
ெகாழும்பு ெகாள்ளு�ட்� வாளுக்-
காராம �ஹாைர�ன் வருடாந்த எசல 
ெபரெஹர�ன் பாரம்ப�ய சடங்குக-
�ல் ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க 

(23) கலந்துெகாண்டார்.  59ஆவது 
வருடாந்த எசல ெபரெஹர�ன் பாரம்-
ப�ய சடங்குக�ல் கலந்து 
ெகாண்ட ஜனா�ப�

ஆய்வுக்கு �ேசட குழுவும் �யமனம்  
            - அைமச்சர் ம�ந்த அமர�ர
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இைணப்புஇைணப்புஇைணப்பு
இலவச

புவிதரனின் பாய்ச்சலும்
இலங்ைகயின் எதிர்காலமும்

24

எங்கள் ்கருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்து

உணவுப் பாதுகாப்பு கு�த்து இலங்ைக�ல் ச�ப �னங்-
களாக அ�கம் ேபசப்படு�ன்றது. உணவுப் பாதுகாப்பு 

�டயத்�ல் அரசாங்கம் அ�க க�சைனயுடன் ெசயற்படு-
ெமன்று அண்ைம�ல் ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க கூ�-
�ருந்தைதயும் இவ்�டத்�ல் சுட்�க்காட்ட ேவண்�யுள்ளது.

 இவ்வாறான �ைல�ல், அண்ைமய �னங்களாக 
��ேபாஷ சத்துண�ல் நச்சுப்ெபாருள் அ�கள�ல் காணப்-
படுவதாக சர்ச்ைசெயான்று உல� வரு�ன்றது. குழந்ைத-
களுக்கும், கர்ப்��த் தாய்மாருக்கும் சத்துணவாக வழங்-
கப்படு�ன்ற ��ேபாஷ�ல் நச்சுத்தன்ைம காணப்படுவதாக 
சர்ச்ைச பர�யதும், மக்கள் பலர் அச்சத்துக்கு உள்ளா�னர்.

 ஆனாலும் அந்தச் சர்ச்ைசக்கு இப்ேபாது முற்றுப்புள்� 
ைவக்கப்பட்டு �ட்டது. நாட்�ல் ��ேயா�க்கப்படு�ன்ற 
��ேபாஷ தயா�ப்புக�ல் ப�ந்துைரக்கப்பட்ட அளைவப் 
பார்க்�லும் அ�களவான ‘அஃப்ேலாெடாக்�ன்’ என்ற இரசா-
யனப் ெபாருள் �ைடயாெதன்பைத ��ேபாஷ �றுவனம் உறு-
�ப்படுத்��ருக்�றது. எனேவ இதுபற்� �ணான சந்ேதகம் 
இ�ேமல் அவ�யமற்றது.

 ��ேபாஷ�ல் அளவுக்க�கமான இரசாயனப் பதார்த்தம் உள்-
ளதாக வதந்� பர�யதும் சமூகஊடகங்களுக்கு �றந்தெதாரு 
�� �ைடத்து �ட்டது. ‘சமூகஊடகப் ேபாரா�கள்’ தங்களது 
�ருப்பத்துக்ேகற்றவாறு சர்ச்ைசகைளப் பரப்பத் ெதாடங்� �ட்-
டனர். அவர்கள் ��ேபாஷைவ மாத்�ரமன்�, அதற்கு �கராக 
கைடக�ல் �ற்கப்படு�ன்ற மற்ைறய சத்துணவுக-
ைளயும் �ட்டுைவக்க�ல்ைல. 

உணவுப்ெபாருள் பாதுகாப்ைப
அலட்சியப்படுத்த முடியாது!
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ேதசிய அரசாங்கம்
காலத்தின் ேதைவ

  ெகாழும்பு மாவட்டத்�ல் �ல 
இடங்கைள அ� உயர் பாதுகாப்பு 
வலயங்களாக �ரகடனப்படுத்� ஜனா-
�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க�னால் 
அ��ேசட வர்த்தமா� அ��த்தல் 

ெவ��டப்பட்டுள்ளது.  அதற்க-
ைமய பாராளுமன்ற கட்டடத்ெதா-
கு�ைய அண்�த்த �ரேதசம், உயர் 
��மன்ற வளாகம், ேமல் ��-
மன்ற வளாகம், ெகாழும்பு 

ெகாழும்�ல் �ல பகு�கள் 

ெபாருளாதார ெநருக்க�யால் கடுைம-
யாக பா�க்கப்பட்டுள்ள இலங்ைகய-
ருக்கு ��ட்டன் அவசர உணவு மற்றும் 
�வசாய உத�கைள வழங்கவுள்ளதாக 
அந்த நாட்�ன் இராஜாங்க அைமச்சர் 
தா�க் அஹமட் �ரபு ெத��த்-
துள்ளார்.   ஐக்�ய நாடுக�ன் 

பிரிட்டன் அவசர உணவு மற்றும்  
விவசாய உதவிகைள வழங்கும்

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

நாட்�ல் அண்ைம�ல் இடம்-
ெபற்ற ஆர்ப்பாட்டங்க�ன் 
ேபாது தமது வாக-
னங்கைள உபேயா-
�ப்பது ஆபத்துக்கு-
�யெதன பாதுகாப்பு 
காரணங்கைள ெத��த்து 
முன்னாள் ஜனா�ப��ன் ஜனா-
�ப� ெசயலக ���லுள்ள வாக-

னங்கைள ெபற்றுக் ெகாண்டுள்ள-
வர்க�ல் இருவர் இதுவைர அந்த 
வாகனங்கைள �ண்டும் ஒப்ப-
ைடக்க�ல்ைல.

அவர்களுக்கு எ�ராக சட்ட நட-
வ�க்ைக எடுப்பதற்கு சம்-
பந்தப்பட்ட ���னர்

அதி ெசாகுசு 02 வாகனங்கள் 
மீண்டும் ஒப்பைடக்கவில்ைல

பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக ெபற்றுக்ெகாண்ட

இலங்ைக ெபாருளாதார ெநருக்கடிக்கு  
தீர்வு காண ெதாடர்ந்தும் உதவுேவாம்  

அெம�க்கா ஜனா�ப� 
ேஜா ைபடனுக்கும் ெவ��-
வகார அைமச்சர் அ� சப்�க்-
கும் இைட�லான சந்�ப்பு 
கடந்த �யாழக்�ழைம (22) 
நைடெபற்றுள்ள �ைல�ல், 
ெபாருளாதார ெநருக்க�க்கு 
மு க ங் ெ க ா டு த் � ரு க் கு ம்   
இலங்ைகக்கு ெதாடர்ந்து உத-
வுவதாக அெம�க்கா  
உறு�  ய�த்துள்ளது.  

தா�க் அஹமட் �ரபு அைமச்சர் அ� சப்��டம் உறு�

இலங்ைகக்கு 03 �ல்�யன் பவுண்ஸ்  

இந்�யா��ருந்து நாடு �ரும்பும் 
இலங்ைக த�ழ் அக�கள் எ�ர்-
ெகாள்ளும் �ரச்�ைனகளுக்கு �வா-
ரணம் வழங்குவதற்கான ப�ந்து-
ைரகைள ெசய்வதற்கு ஒரு �ேசட 
குழுெவான்று �ய�க்கப்பட்டுள்ளது.   

��, �ைறச்சாைலகள் மற்றும் அர-
�யலைமப்பு மறு�ரைமப்பு அைமச்-
சர் ஜனா�ப� சட்டத்தர� கலா�� 
�ேஜதாச ராஜபக் ஷ�ன் வ�காட்டு-
த�ன் �ழ் இழப்�ட்டு அலுவலகத்-
துடன் இைணந்ததாக இந்தக் குழு 

�ய�க்கப்பட்டுள்ளது.   இந்�யா-
��ருந்து தற்ேபாது வருைக தரும் 
மற்றும் எ�ர்காலத்�ல் வருவதற்கு �ர்-
மா�த்�ருக்கும் இலங்ைக அக�கள் 
எ�ர்ேநாக்கும் �ரச்�ைனகைளத் �ர்ப்-
பதற்கான அவசர ேவைலத்�ட்டமாக 
குழு அைமக்கப்பட்டுள்ளது.   

��, �ைறச்சாைலகள் மற்றும் அர-
�யலைமப்பு மறு�ரைமப்பு அைமச்-
�ன் ெசயலாளர் வசந்தா ெபேரரா�ன் 
தைலைம�ேலேய �ேசட குழு �ய-
�க்கப்பட்டுள்ளது.   

அத்துடன் இந்�யா��ருந்து 
தாயகம் �ரும்பும் நபர்க�ன் 
ேதைவயான ஆவணங்கைள தாமத-
�ன்� ெபற்றுக் ெகாடுக்கும் நடவ-
�க்ைககைளயும் இக்குழு 
ேமற்ெகாள்ளும்.   

�� அைமச்சர் �ேஜதாச ராஜபக் ஷ�ன் வ�காட்ட�ன் �ழ் �யமனம்   

இந்�யா��ருந்து நாடு �ரும்பும்  

இத்தா��ன் ேரா�லுள்ள ஐக்�ய 
நாடுகள் சைப�ன் உணவு மற்றும் 
�வசாய முகவரைமப்புகளுக்கான 
அெம�க்கா�ன் �ரந்தரப் �ர���-
யான தூதுவர் �ன்� ெமக்ெகய்ன் 
இன்று 25ஆம் �க� இலங்ைக வர-
வுள்ளார்.   

அவர் எ�ர்வரும் 28ஆம் �க� 
வைர இலங்ைக�ல் தங்��ருப்பாெரன இலங்ைக�-
லுள்ள அெம�க்க தூதரகம் அ��த்துள்ளது.   

 இலங்ைக�ல் அெம�க்கா ேமற்ெகாள்ளும் 

கணவைனயும் மைன�ையயும் �ருந்துக்கு 
அைழத்து ெபண்ைண ெவட்�க் ெகான்ற சம்பவ-
ெமான்று ெபாரலஸ்கமுவ �ரேதசத்�ல் ேநற்றுமுன்�-
ன�ரவு இடம்ெபற்றுள்ளது.  

இச் சம்பவத்�ல் படுகாயமைடந்த கணவன் ஆஸ்-
பத்���ல் அனும�க்கப்பட்டுள்ளார்.  

மரணமான ெபண்�ன் நண்பர் ஒருவ�னால் தம்ப-
�ைய �ருந்துக்கு அைழப்பதாக கூ� ெதாைலேப� 
அைழப்பு வந்துள்ளது. �ன்னர் ெபண்ணும் 
அவரது  கணவரும் ேமாட்டார் 

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

�ழக்�ல் சாம்பல் �வு மற்றும் வடக்�ல் நாயாறு, நந்-
�க்கடல் உள்�ட்ட பகு�கைள வன பாதுகாப்பு வல-
யங்களாக அரசாங்கம் �ரகடனப்படுத்�யுள்ளது.  

�வசாயத்துைற மற்றும் வனவள பாதுகாப்பு அைமச்-
சர் ம�ந்த அமர�ர அது ெதாடர்�ல் ெத��க்-
ைக�ல்:  �ருேகாணமைல மாவட்டத்�

அெமரிக்க தூதுவர் ெமக்ெகய்ன்   
இன்று இலங்ைக வருைக

தம்பதியினைர விருந்துக்கு அைழத்து 
மைனவி ெவட்டிக் ெகாைல  

ஜப்பா�ன் முன்னாள் �ரதமர் 
�ன்ேஷா அேப�ன் உத்�ேயாகபூர்வ 
இறு�ச் சடங்�ல் கலந்துெகாள்வதற்-
காக ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க 
நாைள 26ஆம் �க� ஜப்பான் பயண-
மா�றார்.   

�ன்ேஷா அேப�ன் உத்�ேயாகபூர்வ 
இறு�ச் சடங்கு ேடாக்�ேயா�ல் நாைள 
மறு�னம் 27ஆம் �க� நைடெபறவுள்-
ளது. இந்த உத்�ேயாகபூர்வ இறு�ச் சடங்-
�ல் கலந்து ெகாள்ள 190 ெவ�நாட்டு 
�ரமுகர்கள் மற்றும் அரச தைல-
வர்களுக்கு அைழப்பு 

ஜனாதிபதி நாைள  
ஜப்பான் பயணம்  

ேராம் ஐ.நா முகவரைமப்புகளுக்கான   

ஆபத்தான �ைல�ல் கணவன் 
ஆஸ்பத்���ல் அனும�  

சாம்பல் �வு, நந்�க்கடல், நாயாறு

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்   

நாட்�லுள்ள ேகா�ப் 
பண்ைணக�ல் முட்-
ைட�டும் ேகா�க-
ளுக்கு ெபரும் தட்-
டுப்பாடு �லவுவதால் 
நாட்�ல் முட்ைடகளுக்கும் ெபரும் தட்-
டுப்பாடு ஏற்படுெமன ேகா�ப்பண்ைண-
கள் உ�ைமயாளர்கள் சங்கத்�ன் 
தைலவர் அ�த் குணேசக்கர 

முட்ைடகளுக்கு ேமலும்   
தட்டுப்பாடு ஏற்படலாம்  
ேகாழிப் பண்ைணயாளர் சங்கம் ெதரிவிப்பு  

ருேமனியாவிலிருந்து 
இத்தாலிக்கு ெசல்ல முயன்ற 
37 இலங்ைகயர் ைகது   

ருேம�யா��ருந்து இத்தா�, 
ேபாலந்து ேபான்ற ஐேராப்�ய நாடு-
களுக்கு தப்�ச் ெசல்லும் ேநாக்குடன் 
ெசன்ற 37 இலங்ைகயர் உட்பட 70 
க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் ைகது ெசய்-
யப்பட்டுள்ளதாக ெவ�நாட்டு ெசய்�-
கள் ெத��க்�ன்றன.   

ஐேராப்�ய நாெடான்றுக்கு ெபாருட்-
கைள ஏற்�ச்ெசன்ற மூன்று பாரவூர்�-
களுக்குள் மைறந்து பய�த்தேபாேத 
அவர்கள் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்-
ளதாக ெத��க்கப்படு�றது.   

04 04

04040404

04 04 04

யுத்தக் குற்றவியல் 
நீதிமன்றம் உடன் சாத்தியமற்றது

கட்டைளகைள ெசயற்படுத்தும்  
அ�காரம் பாதுகாப்பு ெசயலருக்கு

�� அைமச்சர் �ேஜதாச ராஜபக் ஷ�ன் வ�காட்ட�ன் �ழ் �யமனம்   
அெம�க்கா ெத��ப்பு

வாளுக்காராம விஹாைர  
ெபரெஹராவில் ஜனாதிபதி  

தகவல்கள் ேசக�ப்புக்காக 
யாழ்.மாவட்ட ெசயலகத்�ல்   

�ேசட ��ெவான்றும் அைமப்பு

வன பாதுகாப்பு வலயங்களாக  
அரசாங்கம் பிரகடனம்

தமிழ் மக்கள் எதிர்ேநாக்கும்  
பிரச்சிைனகள் தீர்வுக்கு குழு

அதியுயர் பாதுகாப்பு வலயங்களாக  
ஜனாதிபதியால் பிரகடனம்
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efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhurig

KjyPl;L Kd;nkhopTfSf;fhd miog;G

njhlu; khb Nkk;ghl;Lj; jpl;lk;

FUehfy;

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

efu mgptpUj;jp mjpfhurig

KjyPl;L Kd;nkhopTf;fhd miog;G (RFP)

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

efu mgptpUj;jp mjpfhurig

KjyPl;L Kd;nkhopTf;fhd miog;G

EXPERT CITY -– fl;lk; III>
gioa l;upNghyp rJf;ff; fhzp> nfhOk;G-10

FUehfy; efu 
kj;jpapy; 

mur kw;Wk; 
jdpahu; 

$l;bizTld;
tbtikg;G - epu;khzk; - 

epjp - nraw;ghL kw;Wk; 

xg;gilj;jypd; fPo; 

epu;khzpg;gjw;F 

Kd;nkhopag;gl;bUf;Fk; 

njhlu; khb 
Nkk;ghl;Lj; jpl;lk;

efu mgptpUj;jp mjpfhurigAld; 

,ize;J rpwe;j jpl;lk; xd;Wf;fhf

cq;fSf;Fk; miog;G

epy msT :  Vf;.: 00 &l;: 03 gu;.: 24.5 
(gu;r;r];: 144.5)

jpl;lf; fhyk; : 05 Mz;Lfs;
mbg;gil tpiy : &gh 1>300>000>000.00
gpiz itg;G : &gh 15>000>000.00
Kd;nkhopag;gl;l Nkk;ghL :  njhlu; khb ,y;yk; my;yJ 

fyg;G mgptpUj;jp

fhzpf;fhf Kw;gzk; nrYj;j Ntz;bajpy;iy. efu mgptpUj;jp mjpfhurigapdhy; 

jkJ KjyPlhf fhzpia KjyPL nra;tNjhL KjyPl;lhsupdhy; KjyPL nra;a Ntz;ba 

Fiwe;j KjyPL xl;Lnkhj;j jpl;l ngWkjp mbg;gilapy; 20% MFk;.

,jw;fhf Mu;tk; fhl;Lfpd;w KjyPl;lhsu;fs;/ Nkk;ghl;lhsu;fs; Fwpj;j 

jpl;l tpguk;> tpz;zg;gjhuu;fspd; jifikfs;> epge;jidfs; kw;Wk; 

Kd;nkhopTfs; PPP gbtj;ij cs;slf;fpa KjyPl;L Kd;nkhopT miog;G 

Mtzj;ij kPsspf;fg;glhj &gh 100>000/- njhifia (tup cl;gl) 

gj;juKy;iy> nrj;rpwpgha - fl;lk; 1> 6MtJ khbapy; mike;Js;s efu 

mgptpUj;jp mjpfhurigapd; epjpg; gpupTf;F fl;lzj;ij nrYj;jp> 8MtJ 

khbapy; mike;Js;s me;j mjpfhurigapd; Mjd Kfhikj;Jt kw;Wk; 

Nkk;ghl;L gpuptpy; ,Ue;J 2022 nrg;nlk;gu; khjk; 28 Mk; jpfjp njhlf;fk; 

2022 etk;gu; khjk; 15 Mk; jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 2.30 tiuahd fhyj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G 2022 xf;Nlhgu; khjk; 31 Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 f;F nrj;rpwpgha> fl;lk; 1> 9 MtJ khbapy; mike;Js;s efu 

mgptpUj;jp mjpfhurigapd; Nfl;Nghu;$lj;jpy; ,lk;ngWk;. 

mgptpUj;jp Kd;nkhopTfis Vw;gJ 2022 brk;gu; khjk; 05 Mk; jpfjp 

K.g. 11.00 f;F KbTWk;. mgptpUj;jp Kd;nkhopTfs; Vw;gJ KbTw;w cld; 

fpilf;fg;ngw;wpUf;Fk; njhopy;El;g Kd;nkhopTfs; me;jj; jUzj;jpy; 

jpwg;gJ gj;juKy;iy> 'R`{Ugha" 18 MtJ khbapy; mike;Js;s> efu 

mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;rpd; gzpg;ghsu; ehafk; (njhopy;El;gk;) 

mYtyfj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLtNjhL> mjw;fhf tpiykDjhuUf;F 

my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjp xUtUf;F gq;Nfw;f KbAk;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F mioAq;fs;

gzpg;ghsu; (Mjd Nkk;ghL)> Mjd

Kfhikj;Jt kw;Wk; Nkk;ghl;Lg; gpupT> 

efu mgptpUj;jp mjpfhurig>

8MtJ khb> nrj;rpwpgha> fl;lk; 1>

gj;juKy;iy.

njhiyNgrp ,yf;fk;: 011-2875921> 

076-7661080 my;yJ 011-2875916-20> 

ePbg;G - 2960-2967 

njhiyefy; 011-2875900

kpd;dQ;ry; : directorred@uda.gov.lk
,izajsk;: www.uda.gov.lk

EXPERT CITY fl;lk; III 
jfty; njhopy;El;g js 

fyg;G mgptpUj;jpj; jpl;lk;

kUjhid tPjp> nfhOk;G-10

99 Mz;LfSf;F

Fj;jif mbg;gilapy; 
my;yJ

35 Mz;L mur - jdpahu; -

$l;L (PPP) mbg;gilapy;

fhzp msT: Vf;fu; 01 &l;: 01 gu;r;r];: 12.4 (n`f;lau; 0.5372)

KjyPl;L Kiw 99 Mz;Lfs; Fj;jif 
mbg;gilapy; 35 Mz;Lfs; PPP mbg;gilapy;

mbg;gil tpiy (&gh) 1>967>500>000/- Kw;gzk; 347>862>500/-

gpiz itg;G (&gh) 20>000>000/- 20>000>000/-

nrYj;Jk; Kiw

KOikahd tpiykD 
ngWkjp (100%) 04 

khjq;fSf;Fs; nrYj;j 
Ntz;Lk;.

Kw;gzk; kw;Wk; khjhe;j mbg;gilapy; tUthia 
gfpu;jy; (epiyahd xU njhif my;yJ nkhj;j 
tUkhdk; mbg;gilapy; epiyahd tPjk; xd;whf)

,jw;fhf Mu;tk; fhl;Lfpd;w KjyPl;lhsu;fs;/ Nkk;ghl;lhsu;fs; 

Fwpj;j tpguq;fis cs;slf;fpa KjyPl;L Kd;nkhopT miog;G 

Mtzj;ij kPsspf;fg;glhj &gh 100>000/- njhifia (tup cl;gl) 

gj;juKy;iy> nrj;rpwpgha - fl;lk; 1> 6 MtJ khbapy; 

mike;Js;s efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; epjpg; gpupTf;F 

fl;lzj;ij nrYj;jp> 8MtJ khbapy; mike;Js;s me;j 

mjpfhurigapd; Mjd Kfhikj;Jt kw;Wk; Nkk;ghl;L gpuptpy; 

,Ue;J 2022 nrg;nlk;gu; khjk; 28Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022 etk;gu; 

khjk; 15 Mk; jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 

njhlf;fk; gp.g. 2.30 tiuahd fhyj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G 2022 etk;gu; khjk; 01Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 f;F nrj;rpwpgha> fl;lk; 1> 9 MtJ khbapy; mike;Js;s 

efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; Nfl;Nghu;$lj;jpy; ,lk;ngWk;. 

mgptpUj;jp Kd;nkhopTfis Vw;gJ 2022 brk;gu; khjk; 06 Mk; 

jpfjp K.g. 11.00 f;F KbTWk;. mgptpUj;jp Kd;nkhopTfs; Vw;gJ 

KbTw;w cld; fpilf;fg;ngw;wpUf;Fk; njhopy;El;g Kd;nkhopTfs; 

me;jj; jUzj;jpy; jpwg;gJ gj;juKy;iy> 'R`{Ugha" 18MtJ 

khbapy; mike;Js;s> efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;rpd; 

gzpg;ghsu; ehafk; (njhopy;El;gk;) mYtyfj;jpy; 

Nkw;nfhs;sg;gLtNjhL> mjw;fhf tpiykDjhuUf;F my;yJ 

mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjp xUtUf;F gq;Nfw;f KbAk;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F mioAq;fs;

gzpg;ghsu; 

(Mjd Nkk;ghL)> 

Mjd Kfhikj;Jt kw;Wk; 

Nkk;ghl;Lg; gpupT> 

efu mgptpUj;jp mjpfhurig>

8MtJ khb> nrj;rpwpgha> 

fl;lk; 1>

gj;juKy;iy.

njhiyNgrp ,yf;fk;: 

011-2875921> 077-1925759 my;yJ 

011-2875916-20> ePbg;G - 2960-2967 

njhiyefy; 011-2875900

kpd;dQ;ry;

directorred@uda.gov.lk
,izajsk;: 

www.uda.gov.lk

nfhOk;G 10> b.Mu;. 

tpN[tu;jd khtj;ij

njhlu; khb fyg;G 

mgptpUj;jpj; 

jpl;lj;jpw;fhf

rpwg;ghd KjyPl;L tha;g;G

tupg;gzk; 

,yf;fk; 12>

b.Mu;. 

tpN[tu;jd 

khtj;ij> 

nfhOk;G-10 

fhzp

tupg;gzk; 

,yf;fk; 38>

b.Mu;. 

tpN[tu;jd 

khtj;ij> 

nfhOk;G-10 

fhzp

fhzp msT : Vf;. 01 &l; 03 gu;. 17.52

     (n`f;. 0.7525)

KjyPl;L tha;g;G :  99 Mz;Lfs; Fj;jif 
mbg;gil

mbg;gil tpiy : &gh 3>802>156>000/-
gpiz itg;G : &gh 40>000>000/-

fhzp msT : &l; 02 gu;. 34.04

  (n`f; 0.2884)

KjyPl;L tha;g;G :  99 Mz;Lfs; Fj;jif 
mbg;gil

mbg;gil tpiy : &gh 1>458>285>000/-
gpiz itg;G : &gh 15>000>000/-

,jw;fhf Mu;tk; fhl;Lfpd;w tpiykDjhuu;fSf;F (KjyPl;lhsu;fs;/ Nkk;ghl;lhsu;fs;) Fwpj;j jfty;fs; cs;slq;fpa 

KjyPl;L Kd;nkhopT miog;G Mtzj;ij kPsspf;fg;glhj &gh 100>000/- njhifia (tup cl;gl) gj;juKy;iy> 

nrj;rpwpgha - fl;lk; 1> 6MtJ khbapy; mike;Js;s efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; epjpg; gpupTf;F fl;lzj;ij 

nrYj;jp> 8MtJ khbapy; mike;Js;s me;j mjpfhurigapd; Mjd Kfhikj;Jt kw;Wk; Nkk;ghl;L gpuptpy; ,Ue;J 

2022 nrg;nlk;gu; khjk; 28 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022 etk;gu; khjk; 16Mk; jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 2.30 tiuahd fhyj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G 2022 etk;gu; khjk; 02 Mk; jpfjp K.g. 10.00f;F nrj;rpwpgha> fl;lk; 1> 9MtJ khbapy; 

mike;Js;s efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; Nfl;Nghu;$lj;jpy; ,lk;ngWk;. 

mgptpUj;jp Kd;nkhopTfis Vw;gJ 2022 brk;gu; khjk; 06 Mk; jpfjp gp.g. 02.00f;F KbTWtNjhL fpilf;fg;ngWk; 

njhopy;El;g Kd;nkhopTfs; me;jj; jUzj;jpy; jpwg;gJ gj;juKy;iy> 'R`{Ugha" 18MtJ khbapy; mike;Js;s> efu 

mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;rpd; gzpg;ghsu; ehafk; (njhopy;El;gk;) mYtyfj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLtNjhL> 

mjw;fhf tpiykDjhuUf;F my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjp xUtUf;F gq;Nfw;f KbAk;. 

Nkyjpf tpguq;fis gzpg;ghsu;> Mjd Kfhikj;Jt kw;Wk; Nkk;ghl;L gpupT> 8mtJ khb> efu mgptpUj;jp mjpfhurig> 

nrj;rpwpgha> fl;lk; 1> gj;juKy;iy vd;w Kftupapy; my;yJ Jupj miog;G ,yf;fk;: 011-2875921> 011-2875916-20> 

ePbg;G: 2960-2967> ifNgrp: 071 7225300> njhiyefy;: 011 2875900> kpd;dQ;ry;: directorred@uda.gov.lk> 
,izajsk;: www.uda.gov.lk topahf ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.       

jiytu;> 

mikr;R %yk; epakpf;fg;gl;l epiyahd kPsha;Tf; FO>

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

17MtJ khb> 'R`{Ugha" gj;juKy;iy.

jiytu;> mikr;R %yk; epakpf;fg;gl;l epiyahd kPsha;Tf; FO>

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R> 17MtJ khb> 'R`{Ugha" gj;juKy;iy.

jiytu;> mikr;R %yk; epakpf;fg;gl;l epiyahd kPsha;Tf; FO>

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R> 17MtJ khb> 'R`{Ugha" gj;juKy;iy.

PPP 
Basis
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கே: அனைத்துக் ேட்சி அரசா-
ஙேத்னதை அனைப்பதைற்கு-

க் னேகோர்க்குைாறு ஜைாதி்பதி 
அனைத்துக் ேட்சிேளுக்கும் ்பகிரஙே 
அனைபபு விடுத்திருநதைார். இருநதை-
க்பாதும், எதிர்க்ேட்சிேள் இதுவனர 
ப்பாதுவாை இணக்ேப்பாட்னடை 
எட்டைவிலனலை. இதைற்குக் ோரணம் 
எனை?

்பதில்: 'ெர்்வகட்சி அரொஙகதமதை நாம உரு-
்வாக்க ைாட்்டொம' என்று கூறும நிமைமை 
இன்்னமும ஏற்்படெவில்மைசென்்றே நான் 
கருதுகி்றேன். இது்பற்றிெ கருததைாடெல்கள் 
இன்்னமும முடிவுக்கு ்வர -
வில்மை. சுதைந்திரக் கட்சி்ெ 
ெர்்வகட்சி அரொஙகம சதைாடெர் -
்பா்ன முன்சைாழிம்வ முதைலில் 
ம்வததைது. இதைன் மீது எைக்கு 
முழுமைொ்ன நமபிக்மக இருப -
்பதைா்ை்ெ கட்சிக்குள் எ்னது 
முழு ஆதைரம்வயும அளித்தைன்.

நாட்டில் நிமைொ்ன அரொங-
கசைான்று இருக்க ்்வண்டும 
என்்பது ெர்்வ்தைெ நாணெ நிதிெத-
தின் முக்கிெ நி்பந்தைம்னகளில் 
ஒன்றோகும. ச்பாருளாதைாரதமதை 
மீண்டும கட்டிசெழுபபு்வதைற்கு, 
நிமைொ்ன நிர்்வாகம இருக்க 
்்வண்டும என்்ப்தை முதைன்மை-
ொ்னது. இதைற்கா்ன சிறேந்தை அடித-
தைளைாக ெர்்வகட்சி அரொஙகம 
அமையும. ைக்களின் எதிர்ப்பமை 
காரணைாக முன்்னாள் ஜ்னாதி்பதி 
்காட்டொ்பெ ராஜ்பக்ஷவுக்கு ்பதைவி 
விைக ்்வண்டிெ நிமைமை உரு-
்வா்னது. இந்தைத தைருணததில் ்தைர்-
தைலுக்குச் செல்்வதைற்கா்ன ொததி-
ெம இல்மை. எ்ன்்வ, ெர்்வகட்சி 
அரொஙகததின் மூைம  ்வலு்வா்ன 
ைற்றும நிமைொ்ன நிர்்வாகம உரு-
்வாக்கப்படெ ்்வண்டும. இதைன் 
மீது காணப்படும நமபிக்மகமெ 
ஜ்னாதி்பதி மகவிட்டெதைாகத சதைரி-
ெவில்மை.

அரசிெல் என்று ்வரும்்பாது 

ஒவச்வாரு கட்சியும அடுததை கட்டெ நகர்வுகள் 
குறிதது சிந்திக்கின்றே்ன என்்பதில் ைாற்றுக்க -
ருதது இல்மை. அதை்னால்தைான் இந்தை செெல் -
முமறே தைாைதைைாகிறேது என்று நிம்னக்கி்றேன். 
எவ்வாறோயினும, ்்பாட்டியின் ்வாரிசு ொர் 
என்்பமதை கருததில் சகாள்ளாைல் தைற்்்பா -
மதைெ சநருக்கடி சூழ்நிமைமெ ெைாளிக்கும 
முக்கிெ ச்பாறுபபு நம அம்ன்வருக்கும 
உள்ளது.

கே: ஸ்ரீலைஙோ சுதைநதிரக் ேட்சி-
தைான ஆரம்்பத்தில சர்வேட்சி 

அரசாஙேத்துக்ோை க�ாசனைன� 

முனனவத்தைது. இவவாறாை 
நினலையில இக்ேட்சி அரசாஙேத்தி-
ன ்பஙகுதைாரராே கவண்டும் எனறு 
நீஙேள் நினைக்கினறீர்ேளா?

்பதில்: கண்டிப்பாக. சுதைந்திரக் கட்சி -
யின் ச்பரும்பான்மைொ்ன ்பாராளுைன்றே 
உறுபபி்னர்கள் ஏற்க்ன்்வ அரொஙகததின் 
்பஙகுதைாரர்களாக ைாறிவிட்டெ்னர். இந்தை 
விடெெம சதைாடெர்பில் கட்சிக்குள் மிகவும 
சுமுகைாக கைந்துமரொடி்்னாம. ஒரு 
ச்பாறுப்பா்ன கட்சி என்றே ்வமகயில், 
இந்தைச் செெற்்பாட்டின் ்பஙகுதைாரர்களாக 
ைாறு்வதைற்கு சுதைந்திரக் கட்சிக்குப ்பாரிெ 
ச்பாறுபபு உள்ளது. இப்்பாது ஸ்ரீைஙகா 
சுதைந்திரக் கட்சி இமதை நமடெமுமறேமெ 
உணர்ந்துள்ளது. இந்தைக் கட்சியில் உள்ள 
14 உறுபபி்னர்களில் ஏறேக்குமறேெ 8 எம.

பிக்கள் ஏற்க்ன்்வ அரொஙகததின் ்பஙகுதைாரர்-
களாக ைாறியுள்ளதுடென், அ்வர்கள் சுதைந்திரக் 
கட்சிக்கு ்வலு்வா்ன செய்திமெயும ்வழஙகி-
யுள்ள்னர்.

எ்ன்்வ, ச்பரும்பான்மைொ்ன உறுபபி -
்னர்கள் கூறியுள்ள இந்தைச் செய்திமெ கட்சி 
ெரிொக உணர ்்வண்டும. இந்தை அமைச்-
சுக்கமள நாஙகள் ஏற்றுக்சகாண்டெ நாளில், 
சுதைந்திரக் கட்சியின் தைமை்வர் முன்்னாள் 
ஜ்னாதி்பதி மைததிரி்பாை சிறி்ெ்னவுடென் 
கைந்துமரொடி எைது தீர்ைா்னதமதை அ்வருக்-
குத சதைரிவித்தைாம. நாஙகள் ச்வறுபபுடெ்்னா 
அல்ைது கட்சியுடென் எந்தை பிரச்சிம்னயுடெ்்னா 
இந்தை முடிம்வ எடுக்கவில்மை.

கே: எவவாறாயினும், ஸ்ரீலைஙோ                                     
சுதைநதிரக் ேட்சியின 

ைத்தி� குழுவின தீர்ைாைத்திற்கு                                         
ைாறாே அனைச்சுப ்பதைவிேனள                                          
ஏற்றுக்போண்டை 8 ்பாராளுைனற                                                                    
உறுபபிைர்ேளுக்கு எதிராே          
ஒழுக்ோற்று நடைவடிக்னே எடுக்ே 
ேட்சித் தைனலைனை தீர்ைானித்துள்ளது.                                                                     
நீஙேள் இதைனை எவவாறு                    
்பார்க்கினறீர்ேள்?

்பதில் : கட்சித தைமை்வர் மைததிரி்பாை 
சிறி்ெ்ன சதைரிவிததை கருதமதை நான் தை்வறோகப 
்பார்க்கவில்மை, ஏச்னனில் சுதைந்திரக் கட்சி -
யின் ைததிெ குழுவி்னால் ெர்்வகட்சி அரொங -
கததில் இமண்வது குறிதது இறுதி முடிவு 
எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்மை. இருபபினும, 

இந்தை ்வார்தமதைகமள நாம சதைாஙகவிடெக் 
கூடொது அல்ைது ்தைம்வெற்றே ்ைாதைல் -
கமள ஏற்்படுததைக் கூடொது. நாம ஒரு 
்பரந்தை கண்்ணாட்டெததில் பிரச்சி -
ம்னமெ வி்வாதிக்க ்்வண்டும. எ்னது 
கட்சித தைமை்வரின் கருததுகமள நான் 
ஒரு்்பாதும விைர்சிப்பதில்மை. அரசி-
ெலில் சிை ெைெஙகளில், கடெந்தை ்வாரம 
ொ்ரா எடுததை முடிம்வ, நாட்டில் 
நிைவும சூழ்நிமைக்கு ஏற்்ப இந்தை 

்வாரம ைாற்றே ்்வண்டியிருக்கும. 

நாட்டின் ொர்்பாக இன்று எடுக்கும முடிம்வ 
நாமள ைாற்றே ்்வண்டும.

முன்்னாள் ஜ்னாதி்பதி மைததிரி்பாை 
சிறி்ெ்ன மிகவும சநகிழ்்வா்ன தைமை்வ -
ராக இருந்தைார். அ்வர் தை்னது ஜ்னாதி்பதி 
அதிகாரதமதை தைா்்ன குமறேததுக் சகாண்டெ 
தைமை்வர். ச்பாதுஜ்ன ச்பரமு்ன உரு்வாக் -
கப்பட்டெ ்்பாது, எதிர்க்கட்சியில் அைர 
அனுைதி ்வழஙகுைாறு எைது ்பாராளுைன்றே 
உறுபபி்னர்கள் குழு அப்்பாமதைெ ஜ்னாதி-
்பதி சிறி்ெ்னவிடெம ்காரிக்மக விடுததைது. 
அந்தை ்நரததில் அ்வர் மிகவும ெக்தி்வாய்ந்தை 
ஜ்னாதி்பதிொக இருந்தைார். ்்வறு ஏதைா்வது 
தைமை்வர் ஆட்சியில் இருந்திருந்தைால், 
்்வறு முடிம்வ எடுததிருக்க ்்வண்டும.

ஆ்னால், அப்்பாமதைெ ஜ்னாதி்பதி மைத-
திரி்பாை சிறி்ெ்ன தை்னது எம.பிக்கமள 
எதிர்க்கட்சியில் அைர அனுைதிததைார். 
மீண்டும, 16 எம.பிக்கள் குழுவும தைஙகமள 
எதிர்க்கட்சியில் அைர அனுைதிக்குைாறு 
்காரிக்மக விடுததைது. அந்தைக் ்காரிக்மகக் -
கும அப்்பாமதைெ ஜ்னாதி்பதி அனுைதி 
்வழஙகி்னார். கட்சிக்குள் விரிெல் ஏற்்படொ -
ைல் ்பார்ததுக் சகாண்டு நாட்டின் ொர்்பா-

கவும கட்சி ொர்்பாகவும அந்தை முடிவுகள் 
அ்வரால் எடுக்கப்பட்டெ்ன.

எஙகள் கட்சியின் தைமை்வரும, முன்்னாள் 
ஜ்னாதி்பதியுைா்ன மைததிரி்பாை சிறி்ெ்ன 
கட்சியின் ச்பரும்பான்மை கருததுக்கு செவி-
ொய்ப்பார் என்று நான் நமபுகி்றேன்.

கே: ப்பாருளாதைார பநருக்ேடிக்கு 
ைத்தியில 38 இராஜாஙே 

அனைச்சர்ேள் நி�ைைம் குறித்து 
எதிர்க்ேட்சிேளும் ்பலகவறு தைரபபி-
ைரும் ேவனலை பவளியிட்டுள்ளைர். 
உஙேள் நினலைப்பாடு எனை?

்பதில்: இந்தை இராஜாஙக அமைச்ெர்களுக்கு 
்வழஙகப்படும ்வெதிகள் ்பாரிெளவில் குமறேக் -
கப்பட்டுள்ள்ன. ஆ்னால் அது்பற்றி ொரும 
்்பசு்வதில்மை. இரண்டொ்வது உண்மை என்-
்னச்வன்றோல், சீ்னாவில் உள்ள அ்தை அரசி -
ெல் சூழல், நம நாட்டில் இல்மை. உண்மை-

யில், இது ஒரு சகாந்தைளிப்பா்ன அரசிெல் 
சூழ்நிமை. ்பாராளுைன்றேததில் ஒரு கட்சியின் 
தைனிொ்ன உறுபபி்னராக இருந்து இந்நாட்டின் 
ஜ்னாதி்பதிொக ைாறியிருப்பதுடென், ஜ்னாதி்ப-
தியின் கட்சி ொர்பில் உறுபபி்னர் ஒரு்வர் ைாத-
திர்ை உள்ளார். எவ்வாறோயினும, ெர்்வகட்சி 
அரொஙகததுக்கா்ன அமழபம்ப ஜ்னாதி்பதி 
விடுததுள்ளதுடென், இதில் அ்வர் தீவிரைாக -
வும இருக்கின்றோர்.

இருபபினும, ச்பரும்பாைா்ன எதிர்க் -
கட்சிகள் இந்தை செெல்முமறேமெ ்்வண்டு -
சைன்்றே புறேக்கணிக்கின்றே்ன. அ்வர்களுக்கு 
சிை ச்பாறுபபுகமள ்வழஙகு்வதைற்குப 
்பதிைாக, நாட்டின் எரியும பிரச்சிம்னகளுக் -
குத தீர்வுகாணப ்பாராளுைன்றேததில் உள்ள 
112 எம.பிக்களின் ஆதைரம்வப ச்பறு்வ -
தைற்கு ஜ்னாதி்பதியிடெம உள்ள நமடெமுமறேப 
ச்பாறிமுமறே என்்ன? அமைச்ெர்களின் எண்-
ணிக்மக 10 முதைல் 15 ்வமர ைட்டு்ை இருக்க 
்்வண்டும என்று சொல்்வது எளிது.  நமடெமு-
மறேயில் ்பார்க்கும்்பாது, ஜ்னாதி்பதிக்கும 
அரொஙகததுக்கும ்்வறு ்வழியில்மை. தீர்வு 
இல்மை என்றோல், கிமடெக்கக் கூடிெ அடுததை 
விருப்பததிற்கு செல்ை ்்வண்டும. அது்்வ 
இராஜாஙக அமைச்ெர்கமள நிெமிதது அ்வர்-
களின் ்வெதிகமள குமறேக்க நடெ்வடிக்மக 
எடுததைதைாகும.

கே: அரசாஙேத்னதை ைாற்றுவதைற்கு 
சித்தைாநதை ரீதி�ாே தைனலையி-

ட்டைனைக்ோே 3500 க்பர் னேது பசய� 
ப்பட்டுள்ளதைாேவும், 1200 க்பர் வனர 
விளக்ேைறி�லில னவக்ேப்பட்டிருப்ப-
தைாேவும் எதிர்க்ேட்சித் தைனலைவர் சஜித் 
பிகரைதைாச பதைரிவித்துள்ளார். அனை-
தி�ாை க்பாராட்டைஙேனள ஒடுக்ே 
்ப�ஙேரவாதைத் தைனடைச் சட்டைம் ்ப�ன்படு 
த்தைப்படுவதைாேவும் எதிர்க்ேட்சிேள் 
குற்றம்சாட்டியுள்ளை. நீஙேள் ேருத்து 
பதைரிவிக்ே விரும்புகிறீர்ேளா?

(21ஆம ்பக்கம ்பார்க்க)

மிகவும் ம�ோச�ோன கோலப்பகுதியை 
கடந்து ககோண்டிருக்கும் இலஙயக, 
உனனத�ோன ்பைணப ்போயதயின 

கசைல்திறன மிக்க  முதலோவது அடியை எடுத்து 
யவத்துள்ளது. சரவமதச நிதிைத்துடன உத்தி-
மைோகபூரவ உைர�டட உடன்போடு எடடப்படடுள-
்ளது. மூனறு வருடத்திறகோக 2.9 பில்லிைன 
அக�ரிக்க கடோலர '்பக்மகஜ்' ஒனறு எதிர்போரக்-
கப்படுகிறது.

எது எவவோறோயினும், இலஙயகயின அந்நிை 
கசலோவணி ்பறறோக்குயறக்கு அது ம்போது�ோ-
னதல்ல. ஆனோல் இந்த வழஙகலுக்கோன நடவ-
டிக்யககளில் ஈடு்படும் ம்போது, இலஙயக கடன 
மீ்ளய�பய்ப ம�றககோள்ள மவண்டியுள்ளது. 
நிதிைம் கதரிவித்துள்ள மைோசயனகள நோடடிறகு 
அழுத்தத்யத ஏற்படுத்தக் கூடும்.

இலஙயக இருதரபபு �றறும் ்பலதரபபு கவளி-
நோடடுக் கடனகய்ள மீ்ளய�பய்ப கசய்யும் 
பூரண நடவடிக்யகயை தறம்போது ஆரம்பித்துள-
்ளது. நோணை நிதிைத்தின  திடடஙகய்ள கசைல்-
்படுத்துவதோல் முதலீடடோ்ளரகளுக்கு நம்பிக்யக, 
அந்நிை கசலோவணி யகயிருபபு உைரவதறகோன  
நியலைோன தனய� �றறும் நிவோரண மவயலத்-
திடடஙகளுக்கு  அது அடிப்பயடைோக அய�யும். 
இந்திைோ இந்தப பினனணியை ஏற்படுத்த 
க்பரும் முைறசியில் ஈடு்படடுள்ளமதோடு, இந்திை 
நிதி அய�சசர நிர�லோ சீதோரோம் அதறகோக 
ம�றககோளளும் நடவடிக்யக ்போரோடடுக்குரிைது.

யுத்தத்யத முடிவுக்குக் ககோண்டு வந்து நடுத்-

தர வரு�ோனத்தில் க்பரும் �டடத்திறகு வந்தி-
ருந்த இலஙயக, தறம்போது துரப்போக்கிை�ோன 
இடத்யத அயடந்துள்ளய�க்கு ்பல கோரணங-
கள உள்ளன. 1977 இல் க்போரு்ளோதோரம் 
திறந்து விடப்படடு ்போரிை சந்தரப்பஙகள ஏற-
்படுத்தப்படடோலும் நிவோரணஙகய்ள வழஙகி 
�க்கய்ள �கிழ்சசிப்படுத்தும் கடடய�பபு �ோற-
றப்படவில்யல.

அரச வரு�ோனத்தில் நூறறுக்கு எண்்பது வீதம் 
அரச மவதனம் �றறும் ஓய்வூதிை ககோடுப்பனவு-
களுக்குச கசலவோகிறது. மிகவும்  குயறந்த வரு-
�ோனமுள்ள நோடோகமவ இலஙயக வருடத்யத 
ஆரம்பிக்கினறது. ஓய்வூதிைத்யத   வழஙகுவது 
கூட வரவு கசலவுத் திடடத்தில்  வரிச சுய�யை 
அதிகரிப்பதறகோன  கோரண�ோகவுள்ளது. 15 
இலடசம் அரசு ஊழிைரகள �றறும் 5 இலடசம் 
ஓய்வூதிைக்கோரரகளுக்கு ககோடுப்பனவுகய்ள 
கசய்ை மவண்டியுள்ளது.

தனிைோர துயறயில் கதோழில் முயனவு கோணப-
்படோய�யை அடிப்பயடைோகக் ககோண்டு உைர-
கல்வியை பூரத்தி கசய்த க்பரும்்போலோமனோயர 
அரசோஙக மவயலவோய்பபுகளுக்கு இயணத்-
துக் ககோள்ள மவண்டியுள்ளது. அதுமவ அரச 
மசயவயில் ்பணிைோ்ளரகளின அதிகரிபபுக்கு 
கோரண�ோகும்.  க்போரு்ளோதோரத்யத விரிவோக்க 
நடவடிக்யக எடுக்கப்படோய�ைோல் கசலவுக்கோக 
உளளூர �றறும் கவளிநோடடுக் கடனகய்ள 
கதோடரந்தும் க்பறறுக் ககோள்ள மவண்டிைமதோடு, 
அந்தக் கடனுக்கு கசலுத்த மவண்டிை கடன வடடி 

அரச வரு�ோனத்தில் நூறறுக்கு 70 வீத�ோகும். 
சம்்ப்ளம் �றறும் வடடியை கசலுத்துவதறகு �ோத்-
திரம் அரசு ம�லும் கடனகய்ள க்பற மவண்டிை 
நியலய� ஏற்படடுள்ளது.

யுத்தம் இடம்க்பறற 1983 �றறும் 2009 
ஆம் ஆண்டு கோலப ்பகுதியில் கடன க்பறுவது 
இலகுவோக இருக்கவில்யல. ்பைஙகரவோதத்யத 
மதோல்விையடைச கசய்த பினனர வியரவோன 
அபிவிருத்தித் திடடஙகளுக்கோக வரத்தகக் கடன 
க்பறமவண்டிை நியலய� உருவோகிைது. அனறு 
கதோடக்கம்  ்போரிை்ளவில் வரத்தகக் கடனகய்ள 
க்பறறுக் ககோண்டமதோடு, அந்தக் கடனின அ்ளவு 
இலஙயகயின கவளிநோடடுக் கடனகளில் நூற-
றுக்கு 40 அ்ளவிலோன ்பஙகோகும். உடனடிைோக 
்பலன கியடக்கோத திடடஙகளுக்கு முதலீடு கசய்த-
ய�யும்  இனனும் ஒரு ்பகுதி நுகரவுக்கோக கசல-
வழித்தய�யும் பிரசசியனக்கு ஆரம்்பம் எனக் 
குறிபபிடலோம்.

ஜனோதி்பதி அயனத்துத் தரப்போரினதும் ஒபபுத-
லுடன  புதிை யுகம் ஒனயற உருவோக்க முைறசி 
கசய்து வருகினறோர. சரவமதச ரீதியில் ்போரிை 
அழுத்தத்யத ஏற்படுத்தும் டைஸம்போரோக்களுக்-
கும் நடபுக்கரம் நீடடுகினறோர. க்போரு்ளோதோர 
பினனயடயவ தவிரப்பதறகோன திடடஙகளுக்-
கோன முைறசியில் ஈடு்படுகினறோர. நல்லிணக்-
கத்யத ஏற்படுத்தி ச��ோன சந்தரப்பஙகய்ள 
வழஙகி இனஙகய்ள எவவோறு இயணப்பது 
எனனும் ்போரிை  சவோல் கதோடர்போக கலந்துயர-
ைோடல்கய்ள நோம் ம�றககோள்ள மவண்டும்.

�க்களுக்கு குயறந்த அழுத்தத்யத ஏற்படுத்-
தும் புதிை சந்தரப்பஙகய்ள ஏற்படுத்துவதன 
மூலம் க்பறறுக் ககோள்ளக் கூடிை நனய�க -
ளின முனமன இந்திைோவுடன நடத்தப்படும் 
கலந்துயரைோடல் மிகவும் முக்கிை�ோகும். நிதி 
அய�சசர நிர�லோ சீதோரோ�ன,கவளிநோடட-
லுவல்கள அய�சசர எஸ. கஜய்சஙகர, ்போது -
கோபபு ஆமலோசகர அஜித் மதோவோல் ம்போனமறோர 
இலஙயகயின தறம்போயதை நியலய� ்பறறி 
தனிப்படட முயறயில் அக்கயற கசலுத்திை -
மதோடு, முனனோள நிதி அய�சசர ்பசில் ரோஜ -
்பக்ஷ தயலய�யில் அவசர உதவி,  �சகு 
எண்கணய் விநிமைோகம் �றறும் ககோடுப்பன -
வுக்கோன  யகயிருபபு ஒத்துயழபபு எனனும் 
மூனறு தூண்கள குறித்தும்  கவனம் கசலுத்தி -
னோரகள.

இதன இனகனோரு நடவடிக்யக நீண்டகோல 
வரு�ோனத்யத க்பறக்கூடிை திடடஙகளில் 
முதலீடு கசய்வதறகு ஊக்குவிக்கும் மூமலோ்போை 
திடட�ோகும். இந்திை ஒயில் நிறுவனத்துடன 
இயணந்து தறம்போது ம�றககோள்ளப்படும் 
எண்கணய் விநிமைோகத்தில் இனனுக�ோரு கட-
ட�ோக திருமகோண�யல எண்கணய்க் குதஙக-
ளில் முதலீடு கசய்ைப்படடுள்ளது. எரிக்போருள 
யகயிருபபு, சுத்திகரித்தல் �றறும் அதன மூலம் 
திருமகோண�யல துயறமுகத்யத அண்டிை 
பிரமதசஙகய்ள  ம�ம்்படுத்தவும் எதிர்போரக்-
கப்படுகினறது. எண்கணய் �றறும் எரிவோயு 
குழோய்கய்ள அய�ப்பது இனனுக�ோரு  திட-

ட�ோகும். அது எரிக்போருளுக்கோன  ம்போக்குவ -
ரத்து கசலயவ குயறக்கக் கூடிைது.

�னனோர �றறும் பூநகரி பிரமதசஙகளில் 
கோறறோயல �றறும் சூரிை அனல்மின நியல-
ைஙகய்ள அய�ப்பதறகோன சந்தரப்பஙகள 
உள்ளன.  ஆய்வு அறிக்யககளின்படி 30,000 
க�கோவோற மினசோரத்யத உற்பத்தி கசய்ை 
முடியும். தறம்போது உற்பத்தி கசய்ைப்படும் மின -
சோரத்தின அ்ளவு 4,300 க�கோவோறறோகும். 
நோடடுக்குத் மதயவைோன அ்ளயவவிட ஆறு 
�டஙகு உற்பத்தி கசய்ைப்படும் ம்போது ம�லதிக 
மினசோரத்யத இந்திைோவுக்கு விற்பயன கசய்து 
அந்நிை கசலோவணியை ஈடட முடியும். ்பஙக -
்ளோமதஷ், பூடடோன�றறும்  மந்போ்ளம் ம்போனற 
நோடுகள அவவோறோன திடடஙகய்ள ஆரம்பித் -
துள்ளன. ககோழும்பு துயறமுகத்தில் மூனறு  
இறஙகுத்துயறகள உள்ளன. அவறறின மீ்ள  
ஏறறு�தி  நூறறுக்கு 80 வீதம் இந்திைோவுக்-
கோகும். நோனகோவது முதலீடடுக்கும் அதோனி 
குழு�ம் வரத்தக ஒப்பந்தத்தில் யகசசோத்திடடுள -
்ளது. ம�லும் துயறமுக இறஙகுதுயறகய்ள 
ம�ம்்படுத்துவமதோடு துயறமுக வசதிகய்ள 
வழஙகுவதில் ஆசிைோவிமலமை உைரந்த இடத் -
திறகு வர முடியும் . இவவோறோன  துயறகள  
கதோடரபில் கவனம் கசலுத்தினோல் நோடடிறகு 
க்போரு்ளோதோர நனய�கள கியடக்கும்.

தமிழில்: வீ.ஆர.வைலட ...

நாட்டுக்கு ப்பாருளாதைார நனனை தைருகினற
திட்டைஙேளில ேவைம் பசலுத்தை கவண்டும்மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

ைலைரும் யுேத்திற்கு 
புதி�கதைார் வடிவம்

தேசிய அரசாங்கம் அமைப்பது
இனமறைய ்காலத்தின தேமை

கதைசி� அரசாஙேத்னதை 
அனைக்ே கவண்டி�து 
ோலைத்தின கதைனவ�ாே 

உள்ளது. இருநதைக்பாதும், அரசி�ல 
ேட்சிேளின அடுத்தைேட்டை ோயநேர்த்தை-
லேள் இநதை பச�லமுனற ோலைதைாைதை-
ைாவதைற்குக் ோரணைாே இருக்ேலைாம் 
எை இராஜாஙே அனைச்சர் ரஞ்சித் 
சி�ம்்பலைாபிட்டி� பதைரிவித்தைார். நாட்டின 
அண்னைக்ோலை நினலைவரஙேள் 
குறித்து எைக்கு வைஙகி� க்பட்டியிகலைக� 
அவர் இவவாறு பதைரிவித்தைார்.

அரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

நாட்னடை இ�லபு நினலைக்கு
ைாற்றுவதைற்ோை அடிப்பனடைன�
முதைலில உருவாக்ே கவண்டும்!

ோைேத்துக்குக் ்காரணம்
அரசியல் ்கட்சி்களின
்காய்ந்கரத்ேல்்கள்!

இராஜாஙே அனைச்சர் ரஞ்சித்
சி�ம்்பலைாபிட்டி�வுடைன க்பட்டி

கதைர்தைலுக்குச்
பசலவதைற்ோை
சூைல தைற்க்பாது
இலனலைப�ன்பகதை
அனைவரிைதும் 
ேருத்து
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இலங்கை ப�ொருளொதொர பெருககைடிககு...
ஐக்கிய நாடுகள் ச்பாதுசெம்ப-

யின் 77 ஆவது கூடடெதசதாடெர் 
கடெநத 13 ஆம திகதி அசைரிக்கா-
வின் நியூயயார்க் நகரில் ஆரம்பைான 
நிமையில், ச்பாதுசெம்ப அைர்வின் 
உயர்ைடடெ விவாதம கடெநத செவ்-
வாய்க்கிழமை (20) ஆரம்பைானது.  

அதில் கைநது சகாள்வதற்காக நியூ-
யயார்க் சென்றிருக்கும சவளிவிவகார 
அமைசெர் அலி ெபரி, அங்கு ச்பாதுச-
ெம்ப அைர்வில் உமரயாற்றியதுடென் 
யைலும ்பை முக்கிய உயர்ைடடெ 
ெநதிபபுக்களிலும ்பங்யகற்றிருக்-
கின்்ார்.  

அதற்கமைய அசைரிக்க ஜனாதி-
்பதி யஜா ம்படெனால் ஏற்்பாடு செய்-
யப்படடிருநத இராபய்பாென விருந-
து்பொர நிகழ்வில் கைநதுசகாணடெ 

சவளிவிவகார அமைசெர் அலி ெபரி, 
அங்கு அசைரிக்க ஜனாதி்பதி யஜா 
ம்படென் ைற்றும அவரது ்பாரியார் 
ஜில் ம்படென் ஆகியயாமரச ெநதிதது  
கைநதுமரயாடியுள்்ார்.  

இதன்ய்பாது ச்பாரு்ாதார 
சநருக்கடிக்கு முகங்சகாடுததிருக்-
கும இைங்மகக்கு அசைரிக்கா 
சதாடெர்நது உதவும என்றும, சுதநதி-
ரைானதும சுபீடெைானதுைான பிராந-
தியதமத உறுதிசெய்வதற்குத தாம 
ஒன்றிமைநது ்பணியாற்்ததயாராக 
இருப்பதாகவும அசைரிக்க இராஜாங்-
கததிமைக்க்ததின் அரசியல் விவ-
காரங்களுக்கான சவளியு்வுததும் 
செயைர் விக்யடொரியா நூைணட 
அமைசெர் அலி ெபரியிடெம உறுதிய-
ளிததமை குறிபபிடெததக்கது. 

ஜனொதி�தி ெொ்ள...  
விடுக்கப்படடுள்்து.   
ஜப்பானிய பிரதைர் புமியயா 

கிஷிடொ ைற்றும ஜப்பானிய அரொங் -
கததின் உயர்ைடடெ பிரதிநிதிகம்-
யும ஜனாதி்பதி இதன்ய்பாது ெநதிக்-
கவுள்்ார்.   

 ஜப்பான் விஜயததின் பின்னர் 
ஜனாதி்பதி ரணில் விக்கிரைசிங்க 
எதிர்வரும 29ஆம திகதி பிலிப -

ம்பன்ஸில் நமடெச்பறும ஆசிய அபி-
விருததி வங்கி ஆளுநர்கள் கூடடெத-
தில் கைநதுசகாள்வதற்காக அங்கு 
சென்று பிலிபம்பன்ஸ் ஜனாதி்பதி 
ச்பாங் ச்பாங் ைார்யகாமை ெநதித -
துப ய்பசசு நடெததவுள்்தாக தகவல்-
கள் சதரிவிக்கின்்ன. இநத ெநதிப-
பின் பின்னர் ஜனாதி்பதி எதிர்வரும 
30ஆம திகதி நாடு திரும்பவுள்்ார். 

வொளுககைொரொம விஹொ்ர...
ைத வழி்பாடுகளிலும ஈடு்படடொர்.  
்பாரம்பரிய ெடெங்குகம்த 

சதாடெர்நது ஜனாதி்பதி ரணில் விக் -
கிரைசிங்கவுக்கு ெநதன ைரததால் 
செய்யப்படடெ புததர் சிமைமய 
ஊவா ைாகாை பிரதை ெங்க நாயக்க-

வும சகாள்ளுபிடடி வாளுக்காராை 
விஹாமரயின் விஹாராதி்பதியுைான 
ைஹரகை நநதநாயக்க யதரர் ைற்றும 
உடெசவௌ யகாலித யதரர் ஆகியயார் 
இமைநது மகயளிததனர்.

அதி ப�ொகுசு 02 வொகைனஙகைள்...
நடெவடிக்மக எடுததுள்்துடென்இ-

னியும அவர்கள் அநத வாகனங்கம் 
ஒப்பமடெக்காவிடடொல் ச்பாது சொத-
துக்கள் துஷ்பிரயயாகம செய்தலின் 
கீழ் அவர்களுக்கு எதிராக ெடடெ நடெவ-
டிக்மக எடுப்பதற்கு நடெவடிக்மக எடுக்-
கவுள்்தாக அரொங்க வடடொரங்கள் 
சதரிவிததன. இநத இரணடு வாகனங்-
களினதும ெநமத ச்பறுைதி சுைார் ஐநது 
யகாடி என சதரிவிக்கப்படுகி்து.

KT- 7233 இைக்க சடொயாடயடொ 
யைணட க்ரூைர்  சூப்பர் வாகனம 
ைற்றும PH- 4201 இைக்க சடொயயாடடொ  
மஹைக்ஸ் ரக வாகனம ஆகிய இரண-

டுயை மீணடும ஒப்பமடெக்கப்படொ-
ைலுள்்தாக அநத வடடொரங்கள் 
சதரிவிததன. ஆர்ப்பாடடெ காைங்க-
ளில் ச்பருை்விைான அமைசெர்கள் 
ைற்றும ்பாராளுைன்  ் உறுபபினர்-
கள் ்பாதுகாபபு காரைங்களுக்காக 
முன்னாள் ஜனாதி்பதியிடெம வாகனங்க-
ம்ப ச்பற்றுக் சகாணடிருநதனர்.

அவர்களில் யைற்்படி ்பாராளுைன்் 
உறுபபினர்கள்  இருவமரத தவிர 
ஏமனயவர்கள் தாம ச்பற்றுக் சகாணடெ 
வாகனங்கம  ் மீ  ் ஒப்பமடெததுள் -்
தாகவும அநத வடடொரங்கள் சதரிவித-
தன.

முட்டைகைளுககு மமலும்....   
சதரிவிததுள்்ார்.  
நாடடில் யகாழிக்குஞ்சுகளுக்கு 

்பாரிய தடடுப்பாடு ஏற்்படடுள் -
்துடென் இனபச்பருக்கததுக் -
காக அரொங்கம ஒவ்சவாரு வரு -
டெமும 80,000 முடமடெயிடும 
யகாழிகம் இ்க்குைதி செய்வ -
துடென் இமமும் 9.000 முடமடெ -
யிடும யகாழிகள் ைடடுயை இ்க் -
குைதி செய்யப்படடுள்்தாகவும 
சதரிவிததுள்்ார்.  

யகாழிப்பணமை மகதசதாழில் 
தற்ய்பாது ச்பரும வீழ்சசியமடெந -
துள்்தாக சதரிவிததுள்் அவர், 
ச்பரும்பாைான ்பணமையா்ர் -
கள் தைது சதாழிமை மகவிடடு 

வருவதாகவும சதரிவிததுள்்ார்.  
கால்நமடெகளுக்கான தீவனங் -

கள் விமை அதிகரிததுள்்தால் 
முடமடெகம் விற்று வரும இைா -
்பததில் தீவனங்கம் சகாள் -
வனவு செய்ய முடியாத நிமை 
காைப்படுவதாக சதரிவிததுள்் 
அவர், யகாழிப்பணமை உரிமை -
யா்ர்கள் தற்ய்பாது முடமடெயி -
டும யகாழிகம் இம்சசிக்காக 
விற்்பமன செய்து வருவதாகவும 
அவர் சதரிவிததுள்்ார்.  

இநத நிமை சதாடெருைானால் 
யகாழி முடமடெக்கு யைலும தட -
டுப்பாடு ஏற்்படும என்றும அவர் 
எசெரிததுள்்ார். 

பிரிடடைன் அவ�ர உணவு மற்றும்....
ச்பாதுச ெம்பயில் இைங்மக 

சவளியு்வு அமைசெர் அலி ெபரி-
யுடெனான ெநதிபபின் ய்பாது தைது 
நாடு இைங்மகக்கு 03 மில்லியன் 
்பவுணஸ் ச்பறுைதியான உயிர்காக் -
கும உதவிபச்பாதிகம் வழங்கவுள்-
்தாக தாரிக் அஹைட அறிவிததுள்-
்ார்.  

 செஞ்சிலுமவச ெங்கம ைற்றும 
ஐக்கிய நாடுகளின் முகவர் நிறுவ-
னங்களூடொக இநத உதவிகள் வழங் -
கப்படெவுள்்ன.  

 உைவு, விமதகள் ைற்றும ்பயிர்ச -
செய்மகக்கு உதவும கருவிகள் 
ைற்றும ்பாலின அடிப்பமடெயிைான 
வன்மும்யிலிருநது தபபியவர்கள் 
உட்படெ ைனநைப ்பாதுகாபபு ஆகி-
யவற்றுக்காக இநத உதவிகள் வழங்-
கப்படெவுள்்ன.  

 ெவாைான காைதமத எதிர்சகாள்-
ளும இைங்மக ைக்களுக்கு பிரிட -
டென் துமை நிற்்பதாக இதன்ய்பாது 
தாரிக் அஹைட பிரபு குறிபபிட-
டுள்்ார். 

கைணவன், ம்னவி்ை விருந்துககு...
மெக்கிளில் சென்று ச்பாரு்பன்பா -

ைததுக்கருகில் விருநதுக்கு அமழதத 
ந்பருக்காக காதது நின்றுள்்னர்.  

ைற்ச்ாரு யைாடடொர் மெக்கிளில் 
வநத இருவரில் பின் ஆெனததில் 
ந்பர் சவடடுக் கததியால் ச்பணமை 
தாக்கியுள்்ார். அததுடென் கைவன் 
மீதும தாக்கியுள்்ார்.  

இதன்ய்பாது காயைமடெநத 
கைவன், ைமனவி ைற்றும தாக்கு-
தமை யைற்சகாணடெ ந்பர் மூவரும 
களுய்பாவிை மவததியொமையில் 
அனுைதிக்கப்படடு சிகிசமெ ச்பற்று 
வநதய்பாது ்பைதத காயைமடெநத 

ச்பண சிகிசமெ ்பைனின்றி உயிரிழந -
துள்்ார்.  

 இவ்வாறு உயிரிழநசவடடுக்கா-
யங்களுக்குள்்ான 34 வயது ச்பண 
ைரணிததுள்்ார். இவர் ச்பாரைஸ்-
கமுவ பிரயதெதமதச யெர்நதவர் 
எனவும ச்பாலிைார் சதரிவிததுள் -
்னர். ெநயதகந்பர்கள் இருவரில் 
ஒருவர் பிரயதெவாசிக்ால் பிடிக்கப -
்படடு ச்பாலிைாரிடெம ஒப்பமடெக்-
கப்படடுள்்ார். ெம்பவம சதாடெர் -
பில் ச்பாரைஸ்கமுவ ச்பாலிைார் 
யைைதிக விொரமைகம் முன்சன-
டுததுள்்ார்கள். 

வன �ொதுகைொப்பு வலைஙகைளொகை....  
ன் ொம்பல் தீவு, வடெக்கில் முல் -
மைததீவு ைாவடடெததில் நாயாறு, 
நநதிக்கடெல் உள்ளிடடெ பிரயதெங்-
கய் வன ்பாதுகாபபு வையங்க்ாக 
பிரகடெனப்படுததப்படடுள்்தாக 
சதரிவிததார்.  

ைக்கள் யைற்சகாள்ளும ்பல்யவறு 
நடெவடிக்மககள் காரைைாக நாயாறு 
ைற்றும நநதிக்கடெல் கு்ங்கள் ைாசு்ப-
டுவதாகவும கழிவுக்ால் கு்ங்கள் 
நிரமபியுள்்தாகவும சதரிவிததுள்் 
அவர், அநத வமகயில் ெதுபபு நிைங்-

கள் ைற்றும கு்ம ொர்நத உயிரினங்-
கள் அழியும அ்பாயம ஏற்்படடுள் -்
தாகவும சதரிவிததுள்்ார்.  

இததமகய சூழ்நிமையில் 
யைற்்படி ்பகுதிகம் ்பாதுகாக்கும 
வமகயில் நிமைமைமய ஆய்வு 
செய்வதற்காக வியெடெ குழு ஒன்ம் 
நியமிக்க வுள்்தாகவும சதரிவித-
துள்் அமைசெர், அக் குழுவிடெ-
மிருநது இரணடு வாரங்களுக்குள் 
அறிக்மக ச்பற்றுக் சகாள்்ப்படும 
என்றும குறிபபிடடுள்்ார். 

ருமமனிைொவிலிருந்து இததொலிககு...
 எனினும அவர்கள், இைங்மக-

யின் எநத பிரயதெதமத யெர்நதவர்-
கள் என்்பது சதாடெர்்பாக தகவல்கள் 
இதுவமர சவளியாகவில்மை.   

 முதைாவது ெம்பவததில், இத-
தாலிக்கு குளிர்ொதனப ச்படடி-
கம் ஏற்றிச சென்் ்பாரவூர்தியில் 
இருநது 35 ய்பர் மகதுசெய்யப்பட-
டெனர். ஹங்யகரி யைற்கு எல்மையில் 
மவதது அவர்கள் மகது செய்யப்பட-
டுள்்னர்.   

 அயதயநரம ய்பாைநதுக்கு குளிர் -
ொதனப ச்படடிகம் ஏற்றிசசென்் 
இரணடொவது ்பாரவூர்தியில் ைம்ந-
திருநத நிமையில் 20 துருக்கியர்கள் 
மகது செய்யப்படடுள்்னர்.   

 மூன்்ாவது ்பாரவூர்தி, வாகன 
உதிரி்பாகங்கம் ஏற்றிக்சகாணடு 
இததாலிக்கு ்பயணிதத ய்பாது அதில் 
இருநது 15 ்பங்க்ாயதஷ் ைற்றும 
எததியயாபபியர்கள் மகது செய்யப -
்படடெதாக சதரிவிக்கப்படுகி்து.  

அதியுைர் �ொதுகைொப்பு வலைஙகைளொகை...
நீதிவான் நீதிைன்்ம, ெடடெ ைாஅ -

தி்பர் திமைக்க்தமத அணமிதத 
பிரயதெம, ஜனாதி்பதி செயைகம, 
ஜனாதி்பதி ைாளிமக, கடெற்்பமடெ 
தமைமையகம, ச்பாலிஸ் தமை-
மையகதமத அணமிதத ்பகுதிகள், 
அகுரசகாடெ ்பாதுகாபபு அமைசசு, 
இராணுவ தமைமையகம, விைானப -
்பமடெ தமைமையகம, பிரதைர் அலு-
வைகம, அைரி ைாளிமக, ்பாதுகாபபு 
செயைா்ர் ைற்றும முப்பமடெத த -்
்பதிகளின் வீடுகள் அமைநதுள்் 
பிரயதெங்கள் என்்பன அதி உயர் 
்பாதுகாபபு வையங்க்ாக ச்பயரிடெப-

்படடுள்்ன. ஜனாதி்பதியால் விடுக் -
கப்படடுள்் இநத கடடெம்மய 
செயற்்படுததும அதிகாரியாக ்பாது-
காபபு செயைா்ர் செயற்்படுவார்.  

அதற்கமைய எநதசவாரு வியெடெ 
ெநதர்ப்பததிலும அல்ைது தற்ய்பா -
துள்் ்பாதுகாபபு நிமைமைகளுக்க-
மைய, குறிபபிடெப்படடெ அதிஉயர் 
்பாதுகாபபு வையங்களில் ஏயதனும 
நடெவடிக்மகமயக் கடடுப்படுததுவ-
தற்குரிய தகுதி வாய்நத அதிகாரியால் 
ஏற்்பாடுகள் யைற்சகாள்் முடியும. 
இநத அதிகாரியால் கடடெம்கம் 
மும்யாக செயற்்படுததுவதற்காக 

காைததுக்கு காைம யதமவப்படெக் 
கூடிய கடடெம்கம்ப பி்பபிக்க 
முடியும. இவ்வாறு கடடெம்கள் 
பி்பபிக்கப்படும ய்பாது அதற்கு 
இைங்க செயற்்படெ யவணடியது 
அமனவரதும கடெமையாகும என்று 
வர்ததைானி அறிவிததலில் சுடடிக்-
காடடெப்படடுள்்து.  

ச்பாலிஸ் ைாஅதி்பர் அல்ைது 
யைல் ைாகாைததிற்கு ச்பாறுப்பான 
சியரஷ்டெ ச்பாலிஸ் ைாஅதி்பரின் 
எழுதது மூைைான முன் அனுைதி-
மயப ச்ப்ாைல் எநதசவாரு ந்ப-
ராலும அதியுயர் ்பாதுகாபபு வை-

யததில் அமைநதுள்் ஏயதனும 
வீதியில் , மைதானததில் , கடெற்கமர-
யில் அல்ைது யவறு தி்நத இடெததில் 
எநதசவாரு வமகயான ஊர்வைம 
அல்ைது ச்பாதுக்கூடடெதமத நடெத -
தக் கூடொசதன்றும வர்ததைானி அறி -
விததலில் சதரிவிக்கப்படடுள்்து.  

அதிஉயர் ்பாதுகாபபு வையததில் 
உரிய அதிகாரியின் அனுைதியின்றி 
தற்காலி அல்ைது நிரநதர கடடுைா-
னங்கம்யயா, அகழ்வுகம்யயா 
முன்சனடுக்க முடியாது என்றும 
வர்ததைானி அறிவிததலில் யைலும 
சதரிவிக்கப்படடுள்்து. 

தமிழ் மககைள் எதிர்மெொககும்...
ச்பாது நிர்வாக, உள்நாடடெலு-

வல்கள்,ைாகாை ெம்ப ைற்றும உள்-
ளுராடசி அமைசசின் செயைா்ர், 
வடெைாகாை அமனதது ைாவடடெங்க-
ளினதும செயைா்ர்கள் ைற்றும ஜனா-
தி்பதியின் செயைா்ர், ்பாதுகாபபு 
அமைசசு, சவளிநாடடெலுவல்கள் 
அமைசசு, ்பதிவா்ர் நாயகத திமைக்-
க்ம, ஆடகம் ்பதிவு செய்யும 
திமைக்க்ம, இழபபீடடு அலுவைக 
பிரதிநிதிகள் இநத குழுவில் அடெங்கு-
வர்.   

யைாதல்க்ால் ்பாதிக்கப்படடெவர்க-
ளுக்கு நிவாரைம வழங்குவதற்கான 
இழபபீடடு அலுவைகம 2018 ஆம 
ஆணடின் 34 ஆம இைக்க இழபபீடடு 
அலுவைகச ெடடெததிற்கமைய நிறுவப-
்படடுள்்து. இநத அலுவைகததிற்கூ-
டொக அவர்களின் பிரசசிமனகள் தீர்க்-
கப்படும.   

இசசெயற்்பாடமடெ இைகு்படுததும 

வமகயில் நீதி அமைசெரின் ஆயைாெ-
மனக்கு அமைய அவ்வா்ான தகவல்-
கம் யெகரிப்பதற்காக யாழ்ப்பாை 
ைாவடடெ செயைா்ர் அலுவைகததி-
லும பிரிசவான்று அமைக்கப்படடுள்-
்து.   

இநத வியெடெ குழுவின் கைநதுமர-
யாடெல் ஒன்று அணமையில் நமடெ-
ச்பற்்யதாடு அதில் இமைநது 
சகாணடெ இழபபீடு அலுவைக 
்பணிப்பா்ர் நாயகம நசிைா அஹைட 
தமைமையில் நமடெச்பற்் சி்பபுக் 
குழுக் கூடடெததில், அகதிகள் எதிர்-
சகாள்ளும முக்கியப பிரசசிக்ான குடி-
யுரிமை ச்பறுவதில் உள்் தாைதம, 
பி்பபு, திருைைச ொன்றிதழ்கள் 
ச்பறுவதில் ஏற்்படும தாைதம, நாடு 
திருமபுமய்பாது விதிக்கப்படும அ்ப-
ராதம, மீணடும காணிகம் வழங்கல் 
உள்ளிடடெ ்பல்யவறு பிரதான விடெ-
யங்கள் குறிதது கைநதுமரயாடெப்பட-

டெது.   சவளிநாடடுப ்படடெம ச்பற்் 
்படடெதாரிகளுக்கான (அகதிக்ான 
ச்பற்ய்ாரின் குழநமதகள்) உரிமை-
கள் ைற்றும ய்பாதிய யவமை வாய்ப-
புகள் கிமடெக்காமை ைற்றும இநதிய 
நிறுவனங்களில் இருநது ச்ப்ப்படடெ 
அங்கீகாரத தகுதிகள் சதாடெர்்பான 
பிரசசிமனகள் ்பற்றியும இங்கு கைநது-
மரயாடெப்படடென.   

யதசிய அமடெயா் அடமடெக-
ம்ப ச்பற்றுக்சகாள்வதற்கும 
பி் யெமவகம் அணுகக்கூடிய 
வமகயில் செயல்மும்மய விமர-
வு்படுததுவதற்கும இைங்மக குடி-
யுரிமைமய ச்பற்றுக்சகாள்வமத 
உறுதிசெய்யக் கூடிய அமனதது இடெங்-
களிலும எளிய ச்பாறிமும்மய உரு-
வாக்கவும இதன்ய்பாது இைக்கம 
காைப்படடெது.   

ஆவைங்கள் சதாடெர்்பான 
ஆதரமவ வழங்குவதற்காக ெம்பந-

தப்படடெ தரபபுக்களுடென் இமைநது 
எதிர்வரும ஒக்யடொ்பர் ைாதம வடெைா-
காைததில் நடெைாடும முகாம ஒன்ம -்
யும ஏற்்பாடு செய்வதற்கும இதன்-
ய்பாது தீர்ைானிக்கப்படடெது.   

அததுடென் சகாழுமபிலுள்் 
பிரதான அலுவைகங்க்ால் தற்ய்பாது 
மகயா்ப்படும குடியுரிமை ச்பறுவது 
சதாடெர்்பான ஆவைங்கம் ைாவடடெ 
செயைக ைடடெததில் ஏற்றுக்சகாள்வ-
தற்கும இைக்கம காைப்படடெது.   

இநதியாவிலிருநது ஏற்கனயவ 
வருமக தநதுள்் இைங்மக அகதிகள் 
சதாடெர்்பான நடெவடிக்மககளின் முன்-
யனற்்ம குறிதது கைநதுமரயாடெவும 
எதிர்காைததில் நாடடுக்கு வருமக-
தர விருமபும அகதிகம் அமழதது 
வரும செயல்மும்மய எளிதாக்கு-
வது சதாடெர்பில் ஆராயவும இக்குழு 
சதாடெர்நதும கூடும என்்பது குறிபபி-
டெததக்கது.  

அபமரிககை தூதுவர் பமகபகைய்ன்...
உைவு உதவித திடடெங்கம் 

கவனம செலுததுவதற்காகவும, 
இைங்மகயின் நைன்கள் சதாடெர்பில் 
அசைரிக்கா சகாணடுள்் உறுதிப-
்பாடு ைற்றும இைங்மகயுடெனான 
நீடிதத ்பங்காணமை ஆகியவற்ம் 
மீ்வலியுறுததுவதற்காகவுயை இவர் 
இைங்மக வரவுள்்தாக தூதரகம அறி-
விததுள்்து.   

சகாழுமபிலுள்் சியரஷ்டெ அர-
ொங்க அதிகாரிகள் ைற்றும உதவி 
நிறுவனங்கம்ச ெநதிப்பதற்கு 
யைைதிகைாக, தூதுவர் சைக்சகய்ன் 
இைங்மகக்கான அசைரிக்கத தூதுவர் 
ஜூலி ெங்குடென் இமைநது ைததிய 
ைாகாைததிலுள்் ்பாடெொமைகள், 
விவொய ஆராய்சசி நிமையங்கள் 

ைற்றும ெமூக அமைபபுகளுக்கு 
விஜயம செய்து அசைரிக்க அரொங்-
கததால் நிதியளிக்கப்படடெ ைனிதா-
பிைான உதவித திடடெங்கள் ஊடொக 
நிவாரைம ச்பற்்வர்கள் ைற்றும 
அவற்ம் நமடெமும்ப்படுதது்பவர்-
களுடென் ெநதிபபுக்கம் யைற்சகாள்-
்வுள்்ார்.   

அசைரிக்கா, உைவு ைற்றும 
விவொய அமைபபு (FAO), விவொய 
அபிவிருததிக்கான ெர்வயதெ நிதியம 
(IFAD) ைற்றும உைக உைவுத 
திடடெம (WFP) ஆகிய ஐக்கிய நாடுக-
ளின் மூன்று உைவு ைற்றும விவொய 
நிறுவனங்களுக்கு நிதியளிக்கும 
மிகபச்பரிய தனிநாடடு நன்சகாமடெ-
யா்ராகும.  அசைரிக்காவினால் நிதி-

யளிக்கப்படடெ ஐக்கிய நாடுகளின் 
செயற்திடடெங்கள், குறிப்பாக உைக-
்வில் ்படடினி அதிகரிததுள்் இநத 
சநருக்கடியான யநரததில், உைவுப 
்பாதுகாபபின்மைமயக் கும்ப்ப-
தற்கும, ைனிதாபிைான நிவாரைம, 
வாழ்வாதாரப ்பாதுகாபபு ைற்றும 
விவொயம ொர்நத ச்பாரு்ாதார 
வ்ர்சசி ஆகியவற்ம் முன்யனற்-
றுவதற்கும, அசைரிக்க அரொங்கம, 
ஐ.நா உைவு ைற்றும விவொய முகவர-
மைபபு ைற்றும இைங்மக அரொங்கம 
என்்பன எவ்வாறு இமைநது ்பணி-
யாற்றுகின்்ன.   

 அசைரிக்கா, இைங்மக ைக்களுக்-
கும அரொங்கததிற்கும 70 வருடெங்க-
ளுக்கும யைைாக ்பங்காணமைமய-

யும உதவிகம்யும வழங்கியுள்்து. 
இைங்மக விவொயிகளுக்கு உரம 
வழங்குவதற்காக யைைதிக 40 மில்-
லியன் சடொைர்கள் ைற்றும நாடடில் 
ஏற்்படடுள்் உடெனடி ைனிதாபிைான 
யதமவகம் பூர்ததி செய்வதற்காக 
20 மில்லியன் சடொைர்கள் ய்பான்் ெர்-
வயதெ அபிவிருததிக்கான அசைரிக்க 
முகவரமைபபின் (USAID) நிர்வாகி 
ெைநதா ்பவர் செபடெம்பர் ைாதத-
தில் யைற்சகாணடெ அறிவிபபுக்கள் 
உட்படெ, ஜூன் ைாதம முதல், இைங்-
மகக்கான அசைரிக்க அரொங்கததின் 
புதிய உதவிக்ாக கிடடெததடடெ 240 
மில்லியன் சடொைர்கள் அறிவிக்கப-
்படுவமத தூதுவர் ெங் கணகாணிதது 
வநதாசரன்்பது குறிபபிடெததக்கது.

உணவுப்பொருள் பொதுகொப்ப
அலட்சியபபடுத்த முடியொது!

01ஆம் பக்க த�ொடர்...
அவை அவைத்திலுமே நச்சுபப�ொர்த்�ங்கள் உள்்ள�ொ்க 

ஆ�ொரேற்ற ை�ந்தி்கவ்ளப பரபபத் த�ொடஙகிைர்.
 திரிமபொஷவுககு நி்கரொ்க விற்கபபடுகின்ற உணவுபதபொருட்-

்கள் பறறியும் தெய்தி்கள் பரவிய�ொல், ேக்கள் அச்ெேவடந்-
�தில் �ைறில்வலை. ஆைொலும் உரிய ஆ�ொரம் எதுவுமினறி 
இவைொறு ெர்ச்வெககுரிய ை�ந்தி்கவ்ளப பரபபுைது முவ்றயொ 
எனபது�ொன இஙகுள்்ள விைொ! ஆ�ொரேற்ற ்கருத்து்கவ்ளப 
பரபபுை�றகு ெமூ்கஊட்கங்கள் ்க்ளம் அவேககின்றை எனப-
து�ொன உணவே.

 இவைொ்றொை நிவலையில், திரிமபொஷ மீ�ொை அச்ெம் நீஙகி-
யுள்்ளது. ஆைொலும் அ�றகு நி்கரொ்க ்கவட்களில் விறபவை 
தெய்யபபடுகின்ற ஏவைய ெத்துணவுப தபொருட்்கள் மீ�ொை 
ெந்ம�்கமும் நீக்கபபட மைணடும். 

அந்� உணவுப ப�ொர்த்�ங்கள் மீது உரிய இரெொயைப 
பகுபபொய்வு மேறத்கொள்்ளபபட்டு ேக்களுககு உணவே த�ளி-
வுபடுத்�பபட மைணடும். அபமபொது�ொன ேக்கள் நிம்ேதிய-
வடைர். இ�றகு அரசு உடன நடைடிகவ்க மேறத்கொள்ைது 
அைசியம்.  நொட்டில் ேக்கள் ேத்தியில் த�ொற்றொமநொய்்கள் 
அதி்கரித்துச் தெல்ை�றகு உணவுப தபொருட்்களில் மெர்ந்-
துள்்ள நச்சு இரெொயைங்களும் ்கொரணதேை ேருத்துை நிபு-
ணர்்கள் கூறுகின்றைர். எைமை எேது அன்றொட உணவுபதபொ-
ருட்்களின பொது்கொபபில் அலைட்சியேொ்க இருந்துவிட முடியொது!

எங்கள் ்கருத்து

இன்று நிறைவறையும் 
புத்தகக் கணககாட்சி  
அருள் ெததியநாதன்

இைங்மக நூல் ்பதிப்பா்ர் 
ெங்கம நடெததும வருடொநத புததகத 
திருவிழா இன்றுடென் நிம்வமடெ-
கி்து. கடெநத 16 ஆம திகதி ்பண-
டொரநாயக்க ஞா்பகார்தத ைணடெ்பத-
தில் ஆரம்பைான 36ஆவது யதசிய 
புததகக் கணகாடசி இரணடொணடு-
கள் நமடெச்ப்ாது இவ்வாணயடெ 
நடெததப்படுவதற்கான ஏற்்பாடுகள் 
யைற்சகாள்்ப்படடென.  

சகாவிட19 ச்பருநசதாற்று 
ைற்றும நாடடின் ச்பாரு்ாதார 
நலிவு காரைைாக ைக்களின் சகாள்-
வனவு ெக்தி யகள்விக்குறியான-
தால் புததகங்கள் வாங்க ைக்கள் 
வருவார்கய்ா என்் ெநயதகதது-
டெயனயய ஏற்்பாடுகள் யைற்சகாள்-
்ப்படடெதாகவும ஆனால் ெற்றும 
எதர்்பாரா வமகயில் ச்பருநதிர-
்ான வாெகர்கள் கணகாடசிக்கு 
வருமக தநததாகவும ஏற்்பாடடொ-
்ர் தரபபு சதரிவிததுள்்து.  

இப ்பதது நாள் நூல் கணகாட -
சிக்கு ஆறு இைடெததுக்கும அதி-
கைான வாெகர்கள் வருமக தநத-
தாகவும, ்பை சநருக்கடிகளுக்கு 
ைததியிலும நூல் வாசிபபு ைக்கள் 
ைததியில் நீடிதது நிமைததிருப்பது 
ைகிழ்சசி அளிப்பதாக உள்்சதன 
பூ்பாைசிங்கம புததக ொமையின் 
அதி்பர் ஸ்ரீதர் சிங் தினகரனுக்கு 
சதரிவிததார்.  இமமும் தமிழ் 
நூல் விற்்பமனயா்ர்களில் குைரன் 
்பதிப்பகம ைற்றும ஜயா புததக 
நிமையம ைாததிரயை புததகக் 
கூடெங்கம் அமைததிருநதன. 

வழமையாக புததகக் கூடெங்-
கம் அமைக்கும பூ்பாைசிங்கம 
புததகொமை அதி்பர், சடொைர் பிரச-
சிமன காரைைாக புதிய நூல்கம் 
இ்க்குைதி செய்யமுடியவில்மை 
என்றும மகவெம ய்பாதிய நூல்கள் 
இல்ைாமை காரைைாகவும இப 
புததகக்காடசியில் தாம இடெைச்ப-
்வில்மை என்றும சதரிவிததார்.   

லெப்டினன்ட் ககர்ணல்   
பிரஜகாத விகஜசிஙகவின்  
இறுதிக் கிரிறைகள் இன்று  

இ ர ா ணு வ த தின் 
07ஆவது கஜ்பா ்பமடெப-
பிரிவின் சைபடினன் 
யகர்ைல் பிரஜாத வியஜ-
சிங்க சுகயீனம காரைைாக 
தனது 54 ஆவது வயதில் 
வியாழக்கிழமை (22) 
காைைானார். அன்னாரின் 
இறுதிக் கிரிமயகள் இன்று 
25 ஆம திகதி சஹாரை, 
மில்யைவ ச்பாது ையானத-
தில் நமடெச்ப்வுள்்து.  

சைபடினன்ட யகர்ைல் 
பிரஜாத வியஜசிங்க கைாஓயா 
இராணுவ சதாழிற்்பயிற்சி நிமையத-
தில் I (கடடுப்பாடடு) அதிகாரியாக 
்பணியாற்றி வநதார்.   

 தனது இராணுவ ்பணியின் 
ய்பாது,   இராணுவத தமைமையகத -
தில் ஊடெ க  ்பணியகததின் அதிகாரி 
II (கடடுப்பாடு), 11ஆவது கஜ்பா 
்பமடெ பபிரிவின் கடடெம் அதிகாரி 

ைற்றும சிவில் ்பாது-
காபபு திமைக்க்ம 
ைற்றும இராணுவ 
சதாணடெர் ்பமடெயின் 
ஊடெக அதிகாரி உட்படெ 
்பை முக்கிய ்பதவிகம் 
வகிததார்.   

 வடெக்கில் யுததம 
நமடெச்பற்் காைத-
தில் சகாழுமபிலிருநது 
செல்லும அமனதது 
அசசு ைற்றும இைத-
திரனியல் ஊடெகங்க-

ளுக்கும ஒருங்கிமைப்பா்ராக 
செயற்்படடெதுடென் அமனதது ஊடெ-
கவியைா்ர்களின் மிக சநருங்கிய 
நண்பராகவும அவர் இருநதார்.   

 இராணுவததின் ஊடெகப்பணியில் 
ஈடு்படடெ நண்பர், சைபடினன்ட 
யகர்ைல் பிரஜாத வியஜசிங்கவின் 
ைம்வுக்கு ஆழ்நத இரங்கமை தின -
கரனும சதரிவிததுக் சகாள்கி்து.  

கல்முறன ஹு்தகா பள்ளிவகாசல்   
நிரவகாகததினரகால் பகாரகாட்டு   

கல்முமன ைததிய தினகரன் நிரு்பர்  

கல்முமன மதக்கா வீதிமயச யெர்நத அஷ் -
செய்க் அபைல் (ஹாமி)  

கல்முமன ஹுதா ஜுமஆ ்பள்ளிவாெலில் 
தனது கன்னி குத்பா ய்பருமரமய (23) நிகழ்த -
திய பின்னர், ்பள்ளிவாெல் நிர்வாகததினரால் 
அவமர ்பாராடடி சக்ரவிதது நிமனவுச சின் -
னமும வழங்கி மவக்கப்படடெது.   

கல்முமனமயச யெர்நத யக.எல்.சும்பரின் 
புதல்வரான அஷ்செய்க் அபைல் அவர்கள் 

தனது சை்ைவி கற்மகமய கல்முமன அல்-
ஹாமியா அரபிக்கல்லூரியில் நிம்வு செய்து 
சை்ைவி ்படடெம ச்பற்று சவளியாகியிருந-
தார்.   

கல்முமன ஹுதா ஜுமஆ ்பள்ளிவாெல் 
தமைவர் ஏ.வி.எம.இப்ாஹீம தமைமை-
யில் நமடெச்பற்் இந நிகழ்வில், அஷ்செய்க் 
ஜவ்ைாத (ைைாமி) உட்படெ ்பள்ளிவாெல் 
நிர்வாகததினர் ைற்றும ஊர்ப பிரமுகர்களும 
கைநது சகாணடெனர்.  

தமிழ் புததகைக கூடைஙகைள் இம்மு்ை இல்ல  
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பு ச�ாட் அமைபபின் தமைவரும, ்பாரா-
ளுைன்்ற உறுபபினருைான  உறுபபினரு-
ைான தர்ைலிங்கம சிததார்ததன் ்கடெநத 

்காை தீர்ைானம அலைது இனி வரப்்பாகும 
தீர்ைானம என எநத தீர்ைானைா்க இருநதா-
லும, எதுவும நடெக்்கப்்பாவதிலமை.   

நலைாட்சி அரொங்கம இமை அனுெர-
மைமை ஏற்றுக் ச்காணடெது. ஆனாலும  
ஐ.நா ்பரிநதுமர்கம� நிம்ற்வற்்றவிலமை. 
முழுமைைா்க எதிர்தத அரொங்கங்களும 
அமத  செயைவிலமை. இருநதாலும, சிை 
்வம�்களில ்கடுமைைான ஒரு தீர்ைானம 
வரும என  எதிர்்பார்க்்காவிட்டொலும, தீர் -
ைானம ச்காணடுவரப்படும. தமிழ் ைக் -
்கம�ப  ச்பாறுததவமர ஒரு தீர்ைானம 
எடுக்்க ்வணடும அலைது ஐக்கிை நாடு்கள் 
ைனித  உரிமை்கள் ்்பரமவயில இது ஒரு 
்்பசு ச்பாரு�ா்க இருக்்க ்வணடும என்று  
விருமபுகி்றார்்கள். ்்பார்க்குற்்றங்க�ா்க 
இருக்்கைாம, இனபபிரச்சிமன தீர்வா்க  
இருக்்கைாம, எதுவா்க இருநதாலும, ெர்வ-
்தெததின் ைததியிலும, தமிழ் ைக்்கள்  ைததி -
யிலும சதாடெர்நதும ்்பசு ச்பாரு�ா்க அது 
இருக்்க ்வணடும, ெரிைான ஒரு  ெநதர்ப்பம 
வருகின்்ற ்்பாது, ஒரு நிைாைைான தீர்மவ 

ச்பற்றுக் ச்காள்� முடியும  என்்ற நமபிக்ம்க -
யில தான் இமத ்்பசு ச்பாரு�ா்க மவததி-
ருக்கின்்்றாம.   

அடிப்பமடெைா்க ்்பரினவாத சிநதமன்கள் 
இருநதாலும, நாங்கள்  ்்பொைல இருக்்க 
முடிைாது. நாங்கள் சதாடெர்நதும எங்கள் 
அழுதததமதப  பிர்ைாகிக்்க ்வணடும.   

 நாங்கள் ்்பொைல இருநதிருநதால, இது 
என்ம்றக்்்கா  ை்றக்்கடிக்்கப்பட்டெ பிரச்சி-
மனைா்கப ்்பாயிருக்கும. ஆம்கைால, 
தமிழ் ்தசிை  ்பரபபில உள்� ்கட்சி்கள் தங -
்க�ால முடிநத முைற்சி்கம� எடுதது வருக் -
கின்்றன.     

அரொங்கதமத ைம்றமு்கைா்க்வா, ்நரடி -

ைா்க்வா ஆதரிக்கின்்ற ்கட்சி்கள்  அவவாறு 
பிரச்சிமன இலமைசைன்று சொலவார்்கள். 
அது அமனதது நாடு்களிலும  நடெக்கின்்ற 
பிரச்சிமன. ஆனால, ்்பார்க்குற்்றங்கள் 
ைற்றும இனபபிரச்சிமன  தீர்வு விடெைங-
்கள் சதாடெர்்பா்க ்்பசுவதனால தான் தமிழ் 
ைக்்கள் தமிழ் ் தசிை  ்கட்சி்கம� ஆதரிக்கின்-
்றனர்.   இது எைது ்கடெமை, அதற்்கா்கததான் 
அவர்்கள் எங்களுக்கு ஆமைமைத தருகின்-
்றார்்கள் .   

முன்னாள் வடெக்கு ைா்காை ெம்ப 
உறுபபினர் எம.்்க. சிவாஜிலிங்கம 
தமிழ்  ைக்்களுக்ச்கதிரான நடெவடிக்ம்க -

்கள் சுதநதிரம கிமடெதத ்காைம சதாட்்டெ 
ஆரமபிதது  விட்டென. 10 ைட்ெம ைமைை்க 
ைக்்களின் குடியுரிமைமை ்பறிததால என்ன, 
எைது  நிைங்கம� ஆக்கிரமிபபு செயத 
விடெைங்க�ா்க இருநதாசைன்ன, ெர்வ்தெ 
நீதி  எங்களுக்கு ்வணடும என்்ற குரல 
்பல்வறு ைனித உரிமை்கள் அமைபபுக்்க�ா-
லும,  தாை்கததில இருநத எைது புைமச்பைர் 
அமைபபு்க�ாலும முன்மவக்்கப்பட்டென.   

ஆனால, துரதிர்்ஷடெவெைா்க இற்ம்றக்கு 
13 ஆணடு்கள் ்கடெநதும,  ெர்வ்தெ ச்பாறி-
மும்றக்கு கீழான விொரமை இதுவமர 

ஆரமபிக்்காத சூழ்நிமையிலும கூடெ  அமத 
்நாக்கிை ்பைைததில நாங்கள் சவற்றி்கர -
ைா்க நமடெ ்்பாடுகின்்்றாம.   

 தமிழ் ்தசிை கூட்டெமைபபின் தமைவர் 
இரா. ெம்பநதன் ைற்றும  முன்னாள் முதை-
மைச்ெர் சீ.வி.விக்்னஸவரன் இமைநது 
அனுபபிை அறிக்ம்கயின்  பின்னரும சவற்றி 
ச்ப்றவிலமை. நாங்கள் ்பல்வறு அழுத -
தங்கள் மிரட்டெல்களுக்கு  ைததியில எைது 
ொட்சிைங்கம� வழஙகிைது ைாததிரைலை 

்பைரின் ொட்சிைங்கம�  அனுபபுவதிலும 
சவற்றிமைக் ்கண்டொம.   

இநத சூழ்நிமையில, வடெகிழக்கு ைா்காை 
ெம்ப உறுபபினர்்கள்  ம்கசைாப்பமிட்டு 
விொரமை அறிக்ம்க அனுபபியிருந-
்தாம. அதுவும சவற்றிைளிததது.  ெர்வ்தெ 
விொரமை வர இருநத ்நரததில தான் 
இைஙம்க இமை அனுெரமை செயவதா்க,  
அதாவது சவளிநாட்டு நீதி்பதி்களுடென் உள்-
நாட்டு விொரமை என்று  ஏற்றுக்ச்காண-
டொர்்கள். 

அதன் பின்னர், ்்காட்டொ்பை ராஜ்பக்ெ 
ஜனாதி்பதிைா்க இருநத  ச்பாழுது முழு-
மைைா்க அதிலிருநது சவளி்ைறுவதா்க 
சொன்ன இைஙம்க அரசு, தற்ச்பாழுது  
ரணில விக்கிரைசிங்க ஜனாதி்பதிைா்க இருக் -
கின்்ற நிமையில உள்நாட்டு ச்பாறிமும்ற  
என்று ்்பெத சதாடெஙகிவிட்டெது.   

 ்பாது்காபபுச் ெம்பயின் ெர்வ்தெ குற்்ற -
விைல நீதிைன்்றததுக்கு  எடுததுச் செலை 
்வணடும  என்்ற இறுக்்கைான நிமைப-
்பாட்மடெ அறிவிக்கும  வாயபபு இநத 
51வது கூட்டெதசதாடெரில இருநதாலும கூடெ, 
அடுதத ைார்ச் ைாதம  தான், 52வது கூட்டெத -
சதாடெரில தான் ஐ.நா ைனித உரிமை ் ்பரமவ -

யின் உைர்ஸதானி்கர்  இறுதிைான 
அறிக்ம்கமை சவளியிடுவார்.   

 தமிழ் ்கட்சி்கள் தமிழ் ைக்்கம� 
ஏைாற்்றவிலமை. பிரதான ்கட் -
சி்கள்  மூன்று இமைநது, ொட் -
சிைங்கம� ்ெ்கரிக்கின்்ற ச்பாதுச் ெம்ப 
ஒன்று நிறுவப்படெ  ்வணடும என்்ற ்்காரிக் -
ம்கமை முன்மவததன. அநத ்்காரிக்ம்க  
ஏற்றுக்ச்காள்�ப்படெவிலமை. மிைான்-
ைார் நாட்டில நமடெச்பற்்றமதப ்்பான்று, 

ஐக்கிை  நாடு்கள் ைனித உரிமை்கள் 
்்பரமவயினால செயைப்படொவிட் -
டொலும கூடெ, ொட்சிைங்கம�  20 வரு-
டெங்களுக்கு ்ெ்கரிதது மவதது, விொர-
மைக்கு வழங்கக்கூடிை  தீர்ைானங்கள் 
எடுக்்கப்பட்டுள்�ன. ்வமை்கள் ஆரம-
பிக்்கப்பட்டிருக்கின்்றன. 

தமிழ் ்தசிை ைக்்கள் முன்னணியின் 
்்பச்ொ�ர் ்க. சுஹாஸ
ஐக்கிை நாடு்கள் ைனித உரிமை ்்பர -

மவக்கு சி்பார்சு்கம� ைற்றும  ஆ்ைா -
ெமன்கம� வழஙகுகின்்ற அதி்காரம 
இருக்கின்்ற்த தவிர, விொரமை்கம� 
நடெததி  தணடெமன்கள்  வழஙகுகின்்ற 
அதி்காரம கிமடெைாது. இதமனத தான் 
சதாடெர்நது  வலியுறுததி வருகின்்்றாம. 
ைனித உரிமை ்்பரமவக்குள் ச்பாறுப -
புக்கூ்றமை முடெக்கி,  இைஙம்க அர-
ொங்கததிற்கு ்காை அவ்காெதமதக் 
ச்காடுதது, இைஙம்க அரமெயும  ்பமடெ -

்கம�யும சதாடெர்ச்சிைா்க ்பாது்காதது, ்பாதிக்-
்கப்பட்டெ தமிழர்்களுக்கு  கிமடெக்்கக்கூடிை 
நீதிமை இன்னமும தள்ளிப ்்பாடொைல 
உடெனடிைா்க ெர்வ்தெ  குற்்றவிைல நீதிைன் -
்றததிற்கு ்பாரப்படுதத ்வணடும என்்ப்த 
எைது ்்காரிக்ம்க.     

இைஙம்க அரமெ ்காப்பாற்றிைவர்்கள், 
இைஙம்க அரசுடென் இமைநது  நிற்கும 
தமிழ் ்தசிை கூட்டெமைபபும, தமிழ் ்கட்சி்க-
ளு்ை, ஆரம்பததில  இருநது தமிழ் ைக்்கள் 
மீதான இனப்படுச்காமைக்கு தீர்வு ெர்வ-
்தெ குற்்றவிைல  நீதிைன்்றததிற்கு ைாற்்றப-
்பட்டு, நீதி வழங்க ்வணடும என கூறிை-
்்பாது, தமிழ்  ்தசிை கூட்டெமைபபும அதன் 
்பங்காளி ்கட்சி்களும சொன்ன விடெைங்கள் 
ைாசதனில,  ெர்வ்தெ குற்்றவிைல நீதிைன் -
்றததிற்கு அனுப்ப முடிைாது. தமிழ் ்தசிை 
ைக்்கள்  முன்னணி அவவாறு சொலலி 
தமிழ் ைக்்கம� ஏைாற்றுகின்்றது என்்றார்-
்கள்.  அவர்்கள்  அவவாறு ைக்்கம� ஏைாற்-
றினார்்கள். இன்று உணமை்கள் எலைாம 
ைக்்களுக்கு  சதரிைதசதாடெஙகிை பிற்்பாடு, 
ைக்்கள் தங்கம� முற்றிலும  நிரா்கரிததுவி-
டுவார்்க்�ா என்்ற அச்ெததில, தமிழ் ்தசிை 
ைக்்கள் முன்னணி  வலியுறுததிை விடெ-

ைதமத ச்பைர�வில சொலலியிருக்கி்றார் -
்கள். ஆனால, ்கடெநத  ்காைததில ச்காணடு 
வரப்பட்டெ தீர்ைானங்கம� வர்வற்று 
தமிழ் ்தசிை கூட்டெமைபபு  தான் செைற்-
்பட்டிருக்கின்்றது. இைஙம்க அரொங்கதமத 
்காப்பாற்றியிருக்கின்்றது.  உள்நாட்டி்ை, 
ஒற்ம்றைாட்சிக்குள்ளும, 13 வது திருததத-
திற்குள்ளும தீர்மவ  ஏற்்படுதத அவர்்கள் 
ஏற்்கன்வ ெமைததமத அரொங்கததிற்கும, 
ெர்வ்தெததிற்கும  சதரிவிததுவிட்டொர்்கள். 
தமிழ் ் தசிை கூட்டெமைபபு இனதமத அழிப -
்பதற்்கான  ் வமை்கம� செயதுவிட்டு, நாடெ-
்கைாடுகி்றார்்கள். இநத நாடெ்கதமத தமிழ் 
ைக்்கள்  இனியும நம்ப தைாரா்க இலமை .   

சீ.வி.்்க.சிவஞானம   
வடெைா்காை ெம்ப அமவத தமைவர்   
வாயமூை அறிக்ம்க்கள் வழங்கப்பட்டுள் -

�ன. அதில  ்்பார்க்குற்்றங்கள், ச்பாரு�ா-
தார குற்்றங்கள் சதாடெர்பில குறிபபிடெப -
்பட்டுள்�து.  ்்பார்க்குற்்ற விொரமைமை 
ெர்வ்தெ நீதிைன்்றததிற்கு எடுததுச் செலைக்-
கூடொது  என்று சொலைவிலமை. உடெனடி-
ைா்க ச்காணடு செலைைாம என்று ைக்்கம� 
ஏைாற்்றவும  இலமை. 41/1 தீர்ைானததில 
இருநது விைகுவதா்க பிரதைர் தி்ன்ஷ குை-
வர்தன  அறிவிததுவிட்டொர். அரொங்கம 
சொலலிக்ச்காணடு தான் இருக்கும. நாங-
்களும  ்்பசிக்ச்காணடு தான் இருப்்பாம. 
ெர்வ்தெமும அமத விவாதிததுக்ச்காணடு 
தான்  இருக்கும. ஆ்க்வ, இைஙம்க அர-
ொங்கததின் அமைச்ெர்்கள் சொலகி்றார்்கள்  
என்்பதற்்கா்க அலை இநத விடெைம. ைாற்-
்றங்கள் ஏற்்படும. ்பை ்படிமும்ற்களில இநத  
விடெைங்கள் ம்கைா�ப்படும. ்பை நாடு்க -
ளில உள்� எைது புைமச்பைர் ைக்்கள் தைது  
நாட்டு அரொங்கங்களும ் ்பசிக்ச்காணடிருக்-
கி்றார்்கள். 52வது தீர்ைானததில இமவ  நடெக்-
கும என்று சொலை நான் தைாரா்க இலமை. 
51வது தீர்ைானததில ைாற்்றங்கள்  வரும 
்்பாது தான், அமவ அமைைைாம. முன்-
்னற்்றங்கள் ஏற்்படெைாம. ைாற்்றங்கள்  ஏற்-
்படெைாம. எைது ்கட்சி்களில பிரச்சிமன்கள் 
உள்�ன.. அமவ என்று்ை  ைா்றப்்பாவ-
திலமை. ்வறு்பாடு்கள் இருநதுச்காண்டெ 
இருக்கும. ஆனால இைக்ம்க  ்நாக்கிை 
்பைைததில தமிழ் ்கட்சி்கள் ஒற்றுமைைா்கத -
தான் இருக்கின்்றன.

செலவாக்குமிக்்க அரசிைல தமை-
வர்்கம� சூழ்நிமைக்  ம்கதிைாக்-
கும அரசிைல ்காயந்கர்ததல்கள், 

்காைச்சுழற்சியில ஒவசவாருவமரயும  சிக்்க 
மவப்பதுணடு. ஆசிை நாடு்களில, ்பாகிஸ -
தானிலதான் இநதச்சிக்்கல்கள்  அதி்கம. 
இது்்பான்்ற சிக்்கலுக்குள் ைாட்டிை ்பாகிஸ -
தானின் முன்னாள் பிரதைர்  இமரான் அதி -
லிருநது மீணடுள்�ார். இநத மீட்சி அவமர 
மீணடும அரிைமை  ஏற்்றைாம.

்பாகிஸதான் முன்னாள் பிரதைர் இம-
ரான்்கான்  மீது அரெ தரபபு சுைததிை குற்-
்றச்ொட்மடெ நீதிைன்்றம நிரா்கரிததுள்�து.  
எநதசவாரு ்பைங்கரவாத ்நாக்கு்களிலும 
இமரான்்கானின் உமர உள்�டெங்கவிலமை 
என  ்கடெநத திங்கட்கிழமை (19) நீதிைன்-
்றம தீர்ப்பளிததது. ்பதவி ்கவிழ்க்்கப்பட்டெ  
முன்னாள் பிரதைர் இமரான்்கான், ஓ்கஸட் 20 
இல நடெநத கூட்டெததில  ச்பாலிஸார், அரெ 
அதி்காரி்கள் ைற்றும ெட்டெததும்ற ொர்ந-
்தாமர ்கடுமைைா்க  விைர்சிதது உமரைாற்றி-
னார்.   

அவர், ்பதவி ்கவிழ்க்்கப்படுவதற்கு 
ைம்றமு்க உதவிைா்கச் செைற்்பட்டெ அதி்கா-
ரி்கம� குறிமவத்த அநத உமரயிருநதது. 
இநத உமர, வன்மும்றமைத தூணடி ்பைங்க -
ரவாததமத ஊக்குவிப்பதா்க அரொங்க தரபபு 
குற்்றம சுைததி இமரானுக்கு எதிரா்க வழக்-
குதசதாடுததது.   

நாடு முழுவதும தனக்கு ஆதரவு்கள் அதி்க -
ரிதது வரும  நிமையில, நாடெ�ாவிை ரீதியில 
கூட்டெங்கம� நடொததி வரும இமரான்-
்கான்  ச்பாதுத்தர்தமை நடொததுைாறு அர -
ொங்கதமத வலியுறுததி வருகி்றார். இவரது  
முைற்சி்கம� தடுக்கும ்நாக்குடெ்ன, பிரத-
ைர் செ்பாப செரீப தமைமையிைான அர-

ொங்கம  இநத வழக்ம்கத தாக்்கல செயததா்க 
இமரான்்கான் கூறுகி்றார். இநநிமையில,   

நீதிைன்்றததின் இததீர்பபு இமரானின் 
அரசிைல  செைற்்பாடு்களுக்கு உற்ொ்கைளிக்-
குசைன அரசிைல அவதானி்கள் ்கருதுகின் -
்றனர். இநது  ெமுததிர அரசிைலில சீனா, 
இநதிைாவுக்கு அடுதது ்பாகிஸதானின் 
வகி்பா்கமும  தவிர்க்்க முடிைாதது. ச்பாரு -

�ாதார ைற்றும இராணுவ ரீதிைா்க ்ைற்-
சொன்ன நாடு்களுடென்  ் ைாதுவதிலும ்பார்க்்க, 
ைம்றமு்க சநருக்குதல யுக்தி்கம� ம்கைாண-
டுதான்  ்பாகிஸதான் முன்்ன்ற முைலகி்றது. 
இதுதான், ்பைரது ்பார்மவயும. சவ ளி நாடு-
்களின்  இநதப்பார்மவ ்களுக்கு ்பைமூட்டும 
வம்கயிலதான், இமரானுக்கு எதிரான வழக் -
கும  ்ொடிக்்கப்பட்டிருநதது.   

அலம்கதா, தலி்பான் ைற்றும ைக் ெர் 
இசதாய்பா ்்பான்்ற  அமைபபுக்்களின் 
செைற்்பாடு்களுக்கு தூ்பமிடும ்கருததுக் -
்கம�  சவளியிட்டொர்  என்்பதுதான் குற்்றம. 
எனினும  சவளிநாடு்களின் அழுததங்க-
ளுக்கு அடி்பணிைாத  அரொங்க்ை ்பாகிஸதா -
னில அமைை ்வணடும என்்ற ச்பாருள்தான் 
இமரானின்  உமரயிருநதது. எவவா்றாயினும 

அநநிை ெக்தி்களுக்கு அடி்பணியும அரமெ  
இபபிராநதிைததிலுள்� தலி்பான்்கள், 
அலம்கதா உள்ளிட்டெ எநத அமைபபுக்்களும  
ஏற்றுக்ச்காள்�ாது.   

அவவாறு அமைநதாலும, அநத அரொங-
்கதமத அச்சுறுததும வம்கயிைான  வன்மு-
ம்ற்களில இநத அமைபபுக்்கள் ஈடு்படும. 
இதனாலதான், இநத அமைபபுக்்கள்  அடிப-

்பமடெவாத இைக்்கங்க�ா்க முததிமர குததப -
்பட்டுள்�ன.   

இவவாறு நி்கழ்வது ்பாகிஸதானில   உள் -
நாட்டு யுதததமத  ஏற்்படுததுசைன ்பாகிஸ -
தான் ைக்்கள் அஞ்சுவதுணடு. என்வ, 
்பாகிஸதானிைமர  உ�ரீதிைா்க அச்சுறுததி 
ஆதரவு ்தடும அரசிைல யுக்திமை இமரான்-
்கான் ம்கைாண  டிருக்்கைாம. அதற்்கா்க, இது 
்பைங்கரவாததமத தூணடிைதா்க ச்பாருள் -
ச்காள்� முடிைாது.  நீதிைன்்றமும இவவாறு -
தான் ்கருதியிருக்கும.   

இருபபினும, ்தமவ்ைற்்படும்்பாது 
இநத அமைபபுக்்கம� ்பாகிஸதான் ்பைன்்ப-
டுததுவதா்க்வ   

்ைற்குை்கம ்கருதுகி்றது. அைலநாடு்களின் 
நிமைப்பாடு்களும இதுதான்.   

இவற்ம்ற நிரூபிக்கும வம்கயில சிை 
செைற்்பாடு்கள் அஙகு நடெநதுமிருக்கின்்றன.   

இதனால, ெர்வ்தெ அரஙகிலிருநது 
தனிமைப்படும ஆ்பததுக்்கம� ்பை  தடெ -

மவ்கள் எதிர்ச்காணடெது ்பாகிஸதான். 
முன்னாள் ஜனாதி்பதி முெர்ஃபதான் இநத  
ஆ்பததிலிருநது ்பாகிஸதாமன ்காப்பாற் -
றிை முக்கிை அரசிைலவாதி. அலம்கதா 
தமைவர்  ஒஸாைா பின்்ைடென் ச்காலைப -
்பட்டெதும ்பாகிஸதானிலதா்ன! ்பதது வரு -
டெங்கள்  அஙகுள்� அப்்பாட்டொ்பாத என்்ற 

ஊரில தமைைம்றவு வாழ்க்ம்க வாழ்நதவர் 
ஒஸாைா.  இக்்காைததில ்பாகிஸதான் ஜனா -
தி்பதிைா்க இருநதவர் முெர்ரஃப. ஆனாலும 
அப்்பாமதை  ்பாகிஸதான் இராணுவத 

த�்பதி அ்ஷ்பக்்கைா னி அலம்கதா 
தமைவருடென் இர்கசிை உ்றவில  
இருநததா்க ்்பெப்பட்டெதும 
உணடு. இருநதாலும, இவமரயும 
மீறிததான் அசைரிக்்க  யுதத விைா-
னங்கள் பின்்ைடெமன குறிமவத-
தன. இதற்கு முெர்ரஃப ைம்றமு்க 
உதவிைா்கச்  செைற்்பட்டிருநதார். 
தனது இராணுவத த�்பதிமை ்நர-
டிைா்கப ்பம்கப்பதிலுள்�  ஆ்பத-
துக்்கம� உைர்நத முெர்ரஃப 
இமதக் ்கச்சிதைா்க செயதுள்�ார். 
இராணுவ  த�்பதி்கம� ்பம்கப-
்பதிலுள்� ஆ்பததுக்்கம� ்பை 
தடெமவ்கள் நிரூபிததுள்� நாடும  
்பாகிஸதான்தான். ்பை பிரதைர்்கள் 
்பதவியி்றக்்கப்பட்டெதும இராணுவ  
த�்பதி்க�ாலதான்.இமரானின் 
்பதவி ்கவிழ்பபிலும ஏதாவசதாரு 
இராணுவ தமையீடு  இருநதிருக்-
்கைாம. இமதச்ொடி்ை இமரான் 
உமரைாற்றினார். இநத உமர்க-
ளுக்கு  வர்வற்பு இருநததால-
தான், ்பஞ்ொப ைாநிை ்தர்தலில 
இமரானின் ்கட்சி அதி்க  ஆெனங-

்கம� ம்கப்பற்்ற முடிநதது. இநத சவற்றிக்கு 
்ைலும ்பைம ்ெர்க்கும வம்கயில  நீதிைன் -
்றத தீர்பபு  உள்�மை ்கவனிக்்கததக்்கது. இம-
ரானின் இமமீட்சி  அரிைமை ஏற்றுைா?

சுமித்தி தங்கராசா   ...?

ஏ,ஜீ,எம்,ததௌபீக்   ...?

யுத்தக் குற்றவியல் நீதிமன்றம்   
உடனடிச் சாததியமற்றது   

சி.வி. கே சிவஞானம்செனிவா மனித உரிமம 
மாநாடு நமைசெற்று வருகின்ற 
நிமையில் தமிழ் மகேமை 
பிரதிநிதித்துவபெடுத்தும் 
ேட்சிேளின நிமைபொடுேள் ெற்றி 
சிை பிரதிநிதிேள் இவவாறு 
சொல்கி்றாரேள்.....

இம்்ானின மீட்சி
அரியணை ஏறறுமா?

நத இனிை இமெ ைாமைபச்பா-
ழுது இன்னும  இதைததில  இனித-
துக்ச்காணடிருக்கி்றது. ஒரு ்கலலில 

நான்கு ்கனி்கள் கிமடெதத, சுமவதத  ைகிழ்ச்சி 
எனக்கு ைட்டுைலை, எல்ைாருக்கும தான். 
ஜனரஞ்ெ்க ்பாடெ்கர் ்கமைஞர்  ்கமைக்்கைலின் 
'கீதராத 56'....  

இமெமுரசு நாகூர் ஹனி்பா, முஹமைது 
ராபி, டி.எம.எஸ.,  எஸ.பி.பி. என உை்க 
்பாடெ்கர்்கள் ்ைமடெயில உைாவநதனர். ரசி-
்கர்்கள் ஓர் அதிெைதமத  விைநது ்பார்ததுக்-

ச்காணடிருநதார்்கள். நான்கு ்பாடெ்கர்்களின் 
குரல வ�ம  எப்படி 50, 60, 70, 80 வைது-
்களில ெற்றும ைா்றாைல ைார்க்்கண்டெை 
நிமையில  இருநத்தா அ்த்்பாை.... சுைார் 

60 வைதிலும ்பாடெ்கர் ்கமைக்்கைலின் குரலி-
னிமை, 20  வைதுக்்காரமரப்்பாை அருள்ை-
மழயில சதாடெஙகி 'எங்்க நிமைதி', 'ைனம  
என்னும ்ைமடெ' இறுதிப ்பாடெல வமர  

அ்த ்கமபீரம. உச்ெம  ஆச்ெரிைம இம்றை-
ருள் ச்பற்்ற குரல என்்்ற என்னால இஙகு 
ைம்றக்்காைல  உமரக்்க முடியும. இரவு 7.30 
ைணிக்குத சதாடெஙகி 10.30 ைணி வமர 

இமடெ்வம�  இலைாைல ்பாடெல அமுதம 
ச்பாழிநதது.  தின்கரன்/ தின்கரன் வாரைஞ்-
ெரி பிரதை ஆசிரிைர் தமைமை தாங்க இரு  
ச்பணைணி்கள் முன்னிமை வகிதத மஸட் 

சிவாஜி சைௌைானா பிரதை அதி-
திைாயிருக்்க பிர்பை  ெட்டெததரணி 
ரு்ஷதி ஹபீப, முன்னாள் எம.
பி. ெபீக் ரஜாபதீன், நுவசரலிைா  

ைாவட்டெ ஐ.்த.்க. இமைப்பா�ர் ெண-
மு்கம திருச்செலவம, ்கவிஞர் நஜ்முல 
ஹுமென் தம்பதிைர், '்பாரம்பரிைம' ஜின்னா 
தம்பதிைர், ்கவிஞர்  ஹஸீர் ரவூப தம்பதிைர், 

்கமைஞர் ைஹ்தி ஹஸன் இப்றாஹிம, எழுத-
தா�ர்  சைாழிவாைன், உமவஸ செரீப எனக் 
்கமைஞர்்களும ்கைநதுச்காணடெனர். இதற்கு 
முன்னர்  இலைாத அ�வு இமெ அட்டெ்காெம. 
த்்பைா ்கமைஞர் ்கணைாமவ வி்ெடெைா்க 
குறிபபிடெைாம  ்பாராட்டெைாம.  

   '்பாரம்பரிைம' ஜின்னாஹ், சதஹிவம� 
ந்கரெம்ப உறுபபினர் ெரீனா,  மஸட் சிவாஜி 
சைௌைானா ஆகி்ைாமர விழா நாை்கன் 
்கமைக்்கைல ச்கௌரவிததார். 

அமீர்்கானின்  நி்கழ்ச்சித சதாகுபபும, ்கைா-
பூெைம உம்பத ைஹ்தூம சிங்க�ப ்பாடெலும 

அருமை.  ்பததமர 
ை ணி ை ா கி யு ம 
நிததிமர ை்றநது 
்கமைக்்கைல - 
சைாறின் சஜனட் 
்பாடெலில  சையை்றநது ் ்பா்னாம..நித்திரை மறந்து பத்்தரை வரை அரையா்த ைசிகரகள்!  

இன்னும் ப�ொழியொதொ என எதிர�ொர்க்கவைதத  
்கவை்க்கமலின் "கீத்ொத 56" இவை மவை  

ஏ.ஆர்.எம். முஸம்மில்   ...?
(ைமா்தான நீதிவான்)

 ஹுணுப்பிட்டிய  

சி.வி.கக

சிவாஜிலிஙகம் சித்்தாரத்்தன் க. சுஹாஸ்
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எதிர்்ாலத்தில் ச்ாளம் ரீதியான தீர்ைா -
னங்ள எடுக்்ப்படும ப்பாது ்பாராளுைன் -
றத்தின் இணக்்ப்பாட்டுடெனும, அமனத்துக் 
்ட்சி்ளின் ்பங்ளிபபுடெனும அது பைற்-
ச்ாள்ளப்படெ பேண்டும என்்பதில் தற்ச்பா -
ழுது ்ேனம செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதன் ஒரு அங்ைா் பிரதைர் திபனஷ் 
குணேர்த்தனவினால் முன்சைா-
ழியப்பட்டெ பதசியப ப்பரமே 
அமைக்கும தீர்ைானம ்பாராளு -
ைன்றத்தினால் நிமறபேற்றப்பட்-
டுள்ளது. ்டெநத 20 ஆம தி்தி 
இநதத் தீர்ைானம ்பாராளுைன்றத் -
தில் எதிர்பபு இன்றி நிமறபேற்-
றப்பட்டிருநதது.

்பாராளுைன்றத்மதப பிரதிநி-
தித்துேப்படுத்தும அமனத்துக் 
்ட்சி்ளின் பிரதிநிதி்ம்ளயும 
உள்ளடெக்கியதா் 35 ப்பமரக் 
ச்ாண்டெ பதசியப ப்பரமேமய 
அமைப்பதற்கு ்ட்சித் தமலேர் -
்ள இணக்்ம சதரிவித்திருந -
தனர். பிரதைர் தமலமையில் 
நமடெச்பற்ற மூன்று சுற்றுப ப்பச்-
சுோர்த்மத்ளில் இதற்்ாண 
இணக்்ப்பாடு எட்டெப்பட்டு 
இநதத் தீர்ைானம தற்ச்பாழுது 
்பாராளுைன்றத்தில் நிமறபேற்-
றப்பட்டும உள்ளது.

குறுகிய, நடுத்தர ைற்றும நீண் -
டெ்ால பதசியக் ச்ாளம்்ம்ள 

ேகுப்பதற்்ான ேழி்ாட்டுதல்்ள சதாடெர்-
்பான ்பாராளுைன்றத்தின் ச்பாதுோன முன் -
னுரிமை்ம்ளத் தீர்ைானிப்பது, ச்பாரு்ளாதார 
ஸ்திரத்தன்மை சதாடெர்்பா் குறுகிய ைற்றும 
நடுத்தர்ால ச்பாதுோன அதிகுமறநத 
நி்ழ்ச்சித் திட்டெங்ள ்பற்றிய உடென்்பாட் -
டிற்கு ேருேது, அமைச்ெரமே அமைச்ெர்-
்ள, பதசியப ப்பரமே, விபெடெ குழுக்்ளின் 
தவிொ்ளர்்ள ைற்றும இம்ளஞர் அமைபபுக் -
்ளின் இம்ளஞர் அேதானிப்பா்ளர்்ள ஆகி-
பயாருடென் விபெடெ கூட்டெங்ம்ள ஏற்்பாடு 
செயேது ப்பான்றமே பதசியப ப்பரமே-
யின் முக்கிய பநாக்்ங்்ளா் அமையும.

அது ைாத்திரைன்றி இநதச் ெம்பயானது 
துமறொர் பைற்்பார்மேக் குழுக்்ள, அர -
ொங் நிதி ்பற்றிய குழு, அரொங்க் ்ணக் -
கு்ள ்பற்றிய குழு, அரொங்ப ச்பாறுபபு 
முயற்சி்ள ்பற்றிய குழு, ேஙகித் சதாழில் 

ைற்றும நிதிச் பெமே்ள ்பற்றிய குழு, ேழி-
ேம்்ள ்பற்றிய குழு, ச்பாரு்ளாதார உறு -
திப்படுத்தல் குழு, அத்துடென் அரொங்க் 
்ணக்கு்ம்ளக் ்ட்டுப்படுத்தும ஏபதனும 
குழு ஆகியேற்றிலிருநது அறிக்ம்்ம்ளக் 
ப்ாருேதற்்ான தத்துேங்ம்ளக் ச்ாண்டி -
ருக்கும.

பதசிய ெம்பயின் தமலேர் ்பதவி ெ்பாநா-
ய்ருக்கு ேழங்ப்பட்டிருப்பதுடென், இதன் 
உறுபபினர்்்ளா்ப பிரதைர், ்பாராளுைன்ற 
ெம்ப முதல்ேர், எதிர்க்்ட்சித் தமலேர், 
ஆளும ்ட்சியின் முதற்ப்ாலாொன் ைற்றும 
அரசியல் ்ட்சி்ளின் தமலேர்்்ளால் தீர்ைா -
னிக்்ப்பட்டெோறு இலஙம்யில் உள்ள அங-
கீ்ரிக்்ப்பட்டெ அரசியல் ்ட்சி்ளிலிருநது 
ஒன்்பதாேது ்பாராளுைன்றத்மதப பிரதிநி-
தித்துேப்படுத்துகின்ற முப்பநமதநதுக்கும 
பைற்்படொபதார் உறுபபினர்்்ளா்க் ்ாணப்ப -
டுேர்.

ஜனநாய்த்தின் தூண்்ள என ேர்ணிக்்ப -
்படும நிமறபேற்று அதி்ாரம, ெட்டெோக்்ம 
ைற்றும நீதித்துமற ஆகியன ஒன்றுக்ச்ான்று 
இமணபபுடென் செயற்்படெ பேண்டும. இேற்-
றுக்கிமடெயில் இமணபபுக்்ள ்ாணப்பட் -
டொலும ஒவசோன்றும தைது தனித்துேத்மத 

இழக்்ாைல் இயஙகுேபத நாட்-
டுக்கு ஆபராக்கியைானதா் 
அமையும.

நிமறபேற்று அதி்ாரம எடுக்-
கும அமனத்துத் தீர்ைானங்ளு-
டெனும ெட்டெோக்்ம இணஙகிப 
ப்பா்பேண்டிய ் ட்டொய பதமே 

இல்மல. இருநதப்பாதும ெட்டெோக்்ம கூடி 
எடுக்கின்ற தீர்ைானத்துடென் இணஙகிச் செல்ல 
பேண்டிய ்டெப்பாடு நிமறபேற்று அதி்ா-
ரத்துக்கு உள்ளது. இநத அடிப்பமடெயில் 
தற்ப்பாமதய நாட்டு நிமலமைமய 
பநாக்கினால் ைக்்ள எதிர்ச்ாளளும 
்பல்பேறு பிரச்சிமன்ளுக்குத் தீர்வு-
்ாணும ச்பாறுபபு ்பாராளுைன்றத்-
துக்கு உள்ளது.

எனபே, ெட்டெோக்்ம எனப்படும 
்பாராளுைன்றம தன்மனப ்பலப்ப-
டுத்துேதற்்ான முயற்சி்ம்ள எடுப-
்பது ்ாலத்தின் பதமேயாகும. ்பாரா -
ளுைன்றத்மதப ச்பாறுத்த ேமரயில் 
ெட்டெோக்்ம, நிதி மு்ாமைத்துேம, 
பைற்்பார்மே ப்பான்றமே பிரதான 
செயற்்பாடு்்ளாகும. இதில் பைற்-
்பார்மே அல்லது ்ண்்ாணிபபுப 
்பணி்ம்ளப ்பாராளுைன்றத்தில் 
உள்ள ்பல்பேறு குழுக்்்ளால் பைற்-
ச்ாள்ளப்படுகின்றன. இவோறான 
பின்னணியில் பதசிய ப்பரமே 
இதமனப ்பலப்படுத்துேதற்்ான 
ைற்றுசைாரு நமடெமுமறயா்க் ்ரு-
தப்படுகிறது.

நாட்டின் எதிர்்ாலத்மத பநாக்கி 
எடுக்்ப்படும தீர்ைானங்ள ்டெநத 
்ாலங்ளில் ஒரு சிலருமடெய தனிப-
்பட்டெ முடிவு்ளுக்கு இணஙகி 

எடுக்்ப்பட்டெமையால் நாடு எதிர்ச்ாண்-
டுள்ள நிமலமை நாம அமனேரும அறிந-
தசதான்று. இநதத் தேறு்ளில் ச்பற்றுக் 
ச்ாண்டெேற்மறப ்பாடெைா்க் ்ருதி, எதிர் -
்ாலத்திலாேது இவோறான பிமழ்ம்ளத் 
தவிர்த்துக் ச்ாளேது இன்றியமையாதது.

அது ைாத்திரைன்றி ச்பாரு்ளாதார சநருக் -
்டியிலிருநது மீளேதற்கு ெர்ேபதெ நாணய 
நிதியம ப்பான்றேற்றின் உதவிமய நாடியி-
ருப்பதால் ச்ாளம் ரீதியா் எடுக்்ப்படும 
தீர்ைானங்ள குறித்து இனிபைலும அக்்மற 

செலுத்துேது அேசியம. இதற் -
குப ்பாராளுைன்றத்தில் உள்ள 
அமனேரும கூட்டுபச்பாறுபபு-
டென் செயற்்படுேதற்குத் பதசியப 
ப்பரமே மி்வும உறுதுமண-
யா் இருக்கும.

இது இவவிதமிருக்், ்பாரா -
ளுைன்றத்மதப ்பலப்படுத்தும 
பநாக்கில் ்பல்பேறு நடெேடிக்-
ம்்ம்ள முன்சனடுக்் அரொங-
்ம திட்டெங்ம்ள ேகுத்துள்ளது. 
ச்ாளம் ரீதியான தீர்ைானங-
்ம்ள எடுக்கும ப்பாது ்பாரா -

ளுைன்றத்தின் ்டெமைப ச்பாறுபம்ப 
பைலும அதி்ரிக்்ச் செயயும ேம்யில் 
துமறொர் பைற்்பார்மேக் குழுக்்ள 
அமைக்்ப்படெவுள்ளன.

்டெநத நல்லாட்சி அரொங்த்தின் ் ாலத்-
தில் துமறொர் பைற்்பார்மேக் குழுக் -
்ள அமைக்்ப்பட்டிருநத ப்பாதும, 
முன்னாள ஜனாதி்பதி ப்ாட்டொ்பய 
ராஜ்பக்ஷ தமலமையிலான அரொங்ம 
இேற்மற இமடெநிறுத்தியிருநதது. இநத 
நிமலயில் மீண்டும 17 துமறொர் பைற் -
்பார்மேக் குழுக்்ம்ள அமைக்் இணக்-
்ம ்ாணப்பட்டுள்ளது.

அதாேது, குறிபபிட்டெ விடெயம சதாடெர்-
பில் எடுக்்ப்படெக் கூடிய ச்ாளம் ரீதியான 
தீர்ைானங்ள குறித்து இநதக் குழுக்்ள 
ஆராயும. இநதக் குழுக்்ளின் தமலேர் -்
்ளா் எநதசோரு ்பதவிமயயும ச்ாண்டி -
ராத ொதாரண ்பாராளுைன்ற உறுபபினர்்ப்ள 
நியமிக்்ப்படுோர்்ள. ஆளும ்ட்சி, எதிர்க் -
்ட்சி என்ற பேறு்பாடின்றி உறுபபினர்்ள 
கூட்டுப ச்பாறுபபுடென் இமணநது செயற்்ப-
டுேதற்்ான ெநதர்ப்பைா் அமையும.

உதாரணைா்க் கூறுேதாயின் ்ல்வி 
அமைச்சு ஏதாேது ஒரு விடெயம 
குறித்து முடிசோன்மற எடுப்பதா -
யின் அது ்பற்றி முதலில் ்ல்விொர் 
பைற்்பார்மேக் குழுவில் ஆராய 
பேண்டும. குறித்த விடெயம சதாடெர்-
பில் ெம்பநதப்பட்டெ துமறொர் ேல்-
லுனர்்ள உளளிட்டெ தரபபினமர 
அமழத்து ஆராயநது அறிக்ம்-
சயான்மற அக்குழு ்பாராளுைன்றத்-
துக்கு ெைர்பபிக்கும.

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்்ளின் 
பின்னர் அபப்பாதிருநத ்பாது்ாபபுப 
்பற்றிய துமறொர் பைற்்பார்மேக்குழு 
ஆராயநது அறிக்ம்சயான்மறச் 
ெைர்பபித்திருநதது. அதில் பதசிய 
்பாது்ாபம்பப ்பலப்படுத்துேதற்கு 
முன்மேக்்ப்பட்டிருநத பயாெமன-
்ள அமனத்துத் தரபபினராலும ேர-
பேற்ம்பப ச்பற்றிருநதன. எனபே, 
இதுப்பான்ற குழுக்்ள ்பாராளுைன்-
றத்மத பைலும ்பலுப்படுத்துேதா் 
அமையும என்்பதில் ெநபத்மில்மல.

நாடு எதிர்காண்டுள்ள ்�ாரு்ளாதார ்நருககடிககுத் தீரவுகாண
அரசாஙகம் �ல்வேறு முயற்சிகள்ள எடுத்துள்ளது. இநத
்நருககடியிலிருநது மீளவேதற்கு ஸ்திரமான அரசியல

சூழ்�ான்று காணப�ட ்வேண்டும் என்�ளதக கருத்தில ்காண்டு
அரசு �ல்வேறு முயற்சிகள்ள ்மற்்காண்டுள்ளது.

பி.ஹர்ஷன்...?

�ாராளுமன்்றத்ளதப ��ப�டுத்தும்
்நாககில �ல்வேறு நடவேடிகளககள!

பிரதமர தி்னஷ் குணவேரத்தனவோல 
முன்்மாழியப�டட ்தசியப ்�ரளவே 
அளமககும் தீரமானம் சள�யில
எதிரபபின்றி நிள்ற்வேற்்றம்!

சடடவோககம்
எனப�டும் 
�ாராளுமன்்றம்
தன்ளனப 
��ப�டுத்துவேதற்கான முயற்சிகள்ள ்மற்்காளவேது
கா�த்தின் ்தளவே. �ாராளுமன்்றத்தில உள்ள 
அளனவேரும் கூடடுப்�ாறுபபுடன் ்சயற்�டுவேதற்கு
்தசியப ்�ரளவே மிகவும் உறுதுளணயாக அளமயும் தேசியக் க�ொள்��்ை

வகுப்பேற�ொன வழி�ொட்டுேல�ள
கேொடர்பொன ்பொரொளுமன்றத்தின 
க்பொதுவொன முனனுரி்ம�்ை
தீரமொனிப்பது, க்பொருைொேொர
ஸ்திரத்ேன்ம கேொடர்பொ�
நி�ழ்ச்சித் திட்டங�ள ்பறறிய
உடன்பொட்டுக்கு வருவது த்பொன்ற்வ
தேசியப த்பர்வயின முக்கிய 
த�ொக்�ங�ைொகும்

இநதியாவில் 5ஜிக்்ான ஏலத் -
துக்கு பிரதைர் நபரநதிர பைாடி 
தமலமையிலான அமைச்ெரமே 
குழு ஒபபுதல் ேழஙகியிருந -
தது. உல்ம முழுேதும ்டெநத 
20 ஆண்டு்ளில் செல்ப்பான் 
சதாழில்நுட்்பம நிமனத்துப 
்பார்க்் முடியாத அ்ளவுக்கு ே்ளர்ச் -
சியமடெநது இருக்கிறது.

5ஜி அமலேரிமெ மூலம 
பெமே்ள கிமடெத்தால் தற்ப்பாது 
நமடெமுமறயில் உள்ள 4ஜி அமல -
ேரிமெமய விடெ 10 ைடெஙகு அதி் 
பே்த்தில் இமணயத்ள ேெதி -
்ளும 3ஜிமய விடெ 30 ைடெஙகு 
அதி் பே்த்தில் இமணய ேெ -
தி்ளும இநதியாவுக்குக் கிமடெக் -
கும.

சென்மன உளளிட்டெ ந் -
ரங்ளில் 5ஜி சேற்றி்ரைா் 

பொதமன செயயப்பட்டெது. இநத 
நிமலயில் ்டெநத ஜூமல 26 
ஆம தி்தி 5ஜி அமலேரிமெக் -
்ான ஏலம சதாடெஙகியது. ்பார்தி 
எயார்சடெல், ரிமலயன்ஸ் ஜிபயா, 
போடெப்பான் - ஐடியா, அதானி 
குழுைம ஆகிய 4 நிறுேனங்ள 
இநத ஏலத்தில் ்பஙகுச்பற்றன.

முதல் நா்ளன்று 4 சுற்று்்ளா் 
5ஜி ஏலம நமடெச்பற்று உள்ளது. 
இதுேமர நடெநது முடிநத 40 
சுற்று ஏலத்தில் 4 நிறுேனங் -
ளுக்கு இமடெபய ்டும ப்பாட்டி 
நிலவியதா் ைத்திய சதாழில்நுட் -
்பத்துமற சதரிவித்து இருநதது. 
முதல் நாள ஏலத்தில் இதுேமர 
இல்லாத அ்ளவுக்கு ரூ.1.45 
இலட்ெம ப்ாடி ேமர நிறுேனங -
்ள ஏலம ப்ட்டென என்றும இது 
்டெநத 2015 இல் நமடெச்பற்ற 

4ஜி ஏலத்தின் ொதமனமய முறி -
யடித்து இருப்பதா்வும ைத்திய 
அமைச்ெர் அஸ்வினி மேஷ்ணவ 
கூறினார்.

40 ஆேது சுற்று ஏலம முடிந -
துள்ள நிமலயில் இதுேமர 
சைாத்தம ரூ.1,50,173 ப்ாடி 
ஏலத்மத ைத்திய அரசு ச்பற்று 
இருக்கிறது. இநத நிமலயில் 

முப்ஷ் அம்பானியின் ரிமல -
யன்ஸ் ஜிபயா சேளியிட்டெ அறி -
விபபில், இநதியாவின் பைம -
்படுத்தப்பட்டெ 5ஜி பெமேமய 

ேழஙகுேதா் சதரிவித்து 
உள்ளது. 22 சுற்று்ளிலும தங்ள 
நிறுேனபை ஆதிக்்ம செலுத்தி -
யதா்வும, 700MHz, 800MHz, 
1800MHz, 3300MHz and 26GHz 

ஆகிய ப்பண்டு்ம்ள 
தங்ள நிறுேனம ோங -
கியுள்ளதா்வும இதில் 
700MHz ப்பண்ட் சிறப -
்பான 5ஜி பெமேமய 
ேழங் உதவும என்றும 
அநத நிறுேனம அறிவித்து 
உள்ளது.

இநத நிமலயில் இன்னும 
ஒரு ோரத்தில் இநதியாவில் 
5ஜி பெமே சதாடெங்ப்படெ 
இருக்கிறது. 

(21ஆம ்பக்்ம ்பார்க்்)

எஸ்.சாரங்கன்...?

இநதியாவில 5ஜி அள�வேரிளச ஏ�ம் கடநத ஓகஸ்ட
மாதம் நிள்றவேளடநத நிள�யில, எதிரவேரும்
ஒக்டா�ர 1 ஆம் திகதி இநதிய ்மாள�ல

காஙகிரஸ் நிகழ்வில 5ஜி ்சளவேளய ்தாடஙகி ளவேககி்றார
பிரதமர ந்ரநதிர ்மாடி.

இநதிய தகவேல ்தாழிலநுட�த்துள்றயின்
அடுத்த தள�முள்றளய ்நாககிய �ாய்சசல!

5ஜி அள�வேரிளச ்சளவேளய
ஒக்டா�ர 1 ஆம் திகதி ஆரம்பித்து 
ளவேககின்்றார பிரதமர ந்ரநதிர ்மாடி

மு்கஷ் அம்�ானியின்
ரிள�யன்ஸ் ஜி்யா
்�ாறுப்�ற்கும்
மற்்்றாரு சாதளன!
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பிரித்ானியாவின் ைமைந் இரணடொவது 
எலிெச்பத ைகாராணியின் இறுதிச் ெடெங்கில் 
கலநது சகாளவ்ற்காக அங்கு சென்றிருந் 
ஜனாதி்பதி ரணில் விக்கிரைசிங்க பிரிடடெ -
னில் உள்ள புலமச்பயர்நது வாழும இலங் -
மகயர்கம்ள நேரில் ெநதிதது இந்க் நகாரிக் -
மகமய முன்மவததிருந்ார்.

ோடடில் காணப்படும மு்லீடடு வாய்ப -
புக்கம்ளப ்பயன்்படுததி மு்லீடுகம்ள 
நைற்சகாள்ள வருைாறும, ோடமடெக் கடடி -
சயழுப்ப ஒததுமழபபு வழங்குைாறும அவர் 
அமழபபு விடுததிருந்ார்.

புலமச்பயர்நது வாழும இலங்மகயர்க-
ளிடெம கடெந் இரணடு வருடெ காலப்பகுதி -
யில் இவவாைான நகாரிக்மகமய விடுக்கும 
இரணடொவது ஜனாதி்பதியாக ரணில் விக்கிர -
ைசிங்க காணப்படுகின்ைார்.

இ்ற்கு முன்னர் முன்னாள ஜனாதி -
்பதி நகாடடொ்பய ராஜ்பக்ஷவும புலம -
ச்பயர்நது வாழும இலங்மகயர்களின் 
ஒததுமழபம்ப நவணடியிருந்ார். 
்ற்ச்பாழுது ோடு எதிர்சகாணடுள்ள 
அநநியச் செலாவணி சேருக்கடி 
உளளிடடெ ்பல்நவறு பிரச்சிமனக-
ளுக்கு உ்வக் கூடிய ்ரபபினராக 
சவளிோடுகளில் வாழும இலங்மக-
யர்கள காணப்படுகின்ைனர். அங்-
கிருநது அவர்கள அனுப்பக் கூடிய 
ஒவசவாரு அசைரிக்க சடொலரும 

ோடடின் ஸ்திரத்ன்மைமய உறுதிப்படுதது-
வ்ற்கு ஒததுமழப்பாக அமையும என்்பதில் 
எவவி் ைாற்றுக் கருததும இல்மல.

பிரித்ானியாவில் வாழும இலங்மகயர்-
கள ைததியில் உமரயாற்றியிருந் ஜனாதி-
்பதி ரணில் விக்கிரைசிங்க குறிபபிடுமக-
யில், 'சவளிோடடில் வாழும இலங்மகயர் 
்மமைப புலமச்பயர் ைக்க்ளாக அமடெ -
யா்ளப்படுததுகின்ைனர். இந் நிமலயில் 
புலமச்பயர் அலுவலகசைான்மை ஆரமபிப-
்ப்ற்கான ேடெவடிக்மககள சவளிவிவகார 
அமைச்சினால் ச்ாடெங்கப்படடுள்ளன. 
இந் அலுவலகம ஜனாதி்பதி அலுவலகத -
தின் கீழ் சில காலம இருக்கும. அ்ன் பின்னர் 
சவளிவிவகார அமைச்சின் கீழ் சகாணடு 
வரப்படும. இந் அலுவலகம சவற்றிச்பை 
நவணடும என ோம எதிர்்பார்க்கின்நைாம' 
எனக் கூறியிருந்ார்.

கடெந் சில வாரங்களுக்கு முன்னர் ்பாரா -
ளுைன்ைததில் ெைர்பபிததிருந் இமடெக் -
கால வரவுசெலவுத திடடெததில் இந் புலம -
ச்பயர் அலுவலகம அமைக்கும விடெயம 
ச்ாடெர்பில் ஜனாதி்பதி பிரஸ்்ாபிததிருந-
்ார். இ்ற்கு முன்னரும இது ச்ாடெர்்பான 
கருத்ாடெல்கள இடெமச்பற்றிருந்ாலும, 
இமமுமை இ்மன ேமடெமுமைப்படுததுவ-
்ற்கான நவமலததிடடெங்கள முன்சனடுக்-
கப்படுகின்ைமை வரநவற்கத்க்க்ாகும.

பிரித்ானியாவிலுள்ள இலங்மக உயர்ஸ் -
்ானிகராலயததினால் ஏற்்பாடு செய்யப்பட-
டிருந் ெநதிபபில் அங்கு வாழும இலங்மக 
வர்த்கர்கள, மு்லீடடொ்ளர்கள, ச்ாழில் 
வல்லுேர்கள உட்படெ ்பலரும கலநது சகாண-
டெனர்.

இங்கு நைலும உமரயாற்றியிருந் ஜனா -
தி்பதி “வடெக்கில் காணப்படும காணிபபிரச்-
சிமன, காணாைற் ந்பானவர்கள ச்ாடெர்்பான 
பிரச்சிமன, அவர்களுக்கு உரிய ேடடெஈடு 
வழங்குவது ச்ாடெர்பில் எழுநதுள்ள பிரச்-
சிமன என்்பவற்றுக்குத தீர்வு வழங்க 
நவணடும. அதிகாரப ்பகிர்வின் சில அடிப்ப-
மடெகம்ளக் கவனிக்க நவணடும.

2018 ஆம ஆணடு அரசியலமைபம்ப 
திருத் ோம ேடெவடிக்மக எடுத் ந்பாது 
வடெக்கு, கிழக்குக்கு சவளியில் உள்ள ஏழு 
மு்லமைச்ெர்களும எதிர்க்கடசித ்மல -
வரும நயாெமனகம்ள முன்மவத்து 
ைகிழ்ச்சியளிக்கிைது. வடெக்கு, கிழக்கு ்பாரா -
ளுைன்ை உறுபபினர்களும, மு்லமைச்ெர்க-
ளும அ்ற்கு உடென்்படடுள்ள்ால் எமைால் 

அ்மனத ச்ாடெர முடியும. அ்மன நிமை -
நவற்ை முடியும என்றும ேமபுகிநைன்.

ோம அமனவரும ஒன்றிமணநது வ்ளைான 
ந்ெைாக எைது ோடமடெ ைாற்ை நவணடும. 
இங்நக வாழ்வ்ால் நீங்கள சவற்றி அமடெந-
திருபபீர்கள. இங்கு வாழும சுைார் 500,000 
இலங்மகயர்கள, ்ங்கம்ள மு்ல் அல்லது 
இரணடொம ்மலமுமை இலங்மகயர்க்ளாக 
அமடெயா்ளப்படுததுகின்ைனர். வடெக்கில் ைட -
டுைல்ல ச்ற்கிலும மு்லீடு செய்ய முடியும. 
உங்களில் சிலருக்கு ச்ற்கு அல்லது கிழக் -
கில் ச்ாடெர்புகள இருக்கலாம. அவர்களுக்கு 
உ்வியளிக்க விரும்பலாம. அதில் எந் 
பிரச்சிமனயும இல்மல. உங்க்ளால் முடிந் 
வி்ததில் இலங்மகக்கு உ்வுங்கள'' என்று 
நகாரிக்மக விடுததிருந்ார்.

புலமச்பயர்நது வாழும இலங்மகயர்க-

ம்ளப ச்பாறுத்வமரயில் குறிப்பாக 
்மிழர்கள ோடடில் இடெமச்பற்ை 
்பல்நவறு குழப்பைான சூழ்நிமல-
க்ளால் ோடமடெ விடடு சவளிநய-
றிச் சென்ைவர்க்ளாவர். விநெடெைாக 
83 ஆம ஆணடு ்மிழர்கள மீ்ான 
வன்செயல்களின் பின்னநர ச்பரும 
எணணிக்மகயான ்மிழர்கள இலங்-
மகமய விடடு சவளிோடுகளுக்குச் 
சென்று ்ஞெைமடெயத ச்ாடெங்கினர். 
இந் இனக்கலவரததின் ந்பாது அவர்க-
ளுக்கு ஏற்்படடெ நைாெைான அனு்பவம 
இரணடொம மூன்ைாம ்மலமுமையின் 
மீதும காணப்படுகிைது.

அது ைாததிரைன்றி அ்ன் பின்னர் 
இடெமச்பற்ை யுத் சூழல்க்ளால் ்பல்லாயி-
ரக்கணக்கான இலங்மகயர்கள ோடமடெ-
விடடுத ்பபிச் சென்ைனர். அருகிலுள்ள 

இநதியாவுக்குப ்படெகு மூலம சென்று ்ஞ-
ெைமடெந்வர்கள இன்னமும அகதிக்ளாக 
வாழ்நது வருகின்ை ந்பாதும, சவளிோடுக -
ளுக்குச் சென்ை ்பலர் ச்பாரு்ளா்ார ரீதியாக-
வும, அரசியல் ரீதியாகவும ்பலம ச்பாருநதி-
யவர்க்ளாகக் காணப்படுகின்ைனர்.

பிரித்ானியா, அசைரிக்கா, கனடொ, 
நோர்நவ, சுவீடென், உளளிடடெ ்பல ோடு -
களில் ்பரநது விரிநது வாழும இலங்மக 
புலமச்பயர் ்மிழர்கள அநோடடின் அரர -
சியலில் ்ாக்கம செலுததும ெக்தியினராக 
வி்ளங்குவம்யும காணக் கூடிய்ாகவுள-
்ளது. இலங்மக விவகாரங்களில் அழுத்ம 
சகாடுக்கக் கூடிய ்ரபபினராக அவர்கள 
இருப்பம்யும ைறுக்க முடியாது.

்மிழர்கள ைாததிரைன்றி இலங்மகமயச் 
நெர்ந் சிங்க்ள, முஸ்லிம இனத்வர்கள 

்பலரும சவளிோடுகளில் புலமச்பயர்நதுள -
்ளனர். இத்ாலி, அவுஸ்திநரலியா, நியூசி-
லாநது, அசைரிக்கா உளளிடடெ ்பல ோடுக-
ளில் கணிெைான சிங்க்ள ைக்கள வாழ்நது 
வருகின்ைனர்.

இவவாறு புலமச்பயர்நது வாழும இலங் -
மகயர்கள ஒரு சில ்மலமுமைகம்ளக் 
கணடிருந்ாலும இநோடடில் வழங்கப-
்படடெ இலவெக் கல்வி, இலவெ ைருததுவம 
ந்பான்ை ேலன்புரி நெமவகம்ளப ச்பற்றுச் 
சென்ைவர்கந்ள அதிகைாக இருக்கின்ைனர். 
இவவாைான ெலுமககம்ளப ச்பற்ைவர்கள 
என்ை ரீதியிலும, ்ைது உைவுகள இன்னமும 
இலங்மகயில் வாழ்நது வருவ்ாலும ோடு 
எதிர்சகாணடுள்ள இக்கடடொன சூழ்நிமலயி-
லிருநது மீடசிச்பை உ்வுவதில் அவர்களுக்-
கும கடெமைப்பாசடொன்று உள்ளது. ்ைது 
கடெமைகம்ள அவர்கள அவவபந்பாது நிமை-
நவற்றி வருகின்ைமைமய ைைநது விடெலா-
காது.

இது இவவி்மிருக்க, வடெக்கு, கிழக்கு 
ைாததிரைன்றின் ோடடின் முன்நனற்ைததுக்கு 
மு்லீடுகம்ள நைற்சகாள்ள புலமச்பயர் ் மி -
ழர்கள ்பலர் ஆர்வைாக இருக்கின்ை ந்பாதும, 
அவவபந்பாது முன்சனடுக்கப்படுகின்ை  
இனவா்க் கணநணாடடெததிலான பிரொரங்-
க்ளால் அவர்கள ச்பரும ்யக்கம காடடி வரு -
கின்ைனர்.

ச்பாதுவாகநவ சவளிோடடு மு்லீடுகள 
ோடடுக்குள சகாணடுவரப்படும ந்பாது 

பின்்பற்ைப்படும சிக்கல் நிமைந் ேமடெமு -
மைகள ்பல உள்ளன. இவவாைான சூழலில் 
புலமச்பயர்ந் ்மிழ்த ்ரபபினரால் மு் -
லீடுகள சகாணடு வரப்படுமந்பாது ஏற்க -
னநவ காணப்படும சகடுபிடிகள தீவிரைாக் -
கப்படுவதும அவர்கள ஆர்வம காடடொைல் 
இருப்ப்ற்கான காரணங்களில் ஒன்ைாக 
உள்ளது.

இருந்ந்பாதும யுத்ததினால் ச்பரிதும 
்பாதிக்கப்படடெ வடெக்கு, கிழக்கு ைாகாணங்க -
ளில் உள்ளவர்களுக்கு புலமச்பயர்நது வாழ் 
்மிழர்கள ்பலர் ்மைாலான உ்விகம்ளத 
ச்ாடெர்நது முன்சனடுதது வருகின்ைனர். 
புலமச்பயர்நது வாழ் ்மிழர்கள இலங்மக-
யில் இடெமச்பறும முன்நனற்ைங்களில் எப-
ச்பாழுதும அக்கமை காணபிதது வரு்பவர்கள 
என்்பம் ோம ைறுக்க முடியாது.

இ்ற்கு சிைந் உ்ாரணைாக 2004 ஆம 
ஆணடு சுனாமிப ந்பரமல அனர்த்ததின் 
பின்னர் ்பாதிக்கப்படடெ வடெக்கு, கிழக்கு 
்பகுதி உளளிடடெ ோடடின் ஏமனய ்பகுதி-
கம்ளக் கடடிசயழுபபுவ்ற்கு குறிப்பாக 
்பாதிக்கப்படடெ ைக்கம்ள மீடசியுைச் செய் -

வ்ற்கு புலமச்பயர்ந் இலங்மகயர்கள 
்பல்நவறு வமகயில் உ்விகம்ளச் செய்திருந-
்னர்.

இது ்விரவும இறுதி யுத்ததின் பின்னர், 
இயற்மக அனர்த்ங்களின் ந்பாது எனப 
்பல்நவறு ெந்ர்ப்பங்களில் புலமச்பயர்நது 
வாழ் ்மிழர்கள ோடடுக்கு உ்வி செய்துள-
்ளனர்.

அது ைாததிரைன்றி புலமச்பயர்நது வாழ் 
்மிழர்க்ளால் நைற்சகாள்ளப்படும உ்வி-
கம்ள இனவா் ரீதியில் பிரொரங்களுக்குப 
்பயன்்படுததுவது நிறுத்ப்படெ நவணடும. 
அ்ற்கும அப்பால் இலங்மகயில் அதிகரித -
துள்ள ஊழல்க்ளால் ் ாம வழங்கக் கூடிய உ -்
விகள ைக்களுக்கு நேரடியாகச் சென்ைமடெ-
யாது இமடெயிலுள்ள அரசியல்வாதிக்ளால் 
சூமையாடெப்படடு விடும என்ை ெநந்கமும 
புலமச்பயர்நது வாழும இலங்மகயர்களி-
டெம காணப்படுகிைது.

இதுந்பான்ை ெநந்கங்கம்ளத தீர்ப்ப்ற்கு 
அரொங்கம சவளிப்பமடெயான ச்பாறிமு -
மைசயான்மை ேமடெமுமைப்படுததுவதும 
காலததின் ந்மவயாக உள்ளது.

இதுந்பான்ை அடிப்பமடெப பிரச்சிமன-
கம்ளயும, ெநந்கங்கம்ளயும தீர்க்கும 
வமகயில் அரொங்கம ேடெவடிக்மககம்ள 
எடுக்கும ்படெததில் சவளிோடடில் உள்ள 
இலங்மகயர்கள ்ைது மு்லீடுகம்ளக் 
சகாணடு வருவ்ற்கான வாய்பபுக்கள அதிக-
ைாக ஏற்்படும.

புலம்பெயர்ந்து வாழும தமிழர்்களால் வழங்கபபெடும உதவி்களள 
இலஙள்க அரசியல்வாதி்கள் பெலர் இனவாத ரீதியில் தங்களது
பிரசாரங்களுக்குப பெயனபெடுத்துவது நிறுத்தபபெட வவண்டும.
அதற்கும அபபொல் தாம வழங்கக் கூடிய உதவி்கள் மக்்களள
வேரடியா்கச் ்சன்றளடயாமல் வபொய்விடலா்மன்ற சந்வத்கம
புலம்பெயர்ந்து வாழும இலஙள்கயர்்களிடம ்காணபபெடுகி்றது

ோடு தற்்பொழுது எதிர்்்காண்டுள்ள ்ேருக்்கடி
நிளலயிலிருந்து மீள்வதற்கு புலம்பெயர்ந்து
வாழும இலஙள்கயர்்களின ஒத்துளழபபு மீண்டும

ஒருமுள்ற வ்காரபபெட்டுள்ளது.

தாய்ோட்ளட மீளக்்கட்டி்யழுபபெ
புலம்பெயர் உ்றவு்களுக்கு அளழபபு!

வெளிநாடுகளுக்குப் புலமவபெயர்ந்து
வென்ற இலங்கயர் பெலர் வபொருளாதார

ரீதியாகவும, அரசியல் ரீதியாகவும அந்நாடுக
ளில் பெலம வபொருந்தியெர்களாக விளஙகுகி
ன்றனர். பிரிததானியா, அவெரிக்கா, கனடா,
நநார்நெ, சுவீடன, உள்ளிடட பெல நாடுகளில்
பெரந்து விரிந்து ொழும இலங்கப்
புலமவபெயர் தமிழர்கள் அந்நாடடின
அரரசியலில் வெல்ொக்குச் வெலுததும
ெக்தியினராகவும விளஙகுகின்றனர்

தாய்கத்திலிருந்து
புலம்பெயர்ந்து 
்சனறு வமற்குலகில் 
தஞசமளடந்து வாழும 
இலஙள்கயர்்களள 
அரவளணக்கும
இதயபூர்வமான 
முயற்சியில்
ஜனாதிபெதி ரணில் 
விக்கிரமசிங்க
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இலங்ைகக்கு 200 வரு-
டங்களாக அன்�யச் 
ெசலாவ�ைய ஈட்�த்-

தரும் ெபருந்ேதாட்டத்துைற�ல் 
ேதாட்டத் ெதா�லாளர்கைள 
த�ர்த்து ெபருந்ேதாட்ட ேசைவ-
யாளர்கள் சமூகம் அ�கம் ேபசப்-
படாதவர்களாகவும் அவர்க�ன் 
நன்ைம, �ைமகளுக்கு ஊடகங்-
கள் முக்�யத்தும் வழங்�யதாக 

ெத�ய�ல்ைல. இலங்ைக 
ெபருந்ேதாட்ட ேசைவயாளர்க�ன் 
2022/2025 ஆ�ய மூன்று வருடங்-
களுக்கான கூட்டு ஒப்பந்த ேபச்சு-
வார்த்ைத நைடெபற்றுக் ெகாண்�-
ருக்கும் சந்தர்ப்பத்�ல் அதற்கான 

ஒரு சமூக மட்ட ேபச்சுவார்த்ைத 
நைடெபற்றதாக எமக்கு ேதான்ற-
�ல்ைல. ேதாட்ட ெதா�லாளர்-
க�னால் சம்பள �ரச்�ைனக்கு 
முழு நாட்டு மக்களும் ேபாராட்-
டத்�ல் ஈடுபட்டனர். ஆனால் 
ெபருந்ேதாட்ட ேசைவயாளர்க�ன் 
�ரச்�ைனகள் அேநகம் கண்டு 
ெகாள்ளப்பட�ல்ைல அல்லது 
கணக்�ல் எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட-
�ல்ைலயா? ேதாட்ட ெதா�லா-
ளர்கைள �ட அ�கம் சம்பளம் 
ெபறுவதால் அவர்களுக்கு �ரச்-
�ைன ஒன்றும் இருக்காது என்ற 

மனப்பான்ைம�ல் இருப்பதாலா?-
அவர்கள் ெசய்யும் ேவைலக்கான 
ஊ�யம் வழங்கப்படுவ�ல்ைல 
அவர்களும் ஒரு நூற்றாண்ைட 
கடந்து ேபாரா� வரு�ன்றனர்.  

ேதாட்டங்கைள அரசு �ர்வ�த்த 
ேபாதும் �ன்னர் த�யார் துைறக்கு 
ைகய�க்கப்பட்டு இன்றுவைர 
�ர்வாக கட்டைமப்ைப கட்�க் 
காத்து வருபவர்கள் ெபருந்ேதாட்ட 

ேசைவயாளர்கேள. ேதாட்ட 
�ர்வாகத்ைத பற்� கைதக்கும் 
ேபாது எமது கண்முன் வருவது 
ெப�யதுைர மற்றும் �ன்னதுைர. 
அைத�ட அலுவலகத்�ல் ப�-
பு�யும் தைலைம ��தர் முதல் 

அலுவலக �ற்றூ�யர், சைமயல்-
காரர்கள், ெவ�க்கள ேவைலக-
�ல் ஈடுபடும் FIELD OFFICER 
ஆ�ேயாைர எம்�ல் பலருக்கு 
ெத�யாது. 

ெப�யதுைர, �ன்னத்துைர 
இலட்சக்கணக்�ல் சம்பளம் 
எடுப்பவர்கள். ஆனால் ேதாட்டங்-
களுக்கு அவர்க�ன் பங்கு �கக்-
குைறவு. ேதாட்டங்க�ல் உருவா-
கும், உருவாக்கப்படும் அைனத்து 
�ரச்�ைனகளும் இறு��ல் �ர்வு 
ெபற்றுக் ெகாடுப்பவர்கள் ேதாட்ட 
ேசைவயாளர்கேள ஆவர்.   

ஆனால் அவர்க�ன் ஊ�யம் 
அவர்க�ன் வாழ்க்ைக ஓட்டத்-
�ற்கு ேபாதாமேல இருக்�றது. 
அதுவும் இன்ைறய ெபாருளாதார 
ெநருக்க��ல் சாதாரண �ைல�ல் 
இருக்கும் மக்கேள 'மரத்�ல் 
இருந்து �ழுந்தவைன மாடு 
முட்�ய' �ைலக்கு தள்ளப்பட்டுள்-
ளனர். ேதாட்ட ேசைவயாளர்களும் 
நாம் கு�ப்�ட்ட சாதாரண மக்க-

ளுள் மத்�ய தர வர்க்கத்�ல் இருப்-
பதால் ெபரும் பா�ப்புகளுக்கு 
முகம் ெகாடுத்து வரு�ன்றனர்.  

அேதேநரம் ேதாட்ட ேசைவயா-
ளர்களும் கூட்டு ஒப்பந்த முைற�-
ேலேய அவர்க�ன் சம்பள உயர்வு, 
இதர ேசைவகைள ெபற்றுக் ெகாள்-
�ன்றனர். மூன்று வருடத்�ற்கான 
அவர்க�ன் கூட்டு ஒப்பந்தம் மு�-
வைடந்த �ைல�ல் முதலா�மார் 
சம்ேமளனத்துடன் மூன்று சுற்று 
ேபச்சுக்கள் நடந்தும் அது இழுப� 
�ைல�ல் உள்ளது. இன்று நாடு 
இருக்கும் சூழ்�ைல�ல் ேதாட்ட 
ேசைவயாளர்க�ன் சங்கம் 70 
சத�த ஊ�ய உயர்ைவ ேகா� �ற்-
�றது.   

எமது பார்ைவக்கு அது ஒரு �யா-
யமான ேகா�க்ைகேய, முதலா-
�மார் சம்ேமளனம் எப்ேபாதும் 
கூறும் ஒரு வார்த்ைத ேதாட்டங்கள் 
நட்டத்�ல் இயங்கு�ன்றன என்-
பதாகும். ேதாட்ட ெதா�லாளர்க-
�ன் சம்பள �ரச்�ைனயும் அரசு 
தைல�ட்டு மு�வு கட்ட மு�யா-
மல் ��மன்ற �ர்ப்பும் தாம�த்து 
இன்ைறய சூழ�ல் 1000 ரூபா 
சம்பளம் வழங்க உத்தர�ட்டுள்-
ளது. ஆனால் இன்ைறய பண�க்-
கம், வாழ்க்ைக ெசலவுகள் உச்சம் 
ெதாட்டுள்ள சந்தர்ப்பத்�ல் 1000 
ரூபா 'யாைன ப�க்கு ேசாளப்-
ெபா�' அ�த்த கைதயாகும்.  

ஒரு நூற்றாண்டு ம�ைம 
ெகாண்ட ேதாட்ட ேசைவயாளர்-
கள் சங்கப் �ர���கள் அண்ைம-
�ல் நடத்�ய பத்��ைகயாளர் 
மாநாட்�ல் கூ�ய கருத்துக்கைளக் 
ெகாண்டு �ல �டயங்கைள கூறு-
�ன்ேறாம்.  

மூன்று வருட கூட்ட ஒப்பந்-
தத்�ற்கான ேபச்சுவார்த்ைதகள் 
ேதாட்ட ேசைவயாளர் சங்கம் 
மற்றும் முதலா�மார் சம்ேமளனத்-

�ற்கும் இைட�ல் இராஜ��ய�ல் 
அைமந்துள்ள முதலா�மார் சம்-
ேமளனத்�ன் தைலைமயகத்�ல் 
மூன்று சுற்று ேபச்சுவார்த்ைத நைட-
ெபற்றதாகவும், அவற்�ல் முதலா-
�மார் சம்ேமளனம் நட்டத்ைத 
காரணம் காட்� 25 சத�த சம்பள 
உயர்ைவேய தர மு�யும் 70 சத�-
தம் சாத்�யப்படாது என்று ெத�-
�த்ததால் மூன்று ேபச்சுவார்த்ைதக-
ளும் மு��ன்� மு�ந்துள்ளன. 70 
சத�த சம்பள அ�க�ப்பு ேதாட்ட 
ேசைவயாளர் சங்க உறுப்�னர்க�-
டம் பல கலந்துைரயாடல்கள் நடத்-
தப்பட்டு உயர்மட்ட குழுவால் 
அங்�க�க்கப்பட்ட சாதாரண 
அ�க�ப்பாகும் என ேசைவயாளர் 
சங்கம் ெத��க்�றது.  

ேதாட்டத்�ல் ஒரு Junior Clarek 
க்கு அ�ப்பைட சம்பளம் 28,000 
ரூபாவாகும். இன்று பு�தாக ேசர்த்-
துக் ெகாள்ளப்படுபவர்களுக்கும் 
இந்த அ�ப்பைட சம்பளேம வழங்-
கப்படு�றது. இைத ெவ��ல் 
ெசால்லேவ ெவட்கப்படு�ன்றனர் 
சங்கத்�னர். இந்த �ைல�ல் 25% 
அ�க�ப்பு எவ்வாறு சாத்�யமா-
கும்.   

ேதாட்டங்கள் ஏன் நட்டத்�ல் 
இயங்கு�ன்றன என்பதற்கு சங்கத்-
�னர் ெகாடுக்கும் �ளக்கம்,   

ேதாட்டங்க�ன் �ள் நடுைகத் 
�ட்டம் இல்ைல, ப�ர் பராம-
�ப்பு ெசய்வ�ல்ைல, இலாபத்�ல் 
கு�யாக ெசயற்படும் �றுவனங்கள் 
இதர ெசலவுகைள குைறப்பதாக 
கூ� ேதாட்டங்கைள காடாக்� 
வரு�ன்றன. அத்ேதாடு அன்று 

ெபருந்ேதாட்டங்க�ல் ேத�ைல, 
இறப்பர் இரண்ைடயும் ப�-
�ட்டார்கள் ஏெனன்றால் மைழ 
காலங்க�ல் ேத�ைலயும் ெவ�ல் 
காலங்க�ல் இறப்பர் பால் என்று 
ேதாட்டங்கள் நட்டமைடயா 
கட்டைமப்ைப ெகாண்�ருந்தன. 
ஆனால் இன்று இறப்பர் மரங்கள் 
�டுங்கப்பட்ட �ற்கப்பட்டு இறப்-
பர் ேதாட்டங்கள் அ�க்கப்பட்டு 
�ட்டன கு�ப்�ட்டு கூற கூ�ய 

�ல �ரேதசங்க�ேலேய இறப்பர் 
மரங்கள் �லவற்றுடன் இறப்பர் 
ேதாட்டங்கள் காட்�ய�க்�ன்-
றன. மத்துகம மற்றும் ெதர�ய-
கல, யட்�யந்ேதாட்ட, ேககாைல 
ேபான்ற பகு�க�ேல இன்றும் 
இந்த இறப்பர் ெதாட்டங்கள் 

காணப்படு�ன்றன.  
ெவள்ைளக்காரர்-

கள் ெபருந்ேதாட்ட 
ப�ர் ெசய்ைகைய 
ஆரம்�க்கும் ேபாேத 
தூர ேநாக்ேகாடு பல 
�ட்டங்கைள வருத்-
�ருந்தனர். ஆனால் 
இன்று அவ்வாறான 
ெசயற்பாடுகள் �றுத்-
தப்பட்டு தூரேநாக்-
கற்ற �ந்தைனக�ன் 
ெசயற்பாடுகளால் 
ெபருந்ேதாட்ட 
துைற�ல் இருந்து 
எமது நாட்டுக்கு 
�ைடக்கும் அன்�ய 
ெசலாவ� அற்றுப் 
ேபாகும் �ைல 
உருவாக்கப்பட்டுள்-
ளது.எமது நாட்�ன் 
ஏற்றும� துைற�ல் 
மூலப் ெபாருட்கேள 
அ�கமாக ஏற்றும� 
ெசய்யப்படுவதால் 
தூய இலாபம் எமது 

நாட்டுக்கு �ைடப்பது குைறவு, 
ஆனால் மு�வுப் ெபாருளான ேத�-
ைல�ல் எமக்கு தூய இலாபம் 
�ைடப்பதால் இத் துைறைய 
பாதுகாக்க ேவண்�ய ெபாறுப்பு 
எமதைனவருக்கும் உண்டு.  

இவ்வாறான ெசயற்பாடுகேள 
ேதாட்டங்கள் நட்டமைடயக் கார-
ணமாகும். அத்ேதாடு ஊடுப�ர்க-
ளான கருவா, ஏலம், சா�க்காய், 
�ளகு ேபான்றைவயும் இருந்தன. 

ஆனால் இன்று அைவ ஒன்றும் 
இல்ைல. இவ்வாறான எ�ர்கால 
ேநாக்�ல்லா ெசயற்பாடுகேள நட்-
டத்துக்கு காரணமாகும்.

கண்டுெகாள்ளப்படாத சமூகமாக 
ெபருந்ேதாட்ட ேசைவயாளர்கள்

மைலயக ெபருந்ேதாட்ட 
கு��ருப்புகளுக்கு �ன்-
சாரம் வழங்கப்பட்டு 

25 வருடங்கள் கடந்து �ட்டன. 
இன்ைறய �ைல�ல் 99 சத�த 
ேதாட்டங்களுக்கு �ன்சார வச� 
வழங்கப்பட்டு�ட்டது.  

மக்கள் �க ஆர்வத்ேதாடு �ன்-
சாரத்ைத ெபற்றுக் ெகாண்டனர்.
வச�கள், பாதுகாப்பு இருக்�ன்றதா 
என்பது பற்� ஆராய�ல்ைல.  

இேதசமயம் இலங்ைக�ல் அ�-
கமான �ன் ஒழுக்குகள் மற்றும் 
��பத்துகள் மைலயக ேதாட்டப் 
பகு�க�ேலேய இடம்ெபற்று வரு-
�ன்றன என்பது கவ�க்கத்தக்கது.
இந்த �ன் ஒழுக்கு ��பத்துக்க-
ளால் இன்றுவைர நூற்றுக்கும் ேமற்-
பட்ட �டுகள் எ�ந்து சாம்பலா�-
யுள்ளன.  

தமது �ட்�லும் �ன் கு�ழ் ஒ�-
ரேவண்டும் �� ேவைலெசய்ய 
ேவண்டும் �ள்ைளகள் ப�க்க 
உத�யா இருக்கும் என எண்� 
ஆைசயுடன் �ன்சாரத்ைத ெபற்றுக் 
ெகாண்டனர். �ன்சாரம் வந்த 
பு��ல் ேதாட்டங்கள் ேதாறும் �டு-
களுக்கு ெவ�ேய �ன் �ளக்கு-
கைள ேபாட்டு �ரு�ழாேகாலமாக 
இருந்தது.  �ல வருடங்கள் �ன்சா-
ரம் �ைடத்த ம�ழ்ச்��ல் வாழ்ந்த 
இந்த மக்கள் �ன்சாரத்�ன் மறு-
பக்கத்ைத இப்ேபாது அனுப�க்க 
ஆரம்�த்துள்ளனர். 

குரு� ேசர்ப்பது ேபால் ��து 

��தாக ேசக�த்து வாங்�ய �ட்டுத் 
தளபாடங்கள். ��, ��ஜ் ேபான்-
றவற்ைற பயன்படுத்� ம�ழ்ச்�-
யாக வாழ்ந்து வந்தனர். இப்ேபாது 
எப்ேபா � ��க்கும் எப்ேபா 
எல்லாம் எ�ந்து சாம்பலாேவாம் 
என்ற அச்சத்துடன் வாழ்�ன்றனர்.  

பாட புத்தகங்கள், �ருமண, 

�றப்பு, மரண சான்�தழ்கள், கல்� 
சான்�தழ்கள் எல்லாம் ��ர்த் �க்கு 
இைரயா� வரு�ன்றன.  

ெதாடர்�டுகள், த��டுகள் 
என்ற பாகுபாடு இன்� �ன் 
ஒழுக்�ல் �க்� �டுகள் �ப்��க்-
�ன்றன.  

ச�, ஏன் �டுகள் �ப்��க்�ன்-
றன? ெபருந்ேதாட்ட கு��ருப்புக-
ளுக்கு வய�ங் ெசய்தவர்க�ல் பலர் 
முைறயான ப�ற்� ெபற்றவர்களா-
கவும் முன் அனுபவம் ெகாண்டவர்-

களாகவும் இருக்க�ல்ைல என்பது 
�ரதான காரணம்.  

�ைலயும் தரமும் குைறந்த �ன் 
உபகரணங்கேள இவ்�டுக�ல் 
ெபாருத்தப்பட்டன.  

�ன்சுற்று அைமக்கப்பட்டு �ண்ட 
நாட்களாக �ன் இைணப்புக்காக 
பல �டுகள் காத்துக் �டந்தன.   

அர�யல் தரகர்கள் �ட்டு �ன்-
சுற்ைற அைமக்கவும் அதற்கான 
ெபாருட்கைள வாங்கவும் அ�க வட்-
��ல் வங்�க�ல் கடன்கைள கு�-
�ருப்பாளர் ெபயர்க�ல் ெபற்றுக் 
ெகாண்டு அந்த பணத்ைத தாம்ைவத்-
துக் ெகாண்டனர்.  

�ன்னர் ஒப்பந்த அ�ப்பைட�ல் 
அைரகுைற �றன் ெகாண்டவர்கைள 
அமர்த்� �ட்டு �ன் சுற்றுகைள 
அைமத்து ெகாடுத்தனர். இந்த �ன் 
கட்டைமப்புக்கு ேமலாக புது புது 
இைணப்புகைள கு��ருப்பாளர்-
கேள தமது இஷ்டத்துக்கு அைமத்து 
ெகாள்�ன்றனர். இது அ�க அழுத்-
தத்ைத ெகாடுக்�றது.  

மைழக் காலங்க�ல் �ட்டுக் 
கூைரகள் ஒழு� �ன் இைணப்பு-
களுக்குள் �ர் புகுந்து �டு�றது. 
கடந்த புதன்�ழைம புஸ்ஸல்லாவ, 
கட்டு�த்துல, எல்ெபாட, பம்ேபக-
முவ பகு��ல் 52 �ட்டு�ட்ட பகு-

��ல் ஏழுேபர்ச் கா��ல் அைமக்-
கப்பட்ட �டு �ன் ஒழுக்கால் 
�க்�ைரயானது.  

�ைய அைணக்க �ர்கூட இல்ைல 
இந்த பம்ேபகம ேதாட்டத்�ல்.
ேநர்த்�யற்ற �ன் இைணப்பும்,தர-
மற்ற �ன்சார ெபாருட்களால் பா�க்-
கப்படும் ெதா�லாளர்களுக்கு �ர்வு 
�ைடக்குமா?  

இதற்கு காரணமானவர்கள் தண்-
�க்கப்படுவார்களா? 

ெபருந்ேதாட்ட குடியிருப்புகளில் 
மின் ஒழுக்குகளால் 

*  வரப்�ரசாதங்கள் அற்றவர்களாக 200 வருடங்கைள 
தாண்� நாட்டுக்காக உைழக்�ன்றனர் 

*  ெவ�க்ெகாணரப்படாத ெபருந்ேதாட்ட ேசைவயாளர்க-
�ன் கூட்டு ஒப்பந்தம்

*  தரமற்ற �ன் இைணப்பு, பாது-
பாப்பு இன்ைமயால் பா�க்கப்படும் 
அப்பா� மக்கள்  

*  25 வருடங்கள் கடந்தும் அவதா�க்-
கப்படாத �டயம்

ஆர் நவராஜா.   
(படங்கள்: 

ெதல்ேதாட்ைட �னகரன் �ருபர்)

ேக.வசந்தகுமார்   
(நாவலப்�ட்� சுழற்� �ருபர்)
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ஸ்லிம அரசியலில் அஷரரஃபின் 
இமடெ செளிக்குப பின்்னர் ்பல 
விடெயங்கள் புரியப்படொைலுள்்ள்ன. 
இரு்பத்திரண்டு ெருடெ இமடெசெ-
ளியில் ெமூ்கத்துக்்கா்க ொதிக்்கப்பட்-

டெமெ்கள் என்்ன? இனியும உரிமை அரசிய-
மலப ப்பசி முஸ்லிம்கம்ள உசுபப்பற்்ற 
முடியுைா? அஷரரஃபின் ்காலத்தில் எழுந்த 
அப்த உரிமை பிரச்சிம்ன்கள் இபப்பாதும 
இருக்கி்ற்தா? அல்லது இந்தப பிரச்சிம்ன்கள் 
பெறு ெடிெைாகி ்தமலசயடுக்கி்ற்தா? 
இவொறு ்தமலசயடுக்கும இந்தப பிரச்சி-
ம்ன்கம்ள தீர்க்கும ம்தரியம அல்லது அரசி -
யல் ்பலம இபப்பாதுள்்ள முஸ்லிம ்தமல -
மை்களிடெம உள்்ள்தா? என்று ்பல ப்கள்வி்கள் 
இந்த இமடெ செளிக் ்காலங்களில் எழுநதுள் -
்ள்ன.   

செறுைப்ன அதுவும ஏட்டிக்குப ப்பாட்-
டியா்க அஷரரஃம்ப நிம்னவுகூர்ெ்தால் 
முஸ்லிம்கள் அமடெந்த ஆ்தாயம்தான் 
என்்ன? ஆ்கக்கும்றந்தது அஷரரஃபின் 
ைம்றவின் பின்்னர் ஏற்்பட்டெ பி்ளவு்கம்ள-
யாெது இந்த 22 ெருடெங்களில் ஒற்றுமைப -
்படுத்்த முடியா்த ்பலவீ்னத்தில் முஸ்லிம 
அரசியல் இருக்கி்றது. ்பல ்தமிழ் ்கட்சி்கள் 
ஒன்றிமைநது கூட்டெமைப்பா்கச் செயற்்ப-
டுெம்தயாெது இந்த முஸ்லிம ்தமலமை-
்கள் முன்னு்தாரைைா்கக்ச்காள்்ளவில்மல. 
கூட்டெமைப்பா்கச் செயற்்பட்டு எம்தச் 
ொதிக்கின்்ற்னர்? எ்னச் சிலர் ப்கட்்கலாம. 
இ்னத்துக்்கா்ன குரல் ்பலப்பட்டிருக்கி்றப்த! 
ைட்டுைல்ல புலமச்பயர் ்தமிழ் அமைபபுக்-
்களின் ்தயமெ நாடும நிமலக்கு அரொங்கம 
சென்றுமுள்்ளப்த! இது, ்தமிழ் ெமூ்கத்துக்கு 
கிமடெத்துள்்ள அமடெயா்ள அஙகீ்காரைா்கபெ 
்கரு்தப்படெ பெண்டும.   

இதுப்பான்று, முஸ்லிம ெமூ்கத்துக்கும 
ஒரு ்தனி அமடெயா்ளத்ம்தப ச்ப்றபெ அஷ-
ரரஃப ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம ்காஙகிரமை 
ஆரமபித்்தார். இ்தற்்கா்க 12 ெருடெங்கள் 
்கடுமையா்க உமழத்்தார். செவபெறு ்கட்-
சி்களிலுள்்ள முஸ்லிம பிரதிநிதி்கம்ளயும 
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம ்காஙகிரைுக்குள் உள் -
ொஙகி்னார். இந்த உள்ொங்கல் முயற்சி்க-

ளுக்்கா்க என்ம்னமயும சிலரிடெம தூ்தா்க 
அனுபபி்னார். ைர்்ும்க்ளா்ன ரிஸ்வி சின்-
்னசலவமெ, எம.ஐ.உதுைாசலவமெ, நிந-
்தவூர் முஸ்்த்பா ைற்றும ஏ.ஆர்.எம.ைன்சூர் 
ஆகிபயார் இெர்்களில் குறிபபிடெத்்தக்்கெர்-
்கள். இவொறு ெமூ்க ஆளுமை்கம்ள ஒன் -
றிமைப்பது முஸ்லிம அரசியமல ்பலப்ப-
டுத்தும, ெர்ெப்தெத்தின் ்கெ்னத்ம்த ஈர்க்கும 
என்்ற ச்தளிவு அஷரரஃபுக்கு இருந்தது.   

ெமு்தாயத்துக்்கா்ன குரல்்கள் ஓரணியில் 
ஒலிக்்க பெண்டுசை்ன அஷரரஃபிடெம 
இருந்த அபிலாமை்கள் இன்ம்றய ்தமல-
மை்களிடெம இருப்ப்தா்கத் ச்தரியவில்மல. 
ஏன்? ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம ்காஙகிரஸின் ஸ்-
்தா்ப்கத் ்தவிொ்ளர் எம.எச்.பைகு இஸ்ைதீ -
ம்னயும ்கட்சியில் இமைப்பது்தான் அஷ -

ரரஃபின் ்கமடெசி ஆமெயா்க இருந்தது. 2000 
ம ஆண்டில் நமடெச்பற்்ற ச்பாதுத் ப்தர்்தலில் 
அஷரரஃப இந்த ஆமெமய செளிப்படுத்தி-
்னார். அம்பாமர ்கச்பெரியில் ஐக்கிய ப்தசிய 
்கட்சி ொர்்பா்க பெட்புைனு ்தாக்்கல் செயய 
ெந்த பைகு இஸ்ைதீம்ன ஆரத்்தழுவிய 
அஷரரஃப, மீளிமைவுக்்கா்ன ொெமலத் 
தி்றநதிருந்தார்.   

இது்பற்றிசயல்லாம, இன்ம்றய ்தமல -
மை்கள் சிநதிப்பதுமில்மல. அமடெயா்ள 

அரசியமலப ்பலப்படுத்துெதில் ்பலவீ்னை -
மடெநதிருப்ப்தா்க உைர்ந்தால், உரிமை 
அரசியலிலிருநது முஸ்லிம ்தமல -
மை்கள் விடு்படுெது்தான் சி்றந்தது. 
இல்லா்த உரிமைமயப ப்பெப -
ப்பாய ெப்கா்தர ்தமிழ் ெமூ்கத்துடென் 
முரண்்படுெம்த விடெ, அபிவி-
ருத்தி அரசியலுக்குள் ைாத்திரம 
முஸ்லிம ்தமலமை்கள் சுருஙகு-
ெது சி்றந்தது. அல்லது, உரிமை 
அரசியலுக்்கா்ன குரமலப ்பலப்ப -
டுத்்த ெ்கல முஸ்லிம ்தமலமை்களும 
இமைநது ஒரு கூட்டெமைப்பா்கச் 
செயற்்படுெது சி்றந்தது. அஷரரஃபின் 22 
ெருடெ இமடெசெளி்கள் ்கற்றுத்்தந்த ்பாடெங -
்கப்ள இமெ.   

22 ெருடெங்க்ளா்க அஷரரஃபின் இழபபு 
நிம்னவு கூரப்படுகி்றது. இநநிமலயில், 
அெரது ஆளுமை்கம்ள உயிரூட்டெொெது 
முஸ்லிம ்தமலமை்கள் இமைநதிருக்்க-
லாம. அல்லது, இந்த ஆளுமைக்கு நி்கரா்ன 
ொ்தம்ன்கம்ள ஏ்தாெச்தாரு ்தமலமை 
ொதித்திருக்்கலாம. இந்த இரு்பத்திரண்டு 
ெருடெங்களில் ொதிக்்கா்த இந்த ்தமலமை்கள் 
இனிச்ொதிக்கும எ்ன எதிர்்பார்க்்க முடியாது. 
எ்னபெ இமை்தல்்தான் இ்தற்கு விடிவு. 
இம்தத்்தான் முஸ்லிம ்கட்சி்கள் புரியாதிருக் -
கின்்ற்ன.   

்தமிழ் ப்பசும ைக்்களின் ச்பரும-
்பான்மை பூமியா்க கிழக்கு ைா்காைம 

இருக்ம்கயில், இந்த பூமிமயப ்பலப்படுத்-
தும புரிநதுைர்வு்கள் ்தமிழ் ப்பசும ்தமல-
மை்களிடெம இல்மல. இ்தற்்கா்ன அடிப்ப-
மடெக் ்காரைம ச்தரியவுமில்மல. ஆ்னால், 
அஷரரஃபிடெம இந்த பூமிக்ச்க்ன ்தனி ைவுசு 
இருந்தம்த ை்றக்்க முடியாது. 

இந்த ைவுமெப ்பலப்படுத்்தபெ அெரால் 
ப்தசிய ஐக்கிய முன்்னணி உருொக்்கப்பட் -
டெது.   

இன்று, ்தமிழர்்களின் ்தமலமை்கள் இந்த 
பூமிக்்கா்ன உரிமைக் குரமல உயர்த்துை்ள-
வுக்கு முஸ்லிம ்தமலமை்களின் குரல்்கள் 
உயராைல் இருப்பது ஏன்? அமடெயா்ள அரசி-

யலில் நாட்டெமின்றி ப்பா்ன்தாலா? அல்லது 
அஷரரஃம்ப நிம்னவுகூர்ெ்தால் இம்த 
அமடெநதுவிடெலாம என்்ப்தாலா? இல்மல, 
உசுபப்பற்றும அரசியல் இன்னும நிமலத்தி-
ருக்கி்றது எ்ன நிம்னப்ப்தாலா?   

இன்ம்றய சூழ்நிமலயில், அடிப்பமடெ 
இருபபுக்்கா்ன அரசியமல விடெவும அன் -
்றாடெம பிமழப்ப்தற்்கா்ன ொழ்ொ்தாரத்ம்த 
ப்தடும ெழி்களுக்்காெது முஸ்லிம்களுக்கு 
இந்த ்தமலமை்கள் ெழி்காட்டுெது அெசி-
யம. ொழ்ொ்தாரத்திலும ்பார்க்்க ொழ்வி-
யல் பிரச்சிம்ன்கள் ச்பரி்தா்க இருந்தால், 
உரிமை அரசியலுக்்கா்ன வியூ்கங்கப்ள ெகுக்-
்கப்படெ பெண்டும. இ்தன் மு்தல் வியூ்கைா்க 
முஸ்லிம ்தமலமை்களின் இமைவு்கள் 
இருக்்க பெண்டும..!   

அஷ்ரஃபின் இழப்பு ஏற்படுத்திய   
அ்சியல் இடைவெளி  

சுஐப் எம்.காசிம்  ...?

கருணாகரன்  ...?

முஸ்லிம் 
தலைலைகளின் 

இலைவே  
இலைவேளிலை 

நிரப்பும்  

மக்கள் விர்ோத ்கட்சி்களிலிருந்து 
விலகிச் வெல்ல ரெண்டும்

அ ரசியல், ச்பாரு்ளா்தாரம, 
்பண்்பாடு எல்லாெற்றிலும ஈழத் 
்தமிழர்்கள் மி்கப பின்்னமடெநது 

ச்காண்படெ செல்கின்்ற்னர். இது மி்க அ்பாய-
்கரைா்ன ஒரு நிமலயாகும. ச்தாடெரும இந்த 
நிமலயா்னது, எதிர்்காலத்தில் மி்கப ச்பரிய 
சிக்்கல்்கம்ளயும சநருக்்கடி்கம்ளயும உரு -
ொக்்கப ப்பாகி்றது. என்்ப்தால்்தான் இது 
மி்கப ச்பரிய அ்பா்கரைா்ன நிமல என்று எச்-
ெரிக்்க பெண்டியுள்்ளது.   

இப்தபெம்ள எப்படித்்தான் நாம எச்ெ -
ரிக்ம்க செய்தாலும  - உண்மை நிலெரத்ம்த 
எப்படித்்தான் எடுத்துச் சொன்்னாலும அம்தப 
புரிநது ச்காள்்ளக் கூடிய உ்ள நிமலயும 
அறிதி்றனும ்தமிழர்்களிடெம இல்மல. 
ஏச்னன்்றால், இம்தப ்பலர் ஏற்்க்னபெ முன் -
னுைர்நது செயதிருக்கின்்ற்னர். ைாற்றுப 
்பாம்தமயக் குறித்து, ைாற்று அரசியல் ெழி -
மும்றமயக் குறித்துச் சிநதிக்்க பெண்டும 
என்று அெர்்கள் ச்தாடெர்ச்சியா்க ெலியுறுத்தி 
ெநதிருக்கின்்ற்னர். மி்கப ச்பறுைதியா்ன 
்கருத்து்கம்ளயும ைாற்றுத் ச்தரிவு்கம்ளயும 
முன்மெத்துள்்ள்னர். இருந்தப்பாதும அமெ 
ஒன்றும ்கெ்னத்திற் ச்காள்்ளப்படெவில்மல. 
ைதிக்்கப்படெவில்மல. ெரி-
யா்கச் சொன்்னால் பிடிொ-
்தைா்க அந்தக் ்கருத்து்கள் 
– உண்மை்கள் – நியாயங-
்கள் ைறுக்்கப்பட்டுள்்ள்ன; 
பு ்ற க் ்க ணி க் ்க ப ்ப ட் டு ள் -
்ள்ன. இ்த்னால் ச்தாடெர்ந-
தும ்தமிழ்ச் ெமூ்கம ்பல-
வீ்னப்படுெப்த நி்கழ்நது 
ச்காண்டிருக்கி்றது. 

நாற்்பது ஆண்டு்க-
ளுக்கு முன்பு ்தமிழ் 
ைக்்கள் ச்காண்டிருந்த 
அரசியல், ச்பாரு்ளா்தார, 
ெமூ்க, ்பண்்பாட்டுக் ்கட்-
டெமைபபு இன்றில்மல. 
அன்று எந்த ஊரிலும 
இராணுெ மு்காம்கள் 
இருந்ததில்மல. இப-
ப்பாதுள்்ளம்தபப்பால 
்கைெமரப ப்பாரில் 
அல்லது ்பமடெ நடெெடிக்-
ம்கயில் இழந்த குடும-
்பங்களில்மல. ம்க, ்கால்்கம்ள இழந்த ைனி-
்தர்்களில்மல. ்காைாைலாக்்கப்பட்படொமரப 
்பற்றிய ்கெமல்கள் இருக்்கவில்மல. உற்்ற-
மும சுற்்றமும திக்ச்கான்்றா்கச் சி்தறிக் கிடெந -
்ததில்மல. ஊமர, ொழ்மெ, இ்ளமைமய 
இழந்த அமலந்த ொழ்க்ம்க இருந்த -
தில்மல. ஆ்கபெ, அன்றிருந்த சநருக்்கடி -
்கம்ள விடெவும அன்றிருந்த பிரச்சிம்ன்கம்ள 
விடெவும இன்ம்றய சநருக்்கடி்களும பிரச்சி -
ம்ன்களும அதி்கம. ்பாதிபபு்களும அதி்கம. 
சிறிய உ்தாரைம, அன்று ெடெக்குக் கிழக்கில் 
ஐநது ஆறு இராணுெ மு்காம்கப்ள இருந்த்ன. 

அதுவும ஒதுக்குப பு்றைா்க. ஆ்னால், 
இன்று ஊருக்கு ஒன்று அல்லது அ்தற்கும 
பைல் என்்ற அ்ளவில் ெடெக்குக் கிழக்கு 
எஙகும ்பமடெ மு்காம்கள் விம்ளநது ப்பாயுள் -
்ள்ன. 

இடெபச்பயர்வு்கள் உண்டொக்கிய ெமூ்கப 
பி்றழ்வு்கள் ச்தாடெக்்கம உ்ளவியல், ்பண்-
்பாட்டுச் சிக்்கல்்கள் ெமர எல்லாெற்றிலும 
ஏ்கப்பட்டெ பிரச்சிம்ன்கள். இம்த விடெ 
்காைாைலாக்்கப்பட்படொர் விெ்காரம, 
சிம்றப்படுத்்தப்பட்டெ அரசியலா்ளர்்களின் 
பிரச்சிம்ன, உடெல் உறுபபு்கம்ள இழநப்தார், 
உ்றவு்கம்ளப ப்பாரில் ்பறிச்காடுத்ப்தார் சிர -
ைங்கள் எ்ன ்பல நூறு துயரச் ெஙகிலி்கள். 

இப்படிப ்பல வி்தைா்ன பிரச்சிம்ன்க்ளால் 
சூழப்பட்டிருக்குமப்பாதும ்தாம முன்ச்ன-
டுக்கின்்ற அரசியல், ச்பாரு்ளா்தார, ்பண்-
்பாட்டு நடெெடிக்ம்க்கள் எந்த்ளவுக்கு ்தமிழ்ச் 
ெமூ்கத்ம்த முன்ச்காண்டு சென்்றது - செல்கி -
்றது என்்ற ஆயபொ, ைறு்பரிசீலம்னபயா, 
ைதிபபீபடொ இல்லாைபல ைநம்தத் ்த்னைா்க 
இருக்கி்றது ்தமிழ்ச்ெமூ்கம. 

உண்மையில் இது மி்கப ச்பரிய ைநம்தத் 
்த்னபை.

்தாம ஆ்தரிக்கின்்ற அரசியல் ்தமலமை்க -
ளும ்கட்சி்களும எந்த்ளவுக்கு சநருக்்கடி்க -

ம்ளக் கும்றக்்கக் கூடிய செயற்றிட்டெங்கப்ளா-
டும சிரத்ம்தபயாடும உள்்ள்ன என்று ஒருத்்தர் 
கூடெச் சிநதிப்ப்தா்கக் ்காபைாம. ஏன், இம்த 
பநரடியா்கபெ ப்கட்டு விடெலாம. ்தமிழ்த்-
ப்தசியக் ்கட்சி்கள் என்்ற அமடெயா்ளத்ம்த 
ெலிநது சூடிக் ச்காண்டுள்்ள ்தமிழ்த்ப்தசி-
யக் கூட்டெமைபபு, ்தமிழ்த்ப்தசிய ைக்்கள் 
முன்்னணி, ்தமிழ்த்ப்தசியக் கூட்டெணி, 
்தமிழ்த்ப்தசிய ்பசுமை இயக்்கம, ்தமிழ் 
ைக்்கள் ப்தசியக் ்கட்சி என்று இருக்கின்்ற ்பல 
்கட்சி்களில் ஏச்தான்்றாெது ஆக்்கபூர்ெைா்க 

்தமிழ் ைக்்களின் சநருக்்கடிமயத் தீர்ப்ப்தற்கு 
இதுெமரயில் ்பங்களித்துள்்ள்தா? 

அப்படிசயன்்றால் அத்்தம்கமய ்பங்களிப -
ம்பச் செய்த ்கட்சி எது? அ்தனுமடெய ்பங-
்களிபபு என்்ன? அ்தன் ச்பறுப்பறு என்்ன? 
என்று யாராெது சொல்ல பெண்டும. 
அல்லது குறித்்த ்கட்சியி்னர் இஙப்க அெற் -
ம்றப ்பற்றி அறிக்ம்க இடெலாம. 

என்னுமடெய அெ்தானிபபில் இமெ 
எமெயும எந்தப ச்பறுைதி்கம்ளயும ்தமிழ் 
ைக்்களுக்கு ெழங்கவில்மல. இெற்றின் அர-
சியல் முன்ச்னடுபபு்க்ளால் எந்தச் சிறிய நன் -
மை்கம்ளயும ்தமிழ்ச்ெமூ்கம ச்பற்றுக்ச்காள்-
்ளவும இல்மல. அனு்பவிக்்கவும இல்மல. 
்பதிலா்க பைலும பைலும சநருக்்கடி்கம்ளபய 
இந்தக் ்கட்சி்களும இெற்றின் ்தமலமை்க-
ளும உண்டொக்கியுள்்ள்ன. அ்தாெது ்தமிழ் 
ைக்்கம்ளப  ்பலப்படுத்துெ்தற்குப ்பதிலா்க 
இமெ பைலும பைலும ்பலவீ்னப்படுத்தி -
யுள்்ள்ன; ்பலவீ்னப்படுத்திக் ச்காண்டிருக்-
கின்்ற்ன. 

இதில் முக்கியைா்ன ச்பாறுபம்ப ஏற்்க 
பெண்டியது ்தமிழரசு ்கட்சியாகும. எஸ்.
பே.வி. செல்ெநாய்கம ்காலத்திலிருநப்த ்தமி -
ழரசுக் ்கட்சி பிர்தா்ன ்கட்சியா்க செல்ொக்குச் -
செலுத்தி ெநதிருக்கி்றது. 

ைக்்களும ்தமிழரசுக் ்கட்சிக்குத் ச்தாடெர்ச் -
சியா்க ்தைது ஆ்தரமெயும ்பங்களிபம்பயும 
செயதிருக்கி்றார்்கள். ைக்்கள் அம்த ஆ்தரித்்த 
அ்ளவுக்கும அ்தற்கு ்பங்களிபம்பச் செலுத் -
திய அ்ளவுக்கும ைக்்களுக்கு ்தமிழரசுக் ்கட்சி 
எந்த நன்மை்கம்ளயும செய்தப்த இல்மல. 
கும்றந்த ்பட்ெம, ஒரு நல்ல அரசியல் சநறி -
மும்றமயபயா முன்ப்னற்்ற்கரைா்ன அரசி -
யல் விம்ளவு்கம்ளபயா கூடெ உண்டொக்்க-
வில்மல. ப்தர்்தல் பைமடெ்கள் ச்தாடெக்்கம, 
்பாராளுைன்்றம ெமரயில் ைக்்கள் அரஙகு -
்கள் எஙகுபை பி்றமர ெமெ்பாடுெதிலும 

ஏைாற்றுக் ்கம்த்கம்ளச் சொல்ெதிலுபை 
அ்தனுமடெய ெரலாறு ்கழிநதிருக்கி்றது. 
இன்று பிரப்தெ ெம்ப்கள், ந்கரெம்ப்கம்ளபய 
ெரியா்ன மும்றயில் இயக்்க முடியா்த அ்ளவுக்-
குத்்தான் அ்தனுமடெய நிமலமை உள்்ளது. 
அ்தன் ்தமலமைத்துெம ஏ்றக்கும்றய செய-
லற்று விட்டெது. (இம்தப்பற்றி அடுத்்த ொரம 
விரிொ்கப ்பார்க்்கலாம). 

்தமிழரசுக் ்கட்சிக்கு எந்த ெம்கயிலும 
கும்றயா்த அ்ளவில்்தான் ஏம்னய ்கட்சி்க -
ளும ்தமலமை்களும உள்்ள்ன. முயல் பிடிக்-

கும நாமய மு்கத்தில் ச்தரியும என்்பார்்கள். 
நம ்தமிழ் அரசியல் ்தமலமை்கம்ளப ்பார்த்-
்தாபல ச்தரியும, அெற்்றால் என்்ன செயய 
முடியும? என்று. 

ஆ்க சைாத்்தத்தில் இஙப்க உள்்ள துயர -
ைா்ன நிமல என்்ன என்்றால், இதுெமரயில் 
இந்தத்  ்தமலமை்களும ்கட்சி்களும எத்்த -
ம்கய நன்மை்கம்ளப ச்பற்றுத் ்தநதுள்்ள்ன? 
என்்பம்தக்குறித்தும யாரும (ைக்்கள், ஊடெ-
்கவியலா்ளர்்கள், புத்திஜீவி்கள், ை்தத்்தமல -
ெர்்கள், ்பல்்கமலக்்கழ்க ைாைெர்்கள்.) சிந -
திக்்கவில்மல என்்பப்தயாகும. இதில் மி்கக் 
்கெமலயளிப்பது இம்தக்குறித்து ்தமிழ்ப 
புத்திஜீவி்களும ்பல்்கமலக்்கழ்க ைாைெர் 
ெமூ்கத்தி்னரும அரசியல் ஆயொ்ளப ச்பருந -
்தம்க்களும ப்கள்வி எழுப்பாைல், சிநதிக்்கா -
ைல் இருப்ப்தாகும. 

பைலும சொல்ெ்தா்க இருந்தால் ்தமிழ் 
ஊடெ்கங்கள், ஆயொ்ளர்்கள், ்கருத்துரு -
ொக்கி்கள் ப்பான்ப்றாரும இம்தப்பற்றிய 

சிரத்ம்தபயா, சிந்தம்னபயா இல்லாைல்  
என்்னபொ, ஏப்தா என்று இருக்கி்றார்்கள். 
்பமழய ்பல்லவி்கம்ளபய ்பாடிக்ச்காண்டி -
ருக்கின்்ற்னர்.  அல்லது ்பமழய ொய்பாட்-
மடெக் ம்கயில் எடுத்துக் ச்காண்டு ஸ்ரீராை 
சேயம சொல்லிக் ச்காண்டிருக்கி்றார்்கள். 

அல்லது ப்தென் ெருொர் என்கி்ற ைாதிரி 
தீ்பாெளிக்கு, ம்தபச்பாங்கலுக்கு, ஆடிப-
பி்றபபுக்கு, சித்திரா ச்பௌர்ைமிக்குத் தீர்வு 
கிட்டும, ைாற்்றம நி்கழும என்று அல்பலலா-
பயாய ்பாடுகி்றார்்கள். 

ைக்்களின் இத்்தம்கய ைநம்தத் 
்த்னைா்ன நிமலயா்னது குறித்்த 
்தமலமை்களுக்கும ்கட்சி்களுக் -
கும ொயப்பாகி விடுகி்றது. 
இ்த்னால் அெர்்கள் ்தாரா்ளைா்கக் 
்கயிறு விடெலாம என்்ற நமபிக்-
ம்கயில் ்பமழய புருடொக் ்கம்த-
்கம்ளபய ச்தாடெர்நதும விட்டுக் 
ச்காண்டிருக்கின்்ற்னர். 

இ்தற்குக் ்காரைம, ்தமிழ் ைக் -
்களில் ச்பரும்பாலாப்னார் ஒரு 
வி்தைா்ன அதீ்தக் ்கற்பி்தங்களில் 
ொழ்நது ்பழகியமையாகும. 
எம்தயும ப்கள்வி ப்கட்்காைல், 
விைர்ெ்னங்கம்ள எழுப்பாைல் 
ெழி்பாட்டு ை்னநிமலயில் ்கட்-
டுண்டு கிடெப்பப்த ்தமிழ்ச்ெமூ்கத் -
தின் ்பண்்பாகி விட்டெது. ப்பா்தாக் -
கும்றக்கு எதிரிமய முறியடிக்்க 
பெண்டும என்்றால் அரசுக்கு 
எதிரா்க ப்பாராடெ பெண்டும. 

அரமெப ்பலவீ்னப்படுத்்த 

பெண்டும என்்ற வி்தைா்க  நடெநது ச்காள்கி -
்றது. இ்தற்கு என்்ன என்்ன செயய பெண்டும 
என்்பம்தக் குறித்து அ்தனிடெம ச்தளிொ்ன 
வி்ளக்்கமில்மல. செறும ொயச்ெொடெல்்க -
ளின் மூலைா்க அரொங்கத்ம்தப ்பலவீ்னப்ப -
டுத்்தபொ, ்பணிய மெக்்கபொ முடியுைா?  
என்்பம்தக்குறித்து அது சிநதிக்்கவில்மல. 

எதிர்பபுக் ப்காை அரசியல், மி்கப ச்பரிய 
ஆயு்தப ப்பாராட்டெ அரசியல் ஆகியெற்றின் 
மூலைா்க எம்தயுபை ச்ப்ற முடிந்ததில்மல 
என்்பது ்கடெந்த ்கால அனு்பெ - உண்மை. 
அ்தற்குப ்பதிலா்க இன்னும சநருக்்கடி்கப்ள 
ச்பருகிக் கிடெக்கி்றது.  ஆ்கபெ இனிபைல் 
்தமிழ் ைக்்கள் முற்றிலும புதிய மும்றயிலா்ன 
அரசியமலபய முன்ச்னடுக்்க பெண்டும. 
புதிய ்தநதிபரா்பயமும உச்ெைா்ன அர்ப -
்பணிபபும புதிய சிந்தம்னயும ே்னநாய்க 
விரிவும ச்காண்டெ அரசியமல  முன்ச்னடுக்்க 
பெண்டும. 

இ்தற்்கா்ன உள்்ளடெக்்கத்ம்தக் ச்காண்டெ 

்கட்டெமைபபு  அெசியம. எதிர்ப்பரசியல் 
என்்பது அரெ எதிர்பபு என்்ப்தற்குப ்பதிலா்க 
ைக்்களுக்கு எதிரா்ன அரசியலா்க ைாறியுள் -
்ளது. அதுபெ இபச்பாழுது நடெநது ச்காண் -
டிருப்பது. 

ஆ்னால் இம்தக்குறித்து யாரும சிநதிப்ப-
்தா்கத் ச்தரியவில்மல. எல்பலாரும லா்ப-
நட்டெக் ்கைக்ம்கப ்பார்க்்காைபல (்தனிப -
்பட்டெ ொழ்க்ம்கயில் மி்கத் தி்றமையா்க லா்ப 
நட்டெக்்கைக்ம்க ஒவசொருெரும ்பார்த்து 
விடுகி்றார்்கள்) ்கண்மூடித்்த்னைா்க இந்தப 
்பய்னற்்ற ்தமலமை்களுக்குத் ்தங்களின் 
்பலத்ம்தயும ெ்ளத்ம்தயும ்தாமர ொர்த்துக் 
ச்காண்டிருக்கின்்ற்னர். 

இ்த்னால், ்தாங்கள் நமபுகின்்ற, ்தங்களுக்கு 
விரும்பைா்னெற்றிலிருநது (இந்தக் ்கட்சி -
்கம்ளயும ்தமலமை்கம்ளயும விட்டு) இல -
குவில் செளிபய ெரமுடியாைலிருக்கி்றது. 
இ்த்னால்்தான் ைக்்களுமடெய எந்தக் கும்ற -
்பாடு்களும தீர்மெப ச்ப்றாைல் ச்தாடெர்கின்-
்ற்ன. ைக்்களுமடெய அம்னத்துப பிரச்சிம்ன்க-
ளும அப்படிபய உள்்ள்ன. 

ப்பா்தாக்கும்றக்கு பைலும ்பல பிரச்சிம்ன-
்களும கும்ற்பாடு்களும ச்பருகிக் கிடெக்கின் -
்ற்ன. மி்கச் ொ்தாரைைா்ன ெமூ்கப பிரச்சிம்ன -
்கம்ளக் கூடெத் தீர்க்்க முடியாைல் சீரழிநது 
கிடெக்கி்றது ்தமிழ்ச்ெமூ்கம. ்பாடெொமல்களில் 
கூடெ ்பாலியல் துஸ்பிரபயா்கங்கள் நடெக்கின்்ற 
அ்ளவுக்கு எல்லாபை ச்கட்டு விட்டெ்ன. 

ைைல் அ்கழ்வு, ்காடெழிபபு – ்கள்்ள ைரம 
செட்டு்தல் ச்தாடெக்்கம ப்பாம்தப ்பழக்-
்கம, ப்பாம்தப ச்பாருள் வியா்பாரம எ்ன 
அம்னத்து நிமல்களிலும சீரழிநது கிடெக்்கக் 

்காண்கிப்றாம. 
ஆ்னால், ்தங்கம்ளச் சுற்றிய 

சநருக்்கடி்களிலிருநது விடு்படெ 
பெண்டும. ஒடுக்குமும்றயி-
லிருநது விடு்தமலயமடெய 
பெண்டும என்ப்ற ்கடெந்த 
ஐம்பது ெருடெங்க்ளா்க ்தமிழர்-
்கள் ச்பரும ப்பாராட்டெத்ம்த 
நடெத்தி்னர். இ்தற்குப ்பதிலா்க 
இன்று ச்பற்றிருப்பது,  ஆளு -
மையற்்ற ்தமலமை்களும அக் -
்கம்றயற்்ற ்கட்சி்களும சீரழிந்த 
ெமூ்க நிமலயும சநருக்்கடியா்ன 
ொழ்க்ம்கயுபை.

இம்த ைாற்றியமைக்்க 
பெண்டும என்்றால்.. அதி்கைா-
்கச் செயய பெண்டியது ஒன் -
றுமில்மல. மு்தலில் ்தமிழ்ச் 
ெமூ்கத்துக்கு விபரா்தைா்கச் 

செயற்்படுகின்்ற ்தமலமை்களிலிருநதும ்கட்-
சி்களிடெமிருநதும விடு்தமலயா்க பெண்டும. 
அ்தாெது ைக்்கம்ள ஏைாற்றும கூட்டெத்திலி-
ருநது விடு்தமலயா்க பெண்டும. இது 1970  
்களின் இறுதியில் இம்ளஞர் இயக்்கங்கள் 
எடுத்்த தீர்ைா்னத்துக்கு நி்கரா்னது. ஆ்னால், 
ெரலாறு அம்தபய திரும்பவும நிர்ப்பநதிக்கி-
்றது. அப்தபெம்ள ்கடெந்த ்கால ெரலாற்றுப 
்படிபபிம்ன்களிலிருநது நாம ்பாடெங்கம்ளப 
்படித்துக் ச்காள்்ள பெண்டும. மீண்டும 
ெறுக்கும அரசியமலத் ச்தரிவு செயயாைல், 
செற்றிமயப ச்பறுெ்தற்்கா்ன ெைத்துெ அர -
சியமல, ே்னநாய்க அரசியமல, அறிவு பூர்ெ-
ைா்ன அரசியமல, விடு்தமலக்்கா்ன அரசிய-
மலச் செயய பெண்டும. 

அது ஒன்ப்ற ெழி. ைக்்கள் விபரா்த ்கட்சி்க -
ளிலிருநது  ைக்்கள் தூரைா்க பெண்டும

தமிழ் மக்களில் பெருமெபாலபான�பார் ஒரு விதமபா� 
அதீதக ்கற்பிதங்களில் வபாழ்ந்து ெழகியமமயபாகும. 
எமதயும ன்கள்வி ன்கட்கபாமல், விமர்்ச�ங்கமை 
எழுபெபாமல் வழிெபாடடு ம�நிமலயில் ்கடடுண்டு 
கிடபெனத தமிழ்்ச்சமூ்கத்தின் ெண்ெபாகி விடடது. 
னெபாதபாககுமைககு எதிரிமய முறியடிக்க னவண்டும 
என்ைபால் அரசுககு எதிரபா்க னெபாரபாட னவண்டும. 
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இலங்கையின் இறுதி அரசர் ஸ்ரீ விக்கிரம 
ராஜசிஙகைன் ்கைது சசய்யப்பட்டு இறுதி -
்யாகை ்ைக்கைப்பட்டிருந்த சி்ைக்கூடம் 

இன்றும் அ்தன் நி்ைைாகை ககைாட்்டயில் இருப-
்ப்்த அறிவீர்கைள். சகைாழும்பு ககைாட்்டயில் 
ஜைாதி்பதி மாைத்்தயில் சசலிஙககைா கைட்டிட 
“ஆகைாச கைகட” க்யாடு கசர்ந்தாறக்பால் (மததி்ய 
ைஙகி கைட்டிடததுக்கு முன்ைால்) அ்தன் ைாசலில் 
சிறு அ்ை இன்றும் அப்படிக்ய கைாட்சிக்கு 
உள்்ளது. ச்பரி்தாகை எைரிைதும் கைைைத்்த 
ஈர்க்கைா்த அந்த நி்ைவுச் சின்ைம் சகைாழும்பில் 
உள்்ள முக்கி்ய நி்ைவுச் சின்ைஙகைளில் ஒன்று 
எைலாம்.

இலங்கையில் அரச ஆட்சி்யாைது அனுரா -
்தபுர யுகைததில் இருநது ஆரம்பிக்கிைது. அது 
கைண்டி அரசாட்சியில் ைநது  முடிந்தது. 2298 
ைருடகைால அரசாட்சி அததுடன் முடிவுக்கு 
ைந்தது. அ்தன்்படி, ஸ்ரீ விக்கிரம ராஜசிஙகை 
மன்ைன் இலங்கையின் கை்டசி அரசைாகைக் 
கைரு்தப்படுகிைார். அைர், கி.பி. 1798 இலிருநது 
1815 ை்ர்யாை 17 ஆண்டுகைாலம் மட்டுகம 
ஆண்டார். அைரின் ஆட்சி இ்யற்கை்யாகை நி்ை-
வுக்கு ைரவில்்ல. 

இறுதி்யாகை கைண்டி்்ய மாததிரம் க்பார் புரிநது 
்கைப்பறை முடி்யாமல் ச்தாடர் க்தால்வி்்ய சந-
திதது ைந்த ஆஙகிகல்யர் கைண்டி்்ய மிகைவும் 
்தநதிரமாகை ்கைப்பறறிைார்கைள். ஆண்டுக்கைணக்-
கைாகை உ்ளவு கை்ல ்பார்தது, அரச்ைக்குள் 

உட்பூச்ல ஏற்படுததி அரசர் ஸ்ரீ விக்கிரம ராஜ -
சிஙகைனுக்கு எதிராகை சதி சசயது அந்த ஆட்சி-
்்யக் ்கைப்பறறிைர். குறிப்பாகை ்தமிழ் அரசன் 
என்றும், ச்தலுஙகு நா்யக்கைன் என்றும் சிஙகை்ள 
அரச பிர்தானிகைளிடம் ைன்மமாை இைப பிரி -
வி்ைைா்தத்்தத தூண்டி சைறுக்கைச் சசயது 
இறுதியில் கைண்டி ்பலவீைமாகிவிட்ட்்த உறுதி 
சசயதுசகைாண்டு ்தான் கைண்டி்்ய இறுதி்யாகை 
ஆக்கிரமித்தைர். அபக்பாது கைண்டி அரசர் ஸ்ரீ 
விக்கிரம ராஜசிஙகைன் பின் ைாஙகி ்த்லம்ை-
ைாைார். அ்தறகு முன்ைரும் அரசர் இப்படி 
பின்ைாஙகியிருக்கிைார். அந்த சந்தர்ப்பஙகைளில் 
ஆஙகிகல்யருக்கு கைண்டியில் ்கைப்பறறுை்தறகு 
சில உ்ட்மகைள் மட்டுகம இருந்தை. நிலத-
்்தக் ்கைப்பறறி்யைர்கை்ளால் ஆட்சி்்யக் ்கைப-
்பறை முடி்யவில்்ல. ்கைப்பறறி்ய கைண்டி்்யத 
்தக்கை்ைததுக் சகைாள்்ள ்ப்ட்பலமும் இருக்-
கைவில்்ல. ஆைால் இம்மு்ை அப்படி்யல்ல 
அரசருக்கு அைருடன் கூட இருந்த மநதிரிகைக்ள 
துகராகைம் இ்ைததிருந்தைர். ஆஙகிகல்யர்கை-
ளுக்கு அரச்ரத ்தவிர அ்ைததும் இருந்தது. 
அரசர் ்தனி்மப்பட்டார். 

18, ச்பபரைரி 1815 கைண்டி்்ய ஆக்கிரமித்த 
அன்்ை்ய பிரிட்டிஷ் க்தசாதி்பதி  கசர் சரா்பர்ட் 
பிரவுன்ரிக் கைண்டியின் மீது ்ப்டச்யடுதது ்கைப -
்பறறிைார். இந்தப க்பாரில் “்தமிைரிடமிருநது 
சிஙகை்ளைர்கை்்ள மீட்கும் யுத்தம்” என்கிை க்தார-
்ணயில் ்தான் ஆஙகிகல்ய பிரச்சாரஙகைள் 
அ்மந்தை. ச்பபரைரி 19ம் திகைதி அரசர் ஸ்ரீ 
விக்கிரம ராஜசிஙகைன் கைண்டி உடபபிட்டி்ய க்பாமு -
கையில்  ஒரு சிறு வீட்டில் குடும்்பததுடன் ்த்ல-
ம்ைைாகை இருந்த க்பாது சுறறி ை்்ளக்கைப்பட்டு 
்கைது சசய்யப்பட்டார்.

கைண்டி்்யக் ்கைப்பறறும் நீண்டகைால மு்யறசி -
யின் பிர்தாை சூததிர்தாரி்யாை கஜான் சடாயிலி 
ச்பபரைரி 19ஆம் திகைதி எழுதி்ய நாட்குறிபபில்;

“சிஙகை்ள க்தசததின் மன்ைன் ்தறக்பாது 
எமது ்கைதி. கநறறு பின்கைரப ச்பாழுதில் துப-
்பாக்கிகைள் சகி்தம் அஙகு சசன்ை எமது ்ப்ட 
தும்்ப்ையில் மன்ை்ரக் ்கைது சசய்தது. 
அ்தறகு எதிர்பபு கி்ளம்பி்யது. சிலர் துப்பாக்கிச் 
சூடுகைளுக்கு இலக்கைாகிைர். ஏ்ைக்யார் ்தப-
பிக்யாடிைர். மன்ைனின் ்தா்யாரும், இரண்டு 
ம்ைவி்யரும் ஹஙசைல்்லயில் இருந்த்த-
ைால் அைர்கை்்ளயும் பிடிதது ைருமாறும், சகைல 
நா்யக்கைர் உைவிைர்கை்்ளயும் சரண்டயுமாறும் 
்தகைைல் அனுபபியுள்க்ளன்.” எைக் குறிபபிட்-
டுள்்ளார்.

அதக்தாடு கைண்டி ராஜ்ஜி்யம் முடிவுக்கு ைந -
துவிட்ட்்த உறுதி சசயதுசகைாண்டு கைண்டி ராஜ் -

ஜி்யத்்தக் கைாட்டிக்சகைாடுத்த பிர்தா -
னிகைளுடன் ஆஙகிகல்யர்கைள் மார்ச் 2 
அன்று ஒப்பந்தம் சசயதுசகைாண்டைர். 
இ்்தத ்தான் கைண்டி ஒப்பந்தம் என்கி-
கைாம். இந்த ஒப்பந்தததின் பிரகைாரம் 
கைண்டி சிஙகை்ள மநதிரிகைளும் ஆஙகிகல-
்யர்கைளும் மீண்டும் அரசகரா அைரின் 
்பரம்்ப்ர்்யச் கசர்ந்த எை்ரயுகமா  
நாட்டில் விட்டு்ைக்கைக்கூடாது என்றும் 
அைர்கைள் அ்ைைரும் நாடுகைடத-
்தப்படகைண்டும் என்றும் ஒப்பந்தம் 
சசயதுசகைாண்டைர். ்தமிழ் நா்யக்கைர் 
ைம்சத்்தச் கசர்ந்த அ்ைைரும் 
கைட்்ட்யாடப்பட்டைர்.

அந்த உடன்்படிக்்கை 12 பிரமாணங-
கை்்ளக் சகைாண்டது. ஸ்ரீ விக்கிரம ராஜசிஙகைன் 
அரச க்பாகைத்்த இைப்பதுடன், இனி அந்த 
ைம்சாைளி்்ய கசர்ந்த எைருக்கும் ஆளும் 
உரி்ம இல்்ல என்றும், அைர்கைளில் எைரும் 

கைண்டி பிரக்தசததுக்குள் நு்ைந்தால் மரண 
்தண்ட்ை நி்ைகைறறுைது குறிதக்த மு்தல் 
மூன்று  பிரமாணஙகைளும் க்பசுகின்ைை.

சசாந்த க்தசதது மன்ை்ர விரட்டிவிட்டு 
அநநி்ய ஆக்கிரமிபபு க்பயகைளிடம் சமாத்தமாகை 
்தம்்ம ஒப்ப்டத்த கை்்த விசிததிரமாைது. 
சசாந்த மன்ை்ை அநநி்யன் என்று தூறறி 
அை்ர விரட்ட சசய்த சதி இறுதியில் உண்்ம-
்யாை அநநி்யனிடம் க்தசத்்த கைாவு சகைாடுக்கைச் 
சசய்தது.  அந்த ை்கையில் கைண்டி ஒப்பந்தம் 
இலங்கையின் மரண சாசைம் ்தான். சமாத்த 

இலங்கை்்யயும் 150 ஆண்டுகைள் 
்தா்ரைார்த்தது இப்படித்தான்.

இவைாறு ்கைது சசய்யப்பட்டு 
சகைாழும்பு சகைாண்டுைரப்பட்ட அரசர் 
்தறகைாலிகைமாகை வீட்டுக் கைாைலில் 
அ்டக்கைப்பட்டார். அந்த இடததில் 
்தான் ்தறக்பாது ஆகைாச கைகட அ்மந -
திருக்கிைது. இலங்கையின் இறுதி 
மன்ைர் நாடுகைடத்தப்படுை்தறகு 
முன்ைர் இறுதி்யாகை இருந்த இடம் 
என்்ப்தால் இந்த இடம் ஒரு ச்தால்-
லி்யல் முக்கி்யததுைத்்தக் சகைாண்ட 
இடம் எைலாம். ்தறக்பாதுகைாணப்ப-
டும் சி்ைக்கூடம் சுமார் 8 x 8 அடிகை-
்்ளக் சகைாண்ட சிறு கூடம் ்தான். கைம்-
பிகை்்ளக் சகைாண்ட கை்தவுடனும், கைம்பி 
ஜன்ைல்கைளுடனும் அது கைாணப்ப-

டுகிைது. உள்க்ள அரசர் ராஜசிஙகைன், இராணி 
சரஙகைம்மாள் ஆகிக்யாரின் ்படஙகைள் உள்்ளை. 
அைர்கைள் நாடுகைடத்தப்பட்ட கைப்பலின் ்படமும், 
அன்்ை்ய ஆஙகிகல்ய ஆளுநர் பிரவுன்றிக், 
்தல்தா மாளி்கை என்்பைறறின் ஓவி்யஙகைளும், 
கைலூரில் அைரின் கைல்ல்ை்்யக் குறிக்கின்ை 
ஓவி்யமும் இருக்கின்ைை. சைளியில் அரசரின் 
்பாதி உட்லக் சகைாண்ட சி்ல உள்்ளது.

அந்த சுைரில் ஒரு கைல்சைட்டும் உள்்ளது 
அதில் சிஙகை்ளததிலும் ஆஙகிலததிலும் மட்டும் 
்தான் எழு்தப்பட்டிருக்கிைது. அதில் இப்படி எழு்தப-
்பட்டிருக்கிைது.

“சிஙகை்ள அரசைம்சததில் இறுதி்யாகை கைண்டி 
இராஜ்தானி்்ய 1796 – 1815 ை்ர ஆண்ட 
மன்ைர் ஸ்ரீ விக்கிரமசிஙகைனும் அைரின் து்ண-
விகைளும் 1815 ச்பபரைரி 19ஆம் திகைதி ஆங-
கிகல்யர்கை்ளால் ்கைது சசய்யப்பட்டு இந்தக் 
கைாணியில் உள்்ள கைட்டிடததில் சி்ை்ைக்கைப்பட்-

டிருந்த்தன் நி்ைைாகை” என்று அதில் எழு்தப்பட்-
டிருக்கிைது.

அரசர் இஙககை 11 மா்தஙகைள் சி்ை ்ைக் -
கைப்பட்டிருந்தார் என்று இ்தறகுப ச்பாறுப்பாகை 
இருந்த கைபடன் ஓ.பி்ர்யன் குறிபபிடுகிைார். 
ஆைால் இந்த சி்ையில் ்தான் அக்கைாலம் முழு-
ைதும் இருந்தார் என்கிை ஒரு மா்்ய இன்று 
ை்ர நம்்ப்ைக்கைப்பட்டிருப்ப்தறகைாை கைாரணம் 
இந்த சிறி்ய சி்ைக் கைட்டிடம்.

இந்த நிகைழ்வுகைளின் க்பாது சாட்சி்யமாகை இருந -
்தைர் சடாக்டர் சஹன்றி மார்்ஷல். அைர் பிரிட்-

டிஷ் ்ப்டயில் ஒரு சததிரசிகிச்்ச ்ைததி்யராகை 
கைட்ம்யாறறி்யைர். அைர் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்-
்யததின் இராணுை ்ைததி்யசா்லக்கு பிரதிப 
ச்பாலிஸ் மா அதி்பராகை (Deputy Inspector 
General of Army Hospitals) இருந்தைர். அைர் 
எழுதி்ய “Ceylon: a general description of the 
island and its inhabitants, with a historical 
sketch of the conquest of the colony” என்கிை 
நூல் ஆஙகிகல்யர்கைள் இலங்கை்்யக் ்கைப-
்பறறி்ய ச்தாடக்கைக் கைாலததின் ்பல துல்லி்யமாை 
வி்பரஙகை்்ளப ்பதிவு சசயகிைது. அரசகராடு அை-
ருக்கு ஏற்பட்ட சம்்பாச்ணகைள் ்பறறிச்யல்லாம் 
அநநூலில் குறிபபிட்டுள்்ளார். அரசர் ்தன்னிடம் 
இலங்கை அனு்பைம் ்பறறியும், இஙகிலாநதில் 
அைரின் வீடு, குடும்்பம் ்பறறிச்யல்லாம் ககைட்ட-
றிந்தார் என்றும் அநநூலில் குறிபபிடுகிைார்.

அைரின் நூலில் ்தரும் வி்ளக்கைஙகைளின் ்படி 
அரச குடும்்பததிைர் சிறி்ய சி்ைக்கூடததில் 
அ்டதது ்ைக்கைப்படவில்்ல என்று ச்தரிகிைது. 

அைர்கைள் சகைாழும்பில் வீட்டுக் கைாைலில் ்தான் 
்ைக்கைப்பட்டிருந்தார்கைள் என்கிைார் அைர்.

உள்க்ள நு்ையும் க்பாக்த அரசர் அ்்தப 
்பார்ததுவிட்டு “"நான் இனி அரசராகை இல்லா்தக்பா-
தும் என்னிடம் கைாட்டப்படுகிை கைரு்ணக்கைாகைவும் 
அக்கை்ைக்கைாகைவும் எைது நன்றி்்யத ச்தரிவித-
துக்சகைாள்கிகைன்" என்ைாராம்.

அப்படிச்யன்ைால் அைர்கைள் ்ைக்கைப்பட்டிருந்த 
வீடு எது? எஙககை அது இருந்தது? பிர்பல ைர-
லாறறு ஆசிரி்யர் ஆர்.எல்.புகைாஹி்யர் இ்்தப 
்பறறி சில கமலதிகை வி்பரஙகை்்ளத அைரின் 
“Changing Face of Colombo” என்கிை நூலில் 
்தருகிைார். அபக்பாது ககைாட்்டப ்பகுதியில் 
ஒல்லாந்தர்கைளின் டச்சு வீசடான்று இருந்தது. 
பின்ைர் அந்த வீட்்ட டார்லி ்பட்லர் கைட்டிடக்கைாரர்-
கைள் (Darley Butler building) ்தம்தாக்கிக்சகைாண்-
டார்கைள். அது ்தான் அ்தறகுப பின்ைர் சசலிஙககைா 
கைட்டிடமாகை ஆைது என்கிைார் அைர். இந்த நிகைழ்வு 
நடப்ப்தறகு 19 ஆண்டுகைளுக்கு முன்ைர் ை்ர 
டச்சுக்கைாரர்கைள் ்தான் ஆண்டார்கைள். எைகை இந்த 
வீடும் டச்சு வீடு என்று கூறுை்்த நம்்பமுடிகிைது.

1860 கைளில் கைட்டப்பட்டிருந்த டார்லி ்பட்லர் கைட்-
டிடம் 1960கைளில் இடிக்கைப்பட்டு சசலிஙககைா கைட்டி-
டம் அஙககை கைட்டப்பட்டது. 

்தறக்பாது நி்ைவிடமாகைக் கூைப்படும் சி்ைக்-
கூடம் உண்்மயில் அைர் ்தடுதது ்ைக்கைப்பட்டி-
ருந்த்தாகை சசால்லப்படும் சி்ைக்கூடம் அல்ல. 
இ்தறகு சான்ைாகை இரு பு்கைப்படஙகை்்ள ஆயைா-
்ளர்கைள் முன்்ைக்கிைார்கைள். 1920இல் இராணி 
வீதியின் பு்கைப்படததில் இந்தக் கைட்டிடததின் 
ைாயிலில் மதிலுக்கு உள்க்ள ஒரு கைாைல் அ்ை 
ஒன்று இருக்கிைது. 1950கைளில் சசலிஙககைா 
கைட்டப்பட்டக்பாது அந்த கைாைலரண் ்தான் அரசர் 
சி்ை ்ைக்கைப்பட்டிருந்த்தன் நி்ைைாகை கைட்டப-
்பட்டிருக்கிைது.

1950கைள் என்்ப்தாைது சு்தநதிரம் அ்டந்த 
புதி்ய ்தசாப்தம். சு்தநதிரததின் அ்ட்யா்ளமாகை 
அநநி்ய அ்ட்யா்ளஙகை்்ள நிராகைரிதது சுக்தசி்ய 
அ்ட்யா்ளஙகைள் பிரதியீடு சசய்யப்பட்டு ைந்த 
கைாலம். உ்தாரணததிறகு 1958இல் விக்கடாரி்யா 
பூஙகைா; “விகைாரமகைாக்தவி பூஙகைா” என்று ச்ப்யர் 
மாறைம் கைண்டது. இராணி வீதி; “ஜைாதி்பதி 
மாைத்்த என்றும் இராணி மாளி்கை; ஜைாதி்பதி 
மாளி்கை என்றும், ககைார்டன் பூஙகைா “குடி்யரசு 
சதுக்கைம்” என்றும் ச்ப்யர் மாறைப்பட்டை. கைால-
னிததுை அராஜகைததின் நி்ைைாகை இப்படித்தான் 

அரசர் சி்ைப்படுத்தப்பட்டிருந்த்தன் அ்ட்யா்ள-
மாகை அந்தக் கைட்டிடததின் அருகில் சிறி்ய சி்ைக்-
கூடம் ைடிவில் இது அ்மக்கைப்பட்டது. ஆைால் 
இன்றும் அந்த சிறி்ய சி்ை்ய்ை்்யக் கைண்ட-
தும் இந்த சிறி்ய சகைாட்டிலில் ்தான் ஆரசர் ்ைக்-
கைப்பட்டிருந்தார் என்று நம்பி ்பரி்தா்பத்்தயும், 
ஆததிரத்்தயும் சகைாட்டிவிட்டு க்பாகும் க்பாக்கு 
இருக்கிைது.

1756இல் ை்ர்்ய்பட்ட சகைாழும்பு ககைாட்-
்டயின் ை்ர்படததில் இந்த இடம் டச்சு குடியி-
ருபபுகை்்ளக் சகைாண்ட இடசமை துல்லி்யமாகைத 

ச்தரிகிைது. இக்கைட்டிடதக்தாடு அருகில் 
“டச்சு சஹாஸ்பிட்டல்” அ்மநதிருக்கி-
ைது. 1904இல் ை்ர்யப்பட்டுள்்ள இந்தப 
்பகுதியின் ை்ர்படததில் அஙககை டார்லி 
்பட்லர் கைட்டிடம் இருந்த்்தக் கைாட்டுகிைது. 
இந்த வி்பரததின் உண்்மத்தன்்ம்்ய 
ஆராயந்த புகைாஹி்யர் இது அன்்ை்ய 
கைாைலரண் (guardhouse) ்தான் என்று உறு-
தி்யாகைக் கூறுகிைார். 

அரசரும் அைரின் குடும்்பமும் மார்ச் 
4ஆம் திகைதி ்கைதிகை்ளாகை சகைாழும்புக்கு 
சகைாண்டு ைரப்பட்டார்கைள். 24.01.1816 
அன்று அைர்கைள் HMS Cornwallis என்கிை 
கைப்பலின் மூலம் ்தமிைகைததிலுள்்ள கைலூ-
ருக்கு நாடு கைடத்தப்பட்டார்கைள். ஆஙகிகல-
்யர்கை்ளால் சகைௌரைமாகை நடத்தப்பட்டார்-
கைள் என்்ப்தறகைாை ்பதிவுகைள் நி்ை்யகை 
உள்்ளை.

எழு்பதது நான்கு பீரஙகிகை்்ளயும் 
நான்கு ்படகுகை்்ளயும் ்தன்ைகைதக்த 
சகைாண்டிருந்த ககைான்சைாலிஸ் யுத்தக் கைப-
்பலின் ்படகுகைள் கை்ர்்ய கநாக்கி ைந்தை. 
நஙகூரமிடப்பட்டுருந்த கைப்ப்ல கநாக்கி 
அரசனும் து்ணவி்யாரும், ்தா்யாரும், 
மன்ைனின் மாமி்யாரும் சசல்ை்தறகைாகை 
இப்படகுகைள் ்த்யாராகை ்ைக்கைப்பட்டிருந்தை. அரச 
குடும்்பததிறகு பிரிட்டிஷ் கைடற்ப்டயின் அதியு-
்யர்ந்த மரி்யா்்த நிமித்தம் ்த்ல்ம ககைபடனின் 
்படகு நீலைண்ணததிைாலும் மா்லகைளிைாலும் 
அலஙகைரிக்கைப்பட்டு இருந்தை. ்பட்கை ஓட்டும் 
கைடற்ப்டச் சிப்பாய விகசடமாகை அலஙகைரிக்கைப-
்பட்ட உ்டகைளுடன் கைாட்சி ்தந்தான். அரசரும் 
மிகை அ்மதி்யாகைவும், மகிழ்ச்சிக்யா, கைை்லக்யா 
சைளியில் ச்தரி்யா்த சாந்தமூர்ததி்யாகை ்படகில் 
ஏைலாைார்.  ஆைால் அரசரின் து்ணவி்யர் 
உட்்பட ச்பண்கைள் அ்ைைரும் து்யரம் நி்ைந்த 
முகைததுடனும் இைநச்தரி்யா்த ஒரு பீதிக்கு ஆட்்பட்-
டைர்கை்ளாகைவும் கைாணப்பட்டைர். 

மன்ைனும் ஏ்ைக்யாரும் ்படகில் அமரும்-
க்பாது திடீசரை அரசனின் முகைததில் இைம்புரி்யா்த 
துக்கைம் சைளிப்பட்ட்தாகை சஹன்றி மார்்ஷல் குறிப-
பிடுகிைார். சிறுை்யது மு்தல் இம்மரகை்தத தீவின் 
மததி்ய ம்ல நாட்டின் இ்தமாை சுைாததி்யமும் 
ம்லகைளும் குன்றுகைளும் ஆறுகைளும் அருவிகை-
ளும், மலர்ச்கசா்லகைளும் ை்யல்சைளிகைளும் 
கைனி்தரும் மரஙகைளும் அடர்ந்த ைைஙகைளும் 
குரஙகு ்யா்ை மு்தல் அ்ைதது சீைராசிகைளும், 
இரததிைம் வி்்ளயும் பூமியும் ்தன்்ை கநசித்த 
்பரநது விரிந்த கைண்டி இராச்தானிக்குள் ைாழும் 
சகைல இைத்தைர்கைளும் அ்மச்சர்கைள், பிர்தானி-
கைள், திசா்ைகைள், மாைட்ட, ைட்ட ஆட்சி்யா்ளர்கைள், 
க்பார்ப்ப்டவீரர்கைள் இலக்கி்யைாதிகைள், ்ைததி-
்யர்கைள், அரண்ம்ை ஊழி்யர்கைள் எை அ்ை-
ை்ரயும், அ்ைத்்தயும் அைன் ஒரு கைணம் 
நி்ைததுப ்பார்த்தக்பாது அைன் மைம் சநகிழ்ந-
்தது. கைண்கைள் கைலஙகிை.

்தைக்ககை உரித்தாை ்்தரி்யததிைாலும் மை 
உறுதியிைாலும் பீறிட்டு ைந்த அழு்கை்்ய 
மைதுக்குள்க்ளக்ய அடக்கிக்சகைாண்டும் இரண்-
டு்கைகை்்ளயும் மார்பின் மீது ்ைததுக்சகைாண்-
டும் ்த்ல்்ய அலஙகைரிதது ்த்லக்கைைசத்்த 
அபபுைப்படுததி்யைைாகை விண்சைளி்்ய உறறு 
கநாக்கி்யைாறு சில நிமிடஙகைள் தி்யாைம் புரிைது 
க்பான்று ்தன்்ை மைந்தைைாய எழுநது நிற-
கைலாைான். இக்கைாட்சி்்யக் கைண்ட ஆஙகிகல்ய 
உ்யர் அதிகைாரிகைள் உட்்பட, அ்ைைருகம ்தமது 
ச்தாபபிகை்்ளக் கைைறறிவிட்டு நிமிர்நது நின்று 
இராஜசிஙகைனின் அந்த சமயமைந்த நி்லக்கு 
்கைசகைாடுத்தைர் என்கிைார் சஹன்றி மார்்ஷல்.

அ்தன்பின்ைர் அ்ைத்்தயும் மைந்தைைாய 
சிரித்த முகைததுடன் இருக்்கையில் அமர்ந்தார் 
மன்ைர். சரி்யாகை மா்ல 4.15க்கு ்படகு ்தன் ்ப்ய-
ணத்்த ஆரம்பித்தது. 

மன்ைர் இராஜசிஙகை்ை கைடல்ைழிக்ய அ்ைத-
துச் சசல்லும் ச்பாறுப்்ப ஏறறிருந்த வில்லி-
்யம் கிசரன்வில், அரச குடும்்பததின் ச்பாருட்கை-
ளுடனும் ஊழி்யர்கைளுடனும் ஏ்ை்ய ்படகுகைள் 
மூலம் அஙககை நக்கூரமிடப்பட்டிருந்த கைப்ப்ல 

கநாக்கி ்ப்யணமாைார்கைள். சசல்லும் ைழியில் 
கைப்பலிகலக்ய ஒரு ம்ைவி இைநது க்பாைார். 
கைலூரில் திபபுசுல்்தானின் ்மந்தன் இருந்த 
அரண்ம்ையில் இருத்தப்பட்டைர். அஙககைக்ய 
அைர்கைள் ைாழ்நது ைந்தார்கைள். ம்ைவி சரஙகைம்-
மாள் மூலம் மன்ைருக்கு மூன்று குைந்்தகைள் 
பிைந்தை. ஆஙகிகல்ய அரசு ைைஙகிைந்த சிறி்ய 
ச்தா்கை ்பணததில் ைாழ்க்்கை நடததி ைந்தார். 
இறுதியில் 16ஆண்டு கைால சி்ைைாசததின் பின் 
நீர்வீக்கை கநா்யால் 30.01.1832 அன்று ்தைது 
52ைது ை்யதில் இைந்தார் மன்ைர் ஸ்ரீ விக்கிரம 
ராஜசிஙகைன். அைருக்கைாகை ஒரு கைல்ல்ை்்யயும் 
கைலூரில் அ்மததிருக்கிைார்கைள்.

இலங்கை முழு்ம்யாகை அநநி்யர் ்கைகைளுக்கு 
க்பாயச்கசர கைாரணமாகை இருந்த சகைப்பட்டி-
ச்பால, எசஹலச்பால க்பான்ைைர்கைள் க்தச ்பக் -
்தர்கை்ளாகைவும், க்தசி்ய மாவீரர்கை்ளாகைவும் ஆக்கைப -
்பட்டார்கைள். 

ஆைால் நான்கு ்பரம்்ப்ரகை்ளாகை அநநி -
்யர்கைளுடன் க்பாரிட்டு நாட்்டப ்பாதுகைாதது, 
சிஙகை்ள ச்பௌத்தததுக்கு விசுைாசமாகை இருந்த 
மன்ைர் அநநி்யரிடம் பிடிததுக் சகைாடுக்கைப்பட் -
டார். குறைைாளி்யாக்கைப்பட்டார். மன்ைரும் 
அைர் குடும்்பததிைரும் குறைைாளிகை்ளாகைகை 
சாகும்ை்ர சி்ையில் இருநது சசதக்த 
க்பாைார்கைள். சு்தநதிரததின் பின்ைர் எஞ்சியி -
ருந்தைர்கைளும் கைலூரில் ைறு்மயில் ைாடி 
அழிநக்த க்பாைார்கைள்.

கைண்டியின் அ்ட்யா்ளமாகை இருக்கும் ்தல்தா 
மாளி்கையின் “்பததிருபபு”, கைண்டி ைாவி என்்ப-
ைற்ைச்யல்லாம் குறுகி்ய கைாலததில் கைட்டி்யைர் 
ஸ்ரீ விக்கிரம ராஜசிஙகைன் ்தான். கைண்டி ்தல்தா 
மாளி்கையில் புத்தரின் ்தாதுப்பல் அடஙகி்ய 
கைலசத்்த புனி்தப்படுததி ்ைப்ப்தறகைாை ்தனி 
்தஙகைக் ககைாபுரத்்த அைர் ்தான் கைட்டிைார். 
இவைாறு இலங்கையில் ச்பௌத்தர்கை்ளால் உச்ச 
அ்ளவில் சகைாண்டாடும் அந்தப புனி்த ச்பரஹர-
வுக்கு முக்கி்ய கைாரணமாகை இருந்தைர்  மன்ைர் 
ஸ்ரீ விக்கிரம ராஜசிஙகைன்.

சகை சககைா்தர இைத்தைர்கைளுக்கு அரசாட்சி 
க்பாயவிடக்கூடாது என்்ப்தறகைாகை ்தாம் சசய்த 
சதியில் ்தாகம விழுந்த கை்்த ்தான் 1815 இல் 
நிகைழ்ந்தது. சசாந்தச் சசலவில் ்தமக்ககை சசய்த 
இந்த சூனி்யததில் நாடிைநது, அதிகைாரமிைநது, 
இ்ை்ம இைநது இறுதியில் உயி்ரயும் இைந-
்தைர்.

மன்ைர் ஸ்ரீ விக்கிரம ராஜசிஙகைனின் நி்ை-
விடமாகை இன்று நமக்கு எஞ்சியிருப்பது இந்த 
சிறு சி்ைக்கூட சின்ைம். அதில் ்தான் அைர் 
்ைக்கைப்பட்டிருக்கைாவிட்டாலும் கூட அ்தைருகில் 
இருந்த கைட்டிடததில் ்ைக்கைப்பட்டிருந்த்தறகைாை 
அ்ட்யா்ளமாகை நாம் அ்த்ைப ்பார்க்கைலாம். 
சகைாழும்பில் நாம் நி்ைவுசகைாள்்ளகைண்டி்ய 
முக்கி்ய இடஙகைளில் ஒன்று இது.

கண்டி அரசன் ஸ்ரீ விக்கிரம ராஜசிஙகன்
அடைக்கப்பட்டிருந்த ககாட்டை சிடை

ககாழும்பின் 
கதை

என். சரவணன்
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சிறறிை்தழ் ஒன்றில் ‘சீகமநது’ எப்படி 
ைந்தது என்்ப்்த உள்்ள்்த உள்்ள்படி 
வி்பரிக்கை முன், பின் கைாணப்படும் ஆஙகி-

லப ்ப்தஙகைள் 32யும் ்பார்ததுப ்பதிததுக் சகைாள்-
ளுஙகைள்.

Traffic block, Route, Head Baas, Mason, 
Bag, School, Current, Pension, Arrears, Slab, 
Fund, Hardware, Container, Town, Baas, Dollar, 
Serious, Leave, Gas, Cylinder, Loan, Potty, Wiring, 
Bathroom, Kitchen, Room, Season, Try, Paper, 
Permit, Road, Motorcycle.

்தமிழ் ைாசகை அபிமானிகைள் என் க்ப்ை்்ய நம்-
பித்தாைாகை கைண்டும்.

32 ஆஙகில ்ப்தஙகைளும் ஒரு ்தமிழ்ச் சிறுகை்்த-
யில் இடம் ச்பறறுள்்ளை.  ச்ப்யர்: “சீகமநது”.

‘சீகமந்தா’ சீசமந்தா’ அல்லது ‘சீசமநதி’்யா சரி 
என்ை ஆயவில் நு்ை்யப ச்பாழுதின்றி, ்தமிழ்ச்சி-
றுகை்்த ஒன்றில் அைசி்யதக்த்ை எதுவுமின்றி 
ஆஙகிலம் நு்ைநது ை்்தப்பது ஏன் என்ை இந்த 
மூத்த க்ப்ையின் புலம்்பகல இது

பு்ைகை்்த ‘சீகமநது’வின் ஆரம்்ப இரண்டாம், 
மூன்ைாம், நான்கைாம் ்பநதிகை்்ள ைாசிக்கைத ்தரு-
கின்கைன். அது சகைாழும்பிலிருநது கைண்டிக்குச் 
சசல்லும் ைழியில் ம்லநாட்டின் ச்தாட்டிசலை 
அ்ைக்கைப்படும் பிரக்தசம்.  வீடு அ்மநதுள்்ள 
இடததிலிருநது கைண்டி வீதிக்கு ஒரு கிகலாமீறைர் 
இருக்கும்.

அத்தைகைல ்பகுதியிலிருநது கைண்டிப ்பக்கைம் 
க்பாகும் ைாகைைஙகைள் “டிராபிக் புசலாக்”்கைத 
்தவிர்ப்ப்தறகைாகை, ்பஸ்்யால ைழி்யாகைப க்பாகைாமல் 
அல்கைம ஊடாகைப க்பாைதும் இந்த ‘ரூட்’டில் ்தான்.  
கநகர க்பாைால் சஹார்கைஸ்மஙகைட சநதியில் 
விழும். அைன் இ்யற்கை அை்கை ரசிததுப ்பருகிக் 
சகைாண்டிருந்தான்.  கைவி்்தப பிரி்யைாை அை-
னுள்்ளததில் கைவி்்த்யடிகைள் பிைந்தை.

“இ்யற்கையின் விருநது
கைை்லகைளுக்கு மருநது
அ்்த நீ
அனு்பவிதது அருநது”
இ்யற்கைக் கைாட்சிகைளில் ்தன்்ை மைநதிருந்த-

ைன் சஹட்்பாஸின் குரல் ககைட்டுத திரும்பிைான்.
கமகல ைாசித்த ைரிகைளின் ைழி, கை்்தக் கை்தா-

நா்யகைன் கைவி்்தபபிரி்யன், கைவி்்தயும் அை-
னுக்கு ைரும் என்று புரி்ய முடியும்.

புரி்ய முடி்யா்தது, ஏன் அைன் ஆஙகில கமாகி-
்யாகைவும் இருக்கிைான் என்்பது.

மூன்ை்ரப ்பக்கைததில் சைகு ்தாரா்ளமாகை 32 
ஆஙகில ைார்த்்தகைள் அரஙககைறைம்!

அதுவும், க்பக் (Bag) ஸ்கூல், கைசரண்ட், ்பண்ட், 
சீரி்யஸ், லீவு, ை்யரிங, ்பாதறூம், கிச்சன், ்பர்மிட், 

கமாட்டார் ்சக்கிள், க்பான், டிராபிக் பு்ளக், ரூட், 
ச்பன்சன், எரி்யர்ஸ், டவுன், கலான், கைண்சடய-
ைர், ககைஸ் (Gas) க்பான்ைைறறுக்கு அரு்ம -
்யாை ்தமிழ் ைைக்கிலிருக்கை, ஆஙகிலத்்த 
அள்ளி வீசுகிைான்  ைாசிப்பைர் சநஞ்சில்!?

மறறுசமாரு க்பரதிர்ச்சி, கை்்த்்ய 
நமக்கு ைைஙகியிருக்கும் எழுத்தா்ளரும் ஒரு 
கைவிஞகை!  கைலாபூ்ஷணகம!

நல்லது. அை்ர ஒருபுைம் ஓரமாகை நிறகை -
்ைதது விட்டு, கை்்த்்யப பிரசுரிததுள்்ள 
இ்தழ் எதுசைை ்பார்த்தால் அதுவும் அதிர்ை -
்லகைக்ள!

புரா்தைத ்த்லநகைர் ஒன்றின் ்பக்கைம் உள்்ள 
ஊசரான்றிலிருநது, ்தமிழ் இலக்கி்யம், ்தமிழ் 
ஆர்ைம் கமலிட்ட இ்்ளஞர்கைள் சிலரால் 

(2003) சைளியிடப்பட்டு ைரும் இருமா்த 
இலக்கி்ய இ்தழ் அது. சில மா்தஙகைளுக்கு முன்பு 
மறசைாரு பிர்பல இலக்கி்ய சஞ்சி்கை நிறுைை-
ரின் பிைந்த திைததில் விருது ைைஙகியும் ்பாராட் -
டுப ச்பறைது.எழுத்தா்ளர்்தான் அப்படி ஆஙகி -
லத்்த அைசி்யமின்றி திணித்தார் என்ைால், 
்தமிழ் ஆர்ைம் மிகுந்த இலக்கி்ய இ்்ளஞர்கைள் 
இடம் சகைாடுததிருக்கைலாமா?

உள்்ளது உள்்ள்படிக்ய உள்்ளம் சநாநது 
மூத்த க்ப்ை உழுது கை்்ளததுப க்பாகிைது.  ஓய-
சைடுக்கை அனுமதியுஙகைள்.

தமிழ்மணி ்மானா ்மக்கீன்  ...?

உள்ளது உள்ளபடி...சிற்றிதழ் ஒன்றில் சீமேந்து

ராஜசிஙகைன் அ்டதது ்ைக்கைப்பட்ட இடம்

இபபு்கைப்படம் எடுக்கைப்பட்ட க்பாது ்ப்ை்ய ்பாராளுமன்ைக் 
கைட்டடம் அ்மக்கைப்பட்டிருக்கைவில்்ல.
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ஐக்கிய நாடுகள் ச்பாதுெம்பயின் கூட்-
டெதசதாடெரில் ச்பரும்பாலான மைற்கு நாடு-
களின் உமைகளிலும உக்மைன்-ைஷய ம்பார் 
முதன்மை ச்பற்்றதுடென் ைஷயா மீதான கண் -
டெனமை பிைதான அைசியலாக காணப்பட்-
டெது. உக்மைன் மீதான ஆக்கிைமிபபின் மூலம 
ைஷயா ஐமைாப்பாவில் காலனிததுவ ைற்றும 
ஏகாதி்பததிய யுகம ஒன்ம்ற மீளத சதாடெங்கி-
யுள்ளது என பிைான்ஸ் ஜனாதி்பதி ைக்மைான் 
ஐ.நா.ெம்பயில் சதரிவிததார். அவர் மைலும 
குறிபபிடும ம்பாது அதமன அனுைதிக்க 
முடியாது. இபம்பாமை நிறுததுவதில் நம 
அமனவருக்கும ்பங்குள்ளது. ஏசனனில் 
நாம அமனவரும அதற்கான விமலமயச் 
செலுததிக் சகாண்டிருக்கிம்றாம என்்றார். 

்பசுபிக் ைற்றும ஆபிரிக்கப பிைாந்தியததில் 
இன்றும காலனிததுவ சகாள்மகமய பின்-
்பற்றும பிைான்ஸ் ஜனாதி்பதியின் உமை 
அவவாறு அமைந்துள்ளது.  

அசைரிக்க ஜனாதி்பதி மஜா ம்படென் ஐ.நா.
ச்பாதுச் ெம்பயில் உமையாற்றும ம்பாது, 
ஐ.நா.ச்பாதுச்ெம்பயிலுள்ள அமனதது நாடு-
களும ஒன்றிமணந்து உக்மைனுக்கு எதிைான 
ைஷயாவின் ம்பாமை கண்டிக்கின்்றன. அணு -
வாயுத ்பைவல் தமடெ ஒப்பந்தததின் ச்பாறுப -
புக்கமள ச்பாறுப்பற்்ற மும்றயில் ைஷய 
ஜனாதி்பதி புடின் பு்றக்கணிக்கி்றார்.  ஜமைாப-
்பாவுக்கு எதிைாக அச்சுறுததும வமகயில் 
அணுவாயுத அச்சுறுததமல விடுததுள்ளார். 
அமனதது நாடுகளும ஒன்றிமணந்து உக் -
மைனுக்கு எதிைான ைஷயாவின் ம்பாமை 
முடிவுக்கு சகாண்டுவை மவண்டும என்்றார். 
உக்மைனுக்கூடொக ம்பாருக்கான ஆயுதத-
ள்பாடெங்கமளயும ்பமடெகமளயும வழங் -
கிக் சகாண்டு எவவாறு ம்பாமை முடிவுக்கு 
சகாண்டுவை முடியும என்்பது தவிர்க்க-
வியலாத மகள்வியாகும. இதுவமை 1500 
மகாடி சடொலருக்கு அசைரிக்கா ைட்டும 
உக்மைனுக்கு ஆயுததள்பாடெங்கமள வழங்-
கியுள்ளது. தற்ம்பாதும 60 மகாடி சடொலமை 
உக்மைன் ஆயுததள்படெங்களுக்கு அசை-
ரிக்கா வழங்குவதாக அறிவிததுள்ளது.   

இது ைட்டுைல்லாது ைஷயாவுடென் சநருக் -
கைான உ்றவுள்ள இந்தியாவின் நிமலப-
்பாடும ம்பாமை மகவிடுவதற்கானதாகமவ 
உள்ளது. ைஷய ஜனாதி்பதிமய மநரில் ெந் -
திதத இந்தியப பிைதைா நமைந்திை மைாடி இது 
ம்பாருக்கான காலைல்ல. நான் உங்களுடென் 
சதாமலம்பசியில் ்பலமும்ற ம்பசியிருக்கி -
ம்றன். ஜனநாயகம, இைாஜதந்திைம ைற்றும 
ம்பச்சுவார்தமத ஆகியமவ உலமக ஒன்்றாக 
மவததிருக்கும என ஷங்காய் ைகாநாட்டில் 
புடிமன ெந்திதத ம்பாது சதரிவிததுள்ளார்.  

ஆனாலும புடின் இததமகய உமையாடெ-
லுக்கு எதிர்விமன ஆற்றுவது ம்பால் ஊடெ -
கங்களுக்கு கருததுத சதரிவிததுள்ளார். 
குறிப்பாக மைற்கு கூட்டெணிக்கு எதிைாக 
அணிதிைள்வு என்்ற சதானிப ச்பாருளில் 
புடின் தனது உமைமய காசணாளிவாயிலாக 
சதரிவிததுள்ளார். மைற்கு நாடுகள்  கூட் -
டெணியின் அச்சுறுததலுக்கு எதிைாக ைஷயா 
அணுவாயுதங்கமள ்பயன்்படுததுவதற்கு 
தயங்கைாட்டொது என புடின் எச்ெரிக்மக 

விடுததுள்ளார். மைலும சதரிவிக்கும ம்பாது 
மைற்கு நாடுகள் அணுவாயுத அச்சுறுததலில் 
ஈடு்பட்டு வருவதாகவும சைாஸ்மகாவிடெம 
அதற்கு ்பதிலளிக்க நிம்றய ஆயுததள்பாடெங்-
கள் உண்டு எனவும சதரிவிததார். ைஷயா -
வின் பிைாந்திய ஒருமைப்பாட்டுக்கு அச்சுறு 
ததலுக்கு உள்ளாகும ம்பாது ைஷயாமவயும 
ைஷய ைக்கமளயும ்பாதுகாக்க நாங்கள் நிச் -
ெயைாக எங்கள் வெமுள்ள அமனதது வழி -
வமககமளயும மகயாளுமவாம. அது எைது 
முட்டொள்தனைல்ல எனச் சுட்டிக்காட்டியுள்-
ளார். இமத மநைம இைாணுவததிற்கு ்பமடெ 
திைட்டெவும கட்டொய இைாணுவ மெமவமய 
அமுல்்படுததவும புடின் நடெவடிக்மக எடுத-
துள்ளதாக அவைது அறிவிபபுகள் சதரிவிக்-
கின்்றன.   

எனமவ இருதைபபும ம்பாமை தீவிைப்ப-
டுததும நமடெமும்றயில் கவனம சகாண்-
டுள்ளன. மைற்குலகம ஐ.நா.ெம்பமய 
ைஷயாவுக்கு எதிைான களைாக ்பயன்்படுதது-
வமதயும அதற்கு ்பதிலளிக்கும விதததில் 
ைஷயாவின் நகர்வுகள் அமைவதமனயும 
அவதானிக்க முடிகி்றது. இவற்ம்ற புரிந்து-
சகாள்வது அவசியைானது.  

முதலாவது, ைஷய ஜனாதி்பதி புடினது 
அறிவிபபுகளில் ைஷயர்கள் அதிகம வாழும 
சடொசனட்ஸ் ைற்றும லுஹான்ஸ் ்பகு -
திகமள ைஷயாவுடென் இமணப்பதற்மக 
இபம்பாமை நிகழ்ததுவதாக குறிபபிட்டிருந்-
தார். தற்ம்பாது இபபிைாந்தியங்கமள ைஷயா-
வுடென் இமணப்பதற்கான வாக்சகடுபபிமன 
நடொதத ைஷயா திட்டெமிட்டுள்ளதாகவும 
அதற்கான அறிவிபபிமன ஆைமபிததிருப்ப -
தாகவும சதரியவருகி்றது. இவவாம்ற கிரி -
மியாமவ ைஷயா தன்னுடென் இமணததுக் 
சகாண்டெது என்்பது நிமனவு சகாள்ளத தக் -
கதாகும. அதுைட்டுைன்றி புடின் ைஷய ைக்க-
ளுக்கு உமையாற்றும ம்பாது மைற்கு நாடுகள் 
கூட்டெணி ைஷயாமவ துண்டொடெ முயல்வ -
தாகவும அவவாம்ற 1991 இல் மைற்குலகம 
ைஷயாமவ பிரிவிமனக்கு உட்்படுததியதாக-
வும சதரிவிததார். இது ம்பாருக்கான நியா-
யப்பாடொகவும அண்மைய காலப்பகுதியில் 
ைஷயாவின் நடெவடிக்மகக்கு எதிைாக எழுச்சி 
ச்பற்்ற ைஷய ைக்களுக்கும தீவிை மதசியவா-
திகளுக்கும ்பதிலளிப்பதாகமவ சதரிகி்றது. 
எதுவாயினும அசைரிக்காவுக்கும மைற்குல-
கததிற்கும எதிைாக ைஷயாவின் நகர்வுகமள 

ைஷய ைக்கள் அங்கீகரிப்பார்கள் என்்பது புடி-
னுக்கு நன்கு சதரிந்த விடெயைாகும.  

இைண்டொவது, மைற்குலகம ைஷயாமவ 
இைாஜதந்திை ரீதியில் மதாற்கடிக்கும 
உததிமய ஐ.நா. ெம்பயில் பிைமயாகிப்ப-
தில் கவனம சகாண்டிருந்தது. உக்மைன் 
ைண்ணில் இைாணுவத மதால்விமயயும 
ஐ.நா.்பைபபில் இைாஜதந்திைத மதால்விமய-
யும மைற்குலகம ைஷயாவுக்கு ஏற்்படுதத 
முயலுகி்றது. அணுவாயுதப ம்பார் என்்பது 
மிக நீண்டெகாலைாக உச்ெரிக்கப்படும விடெ-
யைாகமவ சதரிகி்றது. இது ைஷயர்களுக்கும 
ஆ்பததானதாக அமைவதுடென் அததமகய 
ம்பாமை உக்மைனில் ்பயன்்படுததுவசதன்-
்பது ைஷயாமவயும ைஷய ைக்கமளயும 
ஆ்பததுக்குள் தள்ளும என்்பதில் ெந்மத-
கம சகாள்ள மவண்டியதில்மல. எனமவ 
இருதைபபினதும எச்ெரிக்மகமய அன்றி 
யதார்ததைானதாக அமைவதில் கடினப 
ம்பாக்குள்ளது. மவண்டுைாயின் ைஷயாமவா 
உக்மைமனா இைொயன ஆயுதங்கமள ்பயன்-
்படுதத முயலலாம. அதற்கான வாய்பபுகள் 
அதிகைானமவ. ஆனால் அமவயும ைனித 
குலததிற்கு எதிைான குற்்றைாகவும ்பாரிய 
அழிவுகமளத தைக்கூடியதாகவும அமைய 
வாய்பபுள்ளது.   

மூன்்றாவது, ைஷய ஜனாதி்பதி புடின் ைஷ -
யாவிலும மைற்குலகததாலும மதாற்கடிக்கப-
்படும நிமல அதிகரிதது வருகி்றது. ைஷயா-
வுக்குள் ம்பார் ைஷயாவுக்கான மதால்விமய 
மநாக்கியுள்ளதாகவும அதமன ஏற்றுக் 
சகாள்ள முடியாது என்்ற வமகயிலும 
ைஷயத மதசியவாதிகள் புடினுக்கு எதிைாக 
எழுச்சி ச்பற்றுவருகின்்றனர். இது ம்பாமை 
சவல்ல மவண்டிய கட்டொயதமத புடினுக்கு 
ஏற்்படுததியுள்ளது. ஆனால் ம்பார் இலகு-
வில் சவற்றிச்ப்றக் கூடியசதான்்றாகத சதரி-
யவில்மல. அதனாமலமய கட்டொய இைாணு-
வச் மெமவமயயும அணுவாயுதம ்பற்றிய 

உமையாடெமலயும புடின் முதன்மைப்ப-
டுததி வருகின்்றார். ைறு்பக்கததில் புடினுக்கு 
எதிைான ைஷய ைக்களின் எழுச்சியும அதிக -
ரிததுவருகி்றது. மைற்குலகம அதமன ஊக்கு-
விதது வருகி்றது. அது ைட்டுைல்ல ஆறுதடெ-
மவக்கு மைல் புடிமன சகாமல செய்வதற்கு 
முயற்சிகள் நிகழ்ந்துள்ளதாக செய்திகள் 
சவளியாகியுள்ளது. ைஷயாவுக்குள் நிலவும 
எதிர்பபுகமளவிடெ மைற்குலகததில் ைஷயா-
வுக்கும புடினுக்கும எதிைான அமல அதிக-
ைாகமவ உள்ளது. மைற்கின் ச்பாருளாதாை 
சநருக்கடிக்கு புடிமன காைணம என உச்ெ-
ரிக்கும மைற்குலக அைசியல் தமலவர்கள் 
அதமன உலகளாவிய ரீதியில் ைாற்்ற முயலு-
கி்றார்கள். உலகம முழுவதும ஏற்்பட்டுள்ள 
ச்பாருளாதாை சநருக்கடிக்கு ைஷயாமவ 
காைணம என்்பமத சவற்றிகைைாக தைது 
பிைச்ொைததின் வாயிலாக மைற்கு நிறுவ முய-
லுகி்றது. சடொலருக்கான ச்பறுைான வீழ்ச் -
சிமய இததமகய எதிர்பபுவாதததிற்கான 
அடிப்பமடெயாகும.   

எனமவ ச்பாருளாதாை தமடெகளும, 
இைாஜதந்திை நகர்வுகளும இைாணுவ நடெ-
வடிக்மககளும என ஒமை மநைததில் ்பலமு-
மனத தாக்குதமல புடின் எதிர்சகாண்டுவ-
ருகி்றார். ஆனால் அவைது அணுகுமும்ற  
சடொசனஸ்ட் ைற்றும லுஹான்ஸ் ்பகுதிமய 
ைஷயாவுடென் இமணப்பமதயாகும. அதற் -
கான அமனதது நகர்வுகமளயும சநருக்க-
டிமயத தாண்டி மகயாளும ம்பாக்கிமனக் 
காணமுடிகி்றது. அசைரிக்காவுக்கு எதிைான 
அணுகுமும்றகள் புடிமன உள்நாட்டில் 
ைட்டுைல்ல மைற்கு அல்லாத நாடுகளாலும 
்பாதுகாக்க வாய்பபுள்ளது. ஆனாலும மைற்-
குலகததின் கூட்டு இைாஜதந்திைமும அைசி-
யலும ைஷயாமவ மதாற்கடிக்க சதாடெர்ந்து 
முயன்றுசகாண்மடெ இருக்கும அதன் விமள-
வுகள் முழு உலகததிற்குைானதாக அமைய 
வாய்பபுள்ளது.

சர்வதேச அரசியலில் அதிகம் உரர-
யாடப்படும் தகாட்பாடாக புவிசார 
அரசியல் விளங்குகிறது. இது 

உலகளாவிய அதிகாரத்திறகான த்பாடடிரய 
ேவிர்கக முடியாது ஏற்படுத்தியது. அத்ே-
ரகய த்பாடடியும் அேறகான எதிரவிரன-
யும் சமகாலத்திலும் நிகழ்ந்து ககாணதட 
இருகிறது. ரஷயா-உ்கரரன் த்பார ஒரு 
புவிசார அரசியலு்ககான த்பாராகத்வ 
அரமந்துளளது. உ்கரரன் நிலப்பரபபில் 
ரஷயா ரகப்பறறிய இடங்கரள விடடு 
க்வளிதயறியரம மீணடும் அணு்வாயுேப 
த்பார ்பறறிய ்பேறறத்ரே ஏற்படுத்தி-
யுளளது. இருேரபபும் சமாோனத்திறகு 
த்பாகத்வணடும் என்க கூறி்க ககாணடா-
லும் அேறகான ்வாய்பபு இல்லாது த்பார 
ஏழுமாேங்கரள எடடியுளளது. ஆனால் 
தமறகுலகம் ரஷய ஜனாதி்பதி புடிரன தோ-
றகடி்கக உ்கரரரன ்பயன்்படுத்தி்க ககா-
ள்வதில் க்வறறிகணடுளளோகவும் புடின் 
மீோன விமரசனம் அதிகரித்துளளோகவும் 
அேனால் ரஷயா அணு்வாயுேம் ்பறறிய 
உரரயாடரல கோட்ககியுளளோகவும் விம-
ரசனங்கள எழுந்துளளது. இ்ககடடுரரயும் 
ரஷயாவு்ககு எதிரான தமறகுலகின் நகரவு-
களும் புடினின் ்பதில் நட்வடி்கரகரயயும் 
தேடு்வோக உளளது.

கலாநிதி 
கக.ரீ.ககேசலிஙகம் 
யாழ். பலகலலககழகம்

ரஷயா-உ்கரரன் த்பார;

க�ாறகடிககபபடுகிறாரா 
விளாடிமிர் புடின்?

ப�ொருளொதொர அடியொட்கள் எப�டிபயல்ொம் 
நொடு்களள உருடடிப பிரடடி எடுக்கிறொர்கள்?

ஒரு ச்பாருளாதாை அடியாளின் ஒபபுதல் 
வாக்குமூலம (Confessions of an Economic 
Hitman)) என்்ற தமலபபில் 2006இல் 
சவளியாகிய ஒரு நூல் வாெகர்கள் ைததியில் 
ைாச்பரும வைமவற்ம்பப ச்பற்்றது 2016இல் 
இதன் புதிய வடிவம சவளியாகி ச்பரும 
எண்ணிக்மகயில் விற்றுத தீர்ந்தது. மஜான் 
ம்பர்கின்ஸ் என்்பவைால் எழுதப்பட்டெ இந்த 
நூல் அசைரிக்காவின் நவீன முதலாளிதது-
வததின் உள் ்பக்கங்கமள சவளிப்பமடெயாக 
விைர்சிததது.

ஒரு ச்பாருளாதாை அடியாள் என்்பதன் 
கருதது யாசதனில் ஒரு எஜைானருக்காக 
ஒரு அடியாள் எவவாறு செயற்்படுவாமைா 
அமதம்பால் ச்பாருளாதாைம முகாமைதது-
வம ெர்வமதெ உ்றவுகள் ைற்றும ்பாதுகாபபு 
தும்றகளில் நன்கு ்பயிற்்றப்பட்டு, ்பல்கட்டெ 
்பரிமொதமனகள் ஊடொக விசுவாசிகளாகவும 
அைொங்கததின் நமபிக்மகக்கு உரியவர்களாக 
மதர்ச்சிச்பற்்றவர்கள் ச்பாருளாதாை அடியாள்-
களாக செயற்்படுவர் என்்பதாகும. திமைப்ப -
டெங்களில் வரும அடியாள்கள் முதலாளிக்காக 
முதலில் ம்பைம ம்பசிப்பார்ப்பார்கள் ஒத -
துபம்பாக ைறுததால் அடிப்பார்கள் பி்றகு துப-
்பாக்கிமயத தூக்குவார்கள் அமதம்பாலமவ 
ச்பாருளாதாை அடியாட்களும சவளிநாட்டு 
அைெ தமலவர்களுடென் ம்பச்சுவார்தமத 
நடெததுவார்கள் அவர்கள் செயற்்படுதத எதத-
னிக்கும அபிவிருததிததிட்டெங்களின் மூலம 
நாட்டுக்கு கிமடெக்கும நன்மைகள் ்பற்றி விரி -
வாகச் சொல்லுவார்கள் அததுடென் மிக முக்கி-
யைாக நாட்டின் தமலவைது இதமனசயாதத 
கடெந்தகால செயற்்பாடுகள் ்பற்றிய கணிப-
பீடுகளின் அடிப்பமடெயில் தமலவருக்கும 

அவைது குடும்பம ைற்றும சநருங்கிய உ்றவி-
னர்கள் ைற்றும நண்்பர்களுக்க கிமடெக்கும 
தனிப்பட்டெ நன்மைகள் ்பற்றிசயல்லாம விரி-
வாகப ம்பசுவார்கள். உதாைணைாக ஒரு எரி -
ெக்திவலு நிர்ைாணததிட்டெம வருகி்றசதன்-
்றால் அதன் உ்ப ஒப்பந்தங்கமள எவவாறு 
அைெ தமலவருக்கு சநருக்கைானவர்களுக்கு 
வழங்கலாம என்்பது ்பற்றி ம்பெலாம. இதன் 
மூலம நாட்டின் தமலவைதும குடும்பததின-
தும அவர்தம சதாண்டெர் அடிபச்பாடிவருடி-
களினதும ச்பாருளாதாை ரீதியிலான நன்மை -
கள் என்னவாறு ச்ப்றப்படும என்்பது ்பற்றி 
அபச்பாருளாதாை அடியாள்கள் ம்பசுவார்கள் 
ஆனால் ொதாைண அடியாள்கமளப ம்பால 
இவர்கள் மககளில் ஆயுதங்கள் இருக்காது. 
மிைட்டெல் சதானியிலும ம்பச்சு இருக்காது. 
மிகவும சைன்மையாக ைரியாமதயாக இைா-
ஜதந்திை ரீதியில் அங்கீகரிக்கப்பட்டெ வமைமு-
ம்றகளுடென் ஒததுபம்பாவதாக அது இருக் -
கும.

ஆனால் அைெ தமலவர் காட்டும எதிர்-
விமன ொதகைானதாக இல்லாத ்பட்ெததில் 

அததமகய திட்டெங்கமள ஏற்றுக்சகாள்ளாத 
தமலவர்களுக்கும அவர்களின் நாடுகளின் 
ச்பாருளாதாைங்களுக்கும ஏற்்பட்டெ எதிர்ை-
ம்றயான விமளவுகள் குறிதது ்பரிவுடென் கூறு-
வார்கள். அது ொதாைண அடியாட்கள் ஒதது -
மழக்க ைறுப்பவர்கமள அடிததுத துமவதது 
உடெல் ரீதியாகத தன்புறுததுறுததி ்பணிய 
மவக்க எததனிப்பமதப ம்பால இல்லா-
விட்டொலும உளவியல் ரீதியாக மைாெைான 
தாக்குதலாக அது இருக்கும. சுருக்கைாகச் 
சொன்னால் ொை தான ம்பத தண்டெம ஆகி -

யவற்றில் முதல் மூன்ம்றயும ச்பாருளாதாை 
அடியாள்கள் செய்வார்கள் எனலாம. அசை-
ரிக்காவின் மதசிய ்பாதுகாபபு முகவைகம 
எவவாறு இததமகய ச்பாருளாதாை அடியாள்-
கமள உருவாக்குகி்றது. இவவாறு ்பயிற்்றப்ப -
டும ச்பாருளாதாை அடியாள்களின் மவமல 
என்ன அவர்கள் ெர்வமதெ ரீதியில் செயற்்ப-
டும நிறுவனங்கள் ஊடொக ்பல்மவறு நாடுக -
ளின் அைொங்கங்கள் மீது எவர்கள் எவவாறு 
அழுததங்கமளப பிைமயாகிக்கி்றார்கள் 
என்்பது ்பற்றி மிகவும சதளிவாக வாெகர்க-

ளுக்கு அந்நூல் சவளிப்படுததியது. நூலா -
சிரியைான மஜான் ம்பர்க்கின்ஸ் அவவாறு 
்பயிற்்றப்பட்டெ ஒரு ச்பாருளாதாை அடியாள் 
என்்பதால் தனது சொந்த அனு்பவங்கமளமய 
அந்த நூலில் ்பகிர்ந்து சகாள்கி்றார். குறிப-
்பாக எரிெக்தி வளததும்றயில் தான் என்வாறு 
ச்பாருளாதாை அடியாளாகச் செயற்்பட்டொர் 
என்்பமத விரிவாகக் கூறியுள்ளார்.

ஈைானின் ைன்னர் ஷா, ெவூதி அமைபியா-
வின் அைெ குடும்பம, இந்மதாமனசியாவின் 
சுகார்ட்மடொவின் அைொங்கம அமதம்பால 
சதன்னசைரிக்காவின் ஈக்குவமடொர், ்பனாைா 
ம்பான்்ற நாடுகளின் தமலமைததுவங்களு-
டெனான தைது கலந்துமையாடெல்கள் குறிதத 
விரிவான விளக்கங்கள் அந்நூலில் காணப்ப -
டுகின்்றன. அதில் குறிப்பாக தான் சகாண்டு 
சென்்ற முன்சைாழிவுகளுக்கு மநைடியாக 
ைறுபபுத சதரிவிதத ஈக்குவமடொர் ைற்றும 
்பனாைா நாடுகளின் அைெ தமலவர்கள் இரு -
வரும இரு மவறு தனிப்பட்டெ ெம்பவங்க-
ளில் தனியார் விைானங்களில் ்ப்றந்த மவமள 
விைான வி்பததுகளுக்கு உள்ளாகி இ்றந்து 
ம்பான ெம்பவங்கள் குறிதது ம்பர்க்கின்ஸ் 
கூறுமகயில் விைான வி்பததுகமள எதிைா-
ளிகமள ொட்சிகள் இன்றி ஒழிப்பதற்கான 
சி்றந்த வழி என்கி்றார்.

அமதம்பால ெவூதி அமைபியா, ஈைான், 
இந்மதாமனசியா ம்பான்்ற நாடுகள் அசைரிக் -

காவின் திட்டெங்கள் ஊடொக எவவாறு ைாற் -
்றங்களுக்குள்ளாகின என்றும எரிெக்தி வளத -
தும்றயில் அசைரிக்கக் கம்பனிகள் எவவாறு 
இலா்பமீட்டின என்்பது குறிதது நூலாசிரியர் 
குறிபபிடுகி்றார். இன்ம்றய நவீன உலகில் 
முதலாளிததுவம ஒரு ஆக்கிைமிபபு முதலா -
ளிததுவைாக ைாறியுள்ளதுடென் முதலீடுகள் 
நிதிஉதவிகள் அபிவிருததிட்டெங்கள் ஊடொக 
அதன் செல்வாக்கு சைன்மைலும அதிகரித-
துவருவதுடென் இபம்பாது புதுவருமகயாக 
சீனாவும இதில் இமணந்து சகாண்டுள் -
ளமை சதளிவாகத சதரிகி்றது. சீனாமவப 
ச்பாறுததவமை அதன் தூதைகங்களில் உள் -
ளவர்கள் ச்பரும்பாலாமனார் ச்பாருளாதாை 
அடியாட்களாகவும செயற்்படெக்கூடியவர்-
கள். சீனாவும தான் செல்வாக்குக்குட்்படுதத 
நிமனக்கும நாடுகளின் உட்கட்டெமைபபு 
விரிவாக்கததுக்காக மவண்டியளவு கடென் 
வழங்கத தயாைாக இருக்கும.

அததுடென் அந்தந்த நாடுகளின் அைெ தமல-
வர்கமளயும அவர்தம குடும்பங்கமளயும 
நன்கு உ்பெரிக்கும. ைனித உரிமை ச்பாறுப-
புக் கூ்றல் சவளிப்பமடெததன்மை ம்பான்்ற 
விவகாைங்களில் மைாெைான நடெதமத 
சகாண்டெ நாடுகளுக்கு ஐக்கிய நாடுகளின் 
்பாதுகாபபு ெம்ப ைனித உரிமைக்கவுன்ஸில் 
ம்பான்்றவற்றில் சிக்கிக் சகாள்ளும ம்பாது 
ம்பைாதைவு வழங்கி அவற்றிலிருந்து காப -
்பாற்றும. அதன் மூலம குறிதத நாடுகளின் 
தமலவர்கமளயும முக்கிய புள்ளிகமளயும 
சொன்னமதக் மகட்கும கிளிபபிள்மளகளாக 
ைாற்்றமுடியும.

ஒரு காலததில் அசைரிக்காவின் ஆதைவு 
ச்பற்றிருந்த ஈைான் ம்பான்்ற நாடுகள் அதற் -
சகதிைாகத திருமபினாலும சதாடெர்ச்சியான 
அசைரிக்காமவ எதிர்ததுவந்த லிபியத 
தமலவர் கடொபி ஈைாக்கியத தமலவர் ெதாம 
உமென் ம்பான்்றவர்கள் தம சொந்த நாட்டு 
ைக்களாமலமய மைாெைான மும்றயில் 
சகால்லப்பட்டொர்கள் என்்பமதயும வைலாறு 
ம்பசுகி்றது. இவற்றின் பின்னணியில் எவர் 
இருந்திருப்பார்கள் என்்பது இைகசியைான 
ஒன்்றல்ல. இன்ம்றய உலகில் ஒரு அைெ 
தமலவமைா அைொங்கமைா ச்பரிய ்பலொ-
லியாக இருப்பதாக உள்நாட்டு ைக்களுக்கு 
மவண்டுைானால் ்பாச்ொ காட்டெலாம. 
நாட்டின் ஒருமைத தன்மை இம்றமை ்பற் -
றிசயல்லாம சதாண்மடெ கிழியக் கததலாம 
ஆனால் ெர்வமதெ ஏகாதி்பததிய ெக்திகளின் 
முன் இவர்கள் சவறும சுண்மடெக் காய்கள் 
ைட்டுமை.

்வளரந்ே மறறும் ்வளம் ககாணட 
நாடுகள ஏரனய நாடுகளின்
வி்வகாரங்களில் எவ்வாகறல்லாம்

ேரலயீடு கசய்து ேம்்வசப்படுத்தி்க ககாளள, 
ேமது க்பாருளாோர அடியாடகரள ்பயன்்ப-
டுத்துகின்றன என்்பரே ஒருநூலின் ஆோர-
த்தோடு விள்ககுகிறார கடடுரரயாசிரியர.

விமான வி்பத்தில் ககால்லப்படட ்பனாமா மறறும் ஈ்ககு்வதடார ேரல்வரகள

இன்லறய நவீன உலகில மு�லாளித்துவம் ஒரு
ஆககிரமிபபு மு�லாளித்துவமாக மாறியுளளதுடன்
மு�லீடுகள நிதிஉ�விகள அபிவிருத்திடடஙகள
ஊடாக அ�ன் சசலவாககு சமன்கமலும் அதிகரித்து
வருவதுடன் இபகபாது புதுவருலகயாக சீனாவும் இதில 
இலேந்து சகாண்டுளளலம ச�ளிவாகத் ச�ரிகிறது.
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அக் ்க ம ை ப ்ப ற் றி ல் 
இளம ச்பண்கள் ைத்-

தியில் ெமையற்்கமைமய 
ஊக்குவிக்குமு்கைா்க  அக்-
்கமைப்பற்று எய்மஸ் இன்-
டெர்்நேஷனல் ்பாடெொமை 
(AIMS INTERNATIONAL 
SCHOOL)  நிர்்ா்கத்தி-
னைால் முதன்முதைா்க 
ஒழுங்கு செய்யப்படடெ 
ெமையற்்கமைக் ்கண்காடசி  
்பாடெொமை ்ளா்கத்தில் 
மி்கவிைரிமெயா்க நேமடெ-
ச்பற்்றது.  

நிறு்னத்தின் ்கற்ம்க்கள் 
்பணிப்பாளர் எம.எ, தஷ்ரீப 
தமைமையில் நேமடெச்பற்்ற  
இந்நி்கழ்வில் ச்பருந்சதாம்கயான ச்பண்கள் 
குறிப்பா்க ்பாடெொமைக்்கல்விமய  முடித்துக்-
ச்காணடெ அதி்களவிைான இளம யு்தி்கள் ்பங்கு 
ச்காணடு தைக்கு  ்ழங்்கப்படடெ ்காடசிக் 
கூடெங்்களில் தைது ஆக்்கங்்கமள தயார் செய்து   
்காடசிப்படுத்தினர். ்பாைம்பரிய உணவு்கள் 
சதாடெக்்கம ்ைமைத்்தய உணவு்கள் 
்மை  இங்கு ்ம்கப்படுத்தப ்படடிப-
்படடிருந்தன. 

இ்த்்மள ்கஞ்சி ்ம்க்களும   ம்க்-
்கபடடிருந்தன. ஐஸ்கிரீம ்ம்க்களும ்பார்-
ம்யமளர்்கமளக் ்க்ரும அமெங்்களா்க 
இருந்தன.   “எய்மஸ் இன்டெர்்நேஷனல்” 

்பாடெொமை ்கல்வி்யாடு ைாத்திைம 
தைது நேடெ்டிக்ம்க்கமள  நிறுத்-
திவிடொது ெமூ்க, ச்பாருளாதாை, 
விமளயாடடு ் ைம்பாடடிற்்கா்கவும  
உமழத்து ்ரு்மத இந்நி்கழ்வு 
்காடடுகின்்றது.  இந்நி்கழ்விமன 
நிதிதும்றப்பணிப்பாளர் எஸ்.எம.
அ்கைத்  ெக்கி தமைமையிைான குழு-
வினர் ஒழுங்குசெய்த்தாடு நிமை-
யத்துக்கு  ்ரும்கதந்த அ மனத்து 
விருந்தினர்்கமளயும ்ை்்ற்று 
ெ்கை கூடொைங்்கமளயும  ்பார்ம்யிடெ 
்ெதி்கமளயும செய்தனர்.  

சமையற்கமை ்கண்ககாட்சி

ந்தியப பிைதைர் நே்ைந்திை ்ைாடியின் 
72 ்து பி்றந்த தினத்மத முன்னிடடு 
தமிழ்கத்தின் ஐந்து அமைபபு்கள் 

இமணந்து ஏற்்பாடு செய்திருந்த ்பல்தும்ற 
ொதமனயாளர்்களுக்கு விருது ்ழங்கிக் 
ச்கௌைவிக்கும திடடெத்தின் கீழ் தின்கைன் 
ைற்றும தின்கைன் ் ாைைஞ்ெரி இமணயாசிரி-
யர் ைர்லின் ைரிக்்கார் 'மைச்சுடெர் ைாைணி 
ெக்ைா விருது' ் ழங்கி ச்கௌைவிக்்கப்படடுள்-
ளார்.   

்பாைதப பிைதைர் நே்ைந்திை ்ைாடியின் 
72 ்து பி்றந்த தினம செபடெம்பர் ைாதம 

17 ஆம தி்கதியாகும. அதமனசயாடடி தமிழ்-
நோடடின் ்்காம  ்ைா்டடெ உை்க செமசைாழி 
்பயிைைங்்க ைன்்றம, சதய்வீ்கத் தமிழ் அ்றக்்கட-
டெமள, திணடுக்்கல் ைா்டடெ ்பசுமை ்ாெல் 
்பவுண்டெென், ்ெைம ைா்டடெ ஸ்ரீ ெக்்ஸஸ் 
அ்கடெமி, ஈ்ைாடு ஸ்ரீ ஹயக்ரீ்ர் ்கமை 
ைற்றும ்கைாொை அ்கடெமி ஆகிய அமைபபு-
்கள் இமணந்து ்பல்தும்றச் ொதமனயாளர்-
்களுக்கு விருது ொன்றிதழ் ்ழங்கிக் ச்கௌை -
விக்்கச்ன ொதமனயாளர்்களிடெம இருந்து 
்கடெந்த ைாதம விணணப்பங்்கமளக் ்்காரி 
இருந்தன.   

ஆசிரியர்்கள், இளம ்பமடெப்பாளர்்கள், 
எழுத்தாளர்்கள், ்பத்திரிம்கயாளர்்கள், ்கவி-
ஞர்்கள், ்கமைஞர்்கள், ெமூ்க ்ெ்்கர்்கள், 
ைாற்றுத்தி்றனாளி்கள், திருநேங்ம்க்கள் என 

ஒன்்பது பிரிவு்களின் கீழ் ொதமனயாளர்்களி-
டெம இருந்து இமணயதளம ஊடொ்க விணணப-
்பங்்கள் ்்காைப்படடிருந்தன. அதற்்்கற்்ப 777 
்்பர் விணணபபித்திருந்தனர்.   

அந்த ் ம்கயில் நோன்கு ஊடெ்கவியைாளர்்கள் 
மைச்சுடெர் ைாைணி ெக்ைா விருது ொன்றிதழ் 
்ழங்கி இத்திடடெத்தின் கீழ் ச்கௌைவிக்்கப-
்படடுள்ளனர். 

அ்ர்்களில் இவ்விருமதப ச்பற்றுக்-
ச்காணடுள்ள ஒ்ை இைங்ம்க ஊடெ்கவியைாளர் 
ைர்லின் ைரிக்்கார் ஆ்ார். ஏமனய மூன்று 
ஊடெ்கவியைாளர்்களும தமிழ்கத்தின் தர்ைபுரி, 
திருபபூர் உள்ளிடடெ ைா்டடெங்்கமளச் ்ெர்ந்-
த்ர்்கள் என்று ஏற்்பாடடொளர்்கள் அறிவித்-
துள்ளனர்.  

அ்த்நேைம இைங்ம்க ைருத்து்ர்்கள் 
ெங்்கம, இைங்ம்க விஞ்ஞான முன்்னற்்ற 
ெங்்கம, சு்காதாை ்கல்வி ்பணிய்கம, அனர்த்த 
மு்காமைத்து் அமைச்சு உள்ளிடடெ ்பை நிறு-
்னங்்களின் விருது்கமளயும ொன்றிதழ்்கமள-
யும இ்ைது ்கடடுமை்கள் ஏற்்கன்் ச்ன்-
றுள்ளமை சதரிந்த்த.   

வாழவாதாரமா 

சேதாரமா 237

தமிழக் கவி
சேசுகின்ார்

ஒரு சதாமை தூைத் சதாமை்்பசி 
அமழபபு. யாைா்து இருக்்கைாம 
ஆனால் அது ச்ளிநோடடிலிருந்து 

்ருகி்றதானால் ஒரு ்பதற்்றம. உ்றவுக்்காைர் -
்களா? நேண்பர்்களா? ஏன் அமழக்கி்றார்்கள். 
என்்பமதவிடெ அப்படிசயல்ைாம அமழத்து 
அ்ர்்களுக்கு நேமைால் என்ன செய்துவிடெ -
முடியும. என்்பதான துடிபபு. ொதாைணைா்க 

எல்்ைாருக்கும ்ரு்துதான்.   
ஆனால் சிைர் இங்கிருந்து எதிர்்பார்ப்ப -

சதல்ைாம த்க்ல்்களா்க்் இருக்கி்றது. 
அதா்து நீங்்கள் நேைைா? என்்ற ெமபிைதாயக் 
்்கள்வி்களுக்கு அப்பால், உங்ம்க ைமழ 
எபபிடி ? ்பைந்தன் ்பக்்கம ்்பானீங்்களா? 
ச்ள்ளாமை ச்டடு து்ங்கீடடுதா? 
ைாொணமணயின்ை ச்ள்ளாமை என்ன 
ைாதிரி? சு்ைாெனாடெ புரியன் ்ந்திடடொைா? 
்கன்கம ்காணி விக்கி்றசனணடொளாம விமை 
்்பசியாச்ொ? இன்னும இல்மைசயணடொ 
ஒருக்்கா தடடிப்பார் இப்படி அங்்க சுத்தி 
இஞ்ெ சுத்தி ்கமத ்காணி்ாங்கு்தில் ்ந்து 
நிற்கும. 

நோங்்கள் என்ன்்ா இந்த ைணணில்தான் 
குடியிருக்கி்்றாம. எனது தந்மதயால் எனக்கு 
்ழங்்கப்படடெ நிைத்மத நோன் ச்பற்்ற பிள்-
மளக்கு ைாற்றிக் ச்காடுக்்க முப்பது ்ருடெங்-
்களா்க முயன்றும இன்னும முடியவில்மை. 
ச்ளிநோடு்களிலிருந்து சதாமை்்பசிக்கூடொ-
்கப ்்பசி்ய ்காணி்கமள விமைக்கு ்ாங்கி, 
அமதயும தைது ச்பயருக்கு ்படடொ ்்பாட -
சடெடுக்கும ்ல்ைமைமய என்ன சொல்ை. 
கிளிசநோச்சிப ்பகுதியில் ைடடும அ்நே்க 
நிைங்்கள் ச்ளிநோடடிலுள்ள்ர்்களால் 
ச்காள்்னவு செய்யப்படடு விடடெது. 

அப்படி்ய அ்ர்்கள் வீடடுத்திடடெத்தில் 
வீடு்கடடி பூடடி ம்த்துவிடடு ்்பாயிருக்கி -
்றார்்கள்.   

அைொங்்க நிைங்்கமள தைது சொந்தத் 
்தம்்களுக்்கா்க ்மளத்துப ்்பாடடெ்ர்-
்கள் இைணடு மூன்று ்ருடெங்்களின் பின் 
அ்ற்ம்ற விற்்பமன செய்து ்பை ைடெம 
ரூ்பாக்்கமள ைா்பைா்க அமடெகி்றார். இ்ற்-
றுக்கு அனுைதிப ்பத்திைங்்களும இல்மை. 
‘ஆத்திை ்்பா்றதணணி அணமண குடி தமபி 
குடி’ என்்பது ்்பாை ்பணம்பமடெத்த்ர்்க -

ளின் ஆதிக்்கம ்ை்ைாங்கி நிற்கி்றது. 
இ்ற்ம்ற ்பாது்காக்்க ்்ணடிய அைெ 
அதி்காரி்கள் எதுவித ்க்னமுமில்ைாைல் 

முடிந்தால் அனுைதிப்பத்திைத்மத ்ழங்கி 
தைது ்பங்ம்க நிமை நோடடெவும தயாைா்க 
சைௌனம ொதிப்பது ்்டிக்ம்க. இந்த 

அைெ்காடு்களிலும குளங்்களுக்குள்ளும. 
்காணி்கமள ்மளத்துப ்்பாடடு றியல் 
எஸ்்டெட முதைாளி்கள் ச்பருைளவு ெம்பா -
திப்பதில் எந்த இமடெயூறும கிமடெயாது. 
ைணமை ஏற்றிச் சென்்றால் குற்்றம ைைத்மத 
தறித்தால் குற்்றம. அ்ற்ம்ற அப்படி்ய அ்ப-
்கரித்தால் எதுவும கிமடெயாது.   

இந்த நிைப்படடு்ாடொக்்களின் பின்ன-
ணியில் ைன ஒற்றுமை, சி்நே்கபூர்் ஒப்பந் -
தம என்்பம் ்்பணப்படு்தா்க சொல்லிக் 
ச்காணடொலும, குற்்றவியல் பிணக்கு்கள் ஏற்-
்படெத்தான் செய்கின்்றன. இப்்பாது ்கா்ற் -
றும்றயும தனது ்கடெமை்கமள இந்த இடெங் -
்களில் செய்து தன் ்பங்குக்கும அைெ நிதிமய 
செைவிடும. அப்படி்ய மின்ொை ெம்பயும 
சிை இணக்்கப்பாடு்கமள ்ைற்ச்காள்்தும 
தவிர்க்்க முடியாததுதா்ன.   

இந்த இணக்்கப்பாடு்கள் ்்பார்நேடெந்த 
்காைத்தில் மி்க அதி்கைா்க நேடெந்ததுதான். 
அந்தக்்காைத்தில் ்காணி்களுக்கு சொந்தக்-
்காைர்்கள் ்்பாருக்குத் தபபி ்்பார் நேடெக்்காத 
பிை்தெங்்களில் ்ாழப ்்பாய்விடடெனர். 
அ்ற்றில் மு்காம்கள் அமைக்்கப்படடெ நிைங்-
்கமள அடுத்து முன்ன்ை ்ந்து குடியிருந் -
்தார், பின்னர் ்ந்த்ர்்களுக்கு அந்த நிைம 
தைது ச்பாறுபபில்தான் இருக்கி்றது என 
நிறுவி, விமை்்பசி விற்்றார்்கள். இப்்பா-

துள்ள அைெ அதி்காரி்களுக்கு அ்ர்்கள் என்ன 
ெமளத்த்ர்்களா? அப்படி ைாறும நிைங்்க -
ளுக்கு எழுதப்படும ஓப்பந்தங்்களுக்கு ்ரி 
விதித்து ஓரு ச்பமிட ்பத்திைமும ் ழங்கி அங் -
கீ்கரித்தது ்்பாைாளி்களின் நிர்்ா்க்ெம். 
்காணியின் விமைபச்பறுைதிக்கு ்ரி்கடடெ 
்்ணடியிருந்தது. (ஒரு ைடெத்துக்கு இரு்பத் -
மதயாயிைம ரூ்பாய்) அசதல்ைாம அைொங்-
்கப்பத்திைத்துக்கு நி்கைானது என நிமனத்து 
்பல்ைாயிைக்்கணக்்கான ரூ்பாக்்கமள ்ழங்கி 
்காணி்கமள ்ாங்கி பின்னரும செைவு செய்து 
வீடும்கடடி ்சித்த்ர்்கள் ்்பார் முடிந்து ்ன-
்ாெம ்்பாய் மீளக்குடி்ய்ற ்ந்த்்பாது 
அந்த நிைங்்களில் யார்யா்ைா குடியிருக்்கக் 
்கணடு ்கணணீர்விடடெனர். 

்காணிக்்கான ்காமெ ச்பற்றுக் ச்காணடெ்ர் -
்கள் ்காணி ைா்றவில்மை என்்பதால் மீணடும 
தாம விற்்ற ்காணி்கமள பிடித்துக் ச்காணடெ-
னர். ்காமெக்ச்காடுத்து வீடும்கடடி ்்பாரில் 
உயிர்்கமளயும இழந்து சநோந்து ்்பாயிருக் -
கும ைக்்கள் மி்க அதி்கம. அதிலும ்கணிெ -
ைான அளவு ்்பாைாளிக் குடும்பங்்களும 
அடெக்்கம. தாம ச்காடுத்த ்பணத்மதயா்து 
்டடியில்ைாைல் ச்பற்றுக் ச்காள்ள ்்காட -
டுக்கு ்்பாயிருக்கி்ற ைக்்களும இதில் அடெக் -
்கம.   

நிைம, நீர், ்காற்று. இ்ற்ம்றசயல்ைாம 
என்னுமடெயது என்று உரிமை ச்காணடொ -

டும ைனிதமனப ்பார்த்து இயற்ம்க சிரிக் -
கி்றது. ்ாழும்மை அயைாமன ்நேசித்து 
்ாழ்்ப்ர்்கள் எத்தமன்்பர். நிைத்துக்்கா -
்கவும நீசைல்மை்களுக்்கா்கவும உைகில் 
ச்பரும ்்பார்்கள் நேடெந்தன. நேடெந்து ச்காண-
டிருக்கின்்றன. இன்னும நேடெக்கும. ை்கா -
்பாைதம, ைாைாயணம இைணடு்ை ்்பார்க்-
்காவியங்்கள்தான் அம்்பற்றிய ்்கள்வி 
இைணடு ்கமத்களும எப்படி நேடெந்தன ஏன் 
நேடெந்தன என்்றால் இைணடு ்கமத்களுக்கும 
ஒரு எழுத்து ைடடு்ை வித்தியாெம எனக் 
்காணைாம. ஒன்று ைண ைற்்றது ச்பண. தற் -
்காைத்தில் ச்பண்களுக்்கா்க ்்பார் நேடெக்்க 
ொத்தியமில்மை. இரு்பது அக்கு்்றாணி 
்ெமனமயப ்பலியிடடு தனது பிள்மள்க-
மளயும ்பலி ச்காடுத்து ைணமணக் ம்கப -
்பற்றிய ்பாணடெ்ர்்கள் எத்தமன ்ருடெம 
்ாழ்ந்தார்்கள். ைாவீைர்்கள் சநேப்்பாலியன் 
அசைக்்ஸாணடெர் அ்ொ்கன் ்்பான்்்றார் 
அது இசதன்று எத்தமன நோடு்கமள ்க்பளீ்க -
ைம செய்தனர். அந்தப்்பார்்கள் அ்ர்்களுக்கு 
்ாழும்காைத்மத நீடித்ததா?   

ைணமண ம்கப்பற்றி ச்பான்மன நிம்றத்-
தாலும விடடுவிடெப ்்பாகுதுயிர் என்்பமத 
யாரும நிமனப்பதில்மை. இப்படி ச்பாது 
இடெங்்கமள ஆக்கிைமித்து ம்த்திருப்்பா-
ைால் எத்தமன ைக்்கள் தைது நியாயைான ்ெ-
தி்கமள இழக்கின்்றனர் என்்பமத யாரும ்க -்
னத்தில் ச்காள்்தில்மை. எங்்கள் அயலில் 
்பசுைாடு்கமள சீ்ாதாைைா்க ்ளர்க்கும ஒரு 
ஏமழபச்பண தனது ைாடு்களுக்கு குளத் -
தில் சென்று தணணீர்குடிக்்க முடியவில்மை 
அம்்களுக்்கான ்ைச்ெற்்றைம்்கமள மூடி 

அமடெத்துவிடடொர் -
்கள. எந்த அைெ அதி-
்காரியும இமத ்க் -
னிக்கி்றார்்களில்மை 
என்று ்கணணீர் -
விடடு அழுதாள். 
சிை இடெங்்களில் 

இது்பற்றி ச்பாது அமைபபு்களான கிைாை 
அபிவிருத்தி ெங்்கம ென ெமூ்க நிமையங்்கள் 
்்பான்்றம் ்்பசினாலும அது சதாடெர்்பான 
அதி்காரி்கள் ்காணாதது ்்பாை இருக்கி்றார் -
்கள். வீதி்கமள ச்பரும ச்பாருட செைவில் 
அமைத்துவிடடு ்டி்கால் இல்ைாைல் மூடி -
விடடொல் அது வீதிமய ்பாதிக்்காதா?   

ச்பாது சொத்துக்்கமள ்்பணு்து சதாடெர் -
்பா்க ைக்்கள் ்க்னம செலுத்து்து கும்றந்-
துள்ளது. சுைார் ஐம்பது ்ருடெங்்களுக்கு முன் 
கிைாைங்்களில் வீதி அமைத்தாலும, குளம 
திருத்தினாலும கிைாை ைக்்க்ள கூலி்களா்க 
்்மை செய்தனர் ்காைணம ்்மை தமமு-
மடெயது என்்பதால் ்்பாலித்தனமிருக்்காது 
என்்பதுதான். கிைாைத்தின் ச்பரிய்ர்்கள் 
்்மை்கமள சீைா்க செய்விப்பதில் முன்நிற்-
்பர். இன்ம்றய ைக்்கமளப்்பாை குளங்்கமள 
அல்ைது அைெ நிைங்்கமள ஆக்கிைமிக்்க அஞ்-
சினார்்கள். ெந்ததிமய ்பாதிக்கும எமதயும 
அ்ர்்கள் செய்யவில்மை. இன்று தைக்குப 
பின்னுள்ள ெந்ததிக்கு ்பணம ைடடுமிருந்-
தால் ்்பாதும என நிமனப்ப்ர்்க்ள ்ாழ் -
கி்றார்்கள். எங்்கள் ெந்ததி இனி்ைல் சொந்த 
நோடடில் ்ாழாது என சதரிந்தும சொந்த 
நோடடில் நிைங்்கமள ்ாங்கி ்்லி ்்பாடடு 
ம்ப்பதும, ச்பாது இடெங்்கமள ஆக்கிைமிப்ப-
தும அயைாமன ்நேசிக்்க ்ழி செய்யாது அது 
நிச்ெயம துன்்பமதான்.   

அடுத்த ்தலைமுலைக்கு பணம் 
மட்டுமிருந்ததால் பபதாதும் 
என நிலனபபவர்கள் நதாம்

லண்டன் ஈலிங் கனகதுர்க்க அம்மன் ஆலயத்தில் ந்்டபெற்ற ்மகா-
ராணி்ககான அஞ்சலி நிகழ்வில், ்சவுத்்கால் ொராளு்மன்்ற  உறுப்பினர  
வி்ரந்திர்சர்மா  ்மறறும ஈலிங் ஆலயத்தின் அ்றங்காவலர ்ேவ்சகாயம 
ஆகி்யார  உ்ர நிகழ்த்தினர.  ஆலய ப்சயலாளர  கரு்ைலிங்கமும 
நிகழ்வில் கலந்து பகாணடு அஞ்சலி ப்சலுத்தினார. 

மகாராணிக்கு அஞ்சலி

'லமச்சுடர மதாமணி சக்்தா'
 விருது பபறைதார 
மரலின் மரிக்்கதார 

"ஈழத்து நூன்" எம.ஏ
எம நிைாம! ்பா்ாணர்!
ஆழத்து நேடபுக்
்க்கம் நோள் ஞாைத்
திமெசயடடு சைச்சுந்
தி்றமையார்க் ச்கந்தன்
இமெ்ான ்ாழ்த்து
இது!
ஊடெ்க ்ைதமை;

உள்ளன்்பர்! "நேமநிைாம!"
நோடெறிந்த ்ைன்ை்கனார்!
சநேஞ்ொ்றப ்பாடியான்
ஆசித்்தன்! நீடு நேைம
்ாழ்்க!" எழு ்பத்்தழில்.."
நீடித்து ்ாழ்்க
நிைாம!

கிணணியா அமீர அலி

அகவை எழுபத்தேழில்
நீடிதது ைாழக நிலாம்
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��யாத இரெவன்று
எதுவு�ல்ைல...
�ைட�ல்லா �டுகைதெயன்றும்
எதுவு�ல்ைல....

�� மூ�த் �றப்பதற்குள்
�ைடகள் �ைடத்து�டாது...
�டா முயற்�கேள
��வுகள் ெகாண்டுவரும்..

��யைல எ�ர்பார்த்�ருக்கும்
��ெவள்�கள் ேபால்
��ய ��ய காத்�ருந்து
���ற்கு �ைட ேத�டனும்...

இல்லாைமகள் என்றுேம
இருந்துெகாண்�ருப்பது�ல்ைல
இயலாைமகள் என்றுேம
இருப்புக் ெகாள்ளத் ேதைவயு�ல்ைல....

அஞ்ஞானத்ைத ெவன்ற
�ஞ்ஞானம் ேபால்
உன் ஞானம்
அ�ல ஞானத்ைதயும் ஆளட்டும்...

உனக்ெகன த�ப்பாைத
உருவாக்�டு...
உன் பாைத�ல்
உறு�யாய் இருந்து�டு...

உள்ளைவகள் இல்லாதைவகள்
உனதானைவகளல்ல...
உள உறு� மட்டுேம
உனதானது....

�� மூடும் ேநரமும்
��த்�ருக்கப்பார்...
��வுகள் ைகெதாடுதூரம்
ைகயைசக்கும்...

�ளக்ெகா� ேநாக்� �ைரயும்
�ட்�ல் பூச்� ேவகம் ெகாள்...
��யல்கள் ��ந்ேததான்
இருக்�ன்றன...

�ழுந்தால் எழேவண்டும்...
�ழ �ழ எழ ேவண்டும்...
��வுகள் �ைடயாய் �ைடக்க
��த்ெதழ ேவண்டும்....

இந்த வாழ்வின் மீது 
விசித்திரமானெதாரு 
பற்றுதல் உள்ளது என்னில்

ஒருவர் சிரிக்க ைவத்தால் 
இன்னும் சிலர் அழ ைவக்கிறார்கள்

யாேரனும் புரிந்து ெகாண்டால் 
இன்னும் சிலர் புரிதலுக்ேக
எதிரியாக இருக்கிறார்கள்

ஒருவர் வாழ்த்தினால்
பலர் தூற்றி விடுகின்றனர்

ஒருவர் விரும்பினால் 
பலர் விரும்பாமலிருக்கின்றனர்

ஒருவர் ஏற்றுக் ெகாண்டால்
பலர் ஏற்க மறுக்கின்றனர்

ஒருவர் ேதாள் ெகாடுத்தால்
பலர் ேதள் ெகாட்டுகின்றனர்

ஒருவர் தாங்கிப் பிடித்தால்
பலர் தள்ளி விட்டு ெசல்கின்றனர் 

இருந்தும் நம்ைம எதிர்க்கும் 
பலருக்கிைடயில்
நமக்ெகன யாேரனும் இருப்பதாய்
உணர ைவக்கும்
இந்த விசித்திரமான வாழ்க்ைக மீது
காதல் தவிர 
ேவெறான்றுமில்ைல என்னிடத்தில்.. 

பள்�ெசன்று ப�க்கும் காலம் 
துள்ளும் உணர்வு து�க்கும் காலம் 
அல்லும் பகலும் அைலயும் காலம்
ஆற்றல் அ�வு �ைளயும் காலம் 
எல்லாவற்ைறயும் எடுக்கும் காலம் 
ஏற்றம் இன்பம் ெகாடுக்கும் காலம் 
உல்லாச உறவு ெகாள்ளும் காலம் 
உள்ளத்து உணர்வு அள்ளும் காலம் 

புத்தகத்ைத சுமந்து ெகாண்டு 
புத்�ைய �ட்� �ற்கும்!
தத்துவத்ைத ேபசுவதற்கு 
தவறாது பார்த்�ருக்கும்!
�த்�யாலயங்க�ல் அ�வு 
�ைதகைள �ைதத்�ருக்கும்
�த்�ெபற்று வாழ்வு
�றப்பாக அைமந்�ருக்கும்!

கல்லூ�க்குள் நுைழந்தாேல
கல்�வாசம் �சும்!
கல்�ைய கற்றாேல
கல்�யாளர்களாக ேபசும்!
கல்� கற்ேபாருக்கு 
கல்�ஆசான்க�ன் ேநசம்!
கல்லூ� காலத்�ல் 
இருந்�டும் பாசம் !

காலத்தால் அ�யாதது
கல்�ேய ஆகும்!
கல்� உயர்வுக்கு 
வ�வகுத்ேத ஆகும்!
கல்லூ��ைனவு
மாறுவேத இல்ைல!
கல்லூ�க்காலம்
�ண்டும் வருவேத�ல்ைல!

�ண்ணத்ைத ெவல்வேத - மன
எண்ணத்�ன் இலக்கு என - எ�ல்
வண்ணத்�ன் முயற்�யது
�ண்ைணத்தான் ெதாட்டேதா

�ராத முயற்�யும்
�கட்டாத ப�ற்�யும்
ம�ழ்ச்�யாய் �ைறந்�டும் இ�
புகழ்ச்�யாய் ஓங்�டும் இ�

ச�க்கட்�ய ��க்ெகற்�னால்
ச�ந்�டாத இலங்ைக அ�
ச�த்�ரம் பைடத்தேதா நூதனமாய்
சறுக்காம�ருந்தேதா �தனமாய்

ஆ�யாக் �ண்ணமைத
ஆ�ர்வாதமாய் ெவன்ற கைத
ஆறாவதாய் ெதாடருது
ஆனந்தமாய் படருது

�ைளயாட்�ல் �ங்கங்களாய்
�ைதப்ப�ல் தங்கங்களாய்
�சுவாசம் ெகாண்ேட ெவற்�ைய
�ைனத்�றனாக்�யதால் �த்�ேய

இலங்ைகக்கு ��டமாய்
இலங்�டும் ஒ�ய�ல்
இலங்�டும் எம் அ�
இறங்�டும் எ�ர�

வாட்டும் வறுைமயால்
வைதபடும் ஏைழகள்
ேமட்டுக் கு�யாக
��ரும் பணக்காரர்!
�ட்�ன் ெசலெவண்�
ெபண்�சு ெகால்ேவார்
ஆட்டும் ���னால்
அழ�கள் �ைதப்பவர்!

கூட்டத்�ல் ெபண்கைள
மாடாய் இ�ப்பவர்!
ேநாட்ட�ட்டு தா�
சங்��கள் அறுப்ேபார்!
�ட்ெடன்று ெசால்�
ம�தைர ஒதுக்குேவார்!
பூட்�ய �ட்�னுள்
புகுந்து �ருடுேவார்!

காட்�ன் வளங்கைளக் 
கண்டப� சுரண்டுேவார்!
ேபாட்��ன் ேதர்த�ல்
ெபாருள்கள் ெகாடுப்பவர்!
நாட்�ன் அவலங்கள் 
நாளும்  வரும் ெசய்�
ேகட்டவுடன் "�று ெகாண்டு எழு 
மனேம" எழுக...!

ஏைழ கும�க�ன்
இளைமகைள �ைதக்கும்
அசுரப் புயல்
மு�ர்க் கன்�க�ன்
முகங்கைள ரணமாக்கும்
�ஷக்கல்
வ�ய அப்பாக்க�ன்
வேயா�ப இதயங்கைள
��க் ��க்கும்
கூராயுதம்
இயலாதவர்க�ன்

இதயத் து�ப்ைப
பல�னப்படுத்தும்
ெகாேரானா ைவரஸ்
கல்யாண ெவ��ட்டுக்காய்
ஏைழ க�தா��கள்
கண்�ரால் எழு�ய
க�ைதத் து�கள்
முதுெகலும்புகள்
மு�க்கப்பட்ட
ஊன ஆண்க�ன்
ஊன்றுேகால்
பணக்கார வண்டுகளால்
�ைதக்கப்பட்ட

ெசவ்வந்�ப் பூக்க�ன்
சவக்கு�
ஏைழ ெபண்ைணயும்
ேகாைழ ஆைணயும்
��த்தாளும்
ெசல்வ ராஜாக்க�ன்
ராஜதந்�ரம்
வாழ்வுக்கும்

சாவுக்க�ைட�லான
மரண யுத்தம்
பவுன்கள் இல்லாத
பாைவய�ன்
பால்ய பருவத்�ல்
ெகாட்டப்படும்
�க்குழம்பு
கல்யாண ேதசத்�ல்
கழன்று �ழுந்த
கறுப்புச் சூ�யன்
�ருமண ேசாைலக்குள்
�� எ�யப்பட்ட
ெநருப்புக் குண்டம்

கன�ல்லா இதயத்�ல்
ம�ழ்ைவ �ைறப்பவர்கள்
கனைவ உ�ராக்�
ெவற்��ல் �ைளப்பவர்கள்
இனமதம் மறந்ேத
நட்�ல் முைளப்பவர்கள்
குணத்�ல் உயர்ந்ேத
அைனத்�லும் �றப்பவர்கள்

இலக்ைக ேநாக்�ேய
இமயம் ெதாடுபவர்கள்
�ளக்காய் எ�ந்ேத
இருைள �ரட்டுபவர்கள்
ேசாைலப் பூக்களாய்
மலர்ந்�டும் �றுவர்கள்
நாைளய ��யைல
ெவற்�யாக்கும் நம்�க்ைககள்

ேநற்ைறய இைளஞர்கேள
இன்ைறய மு�ேயார்கள்
நாட்�ன் முன்ேனற்றத்�ல்
பங்ெகடுத்து ஓய்ந்தவர்கள்
காற்ேறாடு ேசர்ந்ேத
காலத்ைத ெவன்றவர்கள்
�ற்றம் ெகாள்ளாது
அ�வுைர தந்தவர்கள்

நைர�ன் எண்�க்ைக�ல்
அனுபவம் கண்டவர்கள்
குைறயும் அகற்�ேய
சுருக்கம் ெகாண்டவர்கள்
�ைறயும் �யர்ைவ�ல்
வறுைமையக் கைளந்தவர்கள்
தைரயும் ெச�த்�ட
�யாகத்�ல் உயர்ந்தவர்கள்..!

ஆ�ரம் க�ர்கள் உள்ேள உ�ராய்
உரு� உலவும் ெமய்ப்ெபாருேள
ேத�லும் இ�ய குரலுைடயாள் 
எடுத்து இயம்பும் அற்புதேம 

ெசாற்கள் ேதாற்கும் உைன வர்�க்க
எ�னும் ெசால்�த் �ருேமா உன் அழகு
�ல்கள் ஆ�ரம் அம்ேபய்தும்
நாண் நடனம் ெதாடரும் பு��து 

�ைனப்பதற்கு ேவேறதும் இல்ைல
�ஜமா� �ழலாய்த் ெதாடர்பவேன
கடப்பதற்கு உன் ேமேல�
இங்கு கடந்தும் மு�வது உன்�டேம

குருட்டு �ளக்ைக
ெநருங்�க் ெகாண்�ருக்�ன்றன 
 �ட்�லும் �ன்��யும்

கட�ல் பாைத ெசய்த 
இைறத்தூதர் மூஸா�ன் த��ல் 
முைளத்�ருக்�ன்றன 
முட்கள்  

�ம்மாசனத்�ல் ஒணான்கள் 
துச்சாதன இம்ைசகள் 
அரங்ேகற்றம்

�லக்கப்பட்ட க�மரங்கைள 
ஏேதன் ேதாட்டத்�ல் சாத்தான் 
த�த்துக் ெகாண்�ருக்�றான்

சூ�யத் ேதர்கைள
இழுக்க முயன்று
ஏைழகள் ேதாற்�ன்றனர்

�ைமகள் ஆள...
நன்ைமகள் �லுைவ சுமந்து 
மாய்�ன்றன

கனவுகள் கடலளவு 
கற்பைன வானளவு ெகாண்டும் 
வறுைமேயா ெவறுைமயாக்கி விடுகிறது 
வாழ்க்ைகைய !

வறுைமயில் இருந்த ேபாதும் 
ெபாறுைம ெகாள் மகேள 
ேபரிருள் நீங்கி திருநாள் ஒருநாள் வரும் 
தீக்குச்சிேய ேபாதும் தீப்பந்தம் உருவாக்கிட!

ஆைசகள் அதிகம் ெகாள்ளும் மனமிது 
ேபராைசகள் ேவண்டாம் 
ெவறும் ஆைசெகாள் நீ ேநசம் ெகாள்ளும் 
உன் வாழ்க்ைகைய நீ வாழ்ந்திட!

வறுைமயாய் இருந்தாலும் 
வாழ்க்ைக ெவறுமேன கடந்தாலும் 
வயிறிங்கு ைவக்ேகாலில் நிைறந்தாலும் 
நீ ெகாண்ட லட்சியம் ஒருநாள் நிைறேவறும் 
நம்பிக்ைக ெகாள் மகேள!

ஐ.எம். அஸ்�
அட்டாைளச்ேசைன -08

காலம் உண்டு நம்பிக்ைக ெகாள்!

ெமய்ப்ெபாருேள
- ர�ேத�, மா�ப்பாய் 

ஷப்ரா இல்முத்�ன் 
அட்டாைளச்ேசைன

உசனார் எம்.ப�ர்,
  ஏறாவூர்

சுேரந்தர் தர்ம�ங்கம்

காத்தான்கு� கைலம� றபாய்�ன் 

உன்ைனப்ேபால்
யாருமில்ைல

விசித்திர வாழ்க்ைகவிசித்திர வாழ்க்ைகெவற்றிச் சிங்கங்கள்

அவ��ல் இருள் அகற்றும் �பங்கள்
அருங்கல்� புகட்டும் அவதார புருஷர்கள்
நந்தவனம் உருவாக்கும் நாட்�ன் ேமைதகள்
நம்�க்ைக உரம் தரு�ன்ற நாயகர்கள்
ஏ��ல் ஏற்��டப் பாடுபடும் பண்�தர்கள்
ஏற்றத்�ேல ம�ழ்வுறும் �யாகத்�ன் �ன்னங்கள்
ேகாபுரக் கலசெமனப் ேபாற்�டுேவாம் ஆசான்கள்
குவலயத்�ன் ேசா�தைனச் சூழட்டும் வாழ்த்துக்கள்

இருளகற்றும் தீபங்கள்
Dr ஜ�லா முஸம்�ல், ஏறாவூர்

 நுஸ்ரத் மஹ்ரூப்f 
 மாதம்ைப
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�.அ�வர்ணா
முல்ைலத்�வு.

கல்லூரிக் காலம்!

கண்ணிைம

சீதனம்

ெவண்ைம ெகாண்டு
முகம் மலர்ந்த ெபண்ைம
கருைம�ல் கண்�ைம
கண்ேடன் உன்�டத்�ல்

�ண்டு வளர்ந்த ேதாைக
கா�ருள் மைழ மு�ல்
ேபால ��ந்து �ைடக்ைக�ல்
உன்னழகு ெமருேகற்� �ன்றது

அ� கண்�ைம ெபண்ேண!
கள்ள� �ள்� ெகாள்ைள
இல்ல� நா� வந்த என்ைன
ஏெறடுத்து ேநாக்க� கூ�

வாயா� �யா� �ர் வாத்து
தைல ேதாய்த்து பூச்சூ�
பட்டாைட ேபாட்டு � வா�
ெமல்ெலன ஒரு அன்னநைட

வண்ணைம கலந்�ங்கு நான்
வைரந்�டேவா உன்ைன என்
மன��ல் ெபரும் ஓ�யமாக
என் எண்ணக் ேகா���ல்

அன்புடன் நதுந�

ஏரூர் எம்.�.எம்.அன்ஸார்

ஆ. ெல. மு. இர்ஷாத்,
வாைழச்ேசைன.

வரக்காமுைறயூர் ரா�க்

விைதகளின் 
விருட்சங்கள்

இ
று

தி
ப் 

புதி
ர்க

ள்

மண் காட்�னாய்
�ன்
ெமா� ஊட்�னாய்
� கவசமா�னாய்
கல்� ெகாடுத்தாய்
ெகாடும் வறுைம�லும்
முயற்� ெசய்தாய்
காண�ல்ைல என்றால் -
கண்�ர் ெசாட்டுவாய்
கண்ணதாச�ன்-
பாட்டனாய்
�ண் ெதாடும்வைர-
�பரங்கள்
ேசக�ப்பாய்
அம்மா............
உன்ைனப்ேபால்
யாரு�ல்ைல
எனக்கு!
பு���ல்
முட்� ேமாதும் -
ம�தர்கேளாடு!
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உயர்மட்ட ெதா�ல் முயற்�யா-
ளர்கைளக் ெகாண்ட இலங்ைக 

மற்றும் சார்க் வலய மக�ர் ெதா�ல் 
முயற்�யாளர்கள் நாட்�ன் ெபாரு-
ளாதாரத்�ற்கு வழங்�யுள்ள ஒத்து-
ைழப்ைப பாராட்டும் வைக�லும் 
அவர்கைள ஊக்கு�க்கும் வைக�லும் 
�றப்பு �ருது வழங்� அவர்கைள   
ெகௗர�ப்பதற்கு மக�ர் ைகத்ெதா-
�ல் மற்றும் வ�க சைப நடவ�க்ைக-
கைள முன்ெனடுத்து வரு�றது.

மக�ர் ெதா�ல் முயற்�யாளர்கள் 
மத்��ல் �றந்த ெதா�ல் முயற்�யா-
ளர்கைள இனம் கண்டு அவர்க�ன் 
�றைமகைள பாராட்டும் வைக�ல் 
'WCIC ப்ர�பா�ேஷக' என்ற ெபய�ல் 
�ருது வழங்கும் �ழாைவ நடத்து-
வதற்கு �ர்மா�க்கப்பட்டுள்ளதுடன் 
அதற்கு DFCC வங்� அனுசரைண 
வழங்க வுள்ளது.

அந்த வைக�ல் எ�ர்வரும் 2023 
ஜனவ� மாதத்�ல் 'WCIC ப்ர�பா�-
ேஷக' மக�ர் ெதா�ல் முயற்�யாலர்-
களுக்கான �ருது வழங்கும் �ழாைவ 
நடத்துவதற்கு �ர்மா�க்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ெநருக்க�யான காலகட்டத்-
�லும் சாத்�யமாக அதைன எ�ர்-
ெகாண்டு தமது வர்த்தக முயற்�கைள 
ெதாடர்ச்�யாக முன்ெனடுத்துச் ெசன்ற  
மக�ர் ெதா�ல் முயற்�யளர்களுக்கு 
இந்த �ருதுக்கான வாய்ப்பு வழங்கப்-
படவுள்ளது.

இந்த �ருது �ழாவுக்காக மக�ர் 
ெதா�ல் முயற்�யாளர்களுக்கு மக�ர் 
ைகத்ெதா�ல் மற்றும் வ�க சைப 
அைழப்பு �டுத்துள்ளதுடன் DFCC 
ஆேலாக்கா �ருது மூலம் தமது 
வர்த்தக நடவ�க்ைககைள ேமம்ப-

டுத்துவதற்கு அவர்க-
ளுக்கு வாய்ப்பு 
ஏற்படுத்தப்பட்டு 
நாட்�ன் ெபாரு-
ளாதாரத்�ற்கு  
உயர் மட்ட 
பங்க�ப்ைப 
வழங்�-
யுள்ள மக�ர் 
ெதா�ல் 
முயற்�யாளர்கள் 
ெகௗர�க்கப்பட உள்-
ளனர். பல ��வுகளாக  
அதற்கான �ண்ணப்பங்கைள 
ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கு நடவ�க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளதுடன் பு�ய 
வர்த்தகத் துைற, �று அள�லான 
வர்த்தக  முயற்�கள், நடுத்தர வர்த்தக 
முயற்�கள், பா�ய அள�லான வர்த்-
தக  முயற்�கள் என இந்த ��வுகள் 
அைமயவுள்ளன.

அைனத்து ��வுகளுக்கும் தங்கம், 
ெவள்�, மற்றும் ெவண்கலப் பதக்-
கங்கள் �ருதுகளாக வழங்கப்பட 
உள்ளதுடன் இந்த வர்த்தக குழுக்க�ல் 
�ருதுகளுக்காக கு�ப்�டப்பட்டுள்ள 
வருடங்களான 2020 / 2021  
க்காக இந்த �ருதுகள் வழங்கப்பட-
வுள்ளன.

 �ரேதச ���லான மக�ர் ெதா�ல் 
முயற்�யாளர்கைள இனம் கண்டு 
அவர்கைள ஊக்கு�க்கும் ேநாக்கத்�ல் 
அைனத்து மாகாணங்கைளயும் உள்ள-
டக்கும் வைக�ல் �ண்ணப்பங்கைள 
ேகாருவதற்கு �ர்மா�க்கப்பட்டுள்ள-

துடன் அதன் மூலம் 
ஒவ்ெவாரு மாகா-

ணங்க�லும் 
இருந்து �றைம-
யான மக�ர் 
ெதா�ல் 
முயற்�யாளர்-
கைளத் ெத�வு 
ெசய்வதற்கு 

�ர்மா�க்கப்பட்-
டுள்ளது.
இந்த அைணத்து 

�ண்ணப்பதாரர்களும் 
�ேஷட �ருதுக்காக கவனத்-

�ல் ெகாள்ளப்படுவதுடன் வருடத்�ன் 
இைளய ெதா�ல் முயற்�-
யாளர், வருடத்�ன் �றந்த 
கு�ப்�டத்தக்க ஆரம்ப 
ெதா�ல் முயற்�யாளர், வருடத்-
�ன் கு�ப்�டத்தக்க �றைம �க்க 
ெதா�ல் முயற்�யாளர், வருடத்�ன் 
கு�ப்�டத்தக்க ஏற்றும� ெதா�ல் 
முயற்�யாளர், சார்க் வலய �றைம 
பைடத்த ெதா�ல் முயற்�யாளர்கள் 
என இதற்குள் உள்ளடங்கு�ன்றனர்.

 எவ்வாறா�னும் இந்த �ருது 
�ழா�ல் வருடத்�ன் �றந்த 
ெதா�ல் முயற்�யாளர் �ருது - 
2022 முதன்ைமயானதும் �றப்பா-
னதுமாகும்.

இந்த �ருதுகளுக்காக �ண்ணப்-
�ப்பவர்கள் www.wcicsl.lk இைண-
யதளத்�ல் �பரங்கைள ெபற்றுக் 
ெகாள்ள மு�யும். அவ்வாறு �ண்-
ணப்�க்கும் அைனவரும் ஒக்ேடாபர் 

31ஆம் �க�க்கு முன்பதாக தமது 
�ண்ணப்பங்கைள மக�ர் ைகத்ெதா-
�ல் மற்றும் வ�க சைபக்கு அனுப்� 
ைவக்க ேவண்டும்.

ேமற்ப� �ருது வழங்கும் �ழா 
ெதாடர்பான ஊடக�யலாளர் சந்�ப்பு 
ஒன்று அண்ைம�ல் ெகாழும்�ல் 
நைடெபற்றது.

இந்த சந்�ப்�ன்ேபாது மக�ர் 
ைகத்ெதா�ல் மற்றும் வ�க 
சைப�ன் தைல� அேனா� � �ல்வா 
�ருது �ழா ெதாடர்�லும் அதன் �ர-
தானேநாக்கம் ெதாடர்�லும் ��வாக 
�ளக்கம�த்தார்.

இதன் ேபாது அவர் ேமலும் ெத�-
�க்ைக�ல் உள்நாட்�ல் உள்ள 
மக�ர் ெதா�ல் முயற்�யாலர்கைள 
இலக்காகக் ெகாண்டு இந்த �ருது 
�ழா ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்டுள்ளது-
டன் சார்க் வலய நாடுக�ன் மக�ர் 
ெதா�ல் முயற்�யாளர்களும் இதற்-
காக �ண்ணப்�க்க வாய்ப்பு வழங்கப்-
பட்டுள்ளதாகவும் ெத��த்தார்.

மக�ர் ைகத்ெதா�ல் மற்றும் 
வ�க சைபயானது மக�ர் ெதா�ல் 
முயற்�யாளர்கள் மற்றும் மக�ர் 
முயற்�களுக்கு ேசைவ வழங்கும் 
�ரதான ேத�ய �றுவனமாக ெசயற்-
பட்டு வரு�றது. இதன் அங்கத்�னர்-

கள் நாட்�ற்கும் சமூகத்�ற்கும் 
முக்�ய பங்க�ப்ைப வழங்� 
வரு�ன்றனர். 

இந்த சைப�ன் ஊடான வ�-
காட்டைல ெபற்றுக் ெகாள்ளும் 
பயனா�கள் எந்த தயக்கமும் 
இன்� எப்ேபாதும் எம்ைம 
நாடலாம் என்றும் அதற்கான 

கதவு எப்ேபாதும் �றந்ேத உள்ளது 
என்றும் அவர் ெத��த்தார். 

ேமற்ப� சைப�ன் உறுப்�னர்கள் 
உள்�ட்ட ெதா�ல் முயற்�ேயாடு சம்-
பந்தப்பட்ட �றுவனங்க�ல் முக்�யஸ்-
தர்கள் பலரும் இந்த ஊடக சந்�ப்�ல் 
கலந்து ெகாண்டைம கு�ப்�டத்தக்-
கது.

தங்கம், ெவள்ளி, 
ெவண்கலம் வழங்கி 

ெகௗரவிக்கிறது மகளிர் 
ைகத்ெதாழில் மற்றும் 

வணிக சைப

மகளிர் ெதாழில் முயற்சியாளர்களுக்கு
'WCIC ப்ரதிபாபிேஷக'−விருது  

படம்: சுேலாச்சன கமேக

-ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்... 

இலங்ைகயிலும் 
சார்க் நாடுகளிலும் 

இருந்து 
விண்ணப்பங்கள் 

ேகாரல்

ntspthhp gl;lf; fw;if newpf;fhf gjpT nra;jy; - 2022

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> ,yq;if

ntspthhpg; gl;lk; kw;Wk; tphpthf;fy; fw;if newp gphpT

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpdhy; ntspthhpg; gl;lk; kw;Wk; tphpthf;fy; fw;ifnewpg; gphptpdhy; 

elhj;jg;gLk; gpd;tUk; ntspthhp fw;if newpfSf;fhf khzth;fisg; gjpT nra;tjw;F njhpT 

nra;Ak; nghUl;L jifik tha;e;j tpz;zg;gjhuh;fsplkpUe;J 2022-10-30Mk; jpfjp tiu tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

khDltpay; kw;Wk; r%f tpQ;Qhd gPlj;jpdhy; Kd;itf;fg;gLk; ntspthhp gl;lf; fw;ifnewp

 1. fiy ,skhzp (nghJ) ntspthhp gl;lf; fw;if newp

 2.  Rw;whly; kw;Wk; mgptpUj;jp fw;ifapy; r%f tpQ;Qhd ,skhzp (nghJ) ntspthhp gl;lf; 

fw;if newp

 3.  Mq;fpy fiy ,skhzp (nghJ) ntspthhp gl;lf; fw;if newp 

th;j;jfk; kw;Wk; Kfhikj;Jtf; fy;tp gPlj;jpdhy; Kd;itf;fg;gLk; ntspthhp gl;lf; fw;ifnewp

 1. th;j;jf ,skhzp (nghJ) ntspthhp gl;lf; fw;if newp

 2. Kfhikj;Jtj;jpy; tpQ;Qhd ,skhzp (mur) (nghJ) ntspthhp gl;lf; fw;if newp

 3.  tpahghuf; fw;ifapy; tpQ;Qhd ,skhzp (nghJ) ntspthhp gl;lf; fw;if newp

xt;nthU fw;if newpf;Fk; ,iaghd jfty;fs; www.external.sjp.lk vDk; ,izajsj;jpy; jug;gl;Ls;sd.

tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpf;f Ntz;ba Kiw:

1.  tpz;zg;gq;fis epfo;epiy (online) %yk; kl;LNk mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mjd; gpufhuk; 

www.external.sjp.lk vDk; ,izajsj;jpw;Fs; gpuNtrpj;J Kiwahfg; g+h;j;jp nra;J tpz;zg;gq;fis 

mDg;Gjy; (Submit) Ntz;Lk;.

2.  tpz;zg;gg; gbtq;fis mDg;Gk;NghJ gpd;tUk; Mtzq;fis ];Nfd; nra;J (Scan) nra;J juNtw;wk; 
nra;jy; Ntz;Lk;.

  i. rhd;WgLj;jg;gl;l gpwg;gj;jhl;rpg; gj;jpuj;jpd; gpujp

  ii. fy;tpr; rhd;wpjo;fspd; rhd;WgLj;jg;gl;l gpujp

  iii. Njrpa milahs ml;ilapd; rhd;WgLj;jg;gl;l gpujp

  iv. tq;fpf;Fg; gzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujp

3.  Nkw;gb 02Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l Mtzq;fspd; gpujpfs; rfpjk; g+h;;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; 

gbtj;jpd; td;gpujpnahd;iw (Hard copy) gpd;tUk; Kfthpf;F 2022-10-30Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; 

gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. (ftdpf;fTk;: fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; jhk; 

tpz;zg;gpf;Fk; gl;lf; fw;if newpapd; ngaiu Fwpg;gpl;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;).

4.  ePq;fs;; tpz;zg;gpg;gjw;F cj;Njrpf;Fk; gl;lf; fw;if newpf;fhf = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; 

ntspthhpg; gl;lk; kw;Wk; tphpthf;fy; fw;if newpg; gphptpdhy;> fq;nfhltpy kf;fs; tq;fpapd; fPNo 

jug;gl;Ls;s fzf;fpyf;fq;fSf;F tuthFk; tifapy; ehl;bd; ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapYk; 

3000.00 fl;lzj;ijr; (kPsspf;fg;gLk;) nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpia 

tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ePq;fs;; tpz;zg;gpg;gjw;F cj;Njrpf;Fk; gl;lf; fw;if newpf;F 

,iaghf gpd;tUk; fzf;fpyf;fj;jpw;F kl;Lk; gzk; nrYj;Jjy; fl;lhakhFk;. (tq;fp gw;Wr;rPl;bd; 

Gifg;glg; gpujpnahd;iw jk;trk; itj;jpUj;jy; Ntz;Lk;.)

gl;lf; fw;ifnewp fzf;fpyf;fk;

1 fiy ,skhzp (nghJ) ntspthhp gl;lf; fw;if newp 072010007119

2 Rw;whly; kw;Wk; mgptpUj;jp fw;ifapy; r%f tpQ;Qhd ,skhzp 

(nghJ) ntspthhp gl;lf; fw;if newp
072010007069

3 Mq;fpy fiy ,skhzp (nghJ) ntspthhp gl;lf; fw;if newp 072010007028

4 th;j;jf ,skhzp (nghJ) ntspthhp gl;lf; fw;if newp 072010007036

5 Kfhikj;Jtj;jpy; tpQ;Qhd ,skhzp (mur) (nghJ) ntspthhp 

gl;lf; fw;if newp
072010007051

6 tpahghuf; fw;ifapy; tpQ;Qhd ,skhzp (nghJ) ntspthhp 

gl;lf; fw;if newp
072010007127

 tpz;zg;gjhuh;fSf;fhd mwpTWj;jy;fs;:

 = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; ntspthhpg; gl;lk; kw;Wk; tphpthf;fy; fw;if newpg; gphptpw;F 

,izahd ve;jnthU Kfth; epWtdKk; ,y;iy. mjdhy; tpz;zg;gg; gbtq;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F 

www.external.sjp.lk vDk; ,izajsj;jpw;Fs; gpuNtrpj;J Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Kiwia kl;Lk; 

gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NtW Kfth; epWtdq;fspd; Clhf rkh;g;gpf;fg;gLk; tpz;zg;gq;fs; 

njhlh;gpy; gy;fiyf;fofk; nghWg;G$w khl;lhJ.

 jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; kw;Wk; KOikaw;w tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

 xU tpz;zg;gjhuh; gy gl;lf; fw;if newpfSf;fhf tpz;zg;gpf;fyhk;. mjd;nghUl;L ntt;Ntwhd 

tpz;zg;gq;fis mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

 tpz;zg;gq;fis mDg;gNtz;ba Kfthp : gpujpg; gjpthsh;>

     ntspthhp gl;lk; kw;Wk; tphpthf;fy; fw;ifnewpg; gphpT>

     = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;>

     j.ng. ,y. 10> fq;nfhltpy>

     ENfnfhl.
 gjpthsh;>
 = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;.

 2022-09-25.

thfd rhujp Njit
nfhOk;gpy; mike;Js;s epWtdj;jpw;F 
ed;F mDgtk; cs;s thfd rhujp 
Njit. taJ 35 - 45 tiu Nghijg; 
gof;fk; mw;wtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 
rk;gsk; 50000/- Kjy; toq;fg;gLk;. 
czTf;F 15000/- &gh toq;fg;gLk;. 
xU khjj;jpw;F NjePUf;F Njitahd 
nghUl;fs; toq;fg;gLk;.

cq;fs; Njh;Tf;F milahs ml;il> 
fpuhk Nrtfh; cWjpg;gj;jpuk; mtrpak; 
Njit. nghyp]; rhd;wpjo; ,Ug;gpd; 
Nkyjpf jifikahff; fUjg;gLk;.

njhlh;G nfhs;s Ntz;ba ,yf;fk;

nuh\hd; 076 5743935
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2022 செபசடெம்பர் 25 ஞாயிற்றுக்கிழமை

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 40

இடெமிருந்து வலம

01. சிறிதும விட்டுக்சகாடுக்காத ைனநிமல 
04. அமைதியான இயல்புமடெயவர் 
06. வார நாட்களில் ஒன்று
07. ஓர் இனிபபுப ்பணடெம
08. குதிமர குழமபிவிட்டெது
09. இமடெயூறு
11. புராண வரலாற்றில் வரும ைமல
12.  ெமைதம அல்லது உடென்்படுவமத சதரிவிக்கும சொல்                              
      (திருமபியுள்ளது)
13. ஒரு நீர்நிமல
15. திருைணம செயயாத ச்பண
16. ஒன்றுக்கு மைற்்பட்டெது (திருமபியுள்ளது)
18. சொற்்பம (திருமபியுள்ளது)
19. உஷணத் தன்மைமய இப்படியும சொல்லலாம.
20. அடிப்பதற்கு ்பயன்்படுத்தப்படுவது (குழமபியுள்ளது)
21. சநருபபு இல்லாைல் இது வராது.

மைலிருந்து கீழ்

01. சிறபபித்துப ்பாராட்டி அல்லது உயர்வாகச் சொல்வது
02. வீடு அல்லது கட்டெடெத்திற்கு நுமழயும வழி
03. எதனுடெனும இமணந்து இல்லாத நிமல
04. நிமறந்த ்பணபு, மைன்மை 
05. தும்ள
07. நீர்வீழ்ச்சி (குழமபியுள்ளது)
10. உடெலில் அணியும அங்கி (தமலகீழ்)
11. உலகம
13. ்பணம அல்லது ச்பாரும்ள உவந்து வழங்குவது
14. முற்காலப ச்பணகளில் சிலர் இதமன காலில் அணிவார்கள.
15. இதுவும ஒரு ம்பாமதப ச்பாருள 
17. விமராத உணர்வு (குழமபியுள்ளது)
18. தன்மை இடெத்து ்ப ன்மைச் சொல் (தமலகீழ்)

விடைகள்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

இடெமிருந்து வலம

01.   சூட்சுைம   04. ைாசி   06. வமல 
07. உலர்  08. கடுபபு  10 களி
11. புத்தகம  14. வறுமை  15. தட்டெம
16.உ்ளவு  17. ைாவட்டெம  18. ஒளி
19. கவமல

மைலிருந்து கீழ்

01.   சூடு  02.   சுவடு  03.   ைமலபபு
04.   ைார்க்கம  05.   சில     08. களிறு
09. புத்த்ளம  10. கவரிைான்  12. தடெவு
13. ஒட்டெகம  16. உடெல்  18. வளி  

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 39

பரிசு பபறுவ�ோர் விபரம்

1. சி. அருந்ததி
சராக்ஹில் ்பதும்ள

2. எம.எச்.எம ்பாஸி
குமபுக்கந்துமற, ரஜசவல

3. வி.்பழனியாணடி 
கம்பம்ள

4.மிஹாத் அஹைட் 
துல்ஹிரிய

5. எப.ஆர்.ஏ. ஷக்கூர் 
ைடெவம்ள ்பஸார்

6. சி. அருந்ததி 
்பதும்ள

7. மக. புணணியமநென்
காமரதீவு

9. மக. நித்யா
ைட்டெக்க்ளபபு

10. ஆர். ஷபனா
குருநாகல்

11. றிஹானா
கணடி

12. எம. ஏ. ெபனா
ொயந்தைருது

13. எம.ஐ. வறீத் 
ெமைாந்துமற
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திரு/திருமதி.்்சல்வி ......................................................

          (ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது விரும�த்்தககெது)

முகெவரி ...........................................................................

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

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

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

      திகெதி                            ககெ்�ோப்�ம

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்து ப�ோட்டி 
இல: 40

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 39

மஞ்சரி குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி
ப�ோட்டி இல. 40

த.ெ�.இல.834. ெகோழும்பு

மு்தல்�ரிசு (ரூ 500/--)

ஏ.ெந்தியாமகா
34/12 செமினறிவத்மத, 
சதன்னக்குமபுற, கணடி

இரண்ோம�ரிசு (ரூ 350/-)

்பாத்திைா  நிப்ளா
இல. 273 , ச்பால்கஹயாய,
நாரமைல

மூன்ோம �ரிசு (ரூ 150/-)

மக. ெகுந்தலா மதவி 
975, அன்புவழிபுறம
திருமகாணைமல

�கை� இருமபுச் ்சோமோனகெள் நிரம-
பி� முஸமமிலின ்லோறிக� வீட்-
டுககு முன்ோல்  நிறுத்தி கவத்து. 

இரணடு மோ்தங்கெளோகின்். முஸமமிலின 
கெவகலக� அவ்து முகெபம கெோட்டிக ்கெோடுத்-
்தது. அது அவனுககு ்்தரி�ோமல் இல்கல. 
அவ்து லோறியின  

நிகலப�ோ �ரி்தோ�ம. கெோய்ந்த ்்தனக் 
ஓகலகெள் ்லோறியின கூகரயின மீது 
்சோய்நது கி்்ந்த். ப�ோயுற்றிரு்ந்த மக்வி 

�ரீ்தோகவ ்தனி�ோகெ வீட்டில் கவத்து விட்டு 
முழு�ோளும ்�ட்ப்ோல் நிகல�த்தில் கெழிக-
கும ம்நிகலயில் முஸமமில் இல்கல. 
அ்தற்கு அவ்து உள்ளமும இ்ம ்கெோடுககெ-
வில்கல. முஸமமிலின மூனறு குை்நக்தகெ-
ளும ்தோய �ரீ்தோவின அரவகைப்பிபலப� 
இரு்ந்த்ர்.

அவ்து மூனறு மகெள்மோரும �ோ்்சோகலக-
குச்  ்்சனறு வரவும பவணடும. 

்்தோழிலுககு ்்சல்ல முடி�ோ்த்தோல் கெ்்ந்த 
சில வோரங்கெளோகெ  வீட்டுச் ்்சலவுகெளுககு கூ் 
அவனி்ம ககெயில் �ைம இல்கல. ஆங்-
கெோங்பகெ ் �ற்றுக ் கெோண் கெ்னகெகள முஸம-
மில் இதுவகரயில்  அக்ககெபவ இல்கல.

அன்்ோரு �ோள் வீட்டில் இருககும ப�ோது 
அவ்து மச்்சோன அஷரப் அலி வ்நது ் கெோண-
டிருப்�க்த முஸமமில் அவ்தோனிககெத் ்தவ -்
வில்கல. அஷரப் அலியின �க் மிகெவும 
�ர�ரப்�ோகெ இரு்ந்தது. அவ்து முகெமும சூரி-
�க்க கெண் ்தோமகரக�ப் ப�ோல் மலர்்நதி-
ரு்ந்தது. வோ்சல் �டியிபலப�, 'என் மச்்சோன 
அஷரப், கெோகலயிபலப� வீட்டுப் �ககெம?' 
எனறு பகெட்்ோன. அஷரப் அலிப�ோ �ோன 
இங்கு வரும ப�ோது, கெரீமீன ஹோட்்வ�ோரில் 
க்சககிள்கெள் வோங்குவ்தற்கு ்சரி�ோ் கூட்்ம  

முழு கெக்க�யுபம ்ச்ககூட்்ம நிக்்நது 
கி்்ந்தது"

'அப்�டி�ோ மச்்சோன?'!
"மச்்சோன �கை� இருமபுககு ்சலீம ஹோஜி-

�ோரின மக்வி ்கெோடுத்்த 15 �கை� க்சக-
கிள்கெள் எனனுக்� லோறியில் அப்�டிப� 
கி்ககுது மச்்சோன!"

"அ்்ோ, அப்�டி�ோ ்சங்கெதி! �ோன க்சககிள் 
�ோஸ் அப்புஹோமிக� உ்ப் கூட்டிக 
கிட்டு  வோபரன . அவக் கவத்து வீட்டுககு 
முன்ோல் க்சககிள் ்ரப்��ோர் கெக்்�ோன-
க்ப� சின்்தோகெ ப�ோ்லோபம" என் 
ப�ோ்சக்க� முனகவத்்தோன அஷரப்.

இது முஸமமிலின ம்தில் �ோகல வோர்த்்த 
மோதிரி இரு்ந்தது. ஒரு்சோண வயிற்றுககு 
்சோப்�ோடு கிக்ககுப்த என் ்ச்நப்தோஷம 
முஸமமிலுககு  உற்்சோகெத்க்த ஏற்�டுத்தி-
�து இனக்கபகெ ்்தோழிகல ஆரமபிககெ 
பவணடும எ் முஸமமில் எணணி்ோன 
. முஸமமிலின எணைம பினப்ோககிப� 
��ணித்்தது. இரணடு மோ்த கெோலமோகெ வரு-
மோ்பம இல்கல. �ககெத்து ்்தருவிலுள்ள 
அபு்சோலி கெோககெோவின மளிககெக கெக்யில் 
கெ்னுககுச் ்சோமோனகெள் வோங்கிப� அவன 
கெோலத்க்த ஓட்டிக ் கெோணடிரு்ந்தோன. வோங்கி� 
்சோமோனகெளுககெோ் கெ்ன ்்தோககெ �ோளோ்ந-
்தம அதிகெரித்து வருவது, அவனுககு ்�ரும 
சுகம�ோகெ உள்ளது. வறுகமயிலும ்கெௌர-
வமோகெ வோை பவணடும எ் நிக்ப்�வன.   
"என் மச்்சோன ப�ோ்சக்?"  எ் முஸமமி-
லின ்்தோக்யில் ்தட்டி்ோன அஷரப் அலி.

"்சரி ்சரி மச்்சோன"
அப்புஹோமிக� உ்ப் அவ்து வீட்டுககு 

ப�ோய கூட்டிக்கெோணடு வோங்கெபளன." 
மணித்தி�ோலங்கெளில் தி்்ந்த பமனியும 

வோயில் பீடிப் புககெயு்னும
மட்கெோர்ட் இல்லோ்த ்த்து �கை� க்சககி-

ளில் வரி ப�ோட்் ்சோரத்தில் வ்நது ப்சர்்ந்தோன. 
முஸமமில் மச்்சோன  ்லோறிக� தி்ங்கெ-
பளன என்ோன.

்லோறிக கெ்தகவத் தி்்ந்தோன முஸமமில்.  
்சலீம ஹோஜி�ோரின மக்வி ்கெோடுத்்த 
�கை� க்சககிள்கெள் �கை� இருமபுச் 
்சோமோனகெளு்ன  கி்்ந்த். அருகில் வ்ந்த 
மக்வி �ரீ்தோ ்கெோடுத்்த ப்தநீகர மூவரும 
அரு்நதி விட்டு  ்தமது பவகலகெளில் மிகெவும 
ஆர்வமோகெ ஈடு�் ஆரமபித்்த்ர். �கை� 
்லோறியிலிரு்நது க்சககிள்கெகள இ்ககி 
கவப்�தில் அஷரப் ஈடு�ட்்ோன. க்சககிள்-
கெகள அவ்தோனித்்த அப்புஹோமி  

"எல்லோ க்சககிள்கெளும �கை�கவ அல்ல. 
ப்தகவ�ோ் உதிரிப்�ோகெங்கெகள அவற்றுககு 
உரி� முக்யில் ்�ோருத்தி்ோல் நி�ோ�-
மோ் விகலககு விற்கெலோம" என்ோன.  
அப்ப�ோது அஷரப் குறுககிட்டு "முஸமமில் 
மச்்சோன. உங்கெளுக்� குசினிககு பின்ோ-
லுள்ள �கை� ஆட்டு ்கெோட்டிலிலும  �த்துப் 
�னனிரணடு �கை� க்சககிள்கெகள �ோன 
ஏற்கெ்பவ ப�ோட்டு கவத்ப்தன . அவற்க்யும 
எடுத்து திருத்திச் ்்சய்தோல் அவற்க்யும விற்கெ-
லோம ்தோப்" என்ோன .

முஸமமில்; "�ல்ல ப�ோ்சக் ்தோன அஷரப் 
அலி. நீங்கெ ப�ோய �ோருங்கெபளன. �ோன இங்கு 
அப்புஹோமியு்ன பவகலகெகள கெவனிககிப் ன" 
என ோ்ன. அங்பகெயும இங்பகெயும கி்்ந்த க்சக-
கிள்கெளின �ோகெங்கெகள ஒருங்கிகைத்து க்சக-
கிள்கெளோகெ உருவோகி .் கெோலத்துககு ஏற்் முடிவு 
முஸமமிலின வோழகககெககு மீணடும புத்துயிர் 
அளித்்தது. இப்ப�ோது முஸமமில் பிஸி�ோ் 
க்சககிள் கெக்்�ோனறின உரிகம�ோளன! 

நீரெகோழும்பு ருஸமோன்  ...?

சைக்கிள் கசை  

fy;tp mikr;R

Njrpa mbg;gilf; fy;tp epWtfk; (NIFS)
,yq;if

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
01. fz;b> `e;jhid tPjp> Njrpa mbg;gilf; fy;tp epWtfj;jpd; jpizf;fg; ngWiff; FOtpd; (DPC) 

jiythpdhy; fPo;f;Fwpg;gplg;gl;litf;F jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; 
Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpguk;
jfTj;jpwd; 

jFjp
tpiyf;Nfhuy; 
gpiz Kwp

kPsspf;fg;glhj 
fl;lzk;

01 Njrpa mbg;gil fy;tp epWtf gioa 

fl;blj;jpd; $iu jpUj;jNtiyfs;

CIDA C6 my;yJ 

mjw;F Nky;
&gh 95>000.00 &gh 2>200.00

02. tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; %yk; eilKiwg;gLj;jg;gLk;.

03. 2022-06-26Mk; jpfjp Kjy; 2022-11-04Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 
3.00 kzp tiuapy; NkNy jug;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jp kw;Wk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 
mYtyfj;jpw;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; nra;tjd; Nghpy; eph;thfg; gphptpypUe;J KOikahd 
tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iwg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04. Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 2022-10-17Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dh; 
jiyth;> jpizf;fsg; ngWiff; FO> Njrpa mbg;gilf; fy;tp epWtfk; vDk; Kfthpf;Ff; fpilf;fr; 
nra;jy; Ntz;Lk; my;yJ $l;l miwapy; itf;fg;gl;Ls;s 2k; ,yf;f Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; 
Ntz;Lk;. gpe;jpa tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. fz;b> `e;jhid tPjp> Njmfep> $l;l miwapy; 2022-
10-17Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuhpd; mq;fPfhuk; 
ngw;w gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;. tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f 
Nky; %iyapy; nraw;wpl;lj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

05. tpiykDf;fSld; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tifapy; tpiykDg; gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. tpiykDg; gpiz KwpahdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf 
tq;fpnahd;wpy; fz;b> `e;jhid tPjp> Njmfep> gzpg;ghshpd; ngahpy; ngwg;gl;ljhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

jiyth;> jpizf;fsg; ngWiff; FO (DPC),
Njrpa mbg;gilf; fy;tp epWtfk;>
`e;jhid tPjp>
fz;b.

njhiyNgrp ,y. : 081-2232002
njhiyefy; ,y. : 081-2232131

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

tq;fpapy; njhopy; tha;g;Gfs;
SMIB, Njrj;jpd; Kjd;ikahd tPlikg;G tq;fpahf> tq;fpapd; nray;ghl;il 
kWrPuikf;Fk; gzpapy; <Lgl;Ls;sJ> ,J thbf;ifahsuh;fSf;F kpfTk; jpUg;jpfukhd 
kw;Wk; gy;NtW Nritfis toq;Fk; epWtdkhFk;. mJNghy> gpd;tUk; jiyikj;Jtg; 
gjtpfSf;fhd nghUj;jkhd jFjpfs; kw;Wk; mDgtj;Jld; tzpf ,yf;Ffis 
miltjw;F Mw;wy; kpf;f jiyikg; ghj;jpuq;fis ntspg;gLj;jp KO mu;g;gzpg;Gld; 
nray;gLk; mNgl;rfh;;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fis ehq;fs; miof;fpNwhk;.

jfty; njhopy;El;g tiyaikg;G kw;Wk; 

njhlh;ghly; gFg;gha;thsh;/ eph;thfp 
(IT Network & Communication Analyst/ Administrator)

Kf;fpa nghWg;Gfs;:

• ek;gfkhd kw;Wk; ghJfhg;ghd nray;ghLfis toq;f tq;fpapd; LAN/WAN 
kw;Wk; ,iza mikg;gpd; jpwikahd kw;Wk; gaDs;s Kfhikj;Jtk;

• mLf;F ghJfhg;G fl;likg;gpd; gpufhuk; tiyaikg;G cl;fl;likg;ig 
Nkk;gLj;Jjy;> tbtikj;jy; kw;Wk; nray;gLj;Jjy;

• mjpfkhff; fpilf;Fk; jd;ik kw;Wk; Nguplu; kPl;G jpwid cUthf;Fjy;

• Kd;ndr;rupf;if fz;fhzpg;G kw;Wk; njhopy; juepiyfSf;F ,zq;Ftjd; 
%yk; tiyaikg;G ghJfhg;ig cWjp nra;jy;

• tiyaikg;G jfty; ghJfhg;G mr;RWj;jy;fis epu;tfpj;jy;

• Nritfspd; tpw;gidahsu; Kfhikj;Jtk;> nray;gLj;jy;> guhkupg;G kw;Wk; 
xj;Jiog;G xg;ge;jq;fs; / Nrit epiy xg;ge;jq;fs;.

• jpwd; jpl;lkply;> Rfhjhu Nrhjid fz;fhzpg;G kw;Wk; juT / Fuy; 
tiyaikg;gpw;fhd Kfhikj;Jt mwpf;iffs;

• mdh;j;j #o;epiyfspd; jhf;fj;ij Fiwf;f fzpdp kPl;G nray;Kiwfis 
cUthf;Fjy;.

• tq;fpapd; epWtg;gl;l jfty; ghJfhg;Gf; nfhs;ifia filgpbj;jy;

• njhopy;El;g cjtp kw;Wk; xj;Jiog;G toq;Fk; Nehf;fj;jpw;fhf gy;NtW 
xj;Jiog;GfspypUe;jhd (c-k;: fl;Lg;ghl;lhsu;fs;> fzf;fha;thsu;fs;> 
Kfhikj;Jtk;> tpw;gidahsu;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feu;fs; Nghd;wit) 
tprhuizfSf;F gjpyspj;jy;

• IBM, Unix, Linux, Solaris, Windows 2008, Windows 2012 Server epu;thfk; 
vd;gtw;wpy; mwpT.

• tiyaikg;G nehpry; gFg;gha;it elhj;Jjy; kw;Wk; rhj;jpakhd 
rpf;fy;fis Kd;$l;bNa mwpf;ifapLjy;.

jifikfs; kw;Wk; mDgtk;

mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l fzdp tpQ;Qhdg; gl;lk; 
my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l vz;fzpjk;> 
Gs;sptpgutpay; gl;lk; my;yJ fzdp Kiwik tbtikg;gpy; ,yj;jpudpay; rfpjkhd 
bg;Nghsh (Fiwe;jgl;rk; xU tUlk;) my;yJ tpahghu Kfhikj;Jt Njrpa epWtdk; 
(NIMB) my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdj;jpd; ,jw;Fr; rkkhd jifik.

mDgtk;

mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdj;jpy; jfty; njhopy;El;gj; Jiwapy;; xl;Lnkhj;jkhf 4 
Mz;Lfs; mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. ,jpy; Fiwe;jgl;rk; 2 Mz;Lfs; 
tiyaikg;G/ Kiwik eph;thfpahftpUj;jy; Ntz;Lk;. tq;fp my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l 
epWtdj;jpy; cs;s mDgtj;jpw;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;. mNgl;rfh;fs; rpwe;j 
njhlh;ghly; gpuj;jpNaf jpwidf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

rk;gsk;

rk;gs msT: xU khjj;jpw;F tq;fpapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l nfhLg;gdTfs; rfpjk; &gh 
62,060 – 980 x 20 - 81,660. (10% nfhLg;gdT> tho;f;ifr; nryTg; gb kw;Wk; thliff; 
nfhLg;gdT) ,jd; gpufhuk; khjhe;j nkhj;jr; rk;gsk; mz;zsthf ,Uf;Fk;.

taJ: 40 tajpw;F Nkw;glhky; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (Vw;fdNt xU mur Jiw epWtdj;jpy; 
Ntiy nra;gtu;fSf;F cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.)

nghJ epge;jidfs;

Nju;T Kiw -    tq;fpapd; Ml;Nru;g;G nfhs;if kw;Wk; eilKiwf;F Vw;g tpz;zg;gq;fs; 
miof;fg;gLk;.

    Neh;Kfg; ghPl;irapd; %yk; njhpT nra;ag;gLth;.

gpw ed;ikfs;
• Copah; Nrkyhg epjpaj;jpw;F 15% njhopy; toq;Feuhy; gq;fspg;Gr; nra;ag;gLk; 

kw;Wk; gzpahsuhy; 10% gq;fspg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. tq;fp Copah; ek;gpf;if 
nghWg;G epjpaj;jpw;F (ETF)  gq;fspg;Gr; nra;Ak;.

• tUlhe;j Nghd]hf ,uz;L khj rk;gsk;.

• Nritapy; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpwF rYif tpfpjj;jpy; tPlikg;Gf; fld;fs;

• tq;fpapd; kUj;Jtj; jpl;lj;jpd; fPo; ed;ikfs;

• gad;gLj;jg;glhj kUj;Jt tpLKiwf;fhd nfhLg;gdTfs;

tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp ehs; - 10/10/2022
tpz;zg;gpf;Fk; Kiw

Mu;tKs;s jFjp tha;e;j tpz;zg;gjhuu;fs; jq;fs; fy;tp/njhopy;rhh; rhd;wpjo;fspd; gpujpfs;  
kw;Wk; ,uz;L njhopy;rhh; cwtpduy;yhj rhd;Wgfh;Nthhpd;; ngau;fs;> Kftupfs; kw;Wk; 
njhlu;G vz;fis gpd;tUk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

midj;J tpz;zg;gq;fSk; kpfTk; ,ufrpakhfg; Ngzg;gLk; vd;gJld; ve;j tpjkhd MjuT 
ngw Kay;jy; jFjpaw;wjhf fUjg;gLk;. Ml;Nru;g;G njhpit xj;jpitj;jy; my;yJ ,uj;Jr; 
nra;jy; my;yJ NtW ve;j eltbf;ifAk; kw;Wk;/my;yJ ,e;j Ml;Nru;g;Gf;fhd Nju;T %yg; 
gpukhzq;fis khw;Wk; cupikia tq;fp jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. gzpg;ghsh; rigapd; 
jPh;khdk; ,WjpahdjhfTk; kw;Wk; cWjpahdjhfTk; ,Uf;Fk;.

tpz;zg;gq;fis Careers@smib.lk %ykhf kl;LNk mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.
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மூத்த எழுத்ததாளர் தி. ஞதானசேகரன்

ஈழத்து நவீன 
இலக்கிய முன்னோடிகள்
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1950ஆம ஆண்டுகளில் ஈழத்து 
நவீன கவிஞர்கள் நாடெ -
கத்துமையில் ஈடு்படெத் 

ச�ாடெங்கிய பினனரே இங்கு ்பா நாடெகம 
குறிபபிட்டுச் சொல்்லக் கூடிய ஒரு நாடெக 
வமகயாக வளர்ச்சியமடெந�து. ஆகரவ 
ஈழத்துப ்பா நாடெக வளர்ச்சி 50ஆம ஆண் -
டுகளிலிருநது ச�ாடெங்குவர� ச்பாருத்�ைா -
கத் ர�ானறுகிைது. 

திருச்சிக் கவிஞர் கம்லவாணனின ைணல் -
வீடு எனை கவிம� நாடெகத்ம�க் ரகட்டெ 
சூட்ரடொடு சூடொக 1953இல், �ான எழுதிய 
நித்தி்லக்ரகாபுேம என்பர� இ்லங்மகயில் 
மு�ல் மு�லில் எழுந� ்பாநாடெகம எனறு 
முருமகயன கூறுவ�ற்கும இதுரவ காேணம 
ஆக்லாம. 

இவவமகயில் ்பார்த்�ால் முருமகயரன 
ஈழத்துப ்பா நாடெகத் துமையின முனரனாடி 
என்லாம” எனக் குறிபபிட்டுள்ளார் ர்போ -
சிரியர் எம.ஏ.நுஃைான, ஞானம ெஞ்சிமக 
நூைாவது இ�ழில் எழுதிய ஈழத்துப ்பா 
நாடெகங்கள் எனை கட்டுமேயில். 

முருமகயனின நித்தி்லக்ரகாபுேம 
வாசனாலியில் ஒலி்பேப்பாகியது. 
ரைமடெமய விடெ, ்பா நாடெகங்களுக்கு 
வாசனாலி மிக வாயப்பான ஒரு ொ�னம 
என்லாம. வாசனாலி நாடெகத்துக்கு 
ரைமடெக்குரிய காட்சிப்படிைங்கள் அவ -
சியமில்ம்ல. ஒலிப்படிைங்கமளரய அது 
அடிப்பமடெயாகக் சகாண்டெது. ரைமடெச் 
சிக்கலிலிருநது அது கவிஞர்களுக்கு 
விடு�ம்ல வழங்குகிைது.

1936ஆம ஆண்டிர்ல ரொைசுந�ேபபு்ல -
வர் இயற்றிய உயிர் இளங்குைேன நாடெகம 
சவளிவந�து. இமடெயிமடெரய வென 
நமடெயில் உமேயாடெல்கள் இடெம ச்பற் -
றிருபபினும பிே�ானைாக இது ஒரு ்பா 
நாடெகரை. மெவெையக் கருத்ம� விளக் -
குவ�ற்கு எழுந� இநநாடெகரை ஈழத்தில் 
ரைமடெரயற்ைப ்பட்டெ மு�்லாவது ்பா 
நாடெகைாகும. 

1960களில் ஈழத்துப்பா நாடெக உ்லகில் 
ஒரு புதிய ்பண்ம்பப காண்கிரைாம. 
ரைமடெக்காகத் திட்டெமிட்டு நாடெகம 
எழுதும முயற்சிரய அது. 

உயிரிளங்குைேனுக்குப பிைகு ஈழத்திர்ல 
ரைமடெரயறிய ்பா நாடெகம முருமகயனின 
குற்ைம குற்ைரை என்ப�ாகும. சகாழுமபு 
ொஹிைாக் கல்லூரியில் இடெமச்பற்ை முற் -
ர்பாக்கு எழுத்�ாளர் ெங்க ைகாநாட்டில் 
இறுதி நிகழ்ச்சியாக இநநாடெகம ரைமடெ -
ரயற்ைப்பட்டெது.

 கல்வயல் கிோைத்தில் 23.04.1935இல் 
முருமகயன பிைந�ார். இவேது �நம�யார் 
இோமுபபிள்மள ஒரு புகழ்ச்பற்ை �மிழா -
சிரியர்.  �ாயார் ச்பயர் செல்்லமைா. இவ -
ருடென கூடெபபிைந�வர் நாடெக வல்லுனரும 
கவிஞருைான சிவானந�ன.  

முருமகயன �னது ஆேம்பக் கல்விமய 
கல்வயல் மெவபபிேகாெ வித்தியாொம்ல -
யிலும, இமடெநிம்லக் கல்விமய ொவகச் -
ரெரி இநதுக் கல்லூரி, யாழ் இநதுக்கல்லூரி 
ஆகியவற்றிலும ச்பற்ைார். 

உயர்கல்விமய சகாழுமபுப ்பல்கம்லக் -
கழகத்தில் ச்பற்று 1956இல் விஞ்ஞானப 
்பட்டெ�ாரி ஆனார்.  

1961இல் ்லண்டெனில் கம்லைாணிப ்பட் -
டெத்ம�ப ச்பற்ைார். 1985இல் யாழ்ப்பா -
ணப ்பல்கம்லக்கழகத்தின முதுைாணிப 
்பட்டெத்ம�ப ச்பற்ைார்.                                                   

ொவகச்ரெரி இநதுக் கல்லூரியில் 
1956மு�ல் விஞ்ஞான ஆசிரியோகப 
்பணியாற்றிய முருமகயன பினனர் அேெ 
சைாழித் திமணக்களத்தில் அறிவியல் 
்பாடெநூல் சைாழிச்பயர்ப்பாளோகவும, 
�மிழ்சைாழிப ்பாடெநூல் திமணக்களத்தில் 
மு�னமைப ்பணிப்பாள ோகவும, 1978 
மு�ல் -1983 கா்லப்பகுதியில் ரகாப்பாய 
ஆசிரியர் ்பயிற்சிக் க்லாொம்லயில் விரிவு -
மேயாளோகவும 1984 மு�ல் முல்ம்லத் -
தீவு, வவுனியா,  யாழ்ப்பாணம ஆகிய 
ைாவட்டெங்களில் கல்விப ்பணிப்பாளோக -
வும கடெமையாற்றி இறுதியாக 1986இல் 
யாழ்ப்பாணப ்பல்கம்லக்கழகத்தில் முது -
துமணப ்பதிவாளோகப ்பணியாற்றினார். 

1995இல் ஓயவு ச்பற்ைார். அ�னபினனர் 
2002வமே ்பல்கம்லக்கழக �மிழ்த்துமை -
யில் வருமக�ரு விரிவுமேயாளோகவும 
்பணியாற்றினார்.

கவிம�யின மூ்லம இ்லக்கியப பிே -
ரவெம செய� முருமகயன ரைமடெப ்பா 
நாடெகங்கள், வாசனாலிப ்பா நாடெகங்கள்,  
சைாழி ச்பயர்பபு, காவியங்கள்,  விைர் -
ெனம,  கட்டுமே, ்பாடெ்லாக்கம எனப 
்பல்ரவறு துமைகளில் �டெம ்பதித்�வர். 

முருமகயன ஆங்கி்லக் கவிம�கள் சி்ல -
வற்மைத் �மிழிலும �மிழ்க்கவிம�கள் 

சி்லவற்மை ஆங்கி்லத்திலும 
சைாழிச்பயர்த்துள்ளார்.

1950மு�ல் எழு�த் ச�ாடெங் -
கிய முருமகயன ஆேம்பத் -
தில் �மிழ்த் ர�சியவா�ம,  
சைாழிஉணர்வு ொர்ந� கவி -
ம�கமள எழுதினார்.  அறு -
்பதுகளில்  இருநது ரொஷலி -
ெக் கருத்து நிம்லயில் �னது 
்பமடெபபுக்கமள சவளிக் -
சகாணர்ந�ார்.  இக்கா்லகட் -
டெத்தில் இவர் ்பமடெத்� 
அரநகைான ்பமடெபபுக்க -
ளில் முற்ர்பாக்குக் கருத்து 

நிம்லயின செல்வாக்குப ச்பாதிநதிருந�து. 
எண்்பதுகளுக்குப பினனர் அவேது அரந -
கைான கவிம�கள் யுத்�கா்ல இோணுவ 
ஒடுக்கு முமைகள் ்பற்றிய�ாக அமைந�ன.  
முருமகயன  ஒரு ைேபுவழிக் கவிஞர். 

இவேது மு�்லாவது நூல் 'ஒரு வேம" 
(1964) ்பனனிேண்டு ஆங்கி்லக் கவிஞர்க -
ளின சைாழிச்பயர்பபுத் ச�ாகுப்பாகும. 
சநடும ்பகல் - காவியம (1967), ஆதி 
்பகவன - காவியம (1978), அது- அவர்கள் 
நீண்டெ கவிம� (1986), ைாடும கயிறு 
அறுக்கும (1990), நாங்கள் ைனி�ர் 
(1992), ஒவசவாரு புல்லும பூவும பிள் -
மளயும (2001) என்பன அவேது  கவிம� 
நூல்களாகும. இவருமடெய கவிம�கள் 
�னிக்கவிம�, சநடும்பாட்டு, ்பாநாடெ -
கம எனை மூனறு வமகயாகக் காணப்ப -
டுகினைன. புதுக்கவிம�மய சவறுத்து 
ைேபுக் கவிம�மய விருமபும இக் கவி -
ஞரின ஒவசவாரு கவிம�யிலும ஒலி 
நயமும, கம்லயமெமும, ெமு�ாயப ்பயன -
்பாடும இருக்கும. ர்போசிரியர் க. மக்லாெ -
்பதி இவருமடெய ்பாடெொம்ல நண்்பன. 

இருவரும ரெர்நது 'கவிம�நயம" 
எனனும நூம்ல எழுதி சவளியிட்டெ -
னர். நண்்பர் ைஹாகவியுடென (உருத்திே 
மூர்த்தி) இமணநது '�கனம" எனை காவிய 
நூம்லயும எழுதினார். '�கனம"  நூலுருப 
ச்பைவில்ம்ல.

ரைமடெக் கவிஞருக்குத் களைமைத்து 
�ம்லமைக் கவிஞோகக் கவிம� ்படிப்ப -
துடென இளங்கவிஞர்களுக்கும களைமைத் -

துக் சகாடுத்�ார். இ�னால் ்ப்ல இளங்கவி -
ஞர்கள் உருவாக்கப்பட்டெனர். 

முருமகயன எழுதிய மு�ல்நாடெகம சிந -
�மனபபுயல் என்ப�ாகும. இநநாடெகம 
இநதுக்கல்லூரில் இவர் ்படித்துக் சகாண் -
டிருந� கா்லத்தில் எழுதியது. அதிர்ல 
இவரே க�ாநாயகியாக நடித்�ார். 

இ்லங்மகப ்பல்கம்லக்கழகத்தில் 
ரெர்ந� பினனர் இவர் ஒரு கவிம� நாடெ -
கத்ம� வாசனாலிக்காக எழுதினார். 
மு�னமு�லில் இவர் எழுதிய நித்தி்லக் -
ரகாபுேம (1953) நாடெகத்ம� �யாரித்�வர் -
கள் வாசனாலிக்காேர்கள்�ான. அந� ஊக் -
கத்தில் இவர் ச�ாடெர்நது சி்ல வாசனாலி 

நாடெகங்கமள எழுதினார். பினபு  கா்லப -
ர்பாக்கில் ரைமடெ நாடெகங்கமள எழுதும 
நாட்டெம இவருக்கு ஏற்்பட்டெது.

இ்லங்மகயில் அதிகைான ்பா நாடெகங் -
கமள எழுதியவர் முருமகயரன.  

இவேது கடூழியம, அப்பரும சுப்பரும 
(1971) ஆகிய ரைமடெநாடெகங்கள் மிக 
முக்கியைான அேசியல் நாடெகங்கள் எனக் 
கரு�ப்படுகினைன. கடூழியம ைார்க்சிய 
கருத்து நிம்லயில் எழு�ப்பட்டெ நாடெகைா -
கும. இந� இேண்டு நாடெகங்களும முற் -
ர்பாக்கு எழுத்துக்கு உ�ாேணைாக விளங்கும 
ரைமடெ நாடெகங்களாகும.  இமவ�விே 
ச்பாயக்கால், குற்ைம குற்ைரை ஆகிய 

ரைமடெ நாடெகங்கமளயும இவர் ்பமடெத் -
துள்ளார். 

இவர் எழுதிய ்பா நாடெக நூல்களாக, 
வநது ரெர்ந�ன,(1965) �ரிெனம, உண்மை, 
(சைாழிச்பயர்பபு 2002) ரகாபுே வாெல், 
(1969) ரைற்பூச்சு, (1995) சவறியாட்டு, 
(1989) ெங்கடெங்கள்(2000) ஆகியன சவளி -
வநதுள்ன. ரைமடெநாடெக நூல்களாக கடூழி -
யம, அப்பரும சுப்பரும (1971) ஆகியன 
சவளிவநதுள்ளன. 

முருமகயன எல்்லாைாக 24 நாடெகங் -
கமள எழுதியுள்ளார். அமவயாவன நித்தி -
்லக்ரகாபுேம, அந�கரன ஆனாலும, வநது 
ரெர்ந�ன, �ரிெனம, ரகாபுேவாெல், கடூழி -

யம, செங்ரகால், கம்லக் கடெல், 
சகாண்டுவா தீமய சகாளுத்து 
விைமக எல்்லாம, சுைசுை 
ைகார�வா, அப்பரும சுப்பரும, 
கந�ப்ப மூர்த்தியர், வழமை, 
அந�கரன ஆனாலும, இமடெத் -
திமே, குனிந��ம்ல, சவறியாட்டு, 
ச்பாயக்கால், குற்ைம குற்ைரை, 
�நம�யின கூற்றுவன, இரு துயேங் -
கள், கலிலிரயா, உயிர்த்� ைனி�ர் 
கூத்து, எல்்லாம ெரிவரும, என்பன -
வாம.

கவிஞர் முருமகயனின ஆங்கி்லப -
பு்லமை அொத்தியைானது. ரஷக்ஸ் -
பியர் எனனும சிைபபி�மழ இவர் 
சவளியிட்டுள்ளார். யாழ். ்பட்டெ�ாரி 
ைாணவர்களுக்கு 'சைாழிச்பயர்பபு 
நட்்பம" ்பற்றி விரிவுமேகள் ஆற்றி -
யுள்ளார். அவவிரிவுமேகள் அமனத் -
தும அர� ச்பயரில் நூலுருப ச்பற்றுள் -
ளன.  

இ்லங்மக அேெ சைாழிகள் திமணக் -
களத்தில் ்பணியாற்றிய முருமகயன 
�மிழ் கம்லச்சொல்்லாக்கத்திற்குக் கணி -
ெைான ்பங்ளிபபுச் செயதுள்ளார்.

 ஒருசி்ல விதி செயரவாம,  இனமைய 
உ்லகில் இ்லக்கியம ஆகிய திைனாயவு 
நூல்கமளயும முருமகயன எழுதியுள் -
ளார்.  'திருசவம்பாமவயர்"  இவர் 
எழுதிய உமே நமடெச் சித்திே நூ்லாகவும,  
இளந்லம (வடெசைாழி குைாே ெம்பவத்ம� 

ஒட்டியது),  சைாழிச்பயர்பபு நட்்பம ஆகிய 
கட்டுமே நூல்கமளயும இவர் சவளியிட் -
டுள்ளார்.

இவற்மைவிடெ  முநநூறுக்கும ரைற்்பட்டெ 
்பல்ரவறு துமைொர்ந� கட்டுமேகமளயும 
எழுதியுள்ளார். 

யாழ். ்பல்கம்லக்கழகம  இவேது இ்லக்கி-
யப ்பணியிமனப ்பாோட்டி சகௌேவ க்லாநி -
திப ்பட்டெத்ம� வழங்கியது.

அேெ உயர் விரு�ான ொஹித்யேத்னா விருது 
இவருக்கு 2007ஆம ஆண்டு வழங்கப்பட்-
டெது.

முருமகயன �னது 74ஆவது வயதில் 27.-
06.-2009 அனறு அைேோனார். 

ஈழத்து பா நாடக முன்னாடி முருககயன

இருவரும், த�ோட்டத்திற்குள் 
நுழைந�ழ�ப் போர்த்து-
விடடு, 

அவர்்கழைப் போர்்க்கோ�வழைப் 
தபோல், முற்்றத்ழ�்க கூடடி்க க்கோண் -
டிருந�ோள் போர்வதி.

"சரியோன ்டயட்டோ இரு்ககு அம்்ோ!"
அவள் அருகில் வநது கசோனனோன 

பிதேம்.
அப்தபோதும்,
போர்வதி அவர்்கழைப் போர்்க்கோ்ல்,

�னது தவழையில் ஈடுபடடி -
ருந�ோள்.

"அம்்ோ... பசி வயித்� கிள்ளு -
�ம்்ோ?"

பரி�ோப்ோ்கச் கசோனனோன பிதேம்.
"ம்...அந� பஸ் ஓல்்ட ்கோத்து்க 

க்கோண்டிரு்க்க்ககுள்ை இந� பசி 
எல்ைோம் வேோலிதயோ...?"

போர்வதி இப்படி கசோனனதும்,
பிதேமும், ஜீவ்கனும்,
ஒருவர் மு்கத்ழ� ஒருவர் போர்த்து்க 

க்கோண்்டோர்்கள்.
"எனன்டோ ஒருவர் மு்கத்� ஒருவர் 

போர்்ககுறீங்க...?"
"இ... இல்ைம்்ோ உங்களு்ககு யோர் 

கசோனனது,,,?"
"ஏன்டோ ... நீ கசய்ற கெழ்றய 

விஷயங்கள் என்ககு க�ரியோதுன-
னு�ோன நீ கெழனச்சி்ககிடடிரு்க-
கி்ற... இல்ையோ...அத்டய ெோன ஒண்்ட 

அம்்ோ்டோ...!"
அம்்ோ இப்படி கசோனனதும்,
பிதேம் சிரித்�ோன.
அவன ஏத�ோ கபோய கசோல்ைப் 

தபோகி்றோன எனபது!
ஜீவ்கனு்ககுப் புரிநது விட்டது.
"எனன்டோ சிரி்ககி்ற" அ�டடினோள் 

போர்வதி.
அவள் அருகில் வநது,
அவள் ழ்கழயப் பிடித்து்க 

க்கோண்டு, "ஐதயோ... அம்்ோ எங-
்களு்ககு சரியோன தவை இல்லியோ 
ெ்டநதிச்சி.... எங்கைய அந� போர்ட-
டி்ககு கூடடி்க க்கோண்டு தபோத்றண்டு 
கசனனவன எங்களு்ககு கபோல்ைோய 
தபோடடுடடு எஙத்கதயோ ்ோறிட்டோன!"

பச்ழசப் கபோயழய
ப�்றோ்ல் கசோனனோன பிதேம்"
"என்ககுத்�ோன க�ரியுத் நீ 

போர்டடி்ககு தபோ்ற சங்கதி கயல்ைோம் 
இ�போரு நீ எஙத்கயும் தபோயத் 
க�ோை ஆனோ இவன ்டடும் நீ எங-
த்கயும் கூடடி்க கிடடுப் தபோவ�ோ 
உன்ககு புண்ணியம் கிழ்ட்ககும்!"

"எனனம்்ோ இது -- நீங்க�ோதன 
அவழனயும் கூடடி கிடடுப் தபோ்கச் 
கசோனனீங்க...! இப்ப எது்ககு சும்்ோ 
பயப்படுறீங்க...?"

"ம்... சரி... சரி... உன்ககு பசி்க-
குதினனு கசோனன இல்ை... அங்க 
போணும் கசோதியும் கவச்சிரு்கத்கன...

தபோய சோப்போடு.. தபோ...!"
பிதேம் ஏத�ோ கசோல்ை தபோதனோது,
அவன த�ோளில் �டடி, அஙகி-

ருநது ெ்கர்நது கசல்லும்படி ழசழ்க 
கசயது விடடு,

முனனோல் ெ்டந�ோன ஜீவ்கன.
அடுத்து, க்ல்ை ஊர்நது அவன 

பினனோல் ெ்டந�ோன பிதேம்.
"ஏன்டோ பிதேம் இந� விசயத்� 

அம்்ோகிட்ட யோர் ்டோ கசோல்லியிருப்-

போங்க...!" வீடடு்ககுள் ெ்டந�படி 
த்கட்டோன ஜீவ்கன .

"யோரு்ககு்டோ க�ரியும்... ெோன எது 
கசஞசோலும் எவனோவது வநது அ� 
அம்்ோகிட்ட கசோல்லிடுேோங்க்டோ...!"

கசோல்லி படிதய,
வீடடு்ககுள் நுழைந�ோன பிதேம்.
அவன பினனோல்
ஜீவ்கனும் நுழைந�ோன.

***
்கோழையில் இருநது �னது தினசரி 

்க்டழ்யில் ஈடுபடடிருந� ்கதிேவன.
�னது ்க்டழ்ழய முடித்து்க 

க்கோண்டு,
கீழவோனில் ்ழ்றநது க்கோண்டி-

ருந�ோன.
இேவு ்்கள்,
க்கோஞசம் க்கோஞச்ோ்க எடடிப்போர்-

�து்க க்கோண்டிருந�ோள்.
்கடடிலில்,
சோயநது அனறு ெ்டந�

சம்பவங்கழை பை �்டழவ்கள்
நிழனத்துப் போர்த்து விட்டோன 

ஜீவ்கன.
அந� அைகிய மு்கம், அவன 

முனனோல் வநது நினறு ெர்த்�ன 
்ோடி்க க்கோண்டிருந�து!

அந� மு்கத்தில் த்கோபம் க்கோப்ப -
ளித்து்க க்கோண்டிருந�ோலும்,

அதில் ஒரு க்னழ்யும்,

அப்போவித்�னமும் குடிக்கோண்டி -
ருந�து.

பேநது விரிந� இந� உைகில்,
அந� மு்கத்ழ� இ�ற்கு முனபு 

எஙத்கதயோ போர்த்திருப்பழ�ப் 
தபோன்ற ஓர் உணர்வு அவனு்ககு ஏற் -
படடிருந�து.

கவண்போ!
அந�ப் கபயர் எவவைவு அை்கோ-

னது!
எவவைவு க்னழ்யோனது!
அ�ற்கு பினனோல் ்ழ்றநதிரு்க -

கும் கபோருள்�ோன எவவைவு சுழவ-
யோனது.

இழவ எல்ைோவற்ழ்றயும் வி்ட 
அந�ப் கபயர் எவவைவு கபோருத்�-
்ோனது!

சிைரு்ககு கபயர் ழவத்திருப்போர் -
்கள்!

ஆனோல்,
அந�ப் கபயரு்ககும் அவரு்ககும் 

சம்பந�த் இரு்க்கோது!

கபயரில் ்கருழண இரு்ககும். 
ஆனோல், அவர்்கள் எப்தபோதும் ்கடு்க-
டுப்போ்கதவ இருப்போர்்கள்.

ஆனோலும்,
கவண்போ என்ற கபயழேப் போர்த் -

�ோல், அது அப்போவித் �ன்ோ்கதவ 
இரு்ககும் ஒரு கபயேோ்கதவ அவனு்க-
குத் த�ோனறியது.

அது்டடு்ல்ை,
அந� அழ்ற்ககுள் எஙகு போர்த்�ோ -

லும், அவள் மு்கம் சுற்றி சுற்றி வநது 

க்கோண்டிருந�து!
இதுவழேயில் ெோனும் எத்� -

ழனதயோ கபண்்கழைப் போர்த்திரு்ககி-
த்றன. அப்தபோக�ல்ைோம்,

என ்னம் இப்படிச் சஞசைப்பட்ட-
தில்ழைதய...!"

ஆனோலும், இவள் அைகிய மு்கம் 
்டடும் எனழன இப்படி வழ�்ககி-
்றத�!

இது ஏன?
கவண்போ...? கவண்போ?
இந�ப் கபயர்,
எனது ஆழ்னழ� ஏன வழ�்ககி-

்றது?
இ�ற்்கோன ்கோேணத்ழ� அவனோல் 

புரிநது க்கோள்ை முடிய வில்ழை!
ஜீவ்கன இப்படி கவண்போவின 

நிழனவு்களில் மூழகியிருந�தபோது 
�ோன,

மு்கத்ழ�்க ்கழுவி்க க்கோண்டு,
்டவைோல் துழ்டத்�படிதய அவன 

அருகில் வந�ோன பிதேம்!
சுவழேதய போர்த்�படிதய, புனன -

ழ்கயு்டன அ்ர்நதிருந� ஜீவ்கழனப் 
போர்த்�தும்,

அவனு்ககு வியப்போ்க இருந�து!
"த்டய எனன்டோ இது �னியோ சிரிச்-

சிகிடடிரு்ககி்ற... உன்ககு ழபத்தியம் 
கியித்தியம் புடிச்சிடுச்சோ...!"

ப�றிப்தபோய எழுநது நின்றோன 
ஜீவ்கன.

"எனன த்கடத்ட...?"
"எனன்டோ ெ்ட்ககுது இங்க!"
"இல்ை்டோ அந�ப் கபண்தணோ்ட 

மு்கத்� நீ போர்த்தியோ்டோ?"
"ஆ்ோ்டோ ... அந� கபண்தணோ்ட 

மு்கத்� போர்த்�தில்ை �ோதன்டோ... 
இனழ்ட்ககு முழு்க்க அந� பஸ் ஓல்ட 
ேஸ்தியோது அடிச்சிடடு வநதிரு்ககி-
த்றோம்!"

"ஐதயோ... அந�ப் கபோண்ணு 
இல்ை்டோ... ெோன ப்டம் புடிச்தசதன... 
அந�ப் கபண்ணு்டோ...!"

"அங்க மூனு கபோண்ணுங்க 
இருந�ோங்கதை்டோ...?'"

அந� ெடுவுை வந�ோதை...!"
"ஓ... அந� குதிே ்ோதிரி உயே்ோ 

கசவப்போ இருந�ோதை... அவைோ?"
"ம்..."
"அவ உன்ககு கசட்டோ்க ்ோட்டோ -

தை்டோ..."
"த்டய... எனன கிண்்டைோ்டோ...!"
"எனன்டோ வலி்ககி்ற�ோ?"
"உன்கக்கல்ைோத் த்கலி-

�ோன்டோ?"
"சரி... சரி... இப்ப ெோன எனன 

கசயயனும் அ� கசோல்லு்டோ?"
           (இனியவன வருவோன)

மறை முகமாக நடக்கும் விசயஙகள் சிலருக்கு புரியாது

இறைவனின் விறையாட்டு அவரகளுக்கு தெரியாது!06

இனியவனே என்று 
பாடி வநனதேன்!

ஜனரஞ்சக எழுத்தாளர்
ம�தாழிவதாணன்

இைறம ஊஞசலாடும் விறுவிறுப்ான தொடர
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க டல் நீரலைச்சறுக்கலுககு (ச்சர்பிங்) 
கிழககு ஆசியாவிசை மி்கவும் பிர-
சித்திபெற்ற தளமா்க வர்ணிக்கப்-

ெடும் அறு்கம்செ உல்சை சுறறுைா பிரசத-
்சத்துககு தறசொது பவளிநாட்டு உல்ைா்ச 
ெயணி்கள் வருல்க தர ஆரம்பித்துள்ளனர்.   

்கடநத சிை வருடங்்களா்க ப்காசரானா, 
்சஹரான் தாககுதல், மறறும் அரசியல், 
பொருளாதார பிரசசிலன சொன்்றலவ்க-
ளால் முற்றா்கசவ அறு்கம்செ முடங்கிக கிடந-
தது. இதனால் சுறறுைா பதாழிலை தமது 
ஜீவசனாொயமா்க நம்பி இருநத பெருவாரி-

யாசனார் முற்றா்கசவ ொதிக்கப்ெட்-
டிருநதனர்.   

தறசொது ெடிப்ெடியா்க நிலை 
லம சீரலடநது வருவதால் உைகின் 
ெல்சவறு பிரசத்சங்்களிலிருநதும் 
உல்ைா்சப் ெயணி்கள் இங்கு வரத் 
பதாடங்கியுள்ளனர். இதறகு முன்-
சனாடியா்க இங்கு ்கடலமயிலுள்ள 

முப்ெலடயினர் “கிளீன் ஸ்ரீ ைங்்கா”, பிரசத்ச ்சலெ, 
பிரசத்ச ப்சயை்கம் மறறும் ்சமூ்க ச்சலவ அலமப்பு-

்கள் சொன்்றனவறறின் ஒத்துலழப்புடன் ்கடற்கலரப் 
பிரசத்சத்லத குறிப்ொ்க “ச்சர்ப்பிங்” பிரசத்சங்-

்கலள துப்புரவு ப்சய்யும் ெணி்களில் ஈடுெட்டு 
்கழிவு்களற்ற பிரசத்சமா்க மாறறும் ெணி்க-

ளில் ஈடுெட்டு வருகின்்றனர்.   
உல்ைா்சப் ெயணி்களா்க வருல்க தநத 
அசந்க பவளிநாட்டுப் ெயணி்கள் கூட 

அசுத்தமா்க இருநத ்கடற்கலரப் பிர-
சத்சங்்க்கலள மி்க உற்சா்கமா்க 
துப்பு்றவு ப்சய்யும் ெணி்களில் உத-

வியும் ஒத்தால்ச்கலளயும் வழங்கி 
வருகின்்றனர்.   
சிை பவளிநாட்டவர்்கள் “ச்சர்பிங்” 

கிற்கான ஆரம்ெ ெயிறசி்களில் ஈடுெடுவ-
லதயும் ்காணககூடியதா்க இருககின்்றது. 

இதனால் அறு்கம்செ பிரசத்சம் உயிசராட்ட-
முள்ள பிரசத்சமா்க மாறிவருகின்்றது. இங்கு வரும் 

உல்ைா்சப்ெயணி்கள் எழில்மிகு ெ்றலவ்கலளயும், 

மிரு்கங்்கலளயும் சநரடியா்கசவ ொர்த்து ரசிககும் கூமுலன வன-
விைங்கு்கள் ்சரணாையத்துககு குழுவினரா்க “்சொரி” வா்கனங்்களி-
லும் சமாட்டார் மறறும் துவிச்சக்கர வண்டி்களிலும் ப்சல்கின்்றனர். 
்சரித்திர முககியத்துவம் வாய்நத முகுது ம்கா வி்காலர, மகுல் ம்கா 
வி்காலர, குடும்பி்கை, எலிென்ட் ராக, விஸ்கி ொயிண்ட், சொன்்ற 
இடங்்களுககும் விஜயம் ப்சய்வது அவர்்களது நி்கழ்வு்களில் மி்கவும் 
முககியமானலவயாகும்.   

இசதசவலள, ்கடல்நீரலைச ்சறுக்கலில் (ச்சர்பிங்) பெருநபதா-
ல்கயான பவளிநாட்டு ஆண்்களும் பெண்்களும் ச்சர்பிங் ‘ெகுதி-
யில்’ ்கடல் அலைசயாடு ்சங்்கமித்து தம்லம ம்றப்ெலத தறசொது 
இங்கு ்காணககூடியதா்க இருககின்்றது. இசதசவலள நீண்ட்காைம் 
முடங்கிப்சொயிருநத “ச்சர்பிங்” சொட்ஸ் வியாொரி்களும் தமது 
வியாொரத்லத ஆரம்பித்துள்ளனர். 

இதனால் அவர்்கள் தமககுப் பிடித்தமான ச்சர்பிங்க சொட் ்கலள 
ப்காள்வனவு ப்சய்யத் பதாடங்கியுள்ளனர். இங்குள்ள “ச்சர்பிங்க” 
ெயிறறுனர்்கள் ‘ச்சர்பின்க’ கில் ஆர்வம் ்காட்டுசவாருககு ெயிறசி-
்களியும் நுட்ெங்்கலளயும் ்கறறுகப்காடுககின்்றனர். பவளிநாட்டு 
சிறுவர்்கள் இலளஞர்்கள் கூட “ச்சர்பிங்க’ ்கறறுகப்காள்வதிலும் 
ஆர்வம் ்காட்டத் பதாடங்கியுள்ளனர்.   

இசதசவலள, இைங்ல்க சுறறுைா ல்கத்பதாழில் ்சம்சமளனம், 
இைங்ல்க சுறறுைா அபிவிருத்தி ெணிய்கம் மறறும் அம்ொல்ற 
மாவட்ட ப்சயை்கம் ஆகியவறறின் ஒத்துலழப்புடன் உை்க சுறறுைா 
தினத்லத எதிர்வரும் 29ம் தி்கதி அறு்கம்செயில் மி்க விமரில்ச-
யா்க ப்காண்டாடவுள்ளனர். இது பதாடர்ொன எல்ைா ஒழுங்கு்களும் 
சமறப்காள்ளப்ெட்டு வருகின்்றன.   

இதன் முன்சனற்றம் பதாடர்ொ்க ஆராயும் கூட்டங்்கள் பதாடர்சசி-
யா்க நலடபெறறு வருகின்்றன. பொத்துவில் பிரசத்ச ப்சயை்க கூட்ட 
மண்டெத்தில் அர்சாங்்க அதிெர் சஜ.எம்.எஸ்.டகளஸ் தலைலமயில் 
அண்லமயில் ஒரு கூட்டம் நலடபெற்றது.   

இைங்ல்க சுறறுைா ல்கத்பதாழில் ்சம்சமளனத்-
தின் தலைவர் எ.எம் ஜவெர், பொத்துவில் பிரசத்ச 
தலைவர் எம்.எச.எ.ரகீம் உட்ெட ெல்சவறு திலணக-
்கள தலைவர்்களும் ்கைநது ப்காண்ட இநதககூட்டத்-
தில் அறு்கம்செயில் நலடபெ்றவுள்ள இநநி்கழ்லவ 
மி்க விமரில்சயா்க நடாத் துவதற்கான எல்ைா ஒழுங்-
கு்கலளயும் தாம் சமறப்காண்டு வருவதா்க ஜவெர் 
கூறினர். தறசொது ்கடற்கலரலய துப்புரவு ப்சய்யும் 
ெணி்கள் பதாடர்சசியா்க முப்ெலடயினராலும் 
ெல்சவறு அலமப்பு்களினாலும் சமறப்காள்ளப்ெட்டு 
வருவதா்கவும் அங்கு பதரிவிக்கப்ெட்டது.   

அன்ல்றய தினம் (29) நதி்கதி ்கலரசயார ொது-
்காப்பு மறறும் ்கலரசயார வளங்்கள் மு்காலமத்-
துவ திலணக்களம் ்கடற்கலரப் பிரசதசலத ்காலை 
7.30 மணிககு துப்புரவு ப்சய்யும் ெணிசயாடு உை்க 
சுறறுைா தின நி்கழ்வு்கள் ஆரம்ெமாகின்்றன. இத-
லனயடுத்து அறு்கம்செ ்களப்பில் மரநடுல்கயும் 
்கலரசயாரங்்களில் குப்லெ பதாட்டி்கள் லவககும் 

நி்கழ்வும் நலடபெறும்.   
இதலனத் பதாடர்நது இைங்ல்க சுறறுைா ல்கத்பதாழில் ்சம்சம-

ளனத்தின் தலைவர் எ.எம் ஜவெர், தலைலமயில் பிரதான நி்கழ்வு-
்கள் நலடபெறும். சுறறுைாத் துல்ற இராஜாங்்க அலமச்சர் டயானா 
்கமச்க பிரதம அதிதியா்க ்கைநது ப்காள்ளும் இநநி்கழ்வில் ொராளு-
மன்்ற உறுப்பினர் எம்.எஸ்.எம். முஷாரப் ப்கௌரவ அதிதியா்க வும் 
்கைநதுப்காள்கின்்றார்.   

்காலை நி்கழ்வா்க முச்சக்கரவண்டி ்சாரதி்களுககு சுறறுைா அதி்கார 
்சலெ அலடயாள அட்லட வழககுதல், இருநூறு குடும்ெங்்களுககு 
நிவாரணம் வழங்்கல், இருெத்துஐநது பநற்காணி உரிலமயாளர்்க-
ளுககு விலதபநல் வழங்்கல், வயது குல்றநத சொ்சாகின்லமயால் 
ொதிக்கப்ெட்ட குழநலத்களுககு ொல்மா வழங்்கல், வீட்டுத்சதாட்ட ம் 
சமறப்காள்ளும் குடும்ெங்்களுககு மரக்கறி விலதப் லெக்கறறு்கள் 
வழங்்கல், பவளிநாட்டு உல்ைா்ச ெயணி்களுககு நிலனவு ெரிசு்கள் 
வழங்்கல் என்ென நலடபெறும்.   

மாலை நி்கழ்வா்க இங்குள்ள உல்ைா்சப் ெயணி்களுககு உதவும் 
வல்கயில் பொத்துவில் ஆதார லவத்திய ்சாலையில் “த்கவல் 
லமயம்” ஒன்றும் பிரதம அதியால் தி்றநது லவக்கப்ெடவுள்ளது. 
இதலனயடு த்து ஊ்றணி ்களப்பில் மரநடுல்கயும் அதலனத் 
பதாடர்நது விச்சடமா்க ஒழுங்கு ப்சய்யப்ெட்ட ெடகு ்சவாரியில் ்சர்-
வசத்ச ஊட்கவியைாளர்்களும் பிரதம விருநதினர்்களும் ்கைநது-
ப்காள்வர்.   

இறுதி நி்கழ்வா்க ஒழுங்கு ப்சய்யப்ெட்டுள்ள பவளி நாட்டவர் 
உள்ளூர் வீரர்்களுககிலடயிைான ்கண்்காட்சி ்கரப்ெநதாட்ட ப் சொட்-
டியிலும் இல்சக ்கசச்சரிலயப் ொர்த்து ரசிப்ெதிலும் பெருவாரியான 
மக்கள் ்கைநது ப்காள்வார்்கள் என எதிர்ொர்க்கப்ெடுகின்்றது  

முத்தமிழ் ்கவ்சம் ஆசிரிலய சித்தி வஃபீரா "தமிழ் பநஞ்சம்"ஆளுலம புரவைர் அறி-
மு்கம் எனும் சி்றப்பிதலழ புரவைர் ஹாஸிம் ஒமருககு வழங்கிய சொது... அருகில் 
்கவிஞர் சமமன் ்கவியும் ்காணப்ெடுகி்றார்.

யாழ்.ந்கலர அண்மித்துள்ள 
ொட்சாலை்களுககு பூமணி 
அம்மாள் அரக்கட்டலளயால் 
இதுவலர வழங்்கப்ெட்டுள்ள 
உதவி்களுக்கா்க சமறெடி 
ொட்சாலை அதிெர்்கள் 
அரக்கட்டலளயின் ்சர்வசத்ச 
அலமப்ொளர் விசுவா்சம் 
ப்சல்வரா்சாவுககு ொராட்டு 
விழாபவான்ல்ற ஏறொடு 
ப்சய்திருநதனர். யாழ்ப்ொ-
ணம், ்கைட்டி  பமதடிஸ்ட் 
மி்சன் ொட்சாலையின் 
அதிெர் தலைலமயில் 
நலடபெற்ற ொராட்டுவிழா-
வின் பின்னர் பிடிக்கப்ெட்ட 
ெடம். ெடம்:- சவைலண  
குறூப் நிருெர்

உல்லாசப் பயணிகளின் 
சசலார்ககபுரியலான 

அறுகம்ப 
உலக சுற்றாடல்தினத்தை இங்கு  

விமரி்ையறாக ககறாணடறாட ஏற்றாடு

வெளிநாட்டெர்கள்  
ெரதவதா்டங்கியுகியுள்்ளனர

எம்.ஏ. ெகுர்தீன்- அட்டாலளசச்சலன குறூப் நிருெர்

கிராமிய இமைஞர்்களுக்கு 
வேமைோய்பபுக்்கான  ெந்-
மையின்  ்கைவு்கமை திறக் -
கும ேம்கயில்  ்பயன்்பாட்டு 
ை்கேல் சைாழில்நுட்்ப  ்பட்டெ 
்கற்ம்கசெறிமய ஆரமபிக்கும 
ேம்கயிைான  ஒப்பந்ைத்தில்  
வ்பாக்குேரத்து,  ச்பருந்சைருக்-
்கள் ைற்றும ஊடெ்க அமைசெர் 
்கைாநிதி  ்பந்துை குணேர்ைன 
ம்கசொத்திட்டொர்.  ைருைாமன  
டிவரட் சிட்டி  வ்கட்வ்பார் கூடெத்-
தில் இந்நி்கழ்வு ெமடெச்பற்-
றது.  விமையாட்டு  ைற்றும 
இமைஞர் விே்கார அமைசெர் 
சராஷான் ரணசிங்க, சைாழில்-
நுட்்ப ராஜாங்க  அமைசெர் 
்கன்க வேரத், விமையாட்டு 
ைற்றும இமைஞர் விே்கார 
அமைசசின் செயைாைர்,  
இைஙம்க சைாழில்நுட்்ப ்பல்-
்கமைக்்கழ்க ைமைேர் உள் -
ளிட்டெ ்பைரும  இதில் ்கைந்து  
ச்காணடொர்்கள்.

 எழுத்தாளர்  ச்காவிலூர் ப்ச-
ல்வராஜனின்  70 வது பி்றநத 
நாள் அண்லமயில் சஜர்மனி 
ஹம் ்காமாட்சி அன்லன ஆை-
யத்தில்  ஆதின ்கர்த்தா சிவஸ்ரீ 
ொஸ்்கர குருக்கள் ஆசியுடன் 
மதிவாணன் குருக்கள் தலை-

லமயில் இடம்பெற்றது.
ஈழத்துக்கலையுைகில் ்கவிஞ-

ராய், எழுத்தாளராய், ொடைாசி-
ரியராய், ொட்கராய், நடி்கராய், 
அறிவிப்ொளராய்  ெல்சவறு 

ஆற்றல்்களுடன் தி்கழும் 
்கலைஞர் ச்காவிலூர் ப்சல்வரா-
ஜனுககு இநதியாவில் கிலடத்த 

சி்றப்பு வாழ்நாள் 
்சாதலனயாளர் விருலத 

தமிழநாடு  கிராமிய ்கலை்கள் 
வளர்சசி மறறும் நை அலமப்பு 
அ்றக்கட்டலளயினர் பஜர்மனி-
ககு அனுப்பியிருநதார்்கள். 

அநத விருது அவரது அ்கலவ 
எழுெது ப்காண்டாட்ட நி்கழ்வில் 

வழங்்கப்ெட்டது. 
(-மீனா உதயா. -பஜர்மனி)   
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ஏனைய�ோருக்கு ஊக்்கமளிப்பது  நிபுணத்துவம் 
தமைமை என்பது எப்்பாது்ை 

விவாதத்திற்கும ெவாலுக்கும 
உட்படடெது. என்வ, ஒரு 

முகாமையாளர் தனது முமையான 
கல்வி மூைம கற்றுக்சகாணடெ -
மதத் தாணடி, தான மகயாளும 
விெயத்மதப ்பற்றிய ஆழைான 
நுண்ணறிமவக் சகாணடிருக்க 
்வணடும. இதமன்ய நிபு்ணத் -
துவம (Mastery) எனறு கூறுகிைார் -
கள். ்ைலும நிபு்ணத்துவம எனை 
வார்த்மத அவரது அறிவின நம்ப -
கத்தனமைமயயும குறிப்பதாகக் 
சகாள்ளைாம. ்ைலும முகாமையா -
ளரின அறிவும திைமையும என்பது 
அல்ைது நிபு்ணத்துவம என்பது 
ஏமன்யாருக்கு ஊக்கைளிப்பதா -
கவும நமபிக்மக அளிப்பதாகவும 
இருக்க ்வணடும. இவற்றிமன 
சவறும ொனறிதழகளால் ச்பற் -
றுக்சகாள்ள முடியாது என்பமத 
முகாமையாளர் புரிந்து சகாள்ள 
்வணடும. இக்கருத்திமன திருவள் -
ளுவர் கீழவரும ஈரடியில் விளக்கு -
கினைார் .   

“நுணணிய நூல்்பை கற்பினும ைற் -
றுந்தன   

உணமை அறி்வ மிகும”. (குைள் 
-373)   

ஒரு முகாமையாளர் ஒருவர் 
நுட்பைான ்ைம்படடெ நூல்கள் 
்பைவற்மையும கற்ைாலும எஞ்சி -
யிருப்பது அவரின உணமையான 
அறிவாக்வ இருக்கும என்பது 
இதன ச்பாருள். அறிவு ச்பறுதற்கு -
ரிய ஒருவழி நூல்கள் ்பைவற்மைக் 
கற்ைல் எனைாலும நூைறிமவ விடெ 
நுண்ணறிவு சிைந்தது. நுண்ணறிவு 
என்பது எமதயும நுணுகிப ்பார்த்து 
உணமைமய அறிவது. மிகுந்த கல் -
வியறிவு ச்பறுவதற்காய் ஒருவன 
நுணணிய நூல்கள் ்பைவற்மைக் 
கற்ைாலும சிை ்வமளகளில் அவ் -
வளவு கற்ைதற்்கற்்ப அவன அறிவு 
மிகுந்து கா்ணப்படொைல் ்தானறு -
கிைான. என்வ முகாமையாளர் 
என்பவர் சவறுை்ன கற்ை அறிமவ 
ைடடும சகாணடிருக்காைல் அனு -
்பவத்தினூடொக அறிமவத்்தடிப 
ச்பறுவதுடென (ச்பற்ை அறிவு) 
கற்ை அறிவிமனயும ச்பற்ை அறிவி -
மனயும சகாணடு தனமனச் சுற்றி 

நடெப்பவற்மை நுணுகி ஆய்ந்து 
உற்ை அறிவிமனயும ச்பற்றுக் 
சகாள்ள ்வணடும எனகிைார் 
திருவள்ளுவர்.  இதமனக் கீழ -
வரும ஈரடியிலும திருவள்ளு -
வர் வலியுறுத்துகினைார் 

“சதரிதலும ்தர்ந்து செயலும 
ஒருதமையாச்   

சொல்ைலும வல்ைது 
அமைச்சு”. (குைள் -634)   

செய்யத்தக்க செயமை 
எதுசவனறு ஆராய்தலும, 
அச்செயமைச் செய்வதற் -
குரிய வழிகமள ஆராய்ந்து 
செய்தலும, அதுசதாடெர்்பான 

கருத்துக்கமளத் துணிவாகச் சொல் -
லுதலும ஒரு முகாமையாளரிடெம 
இருக்க ்வணடிய தமைமைப்பண -
்பாகும எனகிைார் திருவள்ளுவர். 
அதாவது தமைமைப்பணம்பக் 
சகாணடெ ஒரு முகாமையாளரின 
கடெமை அறிவதும, ்பகுப்பாய்வு 

செய்வதும, வழிகாடடுவதும, 
மதரியைாகப ்்பசுவதும ஆகும. 
உணமையான தமைமைப்பணபுத் 
்தர்ச்சிமயக் சகாணடெ முகமையா 
ளர்களால் ைடடு்ை உணமையான 
அறிமவத் ்தடிச் செல்ை முடிவது -
டென அடுத்தவர்களுக்கு வழிகாடடி -

யாக இருப்பதுடென மதரியைாகப 
்்பெவும முடியும.   

தன்னாடு சதாடெர்புமடெய தான 
செயல்்படும துமையில் முகாமை -
யாளர் ்்பாதுைான அறிவிமனக் 
சகாணடிருப்பதானது அவர் எந்த 
திமெயில் நகர ்வணடும அல்ைது 
செயல்்படெ ்வணடும என்பமதத் 
தீர்ைானிப்பதில் உதவி செய்கிைது. 
இவ்வாறு தீர்ைானித்த பின முகா -
மையாளர் தான செல்ை ்வணடிய 
திமெமய ்நாக்கி முதல் அடி 
எடுத்து மவக்கும வமர அவருக் -
குப பினனால் உள்ளவர்கள் தைது 
அடிகமள எடுத்து மவக்க ைாட -
டொர்கள் என்பமத அவர் உ்ணர 
்வணடும. 

இப்படியான ஆரம்ப அடிகமள 
எடுத்து மவப்பதற்கு ஏற்ை திைமை -
யும மதரியமும தனனமபிக்மக -
யும முகாமையாளருக்கு இருக்க 
்வணடும. இவ்வாறு தனது முதல் 
அடிமய எடுத்து மவக்கும ்்பாது 
தனனார்வத்துடெனும தனனம -
பிக்மகயுடெனும எடுத்து மவக்க 
்வணடும. 

அந்த அடியானது ்வறு எந்த 
ந்பரின ஆ்ைாெமனயின விமள -
வாக்வா அல்ைது அவர்கமளப 
்பாதுகாக்க்வா அல்ைது ைகிழவிப -
்பதாக்வா இருக்கக்கூடொது. அது 
அவர்களின சொந்த மதரியத்தில் 
உறுதியான நமபிக்மகயில் இருந்து 
பிைக்க ்வணடும.   

ஒரு முகாமையாளரிடெம ஒரு 
தமைவனுக்கு உரிய உறுதியான 
மதரியம ்தமவ என்பமதத் திரு -

வள்ளுவர் கீழவரும அடிக -
ளில் விளக்கைாகக் கூறுகி -
ைார்.   

“விமனத்திட்பம என்பது 
ஒருவன ைனத்திட்பம   

ைற்ைய எல்ைாம பிை”. 
(குைள் -661)   

ஒரு சதாழிலில் திணமை 
என்பது முகாமையாளர் ஒரு -
வரின உள்ளத்தின உறுதி -
்யயாகும. கருவி, காைம, 
இடெம, தந்தி்ரா்பாயஙகள், 
ஆள்்பைம, ்ப்ண்பைம , 
அரெ உதவி, ்்பானை ைற் -
ைமவசயல்ைாம இதற்கு 

அடுத்தமவயாக்வ சகாள்ளுதல் 
்வணடும எனகிை திருவள்ளுவர் 
முகாமையாளரின இந்த உறுதியி -
மன்ய விமனத்திட்பம எனகிைார். 
உணமையில் முகாமையாளரிடெம 
இத்தமகய ைன உறுதி இல்ைாதுவி -
டில் ஏமனய அமனத்தும இருந்தும 
அவரால் சவற்றிகரைாகக் கருைங-
கமள ஆற்ைமுடியாது.   

்ைலும உள்ளத்து உறுதி என்பது 
சதாடெஙகிய செயல் ஒனறு முடியும 
வமரக்கும உள்ளத்தின உரத்்தாடு 
நிற்ைைாகும. எண்ணம ஒனறு செய -
லுருவாக்கம ச்பற்று அதமனச் செம-
மையாக முடிக்க ்வணடுைாயின 
உள்ளத் திணமை ்வணடும. உள்ளம 
உறுதியாக இருந்தால் செயற்திணமை 
தானாக வரும. ஒரு செயமைச் செய்து 
முடிக்க உறுதி எனை ஒனறு மிகத்-
்தமவ. 

்ைற்சகாணடெ செயலில் ைனவு-
றுதியும விடடெகைாப ்பற்றும ஒரு 
முகாமையாளரிடெம இருக்குைானால் 
தளர்ச்சியமடெயாைல் இருக்கும 
இயல்பும வரும. இமடெயூறுகமளத் 
தாஙகும திைனகளும அவருக்கு 
எளிதில் மகவரபச்பறும. ைன உறுதி 
இருக்குைாயின எமதயும ொதிக்க-
ைாம. ைனத்திட்பமும, சைய்முயற்சி-
யும உமடெயவர்களுக்கு வாய்க்காதது 
எனறு எதுவுமில்மை. என்வ ைனத்-
திட்பம இல்ைாைல் விமனத்திட்பம 
இல்மை.   

இந்தத் தனனமபிக்மக ைற்றும 
மதரியம ஒரு முகாமையாளருக்கு 
அமனத்து ்ொதமனகமளயும ்நர்-
ைமையான விதத்தில் வலிமையு-

டென எதிர்சகாள்ளத் ்தமவயான 
ஆற்ைமை வழஙகுகிைது. அவர் 
தனது இைக்மக ்நாக்கி செல்லும 
வழியில் ெந்திக்கும சிரைஙகளால் 
அல்ைது பிரச்சிமனகளால் கமடெசிவ-
மரயும ்தாற்கடிக்கப்படெைாடடொர் . 
அதாவது சகாடுக்கப்படடெ இைக்மக 
்நாக்கி முன்னறும ்பாமதயில் ஒரு 
முகாமையாளர் எத்தமகய ெவால்கள் 
ைற்றும சிரைஙகமள எதிர்சகாணடொ -
லும, அவர் எமதச் செய்தாலும மதரி -
யைாக விடொமுயற்சியுடென செய்தால் 
அவர் தனது இைக்கிமன அமடெவார் 
எனறு கூறுகினை திருவள்ளுவர் கீழ 
வரும அடியிலும அதமன வலியுறுத் -
துகினைார்.   

“துன்பம வரினும செய்க துணி -
வாற்றி   

இன்பம ்பயக்கும விமன”. (குைள் 
-669)   

ஒரு செயல் முடிவில் தனது நிறுவ-
னத்திற்குத் தனது ்பணியாளர்களுக்கு 
நனமையிமனத் தருசைனறு ஒரு முகா-
மையாளருக்குத் சதளிவாகத் சதரி -
யுைாயின அவர் அந்தச் செயமைச் 
செய்யும்்பாது எத்தமகய இமடெயூ-
றுகள் துன்பஙகள் வந்தாலும அவற் -
மைத் மதரியத்துடென எதிர்சகாணடு 
பின வாஙகாைல் உறுதி்யாடு செய்து 
முடிக்க ்வணடும எனகிைார் திருவள் -
ளுவர் . அதாவது முகாமையாளர் ஒரு 
செயல் நனமையளிக்கும எனைால் 
்பல்்வறு வழிகளில் துன்பஙகள் வந்-
தாலும உள உறுதியுடென அவற்மை 
எதிர்சகாணடு எடுத்த செயமை 
உள்ளம தளராது துணிவுடெனும விடொ-
முயற்சியுடெனும செய்து முடிக்க 
்வணடும. இத்தமகய துணிவுடெனும 
விடொமுயற்சியுடெனும உறுதியுடெனும 
செயற்்படுகினை தமைமைப்பணபு 
இல்ைாத முகாமையாளர்களின 
தமைமையிமன அடுத்தவர்கள் ெந் -
்தகத்துடெ்ன்ய ்பார்ப்பார்கள் எனை 
உணமையிமன அவர்கள் உ்ணர்ந்து 
சகாள்ள ்வணடும. முகாமையாளர்-
களுக்கு இருக்க ்வணடிய இந்தத் 
துணிவிமன, மதரியத்மத, மவராக்-
கியத்மத, உறுதியிமன, ைனத்திண -
மையிமனத்தான திருவள்ளுவர் 
'துணிவாற்றி' எனை சொல்லின மூைம 
சொல்ை விமழகிைார் .   

(சதாடெரும)   
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மூத்தோரை மதிததல்
இனரறைய கோலததில் மூததவரகரை மதிதது நடப்பது 

எல்லோவிதததிலும் மிக, மிக குரறைந்து வருவது கவரலக் -
குரியதோகும். ்மறகதரதய ்பண்போடுகளின ஆதிக்கததில் 
நோம் வோழந்தோலும், எமது மக்களும் கலந்து, கரைந்து 
வோழவதோல் இந்நிரல ்மலும் ்மோசமரடந்துளைது 
எனலோம். 

முனரனய கோலததில் ப்பற்றைோர, ப்பரி்யோர, ்போடடன, 
்போடடிகள வயதில் மூத்தோர, முதி்யோர ்்போனறைவரகளுக்கு 
வயதில் குரறைந்தவரகள மிகுந்த கணணியம் அளிதது 
நடந்து பகோணடரத நோம் அறி்வோம், மூததவரகள 
வந்தோல் அமரந்திருப்பவரகள உட்ன எழுந்து மரியோரத 

பசயதல், அவரகள 
அமை இடமளிததல், 
அவரகளுக்கு முன 
கோலுக்கு ்மல் கோல் 
்்போடடு அமைோதி -
ருததல், அவரகளு -
டன உைதத குைலில் 
உ ர ை ய ோ டு வ ர த 
தவிரததல், மரியோ -
ரதரய குரறைக்கும் 
வரகயிலோன பசோற -
பிை்யோகஙகரை பிை -
்யோகிக்கோதிருததல், 
அவரகளுடன எப -
்்போதும் குைரல தோழத -

திப ்்பசுதல், ்்போனறை நல்ல ்பழக்க வழக்கஙகள நரடமு -
ரறையில் இருந்தன. அதனோல் இரவ இப்்போது மிகவும் 
குரறைந்து கோணப்படுவது கவரலயளிக்கும் விடயமோகும். 
ப்பற்றைோர, ப்பரி்யோர முனனிரலயில் வயதில் குரறைந்த-
வரகள ஒழுக்கம் மீறி நடந்து பகோளவரத ்பைவலோக கோண 
முடிகிறைது. ்பஸகளில் ்பயணம் பசயயும் ்்போது கூட வயதில் 
கூடியவரகள நினறுபகோணடிருக்க வயதில் குரறைந்த இரை-
ஞரகளும் மறறைவரகளும் அவரகரைப ்பறறி அக்கரறை்யோ 
கவரல்யோ இல்லோமல் அமரந்திருக்கினறைனர. 

இததரகய நிரலரம மோறுதல் ்வணடும். மோணவர ்பரு -
வததி்ல்ய சிறைோரகளுக்கும், இரைஞரகளுக்கும் மூததவர-
கரை மதிக்கினறை ்பணபுகரை சரியோகவும் முரறையோகவும் 
்்போதிதது ்பயிறறுவிக்க ்வணடும். அதன முக்கியததுவத-
ரதயும் சிறைபர்பயும் அவசியதரதயும் சரியோக உணரதத 
்வணடும்.

சில சந்தரப்பஙகளில் இனரறைய நோகரீக அல்லது ்மற-
கததிய பசயற்போடுகளின வைரச்சியினோல் இவவோறு முரறை-
யறறு பசயற்படுவது சோதோைணமோனரவ ்்போல் ்தோனறை-
லோம், ஆனோல் ்மறகதரதய ்பண்போடுகளின ஆதிக்கததில் 
நோம் கரைந்து இந்நிரல ்மலும் ்மோசமரடவரத தவிரத-
துக்பகோளை ்வணடும்.

மூத்தோரை மதிக்கோத பசயற்போடுகளினோல் எமது கரல 
கலோசோை ்பண்போடடு விழுமியஙகள சிரதவரடவரத சிறிய-
வரகளுக்கு எடுததுரைதது, நல்பலோழுக்கம் சிரதவரடயோ-
மல், ப்பரி்யோரை மதிதது, உரிய பகௌைவமளிதது வோழும் 
நற ்பழக்கதரத நரடமுரறைப்படுதத, சிறி்யோர முதல் 
ப்பரி்யோர வரை ஆக்க பூரவமோன பசயற்போடுகரை ்மற-
பகோளை ்வணடும்.

‘சோஹிதய ைதனோ’ ்க. எஸ. சிவகுமோைன
இலஙரகயின பிை்பல, மூதத தமிழ ஆளுரம, ‘சோஹிதய 

ைதனோ’ ்க. எஸ. சிவகுமோைன, கடந்த பசபடம்்பர 15ம் 
திகதி (15.09.2022) இம்மணணுலகிலிருந்து விரடப்பற-
றைோர. எதிரவரும் அக்்டோ்பர 1ம் திகதி 87வது அகரவரய 
அரடய இருந்தவர அதறகு 
முனன்ை எம்ரமப பிரிந்தது 
தமிழ பநஞசஙகரை கவரல-
யில் ஆழததியுளைது..

எழுததோைர, ஒலி்பைப்போைர, 
ஆசிரியர, விரிவுரையோைர, 
்்பச்சோைர, கரல, இலக்கிய, 
அறிவியல், அைசியல், பசயதித 
துரறைகளின திறைனோயவோ-
ைர, இரச, நடனம், ஓவியம், 
பமோழிப்பயரபபுத துரறைப ்பங -
களிப்போைர, என ்பல்்வறு 
ஆளுரமகைோல் தமிழ மக்க-
ளின அபிமோனம் ப்பறறைவர 
்க. எஸ. சிவகுமோைன.

என்னோடு நல்லபிமோனமும், பநருஙகிய நடபும் பகோண -
டிருந்த சிறைந்த அன்பர. ‘்படிதததும் ்பகிரவதும்’ ்பததிரய 
பதோடரந்து வோசிதது நல்ல கருததுக்கரை பதோடரச்சியோக 
கலந்துரையோடியவர.  அவர என்னோடு ்பகிரந்து பகோணட 
விடயஙகள ஏைோைம்.

இவர உளளூைோடசி ் சரவ அதிகோை சர்பயிலும்,  இலஙரக 
ஒலி்பைபபுக் கூடடுததோ்பன பசயதிப பிரிவிலும் தமிழ பமோழி 
ப்பயரப்போைைோகப ்பணிபுரிந்துளைோர. இலஙரக ஒலி்பைபபுக் 
கூடடுததோ்பனததில் பசயதி உதவி ஆசிரியர, கடரம பசயதி 
ஆசிரியர ்பதவிகளிலும், அபமரிக்க தகவல் நிரலயம், 
நவமணி, வீை்கசரி, படயிலி நியூஸ ஆகிய ்பததிரிரககளின 
ஆசிரிய பீடஙகளிலும் இவர கடரமயோறறியுளைோர. ஓமோன, 
மோரலதீவு நோடுகளில் ஆஙகில ஆசிரியைோகவும் ்சரவயோற-
றியிருக்கிறைோர. 

முப்பது தமிழ நூல்கரையும், இைணடு ஆஙகில நூல்க-
ரையும், இைணடு ஆஙகில பமோழிக் கரலக் கைஞசியஙக-
ரையும் ்க. எஸ. சிவகுமோைன எழுதி பவளியிடடுளைரம 
இனரறைய இரைய தரலமுரறையினர அறியோத விடயமோ-
கும். இவர மிகச் சிறைந்த தமிழ, ஆஙகில ்பததி எழுததோைரு-
மோவோர.

தமிழநோடு பசனரன ்பல்கரலக்கழக இதழியல் துரறை 
2016ஆம் ஆணடு இவருக்கு சிறைபபு விருது வழஙகி பகௌை-
விததது. 2020ல் யோழப்போணததில் நரடப்பறறை ஆறைோவது 
சரவ்தச திரைப்பட விழோவில் வோழநோள சோதரனயோைர 
விருது இவருக்கு வழஙகப்படடது. ்பல நோடுகளின இயக்கஙக-

ளும் இவரை அரழதது வி்சட பகௌைவஙகரை வழஙகயுள-
ைன. ‘சோஹிதய ைதனோ’ உட்பட ்பல்்வறு ்படடஙகளும், உயர 
விருதுகளும் வழஙகி பகௌைவிக்கப்படடுளைோர. அணரமக் 
கோலததிலும் கூட இவர சிறைபபு பகௌைவஙகரைப ப்பறறைோர.

தனது அந்திம கோலததில் முக நூலில் அதிக ஈடு்போடு 
பகோணடிருந்த்தோடு இரைய தரலமுரறையின்ைோடும் உறைவு-
கரை பநருக்கமோக்கிக் பகோணடிருந்தரம வி்சடமோக குறிப-
பிடததக்கது. இவைது இழப்போல் ஏற்படடுளை இரடபவளி 

இலகுவில் நிைப்ப முடியோத ஒனறைோகும். 
யோர மனவைரச்சி குனறியவர?

ஒரு ஓடடப ்பந்தயததிறகோக எடடு சிறுவரகள ஆைம்்ப இடத -
தில் தயோைோக  நினறு பகோணடிருந்தனர. ஆைம்பிப்போைர, 
“பைடி.., ஸபடடி., ்கோ.” எனறு கூறிய்தோடு “டுமீல்” என 
ரகததுப்போக்கி சததம் ஒலிக்கிறைது.

சிறுவரகள அரனவரும் ஓடத பதோடஙகினர. அவரகள 
சிறிது தூைம் கூட பசல்லவில்ரல, ஒரு சிறுவன தவறி 
விழுந்து விடடோன. 
அடி்படட வலியோல் 
அழத பதோடஙகி -
னோன. அரதக் 
்கடடதும், மறறை 
ஏழு சிறுவரகளும் 
ஓடுவரத நிறுத-
தினர.

 சிறிது ்நைம் 
நினறு, அவ -
த ோ னி த து வி ட டு 
அ ச் சி று வ ர ன 
்நோக்கி திரும்பி 
ஓடினர. அரனவரும் ஒனறு ்சரந்து அச்சிறுவரன தூக்கி -
னர. அவரன சமோதோனப்படுததி, அவ்னோடு ரக்கோரதது, 
ஒனறைோக நடந்தனர. ஒனறைோக்வ பவறறிக் கம்்பதரதத 
பதோடடனர. 

அதிகோரிகளுக்கு அதிரச்சி! உணரச்சிவசப்படட ்போரரவயோ-
ைரகளின கணகளில் கணணீர!! 

இது மனவைரச்சி குனறியவரகளுக்கோக நடததப்படட 
விரையோடடுப ்்போடடிபயோனறின ்்போது இடம்ப்பறறை சம்-
்பவம். இந்தியோவின பு்னயில், மன ஆ்ைோக்கியததுக்கோன 
்தசிய நிறுவனம் நடததியது. இப்்போடடியில் ்பங்கறறைவர-
கள அரனவரும் மனவைரச்சி குனறியவரகள.

அவரகைது இந்த பசயல் எமக்கு ்்போதிப்பது எனன?
குழுப்பணி, மனித்நயம் ்்போனறைன விரையோடடின 

்நோக்கஙகள, அதன சோைம், ்பரிவு, அனுதோ்பம், அனபு, 
ஆதைவு, அைவரணபபு, ்பைோமரிபபு, சமததுவம்..... இனனும் 
்பல.

இரத எம்மோல் கணடிப்போக பசயய முடியோது, ஏபனனில், 
நமக்கு சிந்தரன இருக்கிறைது; நமக்குள ‘ஈ்கோ’ இருக்கிறைது; 
நம்மிடம் சுயநலம் இருக்கிறைது; எஙகளிடம் உயரவு, தோழவு, 
பவறறி மனப்போஙகுகள நிரறைந்திருக்கினறைன. இதனோல் 
அவரகைது நற்பணபுகளுக்கு எம்மில் சிறிதும் இடம் இல்ரல! 

நோஙகள அவரகரை, ‘மனவைரச்சி குனறியவரகள’ என-
கி்றைோம்.....???

எச்சரிக்கும் விசரநோயக்கடி ்நோய!
இலஙரகயில், இவவருடததின முதல் ஆறு மோதஙகளில் 

12 ்்பர நீரபவறுபபு அல்லது ்ைபீஸ (Rabies) எனும் 
விசரநோயக்கடி ்நோயினோல் உயிரிழந்துளைதோக சுகோதோை 
அரமச்சு பதரிவிததுளைது. 

ப்போது சுகோதோை கோல்நரட ்சரவ ்பணிப்போைர கலோநிதி 
எல். டி. கிதசிரி இது பதோடர்போக கூறுரகயில், ́ 95 வீதமோன 
்நோயதபதோறறுகள நோய கடிப்பதனோல் ஏற்படடுவதோகவும், 
நோயகள மூலம் குறிதத ்நோய ்பைவி அதிக ஆ்பதரத ஏற-
்படுததுவதோகவும் பதரிவிததுளை அவர, ‘ஆறு மோதஙகளில் 

ஐந்து இலடசம் நோயகளுக்கு இலவசமோக தடுபபூசி ஏறறைப-
்படடுளைது. 30 ஆயிைம் பதரு நோயகளுக்கு கருததரட 
பசயது அவறறின இனபப்பருக்கதரத கடடுப்படுததி உள-
்ைோம்.’அததுடன நோடடில் 20 முதல் 30 மில்லியன நோயகள 
உளைன. ஆயினும் ஆணடுக்கு சுமோர 1.1 மில்லியன நோய-
களுக்கு மடடு்ம தடுபபூசி ் ்போடப்படுகினறைன’ எனறும் அவர 
கூறியுளைோர. எழு்பது வீதமோன நோயக்குடடிகளுக்கு தடுபபூசி 
்்போடப்படுவதன மூலம் குறிதத ்நோய ்பைவுவரத குரறைக்க 
முடியும். நீரபவறுபபு ்நோயினோல் வருடோந்தம் 20 பதோடக்-
கம் 30 வரையோன மைணஙகள ஏற்படுவதோகவும், வருடம் 
்தோறும் ஆறு வோைஙகரைவிட கூடிய வயதுளை அரனதது 
நோயகளுக்கும் தடுபபூசி ்்போடுமோறு அரமச்சு ்பரிந்துரைத-
துளைதோகவும் கிதசிறி பதரிவிததுளைோர.

விசரநோய கடிக்கு எதிைோக நோயகளுக்கு தடுபபூசி ்்போடோத-
தும், நோய கடிதத பினனர உரிய ்நைததில் சிகிச்ரச ப்பறைோ -
ததும் இலஙரகயில் இதன மூலமோன இறைபபுகளுக்கோன 
முக்கிய கோைணஙகைோகும்

1975 ஆம் ஆணடு முதல் இலஙரகயில் விசர நோயக்கடி 
தடுபபூசி வழஙகும் நடவடிக்ரக ஆைம்பிக்கப்படடதோகவும், 
1973 ஆம் ஆணடு நீரபவறுபபு ்நோய மூலம் 377 இறைப-
புகள ஏற்படடதோகவும், 2014 ஆம் ஆணடு அது 19 ஆக 
குரறைந்ததோகவும், 2025 ஆம் ஆணடுக்குள இலஙரகரய 
நீரபவறுபபு ்நோய அறறை நோடோக மோறறை திடடமிடடுளைதோக-
வும், அதறகோக ்பயனுளை ்பல உததிகள மறறும் முயறசிகள 
்மறபகோளைப்படுவதோகவும், இந்த ்நோய குறிதத விழிபபு-
ணரவு குரறைவோக இருப்பவரகளுக்கு விழிபபுணரரவ ஏற்ப-
டுதத ்வணடும் எனவும் அவர ்மலும் பதரிவிததிருக்கிறைோர. 

‘விலஙகு கடிதத உடன சிகிச்ரச அளிக்கப்படடோல் 100% 
குறிதத ் நோயில் இருந்து முழுரமயோக குணமரடய முடியும். 
விசர நோய கடிக்கோன (நீரபவறுபபு ்நோய) தடுபபூசிகள அை-
சோஙக மருததுவமரனகளில் இலவசமோக ப்பறை முடியும்’ 
என்பரத ஒவபவோருவரும் அறிந்திருப்பது அவசியம். 

இப்பததியில் இடம்ப்பறும் அம்சஙகளின ்நோக்ரக, ்்போக்ரக, 
அரமபர்ப, அைரவ, அழரக பின்பறறி எழுத விரும்பு்வோர, “்படித-
ததும் ்பகரவதும்” ்பகுதியுடன பதோடரபு பகோளை, மினனஞசல் (email): 

pptknvm@gmail.com, வோடஸஎப (WhatsApp): 0777314207    

்பழஙகளில் ்பறைரவகள...!
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இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபன ஆனந் சமரக்கைதான் கை்லயரஙகில் கைடந் வியதாழககிழ்ம இடம்ப-
ற்ற மதுர கீ்ஙகைள் இ்ச நிகைழ்வில் மூத் அறிவிப்பதாளரகைளதான ்கை. ்ெயகிருஷ்தாவுககு "அமு்ககுரல்" 
எனும பட்டத்்யும நதாகைபூஷணி கைருப்்பயதாவுககு "்சந்மிழ் அரசி" எனும பட்டத்்யும  கூட்டுத்தாபனத 
்்லவர ஹட்சன் சமர சிஙகை வழஙகுவ்்யும நிகைழ்ச்சி அனுசர்்யதாளர கைலதாபூஷ்ம முல்்ல நிஸதார 
்றஹீம எழுதிய 'புரி்ல்' சிந்்னச் சி்றல்கைள் நூலின் மு்றபிரதி்ய புரவலர ஹதாசிம உமர ்பறறுக ்கைதாள்வ-
்்யும  படஙகைளில் கைதா்லதாம.                                          (படப்பிடிப்பு: - ஏ.்கை. விெயபதாலன்)

மதுர கீ்ஙகைள் இ்ச நிகைழ்ச்சி

்கைரளதாவில் மிகை விமரி்சயதாகை ஓ்ம பண்டி்கை ஆவணி மதா்ததில் ந்ட்பறுவது வழககைம. ்மிழரகைளின் 
்பதாஙகைல் பண்டி்கையுடன் இ்் ஒப்பிடலதாம. ம்லயதாளிகைளின் ்்சிய விழதாவதாகைவும இது கைரு்ப்படுகி்றது. 
இலங்கை வதாழ் ம்லயதாள  சமூகைம இப் பண்டி்கை்ய ்கைதாழுமபில் ஒரு நதாள் விழதாவதாகைக ்கைதாண்டதாடியது. 
இலங்கை ம்லயதாள சஙகைததின் ஏறபதாட்டில் வத்்ள அவமதாஸ் ்ஹதாட்டல் கை்லயரஙகில் ந்ட்பற்ற ஓ்ம 
பண்டி்கையில் இநதிய தூதுவரதாலயததின் உயர அதிகைதாரி கைல்்டதாஸ் ்மததியூ புனூஸ் பிர்ம அதிதியதாகைக கைலநது 
்கைதாண்டதார.  (ஏ.்கை. விெயபதாலன்)

000000377
*
*

300/-

Nritfs;
jpUkz

cq;fs; vjph;fhy fdTfis g+h;j;jp 

nra;tjw;fhd rpwe;j top.

cq;fs; gzf;nfhLg;gdit nrYj;Jtjw;fhd 
,yFthd top.

Kjy; 15 nrhw;fSf;F

xd;iyd; %ykhfTk; 
nrYj;jyhk;.

,yq;if tq;fp – 
fzf;fpyf;fk; 

xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 25 &gh 

Mff;$ba nrhw;fspd; vz;zpf;if 65

(Nyf;`T]; fpis)
&gh  - 077 7 278 948

    - 011 2 429 383
 - 011 2 129 347
 - 011 2 429 342/343

classified@lakehouse.lk

Nritfs;
jpUkz

cq;fs; tpsk;guq;fis gpd;tUk; 
kpd;dQ;rYf;F mDg;gTk

tprhuizfSf;F gpd;tUgth;fSld; njhlh;G nfhs;sTk;

mD\h ukzp

gpAkp fadp

rpW tpsk;gujhuHfspd; ek;gpf;ifahd re;ij

rpW tpsk;guq;fs;

Hotline - 011 2 429 342 / 011 2 429 343
Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380 | E-mail - classifi ed@lakehouse.lk

்டதா்யதாட்டதா டவுன்ஏஸ் 
்லதாட்்ட ்வன் ஃபுல் 
சீட்,  AC பவர,  பவர சட்ட-
ரஸ் அ்லதாவீல் 1997 
ஆண்டு இரண்டதாம உரி-
்மயதாளர. விறப்ன-
ககு. 0779826617,  
0777882418.  
                         055387

0777438169 கைண்டி 
நகைரிறகு அருகில் 
்ஹதா்டல் F/ L/ 
11 ்லசன் உள்ள 
10 அ்்ற ககு  ்மல் 
்ற்பதாது நடததிச் 
்சல்ல ப்படும A/ C,  
கைரதாஜ்,  ்பதாருட்கைளு-
டன் வீடு கு ண்டசதா்ல 
திகைன வீதிககு முகைப்பதாகை 
்ற்பதாது சில கைட்டிட-
ஙகைள்  உள்ளன. மிகைப் 
்ப றுமதியதான 80 
்பரச் இ்டககைதால பயி-
ருடன் கைதாணி உண்டு. 
1 ்பரச் 12 இல 
ட்சம,  ்னியதார ்வ-
ததியசதா்ல,  வ்யதாதி-
பர,  இல்லம,  டியூஷன் 
இ றகு,  கைளஞ்சியததி-
றகு,   ்மதான்டிசூரிககு 
்பதா ருத்மதானது. வி-
றப ்னககு அல்லது 
கு த்்கைககு வஙகிக 
கைடன் உண்டு/  இல்்ல. 
077 728214 7
 050902

வதாட்கைககு - ்கைதாழுமபு 
மரு்தா்ன,  டீன்ஸ் 
வீதியில் சகைல வசதிகைளு-
ம உள்ள 2ம மதாடி ஒபீஸ் 
வதாட ்கைககு உண்டு. 
்்தாடரபு ்கைதாள்ள 
0776 5 24227.
 055719

இநதிய உ்வு ச்மய-
றகைதாரர (Cook) வத்-
்ளயில் அ்மநதுள்ள 
்்தாழிறசதா்ல ஒன்றி-
றகு ்ஙகி ்வ்ல 
்சயயககூடிய (10 
நபரகைளுககு) இநதிய 
உ்வு வ்கைகைள் ச்ம-
ககைககூடிய ச்மயறகைதா-
ரர (Cook) உடனடியதா-
கைத ்்்வ. ்மலதிகை 
விபரஙகைளுககு ்நரில் 
வரவும. களிப்்டகஸ் 
இன்டஸ்டிரீஸ்,  இல. 
18,  ்வௌிஅமுன வீதி,  
்ஹகித்,  வத்்ள. 
்்தாடரபு கைளுககு  - 
0766 2 0 0 300 .
 056213

்வலிம்டயில் உள்ள 
ஊவதா ்மதா்ற்கைதால்ல 
்்யி்ல ்்தாழிறசதா-
்லககு ்்தாழில்நு-
ட்ப அதிகைதாரி ஒருவர 
் ் ் வ ப் ப டு கின் ்ற தா -
ர. அ்ழயுஙகைள் 
- 0770543230.
 055757

 ் கைதாழுமபு,  பு்றக்கைதாட்்ட-
யி லுள்ள அச்சுத்தாள் 
விறப ்னச்சதா்ல 
ஒன்றிறகு திரும்-
மதா கைதா ் இ்ளஞரகைள் 
்்்வ . கைட்தாசி ்்தா-
ட ரபதான அறிவு்டய 
மறறும அறிவில்லதா் 
இருசதாரதாரும ்சரதது-
க ்கைதாள்ளப்படுவர. 
0 7 7 7 3 1 3 4 7 8 .
 055984

்கைதாழுமபு,  கிருளபன மதாடி 
வீ்டதான்றில் ்ஙகி 
சிறிய குடுமப்மதான்றி-
றகு  உ்வு மறறும 
ச ்மத்ல் மறறும 
வீட்டு ்வ்லகைளி-
றகு இயலு்மயுள்ள 
்பண் ஒருவர ்்்வ. 
0 7 7 7 3 1 3 4 7 8 .
 055985

்பண் உ்வியதாளரகைள்,  
வீட்டுப் பணி ப்்பண்கை-
ள் மறறும சுததிகைரி-
ப்பதாளதா்கைள் ்்்வ. 
வயது 18 மு்ல் 30. 
அனுபவம ்்்வயி-
ல்்ல. சி்றந் சமப-
ளம. ்்தாடரபு 75/ 1,  
W.A. சில்வதா மதாவத் ,  
் வ ௌ் ள வ த ் ் ,  
்கைதாழுமபு-6.  அ்ழயு-
ஙகைள் 0112591169,  
0777452 447,  
0755091 379. 
( வ ட் ஸ் அ ப் 
07609 09458), 
 056258

மதால்பயில் வதாகைன-
ஙகை்ளக கைழுவும 
நிறுவன்மதான்றிறகு 
ஊழியரகைள் ்்்வ. 
உ்வு,  ்ஙகுமிடம 
உண்டு . அ்ழககைவு-
ம.  0753200500.
 056036

ப தா ்ந து ் ்ற யி லு ள் ள 
மலி்கைச்சதாமதான்கை்ள 
உறபததி ்சயயும 
கைமபனி்யதான்றிறகு 
ப்்ளட் ்மசின் மறறும 
கைட்டர ் மசின் பயிற்றப்ப-
ட்ட ஊழியரகைள் ்்்வ. 
கைவரச்சிகைரமதான சமப-
ளம. ்்தா.்ப. 071 
2084003,  0777 
063229. 055822

மிகைவும நியதாய வி்லயில் 
்மசன் ்வ்ல ்சயது 
்ரப்படும. வீட்மப்பு 
நிரமதா ்ம மறறும 
கைட்டிட நிரமதா ்ம. 
மூலப் ்பதாருள் இன்றி. 
0 7 5 0 6 0 4 8 5 6 .
 056535

்மிழ் ்பச்சு. நு்கை்கைதா்ட 
சிஙகைள வரத்கைர ஒருவ-
ருககு உஙகைள் வீட்டுககு 
வநது ் மிழ் ் பச்சு கைறறு-
க்கைதாள்ளத ்்்வ. 
0 7 7 2 8 1 9 4 2 5 .
 055922

பகைல் சதாப்பதாடு ஓடர 
ஏறறுக ்கைதாள்ளப்படும. 
பகைல் சதாப்பதாடு பதாரசல் 
ஒன்றின் வி்ல ்கைதாழி 
சதாப்பதாடு 275/ =,  
மீன் சதாப்பதா டு 2 50/ 
= பிரியதாணி பதாரசல் 
800/ = ஏ்னய ஓடரகை-
ளும ஏ றறுக ்கைதாள்ள-
ப்படும. ்கைதாழுமபின் 
பு ்றச்சூழலில் மதாததிரம. 
0756836835. 
0 55608

்கைதாழுமபு-2,  ்கைதாமபனித 
்்ரு சிறிய  மூன்று 
மதாடி வீடு அஙகீகைரிககை-
ப்ப ட்ட ஓர நிறுவனததி-

ன் ்ஙகுபவரகைளுககு 
(கூடியது 10 ்பர) வதா-
ட்கைககு. 2 அ்்றகைள்/  
3 குளியல்்றகைள்,  
சிறிய வதாகைனததிறகு 
நிறுததுமிட வசதிகைள் 
உண்டு. (நவ்லதாககை 
்வததியசதா்ல,  ரயில் 
நி்லயம,  ்பதாது 
்வததியசதா்ல,  ்லக 
ஹவுஸ்,  பிர்தான வஙகி 
அலு வ ல கைம  உட்பட 
சகை ல  இடஙகைளுககும 
அ ரு கி ல் ) அ்ழயுஙகை-
ள்  -  0755212290.
 056005

வீர்கைட்டிய,  மித்்னிய 
வீதிககு முகைப்பதாகை 07 
அ்்றகை ள்,  03 மதாடி 
வீட்டுடன் 06 ஏககைர 
65 ்பரச் ்்ன்னக 
கைதாணி விறப ்னககு. 
0 7 7 9 8 2 5 5 1 7 ,  
0 7 7 7 8 8 2 4 1 8 ,  
0 7 1 0 6 3 8 7 9 4 .
 055386

்கைதாழுமபு பஙகைளதா 
ஒன்றிறகு வயது 55 
- 65 ்மிழ்,  முஸ்லிம 
கைதாவலதாளி,  ்்தாட்ட்வ-
்லயதாள் ்்்வ. சமப-
ளம 45, 000/ - மறறும 
உ்வு ் ஙகுமி டம,  
்பதானஸ் வழஙகைப்ப-
டும. 07 7 3480490
 056536

அததுருகிரிய அபயபுர-
வில் வீ்டதான்றுடன் 
15 ்பரச் கைதாணி வி-
றப்னககு உண்டு. 
0 7 1 2 9 7 4 8 6 9 .
 055348

ரதாெகிரிய - ்கைதாட்்ட வீீடு - 
நதான்கு படுக்கைய்்ற,  
9 ்பரச். கைதார நிறுதது-
மிடம,  ்்தாட்டம,  நீரத்தா-
ஙகி,  சுடுநீர,  சுறறுமதில் 
உட்பட கைதாணிப் ்பறும-
திககு 36 மில்லியன். 
0 7 7 5 3 1 5 1 2 2 ,  
0 1 1 2 8 6 7 0 2 5 .
 056420

641

்கைதாட்டதாவ,  ்ஹதார்ஹன 
வீதியில் ்மல் மதா-
டி்யதான்று வதாட-
்கைககு விடப்படும.  
ம தா ் ் ம தான் றி ற கு 
25, 000/ =. 077 
0499271. 055345

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

Advertise Here

5.8cm (Height) x 16.3cm (Width)
Rs. 3,000/- +VAT

Contact :-
011 2 429 367 / 011 2 429 368 adzsuo@gmail.com

- Bandarawela

r…v¨ vƒz - x¨[z 
Y£vy 4 - Rv¨l‰lp‰ 8 

- y¥.10,000/-

ïK vƒz - ‡¥ñz‹ 
y¦K 4 - Rv¨l‰lp‰ 12 

- y¥.12,000/-

~Kr«Mj ë»Y‰lpxv 
y¥. 20,000/-

v¨†l¥p‰»[x ~v` YªY‰
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Ã. ò. 2

Victorian Guest

victorianbungalow.lk
…v¨p‰ ~qƒ£v {« pþp p£p lf£Yx

~Ü»xˆ n™p{z
x¨[z Y£vy -  y¥. 1,500/-
‡¥ñz‹ Y£vy - y¥. 2,200/-

077 3 711 196
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தேசிய அரசாங்கம் அமைப்பது... (03ஆம ்பக்்கத் ச�ாடெர்)இந்திய ே்கவல் தோழில்நுட்பத்துமையின்... (06ஆம ்பக்்கத் ச�ாடெர்)

்பதில் : �ற்்்பாதுள்ள ெடடெத்ம� 
மீறி யாராவது ம்கது செயயப்பட -
டொல் அது �வறு. அ்�்்பால், 
ஜனநாய்கத்துக்கு எதிரா்க யாராவது 
செயல்்படடொல் அதுவும �வறு. 
அ�ன்பின், அரசு இது குறித்து நடெ -
வடிக்ம்க எடுக்்க ்வண்டும. ஆர்ப -
்பாடடெக்்காரர்்கள ஜனாதி்பதியின் 
உத்தி்யா்கபூர்வ இல்்லத்திற்குள 
நுமழந்து ்பாராளுைன்்றத்திற்குள 
நுமழய முயற்சித்�ம�யும நாம 
்காண முடிந்�து. ்பாராளுைன்்றம ஒரு 
குறிபபிடடெ குழுவினரால் ்ப்லவந்� -
ைா்க ம்கப்பற்்றப்படடொல், அ�ற்கு 
ச்பாறுப்்பற்்க அவர்்களில் ஒரு 
�ம்லவர் அல்்லது அரசியல் ்கடசி 
இருந்��ா? அடுத்� நாள மு�ல் 
நாடமடெ முன்்னாக்கி ச்காண்டு 
செல்்ல அவர்்களின் அடுத்� ்படி என் -
னவா்க இருந்திருக்்க ்வண்டும?

கே: அமைப்பு ைாற்றமைா-
ன்றுகோேகே க�ாரா 

ட்டகோரரேள் குரல் எழுப்பியிரு-
ந்தனர. ்தறக�ாம்தய மெருகே-
டியான சூழ்நிமையில் இருநது 
ொடம்ட மீட�்தறகு அமைப்பு 
ைாற்றம் கேண்டும் என்று நீஙேள் 
நிமனககிறீரேளா?

்பதில்: நிசெயைா்க. இருபபினும, 
அந்� அமைபபு ைாற்்றம ெடடெபபூர் -
வைா்க செயயப்படெ ்வண்டும. இல் -
ம்ல்யல் சி்ல குழுக்்கள அரசு நிறு -
வனங்களுக்குள புகுந்து அவற்ம்ற 
�ங்கள ்கடடுப்பாடடிற்குள 
ச்காண்டு சென்்றால், அது ைறுநாள 
மு�ல் ்்பரழிமவ ஏற்்படுத்தும. 
நைது நாடடில் ஆடசி ைாற்்றத்ம� 
ஏற்்படுத்� ்�ர்�ல் ைடடு்ை ஒ்ர 
வழி. எவவா்றாயினும, இத்�ருணத் -
தில் ்�ர்�லுக்குச செல்வ�ற்்கான 
சூழல் இல்ம்ல என்்பம� அமன -
வரும ஒபபுக் ச்காளகின்்றனர். 
�ற்்்பாது ்பணவீக்்கம சுைார் 60 ெ� -
வீ�த்ம� எடடியுள்ளது. 

அடுத்� ்கா்லாண்டில் இது 
கும்றயும என்று நமபுகி்்றாம. 
உணவுப ்பணவீக்்கம 90 ெ�வீ�ைா்க 
உள்ளது. என்வ, நாங்கள மி்கவும 
சநருக்்கடியான ச்பாரு்ளா�ார 
நிம்லமய எதிர்ச்காண்டுள்்ளாம. 
2021 இல், அரொங்கத்தின் வருவாய 
ரூ.1464 பில்லியனா்க இருந்�து, 
ஆனால் செ்லவு ரூ.3522 பில்லிய -
னா்க இருந்�து. இந்�ச சூழ்நிம்ல -
யில், மும்றமைமய ைாற்றுவ�ற் -
்கா்க ்�ர்�லுக்குச செல்வ�ற்கு எந்� 
வாயபபும இல்ம்ல.

மு�லில் நாடமடெ இயல்பு 
நிம்லக்கு ைாற்றுவ�ற்்கான அடிப -
்பமடெமய உருவாக்்க ்வண்டும. 
�ற்்்பாது ஆடசி ைாற்்றத்ம� ஏற் -
்படுத்� விருமபு்பவர்்கள அரசியல் 
்வறு்பாடு்கம்ள ்கம்ளந்து இ்லா -
்காக்்கம்ள ஏற்று அரொங்கத்துடென் 
ம்க்்கார்க்்க ்வண்டும. அப்்பாது -
�ான் மு�ல் ்கடடெ மும்ற ைாற்்றத்ம� 
ச�ாடெங்க முடியும என்று நமபுகி -
்்றன்.

எதிர்வரும ஒக்்டொ்பர் 1 
ஆம தி்கதி நமடெச்ப்ற இருக் -
கும இந்திய சைாம்பல் ்காங -
கிரஸ் நி்கழ்வில் பிர�ைர் ந்ரந் -
திர ்ைாடி இந்தியாவில் 5ஜி 
அம்லவரிமெமய ்ெமவமய 
ச�ாடெக்கி மவப்பார்.  

புதுசடெல்லியில் ஒக்்டொ்பர் 
1 ஆம திதி மு�ல் 4 ஆம தி்கதி 
வமர சைாம்பல் ்காஙகிரஸ் 
ைாநாடு நமடெச்பறுகி்றது. இதில் 
பிர�ைர் ்ைாடி 5 ஜி ்ெமவமய 
ச�ாடெக்கி மவக்கி்றார்.

5ஜி ்ெமவமயப ச்பாறுத்� -
வமரயில் அம்லவரிமெ ஏ்லம 
அமனத்தும முடிந்து விடடெது. 
ச்பரும்பா்லான அம்லவரி -
மெமய வாஙகிய ஜி்யா நிறு -
வனம மு�லிடெத்தில் உள்ளது. 
எயார்சடெல் இரண்டொம இடெத் -
தில் உள்ளது. ்ைலும, கும்றந்� 
விம்லயில் 5ஜி ஸ்ைார்ட -
்்பாமன ச்காண்டு வருவ�ற்கு 
முழுமுயற்சியில் ஜி்யா நிறு -

வனம ்க்ளம இ்றஙகியுள்ளது. 
எதிர்வரும தீ்பாவளி மு�ல் 5 ஜி 
்ெமவ அறிமு்கப்படுத்�ப்படும 
என்று ரிம்லயன்ஸ் �ம்லவர் 
மு்்கஷ் அம்பானி அறிவித்துள -
்ளது குறிபபிடெத்�க்்கது.

ஜி்யா நிறுவனம அதி -
்க்படெைா்க ரூ.88 ஆயிரம 
்்காடிக்கு ஏ்லம எடுத்�து. 
பிரீமியம 700 MHz அம்லவ -
ரிமெமய ஜி்யா ஏ்லம எடுத் -
துள்ளது. கும்றந்�்படெைா்க 
அ�ானி குழுை நிறுவனம 212 
்்காடிக்கு ஏ்லம எடுத்�து. 
ைத்திய �்கவல் ச�ாம்லத்ச�ா -
டெர்பு தும்ற அமைசெர் அஷ்வினி 
மவஷ்ணவ கூறும்கயில், ரூ.1 
இ்லடெம ்்காடிக்கு ஏ்லம எடுக் -
்கப்படும என எதிர்்பார்க்்கப -
்படடெ நிம்லயில், ரூ.1.50ஈ்லட -
ெம ்்காடிக்கு 5G அம்லக்்கற்ம்ற 
ஏ்லம எடுக்்கப்படடுள்ளது 
என்்றார்.

அடுத்� இரண்டு-மூன்று ஆண் -

டு்களில் 5G ்ெமவ எல்்லா 
்பகுதி்களிலும நல்்ல ்கவ்ரஜ் 
கிமடெக்கும என எதிர்்பார்க்்கப -
்படுகி்றது. அமனத்து ்பகுதி்க -
ளுக்கும ்ெமவ வழஙகும்படி 
அம்லக்்கற்ம்ற ஏ்லம எடுக் -
்கப்படடுள்ளது. ஏ்லத்தில் ்பங -
்்கற்்ற நிறுவனங்களிடெமிருந்து 
மு�்லாம ஆண்டு �வமணயா்க 
ரூ.13,365 ்்காடி அரசு ச்பறும 
என அவர் ச�ரிவித்�ார்.

700 சை்கா செர்டஸ் அம்ல -
வரிமெமய வாஙகிய ஒ்ர 
நிறுவனம ஜி்யா ைடடு்ை. 
ஜி்யாவின் ்நரடி ்்பாடடியா -
்ளரான எயார்சடெல், 700 சை்கா 
செர்டஸ் அம்லவரிமெயில் 
எதுவும வாங்கவில்ம்ல. எயார் -
சடெல் 900 சை்கா செர்டஸ், 
1800 சை்கா செர்டஸ், 2100 
சை்கா செர்டஸ், 3300 சை்கா 
செர்டஸ் 26 ஜி்காசெர்டஸ் 
என ரூ.43,084 ்்காடி ஏ்லம 
எடுத்�து.
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JiwKfq;fs;> fg;gw;Jiw kw;Wk; tpkhd Nritfs; mikr;R

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

,yq;if> kl;lf;fsg;G tpkhd epiyaj;jpy; tpkhdNkhl;ly; gapw;rp 

epWtdj;ij ];jhgpj;jy; 

MHtj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd miog;G (E0I)
,yq;ifapy; tpkhdNkhl;bfisg; gapw;Wtpj;jy; kw;Wk; Vida tpkhd Nrit rhHe;j njhopy;rhH 

tplaq;fs;> Nehf;F kw;Wk; tpkhd Nrit eltbf;iffis Nkk;gLj;Jtjw;fhf ,yq;if 

kl;lf;fsg;G tpkhd epiyaj;ij jskhff; nfhz;L XH tpkhdNkhl;ly; gapw;rp epiyaj;ij 

mikj;jy; kw;Wk; ,af;Ftjw;F MHtKs;s cs;@H kw;Wk; rHtNjr jug;GfsplkpUe;J M. 

ntspg;gLj;jy; miog;G tpLf;fg;gLfpwJ. 

cj;Njr tpz;zg;gjhhp (tpz;zg;gjhhpfs;) ,yq;if rptpy; tpkhd Nrit mjpfhu rigapd; 

(CAASL) ,izajsk; (https://www.caa.lk/en/public-notices-en/procurement-of-goods-and-

services2) ,y; gpuRhpf;fg;gl;Ls;s rk;ge;jg;gl;l Njitg;ghLfis jpUg;jpfukhf g+Hj;jp nra;jy; 

Ntz;Lk;. 

30 tUl fhyj;jpw;F tHj;jf tpjpfspy;> Fj;jif mbg;gilapy; tpkhdNkhl;ly; gapw;rp 

epWtdj;jpid mikg;gjw;fhf toq;Ftjw;F fhzp Njitg;gLfpd;wJ. 

tpz;zg;gjhuhpd; nrhe;jr; nrytpy; tpkhdq;fis epWj;jpitj;jy;> kw;Wk; gapw;rpaspg;gjw;fhd 

trjpfs;> epWj;Jkplq;fs;> fl;Lg;ghby;yhj thfd topfs; cs;slq;fyhf CAASL Nkk;gLj;jy; 

juj;jpy; Fwpg;gpLkhW rHtNjr rptpy; tpkhd Nritfs; mikg;G (ICAO) cld; Njitg;gLk; 

trjpfis toq;Ftjw;F tpz;zg;gjhhp (tpz;zg;gjhhpfs;) tpUk;Gjy; Ntz;Lk;. 

CAASL ,ypUe;J Njitg;gLk; mDkjpg;gj;jpuq;fs; kw;Wk; mDkjpfshy; ngw;Wf;nfhs;tJld; 

Nkw;gb nraw;ghl;bw;fhf CAASL Nkk;gLj;jy; juj;jpd; gpufhuk; tpkhdk; Xl;ly; gapw;rp 

epWtd nraw;ghLfs; nraw;gly; Ntz;Lk;. 

MHtKs;s jug;gpdH nfhOk;G 1> irj;jpa tPjp> ,y. 19> JiwKfq;fs;> fg;gw;Wiw kw;Wk; 

tpkhd Nritfs; mikr;R> mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l rkurf; fkpl;b> jiytUf;F 

Kfthpaplg;gl;l XH nghwpaplg;gl;l fbj ciwia 2022 etk;gH 08k; jpfjp 14.00 kzp my;yJ 

mjw;F Kd;G MHtntspg;ghLfis rkHg;gpf;FkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdH. 

MHtntspg;ghLfis cs;slf;fpa fbj ciwapd; tyJ ifg;gf;f %iyapy; ',yq;if 

kl;lf;fsg;gpy; tpkhdNkhl;ly; gapw;rp epiyaj;ij ];jhgpj;jy; vd;W Fwpg;gply; Ntz;Lk;. 

jiytH> 

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l rkurf; fkpl;b

JiwKfq;fs; fg;gw;Wiw kw;Wk; tpkhd Nritfs; mikr;R> 

,y. 19> irj;jpa tPjp> nfhOk;G-01> 

,yq;if.

25.09.2022

Web Lankan (www.weblankan.
com) நிறுவனம BestWeb.lk இன் 
12ஆவது விருது   விழாவில் சிறந்த 
Web Developer பிரிவில் ்தங்க 
விரும்த சவன்றுள்ளது. இவ்வி-

ருது வழஙகும விழா ச்காழுமபு 
சினைன் கிராண்ட் ஹ�ாட்டெலில் 
அண்மையில் சவகு விைரிமெயா்க 
நமடெச்பற்றது. Web Lankan ்தைது 
சிறப்பான ஆற்றமை ச்தாடெர்ச்சி -

யா்க சவளிப்படுத்தி 2020 ைற்றும 
2021 ஆம ஆண்டு்களுக்்கான 
BestWeb.lk விருது விழாக்்களிலும 
்பல்ஹவறு விருது சவன்றுள்ளமை   
குறிபபிடெத்்தக்்கது. Web Lankan 

ISO ொன்றி்தமழ சவன்றுள்ள 
டிஜிட்டெல் ெநம்தப்படுத்்தல் நிறு-
வனைா்கத் தி்கழவதுடென் ஏற்றுைதி 
அபிவிருத்திச் ெம்பயின் ச்பருமி்த 
அங்கத்துவ நிறுவனைா்கவும வி்ளங-

குகிறது. Google அஙகீ்காரத்ம்த 
ச்பற்ற மு்கவர் நிறுவனைான Web 
Lankan 600 இற்கு ஹைற்்பட்டெ 
உளநாட்டு, சவளிநாட்டு ஹெமவ 
ச்பறுநர்்களுக்கு ்தைது ஹெமவமய 
வழஙகுகிறது.   

“எமமீதும எைது ஹெமவ்கள 
மீதும நமபிக்ம்க மவத்்த எைது 
ச்பறுைதிமிக்்க வாடிக்ம்கயா்ளர்-
்களுக்கு இந்த ஹநரத்தில் எனது 
நன்றிமய ச்தரிவித்துக்ச்காளகின்-
ஹறன். இந்த விரும்த சவல்வ்தற்-
கும எைது சவற்றிக்கும பிர்தான 
தூண்டு்தைா்க வி்ளஙகியது எைது 
வாடிக்ம்கயா்ளர்்கஹ்ள என்்பதில் 
எவ்வி்த   

ெநஹ்த்கமும இல்மை. நிறு-
வனத்தின் ்பணியாட்சடொகுதி-

யி ன ரு க் கு ம 
குழுத் ்தமை-
வ ர் ்க ளு க் கு ம 
எனது நன்றிமய 
ச ்த ரி வி த் து க் -
ச்காளகின்ஹறன். 
அ வ ர் ்க ளின் 
ஒருஙகிமைந்த 
முயற்சி எைது    
சவற்றிக்கு அடித்-
்த்ளைா்க அமைந-
துள்ளது.” என 
Web Lankan 
www.weblankan.
com இன்   

ஸ்தா்ப்கரும ்தமைமை நிமற-
ஹவற்று அதி்காரியுைான �ொன் 
துடுஹ�னஹ்க ச்தரிவித்்தார்.   

“LK Domain Registry நிறுவனங-
்கள ஊக்குவிக்கின்றமை ச்தாடெர் -
்பா்க நான் எனது   நன்றிமய ச்தரி -
வித்துக் ச்காளகின்ஹறன். 

்பயன்மிக்்க இமையவழி ெந-

ம்தப்படுத்்தல்    தீர்வு்கள ஊடொ்க 
எைது வாடிக்ம்கயா்ளர்்களின் நன் 
ைதிபம்ப ஹைம்படுத்துவ்தற்கும 
வர்த்்த்க நாைங்கள ச்தாடெர்்பான 
விழிபபுைர்மவ அதி்கரிப்ப்தற்-
கும விற்்பமனமய உயர்த்துவ்தற்-
கும நாம ்பங்களிபபு செயஹவாம.” 
�ொன் துடுஹ�னஹ்க ஹைலும  
ச்தரிவித்்தார்.    

Web Lankan நிறுவனத்துக்கு Best Web Developer தங்கவிருது   

fy;tp mikr;R

Njrpa mbg;gilf; fy;tp epWtfk; (NIFS)
`e;jhid tPjp> fz;b> ,yq;if

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Ma;T$l cgfuzq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;
rh;tNjr Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; (ICB) kw;Wk;

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; (NCB)
01.  fz;b> `e;jhid tPjp> Njrpa mbg;gilf; fy;tp epWtfj;jpd; jpizf;fg; ngWiff; FOtpd; (DPC) 

jiythpdhy; fPo;f;Fwpg;gplg;gl;l Ma;T$l cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhf Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

cUg;gbfspd; ngah; tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwp kPsspf;fg;glhj fl;lzk;

01 Simultaneous Thermal Analyzer 240,000.00 2500.00

,yq;if re;ijf;nfd Kd;itf;fg;gl;l rhjdq;fisj; jahhpg;gth;fspdhy; Vf epakdk; ngw;w gpujpepjpahf/ 
mq;fPfhuk;ngw;w Kftuhf cs;sth;fs; kl;LNk ,e;j tpiy $wypy; gq;Fgw;Wtjw;F jFjpAilath;fshth; 
kw;Wk; 1987 - 6Mk; gphpT 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPohd tpjpfSf;F ,;zq;Fjy; Ntz;Lk;. 

jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;> Kfth;> gpujpepjp my;yJ tpiykDjhuh; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;lth; 
2022-09-26Mk; jpfjp Kjy; 2022-11-04Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 
kzp tiuapy; gpd;tUtdtw;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; tpiyf;Nfhuy; tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 m.  fz;b> `e;jhid tPjp> Njrpa mbg;gilf; fy;tp epWtfj;jpd; nrayhsUf;F vOj;J%ykhd 
tpz;zg;gk;

 M.  fz;b> `e;jhid tPjp> Njrpa mbg;gilf; fy;tp epWtfj;jpw;F nuhf;fg; gzkhf my;yJ fhRf; 
fl;lisahf kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;Jjy;

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 2022-11-08Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dh; 
jiyth;> jpizf;fsg; ngWiff; FO> Njrpa mbg;gilf; fy;tp epWtfk; vDk; Kfthpf;Ff; fpilf;fr; nra;jy; 
Ntz;Lk; my;yJ gzpg;ghsh; rig miwapy; itf;fg;gl;Ls;s 1k; ,yf;f Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; 
Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; toq;Feh;/ mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUth; fye;J 
nfhs;syhk;.

Nkyjpf tpguq;fis Njmfep nrayhshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jpizf;fg; ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

jiyth;> jpizf;fsg; ngWiff; FO (DPC),
Njrpa mbg;gilf; fy;tp epWtfk;>
`e;jhid tPjp>
fz;b.

njhiyNgrp ,y. 081-2232002



ம�ொஹ�ட் அஹ்ொப்
அஹதிய்ொப் பொடசொலை,
துந்துவ - மபந்்தொட்லட

அம்ொ இமதிகொப்
அஹதிய்ொப் பொடசொலை,
துந்துவ - மபந்்தொட்லட

பொதி�ொ �ரவொ நஸ்ரின்
அஹதிய்ொப் பொடசொலை,
துந்துவ - மபந்்தொட்லட

                      
�ொலைப் மபொழுதில் நொய ஒன்று கடறகலை 

�ணலில் விலை்ொடி �கிழந்தது. அதல்க் கண்-
ணுற்ற நண்டு ்வக�ொக அருகில் மசன்று ஒரு 
பொரலவ பொர்ததது. அதல் அவதொனி்தத நொய கவ-
னி்ொதது ்பொை விைக 'என்் ப்�ொ?' எ் வம-
புக்கு இழு்ததது நண்டு. நண்டின் வொர்தலத நொயக்கு 
மவறுப்லப ஊட்ட,  ்கொப்ததுடன், த்து கொலை்த 
தூக்கி்து. நண்டு; த்து முன்்ஙகொல்கள் இைண்-
லடயும தூக்கி ்பொர வீைன் ்பொை நின்்றது.   

எல்ைொவறல்றயும அவதொனி்தத கரிக் குருவி 
அவறறுக்கு அருகில் இருந்த சிறி் �ணற குமபி-

யில் மசன்று அ�ரந்தது. கரிக்குருவில்க் கண்-
டதும நொய தன் கொலை நிை்ததில் லவ்ததது. கரிக்-
குருவி புன்்லகயுடன் நின்்றது. நொயும நண்டும 
விைக குருவி தலை அலச்தது, 'என்் சண்லட ச�ொ-
தொ்ம ஆகிவிட்டதொ?' எ்க் ்கள்வி எழுப்பி்து,  
நண்டும நொயும நொண்ததுடன் தலை குனிந்த். 

குருவி; அ்த சிரிப்புடன் 'நீஙகள் அல�தி்ொக 
உஙகள் உஙகள் ்வலைகலை கவனி்ததொல் ஏன் 
்கொபம, ்வதல்கள் வைப்்பொகின்்றது? அலதவி-
டு்தது அலை்ொ விருந்தொளி்ொக, சு்ொமி �ொதிரி, 
இன்ம்ொருவரின் இட்ததிறகுள் அ்ததுமீறிப் புகுந்து, 
த�து வீை்தலத, ்கொப்தலத கொட்டி ்வதல்ப் படு்த-
துவது சரி்ொ? எ் வி்ொ்த மதொடு்ததது.

நொய; 'என்் சு்ொமி்ொ?' எ் ஆசசரி்்ததுடன் 
பொரக்க, 'சு்ொமில் உஙகளுக்கு மதரி்ொது.....
இ்றலக அன்ல் ஆக்்ைொச்ததுடன் அருகில் 
உள்ை இடஙகளுக்குள் பிை்வசி்தது ்கொை்ததொண்ட-
வம ஆடி்ொள்..... அந்த மகொடூை்தலத, உக்கிை்தலத 
தொஙக முடி்ொது எ்ததல்்்ொ உயிரி்ஙகள் 
மபரிதும  ்வதல்ப்பட்ட். 
எ் ்சொக்ததுடன் கூறி 

மபருமூசமசொன்ல்றயும 
உதிர்ததது.

குருவியின் குைலில் 
மதரிந்த ்வதல்ல் 
உணரந்ததொக, 'எது நொட்டுக்குள் புகுந்-
தது' எ் ம�ல்லி் குைலில் நண்டு 
்கட்டது. அதறகு குருவி, 

'இந்தக் கடல்நீரதொன், மிகுந்த 
்கொப்ததுடன் மகொந்தளி்தது பல்�ை 
உ்ை்ததிறகு மபொஙகி எழுந்து. ஊருக்-
குள்  நுலைந்தது. அந்த  ்வக்தலத 
கூ்றமுடி்ொது. அகப்பட்ட உடல�கள் 
உயிரி்ஙகள் மசொ்ததுக்கள் எ் அ்தத-

ல்ல்யும ஒரு நிமிட்ததில்  உருட்டிப் 
புைட்டி சீைழி்ததுவிட்டது... பை உயிரகலை-
யும கொவு மகொண்டது.

அ்த்நைம, கடல் தன் அைலக-
யும, தனி்ததுவ�ொ் ம�ன்ல�்த தன்-
ல�ல்யும இைந்தது. தன்ல் நமபி வொழந்த 
அ்ததல் கடல்வொழ உயிர இ்ஙகலையும 
துடிக்கவிட்டு ்வடிக்லக பொர்ததது. இ்ததல -்
யும கடல் மகொண்ட ்கொப்ததி்ொல் வந்த 
சீைழிவும அவைஙகளும தொன். அ்த 
்பொல் �லை, கொறறு என்ப்வும 
த்து நிலையில் �ொறி ்கொபங 
மகொண்டொல் மவள்ைப் மபருக்கு, 
�ண்சரிவு, பு்ல் எ் �ொறி 
பூமி்ததொல் நொசப்படு்ததி விடும. 
'்கொபம' மிகக் மகொடுல�்ொ்து, 
எ் நீண்ட மபருமூசமசொன்ல்ற 
உதிர்ததது. 

சறறு ் நைம அவ்விட்ததில்  ஒருவித�ொ் 
அல�தி குடிமகொண்டது. குருவி மதொடரந்-
தது. நொல்ப் பொர்தது, 'நண்டு உம்�ொடு 
விலை்ொட்ததொ்் வந்தது. ஆ்ொல் நீதொன் 
அவசைப்பட்டு  கொலை்த தூக்கிப் ்பொட்டொய. 
நல்ை கொைம நண்டு உன்ல் கடிப்பதறகு 
முன் நொன் வந்துவிட்்டன். இல்லைம்ன்-
்றொல்  உஙகளுக்கிலடயில்  மபரி் யு்ததம 
நடந்து இருவரு்� பொதிக்கப்பட்டிருப்பீர-
கள். '்கொபம பொவ்தலத ் தடும' எ்க் 
கூறி சி்றகடி்ததுப் ப்றந்தது. நண்டும 
நொயும அலதப்பொர்தது �கிழவுடன் 
நின்்ற்.

கரிக் குருவி புகட்டிய பாடம்

ல்றஸொ றிஸ்வொன்
அஹதிய்ொப் பொடசொலை,
துந்துவ - மபந்்தொட்லட

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
உலட்ொரமுன் இல்ைொர்பொல் ஏக்கறறுங கற்றொர   

  கலட்்ை கல்ைொ தவர

தெளிவுரை :  
தெல்வர் முன் ்வறிய்வர் நிற்பது ப்போல (கற்ற்வர்முன்) 
ஏங்கித் ெோழ்ந்து நின்றும் கலவிக் கற்ற்வபை உயர்ந்ெ்வர், 
கல்ோெ்வர் இழிந்ெ்வர்.

 

விலடகள்
இடமிருந்து வைம

01. வைைொறு 08. ்வலி 10. கிளி  12.  கிவி   
14. வ்ம 19. பணம 22 கரவம

்�லிருந்து கீழ
01. வஙகி   03. பைொ       05. ்வர  08. கிலி
11. வளி  12. விமபம   17. தமபி 18 கலை

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 29

இடமிருந்து வைம

(1)  உைகில் மிக ் வக�ொக ஓடக் கூடி  ்மிருகம இது. இைஙலகக் 
கொடுகளிலும வொழகின்்றது. ்வட்லட்ொடி இலை பிடிக்கும 
மகொடி  ்மிருகம.

(7)  வில்லில் இருந்து எய்ப்படுவது. அக்கொை்ததில் 
மிருகஙகலை ்வட்லட்ொடவும, ்பொர புரி்வும 
ப்ன்படு்ததி  ்ஆயுதம. (தலைகீைொ  ்மசொல்)

(9)  கடறகலைப் பிை்தச்ததில் �ணலில் படரந்து வைரகின்்ற, 
நலிவொ  ்தண்டுகள் மகொண்ட மகொடிவலக்த தொவைம இது. 
'ஒறறுல�்  ்பைம' என்பதறகொ  ்பைம�ொழிம்ொன்றில் 
இ்ததொவைம உவல�்ொகக் குறிப்பிடப்படுகின்்றது. 

 (தலை கீைொ  ்மசொல்)
(18) நீர, நிைம, கொறறு ஆகி  ் எ�து சுற்றொடல்களுக்கு 

ஏறபடுகின்்ற மகடுதல்கலை இவ்வொறு குறிப்பிடைொம.
(21) அறுசுலவகளில் ஒன்று இது. �ொஙகொய ்பொன்்றவறறில் 

இசசுலவ உள்ைது.
(23) மதன்ல ,் கமுகு ஆகி்வறறின் இைல�ப் 

பருவ்ததுக்குரி  ்�ைபுசமசொல். (தலைகீைொ  ்மசொல்)
             

்�லிருந்து கீழ

(2)  நொம உணவுக்குப் ப்ன்படு்ததுகின்்ற தொனி்ஙகளில் 
இதுவும ஒன்று. உழுந்து, ் சொ்ொ, பருப்பு ் பொன்று இதுவும 
ஒரு தொனி்ம. (தலைகீைொ  ்மசொல்)

(5)  �ைஙகள், மகொடிகள் எ�க்கு்த தருகின்்ற இனில�்ொ் 
உணவுப் மபொருள். உயிரசச்ததுக்கள் நில்றந்தது. தி்மும 
உண்பது உடலுக்கு நல்ைது. (தலைகீைொ  ்மசொல்)

(7)  குை்ததில் நீலை்த ்தக்கி லவப்பதறகொக சுறறிவை 
அல�க்கப்படுவது இது. உறுதி்ொக இல்ைொவிடில் தண்ணீர 
உலடப்மபடு்தது மவள்ைம பைவி விடும. 

 (தலைகீைொ  ்மசொல்)
(9)  பொடல்கள் இ்றறுபவன் இவன். (தலைகீைொ  ்மசொல்)
(11)  வருட்ததின் பன்னிைண்டிமைொரு கொைப்பகுதி. 
 (தலைகீைொ  ்மசொல்)
(16) இலை  ்ச்கொதைன் இவன்.
(19)  �ொமபை்ததின் உள்ளீடு சலத என்பது ் பொை, பைொப்பை்ததின் 

உள்ளீடு இது.

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல: 28
பாராட்டு பபறுவ�ார் 

1. ஹரி லூசன் ்�கவரணன்
தைம 07, சொஹிைொ ஆண்கள் கல்லூரி,
கட்டுகஸ்்தொட்லட,
இை. 2/27 A, மவலிகந்த, கண்டி.

2. ஸீ்்த தஹொனி சொட் 
தைம 10B, க/பதியு்ததீன், �களிர கல்லூரி 
34/12, மச�்ரிவ்தத வீதி, 
மதன்்க்குமபுை, கண்டி. 

3. பஹ�ொ
தைம 08 A, மபன்ஹில் கல்லூரி, கமபலை, 
இை. 22/12, இைவ்ததுல்ற, கமபலை.

4. ைவீந்திைன்
தைம 05, �ட்/பட். கனிஷட வி்ததி்ொை்ம,
குரு�ண்மவளி -- கிைக்கு, களுவொஞ்சிகுடி.

5. நவொப் பொ்ததி�ொ ரிப்தி்ொ
தைம 05, அல் - அ�ொன் மு.�.�.வி்ததி்ொை்ம
கல்மைொலுவ, மினுவொஙமகொலட.

6. பொ்ததி�ொ நிப்ைொ
தைம 13A, �தீ்ொ ்தசி் பொடசொலை ,
இை.273, மபொல்கஹ்ொ், நொைம�ை.

7. சு. ்கஸ்வினி
தைம 08 A, தி/ கலை�கள் �கொ வி்ததி்ொை்ம,
975, அன்புவழிபைம, திரு்கொண�லை.

8. மிக்தொ்த அஹ�்த
தைம 04, நொஙகல்ை மு.�.வி்ததி்ொை்ம, 
ஹஸன் இஸ்தொன், நொஙகல்ை, துல்ஹிரி்
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குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 04குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 30

எமிஷா ஒமாயா

இவ்ோர 
மழலல

விஜ்ன் / சந்திைைதொ,  
மகொட்டொஞ்்சல்.

மதொடரபுகளுக்கு  :  0112429294   
மின்்ஞ்சல்  :  editor.vm@lakehouse.lk   

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 30
சிறுவர் உலகம்   
தினகரன் வாரமஞ்சரி  

த.பெ.இல : 834 பகாழும்பு.  

பூமிக்கு அடியில் புதைந்துள்ள இறுகிப்போன நிலக்்கரியில் 
இருந்து ைோன் இந்ை அரிய வத்க தவரம் நமக்கு கிதைக்கிறது. 
ஆனோல், இது எந்ை ஆழத்திலிருந்து கிதைக்கிறது என்பது 
எத்ைதன ்பருக்கு தைரியும்? இது பூமிக்கு அடியில் 2 தமல் 

தைோதலவில் கிதைக்கும் என்று ்கருதுகிறோர்கள. ஆனோல், 
பூமிக்கு அடியில் 90 தமல் தைோதலவில் ைோன் இந்ை தவரம் 
இருக்கும். 2 தமல் தைோதலவில் தவறும் நிலக்்கரி மட்டும் 
ைோன் கிதைக்கும். 

ைந்தை + ைோய் - 
 - இரணைோம் ைதலமுதற 
போட்ைன் + போட்டி 
 - மூன்றோம் ைதலமுதற
பூட்ைன் + பூட்டி  - நோன்்கோம் ைதலமுதற 
ஓட்ைன் + ஓட்டி  - ஐந்ைோம் ைதலமுதற 
்ே்யோன் + ்ே்யோள - ஆறோம் ைதலமுதற 
பரன்+ பதர      - ஏழோம் ைதலமுதற 
பரன் + பதர - -பரம்பதர 
ஒரு ைதலமுதற ேரோேரியோ்க 60 வருைங்கள 
என்று த்கோணைோல், ஏழு ைதலமுதற 480 வரு-
ைங்கள. ஈ்ரழு ைதலமுதற 960 வருைங்கள. (கிட்-
ைத்ைட்ை ஆயிரைம் வருைங்கள) ஆ்க, பரம்பதர 
பரம்பதரயோ்க என்று தேோல்வைன் தபோருள ஈ்ரழு, 
பதினோன்கு ைதலமுதறயோ்க என்று தபோருள வரும். 
்வதறந்ை தமோழி்களிலும் இபபடி உறவு முதற்கள 
இல்தல. இதுவும் ைமிழுக்கு ஒரு ைனிச் சிறபபு.

இஞ்சிதய ்போன்ற ்ைோறறமுள்ள ்கோட்டு 
மஞ்ேள கிழஙகின் மீது, குரஙகுக்கு மிகுந்ை 
விருபபம். இது, மோங்கோய் இஞ்சிதயப 

்போன்று  ்கோரமில்லோைது. 
ேறறு இனிபபும் அதில் 
இருக்கும். அதை ருசி 
்கணை குரஙகு, அது-
்போல்வ ்ைோன்றும் 

ேோைோரண இஞ்சிதயக் 
்கணடு ஏமோந்து, 

்கடித்துச் சுதவத்து 
விடும்.  அப்போது 
ஏறபடும் அைன் 

மு ்க ப ோ வ த் த ை யு ம் 
்்கோபத்தையும் குறிப-

பது ைோன் இந்ைப 
பழதமோழி.

ரயில் ைணைவோ்ளங்களில் ்போைபபடும் ்கற்க-
ளுக்கு 'Track Ballast' என்று தபயர. 12 இன்சுக்கு 
்மல் இந்ை ்கற்கத்ள த்கோட்டி ை்ளம் அதமபபைன் 
மூலம், ரயில் ஓடும் ் போது ஏறபடும் அதிரவு்கத்ள 
ைோஙகிக் த்கோளளும். முக்கியமோ்க ைணைவோ்ளங-
்கள அைன் இைத்தில் இருந்து வில்கோமல் போரத்துக் 
த்கோளளும். 

மதழக் ்கோலங்களில் ைணைவோ்ளங்களில் 
ைணணீர ்ைங்கோமல் போரத்துக் த்கோளவது இந்ை 
்கற்கள ைோன். இது ைணைவோ்ளங்களில் ்கத்ள்கள, 
தேடி்கள வ்ளரோமல் ைடுக்கும்.

வீட்டின் பின் வோேல் ்கைதவ உதைத்துக் 
த்கோணடு உள்்ள வந்ை இரணடு திருைர்களில் 
ஒருவன், தூஙகிக் த்கோணடிருந்ை ்கணவதன-
யும் மதனவிதயயும் ்கட்டிப ்போட்டு விட்டு 
பக்்கத்தி்ல்ய ்கத்தி்யோடு ்கோவல் இருந்ைோன். 

இன்தனோரு திருைன் பீ்ரோதவத் திறந்து 
பணத்தையும் நத்க்கத்ளயும் மூட்தைக் ்கட்டி-
னோன். ்கோவல் நின்ற அந்ைத் திருைனிைம் அந்ை 
வீட்ைம்மோ தமல்லிய குரலில்... எதிரத்ை வீட்-
டிலும் திருடிட்டு ்போங்கய்யோ... அவ வீதைல்-
லோம் நிதறய நிதறய நத்கயோ வச்சிருக்்கோய்யோ. 
உங்களுக்குப புணணியமோ ்போகுமய்யோ.. 
என்றோள. அந்ைம்மோ தேோல்லி அனுபபித் ைோன் 
இங்க திருை வந்திருக்்்கோம். ேத்ைம் ் போைோ்ை 
என்று அைட்டினோன் அந்ைத் திருைன். 

இஞ்சி தின்ற 
குரங்கு ப�ோல!

தண்டவோளங்்களில் 
ஜல்லிக் ்கற்கள் எதறகு?

வட்ட நிலபவ வோ வோ வோ
வண்ண நிலபவ வோ வோ வோ - நீ
எட்ட இருந்து �ோரக்்கோமல்
எனது அருகில் ஓடி வோ...!
                              (வட்ட  நிலபவ...)
அழகிய நீல வோனத்தில்
�ய்ணம் ப�ோகும் வவணணிலபவ
உன்ன நோனும் அ்ழக்கினப்றன
உ்டபன நீயும் வரபவணடும்.
                               (வட்ட  நிலபவ...)

வண்ண நிலவவ வா.....!

வெல்லிதோசன
திருப்கோ்ணம்ல

(திரும்ல பதனவமோழி)

ஒரு சிறு துளி சோரோயம் அல்லது 
மது�ோனத்்த ஒரு பதளின பமல் 

வதளித்தோல், அதனோல் தோங்்க இயலோது. 
அந்த பதள் தன்னத்தோபன வ்கோடடிக் 

வ்கோணடு இ்றக்கும்.

அறிந்து ப�ாளவ�ாம்

வளரந்து பதய்ந்து மீளவும் நீ
வளரந்து பூர்்ண நிலவோகி
ஒளிரும் ்கோர்ணம் எதற்கோ்க
ஒனறும் எனக்குப் புரியவில்்ல.
                                 (வட்ட  நிலபவ...)
நடசத்திரங்்கள் �லசூழ
நடுபவ அழ்கோய் சிரிக்கின்ற
இனிய நிலபவ எப்வ�ோழுது
எனது அருப்க வருவோபயோ?
                                   (வட்ட  நிலபவ...)

நோம் முதல் த்லமு்்ற

சிரிக்்க... சிந்திக்்க 

்வரம் எங்கிருந்து 
கி்்டக்கி்றது? 
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சுகந்தி



க�ொலுன்றிப் பொய்தல் பொர்க� அதி� சொ�ச-
மொ� இரு்க�லொம், ஆனொல் ஆபத்்தத ்தொண்டி 
அ்தற்கு ஒரு வி்ல இரு்ககிறது. சுவரேறி 
குதி்க� மூங்கில் �ம்்ப பயன்படுத்த முடியும், 
வி்ையொட்டு்ககு சரிப்பட்டுவேொது.

ர�ொலூன்றிப் பொயவ்தற்கு பயன்படுததும் 
ர�ொல் ஒன்றின் வி்ல ஒரு இலட்சம் க்தொட்க-
�ம் ஐந்து இலட்சம் வ்ே சந்்்தயில் ரபொகும். 
எனரவ திற்ம இரு்ககும் வீேேொ� இருந்்தொலும் 
வறு்மயில் இருந்்தொல் சொதிப்பது �ஷடம் 
்தொன். 

யொழப்பொணத்்தச் ரசரந்்த அருந்்தவேொச புவி-
்தேனிடம் இரு்ககும் ர�ொலினொல் 4.90 மீற்றர 
உயேம் வ்ே ்தொவ முடியும். ஆனொல் அவேது திற-
்ம்ககு அது ரபொ்தொது. புதி்தொ� ர�ொகலொன்்ற 
வொங்கும் வசதியும் அவரிடம் இல்்ல.

நல்லரவ்ை இலங்்� இேொணுவத்்தச் 
ரசரந்்த ச� வீேர சன்ன கபரனொண்ரடொவின் 
ர�ொல் இருந்்தது. அ்த்ன்க க�ொண்டு பயிற்சி 
கசய்தொர. அ்த்ன்க க�ொண்டு ்தொன் ரபொட்டியி-
லும் பங்ர�ற்றொர. 

திய�ம மஹிந்்த ேொஜபக்ஷ வி்ையொட்டு அேங்-
கில் �டந்்த வொேம் ந்டகபற்ற ர்தசிய கமய-
வல்லுனர ்தகுதி�ொண் ரபொட்டியில் ர்தசிய 
சொ்த்ன்ய முறியடித்த ஒரே வீேேொ� புவி்தேன் 
முழு இலங்்�யிலும் ரபசப்படுவ்தற்கு அவர 
எடுத்த முயற்சி்ய சொ்தொேணமொ�்க �ருதிவிட 
முடியொது. 

இந்்தப் ரபொட்டியின் மு்தல் முயற்சியில் 4.70 
மீற்றர உயேம் பொயந்்த புவி்தேன் அடுத்தடுதது 
4.80, 4.90, 5.00 மீற்றர வ்ே ்தனது மு்தல் முயற்-
சியிரலரய அநொயொசமொ�த ்தொண்டிவிட்டொர. 

எனரவ ர்தசிய சொ்த்ன்ய முறியடி்ககும் 
வொயப்பு அதி�ரித்தது. ர�ொலூன்றிப் பொய்தலில் 
ர்தசிய சொ்த்ன ஐந்து ஆண்டு�ளு்ககு முன்னர 
நிறுவப்பட்டது. அ்த்னச் கசய்தவர இலங்்� 
விமொனப்ப்ட வீேர இஷொே சந்்தருவன். அவர 
2017 ஆம் ஆண்டு 5.11 மீற்றர உயர பொயந்்தர்த 
இலங்்� சொ்த்னயொ� இருந்்தது. 

இந்்த சொ்த்ன்ய முறியடி்ககும் முயற்சி-
யில் இறங்கிய புவி்தேன் 5.12 உயேத்்த க்தரிவு 
கசய்தொர. அ்த்ன மு்தல் முயற்சியிரலரய இல-
குவொ�த ்தொண்டவும் கசய்தொர.  

ர்தசிய சொ்த்ன்ய முறியடித்த அவர 
அதர்தொடு நிற்�வில்்ல. ்தன்ககு கி்டத்த 
அடுத்த வொயப்பில் 5.15 மீற்றர உயேத்்த ்தொவி 
அந்்த சொ்த்ன்ய புதுப்பிதது்க க�ொண்டொர. 
எனரவ, அந்்தப் ரபொட்டியில் மு்தலிடத்்த 
கபரி்தொ�ப் ரபொட்டி இன்றிரய கபற்று்கக�ொண்-
டொர. 

22 வய்தொன புவி்தேன் 5.15 மீற்றர உயேத்்த 
வந்்த உடன் ்தொவவில்்ல அ்தற்கு எடுதது்க-
க�ொண்ட ஆண்டு�ள் பல. ர்தசிய சொ்த்ன்ய 
முறியடி்ககும் முயற்சி அவர ்�யொல் இ்தற்கு 
முன்னர மூன்று ்தட்வ�ள் நழுவிப்ரபொனது. 

2016 ஆம் ஆண்டு �ண்டி ரபொ�ம்ப்ற 
வி்ையொட்டு அேங்கில் ந்டகபற்ற 32ஆவது 
அகில இலங்்� பொடசொ்ல வி்ையொட்டு 
அேங்கில் ்தங்�ப்ப்த்க�ம் கவன்ற புவி்தேன் 
்தொவிய உயேம் 3.80 மீற்றர.   

2017 கசப்கடம்பரில் திய�மவில் நடந்்த 
வி்ையொட்டுப் ரபொட்டியில் அவேது உயேம் 
4.40 மீற்றேொ� அதி�ரித்தர்தொடு 2018 ஆகும்-
ரபொது அது 4.70 ஆ� உயரந்்தது. 

இப்படி அவேது உயரும் அதி�ரிதது்க-
க�ொண்ரட ரபொகும்ரபொது அவர மீ்தொன அவ்தொ-
னமும் அதி�ரித்தது. யொழ. சொவ�ச்ரசரி இந்து்க 
�ல்லூரியில் பொடசொ்ல �ல்வி்ய நி்றவு 
கசய்த பின் வி்ையொட்டு்ககு ஒதது்ைப்பு 
அளி்ககும் இலங்்� இேொணுவ வி்ையொட்டு்க 
�ை�ததில் இ்ணந்்தொர. 

அண்்ம்க �ொலத்்த பொரத்தொல் பல கவற்-
றி�்ை்க குவிதது வருகிறொர. �டந்்த ஆண்டு 
ஒ்கரடொபரில் சு�்த்தொச வி்ையொட்டு அேங்கில் 
ந்டகபற்ற 99ஆவது ர்தசிய கமயவல்லுனர 
சம்பியன்ஷிப் க்தொடரில் 5.00 மீற்றர உயேத-
்்தப் பொயந்து ர்தசிய சம்பியனும் ர்தசிய சொ்த-
்ன்ககு கசொந்்த்க�ொேருமொன இஷொே சந்்தரு-
வ்ன வீழததினொர. 

க்தொடரந்து �டந்்த மொரச் மொ்தம் திய�ம 

மஹிந்்த ேொஜபக்ஷ ்ம்தொனததில் ந்ட-
கபற்ற கமயவல்லுனர ரபொட்டியில் புவி-
்தேனின் உயேம் ரமலும் அதி�ரித்தது. 
அப்ரபொது 5.10 மீற்றர உயேத்்தத ்தொவிய 
அவர இலங்்� சொ்த்ன்ய முறியடிப்-
பது ஒரு கசன்டி மீற்றேொல் ்தவறிப்ரபொனது. 
ஆனொல் இஷொே சந்்தருவ்ன வீழததி மு்தலி-
டம் கபறுவது அவரு்ககு இலகுவொனது. 

இலங்்� சொ்த்ன்ய முறியடி்ககும் 
அவேது முயற்சி க்தொடரந்்தது. �டந்்த ஜூன் 
மொ்தம் க�ொழும்பு சு�்த்தொச அேங்கில் ந்ட-
கபற்ற �னிஷட ர்தசிய கமயவல்லுனர சம்-
பியன்ஷிப் க்தொடரில் 5.00 மீற்றர உயேத்்த 
்தொவிய புவி்தேனு்ககு மீண்டும் ஒருமு்ற 
ர்தசிய சொ்த்ன்ய முறியடி்க� முடியொமல் 
ரபொனது.  

எப்படிரயொ அவேது மூன்றொவது முயற்சி-
யில் ர்தசிய சொ்த்ன்ய முறியடிததிரு்ககி-
றொர. புவி்தேனின் ர்தசிய சொ்த்ன என்பது 
க்தற்�ொசிய சொ்த்ன்யயும் விஞ்சுகிறது. 
2016இல் குவஹொததியில் ந்டகபற்ற க்தற்-
�ொசிய வி்ையொட்டுப் ரபொட்டியில் சந்்தரு-
வன் ்தொவிய 4.90 மீற்றர உயேரம இன்றும் 
சொ்த்னயொ� இரு்ககிறது. 

என்றொலும் அவர ஆசிய மற்றும் உல� மட்டத-
திற்கு கசல்ல இன்னும் தூேம் ரபொ� ரவண்டும். 
ர�ொலுன்றிப் பொய்தலின் உல� சொ்த்ன உயேம் 
6.21 மீற்றர. சுவீடன் நொட்டின் ஆரமன் டுப்-
லொன்டிஸ் ப்டத்தது. 

ஆசிய சொ்த்ன்ககுச் கசொந்்த்க�ொேர பிலிப்-
்பன்ஸின் எரனஸ்ட் ரஜொன் ஒபினொ. அவர 
பொயந்்த உயேம் 5.94 மீற்றர. 

இன்னும் இைம் வீேேொ� இரு்ககும் புவி்த-
ேனு்ககு உற்சொ�மும் ஆ்தேவும் வைங்கினொல் 

அவர இன்னும் உச்சம் ரபொகும் வொயப்பு அதி�-
மொ� இரு்ககிறது. 

கபொதுவொ� ர�ொலூன்றி பொய்தலில் ஒப்பீட்ட-
ைவில் வட்ககு ப்க�ம் அதி� திற்ம�ள் இருப்-
பது க்தரிகிறது. பொடசொ்ல மட்ட வி்ையொட்-
டுப் ரபொட்டி�ளில் வட மொ�ொண மொணவர�ள் 
இதில் ப்த்க�ம் கவன்று வருகிறொர�ள். 

அண்்மயில் ந்டகபற்ற ரசர. ரஜொன் 
டொரபட் சிரேஷட கமயவல்லுனர ரபொட்டி�-
ளில் 16 வயதின் கீழ கபண்�ளு்க�ொன ர�ொலூன்-
றிப் பொய்தலில் சொவ�ச்ரசரி இந்து �ல்லூரி்யச் 
ரசரந்்த பேந்்தொமன் அபிலொஷினி 3.00 மீற்றர 
உயேம் பொயந்து புதிய ரபொட்டிச் சொ்த்னயுடன் 
்தங்�ப் ப்த்க�த்்த கவன்றிருந்்தொர. 

�டந்்த வொேம் திய�மவு்ககு வந்்த அவர 3.30 
மீற்றர உயேம் ்தொவி மூன்றொவது இடத்்த 
பிடித்தொர. 16 வய்தொன அவரின் சிறந்்த திற்ம 
இது்தொன். 

�டந்்த ஜூன் மொ்தம் க�ொழும்பில் நடந்்த 
ர்தசிய �னிஷட கமயவல்லுனர சம்பியன்சிப் 
க்தொடரில் 18 வயதின் கீழ கபண்�ளு்க�ொன 
ர�ொலூன்றிப் பொய்தலில் புதிய �னிஷட ர்தசிய 
சொ்த்னயுடன் அவர ்தங்�ப்ப்த்க�ம் கவன்றி-
ருந்்தொர.   

க்தொடரந்து ர்தசிய மட்டப் ரபொட்டி�ளில் 
கவற்றி�்ை்க குவிததுவரும் அபிலொஷினி 
எதிர�ொலததில் இலங்்�்ககு நல்லக்தொரு மு்த-
லீடொ� இரு்ககும்.

என்றொலும் திய�மவில் நடந்்த ்தகுதி�ொண் 
கமயவல்லுனர ரபொட்டி�ளில் புவி்தே்னத 
்தவிரதது கபரி்தொ� சொ்த்ன�்ை பொர்க� முடி-
யவில்்ல. 

அடுத்த ஆண்டு கசப்கடம்பர மற்றும் ஒ்க-
ரடொபரில் சீனொவில் ந்டகபறவிரு்ககும் ஆசிய 

வி்ையொட்டுப் ரபொட்டி மற்றும் ஜூ்ல மொ்தத-
தில் ்தொயலொந்தில் ந்டகபறவிரு்ககும் ஆசிய 
கமயவல்லுனர சம்பியன்சிப் ரபொட்டி�ள் மு்க-
கியமொன்வ. இலங்்�்ககு ஒன்றிேண்டு ப்த்க-
�ங்�்ை கவல்வ்தற்கு வொயப்பு உள்ை ரபொட்டி-
�ைொ� இந்்த இேண்டு ரபொட்டி�்ையும் �ொண 
முடியும். 

இந்்தப் ரபொட்டி�ளு்க�ொன வீேர�்ை ர்தரவு 
கசயவ்தற்�ொ�ரவ இந்்தத ்தகுதி�ொண் கமய-
வல்லுனர ரபொட்டி இடம்கபற்றது. கவற்-
றி�ள், ர்தொல்வி�்ை ்தவிே புதிய சொ்த்ன-
�ள் ப்டத்த எண்ணி்க்�்ய விேல்விட்டு 
எண்ணி விடலொம். 

ஒரே ஒரு ர்தசிய சொ்த்ன மொததிேம் முறியடி்க-
�ப்பட்ட இந்்தப் ரபொட்டியில் புவி்தேன் ்தவிே, 
ரமலும் இரு ரபொட்டி�ளில் ்தொன் குறிப்பிடத-
்த்க� சொ்த்ன�ள் முறியடி்க�ப்பட்டிருந்்தன. 

ஆண்�ளு்க�ொன 400 மீற்றர ஓட்டப்ரபொட்-
டியில் �ொலிங்� குமொே 45.70 விநொடி�ளில் 
ரபொட்டி்ய முடிந்து ்தனது சிறந்்த �ொலத்்த 
பதிவு கசய்தர்தொடு கபண்�ளு்க�ொன ஈட்டி எறி-
்தலில் 59.40 மீற்றர தூேம் எறிந்து சிறந்்த கசொந்்த 
சொ்த்ன பதிவு கசயயப்பட்டது. 

எனினும் ஆண்�ளு்க�ொன 10 ஆயிேம் மீற்றர 
ஓட்டப் ரபொட்டியில் ர்தசிய சம்பியனொன 
ம்லய�த்்தச் ரசரந்்த குமொர சண்முர�ஸ்வ-
ேன் இேண்டொம் இடததிற்கு பின்்தங்கியர்தொடு, 
200 மீற்றர ஓட்டப்ரபொட்டியில் சம்பியனொன 
கமொஹமட் சபொன் இேண்டொம் இடததிற்கு ்தள்-
ைப்பட்டிருந்்தொர. 

எனினும் கபண்�ளு்க�ொன 1500 மீற்றர 
ஓட்டப்ரபொட்டியில் ர்தசிய சம்பியன் �யன்-
தி�ொ அரபேதன மற்றும் கபண்�ளு்க�ொன 100 
மீற்றர ஓட்டப்ரபொட்டியில் லக்ஷி�ொ சு�ன்தி 
்தனது வை்க�மொன திற்ம்ய கவளிப்படுத-
தினொர. 

இதில் சம்பியன்�்ை ர்தொற்�டிதது புதிய 
வீே, வீேொங்�்ன�ள் கவற்றி�்ை்க குவித-
்தரபொதும் அது புதிய சொ்த்ன�ைொ� மொற-
வில்்ல. அ்தொவது சம்பியன் வீேர�ளின் 
பின்ன்டரவ புதிய வீேர�ளு்ககு கவற்றி்ய 
்தந்திரு்ககிறது. மற்றபடி புதிய வீேர�ள் புதுச் 
சொ்த்ன்ய ப்டதது சம்பியன்�்ை முறிய-
டி்க�வில்்ல என்பது ஆரேொ்ககியமொன ஒன்-
றல்ல. 

கபரிதும் எதிரபொர்க�ப்பட்ட ஆண்�ளு்க-
�ொன 100 மீற்றர ஓட்டப்ரபொட்டியில் இலங்்� 
இேொணுவத்்தச் ரசரந்்த ்வ.சி.எம் ரயொ்த 
சிங்� கவற்றி கபற்றொர. அவர 10.53 விநொடி-
�ளில் ரபொட்டி்ய முடிததிருந்்தொர. இந்்த்க 
�ொலம் சரவர்தச மட்டததிற்கு ரபொதுமொன்தொ� 
இல்்ல. 

என்றொலும் ்தற்ரபொது சரவர்தச அைவில் 
பயிற்சி மற்றும் ரபொட்டி�ளில் பங்ர�ற்று 
வரும் யுபுன் அரபர�ொன் நம்பி்க்� ்தருப-
வேொ� இருந்து வருகிறொர. கபொதுநலவொயப் 
ரபொட்டியில் கவண்�லப் ப்த்க�ம் கவன்ற 
அவர அண்்மயில் உல�த ்தேவரி்சயில் 20 
ஆவது இடததிற்கு முன்ரனறி இருந்்தொர. 

இந்்த ஆண்டில் அவர பங்ர�ற்ற �்டசி 
ரபொட்டி�ளில் 2 ்தங்�ப்ப்த்க�ங்�்ை கவன்றி-
ரு்ககிறொர. �டந்்த வொேம் நடந்்த இத்தொலி �ை� 
சம்பியன்சிப் ரபொட்டியின் 100 மீற்றர ஓட்டப் 
ரபொட்டி்ய 10.35 விநொடி�ளில் முடிதது 
்தங்�ம் கவன்ற அவர அஞ்சரலொட்டப் ரபொட்-
டியிலும் மு்தலிடம் கபற்றொர. 

அவர அடுத்த ஆண்டு இலங்்�்ககு கபரும் 
நம்பி்க்� ்தரும் வீேேொ� இரு்ககிறொர. 

ர்தசிய கமயவல்லுநர வீேர�்ை ர்தரவு 
கசயவ்தற்�ொன ரமலும் இரு ர்தசிய கமய -
வல்லுனர ்தகுதி�ொண் ரபொட்டி�ள் எதிரவ -
ரும் கபப்ேவரி மற்றும் ஏப்ேல் மொ்தங்�ளில் 
ந்டகபறவிரு்ககின்றன. இலங்்� சரவர்தச 
மட்டததில் ப்த்க� எதிரபொரப்்ப அதி�ரி்க� 
இந்்தப் ரபொட்டி�ள் மு்ககியமொன்தொ� இரு்க -
கும். இ்தற்கு புவி்தேன் உட்பட வீேர�ள் ்தமது 
திற்ம்ய ரமலும் அதி�ரிப்பது அவசியம்.

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ்வரும் ஒகதடோபர 
1ஆம் திகெதி ்ேோடககெம் சில முககிய மோற்-
றஙகெள் நிகெழவுள்்ளன. அவுஸ்திதேலியோவில் 
அடுதே மோேம் நடட்பறவிருககும் டி20 
உலகெக கிண்ணப் தபோட்டியில் இது அமு-
லுககு ்வரும். பிேேோன மோற்றஙகெள் பின்வ-
ருமோறு,  

எச்சிலுககுத ேடட
்கெோதேோனோ ்பருந்ேோற்று கெோே்ணமோகெ 

2020இல் பநடே ப்ளப்ளப்பூட்ட எச்சிடல 
பயனபடுதது்வேற்கு ஐ.சி.சி ேடட விதிதேது. 
அநேத ேடட நிேநேேமோககெப்பட்டுள்்ளது. ேற்-
கெோலிகெத ேடட இருநே கெோலததில் வீேரகெள் 
வியரட்வடயதய இநே த்வடலககு பயன-
படுததினோரகெள். இனி அது நிேநேேமோகிவிட்-
டது. பநடே சுவிங ்சயய ஒரு பககெதடே 
ப்ளப்ளப்பூட்டு்வது அ்வசியம்.     

புதிய துடுப்போட்ட வீேருககு ச்வோல்
துடுப்போட்ட வீேர ஒரு்வர பிடி்யடுதது 

ஆட்டமிழககும்தபோது எதிர முடனயில் இருக-
கும் துடுப்போட்ட வீேர மறுமுடன பககெம் ஓடி 
இருநேோல் அ்வதே அடுதே பநதுககு துடுப்-
்படுதேோடு்வது ்வழககெம். இனி இநே ்வழக-
கெம் ்சல்லோது. புதிேோகெ துடுப்்படுதேோட 
்வரும் வீேர அடுதே பநதுககு முகெம்்கெோடுககெ 
த்வணடும். 

‘மனகெட்’ இனி ்கெ்ளே்வ குடறச்சலில்டல

துடுப்்படுதேோடோே முடனயில் இருக-
கும் வீேர பநது வீசும்தபோது தகெோட்டுககு 
்்வளிதய ்சனறோல் பநதுவீச்சோ்ளர ஆட்ட-
மிழககெச் ்சய்வது கிரிக்கெட்டில் ஒரு ்கெ்ள-
ே்வக குடறச்சலோகெ இருநது ்வநேது. சட்டப் 
புதேகெததிலும் இேற்கு ‘நியோயமற்ற ஆட்டம்’ 
எனதற குறிப்பிடப்பட்டிருநேது. ஆனோல் 
இப்தபோது அது ் ்வறுமதன ேன அவுட் எனறு 
சோேோே்ணமோககெப்பட்டிருககிறது. இேனோல் 
மனகெட்டின ்பயருககு இருநே இழுககு 
தபோயவிட்டது. 1948 சிட்னி ்டஸ்டில் 
அவுஸ்திதேலிய துடுப்போட்ட வீேர பில் 
பி்ே்ளடன இநதிய பநதுவீச்சோ்ளர மனகெட் 
இநே சரச்டசககுரிய முடறயில் ஆட்டமிழக-
கெச் ்சயேேோல் இநே ்வழககெதடே மனகெட் 
எனறு அடழககிறோரகெள். 

இனி தசோம்பலுககு இடமில்டல
ஒருநோள் சர்வதேச தபோட்டி மற்றும் ் டஸ்ட் 

தபோட்டிகெளில் புதிய துடுப்போட்ட வீேர ஆடுகெ-
்ளம் ்வரு்வேற்கு மூனறு நிமிடம் ஒதுககெப்பட்-
டிருநேது. இப்தபோது அது ஒரு நிமிடதேோல் 
குடறககெப்பட்டிருககிறது. அதுத்வ டி20இல் 
90 விநோடிககுள் ஆடுகெ்ளம் ்வநது துடுப்்ப-
டுதேோட ேயோேோகெ த்வணடும். 

குறும்பு ்சயேோல் ேணடடன
பநதுவீச்சோ்ளர பநதுவீச ஒடி்வரும்தபோ-

தும் கெ்ளதேடுப்பில் ஈடுபடும் வீேரகெள் சில 
தநேஙகெளில் எககுதேப்போன த்வடலகெட்ள 
்சய்வடே சில சமயம் போரககெ முடியும். 
இனி அவ்வோறோன தநேததில் நியோயமற்ற 
நகெரவுகெளில் ஈடுபட்டோல் அநே பநது ்சல்-
லோமலோககெப்படு்வதேோடு துடுப்்படுதேோ-
டும் அணிககு ஐநது ேணடடன ஓட்டஙகெள் 
்வழஙகெப்படும். 

ஆடுகெ்ளததுககுள் இருககெ த்வணடும்
துடுப்்படுதேோட ்வடேயறுககெப்பட்ட 

ஆடுகெ்ளததிற்குள் (பிட்ச்) துடுப்போட்ட வீேர 
இருககெ த்வணடும். அவ்வோறு இல்லோமல் 
அடிககெப்படும் பநது ்சல்லோே பநேோகெ அறி-
விககெப்படும். அதேதபோனறு அவ்வோறு ஆடு-
கெ்ளததிற்கு ்்வளிதய வீசப்படும் பநது தநோ 
தபோலோகெ அறிவிககெப்படு்வதேோடு, பிரீ ஹிட் 
்வழஙகெப்படும்.   

துடுப்போட்ட வீேருககு பநடே 
எறிய முடியோது

பநதுவீச்சோ்ளர பநதுவீச ்வரும்தபோது துடுப்-
போட்ட வீேர ஆடுகெ்ளதடே (பிட்ச்) கெடநது முன-
தனோககி நகெரநது ்வரு்வேோகெத ் ேரிநேோல், பந-
துவீச்சோ்ளர துடுப்போட்ட வீேர பககெம் இருககும் 
விக்கெட்டட தநோககி பநடே எறிநது ேன 
அவுட் ்சயயும் முடற ேதது ்சயயப்படுகி-
றது. இது்வடே அவ்வோறு ்சயேோல் அது 
‘்டட் தபோல்’ என அறிவிககெப்பட்டு ்வநேது. 

தநேம் முககியம்
நிர்ணயிககெப்பட்ட தநேததுககுள் பநது-

வீச்டச நிடறவு ்சயயவில்டல எனறோல் 
30 யோரட் ்வட்டததுககு ்்வளிதய ஒரு கெ்ளத-
ேடுப்போ்ளர குடற்வோகெ இருககெ த்வணடும் 
எனற விதி டி20யில் மட்டும் இருநே 
நிடலயில், ேற்தபோது அது ஒருநோள் தபோட்டி-
கெளுககும் ்கெோணடு்வேப்பட்டிருககிறது.

இப்பததிரிடகெ அதஸோஸிதயட்டட் நியூஸ் தபப்பரஸ் ஒப் சிதலோன லிமிடட் கெம்பனியேோல் ்கெோழும்பு இல. 35, டி ஆர. விஜய்வரேன மோ்வதடேயிலுள்்ள தலக ஹவுஸில் 2022 ்சப்்டம்பர மோேம் 25ம் திகெதி ஞோயிற்றுககிழடம அச்சிட்டுப் பிேசுரிககெப்பட்டது.
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புவிதரனின் பாய்ச்சலும்
இலங்கையின் எதிரகைாலமும்

குறிப்பு

மாறுகிறது 
கிரிக்கெட்

தியகெம மஹிந்த ராஜபக்ஷ விளையாட்டு 
அரங்கில் கெடந்த வாரம் நளட்பறற த்தசிய 
்மயவல்லுனர் ்தகுதிகொண் தபாட்டியில்
த்தசிய சா்தளனளய முறியடித்த ஒதர 
வீரராகெ புவி்தரன் முழு இலங்ளகெயிலும் 
தபசபபடுவ்தறகு அவர் எடுத்த முயறசிளய 
சா்தாரணமாகெக கெருதிவிட முடியாது.
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ட�ொலர் மூலமொன ட�ொடுப்பனவை ஏற்றுக் ட�ொள்ளும் லிற் ர�ொ

 2022 செபசடெம்பர் 1ஆம திகதி 
முதல் செலான் வங்யின் பிரதி 
பிரதை நிமைவவற்று அதிகாரியாக 
ரவைஷ் ஜயவெகர நியமிக்கப்பட் -
டுள்ார். 

இநத நியைனத்துக்கு முன்ன -
தாக பிரதை செயற்்பாட்டு அதி -
காரியாக செயலாற்றியிருநத 
ஜயவெகர, 2021 நவம்பர் ைாதம 
முதல் செலான் டிவலபைன்ட்ஸ் 
பிஎல்சியின் நிமைவவற்று அதிகா -
ரைற்ை ்பணிப்பா்ராகவும திகழ் -
கின்ைார்.   

2011 ஆம ஆண்டு பிரதை நிதி 
அதிகாரியாக செலான் வங்கி -
யில் இமைநது சகாண்டெ ஜய -
வெகர, 2016 ஆம ஆண்டில், 
பிரதை இடெர் அதிகாரி எனும 
ச்பாறுபம்ப ஏற்ைதுடென், 2018 
ஆம ஆண்டு முதல் 2019 ஆம 
ஆண்டு வமரயான காலப்பகுதி -
யில் கூட்டொண்மை வங்கியியல் 

– பிரதி ச்பாது முகாமையா் -
ராக ்பணியாற்றியிருநதார். 2020 
ஜனவரி ைாதம, இவர் சிவரஷ்டெ 
பிரதி ச்பாது முகாமையா்ராக 
்பதவி உயர்வு செயயப்பட்டு, 
2021 ஆம ஆண்டில், பிரதை 
செயற்்பாட்டு அதிகாரி எனும 
நிமலக்கு உயர்நதிருநதார்.   

செலான் வங்கியுடென் 
இமைநது சகாளளும முன் -
னதாக, பிரான்ஸ் வங்கியியல் 
முன்வனாடியான BNP Paribas 
ைத்திய கிழக்கு பிராநதியத்தின் 
(்பஹசரயன், ெவுதி அவரபியா, 
குமவட், கட்டொர், து்பாய, அபு 
தாபி ைற்றும மெபபிரஸ்) பிரதி 
பிராநதிய நிதிக் கட்டுப்பாட்டொ் -
ராக ்பஹசரயனிலிருநது இயங்கி -
யிருநதார். இலங்மக HSBC இல் 
இவர் நிதி ைற்றும திட்டெமிடெல் 
வதிவிடெ முகாமையா்ராகவும, 
KPMG ஸ்ரீ லங்காவில் கைக்காயவு 
முகாமையா்ராகவும ்பணியாற் -
றியுள்ார். உளநாட்டிலும, ெர் -
வவதெ ரீதியிலும வங்கியியல், 
தநதிவரா்பாயத் திட்டெமிடெல், நிதி 
முகாமைத்துவம, இடெர் ைற்றும 
கைக்காயவு வ்பான்ைவற்றில் 20 
வருடெங்களுக்கு வைலான அனு்ப -
வத்மத இவர் சகாண்டுள்ார்.  

டெலொன் ைங்கியின் பி�தி பி�தம நிவைரைற்று   
அதி�ொரியொ� �ரமஷ் ஜயரெ��

ஊழியர்கம  ் ஊக்குவித்து, ஈடு்பாட்-
மடெப வ்பணும வநாக்குடென், வதசிய 
தகவல் சதாடெர்்பாடெல் சதாழில்நுட்்ப தீர்-
வுகள வழங்குநரான SLT-MOBITEL, தனது 
்பன்வநாக்கு ச்பாழுது வ்பாக்கு நிமல-
யத்மத, கட்டொன, ச்பாத்வதாவடெ ்பகுதி-
யில் அண்மையில் நிறுவியுள்து.  

SLT-MOBITEL இன் உரிமையாண்மை-
யின் கீழான ்பகுதியில் இநத ச்பாழுது 
வ்பாக்கு நிமலயம அமைநதுள்து. 
இரண்டு ஏக்கர் ்பகுதியில் அதிகாரிகளுக்-
கான தங்குமிடெப்பகுதி ைற்றும 40 வ்பர்ச் 
்பகுதியில் ்பரநத விம்யாட்டு மைதானம 
ஆகிய இரு ்பகுதிகம  ் இநத நிமலயம 
சகாண்டுள்து. 1.75 ஏக்கர் ்பகுதியில் 
சிற்றூழியர்களுக்கான தங்குமிடெ வெதிக-
ம்யும சகாண்டுள்து. முன்னர் இநதப 
்பகுதி, SLT அதிகாரிகளின் தங்குமிடெைாக 
காைப்பட்டெதுடென், சதாற்றுப ்பரவல் 

காலப்பகுதியில் ஊழியர்களுக்கான 
சகாவிட் சிகிச்மெ நிமலயைாகவும ்பயன்-
்படுத்தப்பட்டிருநதது.  

இநத நிமலயத்தின் அறிமுக நிகழ்-
வில் குழுை தவிொ்ர் சராஹான் ச்பர்-

னாண்வடொ, குழுை பிரதை 
நிமைவவற்று அதிகாரி லலித் 
செசனவிரட்ன, பிரதை நிமை-
வவற்று அதிகாரி ஜனக அவ்ப-
சிங்க (SLT), ெநதிக விதாசரன 
– பிரதை நிமைவவற்று அதிகாரி 
(சைாபிசடெல்) ைற்றும 
SLT-MOBITEL இன் சிவரஷ்டெ அதி-
காரிகள ்பலரும கலநது சகாண்டெ-
னர்.  

தரம வாயநத ச்பாழுது வ்பாக்கு 
அமெங்கள, அனு்பவங்கள ைற்றும 
வெதிகம  ் ச்பற்றுக் சகாடுத்து, 
ெமூகைாக வ்ர்ச்சிமய எயதும 

வநாக்கில் SLT-MOBITEL, ்பன்வநாக்கு 
ச்பாழுது வ்பாக்கு நிமலயத்மத ஊழியர்-
களுக்கு ்பரநத்வு வெமவகம  ்உள்டெக்-
கியதாக, எதிர்காலத்தில் வைலும வைம்ப-
டுத்துவதற்கு எதிர்்பார்த்துள்து.   

்பன்ரநொக்கு ட்பொழுதுர்பொக்கு நிவலயதவத 
அறிமு�ம் டெய்துள்்ள  SLT-MOBITEL  

இலங்மகயின் மிகவும 
அபிைானம ச்பற்ை 
உைவு ைற்றும ்பலெரக் -
குப ச்பாருட்கம் விநி -
வயாகிக்கும த்ைான 
ஊச்பர் ஈட்ஸ் ைற்றும 
முற்றிலும தன்னார்வத் -
சதாண்டு அடிப்பமடெ -
யில் இயங்கி வருகின்ை  
தன்னார்வத் சதாண்டு 
அமைப்பான Robin 
Hood Army (RHA) இன் 
இலங்மக கிம் ஆகியன ச்பாரு -
்ாதார சநருக்கடி காரைைாக 
நலிவுற்ை ெமூகங்களுக்கு ஆதரவ -
ளிப்பதற்காக மகவகார்த்துள்ன. 
சகாழுமபு முழுவதும மிகவும 
்பாதிக்கப்பட்டெ குடும்பங்களுக்கு 
வழங்கப்படும உலர் உைவு நன் -
சகாமடெகம் வெகரிக்க, அவர்கள 
தைது த்ம, ்பரிைாைம ைற்றும 
அமடெவு ைட்டெத்மதப ்பயன்்படுத் -
துவார்கள.  

செபசடெம்பர் முதல், வாடிக்மக -
யா்ர்கள ஊச்பர் ஈட்ஸ் செயலி 
மூலம வநரடியாக நகரம முழு -
வதும உள் பிரத்திவயக RHA 
வெகரிபபு மையங்களுக்கு ஆர்டெர் 

செயவதன் மூலம உலர் உைவுப 
ச்பாதிகம் நன்சகாமடெயாக 
வழங்கலாம. ஊச்பர் ஈட்ஸ் தனது 
செயலியின் மூலைாக வழங்கப -
்படும ஒவசவாரு நன்சகாமடெ -
யின் ைதிபபிற்கும ஈடொக ெைைான 
அ்வில் தனது ்பங்களிபம்பயும 
வெர்த்துக் சகாளளும. ‘Robins’ 
என்று அமழக்கப்படும RHA தன் -
னார்வத் சதாண்டெர்கள, இநத 
நன்சகாமடெகம் ஒவசவாரு 
நாளும வெகரிபபு மையங்களில் 
இருநது வெகரித்து அவற்மை விநி -
வயாகிக்க உதவுவார்கள.  

ஊச்பர் ஸ்ரீலங்காவின் ச்பாது 
முகாமையா்ரான ்பாவனா 

தத்லானி சஜய -
வர்த்தன அவர்கள 
இ க் கூ ட் டெ ா ண் ம ை 
குறித்த தனது கருத் -
துக்கம்ப ்பகிர்ந -
து ச க ா ள ம க யி ல் , 
“ இ ல ங் ம க க் கு ம 
நாங்கள வெமவ 
செயயும ெமூகங் -
களுக்கும உதவு -
வதற்கு நாங்கள 
க டெ ம ை ப ்ப ட் டு ள -

வ்ாம. இலங்மகயில் Robin Hood 
Army உடென் இமைநது சகாளவ -
தில் நாங்கள ைகிழ்ச்சியமடெவது -
டென், இநத கடினைான வநரத்தில் 
மிகவும வதமவப்படும குடும -
்பங்களுக்கு ஆதரவளிக்க எண்ணி -
யுளவ்ாம. ஒரு ச்பருமைமிக்க 
இலங்மகயர் என்ை வமகயில், 
தாரா் ைனதுடென் நன்சகாமடெ 
வழங்க முன்வருைாறு அமனவ -
மரயும ஊக்குவிப்பவதாடு, இநத 
சநருக்கடியில் இருநது நைது நாடு 
வலுவாக சவளிவருவதற்கு தங்க -
்ால் இயன்ை உதவிகம்ச் செய -
யுைாறும நான் ஊக்குவிக்கிவைன்,” 
என்று குறிபபிட்டொர்.   

நலிவுற்ை ெமூ�ங்�ளுக்கு உதவுைதற்�ொ� 
வ�ர�ொர்ததுள்்ள  Robin Hood Army

இலங்மகயின் முன்னணியிலுள் 
்பல்வமகப்படுத்தப்பட்டெ கூட்டு 
நிறுவனைான  DIMO ெமீ்பத்தில் ISO 
45001:2018 ொன்றிதமழப ச்பற்றுள-
்து. இநத ொன்றிதழானது, சதாழில் -
ொர்  சுகாதாரம ைற்றும ்பாதுகாபபு 
சதாடெர்பில் உயர் தரத்மத உறுதிப -
்படுத்தியுள் DIMO நிறுவனத்தின்  
திைமன வைலும உறுதிப்படுத்துவ -
வதாடு, அதற்கான அங்கீகாரைாகவும 
வி்ங்குகிைது.

DIMO நிறுவனத்தின் தமலவ-
ரும அதன் முகாமைத்துவப ்பணிப -
்பா்ருைான ரஞ்சித்  ்பண்டிதவக, 
இது சதாடெர்பில் கருத்துத் சதரி -
விக்மகயில், "எைது வர்த்தகத்தின் 
மிகவும  ச்பறுைதியான சொத்தா-
கிய எைது ்பணியா்ர்களின் உடெல் 
ைற்றும ைன நலமன வைம்படுத்து-
வவத எைது  முதன்மையான வநாக் -
கைாகும. சதாழில்ொர் சுகாதாரம 
ைற்றும ்பாதுகாபபு முகாமைத்துவ 
சதாகுதிமய  (Occupational Health & 
Safety Management System - OHSMS) 
செயற்்படுத்துவது சதாடெர்்பான  
எைது நிறுவனத்தின் மூவலா்பாய 

முடிவானது, ்பணியில் இருக்கும 
எைது ஊழியர்களின் உடெல் நலன்  
ைற்றும ைன நலமன சதாடெர்நது 
வைம்படுத்தப்படுவமத உறுதி செய-
வதற்காக எடுக்கப்பட்டெதாகும.  இது 
எைது ஊழியர்கள ்பாதுகாப்பாகவும 
ஆவராக்கியைாகவும இருப்பமத 
உறுதிசெயகிைது. நிறுவனம  தனது 
ஊழியர்கள உளளிட்டெ, தாம வெமவ 
செயயும ெமூகங்களின் கனவுகள 
ைற்றும அபிலாமைகம்  ஊக்கு-
விப்பதற்கு DIMO உறுதிபூண்டுள-
்து. இது ஒபபிடெ முடியாத செயல்-
திைனுக்கு வழிவயற்்ப்படுத்துகிைது.  
இநதச் ொன்றிதழானது, ்பணியா்ர் -
கள எபச்பாழுதும சிைப்பாக கவ -
னிக்கப்படுவமத உறுதிசெயவது  
சதாடெர்்பான எைது அர்ப்பணிபம்ப 
உறுதிப்படுத்துகிைது." என்ைார்.

ISO 45001:2018 ொன்றிதழ் அங்கீ-
காரைானது, DIMO நிறுவனம எதிர் -
சகாள்க்கூடிய  ொத்தியைான அ்பா -
யங்கள ைற்றும அனர்த்தங்கம் 
அமடெயா்ம காை உதவுவவதாடு, 
அநத அ்பாயங்கள  நிகழும வாயபபு-
கம் நீக்கவும உதவுகிைது. வைலும, 

அநத அ்பாயங்கள ைற்றும செயற் -
்பாட்டு  அ்பாயங்களின் ொத்தியைான 
விம்வுகள ைற்றும தாக்கத்மத 
உயர்நத அ்வில் குமைக்க நிறுவ-
னத்திற்கு  திைமன ஏற்்படுத்துகிைது. 
இநதச் ொன்றிதமழப ச்பறுவது, 
துமையில் முன்னணியில் இருக்கும  
DIMO இன் சிைபம்ப வைலும உயர்த் -
துவவதாடு, DIMO மீது வாடிக்மகயா-
்ர் நமபிக்மகமய வைலும  உருவாக்-
குகிைது.

DIMO நிறுவனத்தின் தர முகா-
மைத்துவ சதாகுதியானது, 2001 
முதல் ISO ொன்றிதமழப  ச்பற்றுள -
்துடென், தற்வ்பாது ISO 9001:2015 
ொன்றிதமழயும அது ச்பற்றுள்து. 
சூழல் முகாமைத்துவ  சதாகுதியா -
னது முதன் முதலில் 2005 இல் ISO 
ொன்றிதமழ ச்பற்ைது. தற்வ்பாது 
அது ISO  14001:2015 ொன்றிதமழப 
ச்பற்றுள்து. 

OHSMS ஆனது 2021 இல் செயற்-
்படுத்தப்பட்டெவதாடு,  DIMO நிறு-
வனத்தின் ச்பறுைதியான ஊழியர்க-
ளுக்கு அது சிைநத ்பணிச்சூழமலயும 
உறுதி செயகிைது.

ISO  45001:2018 ெொன்றிதவை ட்பற்றுள்்ள DIMO

சகாைர்ைல் வங்கி தனது ெமூகப 
ச்பாறுபபுத் திட்டெத்தின் பிரதான 
செயற்்பாடொன தகவல் சதாழில் -
நுட்்ப ஆயவுகூடெங்களின் அன்்ப -
ளிபபுத் திட்டெத்தின் கீழ் 250வது 
தகவல் சதாழில்நுட்்ப நிமல -
யத்மத அண்மையில் ைகரகமை -
யில் உள் ஒரு ்பாடெொமலக்கு 
வழங்கி உள்து. 

வதசிய அபிவிருத்தி இலக்குக -
ளுக்கு ஆதரவளிக்கும வமகயில் 
டிஜிட்டெல் அறிமவ ெமூகத்தின் 
அடிைட்டெத்துக்கு சகாண்டு 
செல்லும வமகயில் இநதத் 
திட்டெம முன்சனடுக்கப்பட்டு வரு -
கின்ைது.  

வதசிய ைட்டெத்திலான இநதத் 
திட்டெத்தின் மூலம கமடெசியாகப 
்பயன் அமடெநதுள் ்பாடெொமல 
44 வருடெங்கள ்பழமையான ஸ்ரீ 
ஜயவர்தனபுர கல்வி வலயத்தின் 

கிழ் வரும ஜனாதி்பதி கல்லூரி -
யாகும. இநதப ்பாடெொமல 3200 
ைாைவர்கம்க் சகாண்டுள்து. 

முழு அ்விலான வெதிகள 
ைற்றும த்்பாடெங்களுடென் கூடிய 
இநத தகவல் சதாழில்நுட்்ப கூடெம 
கல்விப ச்பாதுத் தராதர உயர்தர 
பிரிவில் ச்பாது தகவல் சதாழில் -
நுட்்பம; ைற்றும தகவல் ைற்றும 
சதாடெர்்பாடெல் சதாழில்நுட்்பம 
என்்பனவற்மை ஒரு ்பாடெைாக 
வைற்சகாளளும ைாைவர்க -
ளுக்கும அவதவ்பால் க.ச்பா.த 
ொதாரை தரத்தில் தகவல் ைற்றும 
சதாடெர்்பாடெல் சதாழில்நுட் -
்பத்மத ்பாடெைாகக் கற்கும ைாை -
வர்களுக்கும ச்பரும ்பயன் அளிப -
்பதாகும.   

கமடெசியாக அன்்பளிபபுச் செய -
யப்பட்டெ இநத நிமலயத்தின் 
மூலம சைாத்தைாக வழங்கப -

்பட்டுள் 250 தகவல் சதாழில் -
நுட்்ப கூடெங்கள வழியாக நன்மை 
அமடெநதுள் ைாைவர்களின் எண் -
ணிக்மக சுைார் 2,30,000 என ைதிப -
பிடெப்பட்டுள்து. 

குறிப்பாக இநத நிமலயங்க -
ம்ப ்பராைரிக்கவும, தரம உயர்த் -
தவும வதமவகள ஏற்்படும வ்பாது 
இநத நிமலயங்களுக்கு அருகில் 
உள் ெம்பநதப்பட்டெ தனது 
கிம்கள ஊடொக அவற்மை 
செயது வருகின்ைது. 

சதாடெர்நது வரும ைாைவ குழுக்-
களுக்கு நன்மைகள கிமடெப்பமத 
உறுதி செயயும வமகயில் இமவ 
மகயா்ப்பட்டு வருகின்ைன.  இநத 
250வது மைல்கல் தகவல் சதாழில்-
நுட்்ப நிமலயத்மத சகாைர்ைல் 
வங்கியின் தமலவர் வ்பராசிரி -
யர் ஆனன்த ஜயவர்தன திைநது 
மவத்தார்.

டிஜிட�ல் இலங்வ�வய ைடிைவமக்கும் 
ட�ொமர்்ஷல் ைங்கியின் முயற்சியில் டைற்றி

்பண்டிமக ைற்றும திருவிழாக் காலங்-
கள மிகவும அண்மித்து விட்டென. இதன் 
நிமித்தம Samsung அதன் ெமீ்பத்திய 
நவீன உற்்பத்தி ொதனங்களின் வரி-
மெகம  ் உங்களுக்கு வழங்குவதன் 
மூலம உங்களுமடெய இல்லத்தின் தரத்-
திமனவய உயர்த்துகிைது. ்பண்டிமக 
ைற்றும திருவிழாக் காலங்களில் ைட்டும 
Samsung அதன் நவீன உற்்பத்தி ொதனங்-
க்ால் உங்கள இல்லத்மத அலங்கரிப-
்பது ைட்டும அல்லாைல் அதன் நவீன 
உற்்பத்தி ொதனங்க்ானது உங்களுக்கு 
ஓர் புதிய வாழ்க்மக அனு்பவத்மதவய 
வழங்கபவ்பாகிைது.  

Samsung இன் ெமீ்பத்திய நவீன உற்்பத்தி ொதனங்-
கள ஆவன நீங்கள வசிக்கும உங்கள வீட்மடெ முன்-
சனாருவ்பாதும இல்லாதவாறு மிகவும Smart ஆக்கும! 
அத்வதாடு அமவ உங்கள வாழ்க்மகத் தரத்திமன 
அடுத்த கட்டெத்திற்வக எடுத்துச்செல்லும.  

Neo QLED 8K Smart TV யூடொக கண்கவர் Premium 
cinematic காட்சி அனு்பவம  

ெக்திவாயநத ultra slim frame pack உடெனான நவீன 
புத்தாக்கங்கவ்ாடு கூடிய backlight dimming Quantum 
Matrix Technology ைற்றும உன்னத காட்சி அனு்பவத்-

திற்காக Neo Quantum Processor 
Lite 8K ஆனது அதனுள ச்பாருத்-
தப்பட்டிருக்கிைது. கூைபவ்பா-
னால், Samsung Neo QLED 8K 
Smart TV யின் காட்சி அனு்ப-
வவை தனிச்சிைப்பானது   

்பரநத அ்விலான வர்ைங்க-
ம்க் சகாண்டெ மிகத் சதளிவான 
்படெங்கம  ் உங்களுக்கு வழங்கு-
வவதாடு ைட்டும இன்றி மிகத் 
துல்லியைான ்படெங்கம்யும 
்பரநத அ்விலான வர்ை ைாறு-
்பாடுகள, wide viewing angle, 

auto-optimized ஒலி ைற்றும அதன் 8K AI Upscaling 
technology யுடென். உங்களுக்குப பிடித்த திமரப்படெங்-
கம  ் 8K சதளிவுத்திைன் வைம்பாட்மடெக் சகாண்டெ-
தாக வழங்குகிைது .  

நவீன புத்தாக்கம சகாண்டெ Curd Maestro ைற்றும 
SpaceMax'குளிர்ொதனப ச்பட்டிகளுடென் எவவித 
சிரைவைா சதால்மலவயா இல்லாத வாழ்க்மக  

எைது இல்லங்களில் "Yoghurt" வ்பான்ை உைவு 
வமககம  ்எவவித சிரைங்களும இன்றி store செயது 
்பாதுகாத்து மவப்பது என்்பது மிகவும அவசியைான-
தாகும.

”Smart Home’’ ஐ அறிமு�ம் டெய்து உங்�ள் 
ைொழக்வ� த�தவதரய ரமம்்படுததும் Samsung

ச�ொத்துக்கள் பயனபொட்டை முழுத்திறனுடைன பயனபடுத்துவதற்கொன ஒரு படியொ்க அ்ைந்துள்்ளது  

உளநாட்டின் முன்னணி எரிவாயு 
வழங்குநரான லிற்வரா வகஸ் லங்கா 
லிமிட்டெட், சவளிநாட்டில் வசிப்பவர் -
கள தைது உைவுகளுக்காக இங்கு எரி -
வாயுமவ ஓடெர் செயவதற்கும, அதற் -
கான சகாடுப்பனமவ அசைரிக்க 
சடொலரில் செலுத்துவதற்கும ஏற்ை 
வமகயிலும தைது வீட்டு விநிவயாக 
செயலியில் புதிய அமெத்மத அண் -
மையில் அறிமுகப்படுத்தியது. ஏற்க -
னவவ வழங்கிவரும தனது வெமவக்கு 
வைலதிகைாக இநதப புதிய அமெம 
இ ம ை க் க ப ்ப ட் டி ரு ப ்ப து டென் , இ -
லங்மக எதிர்வநாக்கியுள் சடொலர் 
பிரச்சிமனக்கு ஆற்ைல்மிக்க தீர்வாக -
வும இது அமையும.

லிற்வரா வகஸ் லங்கா நிறுவனத் -
தின் தமலவர் முதித பீரிஸ், இநதப 
புதிய அமெம குறித்துக் கருத்துத் சதரி -
விக்மகயில், “உளநாட்டில் உள் 
எரிவாயு ெநமதயில் 80 ெதவிகித 
்பங்மகக் சகாண்டிருக்கும முன்னணி 
எரிவாயு வழங்குனர் என்ை ரீதியில் 
புதிய வழிகளின் ஊடொக எைது வாடிக் -
மகயா்ர்களின் சிைநத அனு்பவத்மத 
சைன்வைலும முன்வனற்றுவதில் 
சதாடெர்ச்சியாகக் கவனம செலுத்தி 
வருகின்வைாம. 

இதற்கமைய சவளிநாட்டில் உள -
்வர்கள தைது ்பாெைான உைவுகளுக் -
குத் வதமவயான எரிச்பாரும் வீட் -
டிற்வக விநிவயாகத்மதப ச்பற்றுக் 

சகாடுக்கும வமகயில் ஓடெர்கம் 
வழங்க முடியும என்்பதுடென், நாட்டின் 
ச்பாரு்ாதார மீட்சிக்கு அதிகம 
வதமவப்படும அசைரிக்க சடொலர்க -
ளின் மூலம இதற்கான சகாடுப்பன -
வுகம் வைற்சகாள்வும முடியும” 
என்ைார்.

“விஸ்தரிக்கப்பட்டுள் எைது 
விநிவயாக வமலயமைப்பானது 
குறுகிய காலப ்பகுதியில் விநிவயா -
கிப்பதற்கான ஏற்்பாடுகம் உறுதிப்ப -
டுத்துகிைது. 

இது வாடிக்மகயா்ர்கள சிலிண்டெர் -
கம் எடுத்துக் சகாண்டு ்பயணிப்ப -
தால் ஏற்்படுகின்ை செலவீனம ைற்றும 
சிரைங்கம்க் குமைத்து வாடிக்மக -

யா்ர்களுக்கு செௌகரியத்மத அளிக் -
கிைது” என்ைார்.

நாட்டின் ச்பாரு்ாதாரம மூழ் -
கிச்செல்லாைல் இருப்பதற்குப ்பங் -
காற்றிவரும சவளிநாட்டெவர்கள / 
சவளிநாட்டில் ்பணிபுரியும இலங் -
மகயர்கம்ப ்பாராட்டும வமகயில் 
இநதப புதிய அமெம அறிமுகப்படுத் -
தப்பட்டிருப்பதாகத் தமலவர் வைலும 
சதரிவித்தார். வீட்டில் உள் தைது 
்பாெைான உைவுகளின் வாழ்க்மகமய 
எளிதாக்குவதற்காக வைற்சகாண் -
டுவரும அவர்களின் கடுமையான 
உமழபம்ப ைதிப்பதற்கான சிறிய -
சதாரு அமடெயா்ைாக இது அமையும 
என்ைார்.
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உங்கள் ராசிக்கு 2 ,7 ஆகிய இடெங்களுக்கு அதி்பதியா-
னவர் சுக்ரன் புரடடொசி 8ம தி்கதி (25/09/2022) ்கன்னி 
ராசிக்கு சென்று அஙகு நீெம ச்பற்றுள்்ார். சுக்ரன் வலு -
விழப்பதால் ச்காடுதத வாக்ம்கக் ்காப்பாற்்ற இயலாது. 
ச்காள்ம்கப பிடிப்்பாடு செயல்்படெ முடியாது. இநத 
்கால்கடடெததில் விழிபபுணர்வு ்தமவ. உததி்யா்கத -
தில் ்ைலதி்காரி்களின் ஆதரவு கும்றவா்க இருக்கும. 
முயற்சி்களில் தாைதம ஏற்்படெலாம. இருபபினும நீெம 
ச்பற்்ற சுக்கிரன் மீது மீனததில் வக்கிரம ச்பற்று ெஞெ -
ரிக்கும குருவின் ்பார்மவ ்பதிகி்றது. என்வ ்கமடெசி 
்ேரததில் ்காரியங்கள் ம்ககூடி விடும. குருவிற்்கான ்பரி -
்காரங்கம் செய்யுங்கள். அதிர்்ஷடெ தி்கதி செபடெம்பர் 
30.  அதிர்்ஷடெ நி்றம சிவபபு.   

புரடடொசி 8ம தி்கதி (25/09/2022)்கன்னி ராசிக்கு 
செல்லும சுக்கிரன் அஙகு நீெம ச்பற்றுள்்ார். உங்கள் 
ராசிோதனும 6க்கு அதி்பதியுைான சுக்கிரன் நீெம ச்பறு -
வதால் ஆ்ராக்கிய கும்ற்பாடு ஏற்்படெலாம. ஆரம்பத-
தி்ல்ய ைருததுவ ஆ்லாெமன ச்பறுவது ேல்லது. 
சதாழிலில் ைநதநிமல ஏற்்படும. ்பஙகுதாரர்்கள் வில்க 
்ேரிடெலாம. இல்லததில் இதுவமர தமடெப்படடுவநத 
சு்ப்காரியங்கள் ேமடெச்பறும. உததி்யா்கததில் ஒரு சில-
ருக்கு ஊதிய உயர்வு கிமடெக்கும. அதிர்்ஷடெ தி்கதி செப-
டெம்பர் 30, அதிர்்ஷடெ நி்றம ்பசமெ.  

உங்கள் ராசிக்கு 5, 12 ஆகிய இடெங்களுக்கு அதி -
்பதியானவர் சுக்கிரன் அவர் புரடடொசி 8ம தி்கதி ( 
25/09/2022)்கன்னி ராசிக்கு ச்பயர்சசியாகி அஙகு நீெம 
ச்பற்றுள்்ார். அது அவவ்வு ேல்லதல்ல. பூர்வபுண்-
ணிய ஸதானாதி்பதி நீெம ச்பறுவதால் ்காரியங்களில் 
தமடெ்கள் வரலாம. ேல்ல வாய்பபு்கள் வநதாலும அமத 
உ்ப்யாகிததுக் ச்காள்் இயலாது. ஆதாயம கிமடெக் -
்காது. ்பா்கபபிரிவிமனயில் இழு்பறி நிமல ஏற்்படும. 
அதிர்்ஷடெ தி்கதி செபடெம்பர் 26, 27, அதிர்்ஷடெ நி்றம 
இ்ஞசிவபபு .  

உங்கள் ராசிக்கு 4 ,11 ஆகிய இடெங்களுக்கு அதி்பதி-
யானவர் சுக்கிரன் புரடடொசி 8ம தி்கதி (25/09/2022) 
்கன்னி ராசிக்கு சென்று அஙகு நீெம ச்பற்றுள்்ார். 

இதனால் ஆ்ராக்கியத சதால்மல அதி்கரிக்கும. பிரி -
யைானவர்்கள் உடென் இருநத ேடபு ்பம்கக்்கலாம. வா்க -
னங்களில் செல்லும ச்பாழுது மிகுநத ்கவனம ்தமவ. 
்கண்டெச ெனியின் ஆதிக்்கம இருப்பதாலும சு்க ஸதானத -
தில் சுக்கிரன் நீெம வருவதாலும குடும்பததில் ஒருவர் 
ைாற்றி ஒருவருக்கு உடெல் ேலக் ்்கா்ாறு ஏற்்படும. 
அதிர்்ஷடெ தி்கதி செபடெம்பர் 29, 30 அதிர்்ஷடெ நி்றம 
நீலம .  

புரடடொசி 8ம தி்கதி( 25/09/2022) ்கன்னி ராசிக்கு 
செல்லும சுக்கிரன் அஙகு நீெம ச்பற்றுள்்ார். உங்கள் 
ராசிக்கு 3, 10 ஆகிய இடெங்களுக்கு அதி்பதியான சுக்கி -
ரன் நீசெம ச்பறுவதால் ஒரு சில ்காரியங்களில் தாைதம 
ஏற்்படெலாம. பிரசசிமன்களும உடென்பி்றபபு்களின் 
ஆதரவு கும்றயும. சதாழில் செய்்பவர்்கள் யாமரயும 
ேமபி செயற்்படெ முடியாது. ஜீவன ஸதானாததில் ெனி 
வக்ரம ச்பறுகி்றார். என்வ இக்்காலததில் உங்கள் எதிர் -
்பார்பபு்கள் நிம்ற்வ்ற திொ புததி ் ்கற்்ற சதய்வங்கம் 
்தர்நசதடுதது வழி்படுங்கள். அதிர்்ஷடெ தி்கதி செபடெம-
்பர் 27, 30 அதிர்்ஷடெ நி்றம ஆரஞசு.  

புரடடொசி 8ம தி்கதி ( 25/09/2022) ்கன்னி ராசிக்கு 
வரும சுக்கிரன் அஙகு நீெம ச்பற்றுள்்ார். உங்கள் 
ராசிக்கு 2, 9 ஆகிய இடெங்களுக்கு அதி்பதியான சுக்கி -
ரன் நீெம ச்பறுவது அவவ்வு ேல்லதல்ல. குடும்பத -
தில் சில குழப்பங்கள் ஏற்்படும. ச்காடுக்்கல் வாங -
்கல்்கள் திருபதியா்க இருக்்காது. ச்பற்்்றார் வழியில் 
பிரசசிமன்கள் ஏற்்படடு அ்கலும. பூர்வீ்க சொததுக்-
்கம் பிரிததுக் ச்காள்் முன்வருவீர்்கள். ஆனாலும 
அது ்பாதியி்ல்ய நிற்்கலாம. ஆ்ராக்கியத சதால்மல 
அதி்கரிக்கும. புதிய வா்கனம வாஙகும முயற்சியில் 

ஆர்வம ்காடடுவீர்்கள். அதிர்்ஷடெ தி்கதி செபடெம்பர் 29, 
30, அதிர்்ஷடெ நி்றம ைஞெள்.  

புரடடொசி 8ம தி்கதி (25/09/2022) ்கன்னி ராசிக்கு 
செல்லும சுக்கிரன் அஙகு நீெம ச்பற்றுள்்ார். உங்கள் 
ராசிோதன் நீெம ச்பறுவதால் ஆ்ராக்கியத சதால்மல 
அதி்கரிக்கும. உடென் பி்றநதவர்்களின் ஒததுமழபபு 
கும்றயும. வீடு ைாற்்றங்களும விரும்பதத்காத விதத-
தில் அமையும. அ்த ் ேரததில் அடடெைாதி்பதியா்கவும 
சுக்ரன் வி்ஙகுவதால் ஒரு சில ்காரியங்கள் எதிர்்பாராத 
வம்கயில் ேல்லவிதைா்க முடியும. எதிர்ைம்ற சிநதமன-
்கம் தவிர்ப்பது ேல்லது. அதிர்்ஷடெ தி்கதி செபடெம்பர் 
30, அதிர்்ஷடெ நி்றம ொம்பல்.  

புரடடொசி 8ம தி்கதி (25/09/2022) ்கன்னி ராசிக்கு 
செல்லும சுக்கிரன் அஙகு நீெம ச்பற்றுள்்ார். உங்கள் 
ராசிக்கு 7, 12 ஆகிய இடெங்களுக்கு அதி்பதியானவர் 
சுக்கிரன். 12-க்கு அதி்பதி நீெம ச்பறுவது ேன்மைதான். 
விரயாதி்பதி நீெம ச்பறுவதால் விரயங்கள் கும்றயும. 
வீடு ைாற்்ற, ோடு ைாற்்ற அறிகுறி சதன்்படும. ்ைல -
தி்காரி்கள் உங்கள் ்கருததுக்்கம் ஏற்றுக் ச்காள்வர். 
அ்த்ேரததில் ெபதைாதி்பதியா்கவும சுக்ரன் வி்ஙகுவ -
தால் குடும்பததிலுள்்வர்்கம் அனுெரிதது செல்வது 
ேல்லது. அதிர்்ஷடெ தி்கதி செபடெம்பர் 26, 27, அதிர்்ஷடெ 
நி்றம இ்மசிவபபு.  

புரடடொசி 8ம தி்கதி (25/09/2022)்கன்னி ராசிக்கு 
செல்லும சுக்கிரன் அஙகு நீெம ச்பற்றுள்்ார் . உங்கள் 
ராசிோதன் குருவிற்கு ்பம்க கிர்கைா்க வி்ஙகும சுக்கி -

ரன் நீெம ச்பறுவது ்யா்கமதான். எதிர்்பாராத ேல்ல 
திருப்பங்கம் ெநதிபபீர்்கள். உங்கள் விருப்பங்கள் 
நிம்ற்வறும. அக்்கம்ற செலுததாத ்காரியங்களில் கூடெ 
ஆதாயம உண்டு. ச்பண்வழி பிரசசிமன்கள் அ்கலும.  
உததி்யா்க ைாற்்றம செய்யலாைா என்று சிநதிததவர் -
்களுக்கு புதிய நிறுவனங்களில் இருநது அமழபபு்கள் 
வரலாம. அதிர்்ஷடெ தி்கதி செபடெம்பர் 29 30, அதிர்்ஷடெ 
நி்றம ்கருநீலம.  

புரடடொசி 8ம தி்கதி (25/09/2022)்கன்னி ராசிக்கு 
செல்லும சுக்கிரன் அஙகு நீெம ச்பற்றுள்்ார். உங்கள் 
ராசிக்கு 5, 10 ஆகிய இடெங்களுக்கு அதி்பதியானவர் சுக் -
கிரன். அவர் மீது வக்கிர குருவின் ்பார்மவ ்பதிவதால் 
இக்்காலததில் சில ேற் ்பலன்்களும ேமடெச்பறும. திடீர் 
திடீசரன வரும ைாற்்றங்கம் ஏற்றுக் ச்காள்வீர்்கள். 
புதிய முயற்சி்களில் சவற்றி கிமடெக்கும. குடும்ப முன் -
்னற்்றம திருபதி தரும. புதிய சதாழில் சதாடெங்க முற்-
்படுவீர்்கள். பூர்வீ்க சொததுக்்கம் ்பஙகீடு செய்வதில் 
குழப்பங்கள் ஏற்்படும. அதிர்்ஷடெ தி்கதி செபடெம்பர் 26 
27, அதிர்்ஷடெ நி்றம நீலம.   

புரடடொசி 8ம தி்கதி( 25/09/2022) ்கன்னி ராசிக்கு 
செல்லும சுக்கிரன் அஙகு நீெம ச்பற்றுள்்ார். உங்கள் 
ராசிக்கு 4, 9 ஆகிய இடெங்களுக்கு அதி்பதியான சுக்கி -
ரன் நீெம ச்பறுவது அவவ்வு ேல்லதல்ல. ஆ்ராக்-
கியத சதால்மல அதி்கரிக்கும. துணிவும தன்னமபிக் -
ம்கயும கும்றயும. விடடுக்ச்காடுதது செல்வது, இடெ 
ைாற்்றங்கம் ்ைற்ச்காள்வதன் மூலம ேல்ல ்பலன்-
்கம் வரவமழததுக் ச்காள்்லாம. அதிர்்ஷடெ தி்கதி 
செபடெம்பர் 29 30, அதிர்்ஷடெ நி்றம ைஞெள்.   

புரடடொசி 8ம தி்கதி( 25/09/2022) ்கன்னி ராசிக்கு 
செல்லும சுக்ரன் அஙகு நீெம ச்பற்றுள்்ார். உங்கள் 
ராசிக்கு 3, 8 ஆகிய இடெங்களுக்கு அதி்பதியான சுக்கி -
ரன் நீெம ச்பறுவது ஒரு வழிக்கு ேன்மைதான். உங்கள் 
ராசிோதன் குருவிற்கு ்பம்க கிர்கைான சுக்ரன். என்வ 
எதிர்்பாராத சில ்காரியங்கள் துரிதைா்க ேமடெச்பறும. 
உததி்யா்கததில் ்்கடடெ இடெததிற்கு ைாறுதல் கிமடெக் -
கும. அடெகு மவதத ேம்க்கம் மீடபீர்்கள். அதிர்்ஷடெ 
தி்கதி செபடெம்பர் 30, அதிர்்ஷடெ நி்றம ்பசமெ. 

்கடெ்கம

்கன்னி

துலாம

விருசசி்கம

தனுசு

ை்கரம

கும்பம

மீனம

ரிஷபம்

சிமைம

மிதுனம

25.09.2022 - 01.10.2022

 மேஷம்  

செ ல்வராஜா ச்பரும்பாலான-
வர்்களுக்கு அறிமு்கைானது 
்்பால - எனக்கும நூல் ்தடடெம 

செல்வராஜா என்்்ற அறிமு்கைானவர். 
புலமச்பயர்நது ்கனடொவிற்கு வநது ோன் 
புதத்க வாசிபபிற்கு மீண்டும திருமபிக்-
ச்காண்டிருநத ்காலப்பகுதியில் இலஙம்க-
யில் இருநது சவளிவநதுச்காண்டிருக்கும 
புதத்கங்கம்ப ்பற்றி அறிநதுச்காள்வது 
என்்ப்த மி்கவும ்கடினைான ஒன்்றா்க இருந -
தது. இபச்பாழுது சராரன்்்றாவில் தமிழ்ப 
புதத்கக் ்கமடெசயன்று ஒன்றுதான் இருக்கின் -
்றது. ஆனால் அநதக் ்காலப்பகுதியில் 5 புத-
த்கக் ்கமடெ்கள் இருநதன. இவற்ம்றத தவிர 
தனிப்படடெ முயற்சி்க்ால் புதத்கங்கம் 
எடுதது விற்்பவர்்களும இருநதனர். ஆனால், 
அப்படி இருநத்்பாதும இலஙம்கயில் 
இருநது சவளிவருகின்்ற புதத்கங்கம்ப 
ச்பற்றுக்ச்காள்வது என்்பது ்கடினைான ஒன் -
்றா்க்வ இருநதது. 

ோன் ்கனடொவிற்குப புலமச்பயர்நது ்பன்-
னிரண்டு வருடெங்களின் பின்ன்ர முதல்மு-
ம்றயா்க இலஙம்கக்குப ்்பான்்பாதுதான் 
அங்்க எததமன புதத்கங்கள் சதாடெர்சசி-
யா்க சவளிவநதுச்காண்டிருக்கின்்றன என்்ப -
மதப ்பார்க்்கமுடிநதது. 

அப்படி இருக்கின்்ற்்பாது இலஙம்க-
யில் இருநது சவளிவநத, சவளிவருகின்்ற 
புதத்கங்கம்ப ்பற்றிய அறிமு்கதமதப 
்பதிவா்கவும ொடசியா்கவும சவளிப்படுத-
திக்ச்காண்டிருநதமவ ச்பரிய்விலான 
நூல் சதாகுதி்க்ா்க சவளிவநதுச்காண்டி-
ருநத நூல் ்தடடெம சதாகுபபு்கள். பின்னர் 
வமலப்பதிவுக் ்காலங்களில் வமலப்பதி -
வு்களூடொ்கவும குழுைங்களூடொ்கவும ்பல 
அறிமு்கங்களும உமரயாடெல்்களும நி்கழ்ந-
தன என்்றாலும மும்றயான ்பதிவு்கம்ச 
செய்தது நூல்்தடடெ்ை!   

நூல்்தடடெம ்்பான்்ற ்வமலததிடடெங-
்கள் அமைபபு ரீதியா்க / நிறுவன ரீதியா்க 
செய்யப்படெ்வண்டிய ச்பரிய ்வமலத -
திடடெங்கள். அப்படியான ்வமலததிட-
டெங்கம் தனி ே்பர்்கள் செய்வமத ோன் 
ச்பாதுவா்க ஆ்ராக்கியைான ஒன்்றா்கப 
்பார்ப்பதில்மல. ஆனால் நூல் ்தடடெம 
என்்பது செல்வராஜா என்கி்ற ஒருவரால் 
முன்சனடுக்்கப்படடெ மி்கப பிரைாண்டெைான 
்வமலததிடடெம. இங்்க ோன் பிரைாண்-
டெம என்்ற சொல்மல மி்கவும பிரக்மஞபூர்-
வைா்க்வ சொல்கின்்்றன், ஏசனன்்றால் 
பிரைாண்டெதமத பிரைாண்டெம என்றுதான் 
சொல்லமுடியும. 

அதன் 15 சதாகுதி்களில் கிடடெததடடெ 
15000 ஈழததுநூல்்கள் ்படடியலாக்்கம செய்-
யப்படடிருப்பதுடென் அமவ குறிதத சுருக் -
்கைான அறிமு்கங்களும உள்்டெக்்கப்படடி-
ருக்கின்்றன. நூல்்தாடடெம சதாகுதி்கம் 
எனது வீடடு நூல்கததில் ்ெர்க்்க்வண்டும 
என்கி்ற ஆர்வததில் ஒருமும்ற செல்வரா-
ஜாமவத சதாடெர்புச்காண்டு நூல்்தடடெம 
சதாகுதி்கம் எப்படி ்கனடொவில் ச்பற்-
றுக்ச்காள்வது என்று ்்கடடிருந்தன். 
அதற்கு அவர் சொன்னார் “ராொ, அமத 
நீங்கள் ்கனடொவுக்கு எடுக்கி்றசதன்்றால் 
்கன்காசு முடியும, ோன் எல்லாத சதாகுதி்க -
ம்யும ஒன்மலனில் ச்காடுததிருக்கி்்றன் 

தா்ன, நீங்கள் அங்்க்ய ்பார்ததுக்ச்காள்-
ளுங்்கா” என்று. இமத ஒரு முக்கியைான 
்பண்்பா்க ோன் ்பார்க்கின்்்றன். புலமைச 
சொதது அமனவரிடெமும, குறிப்பா்க அநதத 
தும்ற்கள் குறிததுச செயற்்படு்பவர்்களிடெம 
்்பாய்ச்ெர்வண்டும என்கி்ற அக்்கம்றயா-
்க்வ அவர் எனக்குச சொன்ன ்பதிலிமன 
ோன் ்பார்க்கின்்்றன். அததுடென், அநதத 
சதாகுதி்கம் வாங்க விருமபு்வாருக்கு 
இருக்்கக் கூடிய ச்பாரு்ாதாரச சுமை்கள், 
வெதியீனங்கள் ்பற்றியும அக்்கம்றச்காண்-
டெ்தார் ்பண்்பா்க அதமன ோன் வியக்கின்-
்்றன்.   

நூல்்தடடெம செல்வராஜா என்று அறியப-
்படடு வநத செல்வராஜாமவச சுடடுவதற்-
்கான மி்கப ச்பாருததைான சொல்லா்க நூலி -
யலா்ர் என்்பமதயும நூலியலா்ர் என்்ற 
சொல்லால் சுடடெப்படெக்கூடிய ச்பாருததைா-
னவரா்க செல்வராஜாமவயும ோன் இங்்க 
கூறிக்ச்காள்கின்்்றன். 

உண்மையில் இதுகுறிதது மி்க விரிவா்க 

எடுததுமரததவர் ேண்்பர் ெததிய்தவன், 
அவரது கூர்மையான அநதக் ்கணிபபிற்கும 
ேன்றி கூறிக்ச்காள்கின்்்றன். நூல்கரா்கவும, 
ஈவலின் ரடணம நூல்கததிற்்கான உநதுெக்தி-
யா்க அமைநத அவரது ்பங்களிபபு்கள், நூல-
்கவியல், நூல்கங்கள் என்கி்ற ்கருததாக்்கம, 
்படடியலாக்்கம ஆகியவற்றிற்்கான அவரது 
்பங்களிபபு்களுக்கும ்ைலா்க ்பதிப்பாக்்கம, 
நூசலான்றிமனப ்பதிபபிததல் சதாடெர்்பால 
சதாழினுட்ப ரீதியிலான வழி்காடடெல்்கள், 
உள்ளூரில் புதத்கம ஒன்ம்றப ்பதிபபிப -
்பதிலும ெநமதப்படுததுவதிலும விற்்பதி -
லும இருக்்கக் கூடிய ெவால்்கள், அவற்ம்ற 
எதிர்ச்காள்வதற்்கான ச்பாறிமும்ற்கள், 
இநதிய நூல்்க்ால் ஈழததுப ்பதிபபுசசூழல் 
எப்படி ேசுக்்கப்படுகின்்றது, இவற்றுக்கு 
இமடெயில் நி்கழக்கூடிய அெைததுவம, 
வாசிபபிமனப ்பரவலாக்்கல், கிராமிய 
நூல்கங்கள் என்்பமத ஒரு செயற்்பாடொக்கு -
தல் ்்பான்்ற ்பல்்வறு விடெயங்கள் குறிதது 
சதாடெர்நது எழுதியும உமரயாடியும செயற் -
்படடும வருகின்்ற செல்வராஜா நூலியலா-

்ர் என்கி்ற சுடடுதலுக்கு மி்கப ச்பாருததைா-
னவ்ர.   

ேைக்ச்கன்ச்றாரு ச்படடெ்கம : தமிழ்த்த -
சிய நூல்கச சிநதமன்கள் என்கி்ற இநதப புத-
த்கததில் உள்் ஒவசவாரு ்கடடுமர்களும 
்்பசுகின்்ற விடெயங்கம்த தனிததனி்ய 
குறிபபிடுவமதத தவிர்தது இநதப புதத்கத-
தில் உள்் ்கருததாக்்கங்கள் குறிதது ோன் 
்கவனப்படுததுகின்்்றன்.   

இநநூல் ஆவணக்்காப்ப்கம, நூல்கம 
ஆகிய இரண்டினதும முக்கியததுவதமத 
வலியுறுததுவதுடென் இமவ இரண்டிற்கு-
ைான ்வறு்பாடு்கம்யும எடுததுமரக் -
கின்்றது. ஒரு ெமூ்கததின் வரலாற்ம்றயும 
்பதிவு்கம்யும ெை்காலததிலும எதிர்்காலத -
திலும வரக்கூடிய ஆய்வுத்தமவ்களுக்்கா்க 
்்பணிப ்பாது்காதது வழங்கக்கூடிய இடெைா்க 
ஆவணக்்காப்ப்கதமத செல்வராஜா குறிப-
பிடுகி்றார். அ்த்ேரம நூல்கம என்்பது 
அமனததுத தரபபினரது வாசிபபுத ்தமவ-
்கம்யும பூர்ததிசெய்யக்கூடியதா்கவும 
இலகுவில் அணு்கக் கூடியதா்கவும இருக்-
்க்வண்டும என்்பமத செல்வராஜா வலி-
யுறுததுகின்்றார். ச்பாதுவா்க ோம நூல்கம 
என்று ்யாசிக்கும்்பாது அங்்க இருக்்கக் 
கூடிய ்கனைான விடெயங்கம் உள்்டெக்கிய 
”தீவிர இலக்கியம” என்று சொல்லப்படெக்கூ-
டிய நூல்்கம்்ய நிமனவில்ச்காள்்வாம. 
ஆனால் செல்வராஜா நூல்கங்கள் குறிததுப 
்்பசும்்பாசதல்லாம சிறுவர் நூல்கங்கள் 
குறிததும நூல்கங்கம் சிறுவர்்களுக்கு 
அணுக்்கைாக்குவது குறிததும வி்ெடெ அக்-
்கம்றயுடென் இருப்பமத அவரது ்கடடுமர-
்களூடொ்கத சதரிநதுச்காள்்க்கூடியதா்க 
இருக்கின்்றது. சிறுவர் நூல்கங்கள் குறிததும 
அங்்க எப்படியான புதத்கங்கள் இருக்்க-
்வண்டும என்்பது குறிததும சிறுவர் நூல -
்கங்கள் எப்படி ஒழுங்கமைக்்கப்படடிருக்்க 
்வண்டும என்்பது குறிததும அநதப புதத-
்கங்கம் சிறுவர்்களிடெமும சிறுவர்்கம்ப 
புதத்கங்களிடெமும ்ெர்தது மவப்பதற்கும 
என்னசவல்லாம செய்ய்வண்டும என்்பது 
குறிததும அவர் ்கவனம செலுததுகின்்றார்.   

இநதப புதத்கததில் தீவ்கப பிராநதிய 
நூல்கம, புஙகுடுதீவுப பிராநதிய நூல்கம 
ஆகிய இரண்டு ்கடடுமர்கள் உள்்டெக்்கப-
்படடிருக்கின்்றன. இநத நூல் சவளியீடடிற்-
குப பிற்்படடெ ்காலங்களிலும ைடடெக்்க்ப-
பிலிருநது சவளிவநதுச்காண்டிருக்கின்்ற 
அரங்கம என்கி்ற ்பததிரிம்கயில் ைடடெக்்க -
்பபில் உருவாகிக்ச்காண்டிருக்கின்்ற ஒரு 
நூல்கததின் உள்்டெக்்கம குறிததும ச்பாது-
நூல்கங்களின் தன்மை குறிததும அவர் எழு -
திக்ச்காண்டிருக்கின்்ற ்கடடுமரத சதாடெர் 
மி்கபச்பறுைதியானது. கிராைங்களில் நூல-
்கங்கள் குறிதது அக்்கம்றப்படுகின்்ற, விமத 
குழுைததினூடொ்க புதத்கக் குடில் ்்பான்்ற 
சிறு நூல்க அமைபபுத திடடெங்கம் முன் -
சனடுததுவருகின்்ற எைக்கு எழக்கூடிய ்பல 
குழப்பங்களுக்கும ்்கள்வி்களுக்கும சதாழி -
னுட்பரீதியில் ்பதிலளிக்்கக்கூடியதா்க இநதத 
சதாடெர் அமைகின்்றது.   

ஒரு லண்டென் ்கடிதம என்கி்ற ்கடடுமர 
்கடிதவடிவில் மி்கமுக்கியைான ஒருவிடெயத-
மதப ்்பசுகின்்றது. புலமச்பயர் ோடு்களில் 
இருக்கின்்ற முதல்தமலமும்ற தமிழர்்கள் 

புலமச்பயர் ோடு்களில் இருக்கின்்ற 
தைக்கு அடுதத தமலமும்றயினரு-
டென் ச்காண்டிருக்்கக் கூடிய உ்றவு 
குறிததும அவர்்களுடென் ச்காண்டி-
ருக்்க்வண்டிய ஊடொடடெம குறித -
தும இநதக் ்கடடுமரயில் குறிப -
பிடெப்படுகின்்றது. அ்த்ேரம, 
புலமச்பயர் ோடு்களில் இருப-
்்பார் தாய்கததில் இருப்்பாரின் 
ோ்ாநத ேடெவடிக்ம்க்கம்யும 
அரசியல் ேடெவடிக்ம்க்கம்யும 
Remote Politics செய்வது குறிதது 
இநதக் ்கடடுமரயில் இருக்கின்்ற 
்கருதது்கள் மி்கமுக்கியைானமவ. 
இநதப புதத்கததின் ெைர்ப்ப-
ணதமத இங்்க ஒருமும்ற 
வாசிததுக்்காடடுகின்்்றன்,   

“ஈழததமிழர்்களின் அறிவி -
யல் முதுசொதமத தமலமும்ற 
தமலமும்றயா்கப ச்படடெ-
்கங்களில் ்பாது்காதது அடுதத 
தமலமும்றக்குக் ம்கயளிதது-
வநத எைது மூதாமதயினருக்கும ச்படடெ-
்கங்கம்யும ச்படடெ்கக் ்கலாொரதமதயும 
சதாமலததுநிற்கும எைது தமலமும்றயின-
ரின் முதுசொதமத அடுதத தமலமும்றக்கு 
்கடெதத வழி்தடி அமலயும இம்ய தமல-
மும்றயினருக்கும இநநூல் ெைர்ப்பணம”

இநதச ெைர்ப்பணததின் வி்க்்கைா்க 
அமைநத்த ஒரு லண்டென் ்கடிதம என்கி்ற 
்கடித வடிவிலான ்கடடுமர.   

இநநூலில் குறிபபிடெப்படுகின்்ற ்தசிய 
நூல்கம என்கி்ற ்கருததாக்்கம மி்க முக்கிய -
ைான ஒன்று. ்தசிய நூல்கம என்்பது குறிதத 
்தசியததின் வரலாறு, ்பண்்பாடு, அதன் நில -
வியல், ஆளுமை்கள், அநத ஆளுமை்கள் 
குறிதத ்பதிவு்கள் ஆகியவற்ம்ற எல்லாம 
திரடடிமவததிருக்கின்்ற ஓரிடெைா்க இருக்்க-
்வண்டும என்்பமத செல்வராஜா வலியுறுத-
துகின்்றார். 

செல்வராஜா எழுதிய ்பல்்வறு ்கடடுமர்க-
ளில் இலஙம்கயின் ்தசிய நூல்கங்கள் என்-
்பவற்றுள் மும்றயா்க உள்்டெக்்கப்படடொத 

/ சவளிததள்்ப்படு்பவர்்க்ா்க வடெக்கு 
கிழக்கு / தமிழர்்கள் ொர்நத ்பதிவு்கள் இருப-
்பமத அவர் ஆதாரபூர்வைா்கவும புள்ளிவி்ப -
ரங்களூடொ்கவும முன்மவதது வருகின்்றார். 

அப்படி சவளிததள்்ப்படடு / உள் -
வாங்கப்படொதவர்்கள் இலஙம்க ்தசியம 
அல்லாத இன்சனாரு ்தசியர்்க்ா்க தமமை 
உணர்கின்்றனர் என்கி்ற விடெயதமதயும 
செல்வராஜாவின் எழுதது்களினூடொ்க உணர 
முடிகின்்றது. தமிழ், ைமலய்க, முஸலிம 
்தசிய இனங்கம் இநதக் ்கண்்ணாடடெத-
தில் அரசியல் ரீதியா்கவும புரிநதுச்காள்் 
முடிகின்்றது. இவவாறு நூல்கங்கள் எவற்-
ம்றத தமமுள் ச்காண்டிருக்்க்வண்டும 
என்று ்்பசுகின்்ற்்பாது நூல்கசைான்-
றிற்கு என்று ச்பரிய்தார் ்கடடெடெம ்கடடி 
முடிக்்கப்படடுவிடடெதா்கவும அதற்குப 
புதத்கங்கள் ்தமவசயன்றும வநத அறி-
விபச்பான்ம்றக் குறிபபிடும செல்வராஜா, 

்பல்்வறு தனிே்பர்்க்ாலும அமைபபுக்்க்ா -
லும ஏற்்கன்வ திரடடெப்படடெ, ்ெ்கரிதது 
மவக்்கப்படடெ, ஆவணப்படுததி மவக்்கப -
்படடெ புதத்கங்கம் ஒன்றிமணத்த ்தசிய 
நூல்கங்கம் உருவாக்்க்வண்டும என்று 
குறிபபிடுகின்்றார். நூல்கம என்்பது ்கட -
டெப்படடெ ்கடடெடெததிமன புதத்கங்க்ால் 
நிம்றததுமவப்பது அல்ல என்்பமத செல்வ-
ராஜா ஆணிததரைா்க எடுததியமபுகின்்றார். 

யாழ்ப்பாண ச்பாதுென நூல்கம உருவாக் -
்கப்படடெ்்பாது அது ்பல்்வறு தனிே்பர்்க -
ளின் ்ெ்கரங்களிமனயும ஒன்றிமணத்த 
உருவாக்்கப்படடெது சதாடெர்்பான விடெ -
யங்கம் ்கைால்தீன், ்க.சி. குலரததினம 
ஆகி்யார் யாழ்ப்பாண ச்பாதுென நூல்கம 
்பற்றி எழுதிய நூல்்களில் இருநது செல்வ-
ராஜா சுடடிக்்காடடுகின்்றார்.   

நூல்கங்கம் உருவாக்குதல், ஆவணக் 
்காப்ப்கங்கம் உருவாக்குதல் என்்பவற்-
ம்றப ்்பான்்்ற புதத்கச ெநமத்கள் குறிதது 
செல்வராஜா குறிபபிடுகின்்ற விடெயங்கம் 
இநத இடெததில் ்்பசுவது முக்கியைானது 
என்்்ற ்கருதுகின்்்றன். 

இநதியாவில் இருநது சவளிவருகின்்ற புத-
த்கங்கம் குறிப்பா்க அரசியல் நீக்்கம செய் -
யப்படடெ அல்லது வலதுொரி அரசியமலப 
்்பசுகின்்ற புதத்கங்கம்ப ச்பற்றுக்ச்காள் -
வது ்கனடொவில் இலகுவானதா்க்வ இருக் -
கின்்றது. 

ஆனநத வி்கடென், குமுதம ்்பான்்ற-
வற்ம்ற ச்பரும்பாலான ்பலெரக்குக் ்கமடெ்க -
ளில் கூடெப ச்பற்றுக்ச்காள்்க்கூடியதா்க்வ 
இருக்கின்்றது. அண்மைக்்காலைா்க ்ப்கவத 
கீமதமயயும ்பலெரக்குக் ்கமடெ்களில் ச்பற் -
றுக்ச்காள்்க் கூடியதா்க இருக்கின்்றது. 
ஆனால் ”எங்கடெ புதத்கங்கம்”ப ச்பற் -
றுக்ச்காள்வது என்்பது சிரைைானதா்க்வ 
இருக்கின்்றது. 

இங்்க ோன் “எங்கடெ புதத்கங்கள்” என்று 
சொல்வமத சதளிவா்க வமரயம்ற செய்ய -
விருமபுகின்்்றன்.                     (சதாடெரும)

அருண்மொழிவரமன்...?

என். செல்வராஜாவின் 'நமகசகென்சறாரு  
செட்டகெமும்' நூலகெச் சிந்தனைகெளும்
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த�ொழுந�ோய் ஒரு க�ோடிய ந�ோய் 
என ஒரு �ோலத்தில் �ருதப்பட்-
டது. கதோழுந�ோய் �ணடவர�ளை 

ஊருக்கு கவளிநய தனிளையில் விட்டுவிடும் 
வழக்�ம் உலகின் ்பல �ோடு�ளில் இருந்திருக்கி-
றது. அது ஒரு கதோறறந�ோய், அருவருக்�த்தக்� 
ந�ோய், ள��ோல்�ளை முடக்கி வி�ோரப்படுத்தும் 
ந�ோய் என்கறல்லோம் �ருதப்பட்டது. ந�ோய் �ண-
டவர�ளை தனிளைப்படுத்துவது தோன் அப-
ந்போதிருந்த ஒநர வழி. ஏகனனில் குணப்படுத்த 
ைருந்து கிளடயோது. ள்பபிள் புதிய ஏற்போட்டில் 
கதோழுந�ோயோளிளய இநயசு கிறிஸ்து சு�ப்படுத்-
துவதோ� ஒரு த�வல் உள்ைது.   

எம். ரோதோ �டித்து பு�ழக்பறற இரத்தக் 
�ணணீர �ோட�ம் பின்னர அவர �டிபபில் திளரப-
்படைோ�வும் கவளியோனது. ்பணக்�ோர ளைனர 
ந்பரவழியோன எம்.ஆர. ரோதோ ்பல க்பண�ளு -
டன் கதோடரபு ளவத்திருப்பவர. அவருக்கு இறு-
தியில் கதோழுந�ோய் ஏற்படுகிறது. ்படம் கவறறி 
க்பறறோலும் தவறோன ஒரு த�வளல அது க�ோல்-
லியிருந்தது. வி்ப�ோரி வீடு�ளுக்கு க�ல்வர�-
ளுக்கு கதோழுந�ோய் வரும் என்்பதுதோன் அந்தச் 
க�ய்தி. ைக்�ள் அளத �ம்பினோர�ள். ஆனோல் 
்பல க்பண கதோடரபுக்கும் கதோழு ந�ோய்க்கும் 
இளடநய எந்தத் கதோடரபு இல்ளல என்்பளத 
�ம்பும் வள�யில் எடுத்துச் க�ோல்வதறகு ைருத்-
துவர�ளுக்கும் எழுத்தோைர�ளுக்கும் நீணட 
�ோலம் எடுத்தது.  

கதோழுந�ோயோைர�ளை �மூ�த்தில் இருந்து 
அபபுறப்படுத்தி ளவக்� நவணடும் என்்பதோல் 
தோன் ைட்டக்�ைபபு வோவியின் ஒரு ்பகுதியில் 
அதோவது ைோந்தீவில் கதோழுந�ோயோைர�ளுக்-
�ோன ஒரு ைருத்துவைளன அளைக்�ப்பட்டது. 
கதோழுந�ோயோைர�ளை ்படகில் ஏறறி இத் தீவில் 
உள்ை ஆஸ்்பத்திரியில் விட்டு விடுவோர�ள். 
அவர�ள் க்பரும்்போலும் 
திரும்பி வருவது �ோத்தி -
யமில்ளல. அஙந�நய 
தைது வோழளவ முடித்-
துக்க�ோள்ை நவணடியி -
ரு�கும். எப்படிநயோ ஒரு 
வழியோ� சு�ைோகி திரும்பி 
வந்தோலும் குடு்பத்தோர 
அவர�ளை ஏறறுக் 
க�ோள்வது அரிது.  

இந்த ைோந்தீவு இன்-
ளறக்கும் கவளியோர 
க�ல்ல முடியோத இடைோ�த்-
தோன் உள்ைது. இத்தீவில் 
உள்ை ளவத்தி�ோளல 
ைட்டக்�ைபபு ந்போதனோ 
ளவத்திய�ோளலயின் �ட் -
டுப்போட்டின் கீழ ளவக்�ப -
்பட்டுள்ைது. ளவத்திய�ோ -
ளலயின் இயந்திரப்படகு 
மூலம் ைருத்துவர�ள் 
ைறறும் ைருத்துவ உதவி-
யோைர�ள் ைோந்தீவு ளவத்-
திய�ோளலக்கு க�ன்று வருகிறோர�ள். நவறு 
எவரும் க�ல்வதறகு அனுைதி இல்ளல. இத் தீவு 
�டற்பளடயின் �ண�ோணிபபின் கீழ உள்ைது. 
மீனவர�ளும் இத் தீவு ்பக்�ைோ� ஒதுஙகுவ-
தில்ளல. �டற்பளடக்கு ்பயந்தல்ல; ந�ோய் 
கதோறறி விடுநைோ என்ற குருட்டுப ்பயம்தோன் 
�ோரணம்.  

ைோந்தீவு சுைோர நூறு ஏக்�ர விஸ்தீரணம் 

க�ோணடது. கதோழுந�ோய் சிகிச்ள�க்�ோ� 
இலஙள�யில் இரணடு ைருத்துவ ைளன�நை 
உள்ைன. முதலோவது கெந்தளையில் அளைந்-
துள்ைது. 1708ம் ஆணடு டச்சுக்�ோரர�ைோல் 
கெந்தளை ைருத்துவைளன ஆரம்பிக்�ப்பட்ட-
தோ� அறிய முடிகிறது. ைோந்தீவு ைருத்துவைளன 
1921இல் பிரித்தோனியரோல் ஆரம்பிக்�ப்பட்-
டது. ைட்டக்�ைபபு ந்போதோன ளவத்திய�ோளல-
யில் இருந்த இரணடு கிநலோ மீட்டர ்படகு ்பயண 
தூரத்தல் ைோந்தீவு உள்ைது. இதன் நைறகு ்பக்�-
ைோ� ்படுவோன்�ளர உள்ைது. ைோம்்பழத்துக்கும் 
இத்தீவுக்கும் எந்த �ம்்பந்தமும் இல்ளல. ஒரு 
�ோலத்தில் இஙந� ைோன்�ள் வோழந்திருக்�லோம் 
என்றும் அதனோல் இத் தீவுக்கு ைோன் தீவு என்ற 
க்பயர வந்திருக்�லோம் என்றும் கூறப்படுகிறது. 
ைோந்தீவில் நிளறய குரஙகு�ள் உள்ைன.  

ைோந்தீவு கதோழுந�ோய் ைருத்துவைளன ஆரம் -
பிக்ப்பட்டு நூறு வருடங�ைோகின்றன. இது 
க்பரிய �ட்டடங�ளைக் க�ோணட ஒரு ஆஸ்்பத் -
திரி அல்ல. ஆனோல் முன்னர வி�ோலைோனதோ� 
இருந்திருக்� நவணடும். முன்னர அதோவது 
எழு்பது ஆணடு�ளுக்கு முன்னர இஙந� 
நிளறய ந�ோயோைர�ள் இருந்தனரோம். அபந்போ-
கதல்லோம் ந�ோயோைர�ள் �ன்றோ� அதோவது 

�ரியோன முளறயில் �வனிக்-
�ப்பட்டிருப்போர�ள் என்று 
�ருத முடியோது. ஏகனனில் 
�ோ� ந�ோயோைளரயும் கதோழு-
ந�ோயோைர�ளையும் தீண-
டத்த�ோதவர�ைோ�த்தோன் 
�மூ�ம் ஒதுக்கி ளவத்திருந்-
தது. ஆஙகிநலயர�ள் 1901 
ஆம் ஆணடு கதோழுந�ோய் 
�ட்டத்ளத �ளடமுளறக்கு 
க�ோணடு வந்திருந்தோர�ள். 
பின்னர 2018இல் க�ோணடு-
வரப்பட்ட புதிய �ட்டம் ்பளழய 
�ட்டத்ளத நீக்கி விட்டது. 
ஏகனயில் இபந்போது இரு ஒரு 
நைோ�ைோன ந�ோய் அல்ல. 
முறறோ�க் குணப்படுத்தக் 
கூடிய ந�ோய்.  

ைோந்தீவில் தறந்போது 
இரணநட இரணடு ந�ோயோைர 
ைட்டுநை தஙகியிருக்கின்ற-
னர. நீணட �ோலைோ�நவ 

இஙந�நய தஙகி சிகிச்ள� க்பறறு வருகிறோர�ள். 
ஒருவர ெக்ைன கவலியத்ளதளய ந�ரந்தவர. 
ைறறவர ைட்டக்�ைபள்பச் ந�ரந்தவர. இவர -
�ளில் ஒருவர ைோந்தீவு வரும்ந்போது ஒன்்பது 
வயது. இபந்போது 65 வயதோகிறது இவருக்கு.  

கதோழுந�ோயோைர�ளுக்�ோன ஒரு தீவோ� 
ைோந்தீவு இருக்கின்ற ந்போதிலும் ைோந்தீவு ஒரு 
்பசுளைத் தீவு. சுத்தைோன �ோறறு வீசும், ைரங�ள் 

அடரந்த இத்தீளவ எதிர �ோலத்தில் உல்லோ� ்பய -
ணி�ளுக்�ோன உல்லோ� தீவோ� ைோறறியளைக்� 
முடியும் என்ற எணணநை இத்தீளவப ்போரக்கும் 
ந்போது எழுகிறது.  

ைோந்தீவு கதோடர்போன த�வல்�ளை ந��ரித் -
தந்போது எைக்கு அறிமு�ைோனவநர ைருத்துவ 
நிபுணர தமிழ வணணன். இவர ைட்டக்�ைபபு 
ந்போதனோ ளவத்திய�ோளலயின் �ருை ந�ோய்�-
ளுக்�ோன ைருத்துவ நிபுணர. ்பர்பரப்போ� இயங-
கிக் க�ோணடிருந்த ைருத்துவளர அணுகி சில 
விவரங�ளை ந�ட்டுத் கதரிந்து க�ோணநடோம்.  

"கதோழு ந�ோளய முறறோ�க் குணப்படுத்த-
லோம். ந�ோய் வீரியத்ளதப க்போறுத்ததோ� ஆறு 
ைோதம் முதல் 12 ைோத �ோலத்தில் ந�ோளயக் 
குணப்படுத்தலோம். 1983இல் கதோழுந�ோய்க்-
�ோன ைருந்து�ள் �ணடு பிடிக்�ப்பட்டு விட்டன. 
உயர தரத்திலோன ைருந்து�ள் இபந்போது கிளடக் -
கின்றன" என்று எம்முடன் அவர ந்ப�த் கதோடங-
கினோர.  

"இது ஒரு கதோறறு ந�ோய், இது ந�ோயோளியின் 
மூக்கிலிருந்து கவளிவரும் �சிவினோல் ந�ோய் 
்பரவ முடியும். இக்�சிவிலுள்ை சிறு துணிக்ள�-
�ளிலிருந்து ந�ோய்க் கிருமி�ள் �ோறறில் ்பரவி 
சு�நதகி�ளைப பீடிக்கிறது.   

இது ்பக்றீரியோ கிருமியோல் ஏற்படுகிறது. 
”MYCOBACTERIUM LEPRAE” என்்பது அதன்-
க்பயர. இது ந�ோயோைரின் உடளல வி�ோரைளட-
யச் க�ய்கிறது ஆனோல் உயிளரப ்பறிக்�ோது.  

ஆரம்்பத்தில் இதன் குணக்குறி�ள் ்போரதூரைோ -
னதோ� இருக்�ைோட்டோது. ஆரம்்பத்திநலநய 
இந்தந�ோய் �ணடு பிடிக்�ப்பட்டு அதற�ோன 
சிகிச்ள�ளய நைறக�ோணடோல் முறறிலு -
ைோ� சு�ப்படுத்திவிட முடியும்.  

�ோலம் பிந்தி ைருத்துவளர �ோடும்ந்போது, 
அதளன சு�ப்படுத்துவது சிரைைோகி அங -
�ங�ள் ்பழுதளடவதறகு �ோரணைோகிவி -
டும். ந�ோயின் ஆரம்்பத்திநலநய ைருத்துவளர 
�ோடினோல் அங�வீனம் வரோைல் தடுக்� முடியும்.  

�ோலம் க�ல்லச்க�ல்ல இந்த ந�ோயினோல், 
�ரம்பும், �ருைமும் ்போதிப்பளடயும். நதோலில் 
தடிபபும் திரட்சியும் ஏற்படும். �ரம்்ப�ள் உணர -
வறறுப ந்போகும். இந்த நிளலயோனது ்போரதூர-
ைோனகதோரு நிளலயோ�நவ ்போரக்�ப்படுகிறது. 
ஆரம்்பத்தில்   

நதோலில் ந�ோவில்லோத �ோயங�ள் உருவோ -
கும். நதோல் உணரச்சி குளறந்த நிளலயில் 
இருக்கும். நதோல் நிறம் குளறந்தும் �ோணப -
்படலோம். �ரம்பு�ள் ்போதிக்�ப்படுவதோல்தோன் 
ந�ோவில்லோத �ோயங�ள் உருவோகின்றன. 
இந் ந�ோய் �ணடவர அதிலிருந்து முழுளை -
யோ� மீட்சி க்பறுவது ந�ோயின் வீரியத்ளதப 
க்போறுத்தது. �ரோ�ரியோ� கூறினோல் 6 ைோதம் 
முதல் 12 ைோத �ோலத்துக்குள் ந�ோளய சு�ப -
்படுத்திவிட முடியும் என்றவரிடம் ந�ோயோைர 
குணைோன பின்னர திருைணம் க�ய்யலோைோ? 
என்று ந�ட்நடோம். 

இது ்பரம்்பளர ந�ோய் அல்ல என்்பதோல் 
தோரோைைோ�த் திருைணம் க�ய்யலோம் என்றவர 
தறந்போது ந�ோயோைர எணணிக்ள� குளறந்து -
வருகிறது. என்ற �ல்ல ந�திளயயும் க�ோன் -
னவர, இபந்போது ஒரு வருடத்தில் 100 என்ற 
அைவிநலநய ந�ோயோைர எணணிக்ள� �ோணப-
்படுவதோ� கூறினோர.  

ைக்�ள் ைத்தியில் இந்த ந�ோளயப்பறறிய 
ந்போதிய கதளிவில்ளல. ்பயங�ர ந�ோயோ�நவ 
இளதக் �ருதுகிறோர�ள். ந�ோயின் தோக்�ம். அது 
்பரவும் வழிவள��ள், அது உடளலப்போதிக்கும் 
தன்ளை�ள் என்்பளவ�ளை ைக்�ள் புரிந்து 
ளவத்திருந்தோல். ந�ோயின் ஆரம்்ப �ட்டத்தி-
நலநய சிகிச்ள�ளய ஆரம்பிக்� முடியும். பூரண 
சு�ம் க்பறவும் முடியும்.  

கதோழுந�ோய் ்பறறிய அறிளவ எைது ைக்�ள் 
ந்போதிய அைவில் க்பறறிருக்�வில்ளல என்்பநத 
உணளை.  

இந்த ந�ோயோைர�ளுக்கு ஒவவோத உணவு 
என்று எதுவும் கிளடயோது   

தோரோைைோ� எளத நவணடுைோனோலும் �ோபபி-
டலோம். ந்போ�ோக்கு நிளறந்த உணவுவள�ளை 
உட்க�ோள்வது �ல்லது. இது உடலில் ந�ோய் 
எதிரபபுச் �க்திளய அதி�ரிக்� உதவும் என்று 
க�ோல்லி உளரயோடளல முடித்துக் க�ோணடோர 
ைருத்துவர தமிழ வணணன்.  

த�ொழுந�ொயொளர்களள �னிளைப்படுத்திய ைொந்தீவு;  

 எனது �ணவரிடம் ்பழகிய சுணணோம்பு 
உற்பத்தித் கதோழிநல, தறந்போது அவர 
இல்லோதந்போதிலும், எனது குடும்்பத்ளதக் 

�ோப்போறறக் ள�க�ோடுத்து உதவுகின்றது என் -
கிறோர சுணணோம்பு உற்பத்தியோைர தரைரோணி 
ரவீந்திரன்.   

ைட்டக்�ைபபு ைோவட்டத்தின் ஆளரயம்்பதி, 
ந�ோவில்குைம் �ோன்�ோம் �ட்ளடளயச் ந�ரந்த 
54 வயதோன  தரைரோணி, �டந்த 27 வருடங -
�ைோ� சுணணோம்பு உற்பத்தியில் ஈடு்பட்டு வரு-
கின்றோர.   

தனது சுணணோம்பு உற்பத்தித் கதோழில் ்பறறி -
யும் அத்கதோழிலின் உதவியுடன் தனது வோழவோ-
தோரத்ளதக் க�ோணடு க�ல்வது ்பறறியும் தின�-
ரன் வோரைஞ�ரி வோ�ர�நைோடு அவர ்பகிரந்து 
க�ோள்கின்றோர.   இது கதோடரபில் அவர நைலும் 
கதரிவிக்ள�யில்,   

சுணணோம்பு உற்பத்தித் கதோழிளல வோழவோதோ -
ரத் கதோழிலோ� க�ய்துவந்த ஒருவளரநய �ோன் 

திருைணம் க�ய்துக�ோணநடன். இந்நிளலயில், 
சுணணோம்பு உற்பத்தித் கதோழிலோனது ஒரு �டின-
ைோன கதோழிலோ� இருந்தந்போதிலும், அந்�ோளில் 
எைது கதோழிளல விருத்தி க�ய்ய நவணடுகைன்-
்பதற�ோ�வும், எைது வருைோனத்ளத அதி�ரிக்� 
நவணடுகைன்்பதற�ோ�வும், சுணணோம்பு உற்பத் -
தித் கதோழிளல �ணவரிடமிருந்து �ோன் ்பழகிய -

நதோடு, �ணவருடன் இளணந்து அத்கதோழிளல 
க�ய்யவும் கதோடஙகிநனன்.   

இவவோறு �ணவரும் �ோனும் இளணந்து 
சுணணோம்பு உற்பத்திளயச் க�ய்து வருள� -
யில், திடீகரன எனது �ணவர ஆஸ்துைோ 
ந�ோய்வோய்ப்பட்டு இறந்து ந்போனோர. அவரது 
இறபள்பத் கதோடரந்து, எனது பிள்ளை�ளை 
்பரிதவிக்�விடோது, �ோப்போறற நவணடிய குடும்-
்பச்சுளைளய �ோன் க்போறுபந்பற� 
நவணடி வந்தது. அவநவளையில் 
�ணவரின் இழபபு என்ளன �வளல-
யளடயச் க�ய்தந்போதிலும், அவரிடம் 
�ோன் ்பழகிய சுணணோம்பு உற்பத்தித் 
கதோழிலோனது, எனது குடும்்பத்ளதக் 
�ோப்போறற முடியுகைன்ற ைன �ம்பிக்-
ள�ளய க�ோடுத்தது.   

இந்நிளலயில் �ணவரின் இறப-
ள்பத் கதோடரந்து, �டந்த 13 வரு-
டங�ைோ� �ோன் தனித்துநின்று சுண-
ணோம்பு உற்பத்தித் கதோழிளல க�ய்து, அதன் 
மூலம் வருைோனத்ளத ஈட்டி வருகின்நறன் என்-
கின்றோர அவர.   

ஆறு�ளில் ைட்டி பிடிக்கும் கதோழிளலச் 
க�ய்நவோர, ைட்டி�ளைப பிடித்து அதனுள் இருக்-
கும் இளறச்சிளய விற்பளன க�ய்துவிட்டு, 
ைட்டி�ளின் கவளிக்ந�ோளத அதோவது, சிபபி -
�ளை, சுணணோம்பு உற்பத்தியில் ஈடு்பட்டுவ -
ரும் என்ளனப ந்போன்றவர�ளிடம் விற்பளன 
க�ய்கின்றோர�ள். அவர�ளிடமிருந்து சிபபி-
�ளை �ோம் குறிபபிட்டகதோரு விளலக்கு வோங-
குவநதோடு, விறகுக்�ரிளயயும் �ோம் விளலக்கு 
வோஙகி சுணணோம்பு உற்பத்தியில் ஈடு்படுகின்-
நறோம்.   

இந்நிளலயில், எனது வீட்டு வைவில் சுண-
ணோம்புச் சூளைகயோன்ளற அளைத்து ளவத்திருப-
்பநதோடு, அச்சூளையினுள் சிபபி�ளையும் விற-
குக்�ரிளயயும் ஒன்றோ�க் �லந்து இடுவநதோடு, 

அச்சூளைக்கு தீ மூட்டி, ஒரு�ோள் இரவு முழுவதும் 
்பதப்படுத்தும் வள�யில் புள�ய விடுகின்நறன்.   

இவவோறு தீயில் கவந்த சிபபி�ளை, ைறு�ோள் 
�ோளலயில் சுணணோம்புச் சூளையிலிருந்து 
கவளியில் எடுத்து, சுத்தைோன தளரயில் ்பரவு-
வநதோடு, அதறகு சிறிதைவு தணணீர ்பனுக்கு-
கின்நறன். இவவோறு தணணீர ்பனுக்கும்ந்போது, 

தீயில் கவந்த சிறபி�ள் சிறு, சிறு 
து�ள்�ைோகி கவள்ளை நிறைோன 
்பவுடரோகின்றன. அச்சிறபி ்பவுடளர 
அரித்கதடுத்து, ள்ப�ளில் க்போதி 
க�ய்து விற்பளனக்குத் தயோர க�ய்-
கின்நறன் என்கின்றோர அவர.   வீட்-
டுக்கு கவள்ளை அடிப்பதற�ோன 
சுணணோம்பு, வீட்டுக்கு பூசுவதற�ோன 

சுணணோம்பு, கவறறிளலயுடன் உட்க�ோள்வதற-
�ோன சுணணோம்பு என்று 3 வள��ைோ� தரம் 
பிரித்து சுணணோம்பு உற்பத்தி க�ய்யப்படுகின்றது.   

இவவோறு உற்பத்தி க�ய்யப்படும் சுணணோம்-
்போனது, க�ோநரோனோவுக்கு முன்னரோன �ோலப்பகு-
தியில் �றறு ைலிவோன விளலயில் விற்பளனயோ-
கியது. ஆனோல், தறந்போது எைது �ோட்டில் நிலவும் 
அ�ோதோரண சூழநிளலளயத் கதோடரந்து க்போருட்�-
ளின் விளலநயறறம் �ோரணைோ� சுணணோம்பின் 
விளலயும் �றறு அதி�ரித்துக் �ோணப்படுகின்றது 
என்கின்றோர அவர.   

சுணணோம்பு உற்பத்திக்�ோன சிபபி�ள் தறந்போது 
300 ரூ்போய்வளர விற்பளன க�ய்யப்படுவநதோடு, 
விறகுக்�ரி 700 ரூ்போய் முதல் 1,000 ரூ்போய்-
வளர விற்பளன க�ய்யப்படுகின்றது என்கின்றோர 
அவர.   முன்னர தோந்தோைளல, க�ோக்�ட்டிச்-
ந�ோளல ஆகிய ்பகுதி�ளிலிருந்து க�ோணடுவந்து 
விற்பளன க�ய்நவோரிடமிருந்து விறகுக்�ரிளய 

�ோன் க்பறறுக்க�ோணநடன். ஆனோல், தறந்போது 
அப்பகுதி�ளில் விறகுக்�ரிக்கு தட்டுப்போடு நிலவுவ-
தோல், அப்பகுதி�ளிலிருந்து விறகுக்�ரி க�ோணடு-
வந்து விற்பளன க�ய்யப்படுவதில்ளல.   

இவவோறோன நிளலயில் விறகுக்�ரிக்கு ்பதிலோ�, 
கவய்யிலில் �ன்றோ� �ோயவிடப்பட்ட ்பனம்்பழ 
விளத�ளை �ரியோக்கி, சிபபி�ளுடன் ஒன்றோ�க் 

�லந்து சுணணோம்பு உற்பத்தி க�ய்யப்படு-
கின்றது என்கின்றோர அவர.   

�ோன் வசிக்கும் ்பகுதியில் சுைோர 5 ந்பர 
இவவோறு சுணணோம்பு உற்பத்தித் கதோழிலில் 
ஈடு்பட்டு வருகின்றோர�ள்.   

சிபபி�ள் கிளடக்கும் ்பட்�த்திநலநய சுண-
ணோம்பு உற்பத்தித் கதோழிலில் ஈடு்பட முடி-

யுகைன்்பதோல், இத்கதோழிலோனது எைக்கு நிரந்தர 
வருைோனத்ளத ஈட்டித்தரும் கதோழிலோ� இல்ளல-
கயன்்பநதோடு, அதன் மூலம் ந்போதியைவோன வரு-
ைோனமும் கிளடப்பதில்ளல.   

இநதநவளை, இவவோறு எம்ைோல் உற்பத்தி 
க�ய்யப்பட்ட சுணணோம்ள்ப விளலக்கு வோஙகு-
வதற�ோ� வோடிக்ள�யோைர�ள் எம்ளைத் நதடி 
வரும்வளர �ோம் �ோத்திருக்� நவணடிய நிளலளை 
�ோணப்படுகின்றது. இவவோநற எைது வியோ்போரம் 
இடம்க்பறுகின்றது என்கின்றோர அவர.   

எனது குடும்்பைோனது 9 பிள்ளை�ளைக் 
க�ோணட க்பரியகதோரு குடும்்பைோ�க் �ோணப்ப -
டுவதோல், சுணணோம்பு உற்பத்தித் கதோழிலின் 
மூலம் ஈட்டும் வருைோனம் எைது க�லவுக்கு 
ந்போதுைோனதோ� இல்ளல. இருந்தந்போதிலும், 
எனக்குத் கதரிந்த இத்கதோழிளல க�ய்து அவ -
வபந்போது கிளடக்கும் வருைோனத்தின் உதவியு -
டன் என்னோல் முடிந்தவளர குடும்்பத்ளதக் �ோப -
்போறறி வருகின்நறன்.   

எனக்கு 4 ஆண பிள்ளை�ளும் 5 க்பண 
பிள்ளை�ளும் இருக்கின்றோர�ள். இவர�ளில் 3 
ஆண பிள்ளை�ள் திருைணம் முடித்துள்ைநதோடு, 

ஏளனய 6 பிள்ளை�ளும் தறந்போது என்னுடன் 
இருக்கின்றோர�ள். என்னுடன் இருக்கும் 16 
வயதுளடய ஆண பிள்ளை சிறுநீர� ந�ோயோல் 
்போதிக்�ப்பட்ட நிளலயில், சிகிச்ள� க்பறறு வரு-
கின்றோர. எனது 5 க்பண பிள்ளை�ளில் ஒருவர 
ஆளடத்கதோழிற�ோளலகயோன்றில் ்பணிக்கு 
இளணந்து, தறந்போது சுைோர 9 ைோதங�ைோகின் -
றன. ைறறுகைோரு ை�ள், சுணணோம்பு உற்பத்தித் 
கதோழிலுக்கு ஒத்தோள�யோ� உள்ைோர. ஏளனய 
3 க்பண பிள்ளை�ளும் ்போட�ோளலக் �ல்விளய 
கதோடரகின்றோர�ள் என்கின்றோர.   

�ோனும் ஆஸ்துைோ, க�ோலஸ்நரோல் உள்ளிட்ட 
ந�ோய்�ளினோல் ்போதிக்�ப்பட்டு, சிகிச்ள� க்பறறு-
வரும் நிளலயில் கூட, எனது குடும்்ப வருைோனத் -
துக்�ோ� சுணணோம்பு உற்பத்தித் கதோழிலில் 
ஈடு்பட்டு வருகின்நறன். ஏகனனில், எவரிடமும் 
ள�நயந்தோைல், எனது உளழபபின் மூலம் 
எனது குடும்்பம் முன்நனற நவணடுகைன்்பநத 
எனது எதிர்போரப்போகும்.   

்போட�ோளலக் �ல்வி �றகும் எனது 3 க்பண 
பிள்ளை�ளை �ல்வியின் மூலம் உயரந்த 
நிளலளைக்கு க�ோணடுவர நவணடுகைன்்ப -
நதோடு, 5 க்பண பிள்ளை�ளையும் �ல்ல 
முளறயில் �ளர ந�ரக்� நவணடுகைன்்பநத 
என்  முன்னோல் �ோணப்படும் ்போரிய �ோவலோ -
கும் என்கின்றோர அவர.   

அதி�ோளலயில் எழுந்து எனது �ளையல் 
உள்ளிட்ட வீட்டுக் �டளை�ளைக் �வனிப்ப -
நதோடு ைோத்திரமின்றி, கிளடக்கும் ந�ரத்தில் 
சுணணோம்பு உற்பத்தித் கதோழிளலச் க�ய்து, 
எனது ந�ரத்ளத பிரநயோ�னமுளடயதோ� ைோற -
றிக்க�ோள்கின்நறன். இவவோறு எனது ந�ரம் 
முழுவளதயும் வீட்டுக் �டளை�ளுக்கும் சுண -
ணோம்பு உற்பத்தித் கதோழிலுக்கும் பிரநயோ�னப -
்படுத்துவதோல், வீண �வளல�ள் என் ைனளத 
ஒட்டிக்க�ோள்வதில்ளல. இதனோல் �ோன் மிகுந்த 
ைநனோ ளதரியத்துடனும் இருக்கின்நறன் என்கின்-
றோர அவர.   

எனது வோழக்ள�யோனது, இவவோறு �ஷடைோன-
கதோரு சூழநிளலக்கு ைோறுகைன்று �ோன் முன்னர 
எணணியிருக்�வில்ளல. ஆனோல், அபந்போது �ண-
வருடன் ்பழகிய சுணணோம்பு உற்பத்தித் கதோழில், 
என்ளன தளலநிமிரந்து வோழ ளவக்கின்றது என்கின்-
றோர அவர.  

க்போதுவோ� ஒவகவோரு ைனிதனினதும் உடல்வோசி, 
நிறமூகூரத்தம், ்பரம்்பளர, ைர்பணு ைறறும் ந�ோய் 
எதிரபபு �க்தி உள்ளிட்டவறளற அடிப்பளடயோக்-
க�ோணடு நத� ஆநரோக்கியம் �ணிக்�ப்படுவநதோடு ைட்-
டுைன்றி அவர�ளின் அன்றோடப ்பழக்�வழக்�ம், 
உணவுப ்பழக்�வழக்�ம், அவர�ள் க�ய்யும் 
கதோழில் உள்ளிட்டவறறின் அடிப்பளடயிலும் ைனி-
தனது நத� ஆநரோக்கியம் தஙகியுள்ைதோ�வும், 
ைட்டக்�ைபபுக்�ோன பிரோந்திய சு�ோதோர ந�ளவ�ள் 
்பணிய� சுறறுச்சூழல், 
கதோழில்�ோர சு�ோதோரப பிரிவுக்-
குரிய கடோக்டர தரசினி முரு-
குபபிள்ளை (Dr. Dharshini 
Murugupillai - Environment, 
Occupational Health Unit, 
RDHS office, Batticaloa) கதரி-
வித்துள்ைோர.   

ஆர்.சுகந்தினி ...?

�ந்தித்தவர : 

புளியந்தீவு தவபாலன்  

த�ொழுந�ொளயக் ்கண்டு 
அஞ்ச நேண்டியதிலளலை  

த�ொழுந�ொய் மருத்துவர் �மிழவண்ணனுடன் ஒரு சந்திப்பு   

வோழவோதோரத்துக்�ோ�நவ 
அளதச் க�ய்கிநறன்  
சுணணோம்பு உற்பத்தியோைர
ரவீந்திரன் தரைரோணி  

 ந�ொய்கள் அண்ொவண்ணந�ொ
அல்லது, ந�ொய்த�ொக்க்த்� 
�ள்ளிபநபொடும் வ்்கயிந்லொ எம்்�
பொது்கொ்ததுகத்கொள்்ள நவணடிய 
தபொறுபபு எம்மி்ந� உள்்ளது 
   – த்ொக்ர் �ர்சினி முருகுபபிள்்்ள  சுண்ணாம்பு உற்பத்தி   

செய்வசென்பது   
இலகு்வணானெலல  

இப்பத்திரிள� அநஸோஸிநயட்டட் நியூஸ் ந்பப்பரஸ் ஒப சிநலோன் லிமிடட் �ம்்பனியரோல் க�ோழும்பு இல. 35, டி ஆர. விஜயவரதன ைோவத்ளதயிலுள்ை நலக் ெவுஸில் 2022 ஒக்நடோ்பர ைோதம் 25ம் தி�தி ஞோயிறறுக்கிழளை அச்சிட்டுப பிரசுரிக்�ப்பட்டது.
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73 வயது வரை இளவைசைாக 
இருந்து விட்டு கரைசி காலத்-
தில் மன்னைாகி இருக்கிறார் 

சார்ள்ஸ். இப்பாது அவரை சார்ள்ஸ் 
எனறு மமாட்ரையாகக் கூபபிை முடி 
யாது. மூனறாவது சார்ள்ஸ் மன்னர் 
என்ற அரைக்க ்வண்டும். 

உண்ரமயில் சார்ள்ஸ் மன்னைாக 
்வண்டியவைல்ல. அதற்குக் காைண்ம 
காதல்தான. உை்்ன, கமீலா, ையா்னா 
விவகாைம் எனறு நிர்னத்துவிை 
்வண்ைாம். அது ஒரு புளித்துப்பா்ன 
கரத. 

சார்ள்ஸின பாட்ை்னாைா்ன ஆறாம் 
்�ார்ஜ் மன்னைா்னது பின்னர் த்னது 
தாய் இைண்ைாம் எலிசமபத் மகாைாணி-
யாக அரியரண ஏறியது எல்லா்ம 
அதிர்்ஷைம்தான. அதற்குப பின்னால் 
அைண்மர்னக் காதல் கரத ஒனறு 
இருக்கிறது. அது மும்தாஜ், சா�ஹான 
கரதரய விைவும் புனிதமா்னது. 
ஏம்னனறால் சா�ஹான காதலுக்காக 
முடி துறக்கவில்ரல. 

1936 ஆம் ஆண்டு ஐந்தாம் 
்�ார்ஜ் மன்னர் மைணித்த்பாது 
அடுத்து முடி சூடியவர் அவைது மூத்த 
மகன எட்ைாம் எட்வர்ட். 1936 �்னவரி 
20 ஆம் திகதி அவர் பிரிட்டி்ஷ ்பை-
ைசின மன்னைாக முடிசூடி்னார். 41 
வயதில் திருமணம் புரியாத நிரலயில் 
மன்னைா்ன எட்ைாம் எட்வர்ட்டுக்கு 
அமமரிக்க மபண் ஒருவர் மீது காதல். 
அதுவும் முதல் கணவரை விவாகைத்-

துப மபற்று இைண்ைாவது கணவரை 
விவாகைத்து மபற காத்திருக்கும் ஒரு 
மபண். 

வில்லிஸ் சிம்சன எனற அந்தப 
மபண்்ணாடு உறவு ரவத்திருபபது 
ஊருக்்க மதரிந்த கரத. ஆ்னால் 
மன்னர் அவரை திருமணம் புரிய 
முடிவு மசய்தது பிரிட்ைன அைச குடும்-
பத்திலும் பாைாளுமனறத்திலும் ்பரிடி-
யாக விழுந்தது. ஏற்க்ன்வ பிரிட்டி்ஷ 
்பைைசு ஆட்ைம் கண்டுமகாண்டிருந்த 
்ேைத்தில் இந்தப பிைச்சிர்ன ்வறு.

பிரிட்டி்ஷ ் தவாலயத்தின தரலவைா-

கவும் மன்னர் இருக்கும் நிரலயில் 
அவர் விவாகைத்துப மபற்ற மபண் 
ஒருவரை, அதுவும் விவாகைத்தா்ன 
இரு கணவர்களும் உயி்ைாடு இருக்-
கும்்பாது திருமணம் புரிவது மைபுக்கு 
ஆகாது எனற எதிர்பபு வலுத்தது. பிைச்-
சிர்னரய தீர்பபதற்கா்ன அர்னத்து 
முயற்சிகளும் ்தால்வி அரைந்த்ன. 

கரைசியில் காதலா, அரியரணயா 
எனறு மன்னர் முடிவு மசய்ய ்வண்டி-
யதாயிற்று.

1936 டிசம்பர் 10 ஆம் திகதி 
அரியரணரய துறக்கும் கடிதத்தில் 
மன்னர் ரகமயழுத்திட்ைார். அந்தக் 
கடிதம் பாைாளுமனறத்தில் வாசிக்கப-
பட்ைது. முழு ோட்டுக்கும் அறிவிக்கப-
பட்ைது. முடி துறந்த எட்வர்ட் ோட்ரை 
விட்்ை மவளி்யறி்னார். க்ஷை, ே்ஷ-
ைஙகளுக்கு மாத்திைம்தான தாய் ோடு 
பக்கம் தரலகாட்டுபைாக மாறிவிட்ைார். 
அடுத்த ஆண்டு வில்லிஸ் சிம்சர்ன 
திருமணம் புரிந்தார். 

326 ோட்கள் மாத்திை்ம பிரிட்டி்ஷ 
மன்னைாக இருந்த எட்வர்ட் அந்தப 
பதவிரய குறுகிய காலம் வகித்தவைாக-
வும் வைலாற்றில் இைம்மபற்றார். 

எட்வர்ட் முடி துறந்ததால்தான 
அவைது இரளய ச்காதைர் ஆறாவது 
்�ார்ஜ் அரியரண ஏறி்னார். அதாவது 
இைண்ைாம் எலிசமபத்தின தந்ரத. பிரிட்-
டி்ஷ அைச குடும்பத்தில் மன்னர் அல்லது 
மகாைாணி பதவிக்குத் தகுதியா்னவரை 
்தர்வு மசய்வதில் தரலமுரற வரிரச-
யில் மூத்தவர்களுக்்க முனனுரிரம 
உண்டு. அதாவது மன்னர் அல்லது 
மகாைாணியின மூத்த பிள்ரள, அவைது 
மூத்த பிள்ரள எனறுதான அந்த 
வரிரச மசல்லும்.

எட்வர்ட் முடி துறக்கும்்பாது அவ-
ருக்கு பிள்ரளகள் இருக்கவில்ரல. 

அத்னா்ல்ய ஆறாம் ்�ார்�ஜுக்கு 
மன்னைாக முடிந்தது. ஆறாம் ்�ார்-
�ஜுக்கு ஆண் குைந்ரதகள் இல்ரல 
எனபதா்ல்ய மூத்த மகளா்ன எலிச-
மபத்துக்கு மகாைாணியாக முடிந்தது. 
அபபடி இைண்ைாம் எலிசமபத் மகா-
ைாணியா்னதா்ல்ய சார்ள்்ஜுக்கு 
இப்பாது மன்னைாக முடிந்திருக்கிறது.   

உண்ரமயில் எட்வர்ட் முடி துறந்-
தது உலக அைசியலிலும் ஒரு திருப-
பம். அவர் ஒரு அமைால்ப ஹிட்லரின 
அனுதாபி எனறு பைவலாக ேம்பபபடு-
கிறது. 1937ஆம் ஆண்டு கரைசிப 
பகுதியில் எட்வர்ட் மற்றும் அவைது 
மர்னவி ம�ர்மனிக்கு மசனறு 
ோஜித் தரலவர் ஹிட்லரை சந்தித்தது 
அப்பாது அைசியல் குைபபத்ரத ஏற்ப-
டுத்தி இருந்தது. 

இத்னால் பிைானஸில் பிரிட்டி்ஷ 
ோட்டுக்கா்ன இைாணுவ பணியில் 
இருந்து வந்த எட்வர்ட் அந்தப பத-
வியில் இருந்து மவளி்யற்றபபட்டு 
பஹாமாஸ் ோட்டுக்கா்ன ஆளுேைாக 
அனுபபபபட்ைார். 

ஹிட்லர் கூை இது பற்றி கூறி 
இருக்கிறார். பிரிட்ைர்ன தாம் ரகப-
பற்றி்னால் எட்வர்ட்ரை மீண்டும் மன-
்னைாக்கு்வன எனறு ஹிட்லர் கூை 
கூறியிருந்தார். எ்ன்வ எட்வர்ட் முடி 
துறபபதற்கு காதல் மாத்திைம் காைணம் 
இல்ரல எனறு கூறும் அைசியல் விமர்-
சகர்களும் இருக்கிறார்கள்.

காதலால் 
அரியணை 
ஏறிய சார்ள்ஸ்

பிர்தௌஸ்

சஞசாைம்
பூ்காள



(கடந்த வாரத் த்தாடர்)

ப�ொதுவாகத் ்தலைப் பிளலளையே 
இப்்படி தெயவ்தற்குத் ய்தா்தா-

ன்தாக இருக்கும் என்பது நம்பிக்லக. மயை-
சிோவில் ்பை இடஙகளில் இது ய்பான்ற 
உருவஙகலளைப் புட்டிகளில் லகப்்பற்றி 
உளளைனர்.

தெஙயைாட்களில் ஆண், த்பண் என 
இருவலக உண்டு. த்பண் ய்பாயமாவால் 
மட்டுயம ஆண் தெஙயைாட்லடயும் ஆண் 
ய்பாயமாவால் மட்டுயம த்பண் தெங-
யைாட்லடயும் பிடிக்க முடியுமாம். ்பார்ப்்ப-
்தற்குச் சினன லெஸ் மம்மிலேப் ய்பாை 
ய்தாற்்றமளிக்கும் தெஙயைாட் என்பது காடு-
களில் திரியும் அமானுஷே ெக்தியுலடே 
ஒரு வலக மிருகம் எனவும் தொல்ைப்்படுகி-
்றது. த்பாதுவாக தெங- யைாட்லட 

சிைர் ்தலைமுல்ற ்தலைமுல்றோக உண-
வளித்துப் ்பாதுகாப்்பார்கள என யகளவிப்-
்பட்டு இருக்கிய்றன. இந்த தெஙயைாட்-
கள வீட்டில் இருந்தால் நில்றே வரவுகள 
இருக்கும் எனவும் வீட்டிற்கு வரக்கூடிே 
தீேவற்ல்ற இந்த தெஙயைாட்கள தூர 
்தளளும் எனவும் தொல்ைப்்படுவது 
உண்டு. 

நில்றே ய்பாயமாக்கள அதிர்ஷட எண் -
கலளைப் த்பறுவ்தற்காகயவ தெஙயைாட்க-
லளைப் ்ப்தப்்படுத்தி லவத்திருக்கின்றனர். 
அய்தாடு ஒவதவாரு முல்றயும் அது நம் 
கட்டலளைக்கு ஏற்்ப நடக்கும்ய்பாது அ்தற்-
கான பிரதி ்பைலன அது யகட்டு வாஙகிக் 
தகாளளும். அந்தப் பிரதி்பைன கண்டிப்-

்பாக இரத்்த்பலி ெம்்பந்தப்்பட்ட்தாகயவ 
இருக்கும்.

உ்தாரணமாக அதிர்ஷட எண் யகட்டு 
ஒருவர் ய்பாயமாலவப் ்பார்க்க ய்பாகி்றார் 
எனய்ற லவத்துக் தகாளயவாயம. மநதி-
ரவாதி எண்தணய தகாடுத்து விட்டார். 
அ்தன பின, ஒரு கருப்பு யெவயைா அல்ைது 
கருப்பு ஆயடா உயிர்ப்்பலி யவண்டும் எனக் 
யகட்்பார். 

அப்்படி எண்தணய எடுத்்தவர் ம்றநது 
விட்டயைா அல்ைது தெயேவில்லை 
என்றாயைா, அவர் வீட்டில் ஒரு ொவு நடக்-
கும். அதுவும் எதிர்்பாராமல் குருதி ஒழுகிே 
ொவு ்தான நடக்கும்.  எனயவ்தான மைாயக் -
காரர்கள இவற்ல்றதேல்ைாம் ஷிரிக் 
(Syirik) எனறும் கு்றாஃ்பாட் (Kurafat) 
எனறும் தொல்லுவார்கள. அ்தாவது ம்த 

நம்பிக்லகக்குப் பு்றம்்பானது, அ்பாேகர -
மானது எனறு அர்த்்தம்.

ஹனநது ராோ
ஹனநது ராோ என்பது நமக்குத் 

த்தரிந்தவர்கள உருவில் வநது நம்லம 
அலைக்குமாம். அச்சு அெல் அப்்படியே 
மனி்தலனப் ய்பாையவ இருக்குமாம். 
ஆனால் ய்பெயவ ய்பொ்தாம். இ்தற்கு எெ-
மானர் இருக்கும். ஒருவர் யமல் ்பலக 
என்றால் அவர்கள யமல் இல்த ஏவி 
விட்டு காரிேத்ல்த ொதித்துக் தகாளவார்-
களைாம். இதுவும் ்தலைமுல்ற ்தலைமு -
ல்றோக வளைர்க்கப்்படும். அப்்படி வாரிசு 
இல்லைதேன்றால் அ்தன எெமானர் 

வே்தாகியும் அலமதிோக 
இ்றப்்ப்தற்கு முடிோ்தாம். 
உயிருளளை பிண்டம் ய்பால் 
ஆகிவிடுவார்.  ஹனநது 
ராோ இனதனாரு விஷே-
மும் தெயயும். அ்தாவது 
்தனலன வளைர்க்கும் ்தன 
எெமானன ய்பாையவ ்பை 
இடஙகளுக்குச் தெனறு 
வரும். ்பை இடஙகளில் 
ஒருவர் ஒயர யநரத்தில் 
இருக்கி்றார் என்றால் 
அவர் கண்டிப்்பாக 
இப்்படி ஒரு ஹனநது 
ராோலவ வளைர்க்க 
யவண்டும். ய்பய ஜின 
வளைர்ப்்பய்த ்தப்பு ்தான. 

எனயவ த்பரும்்பாலும் ்தவ்றான காரண 
காரிேஙகள தெயவ்தற்யக ஹனநது ராோ 
்பேன்படுகி்றது. உ்தாரணத்துக்கு ஒருத்்த-

ருக்குச் சினன வீடு இருக்கி்றது 
என லவத்து தகாளயவாயம. 
அவர் சினன வீட்டில் இருக்-
கும் ய்பாது அவர் வளைர்க்கும் 
ஹனநது ராோ த்பரிே வீட்டில் 
மலனவியோடு இருக்கும். 
மலனவிக்கு ெநய்தகயம 
வராமல் இந்த ஹனநது 
ராோ ்பார்த்துக்தகாளளும் 
(அவவளைவு எெமான விசு -
வாெம்!). இ்தற்காகயவ 
நில்றே ்பணக்கார மு்தைா -
ளிகள ஹனநது ராோலவ 
வளைர்த்து வநதிருக்கி்றார்கள.

ராோ என்றால் த்பரிேது 
என அர்த்்தம். ்பை காரிேங -
கள தெயவ்தற்குப் ்பேன்ப -
டுவ்தால் இல்த ஹனநது 
ராோ என அலைக்கி்றார்கள. 
நவீன மருத்துவம் நலடமு-
ல்றக்கு வருவ்தற்கு முனபு 
பி்றந்த குைநல்தகள இ்றநது 
பி்றந்தாயைா அல்ைது பி்றந்த 
உடயனயே சிை நாட்களுக்-

குள இ்றநது விட்டாயைா அ்தற்கு 
முழுமு்தற்காரணமாக இந்த ஹனநது 
ராோலவ ்தான சுட்டிக்காட்டுவார்கள. 

இரவானதும் வீட்டின க்த-
வுகலளை மூனறு முல்ற 
்தட்டித் ்தட்டி ்பார்க்கும் இந்த 

ஹனநது ராோ. அ்தாவது மு்தலில் 
மூனறு முல்ற ‘தடாக் தடாக் தடாக்’ 

என ்தட்டும். பி்றகு ெத்்தயம இருக்-
காது. 

தகாஞெ யநரத்துக்குப் பி்றகு 
மீண்டும் இரண்டு ்தடலவ அய்த 

யநர இலடதவளியோடு அப்்படியே 
்தட்டும்.

ஏமாநதுய்பாய க்தலவத் 
தி்றநது விட்டால் நாம் நம்லம 

ம்றநது விடுயவாம். எனன நடந-
்தது எனய்ற த்தரிோது. பினனர் நம்யமாடு 
அந்த ஹனநது ராோவும் ஒரு ்பகுதிோகி-
விடும்.

ஹனநது ராோவுக்கு ொப்்பாடு தராம்்ப 
தராம்்ப முக்கிேம். அதுவும் யநரா யநரத்-
துக்கு ெரிோக ொப்்பாடு தகாடுத்து விட 
யவண்டும். 

அ்தன ொப்்பாடு பூலூட் கூனிங எனப்்ப -
டும் மஞெள நி்ற கவுனி இனிப்பு ொ்தம், 
முட்லட, த்பாரித்்த யகாழி, தகாஞெம் 
அவல் அய்தாடு ஒரு த்பாம்லம. முடிந -
்தால் பூலூட்லடயே த்பாம்லம ய்பாை 
தெயது லவக்க யவண்டும். 

ஒவதவாரு வருடமும் ஒயர நாளில் 
ஒயர யநரத்தில் இந்த ொப்்பாட்லடப் ய்பாட 
யவண்டும். இல்லைதேன்றால் இந்தப் 
ய்போல் ்பை அவதிகள யநரிடும். 

இ்தற்காகயவ ோதரல்ைாம் இல்த 
வளைர்க்கி்றார்கயளைா அவர்கள மிகவும் கவ-
னமாகச் தெேல்்படுவார்கள. சிை ஆண்டு -
களுக்கு முனனால் ‘ொங்ான ்பண்டாங 
த்பைாக்காங’ (Jangan Pandang 
Belakang) எனறு ஒரு மைாய திலரப்்ப-
டம் வநதிருந்தது. அந்தத் திலரப்்படத்தில் 
ஹனநது ராோ ்பற்றி நில்றே த்தரிநது 
தகாளளைைாம்.

(த்தாடரும்)
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பேய்கள் உலாவும் 
உலலாச உல்கம்!

மந்திரவாதி எண்ணெய்க் ்�ாடுத்து விட்ால். அதன் 
பின், ஒரு �ருப்பு சேவச�ா அல்�து �ருப்பு ஆச்ா 

உயிரப்்பலி சவணடும் எனக் ச�ட்பார. அப்்படி எண்ணெய் 
எடுத்தவர மறந்து விடடிச�ா அல்�து ்ேய்்யவில்்� 
என்றாச�ா, அவர வீடடில் ஒரு ோவு ந்க்கும். அதுவும் 

எதிர்பாராமல் குருதி ஒழுகி்ய ோவு தான் ந்க்கும். 
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Shahid Munsif-, Shabir Munsif Sabriya

செந்தூர மழலைச் செல்வங்கள்

க.பிரின்சியாNaqid

'இனிய நந்தவனம்' வவள்ளிவிழா மலர் அறிமுகம்

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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Model - Sherin Jose 
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"அம்மா தலைக்கு ஒன்னும் க�மாண்டு ம�மா�ை 
என்று அக்�மா க�மான்்னலத நில்னத்து �விலதயமாய் 
வடித்த ம�மாது �ண்�ள் அருவியமாகி்ன"
உங்களைப் பற்றிய அறிமு்கதளதை எமது வாச -

்கர்களுக்கா்க மி்கவும் சுருக்கமா்கக கூறுங்கள்?

நான் க்காவிநதைசாமி கிகசாகுமார. மளைய-
்கததின் நுவரெலியா மாவட்டததில் ர்காட்ட்களை 
எனும் ந்கெதளதை அண்டி அளமநதுள்ை ரபரி-
யமண்ரவடடியூர (டிளைட்டன் என்று அளைப்-
பார்கள்) என்ை கதைாட்டததிளை வசிப்பி்டமா்கக 
ர்காண்டுள்கைன். வீடடில் அம்மா, அப்பா, 
மளைவி மற்றும் இவர்களு்டன் வசிககும் 
எைககு ஒகெ ஒரு ம்கள் இருககிைாள். அதது்டன் 
என் அக்காவும் தைம்பியும் ஆசிரியர்கைா்க பணி -
புரிகின்ைார்கள். நானும் ஒரு அெசாங்கப் பா்ட-
சாளையில் தை்கவல் ரதைா்டரபா்டல் ரதைாழினுடப-
வியல் பா்ட ஆசிரியொ்க 10 வரு்டங்களுககும் 
கமைா்கப் பணிபுரிநது வருகின்கைன்.

உங்கள் ்கல்லூரி வாழகள்க, ரதைாழில் அனுப-
வங்களையும் பகிரநதுர்காள்ைைாகம?

நான் 2008 ஆம் ஆண்டு பததைளை ஸ்ரீபாதை 
்கல்வியற் ்கல்லூரியில் தை்கவல் ரதைா்டரபா்டல் 
ரதைாழினுடபவியல் பா்ட ்கற்பிததைலில் டிப்கைாமா 
்கற்ள்க ரநறியில் இளைநது ர்காண்க்டன். 
அஙகு ஆஙகிை ரமாழி மூைமாை ்கற்ைல் என் -
ைாலும் தைமிழ ்கைாசாெ ்களைத துளை்களிகைகய 
என்ளைப் ரபரிதும் ஈடுபடுததிக ர்காண்க்டன். 
சிறுவர, சமூ்க வெைாற்று நா்ட்கங்களில் மிகுநதை 
ஆரவமா்க பஙக்கற்ை நிளைவு்களை இப்கபாது 

மீடடிப் பாரக்க மி்கவும் மகிழச்சியா்க இருககிைது.
அதது்டன் எைககு நா்ட்கம், வில்லுபாடடு, 

தைாைையம் கபான்ை துளை்களில் அதி்க நாட்டம் 
இருநதைது. அதைன்பின்ைர 2011 ஆம் ஆண்டு 
தை்கவல் ரதைா்டரபா்டல் ரதைாழினுடபவியல் பா்ட 
ஆசிரியொ்க நியமைம் ரபற்ை பிைகும். தை்கவல் 
ரதைா்டரபா்டல் ரதைாழினுடபவியல் பா்டததிளை ்கற்-
பிததைகைாடு மடடும் நிற்்காமல் மாைவர்களின் 
நா்ட்க ஆற்றுள்க, ்களைததுளை, இைககியத 
துளை சாரநதை முயற்சி்களுககு என்ைால் முடிநதை 
உதைவி்களையும் வைஙகி அவர்களின் முயற்சி்க-

ளில் பஙக்கற்பதுமாய் ்க்டளமயாற்றும் எைககு 
ரதைாழில் வாழகள்க மி்கவும் மகிழச்சியா்க ஓடிக-
ர்காண்டிருககிைது.

நீங்கள் எப்கபாது, எநதை வயதில் எழுததுத 
துளைககுள் நுளைநதீர்கள்?

்கல்லூரிக ்காைததில் நூை்கததில் நிளைய, 
நிளையக ்கற்ைகைாடு ரதைா்டரபுபட்ட புததை்கங்கள் 
இருநதைகபாதும் ்கவிஞர ளவெமுதது ்கவிளதை 
நூல்்கள் மற்றும் எழுததுக்களில் ஈரக்கப்பட்டதைன் 
்காெைமா்ககவ வாசிக்க ஆெம்பிதகதைன். தைபுசங்க-
ரின் ்காதைல் ்கவிளதையிலும் மயஙகியிருநது ரமல்ை 
ரமல்ை எழுதை ஆெம்பிதகதைன். அளவகய எைககு 
்கவிளதையாயிை.

நீங்கள் பல்கவறு வள்கயாை ஆக்கங்களை-
யும் எழுதைத தூண்்டப்பட்ட சம்பவங்கள் பற்றிக 

குறிப்பிடுங்கள்?
ஆெம்பததில் நண்பர்ககைாடு 

கசரநது நானும் விளையாட்டா்கக 
்காதைல் ்கவிளதை்களை எழுதை ஆெம்பிததி-
ருநதைாலும். ஆசிரியொகி சமூ்கததிற்குள் 
நுளைநதைகபாது எம் சமூ்கததில் இளை-
கயாடும் அவைங்ககை சமூ்கம் சாரநதை 
்கவிளதை்களை வாசிக்கவும் எழுதைவும் 
தூண்டிை. அதது்டன் மளைய்க மக்கள் 
்க்டநதை 150 வரு்டங்களுககும் கமைா்க 
இன்றுவளெ எதிரகநாககும் இன்ைல்-
்கள், அவர்களுககு எதிொை அ்டககு-
முளை்கள், அவர்களின் அறியாளம 
மற்றும் அவர்களின் எதிரமளையாை 
சிநதைளை்கள் கபான்ைளவ என்ளை 
அதி்கமா்க கயாசிக்கவும் எழுதைவும் 
நிரப்பநதிததைை என்று ரசால்ைைாம்.

எததைளை ஆண்டு்கைா்கக ்கவிளதை்களை 
எழுதி வருகின்றீர்கள்? ்கவிளதை்களை எப்படி -
யாை சநதைரப்பங்களில் எழுதுகின்றீர்கள்?

பதது வரு்ட ்காைமா்கததைான் எழுதி வருகின் -
கைன். எப்கபாதைாவது ஏகதைா ஒரு நி்கழவு, ஒரு 
சம்பவம் அல்ைது ஒருவள்கயாை சிநதைளை 
என்ளைப் கபாடடு சுைற்றிகர்காண்டும் 
ஏகதைகதைா எண்ை ஓட்டங-
்களை என்னுள் ஓ்டவிட-
டுக ர்காண்டும் இருககும். 
அதைன் விளைவா்க ஏதைாவது 
ஒரு ்கவிளதை அல்ைது ்கவி -
ளதைக்காை அடி மைதில் 
வளெய ஆெம்பிககும். 
அளதை மைதிகை வடிததுக 
ர்காண்க்ட இருப்கபன். நான் 
திருப்தியள்டவது கபால் அதைற்-
்காை உருவம் கிள்டததைால் 
உ்டகை ஏடடில் எழுதி ளவதது-
விடுகவன். அல்ைது தைற்்காைங-
்களில் திைன்கபசியின் கநாடஸ் 
எப்பில் குறிததுக ர்காள்கவன். 

கநெம் கிள்டககும் கபாரதைல்-
ைாம் அதைளை வாசித-
துவிடடு ஏகதைனும் 
மாற்ைம் கதைான்றிைால் 
அதைளையும் திருததைம் 
ரசய்து ர்காள்கவன்.

புதுக ்கவிளதை 
ககும், நவீை 
்க வி ள தை க கு ம் 
இ ள ்ட க ய 
என்ை கவறு-
ப ா ட ள ்ட க 
்க ா ண் கின் -
றீர்கள்?
மெபுக ்கவிளதை்க-

ளில் இருநது அளமப்பு 
ரீதியா்க தைன்ளை விடு-
விததுக ர்காண்்டதுதைான் 
புதுக ்கவிளதை என்று 
ரசால்ைைாம். ஆெம்ப 
நிளைக ்கவிளதை வாச்கர்க-
ளுககு புதுக ்கவிளதை்கள் 
மீதைாை வாசிப்கப அவர-
்களை ஈரக்கச் ரசய்யும். 
ரபாதுவா்க புதுக ்கவிளதை-
்கள், எதுள்க கமாளை்களி-
ைாை ரமாழி அைங்கா 
ெங்களுககு முககியத-
துவம் ர்காடுப்பதைா்க-
வும் வாச்கர்கர்ககைாடு 
ரநருக்கமாை ரமாழி 
நள்டயிலும் இைகுத 
தைன்ளமகயாடும் எழுதைப்-

படுவதைா்ககவ உைரகிகைன். 
அதைன் பின் வநதை நவீை 

்கவிளதை்கள் புதுக ்கவிளதை்களை-
வி்ட சற்று கவறுபடடு உருவ்கங்கள், 

படிமங்கள் கபான்ைவற்றுககு முககியத-
துவம் ர்காடுதது பெவைா்க எழுதைப்படுவதைா-

்ககவ அறிகின்கைன். 
நவீை ்கவிளதை்கள் அதி உைரச்சி மிக்கதைா்கவும் 

வீச்சு மிக்கதைா்கவும் எழுதைப்படுகின்ைை. ஆைமாை 
வாசிப்பின் ஊ்டா்ககவ பின் வநதை நவீை ்கவிளதை-
்களை ஒரு வாச்கொல் இைகுவா்க உள்வாஙகிக 
ர்காள்ை முடியும் என்பது எைது ்கருததைாகும்.        
                  (ரதைா்டர 7ஆம் பக்கம்)

கவிஞர் கிச�ோகுமோர் உடனோன சேர்கோணல்

கநர்கண்்டவர:- 

வெலிகம ரிம்ஸா முஹமமத்
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உங்கள் ்கவிதை்கள் மூலம் சமூ்கத் -
தில் மாற்றங்கதை ஏற்படுத்ைலாம் 
என்று திடமா்க நம்புகின்றீர்கைா?

்கவிதை்கைால் எத்ைதைய�ா மாற-
்றங்களும் புரட்சி்களும் நி்கழ்நை 
இ்நைப் பூமியில் நமது ்கவிதை்களும் 
என்்றாவது ஒரு நாள் �ாரிடமாவது 
ஏைாவது ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி 
விடாைா என்றுைான் ஒவ்வாரு ்கவி -
ஞனும் மு�ல்கின்்றான். நானும் 
அைறகு விதிவிலக்காைவன் அல்ல.

உங்கதைக ்கவர்நை ்கவிஞர �ார? 
அவரது எ்நைப் ்பதடப்பு உங்கதை 
மி்கவும் ்கவர்நைது?

முைல் வாசிப்பில் தவரமுத்துவின் 
எழுத்துக்கைால் ஈரக்கப்்பட்டு பின் -
நாட்்களிலில் ்பாரதியின் ்கவிதை்கள் 
வாசிப்்பால் வி�க்கப்்பட்டு, ்பாதிக்கப் -
்பட்டு ்கவிதை உல்கத்திறகுள் நானும் 

உள்வாங்கப்்பட்யடன். ்பாரதியின் 
அத்ைதை ்கவிதை்களும் எைககு 
மி்கவும் பிடித்ைமாைதவ. ைவிர 
தவரமுத்துவின் இ்நைப் பூக்கள் 
விற்பதைக்கல்ல, மு. யமத்ைாவின் 
்கண்ணீரப் பூக்கள் ய்பான்்ற நூல்்கள் 
குறிப்பிட்டுக கூ்றப்்படக கூடி�ை. 
யமலும் மனுஷபுத்திரன், நா. முத்துகு-
மார, ்கலீல் ஜிப்ரான், ஈழத்து ்கவிஞர -
்களில் சிவயச்கரம் ஐ�ா ஆகிய�ாரின் 
்கவிதை்கள் மி்கவும் பிடித்ைமாைதவ.

்கவிதை்கள் எவவாறு ்பதடக்கப்-
்பட யவண்டும்? ஒரு சி்ற்நை ்கவிதை 
எவறத்றப் பிரதி்பலிக்க யவண்டும்?

என்னுதட� அறிவுககு எட்டி� 
வதரயில் ்கவிதை என்்பதை ஒரு 
புதிைமாை ஒரு அழகி�லுடைாை 
எண்்ண ்வளிப்்பாடா்கயவ உ்ணரகி -
ய்றன். ஒரு சம்்பவம், ஒரு ைரு்ணம், 
ஒரு உ்ணரவு, ஒரு அனு்பவம் 
ய்பான்்றதவ ்கவிதை ஒன்த்ற எமக -
குககுள் ஊற்்றடுக்க தவககும் 
ய்பாது அது வாச்கர்கதை ஈரக்கச் 
்சய� யவண்டும். ஒரு நுணுக்க -
மாை ்மாழி�ாடலால் பித்ணக்கப் -
்பட்டு யைதவ ஏற்படின் யைதவ�ாை 
அைவாை ்படிமங்கயைாடு வாசிப்்ப -
வர ஆரவத்தைத் தூண்டும் விைமா்க 
வடிக்கப்்படும் ்கவிதை்கயை சி்ற்நை 
்கவிதை்கைா்க அறி�ப்்படுகின்்றை 
என்று நான் உறுதி�ா்க நம்புகிய்றன்.

்கவிஞரா்க இருககும் நீங்கள் ச்க 
்கவிஞர்களின் ்கவிதை்கதை எப்்படிப் 
்பாரககின்றீர்கள்?

ச்க ்கவிஞர்களின் ்கவிதை்கதை 
எைககு உசாத்துத்ண�ா்கயவ எடுத்-

துக ்்காள்கிய்றன். அவர்களுதட� 
்கற்பதை, ்பாரதவ, ைைம் ்பறறி 
அறி்நது ்்காண்டு ்காலத்திறககு 
ஏற்றாற ய்பால எைது எழுத்துக்கதை -
யும் சீர ்சயது ்்காள்கிய்றன்.

நீங்கள் இதுவதர எழுதியுள்ை ்கவி-
தை்களில் உங்களுககுப் பிடித்ைமாை 
்கவிதை எது? என்ை ்கார்ணம்?

நான் எழுதி� ்பல ்கவிதை்களில் 
மதழ ்பறறி� ்கவிதை ஒன்த்றய� 
எைககு மி்கவும் பிடித்ைமாை ்கவிதை 
ஒன்்றா்க முன்தவக்க விரும்பு -
கின்ய்றன்.

மதழ!
இடி கலந்த அடை மடை
அனுப்பி விட்ைன்
பிளடளைகடளை மடை ரசிகக..

ஒரு பிளடளை மடடும்

்தனிப் பிளடளையாய்
ஏ்்தா கலககத்தில்
ஒதுங்கி நிறக..

விழித்்்தன்..
விடரந்்தன்..
வினவி்னன்..

விடை கிடைத்்ததும்
என் கணகள இரணடிலு்ம
கணணீர்..

"அம்மா ்தடலககு
ஒன்னு்ம ககாணடு
்�ாகல ்ேர்..'
மதல�்கப் பிரயைசங்களில் 

யையிதல ்்காழு்நது ்பறிக்கச் 
்சல்லும் எம் அம்மாக்களுககு 
மதழ, ்வயில், ்காறறு, ்வள்ைம் 
எை எ்நை ை�வு ைாட்சத்ணயும் 
கிதட�ாது. யவதலககுச் ்சன்ய்ற 
ஆ்க யவண்டும். மதழக ்காலங்க -
ளில் ஈரம், குளிர வாதடயில் இரு்நது 
ைன்தைக ்காப்்பாறறிக்்காள்ை 
்்பாலிதீன் விரிப்பு்கதை உடலில் 
சுறறி்்காண்டும், ைதலககு ய்பாரத்-
திக ்்காண்டும் யவதலககுச் ்சல்ல 
யவண்டும். அப்்படி ஒரு மதழக ்காலத்-
தில் சின்ை வ�தில் என்னுதட� 
அக்கா ்சான்ைார. "அம்மா ைதலககு 
ஒன்னுயம ்்காண்டு ய்பா்கல" என்று. 
அைதை ்கவிதை�ா்கப் ்பதிவு ் சயயும் 
ய்பாதும் நிதைககும் ய்பாதும் எைது 
்கண்்கள் ஈரமாகும்.

இலககி� இரசதையுள்ைவர்கள் 
நூல்்கதை ்வளியிடுவது வழதம. 
அ்நைவத்கயில் நீங்கள் இதுவதர 

்வளியிட்டுள்ை நூல் ்பறறிக குறிப்பி-
டுங்கள்?

"மூஙகில் கூதட' என்்ற மகுடத்தில் 
அதம்நை ஒயர ஒரு ்கவிதை நூதலத்-
ைான் நான் இதுவதர ்வளியிட்டிருக-
கிய்றன். இ்நைக ்கவிதை நூல் 2013 
ஆம் ஆண்டு ்வளியிடப்்பட்டது. இ்நை 
நூலுக்காை அணி்நதுதரத� மூத்ை 
எழுத்ைாைர ்கல்வியி�லாைர ்மாழி-
வரைன் அவர்கள் எழுதியுள்ைார்கள். 
வாழத்துக ்கவிதைத� ைலவாக்கதல 
ைமிழச் சங்கத் ைதலவர சு. சுயரஷ் 
அவர்கள் வழஙகியுள்ைார. 78 ்பக்கங-
்களில் அதம்நதுள்ை இ்நைக ்கவிதை 
நூலில் 59 சிறி�தும் ்்பரி�துமாை 
்கவிதை்கள் இடம்பிடித்துள்ைை.

நீங்கள் எழுதி� முைலாவது நூதல 
்வளியிடும் ய்பாது உங்களுககு ஏற-
்பட்ட மை உ்ணரவு எப்்படி இரு்நைது? 
உங்கள் நூல் ்வளியீடு்களுககு 

உ்நது சகதி�ா்க இரு்நைவர்கள் ்பறறிக 
குறிப்பிடுங்கள்?

்கவிதை எழுை ஆரம்பித்ைதுயம 
நூ்லான்்றா்க ்வளியிட யவண்டும் 
என்று மைதில் நிதைத்துக ்்காண்யட 
இருப்ய்பன். அைன்்படி ஒரு ்்பரி� 
பிர�த்ைைத்யைாடு என் ்கவிதை்கள் 
ஷஷமூஙகில் கூதட' என்்ற ்கவிதை 
நூலாைது. அைறகுப் ்பக்க ்பலமா்க 
மதல�்க ்கல்வி அபிவிருத்தி மன்்றம் 
மறறும் ைலவாக்கதல ைமிழ சங்கத்தி-
ைர ்்பறும் துத்ண நின்்றார்கள்.

உங்கள் மூஙகில் கூதட' ்கவிதை 
நூலில் உள்ைடஙகியுள்ை ்கருப்்்பா-
ருட்்கள் ்பறறிக குறிப்பிடுங்கள்?

்கருப்்்பாருட்்கள் என்று ்பாரத்ைால் 
எம் மதல�்க மண் சார்நை அவலங-

்கதைத்ைான் மூஙகில் கூதட' ்கவிதை 
நூலில் ்பரவலா்க ்கவிதை�ாககி வாச-
்கர்களுககு முன்தவத்துள்யைன். 
இன்னும் ஒரு வத்கயில் கூறுவைா-
யின் எம் மண்ணின் மீதும் மண்ணின் 
தம்நைர்கள் மீதும் ்்காண்ட அதீை 
அன்ய்ப எைது ்கவிதை்களின் ்பாடு-
்்பாருள்்கைாகி�து என்றும் ்சால்ல-
லாம்.

உங்கள் நூலினூடா்க இலககி� உல-
குககு குறிப்்பா்கக குறிப்பிட விரும்பு-
வது என்ை?

அப்்படி ஒன்றும் ்்பரிைா்க 
நிதைத்து எழுைவில்தல. எைககுள் 
யைான்றும் ்கற்பதை அதல்கதை 
எைககு வருவது ய்பால் சுை்நதிரமா-
்கயவ எழுதியுள்யைன்.

நீங்கள் எழுதியுள்ை சிறு்கதை்கள் 
்பறறியும் ்சால்லாயம? சிறு்கதை்க-

ளுக்காை ்கருப்்்பாருட்்கதை எப்்படிப் 
்்பறறுக்்காள்கின்றீர்கள்?

எைககு சிறு்கதை வாசிப்்பதில் அதீை 
ஆரவம் எப்ய்பாதுயம உண்டு. ்கவிதை-
யிைால் ்சால்லி முடிக்க முடி�ாை 
சி்நைதை்கதை எைககு ்ைரி்நை 
்மாழி நதட்கதைப் ்ப�ன்்படுத்தி 
அைற்்காரு ்கதை வடிவம் ்்காடுக்க 
மு�ல்கின்ய்றன் என்று ்சால்ல-
லாம். அது ஒரு முழுதம�ாை சிறு-
்கதைக ்கட்டதமப்த்பக ்்காண்டு 
ந்கரகி்றைா என்்ற ஐ�ம் எைககுள் 
அடிக்கடி யைான்றும். ஆைாலும் வாச-
்கர்கள் ஏைாவது ஒரு சட்ட்கத்திதைப் 
்்பாருத்தி அைதை ஏறறுக்்காள்வார-
்கள்  என்்ற நம்பித்கயுடயை ்ைாடர்ந-
தும் எழுதுகின்ய்றன்.

சிறு்கதை்களுக்காை ்கருப்்்பாருட்-
்கள் அதைத்துயம நமது அன்்றாட 
வாழத்க ஓட்டத்தில் எதிர்படுகின்்ற, 
்கட்நது ய்பாகின்்ற சம்்பவங்களில் 
இரு்நயை உருவி எடுத்து யைதவககு 
ஏற்ற ்கற்பதை்கயைாடு ்சால்ல 
நிதைககின்ய்றன்.

சஞ்சித்க்களில் உங்கைது ்பதடப்பு்க-
ளின் ்பங்களிப்புக்கள் எப்்படி இருககி்றது?

முன்பு ஒரு சில சஞ்சித்க்களில் 
்ைாடர்நது எழுதி வ்நயைன். ைறய்பாது 
மு்கநூல் ய்பான்்ற டிஜிட்டல் ைைங்க-
ளின் யமலாை ஈரப்பு வாச்கர்கள் மத்தி-
யில் பிர்பல்�மதட்நதிருப்்பைால் அவ-
வா்றாை ைைங்களியலய� என்னுதட 
எழுத்து்கதைப் ்பதியவறறுவதை வழக -
்கமா்கக ்்காண்டுவிட்யடன்.

்கவிதை, சிறு்கதைத் துத்ற ைவிர 
யவறு எ்நைத் துத்ற்களில் ஆரவம் 

்காட்டி வருகிறீர்கள்?
யமதட நாடங்களில் எைககு அதி்க 

ஈடு்பாடு உண்டு. மதல�்கத்தின் முைன்-
தம�ாை நாட்க ்கதலஞர திரு. மு.்கா-
ளிைாஸ் அவர்களின் ்கைரி அரங்க 
நிதி�த்துடன் இை்ண்நது அவருதட� 
ஆறறுத்க்களின் அவவப்ய்பாது 
இத்ண்நது்்காள்யவன். ்கட்நை ஐ்நது 
வருடங்களுககும் யமலா்க அவரின் 
்பல்யவறு யமதட நாட்கங்களில் ்பங-
்காறறி இருககிய்றன்.

உங்கள் நூல்்களுககு எவவத்க-
�ாை விமரசைத்தை வாச்கர்கள் 
முன்தவத்ைார்கள்?

வைர்நது வரும் ்கவிஞரா்க 
என்தை வாச்கர்கள் ஏறறுக்்காண்-
டார்கள் என்று நம்புகிய்றன். அத்து -
டன் என் ்கதை்களுககும் கூட  ஓரைவு 
அஙகி்காரத்திதை வழஙகி இருககி-
்றார்கள் என்று அவர்கள் வழஙகி� 
்கவிதை ்பறறி� ்கருத்துப் ்பகிரவு்கள் 
வாயிலா்க அறி்நது்்காண்யடன்.

ஆசிரி�ர என்்ற வத்கயில் மா்ண-
வர்களிதடய� ்கா்ணப்்படும் வாசிப்பு 
ஆரவம் எ்நை நிதலயில் உள்ைைா்க 
நிதைககிறீர்கள்?

ைற்கால மா்ணவர்களிதடய� இலக-
கி� வாசிப்்பாைது மி்கவும் ைாழ்நை 
மட்டத்தியலய� ்கா்ணப்்படுகி்றது என்்ற 
துரப்;்பாககி� நிதலத� ஏறறுக்்காள்-
ைத்ைான் யவண்டும். மா்ணவர்களி-
தடய� ்பாட நூல் வாசிப்பில் கூட ம்நை 
நிதலைான் ்கா்ணப்்படுகி்றது. இைறகு 
நவீை ஊட்கங்களின் ்சல்வாகய்க 
பிரைாை ்காரணி�ாகும். ்பரீட்தசக்காை 
்படிப்பு என்று அவர்களின் யைடலும் 
மட்டுப்்படுத்ைப்்படுவைால் அவர்களின் 
்பர்நது்பட்ட வாசிப்புக்காை வாயப்பு்கள் 
மி்கவும் அரிைா்கயவ ்கா்ணப்்படுகி்றது. 
அைதை மாறறி அதமப்்பைற்காை 
மு�றசியில் ஆசிரி�ர்களின் ்பங்க-
ளிப்ய்ப இன்று அதி்கம் யைதவ�ாை 
ஒன்்றா்க அதம்நதுள்ைது.

உங்களுககு அல்லது உங்கைது 
்கவிதை்களுககு கிதடத்ை ஆைரவு்கள் 
அல்லது வரயவறபு்கள் ்பறறிக குறிப் -
பிட முடியுமா?

நான் ஏற்கையவ கூறி�து ய்பால 
சமூ்க வதலைைங்கதைய� என்னு-
தட� எழுத்துக்காை ைைமா்க மாறறி 
எழுதிக ்்காண்டிருப்்பைால் அஙகு 
்பல்யவறு வத்க�ாை வாச்கர மட்டங-
்களில் இரு்நது உடனுககுடன் ஆயராக-
கி�மாை பின்னூட்டல்்கள், ஆைரவு்கள், 
வரயவறபு்கள் என்்ற வத்கயிலாை ்பதி-
வு்கள் அவவப்ய்பாது கிதடககும். ஒரு 
சிலர யநரியலா அல்லது ்ைாதலய்ப-
சியில் அதழத்யைா ்கருத்துக்கதையும் 
வாழத்து்கதையும் ்ைரிவிப்்பார்கள். 
அதவ யமலும் இ�ஙகுவைற்காை  பிர-
�த்ைைத்திதை எைககுள் ஏற்படுத்தும்.

நித்றவா்க என்ை கூ்ற விரும்புகிறீர்கள்?
வாசிப்பு இன்றி� எழுத்துக்கள் ஒரு 

ய்பாதும் அதைவராலும்  வாசிக்கப்்பட 
மாட்டாது. முைலில் ஆழமாை வாச்க-
ைா்க என்தை உருவாககிக்்காள்ையவ 
விரும்புகிய்றன். நித்றவா்க என்தைப் 
ய்பான்்ற புதி� இலககி� மு�றசி�ாைர-
்கதை இ்ணங்கண்டு அவர்களுககு இவ -
வா்றாை்ைாரு ்சவவியின் ஊடா்க 
்கைம் ை்நது அதட�ாைப்்படுத்தும் 
உங்களின் ்பணி மிக்க வரயவற்கத் -
ைக்கது. இ்நை யநர்கா்ணதலப் பிர -
சுரிககும் திை்கரன் ்பத்திரித்கயின் 
்ச்நதூரம் இைழுககும் உங்களுககும் 
மிக்க நன்றி்கள்!!!
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 எஸ்.பார்த்தசாரதி, வவுனியா.

கேள்வி: மகேள் திலேம் எம்.
ஜி.ஆர.அவரேள் மு்தல் அமமசச-
ராே இருந்தகபாது ஒரு பட்ததில் 
நடி்தது அந்த பட்ததிற்கு இமைய-
ராஜா இமச அமம்த்தாராகம...
உணமமயா..மமாழி.?

பதில்:- அபபடி ஒரு ஏற்பாடு 
மசயயபபடடது உணமம்தான். 
ஒருநாள் ்தனது மநருங்கிய நண-
பரான குஞசபபமன அமை்தது 
"நான் மீணடும் படம் நடிகேப 
கபாகிகேன். வாலியிடம் கபாய 
ேம்தமய எழு்தச மசால்"என்ோர. 
நம்ப முடியா்தவராே ேவிஞர 
வாலியிடம் ஓடிச மசன்ே குஞ-
சபபன்,விசய்தம்த அவரிடம் 
மசான்னார .

வாலியால் இம்த நம்பமுடிய 
வில்மல.ஒரு மாநில்ததின் மு்தல் 
அமமசசர ஒருவர திமரபபட்ததில் 
நடிபப்தா!.

"என்ன குஞசபபன் 
உணமமயா ்தான் மசால்றீங்ே-
ைா..."என்ோர வாலி.

"ஆமாங்ே...நான் மசால்ேது 
மபாயன்னா அண்ணன் கிடகடகய 
கேடடுபபாருங்ேகைன்!"என்ோர.
உடகன எம். ஜி.ஆருககு கபான் 
மசய்தார வாலி.

 

"அணக்ண...
குஞசபபன் 
நீங்ே பட்ததுல 
நடிகேபகபா-
ே்தா ..மசால்ோ 
கர...!"

"ஆமா..அது 
உணமம்தான்..
நான் பட்ததுல 
நடிககிேதுல 
எந்த பிரசசிமன-

யும் இல்கலன்னு ம்ததிய அரசு 
மசால்லியிருககு...பிர்தமரகிடட 
இருநது இ்தற்ோன அனுமதிமய 
நான் மபற்றுக மோள்கிகேன்."-
எம்.ஜி.ஆர. மகிழ்சசியமடந்த  
வாலி ேம்தமய எழு்த ஆரம்பி்த-
்தார. ப்தது நாளில் ேம்தமய 
எழுதி முடி்ததுவிடடார ேவிஞர 
வாலி.

ேம்தமயக கேடட எம்.ஜி.ஆ-
ருககு அது மரம்பவும் பிடி்தது 
கபாயவிடடது" ேம்தககு என்ன 
கபர வசசிருககீங்ே ேவிஞகர?"-
என்று எம்.ஜி.ஆர.கேடடகபாது,

"உன்மன விட மாடகடன்"-
என்று கபர வசசிருககேன் 
அணக்ண" என்ோர வாலி.

இம்தக கேடடதும் எம்.ஜி.ஆர.
முே்ததில் மகிழ்சசிப புன்னமே 
அரும்பியது. அன்மேய அரசியல் 
சூழ்நிமலயில் அது மபாரு்த்த-
மான மபயராேகவ இருந்தது.

பட்ததின் ்தயாரிபபாைர ்தரமரா-
ஜுடன் அமரநது எம்.ஜி .ஆரும் 
வாலியும் இமச அமமபபாைராே 
யாமர கபாடலாம் என்று ேலநது-
மரயாடினாரேள்.

"புதி்தாே வந-
திருககும் அந்த 
மபயமனகய ஜி 
கபாடலாகம" என்ோர 
எம்.ஜி.ஆர..

"யார அணக்ண இமையரா-
ஜாமவ ்தாகன மசால்றீங்ே?"-
என்று வாலி கேடடார.

"ஆமாம்"என்ோர. எம். ஜி.ஆர.
இமையராஜா ஒபபந்தம் 

மசயயப படடார. மு்தலில் ஒரு 
பாடலுககு இமச அமமகேபபடடு 
அம்த இமையராஜா பாடிோடடி-
னார.எம்.ஜி.ஆருககு அந்த பாடல் 
மராம்பவும் பிடி்தது விடடது.

டி.எம்.எஸ். குரலில் அந்தப-
பாடல் ஒலிபபதிவு மசயயபபடடு 
எம்.ஜி.ஆருககு அனுபபிமவக-
ேபபடடது. ஆனாலும் டி.எம்.எஸ்.
பாடியவி்தம்  எம்.ஜி.ஆருககு 
பிடிகே வில்மல. மீணடும் ஒலிப-
பதிவு மசயயபபடடு அனுபபபபட-
டது. அதுவும் அவருககு பிடிகே 
வில்மல. பிேகு மகலசியா 
வாசுக்தவமனப பாடமவ்தது 
ஒலிபபதிவு மசய்தாரேள். அதுவும்  
எம்.ஜி.ஆருககு பிடிகேவில்மல.
இறுதியில் இமையராஜாமவகய 
எம்.ஜி.ஆர பாடச மசான்னார.

பட்ததிற்கு ஆரம்ப விைா 
எல்லாம் பிரமா்தமாே நடந்தது.
ஆனாலும் என்ன ோர்ணகமா 
ம்தரிய வில்மல படம் பாதியி-
கலகய நின்றுவிடடது.

எஸ்.கே.கமாசஸ், மன்னார.

கேள்வி:- சிவாஜி ேக்ணசனு-
டன் அதிேப படங்ேளில் கஜாடி 
கசரநது நடி்த்த நடிமே யார 
என்று மசால்லுங்ேகைன்.

பதில்:- Sriபிரியா.

கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
தினேரன் வார மஞசரி,

கலக ஹவுஸ், மோழும்பு--10. 

சிகிசமசககு ப்ணம் இன்றி ்தவிபப்தாே பைம்மப -
ரும் நடிமே மஜயகுமாரி ம்தரிவி்ததுள்ைார.

பைம்மபரும் ேவரசசி நடிமே மஜயகுமாரி 
(வயது 72). 1966-ம் ஆணடு மவளியான எம்.
ஜி.ஆர. நடி்த்த நாகடாடி திமரபபட்ததில் வில்லன் 
நடிேர நம்பியாருககு ேண ம்தரியா்த ்தங்மேயாே 
நடி்தது திமர உலகில் அறிமுேம் ஆகி உள்ைார. 
்தமிழ், ம்தலுங்கு, மமலயாைம், ேன்னடம், 
இநதி மமாழிேளில் 400-ககும் கமற்படட படங்ே-

ளில் நடி்ததுள்ை மஜயகுமாரி ்தற்கபாது மசன்மன 
கவைசகசரியில் வாடமே வீடடில் வசி்தது வரு-
கிோர. ேடந்த ஒரு மா்த ோலமாே வயிற்று 

வலியால் அவதிபபடடு நங்ேநல்லூரில் உள்ை 
்தனியார ஆஸ்ப்ததிரியில் சிகிசமச 

மபற்று வந்த மஜயகுமாரிககு 2 சிறுநீ-
ரேங்ேளிலும் பாதிபபு ஏற்படடுள்ைது 
ம்தரிய வநதுள்ைதுடன் ஆஸ்ப்ததி-
ரியில் ்தங்கி சிகிசமச மபே டாகடர 
அறிவுறு்ததி உள்ைார. ஆனால், 
சிகிசமசககு க்தமவயான ப்ணம் 
இல்லா்த ோர்ண்த்தால் மஜயகுமாரி 
ஆஸ்ப்ததிரியில் உள்கநாயாளியாே 
கசராமல் சமாளி்தது வநதுள்ைார. 
இந்த நிமலயில் வயிற்றுவலி அதிே-
மான்தால், சிகிசமசகோே கீழ்பபாக -
ேம் அரசு ஆஸ்ப்ததிரியில் அனுமதிக-
ேபபடடார.

்தற்கபாது அவருககு வலிநிவா-
ர்ண மருநதுேள் வைங்ேபபடடு 
வருவ்தாேவும், திங்ேடகிைமம 
(நாமை) ஸ்கேன் முடிவு ம்தரி -
யவரும் என்றும், அ்தன் பிேகு 
கநாயின் ்தாகே்ததிற்கு ஏற்ப 
உரிய மரு்ததுவ சிகிசமச வைங்-
ேபபடும் என்று டாகடரேள் 
ம்தரிவி்த்தனர. இவருககு ஒரு 
மேன், 2 மேள்ேள் இருநதும் 
இதுவமர ஆஸ்ப்ததிரியில் 

வநது யாரும் ேவனிகே-
வில்மல. இந்தநிமலயில் 
நடிமே மஜயகுமாரி 
அளி்த்த கபடடியில் 
கூறிய்தாவது:- என்மன 

எனது மேன் நன்கு ேவ-
னி்த்த கபாதிலும், குடும்ப சூைல் 

ோர்ணமாே ்தனியாே வசி்தது வருகிகேன். 
அன்ோட மசலவுேள் ேழிந்தாலும், இது 
கபான்ே கநாயேளுககு ்தனியார ஆஸ்ப்த -
திரியில் சிகிசமச மபறும் அைவிற்கு ப்ணம் 
என்னிடம் இல்லா்த ோர்ண்த்தால் உயர 

சிகிசமசகோே இங்கு வநது கசரநதுள்கைன். 
முன்னாள் மு்தல்-அமமசசர ேரு்ணாநிதிககு 

என்மன நன்கு ம்தரியும். ்தற்கபாது அவரது 
மேன் மு.ே.ஸ்டாலின் மு்தல்-

அமமசசராே உள்ைார. 
அவர எனககு உயர்தர 

சிகிசமச அளிகே உ்தவி 
மசய்தால் நன்ோே 
இருககும். அம்தயும், 
அவரிடம் கேடே என் 
மனம் அஞசுகிேது. 
அவரின் ேரும்ண 
பாரமவ என் மீது 

படடால் கபாதும் என 
அவர கூறினார.

தெலுங்கு 
சினிைாமை 
விைர்சித்து 

அைலா்பால் ப்பசிய ப்பச்சுக்கு கணடெ-
னங்கள் ைலுத்து ைருகின்றன. ெமீ்பகா-

லைாக அைலா ்பாமல சுற்றி ெர்ச்மெகள் 
ைலுத்து ைருகின்றன. அைர் 2-ைது திருை-
ணம செய்து சகாணடெதாகவும தகைல்கள் 
சைளியானது. தற்ப்பாது மீணடும ஒரு 
ெர்ச்மெயில் அைர் சிக்கி இருக்கி்றார்.
ெமீ்பத்தில் நிகழ்ச்சி ஒனறில் கலந்து-
சகாணடெ அைலா்பால் அங்கு ்பல்பைறு 
கருத்துகமை ்பகிர்ந்து சகாணடொர். 
அபப்பாது சதலுங்கு சினிைா குறித்-
தும சில கருத்துகமை அைர் முன-
மைத்து ப்பசினார். 

அதில், "சதலுங்கு திமையுலகுக்கு நான சென்ற ப்பாது, அங்கு 
கைர்ஷியல் ்படெங்கபை ஆட்சி செய்ைமத அறிந்பதன. ்பாடெல் 
ைற்றும காதல் காட்சிகளுக்கு ைட்டுபை கதாநாயகிகளின 
பதமை இருக்கி்றது. 

பைலும அைர்கள் எடுத்து ைரும திமைப்படெங்கள் 
மிகவும வித்தியாெைாக இருந்தன. எபப்பாதும 2 
கதாநாயகிகள், காதல் காட்சிகள், ்பாடெல்கள் என 
எல்லாபை கைர்ச்சியாக இருந்தது. எனபை அந்த 
திமையுலகில் எனமன இமணத்து சகாள்ை விரும-
்பவில்மல. 

அதனால்தான சதலுங்கில் நான மிகவும 
கும்றைான ்படெங்களிபலபய நடித்பதன. தற்ப்பாது 
நீணடெ காலைாக சதலுங்கு சினிைாமை விட்டு விலகி 
இருக்கிப்றன" எனறு ப்பசியிருந்தார். சதலுங்கு 
சினிைாமை விைர்சித்து அைலா்பால் ப்பசிய ப்பச்சுக்கு 
கணடெனங்கள் ைலுத்து ைருகின்றன.

னனடெ திமைஉலகில் பிை்பல நடிமக-
யாக இருந்து ைரு்பைர் ெர்மிைா ைாந்த்பை. 
இைர் கனனடெத்தில் 'காலி்பாடொ-2', 'ெஜனி', 
'தச்ைா' உள்்படெ ஏைாைைான ்படெங்-
களில் கதாநாயகியாக நடித்-

துள்ைார். இைர் நடித்த ்படெங்களில் ்பல 
்படெங்கள் ைாச்பரும சைற்றி அமடெந்-

துள்ைன. இந்த நிமலயில் இைர் தமிழ் 
திமைஉலகில் கால் ்பதித்துள்ைார். இயக்-

குனர் ்பாலாஜி பைாகன இயக்கத்தில் 
'காதல் சகாஞெம தூக்கல்' என்ற ்படெத்தில் 
நடித்து ைருகி்றார். இந்த ்படெத்தில் நடிமக 
அைலா ்பால் முக்கிய பைடெத்தில் நடித்து 
ைருகி்றார். இந்த ்படெத்தின ்படெபபிடிபபு 
லணடெனில் நடெந்து ைருகி்றது. இந்த 
நிமலயில் நடிமக ெர்மிைா ைாந்த்பை-
வின கைர்ச்சி ்படெங்கள் ெமூக ைமலத்-

தைங்களில் சைளியாகி மைைலாகி 
ைருகின்றன. அமதப்பார்த்த 

நடிமக ெர்மிைா ைாந்த்பைவின 
ைசிகர்கள் ்பலரும அைைது 

ைசீகை அழமக புகழ்ந்து 
ைருகி்றார்கள். 

மவநது ்தணிந்தது ோடு' பட்ததில் சிம்புவுககு 
கஜாடியாே நடி்ததிருபபவர சி்ததி இடனானி. இவர சமீ-

ப்ததிய அளி்த்த கபடடியில் சிம்பு குறி்தது கபசியுள்ைார. 
ேவு்தம் கமனன் இயகே்ததில் சிம்பு நடி்தது கநற்று 

மவளியான 'மவநது ்தணிந்தது ோடு' பட்ததில் அவ-
ருககு கஜாடியாே குஜரா்த மாநில்தம்தச கசரந்த 
நடிமே சி்ததி இடனானி நடி்ததுள்ைார. சிம்புவுககு 

அம்மாவாே ராதிோ முககிய ே்தாபா்ததிர்ததில் நடி்ததி-
ருககிோர. சி்ததி இடனானி சமீப்ததில் ஒரு நிேழ்சசியில் ேலநது 

மோணடு கபசினார.  அபகபாது அவரிடம், "ோ்தல் கராஜாகேமை 
பரிசளிகே கவணடுமமன்ோல் யாருககு மோடுபபீரேள்?" என்று 

கேடேபபடடது. அ்தற்கு பதிலளி்த்த சி்ததி இடனானி, "அமனவருககுகம 
ம்தரியும். ்தமிைே்ததின் ்தகுதியான 'கபசசிலர' சிம்பு்தான் என்று. எனகவ 

ோ்தல் கராஜாகேமை அவரிடம்்தான் மோடுபகபன்" என்ோர. 
கமலும் அவர கூறுமேயில், "சிம்பு விமரவில் திரும்ண பந்த்த-

தில் இம்ணய கவணடும். 
அவருகோன கஜாடி விமரவில் வநது அவருடன் 

இம்ணய இமேவமன கவணடுகிகேன்" என்று 
குறிபபிடடார.

சைந்தா ப்பால இலியானாவும சைப சதாடெரில் 
நடிக்கி்றார். இந்திய சினிைாவின 'இடுப்பழகி' 
எனறு ைர்ணிக்கப்படும இலியானாவுக்கு 

ைசிகர்கள் ஏைாைம. தமிழில் 'பகடி', 'நண்பன' 
்படெங்களில் நடித்தி-
ருந்தார். தமிழ், 
சதலுங்கு ்படெங்க-
ளில் ைட்டும நடித்து 
ைந்த இலியானா 
2012-ம ஆணடுக்கு 
பி்றகு இந்தி ்படெங்-
களில் ைட்டுபை 
நடித்து ைருகி்றார். 
இலியானா நடிபபில் 
2 இந்தி ்படெங்கள் 
சைளி ைை தயாைாக 
இருக்கின்றன. இதற்கி-
மடெயில் சைப சதாடெரில் 
நடிக்க இலியானா ெமைதம 
சதரிவித்திருக்கி்றார். ெைந்தா 

சைப சதாடெரில் நடித்து 
தான, தற்ப்பாது '்பான 

இந்தியா ஸடொர்' ஆக 
ைலம ைருகி்றார். அைைது 
இந்த அசுை ைைர்ச்சிமய 
்பார்த்து முனனணி நடிமக-
கள் வியந்து ைருகி்றார்கள். 
அந்த ைமகயில் ெைந்தா ப்பால 

இலியானாவும சைப சதாடெரில் 
நடிக்கி்றார். ச்பணகமை 
மையப்படுத்தி உருைாகும இந்த 
சதாடெமை கரிஷைா பகாலி இயக்-

குகி்றார். இலியானாமை 
சதாடெர்ந்து முனனணி 
இந்தி நடிமககளும சைப 
சதாடெரில் நடிப்பது 
குறித்து தீவிைைாக 
பயாசித்து ைருகி-
்றார்கைாம.

சிம்புவுக்கு 
சித்தி இட்னானியின் 

கனாதல் ர�னாஜனா

தமிழ் திரை உலகில் 
கன்னட நடிரக
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ாரிசர்சரசயில் அமலாபால்

சமந்தா ப�தால 
'இடுப்பழகி' 
இலியானா
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தினமும ெடமடெ ப்பாடடுக் ச�ாள்ளும நாம ச்பண�ள் 
ெடமடெயில் இடெது ்பக்�மும, ஆண�ள் ெடமடெயில் 
வலது ்பக்�மும ஏன் ்படடென் மவக்�ப்படடு இருக்கிறது 
என்று ப�ாசித்து இருக்கிபறாைா? 

விக்படொரி�ா ை�ாராணி �ாலத்தில் ெடமடெ ப்பாடடுக் 
ச�ாள்வது என்்பதும, அதில் ்படடென் மவத்துக் 
ச�ாள்வது என்்பசெல்லாம ச்பஷனா�வும, ்பணக்�ாரர் -
�ளுக்�ான ஒன்றா�வும ்பார்க்�ப்படடெது. அநெக் �ாலத் -
தில் ்பணக்�ாரர்�ள் ைடடுபை ெடமடெ ப்பான்ற நா�ரீ� 
ஆமடெ�மை அணிநது வநெனர். அவர்�ளுக்கு 
ஆமடெ உடுத்தி விடுவெற்கு ்பணிப 
ச்பண�ள் ்பணி�ாற்றி வநெனர்.

ச்பாதுவா� இநெப ்பணிப -
ச்பண�ள் அமன -
வரும வலது 
ம�ப 

்பழக்�ம உமடெ�வர்�ள். ெடமடெ ைாடடி விடுமப்பாது, 
வலது ்பக்�ம ்படடென் இருநொல் இவர்�ளுக்கு வெ -
தி�ா� இருக்கும என்்பொல், வலது ம� ்பக்�ம 
ச்பண�ள் ெடமடெயில் ்படடென் மவக்கும 
்பழக்�ம ஏற்்படடெது. இவவைவுொன். 
இதில் ச்பரி� ெநதிரம எதுவும 
இல்மல.

ஆண�ள் ொங் -
�ைா�பவ 

்படடென் ைாடடிக் ச�ாள்வார்�ள் என்்பொல், 
அவர்�ளுக்கு ஏற்்ப வலது ம� ்பக்�ம ்படடென் 
மவக்�ப்படடுள்ைது. ஆ�, வெதிக்கு ஏற் -
்பத்ொன் ெடமடெயில் ்படடென் மவக் -
�ப்படடுள்ைது. இதில் எநெ 
ைர்ைமும இல்மல, ர�சி -
�மும இல்மல.

்பால் 
நாம அன்றா-

டெம ்ப�ன்்படுத்தும 
ச்பாருைாகும, இவற்றில் 

இருக்கும ஊடடெசெத்துக்�ள் நம 
உடெலுக்கு அதி� ஆபராக்கி-

�த்மெ அளிக்�க்கூடி�மவ 
என்று அமனவருக்குபை 

செரியும.
தினமும ்பால் 

குடித்து 
வநொல் 

எலுமபு-
�ள் 

வலு-
வாகும 

என்று அமன-
வருக்கும செரியும 

ஆனால் ்பாமல தினமும மு�த்-
தில் ெடெவி வநொல் மு�மும அதி� 

அழகு ச்பரும என்று �ாருக்�ாவது 
செரியுைா.

அடெ ஆைாங்� ்பாமல தினமும 
மு�த்தில் ெடெவி சிலபநரம ைொஜ் 
செயபொம என்றால் மு�ம 
மி�வும அழ�ா�வும, ச்பாலிவுடெ-
னும, மு�ம மி�வும சைன்மை�ா-
�வும இருக்கும.

அதுைடடும இன்றி மு�த்-
தில் ஏற்்படும �ருமபுள்-

ளி�ள், பெைல்�ள், 
அலர்ஜி, வறணடெ 

ெருைம, மு�த்-
தில் பொன்றும 

்பருக்�ள் 
ைற்றும மு� 

சுருக்�ங்-
�ள் 

ஆகி� 
பிரசசிமன-

�மை குணப-
்படுத்ெ ்பால் மி�வும 

உெவுகிறது.
ெருைத்மெ என்றும இைமை�ா� 

மவத்துக்ச�ாள்ை (azhagu kurippu) 
தினமும ்பாமல மு�த்தில் ெடெவிவர 
பவணடும.

இென் மூலம மு�த்தில் பொன்றும 
இறநெ செல்�மை சவளிப�ற்றி, புதி� 
செல்�மை பிறக்� மவப்பதுடென் மு�த்-

மெயும  ்பை்பைக்� செயயும.
மு�த்தில் பொன்றும சுருக்�ங்�மை 

அ�ற்றி மு�த்மெ என்றும இைமை�ா� 
மவத்துக்ச�ாள்கிறது.

வாரத்தில் இரு முமற�ாவது உடெல் 
முழுக்� ்பாமல ெடெவி அல்லது குளிக்-
கும நீரில் ்பாமல �லநது குளித்து 
வரலாம. இென் மூலம மு�த்தில் 

பொன்றும எணசணய ்பமெ ைற்றும 
இறநெ செல்�ள் முற்றிலும 

அ�ன்று, மு�ம ச்பாலிவுடென் 
�ாணப்படும.

பைலும உடெல் 
ஆபராக்கி�த்-

திற்கு மி�வும 
நல்லது.

�ர்ப்ப 
�ாலத்தில் 

�ர்பபிணி ச்பண�ள் 
தூங்கும நிமல (Sleeping 

Position During Pregnancy) ைற்றும 
எல்லா செ�ல்�மையும �ருவுற்ற நாள் 

முெல் பிரெவக்�ாலம வமர எமெ செயொலும 
அது வயிற்றில் இருக்கும குழநமெம� ்பாதிக்-
�ாெவாறு செய� பவணடும. உணவு முமற, 
வாழக்ம� முமற என ஒவசவான்றிலும அதி 
�வனைா� இருக்� பவணடும. 

உடெல் ஆபராக்கி�த்துக்கு ஓயவு அவசி�ம. 
�ர்ப்ப�ாலத்தில் தூக்�மின்மை பிரசெமன 
இருநொலும தூக்�ம அவசி�ம. அபெ பநரம 
�ர்பபிணி�ள் தூங்கும முமறம� வீடடில் 
இருப்பவர்�ளும ைருத்துவர்�ளும ்பரிநதுமரப-
்பார்�ள்.

�ர்பபிணி ச்பண�ள் இடெது்பக்�த்தில் ்படுக்-
கும ப்பாது அது சிறப்பான ஆபராக்கி�த்மெ 
பைம்படுத்தும என்று சொல்லப்படுகிறது

உடெலின் இடெது ்பக்�த்தில் ்படுக்கும ப்பாது 
ரத்ெ ஓடடெம ெமடெயில்லாைல் செல்கிறது. 
நைது முதுச�லுமபுக்கு இமண�ா� இ�ங்கும 
ச்பரி� நரமபு இது. இடெது ்பக்�ம ்படுப்பொல் 
இெ�த்துக்கு ரத்ெம ெமடெயில்லாைல் கிமடெக்-
கும. குழநமெக்கும ப்பாதுைான ரத்ெம கிமடெக்-
கும. குழநமெக்கு ஊடடெசெத்து அைமவயும 
அதி�ரிக்� செயயும. 

அபெபநரம இடெது ்பக்�த்தில் தூங்குவது �ல்-
லீரல் ைற்றும சிறுநீர�ங்�ளின் மீது அழுத்-
ெம ச�ாடுக்கும. சவகு அரிொ� 
ம��ள், �ணுக்�ால் 
ைற்றும �ால்�ளில் 
வீக்�த்மெ-
யும 

ச�ாடுக்� 
கூடும. இது 
சவகு அரிொ� 
என்்பொல் ்ப�ம 
ச�ாள்ை பெமவ-
யில்மல.

இடெது்பக்�ம சிறப்பா� 
இருப்பொல் இடெது ்பக்�ம 
ொன் தூங்� பவணடும வலது ்பக்-
�த்மெ ெவிர்க்� பவணடும என்்பது  
கிமடெ�ாது. ஏசனனில் 2019 ஆம ஆணடு 

இடெது ைற்றும வலது ்பக்�ங்�-
ளில் தூங்குவென் மூலம அமவ 
்பாது�ாபம்பப� �ாடடி�து. 
வலது ்பக்�ம தூங்கும ப்பாது 
ஐவிசி உடெனான சிக்�ல்�ள் 
குமற�க்கூடும. இது வெதி�ா�-
வும இருக்கும. 

�ருவுற்ற முெல் டமரசைஸ்-
டெரில் நீங்�ள் தூங்கும ப்பாது 
ச்பரும்பாலும தூக்�த்ொல் 
அசெை�ரி�ம உணடொ-

�ாது. ைெக்ம��ால் ொன் அசெை-
�ரி�த்மெ ெநதிபபீர்�ள்.

அபெபநரம குபபுறப்ப-
டுத்து தூங்கும ்பழக்-
�ம உள்ை ச்பண�-
ளுக்கு �ர்ப்ப�ாலம 
்ப�னளிக்�ாது. ெற்று 
�வனம சிெறியும 
கூடெ இப்படி ்படுக்� 
கூடொது. தூங்கும ப்பாது 
அசெை�ரி�ம உணர்ந-
ொல் நீங்�ள் இரணடு �ால்-
�ளுக்கு இமடெப� ெமல-
�மணம� மவக்� 
மு�ற்சிக்�லாம.

மு�த்தில் 
்பருக்�ள் இருந-

ொல் அது மு�த்தின் 
ச்பாலிமவப� ச�டுத்துவி-

டும. அப்படி மு� அழம�க் ச�டுக்-
கும ்பருக்�மை இருநெ இடெம செரி�ாைல் 

விரடடெ நமமுமடெ� குசினியில் உள்ை சின்ன சின்ன 

ச்பாருட-
�பை ப்பாதும. 

அவற்மற எப்படி 
்ப�ன்்படுத்ெ பவணடும 

என்று ைடடும செரிநொல் ப்பாதும.
்பருக்�ள் உணடொ�ப ்பல �ாரணங்-

�ள் இருக்கின்றன. ெருைத்தின் அடியில் சீ்பம 
என்னும ஒயில் சுரக்கிறது. அநெ சீ்பம சவளிவர முடி-

�ாைல் பெங்கி நிற்கும. அநெ ெருைத் துமை�ளில் ்பக்டீரி�ா 
ப்பான்ற கிருமி�ைால் ெருைத்தில் 
்பருக்�ள் பொன்றும.

அபெப்பால ெமலயில் ச்பாடுகுத் 
சொல்மல அதி�ைா� இருநொலும 
அென் சவளிப்பாடொ� மு�த்தில் 
்பருக்�ள் பொன்றும.

சவளியில் இருநது தூசுக்�ள், 
ைாசுக்�ள் ெருைத் துமை�ளுக்குள் 

செல்-
வெனாலும 

்பருக்�ள் உணடொகும. 
இவற்மற வீடடு மவத்தி� 
முமற�ள் மூலைா�பவ எளிொ� நீக்� 
முடியும.

நல்சலணசணயில் 5 மிைம�த் ெடடிப 
ப்பாடடு ஊறமவத்து, அநெ எணசணம�ப 
்பருக்�ளின் பைல் ெடெவி வாருங்�ள். ்பருக்�ள் 
ைமற�த் சொடெங்கும.

எள் எணசணயில் சிறிது �ற்பூரத்மெத் ெடடிப ப்பாடடு, 
நன்கு குமழத்து அமெ ்பருக்�ள் உள்ை இடெத்தில் மவத்ொல் 
்பருக்�ள் அமுங்கி, அநெ ்பரு இருநெ ெழுமபு செரி�ாைல் 
அழியும. மு�த்தில் ்பருக்�ள் உணடொ� சவறும எணசணயப 

்பமெ, ெருை அழுக்கு�ள் ைடடுபை �ாரண-
ைல்ல. ெமலயில் ச்பாடுகு இருநொலும 
மு�த்தில் ்பருக்�ள் உணடொகும.

பெங்�ாய எணசணயில் �ரிெலாங்-
�ணணி இமலச ொமறச பெர்த்து அடுப-
பில் மவத்து சூடொக்கி, சவதுசவதுப்பான 
நிமலயில் இருக்குமப்பாது உசெநெமல-
யில் நன்கு பெயத்து குளித்து வநொல் 
ெமலயில் உள்ை ச்பாடுகும �ாணாைல் 
ப்பாகும, அெனால் ஏற்்படும ்பருக்�ளும 
�ாணாைல் ப்பாகும.

அழகுக்கு அழகு 
சேர்க்கும் பால்

கர்ப்பிணிகள் 
கண்ணுறஙக 
வேண்டிய முறற

பருக்்கள் பக்்கம் வராமல் தடுக்்க

ஆண்கள் ேட்டையில் வலது 
பக்்கமும், பபண்கள் ேட்டையில் 
இடைது பக்்கமும் படடைன் எதற்கு?
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Kiskanthamuthaly Muthaly

Mrs. Saman Dharshini

கலைஞர் ப�ொன் �த்மநொதன்

கலைஞர் சனொதனன் சனொ

கலைஞர் எம். நசொர்

M. R. Fayas Ahmed
Aiyyakkuddy Govindanathan

ச்மன் கு்மொர்Dilip RatnapuraDenesh Jack
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த�ொடர்புபடுத்துங்கள்

நிற
ம் 

தீட்
டுங

்கள்

05வித்தியாசங்களை 
்கண்டுபிடியுங்கள்

கூட்டுங்கள்

வழி்காட்டுங்கள்
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கை பேசி வைத்திருக்கும் 
அவைைரும் தங்கவை 
புவ்கபேடபபிடிபேபாை-

ரபா்க நிவைத்துக் க்கபாணடபாலும் புவ்கபேடப-
பிடிபகேபான்றும் அவைைவு சபாதரணமபா-
ைதல்ல. அதிலும் ைைவிைஙகுவை 
புவ்கபேடம் பிடிபேகதபான்றும் இ்லகு-
ைபாை விடயமல்ல. ைைவி்லஙகு்கவை 
புவ்கபேடம் பிடிபேதில ஆரைமுளை 
இைம் புவ்கபேடபபிடிபேபாைர தபான் 
நபான் மூதூவர  பசநத ைைரநதுை-
ரும் இைம் Wild Life Photographer 

முஹம்மட் ரசீம் .நபான் கரபாம்ே பிஸி 
ேகுதிக்்கபா்க இைவர சநதித்பதன். அை-
ருடைபாை   பநர்கபாணல.

   உங்கவைபேற்றிய ஓர சிறிய 
அறிமு்கத்வத தரமுடியுமபா?

எைது கேயர ரசீம். நபான் மூதூவர 
பிறபபிடமபா்க க்கபாணடைன். தற்கேபா-
ழுது NGO  ஒன்றில Video Production 
Officer ஆ்க பைவ்ல கசய்து ைருகி-
பறன். எைது பைவ்ல பநரம் தவிர 
மிகுதியபாை பநரத்தில கேரும்ேபா்லபாை 
ேகுதியிவை புவ்கபேடங்கள எடுபே-
தற்ப்க கச்லைழித்து ைருகின்பறன்.
   புவ்கபேட துவற யில நீங்கள 

உளைபாங்கபேடுைதற்்கபாை 
்கபாரணம் என்ை?

இயற்வ்க மற்றும் ைைைபாழ் வி்லங-
கு்கள குறித்து எைக்கு சிறுையதி-
லிருநபத ஆரைம் இருநதுைநதது. 
2013 ஆணடு நபான் A/L எழுதிவிட்டு 
வீட்டில இருநத சநதரபேத்தில எைது 
வ்கத்கதபாவ்லபேசியிவை ேயன்ே-
டுத்தி ே்ல புவ்கபேடங்கவை எடுத்து, 
எைது மு்கநூலில ேதிபைற்ற ஆரம்பித்-
பதன். எைது ஊரில இருக்கின்ற குரு-
வி்கள, சிறிய மிரு்கங்கள, இயற்வ்க 
்கபாட்சி்கள என்ேைற்வறபய அதி்கம் 
ேடம் பிடித்து ேதிபைற்றி ைநபதன்.  
அபேடி ஒரு நபாள நபான் ேதிபைற்றிய 
குைத்தில நின்றேடி இருநத ஒரு குரு-
வியின் புவ்கபேடம் மு்க நூலில 
வைர்லபாகியகதபாடு ேத்திரிவ்க ஒன்-
றிலும் பிரசுரமபாகியிருநதது. அவதப-
ேபாரத்ததும் எைக்குள இருநத புவ்கப-
ேட துவற சபாரநத ஆவச அதி்கரித்து 
பமலும் ே்ல வித்தியபாசமபாை புவ்கப-

ேடங்கவை எடுக்்க பைணடும் என்ற 
அைபா என்னில எழுநதது. பின்ைர 
க்கமரபா ஒன்வற ைபாஙகி அதனூடபா்க 

புவ்கபேடங்கவை எடுத்து மு்கநூ-
லில ேதிபைற்ற ஆரம்பித்பதன்.

  இநத துவறயில 
நீங்கள எதிரக்கபாணட 

சைபால்கள ேற்றி 
கசபால்ல முடியுமபா?

ஆரம்ே ்கபா்லங்க-
ளில நபான் பேபாட்-
படபாக்்கள எடுக்்க 
ஆரம்பித்தபேபாது 
எைது பிரபதசத்-
தில இருக்கும் 
ே்லர என்வை 
ஒரு ைவ்கயபா-
்கபை ேபாரத்தபார-
்கள. கிணடல 
அ டி க் ்க வு ம் 

கசய்தபார்கள. குறிபேபா்க நபான் wild 
life Photography இல ஈடுேடும்பேபாது 
என்வை ஏைைமபா்க ேபாரத்தபார்கள. 
கதபாடரச்சியபா்க ்கபாட்டுக்குள இருபேதபா-
்கவும், ்கபாட்டில ைபாழ்நது ைருகிபறன் 
என்றும் ே்ல ைவ்கயில பேசிைபார்கள, 
அைமபாைபேடுத்திைபார்கள. ஆைபால 
இன்று அநத ்கவத்கள மவறநது-
பேபாய் அைர்கபை என்வை ேபாரபாட்டு-
கின்றபார்கள. அபதபேபா்ல நபான் எதிர 
பநபாக்கிய முக்கிய சைபால்களில ஒன்று 
தபான் கேபாருைபாதபார பிரச்சிவை. 
ஆரம்ே ்கபா்லங்களில என்னிடம் சரி-
யபாைகதபாரு ப்கமரபா இருக்்கவிலவ்ல. 
மூன்று ைருடங்கள நபான் உவைத்து 
பசமித்த பசமிபபிலிருநது தபான் wild 
life photography இற்கு கேபாருத்தமபாை 
க்கமரபா மற்றும் அதற்்கபாை “க்லன்ஸ்” 
இவை ைபாஙகிபைன். அபதபேபா்ல 
பேபாக்குைரத்து சிரமம், அதற்கு ஆகும் 
கச்லவு்கள என்ேை எைக்கு கேரிதும் 
சைபா்லபா்க இருநதது. எைது ைருமபா-
ைத்தில நபான்கில மூன்று ேகுதிவய 
இைற்றுக்்கபா்க கச்லைளித்பதன். அபத 
பேபா்ல கமபாழிபபிரச்சிவையும் எைக்கு 
இருநதது. சிங்கை பிரபதசங்களில 
புவ்கபேடம் எடுக்்க கசலலும்பேபாது 
கமபாழில கதரியபாமல ே்ல சிரமங-
்கவை எதிரபநபாக்கியிருக்கின்பறன். 
தற்கேபாழுது கமபாழியிவையும் சற்று 
்கற்றிருக்கின்பறன்.

    எபேடியபாை புவ்கபேடங்கவை 
எடுபேதில நீங்கள அதி்க 
ஆரைம் கசலுத்துகின்றீர்கள?

வித்தியபாசமபாை மிரு்கங்கள, வித்-
தியபாசமபாை ேறவை்கவை பதடி பதடி 
புவ்கபேடம் எடுபேதில தபான் நபான் 

அதி்கம் ஆரைம் கசலுத்தி ைருகிபறன். 
அதிலும் குறிபேபா்க ேறவை்கள. ேற-
வை்களின் கசயற்ேபாடு்கவை அைதபா-
னித்து புவ்கபேடங்கவை எடுபேதில 
நபான் அதி்கம் ்கைைம் கசலுத்துகி-
பறன். இ்லஙவ்கக்கு ஒரு ேருைத்திற்கு 
மட்டும் இநதியபாவிலிருநது ைருவ்க 
தரும் “பிைமிங ப்கபாஸ்” எைபேடும் 
ஒரு ேறவைவய ேற்றி ப்களவிபேட்-
படன். அது ஜைைரி கதபாடக்்கம் மபாரச் 
ைவரயி்லபாை ்கபா்லபேகுதியில மபாத்தி-

ரபம இ்லஙவ்கயில இருக்கும். இவ-
ைருடம் குறித்த ேறவை இ்லஙவ்க 
ைருவ்க தநதிருநத பநரம் மன்ைபார 
ேகுதிக்கு கசன்று அைற்வற புவ்கப-
ேடம் எடுத்பதன். ேறவை்கள மீதபாை 
எைக்குளை ்கபாதவ்ல அபபுவ்கபேடங-
்கள உணரத்தும்.

    Wild Life Photography இல 
ஏபதனும் மறக்்க முடியபாத 
அனுேைங்கள, சம்ேைங்கள 
உணடபா?

ஒரு முவற யபாவை்கவை ேடம் பிடிப-
ேதற்்கபா்க ்கபாட்டுக்குள கசன்ற பைவ்ல 
என்வையும் எைது நணேர ஒருை-
வரயும் யபாவை துரத்தியது மறக்்க 
முடியபாத ஒரு சம்ேைம். யபாவைவய 
பநருக்கு பநரபா்க நின்று ேடம் எடுத்-
துக்க்கபாணடிருக்வ்கயில ப்கபாேம-
வடநத யபாவை எங்கவை துரத்த 
ஆரம்பித்துவிட்டது. ்கடுவமயபாை 
ேயத்துடன் அன்று தபபி ைநபதபாம். 
அபதபேபா்ல மன்ைபார பிரபதசத்தில 
“பிைமிங ப்கபாஸ்” ேறவையிவை 
ேடகமடுக்்க கசன்ற சநதரபேத்தில, 
குறித்த திைத்தன்று ்கபாவ்ல 7 மணிமு-
தல 9 மணிைவர குைத்திற்குள கநஞ்-
சுபேகுதிைவர நீர மட்டம் நிரம்பியி-
ருக்்க எநதகைபாரு அவசவுமில்லபாமல 
நின்று குறித்த ேறவையிவை ேடம் 
எடுத்து விட்டு ைரும்பேபாது என்வைக்-
்கணட அநத ஊர மக்்கள ஆச்சரியப-
ேட்டபார்கள. அைர்கள ஆச்சரியத்திற்கு 
்கபாரணம் என்று அைர்கவை ப்கட்ட-
பேபாது அைர்கள கசபான்ை ேதிலில 
நபான் ஆச்சரியபேட்டுபபேபாபைன்! 
அைர்கள கசபான்ை ேதில, மனிதர-
்கவை பைட்வடயபாடும் முதவ்ல்கள 
அக்குைத்தில இருபேதபா்கவும் இதற்கு 
முன்ைர ே்லவர பைட்வடயபாடி இருப-
ேதபா்கவும் கூறிைபார்கள. இநத குைத்-
தி்லபா இரணடு மணித்தியபா்லங்கள 
இறஙகி நின்பறன் எை எணணிய-
பேபாது குவ்லநடுஙகிபபேபாைது.
    இநத துவறயில உங்கள ைரு-

மபாைம் எபேடி? திருபதி்கரமபாை 
ைருமபாைம் கிவடக்கின்றதபா?

Wild Life Photography யிவை 
கேபாறுத்த ைவரயில கைளிநபாடு்களில 
அதி்க ைருமபாைங்கவை ஈட்டக்கூடிய 
ைபாய்பபுக்்கள இருநதபாலும் கூட அது 
இ்லஙவ்கவய கேபாறுத்தைவரயில எந-
தைவு சபாத்தியமபாைது என்று எைக்கு 
கதரியவிலவ்ல. எைது புவ்கபேடங்க-
வையும் நபான் விற்்க முயற்சி்கள ே்ல 

எடுத்துளபைன். ஆைபால அைற்றுக்-
்கபாை ைபாய்பபுக்்கள கிவடக்்கவிலவ்ல. 
ஒரு பேபாட்டியில எைது wild life புவ்கப-
ேடம் ஒன்று கதரிவு கசய்யபேட்டதன் 
்கபாரணமபா்க 10,000/- ேணபேரிசு 
கிவடக்்கபகேற்றது. அவைைவுதபான். 
ைருமபாைத்திற்கு அபேபால இநத Wild 
Life Photography இல எைக்கு கிவடக்-
கும் திருபதியபாைது அைபகேரியது. 
புதிய வி்லஙகு்கவை ்கபாணக்கிவடப-
ேது, அைற்றின் கசயற்ேபாடு்கவை அை-

தபானிக்்க முடிைது, ்கபாடு்களுக்குள 
ேயணிபேது பேபான்றை எைது 
மைதுக்கு புதுைவ்கயைகதபாரு திருப-
தியிவையும் புத்துணரச்சிவயயும் 
தருகின்றது.

    இநத துவறயில நீங்கள 
ஏபதனும் சபாதித்துளளீர்கைபா? 
உங்களுக்்கபாை ஏபதனும் 
அஙகீ்கபாரங்கள கிவடக்்கப-
கேற்றுளைைைபா?

இ்லஙவ்க ைை ஜீைரபாசி்கள 
திவணக்்கைத்திைபால நடபாத்தபேட்ட 
ஒரு பேபாட்டியில எைது புவ்கபே-
டம் பதசிய மட்டத்தில மூன்றபாம் 
இடத்திவை கேற்றுக்க்கபாணடது. 
அபதபேபா்ல தனியபார அவமபபு்க-
ைபால நடத்தபேடுகின்ற புவ்கபேட 
பேபாட்டி்களில பதசிய மட்டத்தில, பிரபாந-
திய மட்டத்தில எை 3 ஆம் இடத்வத 
கேற்றுக்க்கபாணட இரணடு சநதரபேங-
்கள இருக்கின்றை. அத்பதபாடு தனியபார 
நிறுைைம் ஒன்றிைபால ்க்லணடர 
அச்சிடுைதற்்கபா்க புவ்கபேடங்கவை 
கதரிவு கசய்யும் பேபாட்டி ஒன்று நவட-
கேற்றது. அதில எைது புவ்கபேடம் 
கதரிவு கசய்யபேட்டு அநத நிறுை-
ைத்திைபால அச்சிடபேடும் ்க்லணடரில 
எைது புவ்கபேடமும் அச்சிடபேட்டது. 
அதற்்கபா்க 10,000/- ேணமும் எைக்கு 
கிவடக்்கபகேற்றது. அபதபேபா்ல TIk 
Tok, Facebook, Instagrame பேபான்ற 
சமூ்க ஊட்கங்களில எைது புவ்கபேடங-
்கவை ேபாரபேதற்க்கன்பற அதி்கைைபா-
பைபார என்வை பின் கதபாடரகின்றபார-
்கள. இவை எைது முயசிக்கு கிவடத்த 
கைற்றி்கள எை ்கருதுகின்பறன்.

      இறுதியபா்க ைைரநது ைரும் 
Wild Life Photographer 
்களுக்கு  நீங்கள கூற 
விரும்புைது என்ை?

Wild Life Photography யிவை 
கேபாறுத்தைவரயில எமக்கு நிவறய 
அனுேைங்கள இருக்்க பைணடும். 
ஆ்கபை தபாம் ைசிக்கும் சூைலில 
இருநதுக்கபாணபட எமது ்கண்க -
ளுக்கு ேடுேைற்வற, உதபாரணமபா்க 
கசபாலைகதன்றபால வீட்டுத்படபாட்டத்-
திற்கு ைருவ்க தரும் அணில்கள, 
சிறு குருவி்கள பேபான்றைற்வற 
ஆரம்ேத்தில பேபாட்படபா எடுத்து தமது 
திறவமயிவை ைைரத்துக்க்கபாளுங-
்கள. அதுபை Wild Life Photography 
யின் ஆரம்ேம். இ்லஙவ்கயிவை 
கேபாறுத்த ைவரயில Wild Life 

Photography துவறக்குள பிரபைசிப-
ேகதன்றபால சற்று கச்லவு்கள ஏற்ே-
டும். 

அதற்்கபாை ஆயத்தங்கவையும் 
கசய்துக்கபாளளுங்கள. முக்கியமபாை 
விடயம் என்ைகைன்றபால Wild 
Life Photography இல புவ்கபேடம் 
எடுபேது மட்டும் எமது பநபாக்்கமபா்க 
இல்லபாமல இயற்வ்கயின் சமநிவ்ல-
யிவை பேணுைதிலும் நபாம் அக்-
்கவறயுடன் கசயலேடபைணடும். 

இத்துவற கதபாடரேபாை அறிவுவர்கள, 
புதிய ப்கமபாரக்்கவை க்கபாளைைவு 
கசய்யும்பேபாது ்கைைத்தில க்கபாள -
ைபைணடிய விடயங்கள மற்றும் 
Photography சம்மநதமபாை Tips 
& Tricks ்கவை எைது சமூ்க ஊட்க 
ைவ்லத்தை ேக்்கங்களில ேகிருநதும் 
ைருகின்பறன். ஆரைம் உளைைர்கள 
அைற்றின் ஊடபா்க என்வை கதபாடரபு 
க்கபாணடு உங்களுக்்கபாை இ்லைச 
அறிவுவர்கவையும் கேற்றுக்-
க்கபாளை முடியும்.

- 
இளம் 

Wild Life 
Photographer 

முஹம்்மட் ரசீம்

காட்டுக்குள் சென்று உயிரைப்பணயம் 
ரைத்து விலங்குகரை ்படம் 
எடுப்பதில் அலாதி திருபதி
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கனவை நிரப்புதல்
நிறமுைற்ற ொக்்கமடெயில்
எனது ரத்தததுளி்கமைக் ்கமரத்தனர்
நிலவுைற்ற ்கடும ராததிரியில்
எனது ஆதைாமைப பும்தத்தனர்
நிலமுைற்ற அந்தர சைளிச�ான்றில்
எனது சிறகு்கமை ஒடிதது வீசினர்

�ாைற்றிலும
நான் விழிததிருந்்தன்

எனது உயிர்பபின் ்கனவு்கமை
ஒடிதது வீெ இ�லாது ்்தாற்றனர்

ொக்்கமடெயின் ொம்பல் நிறததுப பூவில்
என் இரத்தததின் துளி
அருமபிற்று
அந்தரசைளியில்
ஆயிரம சிறகுமடெ� சைண்புறா எழுநதிற்று
ொம்பல் நிறபபூவில் அைரும ்தருணங்கள்
எனது ்கனவு்கமை மீள் நிரபபும

முல்மல நிலத திமணயில் ெங்கத 
்்தாழியின் ்்தற்று்தல் ஆற்றல் 

ஓர் ஆற்றுப்பமடெ அழகு. பிரி-
ைாற்றாத ்தமலவி மீது அமையும 
அன்பின் சைளிப்பாடு. 'முல்மல 
மைந நுமன ்்தான்ற'' எனத 
ச்தாடெஙகும முல்மலப ்பா அ்க -
வுணர்வு்களின் திரட்சி. ்காததிருக் -
கும ்தமலவியிடெதது 'ஆய் ச்தாடி 
அரிமை!'' என விளிக்கிறாள் ்பாஙகி.

முல்மலப பூக்்களில் கூரி� 
்ைன்மை ச்காண்டெ அருமபு்கள் 
்்தான்றி விட்டெனளூ ்்தற்றா 
ைரததின் சைாட்டுக்்கள் அவிழ்ந -
்தன; ்பசி� ச்கான்மற ைரததின் 
மும்க்களும சநகிழ்நது விரிந்தன;  
இருமம்ப முறுக்கி விட்டெது ் ்பான்ற 
்கருத்த, ச்பருத்த ச்காமபுமடெ� 
்கமலைான்்கள் ்பரற் ்கற்்களுமடெ� 
்பள்ைங்களில் துள்ளிக்குதித்தன. 
அ்கன்ற இந நிலததி்ல நீரில்மல 
எனும து�ரும நீஙகிற்று என்னுைாறு 
்ை்கம ச்பாழி�த ச்தாடெஙகுகிற 
்கார்ப ்பருைமிது.

்்தாழி, ்பருைங்காட்டித ்தமல-
விம�த ்்தற்றுகிறாள்;, நி�ா�ங-
்காட்டி நிரூபிக்கிறாள்.

முல்மலயின் ்ொமல்கள் பூக்கும 
்கார் ்காலததில்்தான் ச்தாழில் நிமித-
்தம பிரிந்த ்தமலை்கன் இருபபிடெம 
திருமபுை்தா்கக் கூறிச் செல்கிறான். 
்கார் ்காலததிற்்கா்கக் ்காததிருக்கிறாள் 
்தமலை்கள். ்கார்்காலம ச்தாடெஙகி� -
தும ்தமலைன் ைநது ்ெரவில்மல 
என்கிற ஆற்றாமைத து�ர் ்காததிருப -
பின் ச்பருநது�ர்.

்தமலவிம�த ்்தற்றுகிற ்்தாழி 
மு்தலில் ்பருைக் ்காட்டி ்்பசுகி -
றாள். 'இப்்பாது்தான் ்கார்்காலம 
ச்தாடெஙகுகிறது'' என நிறுவுகிறாள். 
'முல்மல மைநநுமன...'' இப்்பா-
து்தான் முல்மல அரும-
பி�து என்று ொன்று 
்காட்டுகிறாள் சொல்ைன்-
மைத்்தாழி.

அைள் ச்தாடெர்கி -
றாள்.... ்பருைங்காட்டி� -
ைள் இனி ்தமலை்கனின் 
குணம ்காட்டுகிறாள். 
ைமல்களுமடெ� நாட்டின் 
்தமலைன், ைருகிற 
்்பாது ஆரைாரைான 
ஓமெ மிகுந்த விழாக்்கள் 
நிமறந்த உமறயூரின் ைமலச்ொரலி -
டெதது ைலர்ந்த ்காந்தள் பூக்்கமைக் 
்காணும்கயில் ைலசரன ைணக் -
கும உன் மீ அழகிமன ைறைாது 
நிமனநது ச்காள்்பைன் அைன், என் -
கிறாள் ்்தாழி.

்தமலைன் அருள் உள்ைம ச்காண்-
டெைன் என்்பம்த அைள் சொல்லும 
வி்தம அற்பு்தம. சைல்லுணர்வின் 
்பண்்பாட்டு விழுமி�ம.

'குரஙகு உமைப ச்பாலிந்த....'' 
ைரி்களில் ைமைந்த ்தமல�ாட்டெ-
மும, ையிர் ச்காய்்த பிடெரியுமுமடெ� 
குதிமர்கள் ்கடிைாைம சநகிழ 
விமரந்்தாடுகின்றன. அைன் 
ைரும ்ொமல ைழியிடெததில் ்தன் 
ச்பமடெ்�ாடு ்தஙகியுள்ை �ாழ் 
்்பால் ஒலிச�ழுபபும ைண்டு்கள் 
குதிமரயின் விமரசைாலி ்்கட்டு 
அஞ்சிடு்ை என்று இரஙகி குதிமர-
யில் ்கட்டி� ைணி்கள் ஒலிச�ழுப -
்பாது இருப்ப்தற்்கா்க அைற்றின் 

நாமை இழுதது ்கட்டி� ைாண்புறு 
ைனமுமடெ�ைன்;. ்்தர் செலுத-
துைதில் ைாட்சிமை மிகுந்தைன் 
்தமலைன். ்்தாழி அைன் நலன் 
்்பசுகிறாள்; ்தமலவிம�த ்்தற்று-
கிறாள்;பிரிவின் இமடெசைளி அ்கற்-
றுகிறாள்.

்்தாழியின் சொல்ைன்மை மிகுநது 
நிற்கிறது குறுஙகுடி ைரு்தனாரின் 
முல்மலப ்பாவில் ்்தாழி, மு்தலில் 
முல்மல நிலத திமணயின் ்கார் 
்காலதம்தக் ்காட்சிப ்படுததுகிறாள். 
பின்பு ்தமலவியின் அழம்க ்காந்த -
சைன்கிறாள். ்காந்தமைக் ்காணும 
்தமலைனின் ைனநலம கூறுகிறாள். 
ைண்டு்களின் இமண பிரிமைக் 
கூடெப ச்பாறுததிரா்த சைல்ைனம 
மிகுந்தைன் ்தமலைன்;. ்்தர் வீரங -
ச்காண்டெைன். ஆயினும இரக்்க ைன -
முமடெ�ைன். அைன், ்தமலவிம� 
எப்படிப பிரிைான். அைள் உணர்த-
தும உணர்வு பூர்ைைான உள்ைக்-
்காட்சி இது.

குறுஙகுடி ைரு்தனார், இந்தச் செய்-
யுளில் ்நாக்கு எனும உறுபம்பக் 
ம்க�ாள்கிறார். முல்மல அருமபி-
�து இப்்பாது, இதுைமர சைமமை 
இருந்தச்தன்்பது இருமபு முறுக்கி� 
ச்காமச்பன்்பது, ைான் துள்ளுைது, 
்ை்கம நீர்ததுளி சி்தறுைது, ்கார்ப-
்பருை அழகு ்்தான்றிற்சறன்்பது 
எல்லா்ை ்கார்்காலம இ்்தா ்்தான்-
றிற்று. என்ை ்தமலைன் திரும-
புை்தா்கக் கூறி� ்காலம இப்்பா-
து்தான் ச்தாடெஙகுகிறது. என்ை 
அைன் விமரைா்க ைநது விடுைான். 
்தமலவி்�, நீ ்கலங்கா்்த என ்பரு-
ைங்காட்டித ்்தற்றுகிறாள் ்்தாழி.

ெங்கத ்்தாழியின் நல்சலண்ணத-
தின் சைளிப்பாடு முல்மலயின் 
்கவின் ச்பறு ்கானம.

பேதுறல்

பூவரசம் பூ நிறத்தில் மலர்ந்த முகம்
முககயவிழக் கனக்கும் மகழயயொரு துளி
இடி, மினனல், கொற்று
நேற்றுவகர யெருக்யகடுக்கும்
கொத்திருப்பின கனொ
ெரி வண்ணத்ய்தழும் விகரயவொரு ்தரு்ணம்
இருப்பின பிக்ணயவனக் கொலம்
சிலிரக்க நிற்ெொள்

நிற்ெவள் மீது கொ்ந்தள் மலரத்தி
நிகனவுகளிலிலூறி
நமலுயமொரு துளி, இடி, மினனல், கொற்று
நேற்றும் நெொல் நிற்ெொன
ந்தர கொல் விகர்ந்த
கொர யெொழுய்தொனறில்
உகறயும் இரு முகம்

இருத்்தயலொரு
இரத்்தல்

புனைவிலிருந்து வெளியேறிச் 
வெல்லும் வெொற்கனைப் வ�ொறுக்-
கிக் குவித்து னெத்திருக்கிறொன் 
மொேக்கிழென். அெவைொரு மொேப் 
புனைவு்கொரன்.

புனைவு ஒரு வீடு என்றொல் 
அதன் அத்திெொரத்னத வெட்டிே 
ய�ொது வெளிவேடுத்த மண் திட்டு, 
்கலனெயின் ய�ொது வ்கொட்டுண்்ட 
சீவமந்து, மண் மறறும் ்கல்துண்-
டு்கள், தூசு்கள், மரக்்கழிவு்கள், 
நிறக் ்கலனெ்கவைை வ்கொட்டுண்்ட-
ெறறின் ்கலனெ மீது மொேக்கிழெ-
னின் ன்க இேங்கிேது.

புனைவு ஒரு மரவமன்றொல், 
அதன் ெருகினல்கள், வ்கொட்டுண்்ட 
பிஞ்சு்கள், முறிந்து வீழந்த 
கினை, ்கழன்ற �ட்ன்ட மறறும் 
அதன் நிழல், மரத்திலுறங்கிே �ட்-
சி்களின் எச்ெம், குருவிக்கூவ்டொன்-
றின் சினதவு, ்கொ்கத்தின் சிறகுத் 
துண்டுவமை மொேக்கிழெனின் 
யெ்கரம் ்கைதிேொைதுதொன்.

பிரதி ஒரு ்கொலவமனில், அதி-
லிருந்து உதிரந்த இறந்த ்கொலம், 
்கொலத்தின் ெலி, மனிதத் வதொ்டரபி-
லறுந்த உறவு, ஆக்கிரமிப்பு, அநி-
ேொேம், அட்டூழிேம், அதி்கொரம்,  
வமொழிச்ெொேவமை யெ்கரங்்களின் 
வ�ருந்துேர அனு�ெம், மொேக்கிழ-
ெனின் முன் ்கவிந்து கி்டந்தை.

அெைது முன்னைே பிரதி்கள் 
்கொலம் ்க்டந்தனெவேை ்கொலயம 
வெொன்ைது. ்கொலம் மங்்கத் 
வதொ்டங்கிறறு. வீடு உல்கமேமொ-

ைது அல்லது சுெருன்டந்தவதொரு 
வெட்ன்ட வெளிேொைது. சிலய�ொது 
�ொழன்டந்திறறு. மரம் ்கைன்று 
யெயரொடு வீழந்தது. ்கொலத்னத... 
வீட்ன்ட... மரத்னத... �டித்தெர்க-
ளின் ஞொைம் என்ையமொ ஆைது.

புனைவு யெவறொரு ெடிெங் 
வ்கொண்்டது - மொேப்புனைவெை - 
மொேக்கிழென் ெனைேத் வதொ்டங்-
கிைொன். அெைது ்கழிவு்களின் 
்கலனெ்களில் புத்தொக்்கம் மிதப்�-
தொய் ்கைவு்கள் வ�ருத்தை.

மொேக்கிழெனின் புனைனெத் 
தனலகீழொ்க ெொசித்தொன் ஒரு 
யதரந்த ெொெ்கன். பின்புறமி-
ருந்து ெொசிக்்கத் வதொ்டங்கிைொன் 
வதொ்டரறொ ெொசிப்�ொைவைொரு-
ென். �தினைந்தொம் �க்்கத்தில் 
வதொ்டங்கி முப்�தொம் �க்்கத்தில் 
நிறுத்தி ெரண்்ட நொனெ யதனீர 
துளிேொல் நனைத்து விட்டு 
பிறகு முதற �க்்கத்திலிருந்து 
ெொசித்து இன்டயில் அறு�தொம் 
�க்்கம் ய�ொய் சிைத்னத அ்டக்-
கிக்வ்கொண்டு மீண்டும் ஒரு மி்டரு 
தண்ணீர குடித்துவிட்டு ்கன்டசிக் 
்கொட்சினே இன்வைொரு ெொெ்கன் 
ெொசித்தொன். அந்த ெொசிப்பில் 
முனைவு யெயறொரு ெடிெத்னதக் 
்கொட்டிேது. மொேப்புனைவின் அரத்-
தங்்கள் வ�ருகிை. வீவ்டன்�து 
வீடில்லொதிருத்தல், மரவமன்மது 
வெறும் �ொழ வெளிேொயிருத்தல் 
எைப் வ�ொருள் வதொ்டங்கிேது.

புத்தொயிரத்தில் வீடு உன்டந்து 

சிதறிறறு. அம்மொ யெறு, அப்�ொ 
யெறு, பிள்னை்கள் யெறுயெறு 
தினெ்களில் வெல்ய�ொன் வெல்ல-
ரித்துப் ய�ொட்டிருந்தது. வீவ்டன்�து 
வீடில்லொது ய�ொதல் என்�தொ்க 
மொேக்கிழென் புனைந்தொன்.

்கொலத்னத மனிதன் தின்றொன், 
்கைனிேழித்தொன், மனழேறறொன், 
ய்கொன்ட வ்கொண்்டொன். மரவமன்-
�து மரமறற வெளிேொைது. 
மொேக்கிழெனின் புனைவு மீது 
�றந்தமரந்த ஒரு சிட்டுக் குருவி-
யின் குரலில் �ொடிேது ்கொலம்.

கூரிே இறவ்கொன்றில் ெனர-
ேப்�டுகிறது ெொைம். ெொைத்தி-
லிருந்து உதிரகின்றது ஆயிரம் 
இறகு்கள் மனழவேை மொேக்-
கிழென் பிறிவதொரு புனைவில் 
எழுதிைொன்.

 வ�ொன்மீரொ

ஒளவன் கவிதை

வெள்ைொப்பு வெளி ெொசிப்பு மொதத் -
தினை முன்னிறுத்தி நூல்ெைம் வெேறறிட்-
்டத்னத இம்முனறயும் முன்வைடுக்கின்றது. 
�ொ்டெொனல நூல்கங்்கனை ெலுவூட்டுெத-
னூ்டொ்க ெொசிப்புச் வெல்வநறினே மொணெரி -
ன்டயே ெைரத்வதடுக்்க ஆெல் வ்கொள்கிறது.

நூல் ெைத்தில் நூலொசிரிேர்கள் தங்்க -
ைது நூல்்கயைொடு மொணெர்கனைச் ெந்-
தித்து உனரேொடி ெொசிப்பு மறறும் எழுத்துக் -
்கனைப் �கிரந்து வ்கொள்ளும் இலக்கிேப் 
வ�ொழுவதொன்னற 'ஹிக்மொ இலக்கிேக் 
்கழ்கத்து்டன்'' இனணந்து முன்வைடுக்்க-
வுள்ைது. ெரும் ஒக்ய்டொ�ரில் ஒருநொள் 
�ொ்டெொனல நூல்கத்தில் மொணெர்கயைொடு  
ன்கய்கொரக்்க எதிர�ொரப்புன்டே எழுத்தொ -
ைர்கனை நூல் ெைத்துக்கு வெள்ைொப்பு 
வெளி அனழக்கிறது. உங்்கள் நூல்்கயைொடு 
தேொரொகுங்்கள். மொணெச் வெல்ெங்்கனைச் 
ெந்திப்ய�ொம். இது நூலொசிரிேர்களின் அனு -
�ெங்்கனை மொணெர்கயைொடு �கிரந்து 
வ்கொள்ெதற்கொ்க இலக்கிே வ�ொழுதொகும். 
எழுத்தொைர்களுக்்கொை வ்கௌரெமொகும்.

நூல் வனம்

காலம், வீடு, மனம்



ர�ோப�ோட்டிகஸ் கல்வியை கற்ற ஆகிப் மதனி என�-
வர், �ல்பவறு உ�கரணஙகயை உருவோக்கியுள்-

ைோர்.  ப�ருவயை நகயரப் பி்றப்பிடமோகக் ககோணட 
ஆகிப் மதனி (Aakif madany) 2007.07.31ம் திகதி 
பி்றநதோர். எம்.எம்.எம்.மதனி (M.M.M.Madany), எம்.
எம்.எப்.�ஸ்்ோ (M.M.F.Fasla) தம்�திகளின மூதத 
புதல்வரோன இவர்,   களு- அல் ஹுயமஸரோ 
பதசிை �ோடசோய்யில் கல்வி கறறுக் 
ககோணடிருக்கின்றோர். தரம் 9 இல் பரோப�ோட்-
டிகஸ் கல்வியை கற்ற இவர், அததுய்றயில் 
ஆர்வம் கோட்டிைதோல் �் உ�கரணஙகயை 
உருவோக்கியுள்ைோர். 

2023ம் ஆணடில் சோதோரண தர �ரீட்-
யசக்கு தைோரோகும் இவர் எதிர்கோ்ததில் 
பரோக�ோடிக் இனஜினிைர் ஆக 
விரும்புகி்றோர்.

இவர் அக்கல்வியை கற-
்றதன வியைவோக தோனி-
ைஙகி குப்ய�தகதோட்டி 
(Automatic dustbin), இரவில் 
தோனோக ஒளிரும் மினகுமிழ் 
(automatic light), க�ோருட்-
களில் பமோதோமல் கசல்லும் 
கோர் (Obstacle Avoidance), 
பகோட்யட பினகதோடரும் கோர் 
(Line follower) ஆகிைவறய்ற 
உருவோக்கியுள்ைோர். 

தறக�ோழுது 2D எழுதுக-
ருவியை (2D printer உரு-
வோக்கிக் ககோணடிருக்கி்றோர்.  
இவர் தோன கற்றோல் மட்டும் 
ப�ோதோது இததுய்றயில் 
ஆர்வம் கோட்டும் அயனவரும் 
இக்கல்வியை கறறு �ைன-

க�்ற பவணடும் என்ற பநோக்கு -
டன Akku Robotics எனறு ஒரு 
யூடியூப் (Youtube Channel ) �க்க -
கமோனய்ற துவஙகியுள்ைோர். அதில் 
அவர் தோன கசயத கருவிகயை 
எப்�டி உருவோக்குவது என அடிப் -
�யட முதல் கூறுகி்றோர். �்ர் இப்-
�க்கதயத �ோர்தது �ைனயடநதுள்-
ைனர். 

இ ச க ச ை ற � ோ ட் ய ட க் க ண ட 
�ோடசோய் ஆசிரிைர்களும் இவர் 
கசல்லும் வகுப்பின ஆசிரிைர்க-
ளும், ஆர்.பே.மீடிைோ அஙகததவர்-
களும் இவயர �ோரோட்டியுள்ைனர்.

எஸ் . வி . ர ங க -
ரோவ்(சோமர்்ோ 

கவஙகட ரஙகோ ரோவ்  
(03.07.1918) 
ஆநதிர மோநி-
்ததில் பி்றநத 
க தன னிந தி -
ைத தியரப்�ட 

கு ண ச சி த தி ர 
நடிகரோவோர். நடிக-

ரோக மட்டுமல்்ோது 
தி ய ர ப் � ட வு ் கி ல் 

இைக்குனரோகவும், தைோ-
ரிப்�ோைரோகவும் �ஙகோற-

றிைவர்.
இவர் தறப�ோயதை ஆநதி-

ரப்பிரபதசததின கிருஷணோ 
மோவட்டததில் உள்ை, நுஸ்வித 
நகரில் 1918 ேூய் 3 ஆம் 
நோள் பி்றநதோர். கசனயன 
இநதுக் கல்லூரியில் இைங-
கய் அறிவிைல் �ட்டம் 
க�ற்றோர். இவர் 1949 ஆம் 
ஆணடு மன பதசம் என்ற 
கதலுஙகு �டததில் சிறுபவ-

டததில் அறிமுகமோனோர். 1951 
இல் இவர் மநதிரவோதிைோக �ோதோை 
ய�ரவி �டததில் நடிததபி்றகு புகழ்-
க�ற்ற நடிகரோக ஆனோர். 

தன 25 ஆணடு தியர வோழ்க்யக-
யில் 53 தமிழ்ப் �டஙகள், 109 
கதலுஙகுப் �டஙகள் என அவர் 163 
�டஙகளில் நடிததுள்ைோர். இநதிை 
அரசு எஸ். வி. ரஙகோரோயவ ககௌரவப்-
�டுததும் விதததில் அவரது அஞசல் 
தய்யை 2013 இல் கவளியிட்டது.

இவர் க�ற்ற விருதுகள்:
சி்றநத நடிகர் விருது 1963 ஆம் 

ஆணடு ேகோர்ததோவில் நடநத 
இநபதோபனசிைன தியரப்�ட 
விழோவில் ரஙகரோவுக்கு வழஙகப் -
�ட்டது.ஆேோனு�ோகுவோன, கம்பீ -
ரமோன,உைரமோன பதோற்றமுடன 
சினிமோ உ்யக வ்ம் வநத -
வர் ரஙகோரோவ். தமிழ்,கதலுஙகு 
�டஙகளில் நடிதத நடிகர்களில் 
மிக முக்கிைமோன கய்ஞர் ரங -
கோரோவ். இரோவணன,கபடோட்க -
ேன,இரணைன,எமன, தநயத, -
குணசசிததிரம்,வில்்ன ப�ோன்ற 
பவடஙகளில் நடிப்�தில் இவருக்கு 

நிகர் இவபர. 
மோைோ�ேோர் 

�டததில் கபடோட்கேனோக இவர் 
புரிநத அட்டகோசம் சினிமோ உ்கில் 
சரிததிரம். 

அப்�டததில் இடம்க�ற்ற 
கல்ைோண சயமைல் சோதம் �ோடலுக்கு 
ரஙகோரோவ் நடிதத நடிப்பு அ�ோரம். 
இபதப�ோல் ஆதி�ரோசக்தியில் 
தட்சன, சம்பூர்ண ரோமோைணததில் 
இரோவணன, �க்த பிரக்ோதோவில் 
இரணைன, சமூகப் �டஙகளில் தந -
யத,�ோதோை ய�ரவியில் மநதிரவோ -
தி,கசல்வம் �டததில் எமன ப�ோன்ற 
பவடஙகள் இவருக்கு மிகப்க�ோருத -
தோக அயமநதன.

இநதிை சினிமோ வர்ோற-
றில் எஸ்.வி.ரஙகோரோவின 

இடம் தனிசசி்றப்பு 

மிக்கது. தமிழ் �டஙகளில் கூட 
பவஷடிக்குப் �தி்ோக(ஆநதிர 
க்ோசோர உயட) �ஞசகசசம் தோன 
கட்டி நடிப்�ோர். ஆஙகி்தயத சரை -
மோக ப�சக்கூடிை நடிகர்களில் ரங -
கோரோவ் ககட்டிக்கோரர்.

�டிக்கோத பமயத 
�டததில் இவருக்-
கும் சிவோஜிக்கும் 
இ ய ட யி ் ோ ன 
கோட்சிகள் சினிமோ 
வர்ோறறில் இன -
றி ை ய ம ை ோ த 
கோவிைமோகும்.

152022 செபசடெம்பர் 25 ஞாயிற்றுக்கிழமை

வைர்�ருவ க்ப்பில் முகிழ்நதய்யும் சுழறசிகளின சோட்சிைஙகள்
கியைக�ருதது பமலீர்நத பவரடியில் கசஙகனியின புதுமுகஙகள்
விைப்பூட்டும் �ருநதுகளின கோல்களில் கயைப்ப�றிை இரப்ய�கள்
ஈர்ததுப் பிடிக்கும் மயில்பதோயக விரிசலில் கோலிடறும் வோனவில்

சக்கரவர்ததி அ்றஙகளூடு மோைவிதயதககோணகடழுநத
மனுக்கு்ததோர் பமல் தழுவும் ஆற்றடி மதகினகீழ் வோல்முறுக்கி
விைநகதழும் கடினபமோ, கதோட்டழிக்கும் நிர்ப்�நதபமோ அறறுப்ப�ோய
புரளுகின்ற இயரயின வனகுரப்ோடு வோயநிமிரும் க�ருமுதய்.

இைஙகுதறகு பமக்ழுநது வரப்�ரிக்கும் நதயதக் கூட்டம்
நீர்விய்றக்கும் வியைநி்ததில் விைப்�யடயும் அருவிைோறு
தயர கிைறும் கனதபதோடு பிளிறிகைழும் சஙகிலி ைோயன.
நடமோடும் அயசவுகளின ஒதுஙகுதைததில் பூநோயர

இரயவ முதுகில் சுமநத�டி மயழயை பகோரும் தவயை
ரோக்கூதது மநயதகளின கூர் தீட்டப்�டும் கததி
இதனுள் கனதூரம் நடநதும் கனதது விழுகி்றது பிநதிை நிழல்கள்.

கோ்ம் பிநதிதுமிதது நூல் கய்யும் ஒதுக்கஙகளின கய்ைழகில்
தனிதபதோடி கவளிகணட தனக�ைர் ம்றக்கும் மனிதனில்
தவறும் சூததிரததிலிருநது பதோற்றஙகள் மோறுகி்றது சி்பநரம்
பசோைகததின சோரலிலும் தன   இயரயை பதடுகி்றது �ல்லி
இருப்பிடம் கறகைோனோலும் இழுக்க �ழகிவிடுகி்றது எறும்பு

அவர் அவர் எல்ய்க யை கசோல்லிசகசோல்லி குயரக்கி்றது நோய
மதகடியில் கோல்யவதது தய்நிமிர்நது �ோர்க்கி்றது எருது
வழிதவறிை ஈசல்கள் கவருட்டிகளில் கமோயக்கி்றது இப்ப�ோதும்
மீணடும் மீணடும் அதறகுரிை இடததுக்கோக சினம்ககோள்கி்றது ஆட்கோட்டிக்குஞசு

முறுவலிக்கும் தனமூக்யக கோட்டி ஆயமைோகி அயசகி்றது வோழ்வு.
மனிதன பதோற்றதயத �ோர்க்கி்றோன, பதோற்றம் பவ்றோகிப் ப�ோக
கணணீர் கணயைதபதடுகி்றது.
வட்டம் உ்யகத பதடுகி்றது, உள்ைம் இருளில் கிடக்கி்றது

வட்டங்கள்

உயவஸ் கனி, தில்ய்ைடி, புததைம்

எஸ்.கணேசன் ஆசசசாரி சதீஷ் ...?
கம்�யை

பழம்பரும நடிகர்  
எஸ் வி. ரஙககாரகாவ் 

பற்றி அறிந்தவை...

ர�ோர�ோட்டிக்ஸ் கல்வி 
கற்று �ல்ரவேறு உ�க�ணஙகளை 
உருவேோக்கியுளை ஆகிப்



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 கெபக்டம்பர் மா்தம 25ம திைதி ஞாயிற்றுக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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