
மர்�ன் ம�க்கார்  

ெபாருளாதார ெநருக்க���ருந்து 
நாட்ைடயும் மக்கைளயும் �ட்ெடடுக்-
கும் வைக�ல் �ல்�யன் கணக்கான 
அெம�க்க ெடாலர்கைள இலங்ைக-
�ல் முத�டு ெசய்வதற்கு புலம்ெப-
யர் இலங்ைகயர் முன்வந்துள்ளனர்.  

இதன்ப� சு�ற்சர்லாந்து நாட்ைடத் 
தைலைமயகமாகக் ெகாண்டு உல�ல் 
05 நாடுக�ல் ெசயற்படும் ைபனஸ் 
த�யார் �றுவனம், அடுத்த 10 
நாட்க�ல் பத்து �ல்�யன் அெம-
�க்க ெடாலர்கைள வாைழச்ேசைன 
கா�த ஆைல�லும் அடுத்துவரும் 

30 நாட்க�ல் நூறு �ல்�யன் அெம-
�க்க ெடாலர்கைள ேசாளப் ப�ர்ச் 
ெசய்ைக உள்�ட்ட �வசாயத்துைற-
�ல் �ழக்கு மாகாணத்�லும் முத�டு 
ெசய்வதற்குத் தயாராக இருப்பதாக 

�றுவனத்�ன் தைலவரும் �ைற-
ேவற்று அ�கா�யுமான �வபாதம் 
�க்�ேனஷ்வரன் ெத��த்துள்ளார்.   

ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க, 
ெபாருளாதார ெநருக்க���ருந்து 

நாட்ைட கட்�ெயழுப்ப முன்ெனடுத்-
துவரும் ேவைலத்�ட்டங்கள் மற்றும் 
புலம்ெபயர் இலங்ைகயருக்கு �டுத்-
துள்ள அைழப்பு 
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கஜிமாவத்ைதைய 
தீயிட்டது யார்?

2022  ஒக்டோபர்  2 ஞோயிற்றுககிழமை

அலங்காரக் ்லல,நடிப்புக் ்லலயில்மின்னும் தகாரல்விதுர்ஷா வை்ஷாலி்ஷா்ஷா்ஷாலிலிலி இைணப்புஅலங்காரக் அலங்காரக் அலங்காரக் ்்்லலலலல,,,்்லலலலலலயில்யில்யில் இைணப்புஇைணப்பு
இலவச

எங்கள் ்கருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்து

இவ்வருட ஆரம்பத்�ல் உருெவடுத்த ��ரமான ெபாரு-
ளாதார ெநருக்க���ருந்து எமது நாடு ப�ப்ப�யாக �ண்-
ெடழுவதற்கான முன்ேனற்றகரமான அ�கு�கள் ெதன்படத் 
ெதாடங்�யுள்ளன. பாவைனப் ெபாருட்களுக்கான �ைலகள் 
இன்னும் கு�ப்�டத்தக்கவாறு குைறவைடயாத ேபா�லும், 
எ�ெபாருட்களுக்கான ெநருக்க� த�ந்துள்ளைதயும், அத்�-
யாவ�ய  ெபாருட்களுக்கான பற்றாக்குைற குைறந்துள்ளைத-
யும் முதலாவது அ�கு�யாகக் ெகாள்ளலாம்.

இலங்ைக �து சர்வேதசத்�ன் உத�கள் தற்ேபாது ெபரு� 
வருவைத இரண்டாவது சாதகமான அ�கு�யாகக் ெகாள்ள 
மு�யும். எமது நாட்�ன் ெநருக்க�ையத் �ர்ப்பதற்கான 
கடனுத� பு�வதற்கு சர்வேதச நாணய ��யம் இணக்கம் 
ெத��த்துள்ளது. அேதசமயம் இலங்ைகக்கு ைகெகாடுத்து 
உதவுவதற்கு ஐக்�ய நாடுகள் சைப, ஆ�ய அ��ருத்� 
வங்� உட்பட சர்வேதச �றுவனங்கள் தயாராகவுள்ளதாக 
அண்ைமய �னங்களாக �ம்ம�யான ெசய்�கள் ெவ�-
வந்த வண்ணமுள்ளன.

கடன் மறு�ரைமப்புக்கு ைகெகாடுக்க ஜப்பானும், இலங்-
ைக�ல் முத�டுகைள ேமற்ெகாள்வதற்கு �ங்கப்பூரும் 
புலம்ெபயர் சமூகமும் இணக்கமான மேனா�ைல�ல் 
உள்ளன. ��ப்ைபன்ஸ் நாடும் இலங்ைகக்கு ஆதரவான 
�ைலப்பாட்�ேலேய உள்ளது.

 இவ்வாறான தகவல்கைளெயல்லாம் ஒன்றுேசர்த்து 
ைவத்து ேநாக்கு�ன்ற ேபாது எமக்கு ெத�வான 
உண்ைமெயான்று பு��ன்றது. 

ெநருக்கமைடந்து வருகின்ற
சர்வேதசத்துடனான நல்லுறவு!
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சரியா
தப்பா?

‘மன்கட்’
வரம்பு மீறிய 
குற்றச்சாட்டுகள்!

ெதாழிலாளர் இைடவிலகலால் 
பாரிய சிக்கலில் ேதாட்டங்கள்

08

ெபற்ேறா�ன் �ைலகள் ேநற்று நள்�ரவு முதல் 
குைறக்கப்பட்டுள்ளதாக எ�சக்� அைமச்சர் கஞ்சன 
�ேஜேசகர கு�ப்�ட்டுள்ளார். அதன�ப்பைட�ல் 92 
ரக ெபற்ேறா�ன்  �ைல �ற்றருக்கு 40 ரூபாவும், 95 ரக 
ெபற்ேறா�ன் �ைல �ற்றருக்கு 30 ரூபாவும் குைறக்கப்-
பட்டுள்ளதாக எ�சக்� அைமச்சர் ெத��த்தார்.

இதன�ப்பைட�ல், 92 ரக ெபற்ேறா�ன் பு�ய �ைல 
410 ரூபாவாகவும், 95 ரக ெபற்ேறா�ன் பு�ய �ைல 510 
ரூபாவாகவும் �ர்ண�க்கப்பட்டுள்ளது. ஏைனய எ�ெபா-
ருட்க�ன் �ைலக�ல் எவ்�த மாற்றமும் ேமற்ெகாள்-
ளப்பட�ல்ைல என எ�சக்� அைமச்சர் கஞ்சன �ேஜேச-
கர  ட்�ட்டர் ப��ல் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.

ெபற்ேறாலின் விைல ேநற்று
நள்ளிரவு முதல் குைறப்பு

ெகாட்டகைல, ேபாகாவத்த �ரேதச பாடசாைல�ல் 
மாண� ஒருவர் ெகாடூரமாக தாக்கப்பட்ட சம்பவத்துடன் 
ெதாடர்புைடய பாடசாைல�ன் அ�பருக்கு தற்கா�கமாக 
இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

இப் பாடசாைல மாண� தாக்கப்பட்ட சம்பவம் ெதாடர்-
�ல் �ம்புள்ள, பத்தைன ெபா�ஸாரால் ைகது ெசய்யப்பட்ட 
பாடசாைல அ�பர் ேநற்று முன்�னம் ஹற்றன் �தவான் ��-
மன்றத்�ல் ஆஜர்ப்படுத்தப்பட்ட �ன்னர் 05 இலட்ச 
ரூபா ச�ரப் �ைண�ல் �டு�க்கப்பட்டார்.  

மாணவிைய ெகாடூரமாக தாக்கிய சம்பவம்;

ைகதான அதிபருக்கு பிைண  
மற்றும் தற்காலிக இடமாற்றம் 

உ�ர்த்த ஞா�று தாக்குத�ன் 
�ரதான சூத்�ரதா�யான பயங்-
கரவா� சஹ்ரா�ன் மைன� 
அப்துல் காதர் பாத்�மா ஹா�யா 
�தான வழக்கு, கல்முைன ேமல் ��-
மன்றத்�ல் ��ப� ெராக்� முன்�ைல�ல் (30) முன் �ளக்க 
மாநாட்டுக்காக �சாரைணக்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டு 
ேமல�க முன் �ளக்க மாநாடு எ�ர்வரும் நவம்பர் 
மாதம் 18 ஆம் �க� வைர ஒத்�ைவக்கப்பட்டது.

ஏப்ரல் 21 ஈஸ்டர் தாக்குதல் சம்பவம்;

ஹற்றன் சுழற்� �ருபர்

நுவெர�யா, வலப்பைன 
பகு��ல் கு�ெயான்றுக்-
குள்�ருந்து இரு ஆண்க-
�ன் சடலங்கள் �ட்கப்பட்-
டுள்ளன.  

புைதயல் ேதடல் 
அல்லது மா�க்கக்

குழிெயான்றுக்குள் இரண்டு
ஆண்களின் சடலங்கள் மீட்பு
புைதயல் அகழ்வில் ஈடுபட்டிருக்கலாெமன சந்ேதகம்

ெகாழும்பு, ெவள்ளவத்ைத மயூராப� பத்ரகா�யம்மன் ஆலயத்�ல் நவராத்�� �ழா 
ஆரம்பமான �னம் முதல் ெகாலுபூைஜ நைடெபற்றுவரு�றது. 09 அடுக்குகைள ெகாண்-
டதாக ஆலயத்�ல் ைவக்கப்பட்டுள்ள அலங்கார ெகாலுைவேய படத்�ல் காண்��ர்கள். 
இன்று சரஸ்வ� ேத�க்கு�ய முதலாவது நாளாகும். எ�ர்வரும் 05 ஆம் �க� �ஜயதச-
�யுடன் �ழா �ைறவு ெபறும்...  

ேபாராட்டக்களத்ைத வ�நடத்�-
யவர்கைள ைகது ெசய்து, அதற்கு 
ஒத்துைழப்பு வழங்�ய இைள-
ஞர்கைள சமூகமயப்படுத்தும் 
ேவைலத்�ட்டெமான்று அவ�ய-
ெமன �லங்கா ெபாதுஜன ெபரமு-
ன�ன் பாராளுமன்ற உறுப்�னர் 
நாமல் ராஜபக் ஷ ெத��த்தார்.   

பாராளுமன்ற உறுப்�னர் நாமல் 
ராஜபக் ஷ, இந்நாட்க�ல் �லங்கா 
ெபாதுஜன ெபரமுன கட்� மறு�-
ரைமப்பு கூட்டங்க�ல் கலந்துெகாள்வதுடன், 
ெவ�மைட நுகதலாைவ�ல் ேநற்று நைடெபற்ற 
ெசயற்�ட்டத்�லும் பங்ேகற்�ருந்தார்.   

�கழ்ைவ ப�வு ெசய்வதற்கு ஊடகங்களுக்கு 
அனும� மறுக்கப்பட்டதுடன், கூட்டத்�ன் 

�ன்னர் பாராளுமன்ற உறுப்�னர் 
நாமல் ராஜபக் ஷ ஊடகங்களுக்கு கருத்-
துத் ெத��த்தார்.   

இதன்ேபாது ேப�ய அவ�டம், ேபாராட்டக்-
காரர்களுக்காக புனர்வாழ்வு ப�யகங்கைள 
அைமக்கும் �ட்டம் உள்ளதா என ேகள்� எழுப்-
பப்பட்டது.   அதற்கு ப�ல�த்த நாமல் 
ராஜபக் ஷ,   

ேபாராட்ட களத்ைத வழிநடத்திய
சகலைரயும் ைகது ெசய்ய ேவண்டும்

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

பாராளுமன்றம் நாைள 
�ங்கட்�ழைம சபாநாயகர் 
ம�ந்த யாப்பா அேபவர்த்-
தன�ன் தைலைம�ல் 
கூடு�றது.  

22 ஆவது �ருத்தம் 
ெதாடர்பான பாராளுமன்ற 
�வாதம் எ�ர்வரும் 06 மற்றும் 07ஆம் �க�க�ல் நைட-
ெபறவுள்ளதாக பாராளுமன்ற ெதாடர்பாடல் �ைணக்களம் 
ெத��த்தது.  22 ஆவது �ருத்தம் ஏற்கனேவ பாரா-
ளுமன்றத்�ல்

பாராளுமன்றம் நாைள கூடு�றது;

யாழ். �ேசட �ருபர்  

யாழ். வல்ெவட்�த்துைற, 
ெந�யகாடு பகு��லுள்ள 
�ெடான்�ல் கணவனும் மைன-
�யும் �க்காயங்களுக்குள்ளா� 
ேநற்று ச�க்�ழைம சடலமாக 
�ட்கப்பட்டுள்ளனர்.  

வீெடான்றில் எரிந்த நிைலயில்
தம்பதியினர் சடலமாக மீட்பு

யாழ்.வல்ெவட்�த்துைற�ல் ேசாகம்;

ஹற்ற�ல் மாண� �தான தாக்குத�ன் எ�ெரா�

கல்�யைமச்�ன் ெசயலாளர் கண்�ப்பான உத்தரவு
கல்� அைமச்சு மற்றும் மாகாணக் கல்� 

அைமச்சுக்களால் மட்டும் அங்�க�க்கப்பட்ட 
பாடசாைல வச�க் கட்டணங்கைளத் த�ர 
�றுவர் �னம், ஆ��யர் �னம் உள்�ட்ட பல்-
ேவறுபட்ட �கழ்வுகளுக்கு மாணவ, மாண�-
க�டேமா அல்லது ெபற்ேறா�டேமா பணம் 
அற�டக் கூடாெதன கல்� 
அைமச்�ன் ெசயலாளர் �ஹால் 
ரண�ங்க ெத��த்துள்-
ளார்.  

காைரநகரில் ைகதான ஒன்பது 
இைளஞர்களுக்கு தண்டைன

ஸ்ெப�ன் நாட்டு ெபண்ணுடன் ேசட்ைட;

�ைற மற்றும் தண்டப்பணம் ��ப்பு
காைரநக�ல் ெவ�நாட்டுப் ெபண்-

ணுடன் ேசட்ைட பு�ந்த குற்றச் 
சாட்�ல் ைகது ெசய்யப்பட்டு ��மன்-
றத்�ல் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட 09 இைள-
ஞர்களுக்கு ஊர்காவற்துைற �தவான் 
��மன்றம் தண்டப் பணம் ��த்தது-
டன், ஒத்�ைவக்கப்பட்ட �ைறத் தண்-
டைனயும் ��த்துள்ளது.  

அத்துடன் பா�க்கப்பட்ட ெபண்-
ணுக்கு 02 இலட்சத்து 90 ஆ�ரம் 
ரூபாய் நஷ்டஈடும் வழங்கவும் ��மன்-
றம் உத்த�ட்டுள்ளது.  

 ஸ்ெப�ன் நாட்�ல் இருந்து காைர-

நகருக்கு சுற்றுலா ெசன்ற ெபண்ணும் 
அவரது நண்பரும் யாழ். காைரநகர் 
கசூ�னா கடற்கைரக்கு அண்�த்த 
கடற்கைர பகு�க்கு கடந்த 24 ஆம் 
�க� ெசன்றுள்ளனர்.  

 இதன் ேபாது அப்பகு��ல் மது-
ேபாைத��ருந்த இைளஞர்கள் அவர்-
கைள தகாத வார்த்ைதயால் ேப�, இப் 
ெபண்ணுக்கு பா�யல் ெதால்ைலயும் 
ெகாடுத்ததாக ஊர்காவற்துைற ெபா�-
ஸாருக்கு முைறப்பாடு ெசய்யப்பட்-
டது. �ைடத்த தகவ�ன்ப� 
�சாரைணகைள நடத்�ய 

மட்டக்களப்பு �ேஷட, 
காைர�வு குறூப் �ருபர்கள்  

இ ல ங் ை க � லு ள் ள 
இந்�ய உயர்ஸ்தா�கர் 
ேகாபால் பாக்ேல ேநற்று 
(01) ச�க்�ழைம மட்டக்-
களப்பு இராம�ருஷ்ண 
�ஷன் �றுவர் இல்லத்துக்கு �ஜயம் ெசய்தார்.  இராம�ருஷ்ண �ஷன் 
�றுவர் இல்ல முகாைமயாளர் �மத் சுவா� தக்ஷயானந்த � மகராஜ், உத� 
முகாைமயாளர் �மத் சுவா� �லமாதவானந்தா � மகராஜ் ஆ�ேயாருடன் 
இல்ல மாணவர்கள் இந்�ய உயர்ஸ்தா�கைர வரேவற்றனர்.  

அவர், இல்லத்�லுள்ள இராம�ருஷ்ணர் ஆலயத்துக்கு ெசன்று 

மட்டு.இராமகிருஷ்ண மிஷனுக்கு
விஜயம் ெசய்த இந்தியத் தூதுவர்

ெ ப ரு ம் ே ப ா க த் து க் கு த் 
ேதைவயான உர வைககைள 
உ�ய ேநரத்�ல் ேபாதுமான-
ள�ல் ெபற்றுக்ெகாள்வதற்கு 
நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட்டுள்-
ளது. ேதைவயான உரங்கைளக் 
ெகாள்வனவு ெசய்வதற்கு 
முன்ப�வு ெசய்யப்பட்டுள்ள-
தாகவும் எ�ர்காலத்�ல் அவற்ைற �வ-
சா�களுக்கு ��ேயா�க்க தயார் �ைல-
��ருப்பதாகவும் �வசாய அைமச்சர் 

ம�ந்த அமர�ர ெத��த்துள்-
ளார்.   ெபரும்ேபாகத்துக்குத் 
ேதைவயான உரங்கைள வழங்-
குவது கு�த்து ஜனா�ப��ன் 
ெசயலாளர் சமன் ஏக்கநாயக்க 
தைலைம�ல் (29) ஜனா�ப� 
அலுவலகத்�ல் நைடெபற்ற 
கலந்துைரயாட�ன் ேபாேத 

அைமச்சர் இவ்வாறு கு�ப்�ட்டுள்ளார்.   
�வசாய அைமச்சர் ம�ந்த 

அமர�ர மற்றும் இராஜாங்க 

ெபரும்ேபாகத்துக்குத் ேதைவயான
உரம் உரிய ேநரத்தில் வழங்கப்படும்
ேபாதுமான அள�ல் வழங்க அரசு நடவ�க்ைக

ஒரு மாத காலப் பகுதிக்குள்  
110 மில். ெடாலர் முதலீடு

அர�ன் மு�வுக்காக காத்�ருக்கும் புலம்ெபயர் இலங்ைகயர்  

 வாைழச்ேசைன கா�த ஆைல, ேசாளப் ப�ர்ச் ெசய்ைகயுடன் �வசாயத்துைற;

�றுவர் �னத்ைத முன்�ட்டு எ�ர்க்கட்�த் தைலவர் ச�த் �ேரமதாச 
பம்பலப்�ட்� இந்து கல்லூ�க்கு பாடசாைல பாவைனக்காக பஸ் 
ஒன்ைற ேநற்று ைகய�த்தார். �கழ்�ல் பாராளுமன்ற உறுப்�னர்க-
ளான மேனா கேணசன், எஸ்.உதயகுமார், ஐக்�ய மக்கள் சக்� உபத-
ைலவர் உமாசந்�ரா �ரகாஷ் ஆ�ேயாரும் கலந்து ெகாண்டனர்.

பாடசாைல மாணவர்களிடம்
பணம் அறவிடப்படுவது தைட

2015/05 சுற்ற�க்ைக
கு�த்தும் சுட்�க்காட்டல்

ஜனாதிபதி ரணில் புலம்ெபயர்  
சமூகத்துக்கு விடுத்த   

அைழப்புக்கு 'ைபனஸ்' தனியார்   
நிறுவனம் பச்ைசக் ெகாடி  

அைனத்து மாணவருக்கும் ஏற்பாடு - கீதா குமாரசிங்க
04

பாலர் பாடசாைலகளில்
இலவச காைல உணவு

�ன்னர் பாராளுமன்ற உறுப்�னர் 

ஒத்துைழத்த 
இைளஞர்களுக்கு 
சமூகமயப்படுத்தும் 
�ட்டம் அவ�யம்

அரசியலைமப்பின் 22 ஆவது
திருத்தம் மீது விவாதம்

சஹ்ரானின் மைனவி மீதான வழக்கு 
நவம்பர் 18க்கு ஒத்திைவப்பு

04 04

05
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இனியவேன என்று 
பாடி வந்ேதன்!

ஜனரஞ்சக எழுத்தாளர்ஜனரஞ்சக எழுத்தாளர்
ெமாழிவாணன்

இளைம ஊஞ்சலாடும் �று�றுப்பான ெதாடர்

rpNu\;l rl;lj;juzp> fyhG+\zk;   u\Pj; vk; ,k;jpah];

gbj;jJk;

gfu;tJk;

'ப�த்ததும் பகர்வதும்' மற்றும் 'இ�யவேன என்று பா�வந்ேதன்' ஆ�ய இரண்டு ெதாடர்களும் த�ர்க்க மு�யாத காரணக-
ளால் இம்முைற ெவ�வர�ல்ைல என்பைத வாசகர்களுக்கு அ�யத் தரு�ன்ேறாம்.    ஆர்  

“JW.ORG”- கடந்த 25 ஆண்டு-
களாக இன்டர்ெநட்�ல் வலம் 
வரும் �ரபலமான ெவப்ைசட்-
டாகும்! ஜனவ� 15, 1997ல் இந்த 
ெவப்ைசட், ஆரம்�க்கப்பட்ட 
ேபாது WATCHTOWER.ORG என்று 
அைழக்கப்பட்டது. ‘ஆன்ைல�ல் 
நற்ெசய்�ைய’ அ��ப்பேத இந்த 
ெவப்ைசட்�ன் ேநாக்கம். அன்று 
முதல், இந்த ெவப்ைசட்�ல் இருந்து 
பல வைகயான துண்டுப்�ர�கைள, 
�று புத்தகங்கைள, காவற்ேகாபுர 
மற்றும் ��த்ெதழு! கட்டுைரகைள 
யார் ேவண்டுெமன்றாலும் டவுன்-
ேலாட் ெசய்துெகாள்ள மு�ந்தது. 

1999ல் JW-MEDIA என்ற ஒரு பு�ய 
ெவப்ைசட் அ�முகம் ெசய்யப்பட்-
டது. இந்த ெவப்ைசட் ஊடகங்க-
ளுக்கு ெயேகாவா�ன் சாட்�கைள 
பற்�ய துல்�யமான தகவல்கைள 
வழங்�யது. ெயேகாவா�ன் சாட்-
�களுக்கு �ைடத்த சட்ட��யான 
அங்�காரங்கள் மற்றும் சாட்�களால் 
நடத்தப்பட்ட �ேசஷ �கழ்ச்�கள் 

பற்�ய தகவல்கள் இ�ல் ெவ��-
டப்பட்டது. 2005ல் JW.ORG என்ற 
பு�யெதாரு ெவப்ைசட் அ�முகப்-
படுத்தப்பட்டது. இந்த ெவப்ைசட்-
�ல் இருந்து அைனவரும் ஒரு �ல 
�ரசுரங்கைளயும், ஆ�ேயா/��ேயா 
ப�வுகைளயும் டவுன்ேலாட் ெசய்-
துெகாள்ள மு�ந்தது. 2012ல் இந்த 
மூன்று ெவப்ைசட்களும், JW.ORG 
என்ற ஒேர ெபய�ல் ஒன்�ைணக்கப்-
பட்டன.

அன்று முதல், JW.ORG�ல் உள்ள 
ஆ�ரக்கணக்கான �ரசுரங்கள், 
ஆ�ேயா ப�வுகள் மற்றும் ��-

ேயாக்கள் உல�ன் எட்டுத்-
�க்�லும் உள்ளவர்கைள 
ெசன்ெறட்��ருக்�றது. 
ஆரம்பத்�ல், 411 ெமா�-
க�ல் மட்டுேம �ரசுரங்-
கைள டவுன்ேலாட் ெசய்-
துெகாள்ள மு�ந்தது. 

ெெகா�ட்-19 பரவ 
ெ த ா ட ங் � ய ே ப ா து 
JW.ORG�ன் ேதைவ 

இன்னும் அ�க�த்தது. ெயேகாவா-
�ன் சாட்�கள் வணக்கத்�ற்காக  
ஒன்றுகூடும் இடங்கள் ெதாற்று-
ேநாய் அபாயம் காரணமாக மூடப்-
பட்டதால், �ரசுரங்கைள அச்ச�ப்-
பதும் ��ேயா�ப்பதும் �கவும் 
சவாலாக ஆனது. 

அதனால் பலர் இந்த �ரசுரங்கைள 
ெபற்றுக்ெகாள்ள JW.ORG ெவப்-
ைசட்ைட பயன்படுத்த ஆரம்�த்தார்-
கள். 

நாளுக்கு நாள் ெவப்ைசட்ைட பார்-
ைவ�டும் நபர்க�ன் எண்�க்ைக-
யும் அ�க�க்க ெதாடங்�யது.

இருபத்ைதந்து வருட காலமாக 
'ஆன்ைலனில் நற்ெசய்தி!'

நவராத்�� �க �ரம்மாண்ட-
மான ஒன்றாகும்.  மற்ற பண்-
�ைககைளப் ேபாலேவ, 

நவராத்�� �ரு�ழா ெகாண்டாடு-
வதற்கும் பல �ஷயங்கள் இருக்�-
றது. ஒரு �தத்�ல், நவராத்��ைய 
�ரு�ழாவாகக்  ெகாண்டாடுவதால் 
நம் ஆன்�க ஆற்றல்கள் ெவ�ப்ப-
டு�றது. நம் ஆன்�க பயணத்�ல் 
துர்கா, லட்சு� மற்றும் சரஸ்வ� 
ஆ�ய மூவ�ன் ேகாட்பாடுகைள 
நாம் கடந்து ெசல்�ேறாம். அதாவது 
கல்�, ெசல்வம், �ரம் இைவ 
மூன்றும் அைனவ�ன் வாழ்�லும் 
�க முக்�யமான �ஷயமாகும்.
இந்த உல�ல் ஒருவ�ன் ஒருவர் 
சுயத்ைத உணர இது அவ�யம் 
ேதைவப்படு�றது.  

‘ஒன்பது இரவுகள்’ என்று 
ெபாருள்படும் நவராத்��, துர்க்கா, 
லட்சு� மற்றும் சரஸ்வ� வ�-
வங்க�ல் ெதய்�க வ�பாட்ைட 
ஒவ்ெவாரு மூன்று நாட்களும் 
வ�படு�றார்கள். இருப்�னும், 
பத்தாவது நாள் �க முக்�யமான 
நாளாகும். இது ‘ெவற்��ன் அைட-
யாளமாகக் ெகாண்டாடப்படு�றது. 
இதைன �ஜயதாச� என்று அைழக்-
கப்படு�றது.  

துர்க்கா,லட்சு�,சரஸ்வ� ஆ�ய 
மூவைரயும் இவ்வுல�ல் வ�படக் 
காரணம், அைனத்து எ�ர்மைற எண்-
ணங்கைளயும்  அ�த்து ேநர்மைற 
குணங்கைள வளர்க்கும் பண்புக-
ளும், நற்குணங்களும் இம்மூவ�-
டம் இருக்�றது. அைவ  இவ்வுல-
�ல் ேவரூன்றேவ நாம் அவர்கைள 
வணங்கு�ேறாம்.  

�வன் என்னும் ெபரும் சக்�ைய 
இம்மூன்று சக்�க�ன் அருள் இருந்-
தால் மட்டுேம உணர மு�யும் என்று 
கூறப்படு�றது. அதனால்தான், 
ேத� என்று அைழக்கப்படும் மகா 
சக்�ைய மக்கள் அவரது பல்ேவறு 
ெவ�ப்பாடுக�ல் வணங்கு�றார்-
கள். ஆன்�க முன்ேனற்றத்�ன் 
ெவவ்ேவறு கட்டங்கள் நவராத்�� 
ெகாண்டாட்டங்க�ல் �ர�ப�க்-
�ன்றன. முதல் மூன்று நாட்கள், 
துர்க்காைவ வ�படு�ேறாம், 

அவள் சக்��ன் அம்சம் ஆவாள், 
இது நம் மன�ல் ேதான்றும் எ�ர்-
மைற எண்ணங்கைள அ�த்து நமது 
புலன்கைளக் கட்டுப்படுத்த முயற்-
�க்கும் ெசயல்முைறக்கு ஒத்ததா-
கும், எனேவ புராணங்க�ல் உள்ள 
கைதக�ல் ேத�ைய துர்க்கா வ�-
வத்�ல் ேபாைர நடத்துவைதயும் 
அசுரர்கைள அ�ப்பைதயும் அைட-
யாளமாகச் �த்த�க்�ன்றனர்.  

நம் முற்�ற� கர்மாக்கள் நம்ைம 
�ன் ெதாடரும், அந்த கர்மாக்கள் 
நமக்கு நன்ைமயும் ெகாடுக்கும், 
�ைமையயும் ெகாடுக்கும். இது 
அவரவர் �ைனகைள ெபாறுத்-
தது. எனேவ, நாம் அவற்ைற ேநர்-
மைறயான குணங்களுடன் மாற்ற 
ேவண்டும். பகவத் �ைத�ல் இந்த 
குணங்கைள ைட�-சம்பத் என்று 
கு�ப்�டு�றார்கள், அதாவது 
“ெதய்�க ெசல்வம்”. என்று 
கூறுவார்கள். நம் வாழ்க்ைக�ல் 
ைத�யம் எவ்வளவு முக்�யேமா 
அேத ேபான்று தான் ெசல்வமும். 

அதற்காக அடுத்த மூன்று நாட்க�ல் 
லட்சு�ைய நாம் வணங்கு�ேறாம்.   

லட்சு� என்பது ெமாத்த 
ெசல்வம், மற்றும் ெச�ப்�ன் 
அைடயாளம் ஆவாள். நவராத்-
���ன் கைட� மூன்று நாட்கள் 
அ��ன் உருவமான சரஸ்வ�ைய 
வணங்குவதற்காக அர்ப்ப�க்கப்-
படு�றது. அவள் ஒரு சுத்தமான 
ெவள்ைள புடைவ அ�ந்�ருப்-
பதாக �த்த�க்கப்படு�றாள், இது 
உச்ச சத்�யத்�ன் ெவ�ச்சத்ைத 
கு�க்�றது.  

பத்தாவது நாள் �ஜயதச� 
�ரு�ழா ெகாண்டாடப் படு�றது.
இது ெவற்��ன் அைடயாளமான 
�ரு�ழாவாகும்.  

ஆகேவ, வ�பாட்�ன் 
ஒவ்ெவாரு கட்டத்�ன் முக்�யத்-
துவமும் ெத�வான �ளக்கத்ைத 
தரு�றது. முதலாவதாக, எ�ர்-
மைற எண்ணங்கைள கட்டுப்ப-
டுத்த ேவண்டும்; இரண்டாவதாக, 
நல்ெலாழுக்கங்கள் ேவரூன்ற 

ேவண்டும், ேதைவயான மன தூய்-
ைமையப் ெபற்ற �றகு, மூன்றா-
வதாக ஆன்�க அ�ைவப் ெபற 
ேவண்டும். அப்ேபாதுதான் சாதக 
(ஆன்�க ஆர்வலர்) ஆன்�க 
ெவ�ச்சத்ைத அைடவர்.   

துறவறம் ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும் 
என்று எண்ணுபவர்களுக்கு �ஜய 
தச� �னம் ஒரு பு�த �னமாகக் 
கருதப்படுவது கு�ப்�டத்தக்கது. 
ேமம்பட்ட ஆன்�க ஆர்வலர்கள் 
இந்த நா�ல் சன்�யாசத்ைத (துறவ-
றத்�ன் சபதம்) ெதாடங்கு�றார்கள்.  

நவராத்�� வ�பாடு தரும் பலன்-
கள்  

நவராத்�� என்பது ஆன்�க 
ஆர்வலர்களுக்கு மட்டுமல்ல; 
இது சாதாரண ம�தர்கள் தங்கள் 
வாழ்க்ைகைய ேமற்ெகாள்ளுவ-
தற்கான பாடத்ைதக் கற்�க்�றது.
ஒரு ம�தன் வாழ்�ன் தைடகைள 
தாண்� ெவற்� ெபற ைத�யத்-
�ன் அைடயாளமான துர்ைகைய 
வ�பட ேவண்டும். அேத ேபான்று 

வாழ்�ல் அைம�ையயும் ெச�ப்-
ைபயும் ெபற லட்சு�ைய �ரார்த்த-
ைனச் ெசய்ய ேவண்டும்.  

ேமலும் அ�ைவப் ெபறுவதற்காக 
சரஸ்வ�ைய வணங்க ேவண்டும். 
இந்த மூன்றும் ஒரு முழுைமயான 
உலக வாழ்க்ைகக்கு அவ�யமா-
னைவ. 

உண்ைம�ல், நாம் இவ்வாறு 
வணங்கும் ேபாது நமக்குள் இருக்-
கும் சக்� தூண்டப்படு�றது.  

துர்க்கா, லட்சு� மற்றும் சரஸ்வ� 
ெவவ்ேவறு ெதய்வங்கள் அல்ல, 
அவர்கள் ஒருைம ெதய்�கத்�ன் 
ெவவ்ேவறு அம்சங்களாக �கழ்ப-
வர்கள். 

நவராத்��யுடன் ெதாடர்புைடய 
�ல ஆன்�க நைடமுைறகள் இருக்-
�றது. அதாவது �ரதம் இருத்-
தல், அம்மனுக்கு�ய பாடல்கைள 
பாடுதல், � ல�தா சஹஸ்ரநாமம் 
கூறுதல் ேபான்றைவ இ�ல் அடங்-
கும். ஒன்பதாம் நாள் ஆயுத பூைஜ 
நாள்  என்று கூறுவார்கள். அயூத 

பூைஜ என்பது ஒருவ�ன் வாழ்வாதா-
ரத்�ற்காக ஒருவர் பயன்படுத்தக்கூ-
�ய கரு�கைள வ�படுவது தான் 
ஆயுத பூைஜ�ன் �றப்பு.  

அைனவரும் இந்நா�ல் தங்கள் 
கரு�கைள ெதய்வத்�ன் ப��டத்-
�ன் முன் ைவத்து வணங்குவர். இந்-
�யா�ல் ஒவ்ெவாரு நாளும் ஒருவ-
ரது ேவைலையத் ெதாடங்குவதற்கு 
முன்பு தான் பயன்படுத்தும் கரு�-
களுக்கு முன்பாக �ரம் ப�ந்து 
ெதாடங்குவது வழக்கம்.  இது ஒரு-
வ�ன் கடைமகைள �ைறேவற்ற 
உத�யதற்காக கடவுளுக்கு நன்� 
ெத��ப்பதாகும்.

குழந்ைதகள் இந்நா�ல் தங்கள் 
பாடப்  புத்தகங்கைளயும் எழுதும் 
கரு�கைளயும் ப��டத்�ன் �து 
ைவத்து வணங்குவார்கள். இந்த 
நா�ல், எந்த ேவைலயும் ப�ப்பும் 
ெசய்யப்படுவ�ல்ைல. 

பத்தாம் நாள் �ஜய தச� என்று 
அைழக்கப்படு�றது. சரஸ்வ��ன் 
ஆ�ர்வாதங்கைளப் ெபற பக்தர்கள் 
சரஸ்வ� பூைஜ (�த்யாரம்பம்) 
ெசய்�றார்கள். ம�ஷாசுரன் என்ற 
அரக்கைன ெவன்றதற்காக �ல பக்-
தர்கள் துர்காவுக்கு அர்ப்ப�க்கப்-
பட்ட பூைஜகைளயும் ெசய்�றார்-
கள்.  

�த்யாரம்பம் என்பது அ�வாற்-
றைல ெபறுவதற்கு ெதாடங்கும் 
நாளாகும் மற்றும் �று குழந்ைத-
கள் கல்� கற்க இந்நா�ல் தான் 
ஆரம்�ப்பார்கள். நாம் எப்ேபாதும் 
ஒரு ெதாடக்க மனப்பான்ைமையக் 
ெகாண்�ருக்க ேவண்டும்.”என்ப-
தற்காக இந்நாைளக் ெகாண்டாடு�-
ேறாம்.  

தேபலா, ஹார்ேமா�யம், 
�ைண, வய�ன் ேபான்ற இைச 
கரு�கைளப் பற்�ய முதல் பாடங்-
கைளத் ெதாடங்க இது ஒரு நல்ல 
நாள்.  மற்ெறாரு மட்டத்�ல், ராமா-
யணத்தால் ெத�வுபடுத்தப்பட்ட 
ெகாள்ைககைளயும் நவராத்�� 
எடுத்துக்காட்டு�றது. இந்�யா-
�ல் �ஜயதச�ைய, தசரா என்று 
அைழப்பார்கள்.

 அ.கனகசூ�யர்  

இன்று இவ்வுல�ல், ஒரு மகா 
சக்�யாக, �ர� சா� பாபா, சமா-
��ைல�ல் வாழ்ந்து ெகாண்-
�ருக்�றார். அதற்கு எடுத்-
துக்காட்டு, உல�ல் பல �ர� 
ஆலயங்க�ன் வளர்ச்�, கட்-
டுக்கடங்காத பக்தர்க�ன் எண்-
�க்ைக. இன்ைறய காலகட்-
டத்�ல் பக்தர்க�ன் சுைமகைள 
ஏற்று, மன�ருப்�ைய அ�ப்-
பதும், ைககூடாத, �ைனத்துப் 
பார்க்க மு�யாத கா�யங்கைள 
�வர்த்� ெசய்வதும், அத்துடன் 
பக்தர்க�ன் கன�ல் வந்து அ�-
கு�கைள ெவ�ப்படுத்துவதும், 
பக்தர்க�ன் �யானத்�ல் காட்-
�ய�ப்பதும். ேவறு ஒருவ�ன் 
ேதாற்றத்�ல் வந்து உத�பு�வ-
தும்.  ��ர் என்று தனது ேதாற்-
றத்ைத ஏேதா ஒரு வ��ல் ெத�-
�ப்பதுமாக இருக்�றது.  

“சர்வம் �ஷ்ணுமயம் ஜகத்” 
என்பது ேவதாந்தத்�ன் ைமயக்-
ேகாட்பாடு. அதுேவ எங்கும் 
�ைற தன்ைம எனலாம். �ர� 
சா�பாபா இந்த ெகாள்ைகப்-
ப� வாழ்ந்தார். அவர் எல்லா 
உ�ர்க�டத்�லும் தன்ைனக் 
கண்டார். ஜா�, மதம், இனம் 
என்பது ம�தனால் ஏற்படுத்-
தப்பட்டது. இைத அவ�டத்-
�ல் எடுத்துச்ெசல்ல மு�யாது. 
அவேர தனது ஜா�ையயும், 
மதத்ைதயும் ெவ�ப்படுத்�ய-
தும் �ைடயாது.  

அக்ேடாபர் 5ம் �க�, புதன்-
�ழைம, �ர� சா� நாத�ன் 
மகா சமா� �னம். அன்ைறய 
புண்�ய ���ல், �ஜயதச� 
நா�ல் ெகாழும்பு புதுச்ெசட்-
�த் ெதரு�லுள்ள, �ர� சா� 
மத்�ய �ைலயம் (�லங்கா) ஏற்-
பாட்�ல், வருடாவருடம் இடம்-
ெபறும். “மகா �ஷ்ணு யாகம்” 
காைல 7 ம�க்கு நைடெபற-
வுள்ளது. �ர� சா� பாபா மகா 

�ஷ்ணு�ன் அவதாரம். � தத்-
தாத்ேரய�ன் வ� வந்த சத்குரு, 
ெவங்குசாைவ (ெவங்கடாஜலப-
�ைய) குருவாகக் ெகாண்டவர் 
என்பதால், இந்த யாகம் இடம்-
ெபறு�றது.   

அத்துடன் அ�காைல 5 
ம�க்கு புண்�ய �ராடலுடன், 
நான்கு கால ஆராத்�யும். பக்தர்-
க�னால் பால் அ�ேஷகமும், 
�ர� சா� பஜன் பூைஜகளுடன் 
ம�ய அன்னதானம் �ரசாதமாக 
வழங்கப்படவுள்ளது. அன்று 

மாைல �த்�ரத்ேதர் பவ�யும் 
இடம்ெபறும். பாபாைவப் பல்-
லக்�ல் சுமப்பதுதான் மரபு. இது 
ஒவ்ெவாரு �யாழக்�ழைமக-
�லும் மாைல�ல் இடம்ெபறு-
வதுண்டு. ஆனால் �த்�ரத்ேத-
�ல், வருடத்�ல் ஒரு தடைவ 
ேகா�ைலச் சுற்� உலா வருவது 
சா� �ைலயத்�ன் �றப்பு. 
உல�ல் எங்கும் இடம்ெபறாத 
ஒரு பவ� இது.   

 எஸ்.என்.உதயநாயகம், 
 �ர� சா� பாபா மத்�ய �ைலயம்  

ேபருவைள  �னன் ேகாட்ைட அல்- 
ஸலாஹ் அரபுக் கல்லூ� �ர்வாகத்-
�ன் �ழ் பாடசாைல  ெசன்று வரும் 
ெபண் �ள்ைளகளுக்கான பகு� 
ேநர அல்குர்ஆன் மனன வகுப்புகள்  
இன்று ஞா�ற்றுக்�ழைம காைல 
9.00 ம�க்கு �னன்ேகாட்ைட ந�ம் 
ஹா�யார்  மாவத்ைத�லுள்ள அல் 
ஸலாஹ் ெபண்கள் மத்ரஸா�ல் 
ைவபவ ��யாக ஆரம்�த்து  ைவக்-
கப்படும்.

ஸலாஹ் அரபுக் கல்லூ��ன் 
�ர்வாக சைபத்தைலவர்   எம்.எஸ்.
எம். ரஸ்� தைலைம�ல் நைடெப-
றவுள்ள ஆரம்ப �கழ்�ல் �னன்-
ேகாட்ைட  பள்�ச் சங்கத் தைலவர்  
முக்தார் உட்பட பள்�ச்சங்க உறுப்-
�னர்கள்,  உலமாக்கள், முக்�ய ஊர் 
�ரமுகர்கள் இந்�கழ்�ல் கலந்து  
�றப்�க்�ன்றனர்.

ஆரம்ப �கழ்வாக ேமற்ப� 
ெபண்கள் மத்ரஸா  ஆரம்�க்-

கப்பட ேவண்�யதன் ேதைவ 
ெதாடர்�ல் �ண்டகாலமாக ஆர்-
வமாகவும்  ஆேலா�த்தும் வந்த 
�னன்ேகாட்ைட மூத்த ெபண்கள் 
அைமப்ைபச் ேசர்ந்த  பேராபகா�க-
�ன் முன்�ைல�ல் மத்ரஸா�ல் 
பு�தாக இைணயவுள்ள ெபண் �ள்-
ைளக�ன்  அல்குர்ஆன் பாராயணம் 
நைடெபற்று ைவபவ ��யாக �கழ்-
வுகள் ஆரம்�த்து  ைவக்கப்படும் 
என மத்ரஸா அ�பர் ெத��த்தார்.

சீனன்ேகாட்ைட அல் ஸலாஹ்
ெபண்கள் ஹிப்ழ் பிரிவு இன்று ஆரம்பம்

நவராத்திரி மகிைமநவராத்திரி மகிைமநவராத்திரி மகிைமநவராத்திரி மகிைமநவராத்திரி மகிைம

மகா சித்தர் சற்குரு 
சீரடிசாயியின் மகா சமாதி
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கே: ஐ.நா மனித உரிமமேள் 
கேரமையில் இலஙமேக்கு 

ஆதரைான நாடுேள் வைளிபேடுத்திய 
ேருத்துக்ேள் எமை?

பதில்: பபோதுவோக, முன்னர் எைககு ஆத -
ரவளிதத நோடுகள் இம்முமையும் எைககு 
ஆதரவளிபபதுடன, பபோருளோதோர 
பநருககடியிலிருந்து நோடு மீணபட-
ழுந்து வருவதற்கு அவர்கள் அம்னவ-
ரும் ஆதரவளிகக விரும்புகினை்னர் 
என்ை கருதுகின்ைோம்.

கே: இலஙமே வதாடரோன 
ஐ.நா மனித உரிமமேள் 

கேரமையின் ைமரவுத் தீ-
ரமானத்தில் முதல் தடமையாே 
வோருளாதாரக் குற்றஙேளும் 
உள்ளடக்ேபேட்டுள்ளன. இமை 
ஐ.நா மனித உரிமம கேரமை-
யின் ைரம்புக்குப பு்றம்ோனமை-
வயனக் ேருதுகின்றீரேளா?

பதில்: ஆம். இது ஐ.நோ ைனித 
உரிமை ்பரமவயின ஆமைககும், 
நமடமுமைககும் அபபோற்படடது 
எனப்த எைது நிமைபபோடு. நைக-
கோ்ன உள்நோடடுப பபோறிமுமைமைக 
கணடறிந்து ஒரு குற்ைம் நடந்ததோ 
அல்ைது ்வறு ஏ்தனும் நடந்ததோ 
எனபமத கணடறிை ஏற்க்ன்வ சிைர் 
உைர்நீதிைனைததுககுச் பெனறுள்ள -
்னர். இந்த விடைஙகள் அம்னததும் 
ஐககிை நோடுகள் ைனித உரிமைப 
்பரமவயில் ஒனறிமைககபபட 
உள்ள்ன. எஙகளின கருததுபபடி அது ஏற் -
றுகபகோள்ள முடிைோதது, அத்னோல்தோன 
அதம்ன எதிர்த்தோம்.

கே: ஐ.நா மனித உரிமமேள் 
கேரமையின் பிரதான 

நாடுேள் மறறும் பி்றநாடுேளால் 
முன்மைக்ேபேட்ட கோரிக்மேக்கு 
அமமய, மனித உரிமமேள் வி-
டயத்தில் இலஙமே உறுதியான 
முன்கனற்றம் ேண்டுள்ளதா?

பதில்: ஆம் நிச்ெைைோக. ்வறு ைோரும் 
்கோருகினைோர்கள் எனபதற்கோக அனறி, நோம் 
அதம்னச் சிைபபோ்ன முமையில் பெய்துள் -
்ளோம். பைஙகரவோதததிற்கு எதிரோ்ன ் போரின 
பின்னர், 12,194 புலிகள் ெரைமடந்த்னர். 
அவர்கள் அம்னவரும் பு்னர்வோழவளிககப -
படடு மீணடும் ஒருஙகிமைககபபடட்னர்.

அனமைை கோைகடடததில் இரோணுவத-
தி்னரோல் சுவீகரிககபபடட கோணிகளில் 94 
வீதைோ்னமவ ைககளிடம் விடுவிககபபட -
டுள்ள்ன. கடந்த இரணடு மூனறு வருடஙக -
ளில் கோைோைல் ்போ்னவர்கள் பதோடர்பில் 
ஒரு பிரச்சிம்ன கூட இல்மை எனபமத நோம் 
அம்னவரும் அறி்வோம்.

துரதிர்்ஷடவெைோக, இைஙமகயில் நடந் -
தது ஒரு பபோருளோதோர பநருககடி, அது ெமூக 
பநருககடிககு இடடுச் பெனறு அரசிைல் 
பநருககடியில் உச்ெககடடதமத அமடந்-
தது. ெர்வ்தெ ெமூகமும் இமதப புரிந்து 

பகோள்வது அவசிைம் எனறு நோன நிம்னககி-
்ைன. இதிலிருந்து இைஙமக மீணடு வரு-
வதற்கு ெமூக ஸ்திரததனமை ைற்றும் போது -
கோபபு உரிை முமையில் இருகக ்வணடும் 
எனபது முககிைைோகும். அதம்ன அமடை 
ெடடம் ஒழுஙமக கமடபபிடிகக ்வணடும். 

அந்த ்நோககததில் ெடடம் பைனபடுததபபட 
்வணடும். இைஙமக அரசிைைமைபபின 
மூைம் கருததுச் சுதந்திரதமத உறுதிபபடுத-
தியுள்ளது. எ்ன்வ, அந்த ்போரோடடஙகள் 
அமைதிைோக இருககும் வமர அம்னவரும் 
தஙகள் உரிமைமை பவளிபபடுததைோம்.

எவவோைோயினும், போரம்பரிைைோக ஜ்னநோ-
ைகததின மீது நம்பிகமகயில்ைோத ைமைமுக 
நிகழச்சி நிரமைக பகோணட சிை தனிநபர் -
கள் அமத அபகரிகக அனுைதிகக முடிைோது. 
தற்்போது அவர்கள் அதற்கோ்ன முைற்சியில் 
ஈடுபடடுள்ள்னர். ெமூக ஒழுஙமக போது -
கோகக ்வணடிை கடமை அரசுககு உள்ளது. 
எ்ன்வ, அதம்ன ெர்வ்தெ ெமூகததிற்கு 
விளககி்்னன.

கே: ேயஙேரைாதத் தமடச்சட்ட-
த்மத இரத்துச வ்சய்து, கதசிய 

ோதுோபபுச ்சட்டத்மத அறிமுேபேடு-

த்துைதாே அர்சாஙேம் உறுதியளி-
த்த கோதிலும், மக்ேள் இன்னமும் 
ேயஙேரைாதத் தமடச்சட்டத்தின் கீழ் 
தடுத்து மைக்ேபேட்டுள்ளனர. ஐ.நா 
மனித உரிமமேள் கேரமையில் இது 
இலஙமேயின் நிமலமய எவைாறு 
ோதிக்கும்?

பதில்: உணமையில் பைஙகரவோத தமடச்-
ெடடம் ைோர்ச் ைோதததில் திருததபபடடது 
எனபமத நோஙகள் அவர்களுககு விளக -
கியுள்்ளோம். முன்னோள் பவளிவிவகோர 
அமைச்ெர் ்பரோசிரிைர் ஜி.எல்.பீரிஸுடன 
இமைந்து நோன நீதிைமைச்ெரோக இருந்த-
்போது பைஙகரவோத தமடச்ெடடதமத திருத -
தி்்னோம். இப்போது பைஙகரவோத தடுபபுச் 
ெடடததின கீழ தடுதது மவககபபடுவது 

நீதிைனைஙகளில் ெவோலுககு உடபடுததபபட-
டுள்ளது. இதில் பிமை விதிகளும் உள்ள்ன.

பைஙகரவோத தமடச்ெடடததிற்குப 
பதிைோக மிகவும் ெைநிமைைோ்ன ்தசிை 
போதுகோபபுச் ெடடதமத பகோணடு வருவ -
தற்கு நோஙகள் ஏற்க்ன்வ அமைச்ெரமவககு 
பெனறுள்்ளோம். அந்த விஷைஙகள் நமட -
பபறும். ஆ்னோல் இமடபபடட கோைததில், 
நோெ்வமை, ெதி அல்ைது நோெ்வமைச் 
பெைல்களுககோ்ன ஆதோரஙகள் இருந்தோல், 
ெடட அமுைோகக அதிகோரிகளின கருததுப-
படி, பைஙகரவோத தமடச்ெடடததின கீழ 
விெோரிககபபட ்வணடும். அந்த பபோறிமு-
மையில் அரெோஙகம் தமையிட ்வணடும் 
எனறு நோன நிம்னககவில்மை.

ஆ்னோல் முன்்னோககிச் பெல்லும் -
்போது, பைஙகரவோதத தமடச்ெடடததுககுப 
பதிைோக, ்தசிை போதுகோபபு ைற்றும் குடிைக-
களின சுதந்திரம் ஆகிைவற்றுககு இமட்ை 
ெைநிமைமைக பகோணடிருககும் ஒரு ெைநி-

மைைோ்ன ்தசிை போதுகோபபுச் ெட -
டதமத நோஙகள் ைோற்று்வோம்.

கே: ஒக்கடாேர 7ஆம் திேதி 
நமடவே்றவுள்ள ஐ.நா 

மனித உரிமமேள் கேரமை 
ைாக்வேடுபபில் இலஙமே 
எவைா்றான ஆதரமை எதிரோ-
ரக்கி்றது?

பதில்: நோம் ைதோர்ததைோக 
இருகக ்வணடும். உைகில் உள்ள 
ஒவபவோரு உறுபபி்னருககும் 47 
நோடுகள் ைடடு்ை வோககளிகக 
முடியும். எ்ன்வ, நீஙகள் அந்த 
நோடுகமள கவ்னைோகப போர்ததோல், 
நைது நணபர்கள் சிைர் இப்போது 
அஙகு இல்மை. ைோமைதீவு, பங -
களோ்த்ஷ, ர்ஷைோ எ்ன கடந்த சிை 
ெந்தர்பபஙகளில் எஙகளுடன வோகக -
ளிதத நோடுகள் அஙகு இல்மை, புதி -
ைவர்கள் வந்துள்ள்னர்.

எ்ன்வ, பிரதோ்ன குழுவோ்ன அபைரிககோ, 
இஙகிைோந்து, பஜர்ைனி, க்னடோ ்போனை ெக-
திவோய்ந்த நோடுகள் வரும் ்போது, பகோஞெம் 
பெல்வோககு உள்ளது. எஙகள் வோய்பபுக-
மளப பற்றி நோஙகள் ைதோர்ததைோக இருககி -
்ைோம்.

முடிவுகமளப பபோருடபடுததோைல், இைங -
மகககு எதிரோ்ன ஆதோரஙகமள ்ெகரிககும் 
பபோறிமுமைைோ்னது இைஙமகயின ெடடக 
கடடமைபபிற்கு அபபோற்படடது எனபதோ-
லும், அதில் எஙகளோல் உடனபட முடிைோது 
எனபதோலும், எம்மீது சுைததபபடும் ஒனமை 
எஙகளோல் ஏற்றுகபகோள்ள முடிைோது எனறு 
அவர்களிடம் கூறு்வோம்.

கே: இநத ஐ.நா மனித உரிமமேள் 
கேரமை அமரவில் இலஙமே 

அரசியல்ைாதிேள் மறறும் இராணுை 
அதிோரிேள் மீது தமடேள் விதிக்ே-
பேட ைாய்பபு உள்ளதா?

பதில்: இல்மை. அந்தக ்கள்விக்க இட-
மில்மை. எஙகளுககு எந்தப பிரச்சிம்னயும் 
இல்மை. இைஙமகயில் ்ைற்பகோள்ளபப-
டும் எந்தபவோரு விெோரமை அல்ைது குற்ைஞ-
ெோடடபபடட மீைல்கள் அல்ைது குற்ைஙகள் 
இைஙமகககுள்்ள்ை விெோரிககபபடடு விெோ-
ரமைககு உடபடுததபபட ்வணடும் எனறு 
நைது அரசிைைமைபபு ் நரடிைோகக கூறுகிைது.

கே: புலி ஆதரவு அமமபபுேள் 
ேலைறறின் மீதான தமடநீ-

க்ேம் புலம்வேயர குழுக்ேளாலும் ேல 
கமறேத்திய நாடுேளாலும் ைரகைறே-
பேட்டுள்ளது. இலஙமேயில் முதலீடு 
வ்சய்யுமாறு புலம்வேயர தமிழ்க் கு-
ழுக்ேளுக்கும் ஜனாதிேதி அமைபபு 
விடுத்துள்ளார. இநத நடைடிக்மேேள், 
இலஙமேக்கு  உதவுமா?

பதில்: கணடிபபோக... ஐ.நோ ைனித உரி -
மைகள் ்பரமவயில் என்ன நடந்தோலும், 
பவளியில் இருககும் இைஙமகைர்கமள 

நோம் அணுக ்வணடும், இது்வ எஙகளின 
பிரச்சிம்ன. எைது நோடமட கடடிபைழுபப 
அம்னதது இைஙமகைர்களும் ஒனறிமைை 
்வணடும். பல்லி்ன, பனமுக கைோெோர 
ைற்றும் பை பைோழி ெமூகம் பகோணட நோடு 
இதுபவனபமத நோஙகள் எப்போதும் ஏற் -
றுகபகோள்கி்ைோம். நைது அரசிைைமைபபுச் 
ெடடததினபடி அம்னவருககும் ெை உரிமை 
உணடு. எ்ன்வ, அவர்கமள அணுகி 
்பசுவ்த முன்்னோககி பெல்லும் வழி. நோம் 
அவர்கமள பவல்ை ்வணடும். நோம் அம்ன-
வரும் ஒனறிமைந்து நைது நோடமட அபிவி-
ருததி பெய்ை ்வணடிை ்நரம் இது எனறு 
நிம்னககி்ைன.

நாட்டில்  ப�ாருளாதாரப் பிரச்சினை 
உளளது. வாழ்கனகைச் பெலவு அதி -
கைரிப்பு, வவனலவாய்ப்பினனமை  

மைற்றும் �ணவீ்ககை நினலனமை இலஙனகையின 
ப�ாருளாதாரத்தில்  கைாணப்�டும் சி்ககைலாை 
பிரச்சினைனை எடுத்து்க கைாட்டுகின்றை. உைர்ந்-
த�ட்ெ அர்ப்�ணிப்புடன பெைல்�ட்டால் இந்த 
ஆ�த்திலிருந்து விடு�டலாம்.

உற்�த்தினை அதிகைரிப்�வதாடு ஏற்றுமை-
தி்ககைாை ெந்தர்ப்�ஙகைனள்க கைண்டுபிடி்ககை 
வவண்டும். பவளிநாட்டு பொத்துகைனள வலுப்�-
டுத்த வவண்டிைது மிகைவும் அவசிைம். தற்கைாலிகை 
பினைனடவு ஏற்�டலாம். ெரிைாை முன்றயில் 
அனமைதிைாகை முடிவுகைனள எடுத்து பிரச்சினை -
கைனளத் தீர்்ககை நடவடி்கனகை எடு்ககை வவண்டும். 
'�தறிை கைாரிைம் சிதறும்' எை ஒரு கூற்றும் 
உண்டு.

ெமூகைத்தின நடவடி்கனகைனைப் �ார்்ககும் 
வ�ாது 'அவெரம்' பதரிகி்றது. ஆவலாெனை 

வழஙகை்க கூடிைவர்கைள வ�ாதுமைாை அளவு 
இரு்ககின்றார்கைள, வவனல பெய்�வர்கைள மிகை்க 
குன்றவு. பெய்யும் வவனலனை விமைர்ெைம் 
பெய்�வர்கைவள அதிகைம்.

அதிகைாரத்னத்க னகைப்�ற்்றவும் அதன பினைர் 
நாட்னட வமைம்�டுத்தவும் அரசிைல் கைட்சிகைள 
வ�ாராடி வருகின்றை. குன்றந்தளவு நிதினை்க 
பகைாண்ட, உற்�த்தி வீழச்சிைனடந்துளள எமைது 
நாட்னட வளர்ச்சிைனடைச் பெய்ை மைந்திர -
வித்னத கினடைாது என�னத அதிகைாரத்னத 
ப�ற்்ற பினைவர அரசிைல்வாதிகைள புரிந்து 
பகைாளகி்றார்கைள. அனைவரும் இனணந்து 
நாட்னட வளர்ச்சிப் �ானதயில் இட்டுச் பெனறு 
மை்ககைனள மைகிழச்சிைாை இடத்திற்கு பகைாண்டு 
பென்ற பினைவர அதிகைாரத்து்ககைாகை வ�ாராட 
வவண்டும் என�னத ஏன அவர்கைள புரிந்து 
பகைாளவதில்னல?

ப�ாருளாதாரத்னத  மீண்டும் உருவா்ககும் 
முைற்சினை ஒருபு்றம் னவத்துவிட்டு உரினமை-

கைனள வநா்ககைமைாகை்க பகைாண்டு வ�ாராட்டத்னத 
மீண்டும் கூர்தீட்டி வருகி்றார்கைள. ஜைநாை-
கைம் மு்ககிைம். கைருத்துகைனள்க கூறுவதற்கைாை 
உரினமைனை உறுதி பெய்ை வவண்டும். அனமை-
திைாை எதிர்ப்புகைள மூலம் மை்ககைளின எரியும்  
பிரச்சினைனை ஆட்சிைாளர்கைளின கைவைத்திற் -
கு்க பகைாண்டு பெல்லும் உரினமைனை ஏற்று்க 
பகைாளள வவண்டும். ஆைால் அவவா்றாை ஜை-
நாைகை நனடமுன்றகைளு்ககைாகை முன்றைாை கைட்ட -
னமைப்ப�ானறு  அவசிைம்.

ஜைநாைகைத்தால் மைாத்திரம் வாழ்கனகை 
இல்னல. நல்ல வருமைாைம் சி்றந்த வாழ்கனகை 
முன்றனை அனமை்ககை அவசிைமைாகைவுளளது. 
�னழை தவறுகைள மீது குன்ற கூறுவதால் 
எதுவித நனனமையும்  நனடப�்றாது. அனு�-
வஙகைனள கைற்�பதன்றால்  இலஙனகைனைப் 
வ�ான்ற அனு�வமுளள நாடு உலகில் வவறு 
எஙகும் இல்னல. வமைாதல்கைளால், �ைஙகைர -
வாதத்தால், மைத  மைற்றும் அரசிைல் அடிப்�-

னடவாதத்தால் �ாதி்ககைப்�ட்ட நாடு இலஙனகை. 
மிகைவும் குறுகிை விடைஙகைனள அடிப்�னடைாகை்க 
பகைாண்டு இை, மைத, அரசிைல், வர்்ககைம் மைற்றும் 
குலம் எை நாடு பிரிந்துளளது. இந்தப் பிரிவவ 
நாட்னட அழிவுப்�ானதனை வநா்ககி பகைாண்டு 
பெனறுளளது. சுதந்திரம் ப�ற்்ற பினைர் ஒரு 
விடைத்திலாவது இணஙகைாத நாம் அனைவரும் 
இனணந்து நாட்னட வளர்ச்சிப் �ானதயில் இட்டு 
பெல்வது எவவாறு?

துர்ப்�ா்ககிை நினலனமை்ககு முகைம் பகைாடுத்-
துளள இனளஞர்கைள ப�ருமைளவில் நாட்னட 
விட்டு பெல்வதாகை்க கூ்றப்�டுகின்றது. இந்த 
பிரச்சினைைாை ெமூகைத்திலிருந்து விடு�ட்டு 
அனமைதிைாை ெமூகைத்தில் நிம்மைதிைாகை வாழ 
அவர்கைள கைைவு கைாண்�து இைல்பு. அந்நாடுகைள 
நீண்ட கைாலம் அர்ப்�ணிப்புடன பெைலாற்றி 
அதன பினைவர தற்வ�ானதை வளர்ச்சிைாை  
நினலனமை்ககு வந்துளளை. அபிவிருத்திப் 
�ைணம் ஒருவ�ாதும் இலகுவாைதல்ல. பிள-

னளகைளு்ககு ெமைாதாைத்துடன, மைகிழச்சிைாை 
வாழ்கனகை வாழவதற்கு வதனவைாை பினை -
ணினை உருவா்ககை வவண்டிைது எமைது ப�ாறுப் -
�ாகும். ப�ாருளாதாரத்னத வமைம்�டுத்தும் உண் -
னமைைாை வ�ாராட்டம்ஒற்றுனமை இல்லாமைல் 
பவற்றி ஏற்�டாது.

கைடந்த இரு வருடஙகைளாகை ப�ாருளாதாரம் 
பினவைா்ககிப் �ைணித்துளளது.வதசிை வருமைா-
ைம் நாட்டின வதனவ்ககுப் வ�ாதுமைாைதல்ல. 
அபிவிருத்தி்ககைாகை ப�ற்று்க பகைாளளப்�ட்ட 
கைடனை மீளச்பெலுத்த முடிைாத நினலனமை ஏற்-
�ட்டுளளது. ைதார்த்தத்னத ெரிைாகைப் புரிந்து 
பகைாளள வவண்டிைது அவசிைமைாகும். இந்தத் 
தீர்மைாைம் மி்ககை ெந்தர்ப்�த்தில் ெமூகை ஒருனமைப்-
�ாடு அவசிைம்.  வாதப்பிரதிவாதஙகைள மிகைவும் 
வமைாெமைாை வினளவுகைனளவை ஏற்�டுத்தும்.

தமிழில்: வீ.ஆர்.வைலட் ...

முன்மனய தைறுேள் மீது கும்ற கூறுைதால்
கிமடக்ேப கோகும் நன்மம எதுவுமில்மல!மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

மலரும் யுேத்திறகு 
புதியகதார ைடிைம்

இலஙமேயில் வோருளாதாரக் குற்றஙேள் இடம்வேற்றதாே
முன்மைக்ேபேட்ட குற்றச்சாட்டுக்ேள் ஐ.நா மனித உரிமமேள்
கேரமையின் ைரம்புக்கு மீறியமை என்ேதாகலகய அதமன

நாம் எதிரக்ே கநரிட்டது என வைளிவிைோர அமமச்சர அலி ்சபரி
வதரிவித்தார. ஐ.நா மனித உரிமமப கேரமையில் இலஙமே
நிமலைரம் குறித்து எமது நிறுைனத்துக்கு ைைஙகிய கேட்டியில் அைர
ேல்கைறு விடயஙேமளப ேகிரநது வோண்டார. அரசியல்

ரங்கம்
அர்ஜூன்

இலஙமே எதிரபபுத் வதரிவித்ததறோன
ோரணத்மத விளக்குகி்றார
அமமச்சர அலி ்சபரி

கோராட்டஙேள்
அமமதியாே
இருக்கும் ைமர 
அமனைரும்
தஙேள் உரிமமமய
வைளிபேடுத்தலாம். 
்சமூே ஒழுஙமே ோதுோக்ே கைண்டிய ேடமம 
அரசுக்கு உள்ளது. அதமன ்சரைகத்ச
்சமூேத்திறகு விளக்கிகனன்

FACT-FILE
Ali Sabry

Source: Internet, Graphic: Mahil Wijesinghe

     1970: Born in Kalutara as 
Mohamed Uvais Mohamed Ali Sabry 
to M.S.M. Uvais and Zareena Uvais. 
Educated at Kalutara Muslim Central 
College and Zahira College, Colombo.
Entered Sri Lanka Law College, served
as the General Secretary of the Law 
Students’ Union and the leader of 
the Sinhala Debating Team.  

     2012: Appointed as a President’s 
Counsel. He is the first President’s 
Counsel to serve as Minister of 
Justice after M.W.H. de Silva, QC, 
Minister of Justice in the Cabinet 
of S.W.R.D. Bandaranaike.

     2020: Entered mainstream 
politics and became a member of 
the Sri Lanka Podujana Peramuna 
(SLPP) and the chief legal adviser and 
the President of the Muslim 
Federation of the SLPP.

     2020: A National List Member 
of Parliament from SLPP.
     August 2020: Minister of Justice

     April 2022: Minister of Finance

     July 2022: Minister of Foreign 
Affairs in the Cabinet of President
Ranil Wickremesinghe 

     He was the Treasurer of the 
Bar Association of Sri Lanka and 
the Chairman of the Junior Bar 
Committee of the Bar Association 
of Sri Lanka. Qualified as an Attorney
-at-Law, Sabry served in several top
legal positions in Sri Lanka.

மனித உரிமமகள்
பேரமையின் ைரமமே
மீறிய குற்றச்சாட்டுகள்!

ஜனநசாயகத்தின் மீது
நமபிகமகயில்சாத

மம்றமுக நிகழ்சசி நிரம்க
ககசாண்ட சி் தனிநேரகள்
ஜனநசாயகத்மத அேகரிகக
முறேடுகின்்றனர. அதமன
அனுமதிகக முடியசாது!
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வ�ைச யுகத்ைத மு�வுக்கு... (11 ஆம் பக்கத் ெதாடர்)

மைலயகத்தில் இன்றுவைர 
ெபருந்ேதாட்ட ெதாழிலாளர்கள் 
நாள் ேவதனத்துக்கு ேபாராடி வரு-
கின்றனர். இைத பற்றி உங்கள் 
கருத்து என்ன? 

இந்த �ைலைம முற்றாக மாற்�ய-
ைமக்கப்பட ேவண்டும். ெதா�சங்கங்-
கள் மக்கள் கு�த்து �ந்�க்க ேவண்டும். 
காலம் காலமாக மக்கள் சம்பளத்துக்கு 
ேபாரா�வரு�ன்றனர். கூட்டு ஒப்பந்-
தம் முைற கு�த்து பல குற்றச்சாட்டு-
கள் உள்ளன. முைறைம மாற்றத்ைத 
பலர் வ�யுறுத்து�ன்றனர். மைலயக 
ெதா�ற்சங்களுக்கு இைட�ல் ஒற்று-
ைம�ன்ைமேய இந்த �ைலைமக்கு 
�ரதான காரணமாக உள்ளது. 

கூட்டு ஒப்பந்தம் ைகச்சாத்�டப்பட்ட 
இரண்டு வருடங்கைள ெநருங்கவுள்ளது. 
இன்னமும் ெதா�லாளர்கள் ஆ�ரம் 
ரூபாய்க்குதான் ேபாரா�க்ெகாண்�-
ருக்�ன்றனர். ஆ�ரம் ரூபாைவைய 
முழுைமயாக ெபற்றுக்ெகாடுக்க மு�ய-
�ல்ைல. அன்று இருந்த வாழ்க்ைகச் 
ெசலவுக்கும் இன்றுள்ள வாழ்க்ைகச் 
ெசலவுக்கும் பா�ய �த்�யாசம் ஏற்பட்-
டுள்ளது. 

எமது மக்க�ன் வாழ்வாதாரத்ைத 
உயர்த்த ேவண்டும் என்றாலும் முத�ல் 

அைனத்து ெதா�ற்சங்களும் ஒன்றுகூ� 
கலந்துைரயா� ஒரு ெபாது இணக்கப்-
பாட்டுக்கு வர ேவண்டும். அப்ேபாதுதான் 
இந்தப் �ரச்�ைனக்கு உ�ய �ர்ைவ எட்ட 
மு�யும். கட்டாயம் இந்த கூட்டு ஒப்பந்த 
நைடமுைற�ல் பல மாற்றங்கைள 
எடுக்க ேவண்டும் என்ப�ல் உறு�யாக 
உள்ேளன். 

உங்கள் அரசியல் பயணம் 
மீண்டும் பாராளுமன்றம் ேநாக்கி-
யதா அல்லது இைடயில் வரவுள்ள 
மாகாணசைப அல்லது உள்ளு-
ராட்சி மன்ற ேதர்தைல ேநாக்கி-
யதா? 

பாராளுமன்றம் ெசல்வதன் ஊடாகேவ 
இரத்�னபு� மாவட்ட த�ழ் மக்கள் எ�ர்-
ெகாள்ளும் �ரச்�ைனகளுக்கு �ர்ைவ 
ெபற்றுக்ெகாடுக்க மு�யும் என்ப�ல் 
உறு�யாக உள்ேளன். பல தசாப்தங்க-
ளாக துன்பங்கைள எ�ர்ெகாள்ளும் மக்-
களாக இவர்கள் உள்ளனர். அவர்களது 
�ரச்�ைனகள் நாட்�ன் அ� உயர் சைப-
யாகவுள்ள பாராளுமன்றத்�ல் ஒ�க்க 
ேவண்டும். அதைன அடுத்த ெபாதுத் 
ேதர்த�ல் �ச்�யமாக இரத்�னபு� 
மாவட்ட த�ழ் ேபசும் மக்கள் �ைறேவற்-
றுவார்கள் என்பைத உறு�யாக நம்பு�-
ேறன்.

பு�ய ஜனா�ப�யாக ர�ல் �க்�ரம�ங்க ெத�வானைதய-
டுத்து, சர்வேதசத்துடனான இலங்ைக�ன் நல்லுறவு தற்ேபாது 
ெநருக்கமைடந்து வரு�ன்றெதன்பது ெத�வாகத் ெத��ன்றது. 
அேதசமயம் சர்வேதசத்�ன் ஆதர�ன்� எமது நாடு ஒருேபா-
துேம முன்ைனய �ைலைமக்கு �ண்ெடழ மு�யாெதன்ற யதார்த்-
தமும் பு��ன்றது.

 இலங்ைக�ல் ெகா�ட் ெநருக்க� ��ரமைடந்த ேவைள�-
லும், அதன் �ன்னர் ெபாருளாதார ெநருக்க� தைலதூக்�ய சம-
யத்�லும் ெவ�நாடுக�ன் உத�களுக்காக எமது நாடு ஏங்க 
ேவண்��ருந்தது. எமது அயல்ேதசமான இந்�யா �ைரந்து 
வந்து ைகெகாடுத்து உத�யைம ஒருபுற�ருந்தாலும், ெபாரு-
ளாதார �ழ்ச்�க்குக் ைகெகாடுக்க தூரநாடுக�ன் ெபாருளாதார 
உத�கள் ேபாதுமானளவு �ைடக்க�ல்ைல. சர்வேதச நாணய 
��யத்�ன் உத�கள் �ைடப்ப�லும் �ச்சயமற்ற தன்ைமேய �ல-
�யது.

ஆனால் ஜனா�ப�யாக ர�ல் �க்�ரம�ங்க பத�ேயற்றதன் 
�ன்னேர இலங்ைகக்கு சர்வேதச உத�கள் சாத்�யமாவதற்-
கான வாய்ப்பு உருவா�யது. ெவ�நாடுகளுடனான இராஜதந்�ர 
உறைவக் ைகயாளுவ�லும், நட்புறைவ வளர்ப்ப�லும் ஜனா�-
ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க கைடப்��க்�ன்ற �றைமயான அணுகு-
முைறகேள தற்ேபாது உத�கள் ெபருகுவதற்கான காரணெமன்-
ப�ல் ஐய�ல்ைல.

எமக்கு நாேம க�னமான எல்ைலேவ�கைள வகுத்துக் ெகாண்-
டப� உல�ல் த�யாக வாழ்ந்து �ட மு�யாது. சர்வேதசத்துடன் 
நல்�ணக்கத்ைதப் ேப�யவாறு ெசன்றால் மாத்�ரேம நாட்ைட 
முன்ெகாண்டு ெசல்ல இயலும். அதற்கு சர்வேதசத்துடனான இரா-
ஜதந்�ர அணுகுமுைறகேள முத�ல் அவ�யம். தற்கால நைடமு-
ைறகளுக்கு ஒவ்வாத ெவற்றுப்ேபச்சுகளால் �ைளயப் ேபா�ன்ற 
நன்ைமகள் எதுவுேம�ல்ைல.

 கடந்தகால ��சல்கைள �க்�, சர்வேதசத்துடன் இைசந்து 
ெசல்லும் வைக�ல் ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க�ன் அணு-
குமுைறகள் அைமந்�ருப்பதாக அவதா�கள் அ�ப்�ராயம் 
ெத��க்�ன்றனர். �ழ்ச்�யைடந்து ேபான ேதசத்ைத �ளக்கட்�-
ெயழுப்புவதா�ன் அவ்வாறான அணுகுமுைறகேள அவ�யமா-
�ன்றன. 

எங்கள் கருத்து
ெநருக்கமைடந்து வருகின்ற
சர்வேதசத்துடனான நல்லுறவு!

பாலர் பாடசாைலகளில்
இலவச காைல உணவு
அைனத்து மாணவருக்கும் ஏற்பாடு - கீதா குமாரசிங்க
பாலர் பாடசாைல மாண-

வர்களுக்கு காைலேநர 
உணவு வழங்கும் ேவைலத்-
�ட்டத்ைத ஆரம்�க்க-
வுள்ளதாக �றுவர் மற்றும் 
ெபண்கள் �வகார இரா-
ஜாங்க அைமச்சர் �தா குமா-
ர�ங்க ெத��த்தார். 

எ�ர்வரும் நவம்பர் மாத-
மாகும்ேபாது நாட்��ருக்-
கும் அைனத்து பாலர் பாடசாைல 
மாணவர்களுக்கும் காைல உணவு 
இலவசமாக வழங்குவதற்கு நடவ-
�க்ைக எடுக்கப்படுெமன்றும் இரா-
ஜாங்க அைமச்சர் �தா குமார�ங்க 
ெத��த்தார். 

�றுவர்க�ன் ேபாஷாக்�ன்ைம 
அ�க�த்து வருவதால் அதைன கட்-
டுப்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் எடுத்-
துவரும் நடவ�க்ைக ெதாடர்பாக 
கு�ப்�டுைக�ேலேய இவ்வாறு 
ெத��த்தார். 

இது ெதாடர்பாக அவர் ெதாடர்ந்-
தும் கூறுைக�ல், 

காைல ேநர இலவச உணவு 
ேவைலத்�ட்டத்ைத ெதாடர்ந்து 

ேமற்ெகாள்வதற்கான �ட்-
டத்ைத தயா�த்�ருக்�ன்-
ேறாம். ஏென�ல் தாய்ப்பா-
லுக்கு �ன்னர் குழந்ைதகள் 
பாலர் பாடசாைலக்கு 
ெசல்ல ஆரம்�க்�ன்றனர். 
இதன்ேபாது அவர்களுக்கு 
ேபாஷாக்கு �ைடக்க 
ேவண்டும். 

அத்துடன் �ள்ைளக�ன் 
ஆரம்பம் தா�ன் கருவைறயாகும். 
அதனால் கர்ப்��த் தாய்மாருக்கு 
ேபாஷாக்குணவுக்காக 10 மாதங்க-
ளுக்கு 20ஆ�ரம் ரூபா பணம் வழங்-
கப்படு�ன்றது. 

அந்த ெதாைகக்கு ேமலும் 250ரூபா 
ேசர்த்து வழங்குவதற்கு நடவ�க்ைக 
எடுத்�ருக்�ன்ேறாம். குழந்ைதகள் 
ேபாஷாக்கு குைறபாடு இல்லாத 
குழந்ைதகளாக �றப்பதற்கு தாய் 
கர்ப்ப காலத்�ல் ேபாஷாக்கான 
உணவு எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். 
அதனாேலேய கர்ப்��த் தாய்மா-
ருக்கு ேபாஷாக்கு ெபா� வழங்கும் 
நடவ�க்ைகைய ஆரம்�த்�ருக்�ன்-
ேறாெமன்றார். 

ஒரு மாத காலப் பகு�க்குள்...
என்பன நம்�க்ைக தரக்கூ�யைவயாக 

உள்ளன. அதன�ப்பைட�ேலேய தாயகத்-
�ல் முத�டுகைள ேமற்ெகாண்டு நாட்ைட 
�ளக்கட்�ெயழுப்ப உதவுவதற்கு எ�ர்-
பார்ப்பதாக அவர் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.  

அவர் ேமலும் கூறுைக�ல், 
தற்ேபாைதய ெபாருளாதார ெநருக்க-

���ருந்து நாட்ைட �ட்ெடடுக்கும் 
வைக�ல் புலம்ெபயர் உறவுக�ன் ஒத்து-
ைழப்ேபாடு தாயக உறவுகளுக்கு உதவும் 
முகமாக ைபனஸ் என்ற �றுவனத்ைத 
ஆரம்�த்து தைலைம தாங்�வருவேதாடு 
அதற்கான ேவைலத்�ட்டங்கைளயும் முன்-
ெனடுத்துள்ேளன்.  

ஜனா�ப��ன் அைழப்�ன் அ�ப்ப-
ைட�ல் தாயகத்ைதக் கட்�ெயழுப்ப 
முத�டுகைள ெசய்து உதவுவ�ல் நாம் 
கவனம் ெசலுத்�யுள்ேளாம். இதன் ��த்-
தம் புலம்ெபயர் முத�ட்டாளர் மார்�ன் 
ெஜயராஜ் உள்�ட்ட எமது �ர���கள் 
வாைழச்ேசைன கா�த ஆைலைய கடந்த 
வாரப் �ற்பகு��ல் ேந�ல் ெசன்று பார்-
ைவ�ட்டனர். அ�ல் முத�டு ெசய்வதற்-
கான எமது �ருப்பத்ைத நாம் ெத��த்-
துள்ேளாம். முத�ட்டுக்கான அங்�காரம் 
�ைடக்கப்ெபற்றதும் அடுத்த 10 நாட்க-
�ல் 10 �ல்�யன் அெம�க்க ெடாலர்கள் 
முத�ட்டுடன் ேவைலத்�ட்டங்கைள 
ஆரம்�க்கத் தயாராக உள்ேளாம். இந்-
நாட்டுக்கு ேதைவயான கா�தா�கைள 
உள்நாட்�ேலேய உற்பத்� ெசய்து ெகாள்-
வதற்கு ேதைவயான மூலப்ெபாருட்கைள 
உள்நாட்�ேலேய ெபற்றுக்ெகாள்ளக்கூ-
�ய வச� காணப்படுவது எமக்கு ெபரும் 
பக்கபலமாக இருக்�றது.  

அேதேநரம் அடுத்துவரும் 30 நாட்க-
ளுக்குள் �ழக்கு மாகாணத்�ல் 100 �ல்-
�யன் அெம�க்க ெடாலர்கைள முத�டு 
ெசய்யவும் நாம் தயாராக இருக்�ேறாம். 
கு�ப்பாக ேசாளப் ப�ர்ச் ெசய்ைக உள்-
�ட்ட �வசாய துைறக�ல் முத�டு 
ெசய்ய எ�ர்பார்த்துள்ேளாம். அதனூடாக 
��ேபாஷா சத்துணவு, ேகா�த் �வனம், 
மாட்டுத் �வனம் உள்�ட்ட கால்நைட 

�வனங்கைள உள்நாட்�ேலேய உற்பத்� 
ெசய்து ெகாள்ள மு�யும். அதன் பயனாக 
இவற்�ன் இறக்கும�க்காக வருடாந்தம் 
ெசல�டப்படும் ெபருந்ெதாைக அந்�யச் 
ெசலாவ�ைய �தப்படுத்�க் ெகாள்ள-
லாெமன்றும் ைபனஸ் த�யார் �றுவனத் 
தைலவர் �க்�ேனஷ்வரன் கு�ப்�ட்ட-
தாக வாைழச்ேசைன மற்றும் எம்��ப்-
�ட்� கடதா� ெதா�ற்சாைலக�ன் 
முன்னாள் தகு�காண் அ�கா� மங்கள 
ெசனரத் ேநற்று �னகரன் வாமஞ்ச�க்கு 
ெத��த்தார்.  

இேதேவைள அண்ைம�ல் தாயகத்-
துக்கு வருைகதந்த ைபனஸ் த�யார் 
�றுவனப் �ர���கள், ெபாருளாதார 
ெநருக்க��ல் இருந்து நாட்ைட �ட்ெட-
டுக்க உதவும் வைக�ல் மூன்று �ல்�யன் 
ரூபாைவ ஜனா�ப��ன் �ேரஷ்ட ஆேலா-
சகரும் முன்னாள் அைமச்சருமான சாகல 
ரத்னாயக்காைவச் சந்�த்துக் ைகய�த்துள்-
ளனர். தற்ேபாது ேஜர்மன் நாட்��ருந்து 
தாயகம் வந்துள்ள ைபனஸ் �றுவனப் 
�ர���யான புலம்ெபயர் முத�ட்டாளர் 
மார்�ன் ெஜயராஜ் மற்றும் �. ேஜான் வசந்-
தபாலன் உள்�ட்ட குழு�னர் �� மற்றும் 
ேவைலத்�ட்டங்க�ன் மறு�ரைமப்பு 
ெதாடர்பான ஜனா�ப� ெசயலக �ேரஷ்ட 
ஆேலாசகர் கலா�� ஆர்.எச்.� சமரதுங்-
கைவ ஜனா�ப� ெசயலகத்�ல் சந்�த்து 
கலந்துைரயா�யுள்ளேதாடு ைகத்ெதா�ல் 
அைமச்�ன் ெசயலாளர் �லகா சுந்தர உள்-
�ட்டவர்கைளயும் சந்�த்துள்ளனர்.  

இச்சந்�ப்புக்க�ல் வாைழச்ேசைன 
மற்றும் எம்��ப்�ட்� கடதா� ெதா�ற்-
சாைலக�ன் முன்னாள் தகு�காண் 
அ�கா� மங்கள ெசனரத், �.என்.எல் 
த�யார் ெதாைலக்காட்� �றுவனப் 
ப�ப்பாளர் சட்டத்தர� சுதத் ஜயசுந்தர 
ஆ�ேயாரும் கலந்து ெகாண்டுள்ளனர்.  

'இச்சந்�ப்புகள் ஆக்கபூர்வமானைவயா-
கவும் நம்�க்ைக தரக்கூ�ய வைக�லும் 
அைமந்�ருந்ததாக புலம்ெபயர் முத�ட்-
டாளர் மார்�ன் ெஜயராஜ் உள்�ட்டவர்-
கள் கு�ப்�ட்டுள்ளனர். 

ைகதான அ�பருக்கு �ைண  தற்கா�க...
இதைனயடுத்ேத இந்த அ�பர் தற்-

கா�கமாக இடமாற்றம் ெசய்யப்பட்-
டுள்ளதாக அ��க்கப்பட்டுள்ளது.  

ெகாட்டகைல, ேபாகாவத்த 
�ரேதச பாடசாைல�ல் தரம் பத்�ல் 
கல்� ப�லும் மாண�ெயாருவர், 
அ�ப�ன் தாக்குதலுக்கு இலக்-
கா� காயங்களுடன் ெகாட்டகைல 
�ரேதச ைவத்�யசாைல�ல் அனு-
ம�க்கப்பட்டப் �ன்னர் ேமல�க 
��ச்ைசக்காக �க்ேகாயா ைவத்�-
யசாைல�ல் அனும�க்கப்பட்டு 
��ச்ைச ெபற்ற �ன்னர் மாண� 
�டு �ரும்�யுள்ளார்.  

இச்சம்பவம் ெதாடர்�ல் ேமலும் 

ெத�யவருவதாவது,  
பாடசாைல�ல் ஏற்பாடு ெசய்யப்-

பட்டுள்ள ஆ��யர் �ன �கழ்வுக்-
காக தனது சேகாதரன் 300 ரூபாய் 
ெசலுத்த�ல்ைலெயன ெத��த்து, 
அ�பர் மாண��ன் சேகாதரைன 
தகாத வார்த்ைதகளால் �ட்�யுள்-
ளார்.  

இதைனயடுத்து “ேசர் எனது 
சேகாதரைன தகாத வார்த்ைதக-
ளால் �ட்ட ேவண்டாம்” என்றும் 
தனது தந்ைத அரு�ல் ேவைல ெசய்-
வதால் அவ�ட�ருந்து பணத்ைத 
வாங்� தருவதாக மாண� ெத�-
�த்துள்ளார்.  

இதைனயடுத்ேத அ�பர் 
மாண�ைய த�யால் அமானுஷ்-
யமாக தாக்�யதாகவும் இதைனய-
டுத்து பாடசாைலக்கரு�ல் ேவைல 
ெசய்துக்ெகாண்�ருந்த மாண��ன் 
தந்ைத, மக�ன் அலறல் ேகட்டு, 
பாடசாைலக்கு ஓ� மாண�ையக் 
காப்பாற்�யுள்ளதாகவும் ெத��க்-
கப்படு�ன்றது.  

தாக்குதலுக்�லக்கான மாண�யு-
டன் தனக்கு 04 குழந்ைதகள் இருப்ப-
தாக ெத��த்த தந்ைத ெபாருளாதார 
�ரச்�ைன�ல் தான் இருப்பதுடன், 
தனது மைன� ெவ�நாட்��-
ருப்பதாகவும் தனது மகள் தாக்கப்-

பட்டைம ெதாடர்�ல் �ம்புள்ள, 
பத்தைன ெபா�ஸ் �ைலயத்�ல் 
முைறப்பாைடயும் ெசய்துள்ளதாக 
ெத��த்தார்.  

இந்த �டயம் ெதாடர்�ல் 
பாடசாைல அ�ப�டம் �ன�ய-
ேபாது, ஒழுக்கம் �டயமாகேவ 
மாண�ைய �று த�ெயான்�ல் 
தாக்�யதாக அ�பர் ெத��த்துள்-
ளார்.  

இந் �ைல�ேலேய மாண�-
�ன் வாக்குமூலத்�ன் �ன் அ�பர் 
ெபா�ஸாரால் ைகது ெசய்யப்பட்டு 
��மன்றத்�ல் ஆஜர்ப்படுத்தப்பட்ட-
தாக ெத��க்கப்படு�றது.

காைரநக�ல் ைகதான 09...
ெபா�ஸார் சம்பவத்துடன் 

ெதாடர்புைடயவர்கள் எனும் குற்றச்-
சாட்�ல் 13 இைளஞர்கைள ைகது 
ெசய்தனர். ைகது ெசய்யப்பட்ட 13 
இைளஞர்களும் ஊர்காவற்துைற 
�தவான் ��மன்றத்�ல் ஆஜர்படுத்-
�னர். இவ்வழக்கு �சாரைணக�ன் 
ேபாது, 04 இைளஞர்கள் அரச தரப்பு 
சாட்�களாக மா�னர். 

ஏைனய 09 இைளஞர்களுக்-
கும் எ�ராக ெதாடர்ந்து வழக்கு 
�சாரைண நைடெபற்றது. ேநற்று 
முன்�னம் (30) ெவள்�க்�ழைம 
இவ் வழக்கு �சாரைணக்கு எடுத்-
துக்ெகாள்ளப்பட்ட ேபாது, 09 
இைளஞர்கைளயும் ��மன்றம் குற்-
றவா�யாக கண்டது. 

வழக்�ன் 07ஆவது குற்றவா-
�க்கு, 02 வருட �ைறத்தண்டைன 
��த்து அதைன 05 வருட காலத்-
துக்கு ஒத்�ைவத்த �தவான், மூன்று 
குற்றங்களுக்கு தலா 1,500 ரூபாய் 
தண்டம் ��த்ததுடன், 01 இலட்ச 
ரூபாய் நஷ்ட ஈடு வழங்க உத்தர�ட்-
டார். 

 தண்டப்பணம் கட்டத்தவ�ன் 
ஒரு மாத கால சாதாரண �ைறத் தண்-
டைனயும், நஷ்ட ஈட்ைட கட்டத்தவ-
�ன் 01 வருட சாதாரண �ைறத் தண்-

டைனயும் ��த்தார். 
 வழக்�ன் 02 ஆம் குற்றவா�க்கு 

02 வருட �ைறத்தண்டைன ��த்து, 
அதைன 05 ஆண்டுகளுக்கு ஒத்�-
ைவத்த �தவான், 50 ஆ�ரம் ரூபாய் 
நஷ்ட ஈடு ெசலுத்துமாறும், இரண்டு 
குற்றங்களுக்கு தலா 1,500 ரூபாய் 
அரச ெசலவாக ெசலுத்தும் மாறும் 
நஷ்ட ஈட்ைட ெசலுத்தத் தவ�னால் 
ஒரு வருட �ைறத் தண்டைனயும், 
அரச ெசலவு பணத்ைத கட்டத்தவ-
�ன் ஒரு மாத �ைறத் தண்டைனயும் 
��த்தார். 

 வழக்�ன் 02 ஆம் மற்றும் 07 
ஆம் குற்றவா�கள் த�ர்ந்த ஏைனய 
ஏழு குற்றவா�களுக்கும், 06 மாத 
கால சாதாரண �ைறத்தண்டைன 
��த்து அதைன 05 வருடங்களுக்கு 
ஒத்�ைவத்த �தவான், இரண்டு 
குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் தலா 1,500 
ரூபாயாக 07 ேபருக்கும் தண்டம் 
��த்துடன் , 20 ஆ�ரம் ரூபாய் 
நஷ்ட ஈடு வழங்க உத்தர�ட்டார். 
தண்டப் பணத்ைத ெசலுத்தத் 
தவ�ன் ஒரு மாத கால சாதாரண 
�ைறத் தண்டைனயும், நஷ்ட 
ஈட்ைட ெசலுத்தத் தவ�ன் 06 மாத 
கால �ைறத் தண்டைனயும் ��த்து 
�ர்ப்ப�த்தார். 

சஹ்ரா�ன் மைன� ...
வழக்�ன் வா� தரப்�ல் �ர� 

ெசா��ட்டர் ெஜனரல் சுகர்� 
ேஹரத்துடன் அரச தரப்பு சட்டத்த-
ர� மா�� �க்�ேனஸ்வரனும் 
��மன்றத்�ல் ஆஜரா��ருந்தார்.

ேநற்ைறய முன் �ளக்க மாநாட்-
�ன் ேபாது, வழக்�ன் வா� தரப்-
�னலால் முன்ெமா�யப்பட்ட 
ஏற்புகள் ெதாடர்�ல் கலந்துைரயா-
டப்பட்டது.  

சாய்ந்தமருது, ெவ�ேவ�யன் 
�ராமத்�ல் குண்டுத்தாக்குதல் 
இடம்ெபற்றைதயும், இ�ல் சஹ்-
ரா�ன் மகன் இறந்தைதயும் சஹ்-
ரா�ன் மகள் காயமைடந்தைதயும் 
சஹ்ரா�ன் மைன� காயமைடந்து 
அம்பாைற ைவத்�யசாைல�ல் 
அனும�க்கப் பட்டைதயும் �ர�-
வா� தரப்பு சட்டத்தர� ஏற்றுக்-
ெகாண்டதாக சட்டத்தர� மா�� 
�க்�ேனஸ்வரன் ெத��த்தார்.  

அத்துடன், சந்ேதகநப�ன் வாக்கு-
மூலங்கள் ேகாட்ைட �தவான் ��-
மன்றத்�ல் ப�வு ெசய்யப்பட்டுள்-

ளைமைய ஏற்றுக்ெகாள்வதாகவும் 
குற்றப்புலனாய்வு �ைணக்களத்�-
னருக்கு வழங்கப்பட்ட வாக்குமூ-
லங்கள் அச்சுறுத்தல், வாக்குறு� 
அல்லது ேவறு ஏேதனும் எ�ர்பார்ப்-
புக�ன் ��த்தம் வழங்கப்பட்ட-
தாகவும் அந்த குற்ற ஒப்புதல் வாக்-
குமூலங்கள் சுய�ருப்�ன் ேப�ல் 
வ ழ ங் க ப் ப ட � ல் ை ல ெ ய ன வு ம் 
இைவ குற்ற ஒப்புதல் வாக்குமூலங்-
க�ன் சுயா�ன தன்ைமைய   

 ேகள்�க்குட்படுத்துவதாகவும் 
�ர�வா� சார்�ல் ெத��க்கப்பட்-
டுள்ளது.  

சந்ேதகநபைர �ைண�ல் �டு-
�க்குமாறு முன்ைவக்கப்பட்ட 
ேகா�க்ைக ெதாடர்�ல் வா� தரப்-
புக்கு தமது ஆட்ேசபைனகைள 
எழுத்து மூலமாக சமர்�ப்பதற்கு 
தவைண ேகாரப்பட்டுள்ளது.  

இதைனயடுத்து, ேமல�க முன் 
�ளக்க மாநாடு எ�ர்வரும் நவம்பர் 
மாதம் 18 ஆம் �க� வைர ஒத்�-
ைவக்கப்பட்டது. 

பாடசாைல மாணவர்க�டம்...
ஹற்றன், ெகாட்டகைல ேபாகஹ-

வத்த �ரேதசத்�லுள்ள பாடசாைல-
ெயான்�ல் ஆ��யர் பாராட்டு �ழா-
ெவான்ைற நடத்துவதற்காக 300 
ரூபாைவ வழங்காத காரணத்�னால் 
பாடசாைல மாண�ைய அ�பர் 
தும்புத்த�யால் அ�த்த சம்பவம் 
ெதாடர்�ல் �ன�யேபாேத அவர் 
ேமற்கண்டவாறு ெத��த்தார். இச்-
சம்பவம் ெதாடர்�ல் ஹற்றன் கல்� 
வலயம் ஏற்கனேவ �சாரைணகைள 
ஆரம்�த்துள்ளது.  

பாடசாைலக�ல் முைறயற்ற �தத்-
�ல் பணம் அற�டப்படுவைதத் 
தடுக்கும் வைக�ல் 2015/05 என்ற சுற்-
ற�க்ைக ெவ��டப்பட் டுள்ளைத 
வ�யுறுத்�ய கல்� அைமச்�ன் 
ெசயலாளர் �ஹால் ரண�ங்க , கடு-
ைமயான �� ெநருக்க�களுக்கு 
மத்��ல் ெபற்ேறார் தமது �ள்ைளக-
�ன் கல்�க்காகப் ேபாரா�க் ெகாண்-
�ருக்கும் இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்�ல் 
இவ்வாறு பணத்ைதச் ெசலவ�க்கும் 
ெசயற்பாடுகைள �றுத்துவது அ�பர்-

க�ன் ெபாறுப்ெபனவும் அவர் ெத�-
�த்தார்.  

பாடசாைல�ல் மாணவர்க�டம் 
அவ�யமற்ற முைற�ல் பணம் ேகட்-
பார்களா�ன் அது ெதாடர்�ல் உ�ய 
அ�கா�களுக்கு அ��க்க ேவண்�-
யது ெபற்ேறா�ன் ெபாறுப்ெபனவும் 
ெசயலாளர் வ�யுறுத்�னார்.  

கல்� அைமச்�ன் ெசயலாளர் 
�ஹால் ரண�ங்க ெதாடர்ந்தும் 
கருத்து ெத��க்ைக�ல், பாடசா-
ைலக்கு சட்ட ��யாக ெசலுத்த 
ேவண்�ய வச�க்கட்டணத்ைதக் 
கூட உடன�யாக ெசலுத்துமாறு 
மாணவ, மாண�ய�டேமா அல்லது 
ெபற்ேறா�டேமா அழுத்தத்ைத 
�ரேயா�க்க கூடாது. ெபற்ேறா-
ரால் அந்தத் ெதாைகையச் ெசலுத்த 
மு�யாத பட்சத்�ல் �ராம ேசவ-
க�ன் சான்�தைழ சமர்ப்�த்து 
அதைன ெசலுத்துவைதத் த�ர்க்க 
மு�யுெமனவும் கல்� அைமச்�ன் 
ெசயலாளர் �ஹால் ரண�ங்க சுட்-
�க்காட்�னார். 

கு�ெயான்றுக்குள் இரண்டு...
கல் அகழ்�ல் ஈடுபட்�ருந்த 

ேபாது இவர்கள் மர�த்�ருக்கலா-
ெமன சந்ேத�க்கப்படுவதுடன் அது 
ெதாடர்�ல் �சாரைணகள் ஆரம்-
�க்கப்பட்டுள்ளன.  

வலப்பைன, குருந்துஓய பகு�-
�ல் புைதயல் அல்லது மா�க்கக்-
கல் அகழ்வு ெசய்யும் பகு�ெயன 
கருதப்படும், கு�ெயான்��ருந்ேத 
61 வயதான அேப�ங்க பண்டா 
மற்றும் 30 வயதான ருவன் குமார 
என்ற இருவரும் சடலமாக �ட்கப்-
பட்டுள்ளனர்.  

இருவரும் ேநற்று முன்�னம் �டு 
�ரும்பாததால் உற�னர்கள் வலப்-
பைன ெபா��ல் முைறப்பாடு 
ெசய்துள்ளனர்.  

இதைனயடுத்து முன்ெனடுக்கப்-
பட்ட ேதடுத�ன் ேபாேத, இரு சட-
லங்களும் கண்டு��க்கப்பட்டுள்-
ளன.  கு�க்குள்�ருந்து தண்�ர் 
இைறக்கும் ேமாட்டார் ஒன்றும் 
கு�க்கு ெவ�ேய ெஜனேடட்டர் 
உள்�ட்ட ெபாருட்களும் �ட்கப்-
பட்டுள்ளதாக ெபா�ஸார் ெத��த்-
தனர்.

ேபாராட்ட களத்ைத வ�நடத்�ய...
அவ்வாறானெதாரு ேயாசைன அர-

சாங்க தரப்��ருந்து முன்ைவக்கப்ப-
ட�ல்ைல. ேபாராட்டக்களத்துடன் 
ெதாடர்புைடய அப்பா� இைளஞர்-
களும் இருக்�றார்கெளன்பைத நாம் 
உணர ேவண்டும். அவர்கைள �ைற-
�லைடத்து, தடுத்து ைவத்து குைறந்-
தபட்சம் ேவைலெயான்ைறேயனும் 
ெபற்றுக்ெகாள்ள மு�யாதவாறான 
சூழைல ஏற்படுத்துவது �ைழயான 
�டயமாகும். எனது மைன��ன் 
�ட்டுக்கும் � ைவத்தனர். எனது 
�ட்டுக்கும் � ைவத்தனர். இதைன 

வ�நடத்� ய வர்களுக்கு தண்டைன 
வழங்க ேவண்டும். எ�னும், வ�-
நட த்� யவர்கள் ெவ��ல் சுதந்-
�ர மாக இருக்கும்ேபாது, அதற்கு 
ஆதரவு வழங்�ய இைளஞர்கைள 
ைகது ெசய்து �ைற�ல் அைடப்ப-
தும் தடுத்து ைவப்பதும் பயனற்றது. 
வ�நடத்�யவர்கைள ைகது ெசய்ய 
ேவண்டும். ேபாராட்டத்துக்கு 
ஆதரவு வழங்�யவர்கைள ஏேதனு-
ெமாரு ேவைலத்�ட்டத்�ன் மூலம் 
சமூயமயப்படுத்த ேவண்டுெமன்-
றார்.  

அர�யலைமப்�ன் 22 ஆவது...
சமர்ப்�க்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதற்-

கான �வாதத்ைத 06 மற்றும் 07ஆம் 
�க�க�ல் நடத்துவதற்கு கட்�த் 
தைலவர்கள் இணக்கம் ெத��த்த-
னர்.  பாராளுமன்ற �வகாரங்கள் 
ெதாடர்பான ெத�வுக்குழு கூட்டத்�-
ேலேய இந்த �ர்மானம் ேமற்ெகாள்-
ளப்பட்டது.  அேதேவைள இம்முைற 

பாராளுமன்ற அமர்வுகள் 03ஆம் 
�க� முதல் 07 ஆம் �க� வைர நைட-
ெபறவுள்ளன. அத்துடன் 03ஆம்�க� 
�ங்கட்�ழைம வாய்மூல �ைடக் 
கான �னாக்களுக்காக ஒதுக்குவதற்-
கும் �ர்மா�க்கப்பட்டுள்ளதாக பாரா-
ளுமன்ற ெதாடர்பாடல் �ைணக்க-
ளம் ெத��த்துள்ளது. 

�ெடான்�ல் எ�ந்த �ைல�ல்...
ெந�யகாடு, ஏ�ஏ ஒழுங்ைக-

ையச் ேசர்ந்த சரவணபவா ரஞ்�த்-
குமார் (வயது -30) அவரது மைன� 
�ருசாந்�� (வயது -26) என்ற இரு-
வருேம ேநற்று �ட்டுக்குள்�ருந்து 
சடலமாக �ட்கப்பட்டுள்ளனர்.  

தம்ப�க�ன் படுக்ைகயைறக்குள் 
ேநற்று அ�காைல 04 ம�யள�ல் 
� பற்� எ�வைதக் கண்ட �ட்��-

ருந்தவர் அைறைய உைடத்து உள்-
நுைழந்த ேபாது இருவரும் ��ல் 
எ�ந்து சடலமாகக் காணப்பட்டதாக 
�சாரைண�ல் ெத��க்கப்பட்டது.  

� ஏற்பட்டைமக்கான காரணம் 
இதுவைர கண்ட�யப்பட�ல்ைல-
ெயன்பதுடன் வல்ெவட்�த்துைற 
ெபா�ஸார் �சாரைணகைள முன்-
ெனடுத்துள்ளனர். 

ெபரும்ேபாகத்துக்குத் ேதைவயான...
அைமச்சர் ெமாஹான் ��ய-

தர்ஷன � �ல்வா ஆ�ேயா�ன் 
தைலைம�ல் நைடெபற்ற இக்க-
லந்துைரயாட�ல், ெபரும்ேபாகத்-
�ல் ெநற்ெசய்ைக மற்றும் ஏைனய 
�வசாய ப�ர்ச் ெசய்ைகக்குத் 
ேதைவயான ேசதன மற்றும் இரசா-
யன உரங்கைள வழங்குவது ெதாடர்-

�ல் ��வாக கலந்துைரயாடப்பட்-
டது. 

இதற்கைமய, �வசா�கள் 
எவ்�த சந்ேதகமு�ன்� அடுத்த 
ெபரும்ேபாகத்�ல் ப�ர்ச் 
ெசய்ைகைய ஆரம்�க்க மு�யு-
ெமன �வசாய அைமச்சர் ம�ந்த 
அமர�ர சுட்�க்காட்�யுள்ளார்.  

மட்டு. இராம�ருஷ்ண �ஷனுக்கு...
நவராத்�� �ேசட பூைஜ�ல் 

கலந்து ெகாண்டதுடன் அருள்�கு 
துர்க்கா ேத�க்கு புஷ்பாஞ்ச� 
ெசலுத்�னார்.  

மட்டக்களப்பு இராம�ருஷ்ண 
�ஷன் ப�கைள அவர் ேகட்-
ட�ந்து புகழாரம் சூட்�யதுடன் 
பாராட்� நன்�யும் ெத��த்தார். 

நாடளா�ய ���ல்...
அச்  சங்கம் சுட்�க்காட்-

�யுள்ளது.
இேதேவைள, அரச ஊ�யர்க-

�ன் ஓய்வுெபறும் வயைத 60 ஆக 
மட்டுப்படுத்�யுள்ளைதயடுத்து, 

ெபருமள�லான அ�பர்களும் 
இவ்வருடம் ஓய்வுெபறவுள்ளதாக 
இலங்ைக அ�பர் ேசைவகள் சங்கத்-
�ன் தைலவர் சு�ல் �ேரம�லக்க 
ெத��த்துள்ளார்.

�னகரன் பத்��ைக�ன் 
அம்பாைற �ேசட �ருபரான இறக்-
காமம் இஸ்மா�ல் ஹ�ைஸன்-
��ன் தாயார் �ராெலவ்ைவ 
ஹ�னா உம்மா ேநற்றுமுன்�னம் 

காலமானார்.   
அன்னா�ன் ஜனாஸா நல்லடக்-

கம் இறக்காமம் ெப�ய ஜ�ம்மா-
ஆப் பள்�வாசல் ைமயவா��ல் 
நைடெபற்றது.   

அம்பாைற விேசட நிருபரின்   
தாயார் காலமானார்  

உடப்பு, ஆண்�முைன த�ழ் மகா �த்�யாலய ேத�ய பாடசாைல�ன் வா� �ழாைவ 
முன்�ட்டு மாணவர்களுக்�ைட�லான ேகாலப் ேபாட்� ேநற்று ச�க்�ழைம (1) நைடெப-
ற்றது. ேபாட்��ல் பல மாணவர்கள் கலந்து ெகாண்டனர்.  (படம்:- உடப்பு குறூப் �ருபர்)

ஜப்பான் மற்றும் ��ப்ைபன்-
ஸ�க்கான உத்�ேயாகபூர்வ �ஜ-
யத்ைத மு�த்துக் ெகாண்டு ஜனா�-
ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க மற்றும் 
அவரது குழு�னர் ேநற்று முன்�-
ன� ரவு நாடு �ரும்�னர்.

�ங்கப்பூர் எயார்ைலன்ஸ் 
�மானம் மூலம் ேநற்று முன்�ன�-
ரவு 11.35 ம�யள�ல் ஜனா�ப�-
யும் தூதுக்குழு�னரும் கட்டுநாயக்க 
�மான �ைலயத்ைத வந்தைடந்த-
தாகவும் ெத��க்கப்படு�றது.  

ஜனாதிபதி ரணில் நாடு திரும்பினார்
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இலங்கையானது அந்நிய செலாவணி பற்ாக்-
கு்்்ய அடிபப்ையாகைக் சகைாணை சபாரு-
ளாதார செருக்கைடிக்கு தற்பாது முகைம் சகைாடுத்-

துக் சகைாணடிருக்கின்து. இதன அழுத்தஙகை்ளயும் 
தாக்கைஙகை்ளயும் ொடும் மக்கைளும் உணரந்த வண-
ணமுளளனர. குறிபபாகை அந்நியச் செலாவணி்ய 
அடிபப்ையாகைக் சகைாணடுளள சபாருடகை்ள மடடுபப-
டுத்தபபடை அளவில் பயனபடுத்த ்வணடிய நி்ல்ம 
உருவாகியுளள்தாடு அத்தியாவசியப சபாருடகைள உள-
ளிடை எல்லா சபாருடகைளது வி்லகைளும் அதிகைரித்துள-
ளன.   

இந்நி்லயில் இபசபாருளாதார செருக்கைடி மக்கை-
ளுக்கு சு்மயாகை அ்மவ்தத் தவிரக்கும் வ்கை-
யிலான ்வ்லத்திடைஙகைளும் முனசனடுக்கைபபடடு 
வருகின்ன. அத்்தாடு இந்செருக்கைடியில் இருந்து 
ொட்ையும் மக்கை்ளயும் மீடசைடுக்கைவும் கைடடிசயழுப-
பவும் ்த்வயான ெைவடிக்்கைகைளும் விரிவான அடிப-
ப்ையில் ஆரம்பிக்கைபபடடும் உளளன.   

இவவா்ான சூழலில், ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரம-
சிஙகை, 'சபாருளாதார செருக்கைடியில் இருந்து ொட்ைக் 
கைடடிசயழுபபுவதறகு பஙகைளிக்கை முனவருமாறு ொடடின 
அ்னத்து பிர்ஜகைளுக்கும் ஏறகைன்வ அ்ழபபு 
விடுத்திருக்கின்ார. அத்்தாடு புலம்சபயர இலங்கை-
யருக்கும் அவர அ்ழபபு விடுத்துளளார. எலிெசபத் 
மகைாராணியின இறுதிக்கிரி்யகைளில் கைலந்து சகைாள-
ளசவன பிரித்தானியாவுக்கு விஜயம் செய்திருந்த 
ஜனாதிபதி, புலம்சபயர இலங்கையருைன வி்ெை ெந்-
திபசபான்் ெைாத்திய்தாடு இலங்கையில் முதலிை 
முனவருமாறு அஙகும் ்கைடடுக்சகைாணைார. புலம்சப-
யர இலங்கையருக்கைான அலுவலகைத்்த ஜனாதிபதி 
செயலகைத்தில் ஆரம்பிபபதறகைான ெைவடிக்்கைகைளும் 
முனசனடுக்கைபபடடுளளன.   

இந்ொடடின இரணடு மில்லியனுக்கும் ்மறபடை குடி-
மக்கைள புலம் சபயரந்தவரகைளாகை ஐ்ராபபா உளளிடை 
்மறகுலகை ொடுகைளில் உளளனர. அவரகைளில் பலர 
ொடடில் நிலவிய மூனறு தொபத கைால யுத்த கைாலத்தில் 
புலம்சபயரந்தவரகைளாவர. என்ாலும் புலம்சபயரந்-
துளள இலங்கையரில் குறிபபிைத்தக்கைளவிலா்னார 
முதலீடைாளரகைளாவும், வரத்தகைரகைளாகைவும், சதாழில் 
வல்லுனரகைளாகைவும், புத்திஜீவிகைளாகைவும்  உளளனர.

இபபினபுலத்தில் தற்பா்தய சபாருளாதார செருக்-
கைடியில் இருந்து தாய்த்திருொட்ையும் மக்கை்ளயும் 
மீடசைடுபபதறகு தமது பஙகைளிப்பயும் ஆதர்வயும் 
ெல்கைசவன புலம்சபயரந்துளள இலங்கையரில் பலர 
விருபபம் சகைாணடுளளனர. இதன நிமித்தம் தம் முத-
லீடுகை்ள ்மறசகைாணடு ொடடின முன்னற்த்திறகு 
பஙகைளிக்கைவும் அவரகைள எதிரபாரக்கின்னர. இதறகு 
ஜனாதிபதியின அ்ழப்ப புலம்சபயரந்த இலங-
்கையரில் சபரும்பாலானவரகைள ொதகைமாகை ்ொக்கி-

யுளளனர. இந்தப பினனணியில் புலம்சபயரந்துளள 
இலங்கையர தாயகைத்திறகு வரு்கைதரவும் ஆரம்பித்-
துளளனர.   

அந்த வ்கையில் சுவிடெரலாந்து ொட்ைத் த்ல-
்மயகைமாகைக் சகைாணடு உலகில் 05 ொடுகைளில் 
பணிகை்ள முனசனடுக்கும் ்பனஸ் தனியார நிறுவ-
னத்தின பிரதிநிதிகைள தற்பாது தாயகைத்திறகு வரு்கை 
தந்துளளனர. இந்நிறுவனத்தின ொரபில் மூனறு மில்-
லியன ரூபா சபாருளாதார செருக்கைடிக்கு உளளாகி-
யுளள தாயகைத்்தக் கைடடிசயழுபப உதவும் வ்கையில் 
்கையளிக்கைபபடடுளளது. ஜனா-
திபதியின சி்ரஷை ஆ்லா-
ெகைரும் ஜனாதிபதி ஆளணி 
பிரதானியுமான ொகைல ரடொயக்-
கைாவிைம் ஜனாதிபதி செயலகைத்-
தில் ்வத்து இந்நிதி உத்தி்யா-
கைபூரவமாகை வழஙகைபபடடுளளது. 
இந்நிகைழ்வில் வா்ழச்்ெ்ன 
மறறும் எம்பிலிபபிடடிய 
கைைதாசி சதாழிறொ்லகைளின 
முனனாள தகுதிகைாண அதிகைாரி 
மஙகைள செனரத்தும் கைலந்து 
சகைாணடிருந்தார.   

இ்த்வ்ள இந்நிறுவனத்தின ொரபில் இவவார 
முறபகுதியில் ்ஜரமன ொடடில் இருந்து தாயகைத்திறகு 
வரு்கை தந்துளள புலம்சபயர முதலீடைாளரகைளில் ஒரு-
வரான மாடடின சஜயராஜ் அைஙகைலான குழுவினரும் 
ஜனாதிபதி செயலகை உயரதிகைாரிகை்ளச் ெந்தித்து கைலந்-
து்ரயாடியுளள்தாடு இலங்கை்யக் கைடடிசயழுபபு-
வதறகு தம்மாலான பஙகைளிபபுகை்ள முதலீடுகைளாகை 
்மறசகைாளளத் தயாராகை இருபப்தயும் உறுதி செய்-
துளளனர.   

ஜனாதிபதி செயலகை உயரதிகைாரிகைளுைன கைலந்து-

்ரயாடிய்தத் சதாைரந்து சகைாழும்பு 
சினமன கிராணட ்�ாடைலில் ெைாத்-
தபபடை செய்தியாளர மாொடடில் புலம்-
சபயர முதலீடைாளர மாடடின சஜயராஜ், 
'தற்பா்தய சூழலில் ெந்திபபுகைளும் 
கைலந்து்ரயாைல்கைளும் ஆக்கைபூரவமாகை-
வும் ெம்பிக்்கை தரக்கூடிய வ்கையிலும் 
அ்மந்துளளன. அதனால் சபாருளா-
தார ரீதியில் மிகைவும் சிரமமான நி்லயில் 
பயணித்துக் சகைாணடிருக்கும் எமது 

தாய்த்திருொடடில் 
ஜ ன ா தி ப தி யின 
அ ் ழ ப பி ் ன 
அடிபப்ையாகைக் 
சகைாணடு எமது ்பனஸ் நிறு-
வனத்தின ஊைாகை ெல்ல பல 
திடைஙகை்ள முனசனடுபபதறகு 
தீரமானித்துள்ளாம். என்வ 
புலம் சபயரந்து சவளிொடுகை-
ளில் வாழும் தமிழரகைள, சிங-
கைளவரகைள, முஸ்லிம்கைள என 
அ்னவரும் அச்ெம் கை்ளந்து 
இச்ெந்தரபபத்தில் தாய்த்திருொட-

டில் முதலீடுகை்ள ்மறசகைாணடு ொட்ைக் கைடடிசய-
ழுபப முனவர ்வணடும்' எனறு அ்ழபபு விடுத்திருக்-
கி்ார.   

இச்செய்தியாளர மாொடடில் கைலந்து சகைாணை 
்பனஸ் நிறுவனத்தின பணிபபாளர பி. ்ஜான வெந்-
தபாலன, 'எமது நிறுவனத்தின த்லவரும் நி் -்
்வறறு அதிகைாரியுமான சிவபாதம் விக்்னஷவரனின 
எணணக்கைருவுக்கு அ்மய இவ்வ்லத்திடைஙகை்ள 
முனசனடுக்கைவும் அதன ஊைாகை தாய்த்திருொட்ைத் 
தனனி்்வு அ்ையச் செய்வதறகும் உதவி ஒத்து-

்ழபபுகை்ள ெல்கைவும் எதிரபாரபபதாகைக் குறிபபிடைார. 
இந்நிறுவனத்தின மறச்ாரு பணிபபாளரான என.எம்.
எம். ெபீஹ�ஹும் இச்செய்தியாளர மாொடடில் கைலந்து 
சகைாணடிருந்தார.   

இ்த்வ்ள சுவிடெரலாந்து ொட்ை த்ல்மய-
கைமாகைக் சகைாணடுளள இந்நிறுவனத்தின த்லவரும் 
நி்்்வறறு அதிகைாரியுமான சிவபாதம் விக்்னஷவ-
ரன வி்ேை அறிக்்கைசயான்் விடுத்து சபாருளா-
தார செருக்கைடியில் இருந்து தாய்ொட்ைக் கைடடிசய-
ழுபப முனவருமாறு புலம்சபயர இலங்கையருக்கு 
்வணடு்கைாள விடுத்திருக்கி்ார.   

அவ்வணடு்கைாளில், 'தறசபாழுது எமது புலம்சப-
யர உ்வுகைளின ஒத்து்ழபபுைன தாயகை உ்வுகைளுக்கு 
உதவும் முகைமாகை ்பனஸ் என் நிறுவனத்தி்ன 
ஆரம்பித்து த்ல்ம தாஙகி வருகின்்ன. இந்நிறு-

வனத்தினூைாகை இலங்கையில் வாழும் 
தமிழ் ்பசும் வைக்கு, கிழக்கு மக்கைளின 
சபாருளாதாரத்தி்ன கைடடிசயழுபபும் 
முகைமாகை சிறு ்கைசதாழில் முயறசியாளர-
கைளுக்கு நிதிமூலஙகை்ள வழஙகி அவர-
கை்ள ஊக்கைபபடுத்துவது எமது நிறுவனத்-
தின பிரதான ்ொக்கைமாகும்.  

தறசபாழுது தாய்த்திருொடடில் ஏற-
படடுளள சபாருளாதார செருக்கைடியான 
சூழலில் எமது புலம்சபயர உ்வுகைளின 
ஒத்து்ழபபானது மிகைவும் அத்தியாவசி-
யமானதாகும். என்வ இந்த இக்கைடைான 
நி்லயில் புலம்சபயர உ்வுகைள எமது 
்பனஸ் நிறுவனத்தினூைாகை தஙகைள முத-
லீடுகை்ள தாயகை உ்வுகைளுக்கு வழஙகை 

முனவர்வணடும்' எனக் ்கைடடுளளார.   
புலம்சபயர முதலீடைாளர மாரடின சஜயராஜ் ்ஜர-

மனியில் இருந்து தாயகைத்திறகு வரு்கை தந்துளள 
நி்லயிலும் ்பனஸ் நிறுவனத் த்லவர சிவபா-
தம் விக்்னஷவரன சுவிடெரலாந்தில் இருந்தபடியும், 
சபாருளாதார செருக்கைடியில் இருந்து தாயகைத்்த மீட-
சைடுக்கை முதலீடுகை்ளச் செய்ய முனவருமாறு புலம்-
சபயர இலங்கையருக்கு விடுத்திருக்கும் அ்ழபபும் 
்வணடு்கைாளும் மிகைவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா-
கும். இவ்ழபபானது புலம்சபயரந்துளள இலங்கை-
யர மத்தியில் புதிய ெம்பிக்்கை்யயும் எதிரபாரப்ப-
யும் உருவாக்கை வழிவகுபப்தாடு அவரகைள மத்தியில் 
முதலீடு செய்வதறகைான ஆரவத்்தயும் ஏறபடுத்தும் 
எனபதில் ஐயமில்்ல.   

தற்பா்தய சூழலில் வைக்கு கிழக்கு பிர்தெஙகை-
ளில் விவொயம், கைைறச்ாழில் மறறும் சுயசதாழில் 
து்்கைளில் முதலீடுகை்ள ்மறசகைாளவது குறித்து 
்பனஸ் நிறுவனம் கைவனம் செலுத்தியுளளது. குறிப-
பாகை விவொயத் து்்யில் முதலீடுகை்ள ்மறசகைாள-

வதன ஊைாகை ொடடின விவொயப புரடசிக்கு பஙகைளிக்கை 
எதிரபாரபபதாகை மாரடின சஜயராஜ் சதரிவித்திருக்கி-
்ார.   

குறிபபாகை ்ொளம் பயிரச்செய்்கையில் முதலீடு 
செய்து, அதன ஊைாகை ்கைாழித் தீவனம், மாடடுத் 
தீவனம் மறறும் திரி்பாோ உளளிடைவற்் உள-
ொடடி்ல்ய உறபத்தி செய்து தனனி்்வு அ்ைய 
முடியும். இதன ஊைாகை கைால்ெ்ை தீவன இ்க்கும-
திக்கைாகை வருைாந்தம் செலவிைபபடும் சபருந்சதா்கை 
அந்நியச் செலாணி்ய மீதபபடுத்திக் சகைாளளலாம். 
இ்த்வ்ள  மரவளளி செய்்கையில் முதலீடுகை்ள 
ஆரம்பித்துளள ்பாதிலும் அத்ன விஸ்தரிக்கை எதிர-
பாரத்துளளதாகைவும் குறிபபிடடுளள அவர, மரவளளி 
கிழங்கை மாவாக்கி ஐ்ராபபிய ெந்்தக்கு ஏறறுமதி 
செய்வ்த ் ொக்கைமாகைக் சகைாணடிருபபதாகைவும் அஙகு 
ஆபிரிக்கைரகைள மத்தியில் மரவளளி கிழஙகு மாவுக்கு 
ெல்ல ்கைளவி உளளது. அதாவது இலங்கையருக்கு 
அரிசி எவவாறு பிரதான உணவாகை உளள்தா அ்த-
்பானறு ஐ்ராபபிய ொடுகைளுக்கு புலம்சபயரந்துளள 
ஆபிரிக்கைரகைளின பிரதான உணவாகை மரவளளி கிழஙகு 
மா விளஙகுகி்து. இத்ன அடிபப்ையாகைக் சகைாணை 
சதாழிறொ்லசயான்் பத்து ்கைாடி ரூபா செலவில் 
வவுனியாவில் அ்மக்கும் ெைவடிக்்கைகைளும் ஆரம்-
பிக்கைபபடடுளளன' எனவும் கூறினார.   

இ்வ இவவாறிருக்கை, இலங்கைக்கு ்த்வயான 
கைாகிதாதிகை்ள உறபத்தி செய்து சகைாளவதறகு 
்த்வயான மூலபசபாருடகை்ளப ்பாதியளவில் உள-
ொடடில் சபறறுக்சகைாளளக்கூடிய வெதிகைள கைாணபபடு-
கின்ன. அதனால் வா்ழச்்ெ்ன கைைதாசி சதாழிற-
ொ்லயில் முதலீடுகை்ள ்மறசகைாளவது குறித்தும் 
்பனஸ் நிறுவனப பிரதிநிதிகைள ஆரவத்்த சவளிப-
படுத்தியுளளனர. இபபினனணியில் புலம்சபயர முத-
லீடைாளர மாரடின சஜயராஜ் உளளிடை புலம்சபயர 
முதலீடைாளரகைள வா்ழச்்ெ்ன கைைதாசி சதாழிறொ-
்ல்ய ்ெரில் செனறு பார்வயிடடுளளனர.   

அ்த்ெரம் ஜனாதிபதியின அ்ழபபி்ன அடிப-
ப்ையாகைக் சகைாணடு ்மலும் பல புலம்சபயர 
இலங்கை முதலீடைாளரகைள எதிரவரும் ொடகைளில் தாய-
கைத்திறகு வரு்கை தரவிருபபதாகை ெம்பமாகைத் சதரிவிக்-
கைபபடுகின்து.   

ஆகை்வ சபாருளாதார செருக்கைடியில் இருந்து ொட-
்ையும் மக்கை்ளயும் மீடசைடுக்கை முனசனடுக்கைபபட-
டுவரும் ெைவடிக்்கைகைளின ஒரஙகைமாகை புலம்சபயர 
முதலீடைாளரகைள தாயகைம் திரும்புவதும் முதலீடுகைளில் 
ஆரவம் கைாடடுவதும் சபரிதும் வர்வறகைத்தக்கை்வயா-
கும். இது ொடடின சபாருளாதார 
மீடசிக்கும் மறுமலரச்சிக்கும் வித்-
திடும். சபாருளாதார செருக்கைடிச் 
சூழலில் ொடடினதும் மக்கைளின-
தும் ெலனகை்ள முனனிறுத்தி 
ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிஙகை 
விடுத்துளள அ்ழபபுக்கு கி்ைத்-
துளள பிரதிபலனகை்ள இ்வ.

தாயகத்தில் முதலீடு செய்வதில்  
புலமசபெயர் இலங்கயர் ஆர்்வம

ஜனாதிபதியின் 
அழைப்புக்கு
கிழைத்துள்ள
பிரதிபலன்

அ்னகைமா்னாரின சபயரகைளுக்கு 
முனனால் ஊரின சபய்ர இ்ணத்-
துக் சகைாளளும் வழக்கைம் எமது ெமூ-

கைத்தில் கைாணக் கூடிய ஒன்ாகும். வி்ேைமாகை 
்தரரகைளின சபயருக்கு முனனால் பி்ந்த ஊ்ரக் 
கைாணக்கூடியதாகை இருக்கும். மடி்கை பஞொசிகை, 
மாதுலுவா்வ ்ொபித மறறும் வல்சபால ரா�ூல 
்பான்ன அவவா்ான சபயரகைளதான. வல்சபால 
ரா�ூல ்தரர பி்ரமதாெ பிரதமராகை இருந்த கைாலத்-
தில் ஊர ஒனறுக்கு சூடைபபடை சபயருக்கு எதிரப-
்பத் சதரிவித்தார. அந்த ஊரின சபயர “ஸ்்ைடியம் 
கைம” வாகும். அந்த கிராமம் சுகைததாெ வி்ளயாடடு 
்மதானத்்த விரிவாக்கும் ் பாது அபபு்பபடுத்தப-
படை குடி்ெவாசிகைளுக்கைாகை அ்மக்கைபபடைது.   

“பிரதம்ர, அந்த ஊ்ரச் ்ெரந்த இ்ளஞர 
ஒருவர து்வ்ம் பூணடு ்தரரானால் “ஸ்்ைடியம் 
கைமவுக்கு ரா�ஹுல கைம” என்ல்லவா சபயர சூடை 
்வணடும். இபபடி ஒரு சபய்ரச் சூடை முடியுமா?” 
என ரா�ல ்தரர ஒருொள பிரதமர ஆர. பி்ரம-
தாெ கைலந்து சகைாணடிருந்த கூடைம் ஒனறில் மண-
ைபத்திலிருந்்தா்ர ்ொக்கிக் ்கைடைார.   

கைஜிமாவத்்தயில் ஏறபடை தீ அனரத்தம் சதாைரபில் 
தகைவல் ்ெகைரிக்கைச் சென்்பாது எமக்கு அத்்தாட-
ைத்திறகு கைஜிமாவத்்த என் சபயர எபபடி வந்தது 
எனப்த அறிந்து சகைாளவ்த முதல் ்ொக்கைமாகைவி-
ருந்தது. அஙகு வசிக்கும் சபரும்பாலா்னார அத்ன 
அறிந்திருக்கைவில்்ல. எனினும் கை்ைசியில் முதியவர 
ஒருவர அத்்தாடைத்திறகு கைஜிமாவத்்த என் சபயர 
எவவாறு வந்தது எனப்த விபரித்தார.   

“கைஜிமா எனபது ஜபபான சபயராகும். கைளனி பாலத்-
தின ்வ்லகை்ள ்மறசகைாளவதறகைாகை ஜபபா்னச் 
்ெரந்த கைம்பனி ஒனறு இஙகு வந்ததது. இந்த ்தாட-
ைத்தில்தான இரும்பு, கைருஙகைல் ்பான்ன கைளஞசியப-
படுத்தபபடடிருந்தன. இஙகு ஜபபானியரகைள தஙகுவ-
தறகைாகை சீசமந்தினால் சில வீடுகைள அ்மக்கைபபடைன. 
அந்த ்வ்லகை்ளச் செய்த சபக்்கைா - ஸ்கை்வடைர 
- டிபபர ்பான் வாகைனஙகைளில் அந்த நிறுவனத்தின 
சபயர சபாறிக்கைபபடடிருந்தது. அந்த நிறுவனத்தின 
சபயர கைஜிமா. கைஜிமா சலாறிகைள நிறுத்தபபடை இைம் 
கை்ைசியில் கைஜிமாவத்்தயாகிப ்பானது.   

கைஜிமாவத்்தயில் தீ அனரத்தம் ஏறபடை ் பாது 
ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிஙகை இருந்தது கைஜிமா 
நிறுவனம் அ்மந்துளள ஜபபானில். ஜனாதி-
பதி ரணில் விக்ரமசிஙகை, ஜபபானில் இருந்து 
சகைாணடு கைஜிமாவத்்தயில் ஏறபடை தீ அனரத்-
தத்தினால் பாதிக்கைபபடடு இைம்சபயரந்த மக்கை-
ளுக்கு நிவாரணஙகை்ள வழஙகுவதறகு வி்ேை 
்வ்லத்திடைஙகை்ள ஏறபாடு செய்யுமாறு அதி-
கைாரிகைளுக்கு ஆ்லாெ்னகை்ள வழஙகினார.  

அதனடிபப்ையில் சகைாழும்பு பிர்தெ செயல-
கைப பிரிவுக்குடபடை மாதம்பிடடி கிராம உத்தி்யாகைத்-
தர பிரிவின கைஜிமாவத்்த வீடடுத் சதாகுதியில் 
ஏறபடை தீ அனரத்தத்தினால் இைம்சபயரந்தவர-
கைளுக்கு நிவாரணஙகை்ள வழஙகுதல் மறறும் 
அவரகைளுக்கைான அடுத்த கைடை ்வ்லத்திடைங-
கைள சதாைரபில் வி்ேை மாவடை இ்ணபபுக் 

குழுக் கூடைம் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிஙகைவின 
ஆ்லாெ்னயில் பிரதமர தி்னஷ குணவரதன-
வின த்ல்மயில் கைைந்த புதனகிழ்ம கைா்ல 
சகைாழும்பு மாவடைச் செயலகைத்தில் இைம்சபற்து.   

இதன ்பாது, இந்த தீ அனரத்தத்தினால் 71 வீடுகை-
்ளச் ்ெரந்த 306 ்பர இைம்சபயரந்துளள்ம சதரி-
யவந்துளளது. இைம்சபயரந்த 306 ்பரகைளுள 200 
்பர வயது வந்தவரகைள எனப்தாடு, மீதி 106 ்பரும் 
சிறுவரகைளாகும். தற்பாது இைம்சபயரந்தவரகைள 
்மாத்ர உயன ெனெமூகை நி்லயத்திலும், கைளனிெதி 
விகைா்ரயிலும் தஙகை ்வக்கைபபடடுளளனர.   

அனரத்த முகைா்மத்துவ மத்திய நி்லயம், 
சகைாழும்பு மாெகைர ெ்ப, மாதம்பிடடி கிராம உத்தி-
்யாகைத்தர பிரிவுக்குப சபாறுபபான சபாலிஸார, முப-
ப்ைகைளின பஙகுபற்ல் மறறும் ஒத்து்ழபபுைன 
இைம்சபயரந்தவரகைளுக்கைாகை உணவு பானஙகைள உள-
ளிடை வெதிகைள சதாைரச்சியாகை வழஙகைபபடடு வருவது 
இந்தக் கூடைத்தின ்பாது சதரிவிக்கைபபடைது.   

கைஜிமாவத்்தக்கு ொம் சென் ்பாது அஙகு 
முற்ாகை தீக்கி்ரயான குடி்யற்த்்த்ய 
கைண்ைாம். இந்த அனரத்தத்தினால் இைம்சப-
யரந்த மக்கைள முதலில் தமது ெனறிகை்ளத் சதரி-
வித்துக் சகைாணைது அபபிரிவுக்குப சபாறுபபான 
கிராம உத்தி்யாகைத்தர பிரதீப சப்ரராவுக்கு.

“உைனடியாகை வீடுகைளின மினொர விளக்கு-
கை்ள அ்ணக்குமாறு கிராம அதிகைாரி கூறினார. 
உைனடியாகை்வ வீடுகைளிலிருந்த சிறுவரகை்ள 
சவளி்யற் உதவியது அவரதான”  

2007ம் ஆணடு முதல் சதாடைலஙகை கைஜிமாவத்-
்தயில் இ்ைநி்ல முகைாம் ஒனறு ெகைர அபிவி-
ருத்தி அதிகைார ெ்பயினால் முனசனடுத்துச் செல்-
லபபடை்தாடு, 2014ம் ஆணடு இறுதியாகும் ்பாது 
அஙகு வசித்த அ்னவருக்கும் வீடுகைள வழஙகைப-
படடு முடிக்கைபபடைதாகை ெகைர அபிவிருத்தி அதிகைார 
ெ்பயின பணிபபாளர ொயகைம் பிரொத் ரணவீர 
இந்தக் கூடைத்தின ்பாது சுடடிக்கைாடடினார. எனினும் 
2015ம் ஆணடிலிருந்து அவவப்பாது ெடைவி்ராத 
குடியிருபபாளரகைளால் இந்தக் கைாணிகைள ் கைபபற்ப-
படைதாகைவும் ெகைர அபிவிருத்தி அதிகைார ெ்ப இஙகு 
சுடடிக் கைாடடியது. கைைந்த இரணடு வருைஙகைளுக்குள 

இஙகு மூனறு ெந்தரபபஙகைளில் தீ அனரத்தம் ஏற-
படைதாகைவும், இச்ெம்பவஙகைள சதாைரபில் மு்்யா-
னதும், பாரபடெமற்துமான விொர்ணகைள உைனடி-
யாகை ்மறசகைாளளபபை ்வணடும் எனறும் இந்தக் 
கூடைத்தின ்பாது தீரமானிக்கைபபடைது.   

இதறகைாகை பாராளுமன் உறுபபினர ஓய்வுசபற் 
்மஜர பிரதீப உந்து்ை மறறும் சகைாழும்பு மாவடைச் 
செயலாளர பிரதீப யெரத்ன ஆகி்யாரின த்ல்ம-
யில் நியமிக்கைபபடை குழு, சகைாழும்பு பிர்தெ செயலா-
ளர, ெகைர அபிவிருத்தி அதிகைார ெ்பயின பணிபபாளர 
ொயகைம், வீை்மபபு அபிவிருத்தி அதிகைார ெ்பயின 
சபாது முகைா்மயாளர, அரெ இரொயன பகுபபாய்வா-
ளர, பிரிவுக்குப சபாறுபபான சபாலிஸ் அத்தியடெகைர, 
அபபிர்தெ சபாலிஸ் நி்லயத்தின சபாலிஸ் சபாறுப-
பதிகைாரி மறறும் மாதம்பிடடி பிரிவின கிராம உத்தி்யா-
கைத்தர ஆகி்யா்ர உளளைக்கியவாறு இந்தக் குழுவி-
னால் ஏழு கிழ்ம ொடகைளுக்குள குறித்த ெம்பவம் 
ஏறபடைதறகைான கைாரணம், அஙகு ்மறசகைாளளபபை 
்வணடிய அபிவிருத்திப பணிகைள, அஙகு வசிப்பாருக்-
கைான முனசமாழியபபடை நிவாரணஙகைள சதாைரபில் 
துரித அறிக்்கையி்ன ஜனாதிபதிக்கும், பிரதமருக்கும் 
ெமரபபிக்குமாறு ஆ்லாெ்ன வழஙகைபபடடுளளது.   

இைம்சபயரந்துளள அ்னத்து பாைொ்ல 
மாணவரகை்ள வரும் திஙகைடகிழ்ம சதாைக்கைம் 
வழ்ம ்பானறு பாைொ்லக்கு அனுபபுவதற-
குத் ்த்வயான புத்தகைஙகைள, பயிறசிக் சகைாபபி-
கைள, பாைொ்லச் சீரு்ை மறறும் கைாலணிகை்ள 
சபறறுக் சகைாடுபபதறகும், கைரபபிணித் தாய்மார-
கைள, தாய்மாரகைள மறறும் சபணகைளின அ்னத்து 
சுகைாதார வெதிகை்ளயும் பூரத்தி செய்து சகைாடுபப-
தறகும், ெ்மத்த உணவுகை்ளத் சதாைரச்சியாகை 
வழஙகுவதறகும் தறகைாலிகை தஙகுமிைஙகைளுக்குத் 
்த்வயான அ்னத்து அடிபப்ை வெதிகை்ள-
யும் செய்து சகைாடுபபதறகும் தீரமானிக்கைபபடைது.   

இந்த தீ அனரத்தம் ஏறபடை பிர்தெத்்த அவதா-
னித்த ்பாது அஙகு சீசமந்தினால் நிரமாணிக்கைபபடை 
எந்த வீடும் அஙகிருக்கைவில்்ல எனப்த அறிந்து 
சகைாளள முடிந்தது. அவவீடுகைள அ்னத்து்ம பல-
்கைகைளால் அ்மக்கைபபடை வீடுகைளாகும்.  தகைரம் 
அல்லது தகைரஙகைளினால் ம்்க்கைபபடை சில வீடுகை-

புலம்சபயர இலங்கைய்ர பிரித்தானியாவில் ஜனாதிபதி ெந்தித்த ்பாது...

சுவிடெரலாந்்த த்ல்மயகைமாகைக் சகைாணடுளள ்பனஸ் நிறுவனத்தினால் சபாருளாதார செருக்கைடித் 
தீரவுக்கு உதவும் வ்கையில் ஜனாதிபதியின சி்ரஷை ஆ்லாெகைரும் ஜனாதிபதி ஆளணி பிரதானியுமான 
ொகைல ரடொயக்கைாவிைம் நிதியுதவி ்கையளிக்கைபபடு்கையில்...

சிவபாதம்
விக்்னஷவரன்

நி்்்வறறு அதிகைாரி,
 ்பனஸ் நிறுவனம்

யுத்தம் காரணமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள வைக்கு
கிைக்கு பிர்தசஙகளில் கூடுதல் கவனம்

மர்லின் மரிக்கார்...?

வஜிர லியனக்...?
தமிழில்: எம்.எஸ். முஸப்பிர்  

(புத்தளம் வி்ெை நிருபர)

கஜிமாவத்ழதழை 
தீயிட்ைது ைார்?

்ளயும் அஙகு கைாண முடிந்தது. அ்னகைமான வீடு-
கைளின கூ்ர தகைரஙகைளால் அ்மக்கைபபடடிருந்தது. 
தீயினால் ஏறபடை ்ெதஙகைளுள சதா்லக்கைாடசிகைள, 
பிள்ளகைளின வி்ளயாடடுப சபாருடகைள, துணி 
து்வக்கும் இயந்திரஙகைள எனபவற்்ாடு பாதி 
எரிந்த திருமண பு்கைபபைஙகைளும் அைஙகியிருந்தன.   

“இஙகு உதவி செய்வதாகைக் கூறிக் சகைாணடு 
வந்தவரகைளுள சில ்மாெடிக்கைாரரகைள முதலில் 
தூக்கியது எரிந்த வீடுகைளிலிருந்த ்கைஷ சிலிண-
ைரகை்ளத்தான. சிலர அலுமாரிகைளினுள இருந்த 
பணத்்த அலுமாரிகை்ள உ்ைத்து எடுத்திருந்தார-
கைள. உயிரப பயத்தினால் வீடடிலிருந்தவரகைள சிறு-
வரகை்ளத் தூக்கிக் சகைாணடு தபபி ஓடியிருந்தனர”  

இத் தீ அனரத்தம் சதாைரபில் சகைாழும்பு மாவடைச் 
செயலாளர பிரதீப யெரத்னவிைம் வினவி்னாம்.  

்மாத்ர கைஜிமாவத்்த வீடடுத் சதாகுதியில் இைம்-
சபற் தீ அனரத்தம் சதாைரபில் ஆராய்ந்து பாரத்து 
பாதிக்கைபபடை மக்கைளுக்கு நிவாரணஙகை்ள வழஙகு-
வதறகு ெைவடிக்்கை ்மறசகைாளளுமாறு ஜனாதிபதி 
ரணில் விக்ரமசிஙகை ஆ்லாெ்ன வழஙகியுளளார. 
தற்பாது அஙகு ெகைர அபிவிருத்தி அதிகைார ெ்பயி-
னால் இ்ைத்தஙகைல்  முகைாம் ஒனறு அ்மக்கைபபடு-
கின்து. இந்த ்தாடைத்தில் தற்பாது 220 வீடுகைள 
அ்மக்கைபபடடுளளன. அவறறுள 1000க்கும் ்மற-
படைவரகைள வாழ்கின்ாரகைள. இஙகு வசிக்கும் சபரும்-
பா்லா்னார ெடைவி்ராத குடியிருபபாளரகைள.   

ொம் கைஜிமாவத்்த்ய சென்்ைந்த ்பாது 
அஙகு ் கைவிைபபடடிருந்த பாரிய மணைபம் ஒன்் 
துபபு்வு செய்து அஙகு மக்கை்ளத் தறகைாலிகைமா-
கைத் தஙகை ்வபபதறகைான ஏறபாடுகைள ்மறசகைாள-
ளபபடடிருந்தன. அத்்தாடைத்தில் வசிபபவரகைள 
அஙகுளள வீடுகைளின எணணிக்்கை சதாைரபில் 
முரணபாைான சதா்கைகை்ளக் கூறியதால் ொம் 
கைஜிமாவத்்த பிரிவுக்குப சபாறுபபான கிராம உத்-
தி்யாகைத்தர பிரதீப சப்ரராவிைம் வினவி்னாம்.  

கைைந்த ஒன்்ர வருைத்தினுள இந்த வீடடுத் 
சதாகுதியானது தீ அனரத்ததிறகு உளளாகியிருப-
பது இத்்தாடு மூன்ாவது தை்வயாகும். 2001ம் 
ஆணடில் இைம்சபற் தீ அனரத்தத்தில் 27 வீடுகைள 
்ெதஙகைளுக்குளளாகின. அஙகு வசிக்கும் சபரும்பா-
லா்னார ெடைவி்ராத குடியிருபபாளரகைளாகும். ெகைர 
அபிவிருத்தி அதிகைார ெ்பயின மூலம் இஙகு இ்ைத்-
தஙகைல் முகைாம் ஒனறு ெைாத்திச் செல்லபபடுகின்து. 

இஙகு வசிக்கும் சிலர அரொஙகைத்தின மூலம் இரணடு 
மூனறு வீடுகை்ளப சபறறுக் சகைாணடிருக்கின்ாரகைள. 
நிரந்தமான வீடுகை்ளப சபறறுக் சகைாணடிருந்தா-
லும் அவரகைள இத்்தாடைத்தி்ல்ய வசிக்கின்ாரகைள. 
கைைந்த மூனறு வருைஙகைளுக்கு முனனர இஙகு 160 
வீடுகை்ள இருந்தது. ெகைர அபிவிருத்தி அதிகைார ெ்ப 
த்லயிடடு அவறறில் 60 வீடுகைள அபபு்பபடைன. 
எனினும் கைைந்த சகைா்ரானா கைாலபபகுதியில் இத்்தாட-
ைத்தில் ெடைவி்ராத நிரமாணஙகைள அதிகைரித்தன.   

இந்த கைஜிமாவத்்தயில் தமக்கு ஒதுக்கைபபடை 
வீடுகை்ளத் தமக்கு வழஙகைாமல் கைாலம் கைைத்து-
வதாகை அதிகைமா்னார ெகைர அபிவிருத்தி அதிகைார 
ெ்ப மீது குற்ம் சுமத்துகின்னர.  

ெகைர அபிவிருத்தி அதிகைார ெ்பயின பணிபபா-
ளர ொயகைம் பிரொத் ரணவீரவிைம் ொம் இவவிை-
யம் சதாைரபில் வினவி்னாம்.  

2007, 2008ம் ஆணடுகைளில் சதமைசகைா்ை 
வீை்மபபு ்வ்லத்திடைத்்த ெ்ைமு்்பபடுத்திய 
கைாலபபகுதியில் அபபகுதி்யச் ்ெரந்தவரகைள தறகைா-
லிகைமாகை கைஜிமாவத்்த ்தாடைத்தில் குடியமரத்தபபட-
ைாரகைள. அனறு சதாைக்கைம் இனறு வ்ரயிலும் இந்த 
நிலத்்த இ்ைத்தஙகைல் முகைாமாகை பயனபடுத்துகின-
்்ாம். இஙகு வசிக்கும் அ்னவருக்கும் 2014ம் 
ஆணடில் வீடுகை்ள வழஙகி இந்த ்தாடைத்்த முற-
்ாகை்வ விடுவித்்தாம். தற்பாது தறகைாலிகை முகைாம் 
்த்வயில்்ல. ்த்வயான ெந்தரபபஙகைளில் 
மக்கை்ள தஙகை ் வபபதறகைாகை ் பாதியளவுக்கு இஙகு 
வீடுகைள உளளன. முனனர வீடுகை்ள வழஙகியவரகை-
ளின சபயரபபடடியலும் உளளது.   

ெகைர அபிவிருத்திய அதிகைார ெ்பயினால் 20 
குடும்பங்ள இஙகு குடியமரத்தபபடடுளளன. 
ஏ்னய 200 குடும்பஙகைளும் ெடைவி்ராத குடியி-
ருபபாளரகைளாகும். 2015ம் ஆணடின பினனர 
இத்்தாடைத்தில் ெடைவி்ராத குடும்பஙகைள குடி்ய-
றின. ெகைர ெ்பயினால் இந்த அ்னத்து வீடுகை-
ளுக்கும் இலக்கைஙகைள வழஙகைபபடடு மினொரம் நீர 
வெதிகைள வழஙகைபபடடுளளன. அத்துைன அவரகைள 
அ்னவரும் வாக்கைாளர படடியலிலும் ்ெரக்கைபபட-
டுளளனர. என்ாலும் இவவாறு வீடுகை்ள வழங-
குவதானால் 2 இலடெம் வீடுகைளாவது வழஙகை 
்வணடும். சகைாழும்பில் இவவா்ான ்தாடை 
வீடுகைள உளளன. எனினும் அடிக்கைடி தீ அனரத்தம் 
ஏறபடுவது கைஜிமாவத்்தயில் மாத்திர்மயாகும்.
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சபோநோயகரும், ்ேசியப் ்பரமையின் 
ேமைைருைோன ைஹிநே யோப்போ அ்பைர்-
ேன ேமைமையில் நமடபபற்்ற அங்குரோர்ப் -
பணக கூடடத்தில் ஆளும் கடசி, எதிர்ககடசி 
போரோளுைன்்ற உறுப்பினர்கள் கைநது பகோண் -
டிருநேனர்.

பிரேைர் தி்னஷ் குணைர்த்ேன கடநே 20 
ஆம் திகதி பகோண்டுைநே பி்ரரமணககு 
அமைய ்ேசியப் ்பரமைமய அமைக -
கும் தீர்ைோனம் போரோளுைன்்றத்தில் எதிர்ப்பு 
எதுவும் இன்றி நிம்ற்ைற்்றப்படடது. இேற்-
கமைய கடநே 23 ஆம் திகதி இேற்கோன உறுப் -
பினர்களின் பபயர்ப் படடியமை சபோநோயகர் 
போரோளுைன்்றத்துககு முன்மைத்திருநேோர்.

இேன் பேோடர்ச்சியோக ்ேசியப் ்பர-
மையின் அங்குரோர்ப்பணக கூடடத்மே 
வியோழககிழமை நடத்ேத் தீர்ைோனித்திருந-
ேனர். அங்குரோர்ப்பணக கூடடத்தில் பிரே -
ைர் தி்னஷ் குணைர்த்ேன, சமப முேல்ைர் 
அமைச்சர் சுசில் பி்ரைஜயநே, ஆளும் கட -
சியின் முேற்்கோைோசோன் அமைச்சர் பிரசன்ன 
ரணதுங்க, எதிர்ககடசியின் முேற்்கோைோ-
சோன் ைக்ைன் கிரியல்ை, அமைச்சர் டிரோன் 
அைஸ், போரோளுைன்்ற உறுப்பினர்களோன 
அசங்க நைரத்ன, ரவூப் ஹககீம், ரிஷோட பதி -
யுதீன், ை்னோ க்ணசன், பழனி திகோம்பரம், 
ஜீைன் பேோண்டைோன், சிசிர ஜயக -
பகோடி, நோைல் ரோஜபக்ஷ, ்ஜோன்ஸ்டன் 
பபர்னோண்்டோ, சோகர கோரியைசம், அலி 
சப்ரி ரஹீம், ்ரோஹிே அ்பகுணைர்ேன, 
ைஜிர அ்பைர்ேன, சிை்நசதுமர சநதிர-
கோநேன் ஆகி்யோர் கைநது பகோண்டிருந -
ேனர்.

்ேசியப் ்பரமையோனது போரோளுைன்-
்றத்மேப் பிரதிநிதித்துைப்படுத்தும் சகை 
கடசிகளின் பிரதிநிதிகமளயும் உள்ளடக -
கியேோக 35 உறுப்பினர்கமளக பகோண்ட -
ேோக இருககுபைன அறிவிககப்படடிருநேது. 
எனினும், 23 உறுப்பினர்களின் பபயர்கள் 
ைோத்திர்ை முன்மைககப்படடிருநேன.

இநே நிமையில் முேைோைது அங்குரோர்ப்ப -
ணக கூடடத்தில் 15 உறுப்பினர்கள் கைநது 
பகோண்டிருநேனர். எதிர்ககடசித் ேமைைர் 
சஜித் பி்ரைேோச ஏற்கன்ை ஏற்போடு பசய் -
யப்படட கூடடங்களில் கைநது பகோள்ள -
விருப்பேோல் இதில் பங்்கற்க முடியோது 
என்பமே அறிவித்திருநேோர். அமைச்சர் 

டகளஸ் ்ேைோனநேோவும் சபோநோயகருககு 
அறிவித்திருநேோர்.

முேைோைது கூடடத்தில் இரு உபகுழுக-
கமள அமைககத் தீர்ைோனிககப்படடது. 
குறுகிய, நடுத்ேர ைற்றும் நீண்டகோை ் ேசியக 
பகோள்மககமள ைகுப்பேற்கோன ைழிகோட-
டுேல்கள் பேோடர்போன போரோளுைன்்றத்தின் 

பபோதுைோன முன்னுரிமைகமளத் தீர்ைோனிப்-
பது ைற்றும் பபோருளோேோர ஸ்திரத்ேன்மை 
பேோடர்போன குறுகிய ைற்றும் ைத்தியகோை 
நிகழ்ச்சித் திடடத்மே உருைோககுைது பேோடர் -
பில் இணககப்போடமட ஏற்படுத்துைது என் -
பன்ை இநே உபகுழுககள் அமைககப்படுை-
ேற்கோன ்நோககங்களோகும்.

குறுகிய, நடுத்ேர ைற்றும் நீண்டகோை 
்ேசியக பகோள்மககமள ைகுப்பேற்கோன 
ைழிகோடடுேல்கள் பேோடர்போன போரோளுைன்-

்றத்தின் பபோதுைோன முன்னுரிமைகமளத் 
தீர்ைோனிப்பது, பபோருளோேோர ஸ்திரத்ேன்மை 
பேோடர்போக குறுகிய ைற்றும் நடுத்ேரகோை 
பபோதுைோன அதிகும்றநே நிகழ்ச்சித் திட -
டங்கள் பற்றிய உடன்போடடுககு ைருைது, 
அமைச்சரமை அமைச்சர்கள், ்ேசியப் 
்பரமை, வி்சட குழுககளின் ேவிசோளர் -
கள் ைற்றும் இமளஞர் அமைப்புககளின் 
இமளஞர் அைேோனிப்போளர்கள் ஆகி்யோர் 
வி்சட கூடடங்களுககோன ஏற்போடுகமள 

்ைற்பகோள்ைது ்போன்்றமை ்ேசியப் ்பர -
மையின் ்நோககங்களோக இருககும்.

அது ைோத்திரைன்றி, ்ேசியப் ்பரமையோ -
னது தும்றசோர் ்ைற்போர்மைக குழுககள், 
அரசோங்க நிதி பற்றிய குழு, அரசோங்கக கணக-
குகள் பற்றிய குழு, அரசோங்கப் பபோறுப்பு 
முயற்சிகள் பற்றிய குழு, ைங்கித் பேோழில் 
ைற்றும் நிதிச்்சமைகள் பற்றிய குழு, ைழி -
ைமககள் பற்றிய குழு, பபோருளோேோர உறு -
திப்படுத்ேல் குழு, அத்துடன் அரசோங்கக 
கணககுகமளக கடடுப்படுத்தும் ஏ்ேனும் 
குழு ஆகியைற்றிலிருநது அறிகமககமளக 
்கோருைேற்கோன ேத்துைங்கமளக பகோண்டி -
ருககும்.

நோடு பேோடர்பில் எடுககப்படும் முககிய-
ைோன தீர்ைோனங்கள் குறித்து முன்னுரிமையு -
டன் ஆரோய்ைது இேன் ்நோககைோக இருக-
கும். அது ைோத்திரைன்றி ் போரோடடககோரர்கள் 
உள்ளிடட அமனத்துத் ேரப்பினமரயும் உள் -
ளடககிய ்ைமைத்திடடங்கமளயும் இது 
முன்பனடுககும்.

எநேபைோரு நபமரயும் ்ேசியப் ்பரமை -
யின் முன்னிமையில் அமழத்து கருத்துகக-
மளக ்கடபேற்கும், விசோரிப்பேற்கும் அதி -
கோரங்கள் ைழங்கப்படடுள்ளன. ஒவபைோரு 
போரோளுைன்்ற அைர்வு ைோரத்திலும் வியோ -
ழககிழமை கூடுைேற்கு ்ேசியப் ்பரமை 
தீர்ைோனித்துள்ளது.

ஆளும் கடசி, எதிர்ககடசி உறுப்பினர்கள் 

அமனைரும் ஒன்றிமணநது நோடமட முன் -
்னோககிக பகோண்டு பசல்ைேற்கோன சி்றநே -
பேோரு ைோய்ப்போக இது அமைநதுள்ளது 
எனப் பிரேைர் தி்னஷ் குணைர்த்ேன குறிப்-
பிடடோர்.

இது சி்றநேபேோரு ஆரம்பைோகும் என 
இதில் கைநது பகோண்ட உறுப்பினர்கள் 
பைரும் கருத்மேத் பேரிவித்திருநேனர். சர் -
ைகடசி அரசோங்கபைோன்ம்ற அமைப்பது 
பேோடர்போன ்யோசமனகள் முன்மைககப்-
படடு ைரும் நிமையில், முேற்கடடைோக 
அமனத்துக கடசிகமளயும் உள்ளடககிய 
்ேசியப் ்பரமை அமைநதுள்ளது எனைோம்.

கடநே கோைங்களில் எடுககப்படட ேன்னிச் -
மசயோன தீர்ைோனங்கள் ைற்றும் ஒருேமைப் -
படசைோன முடிவுகளோல் நோடு எதிர்பகோண்-
டுள்ள சைோல்கமள ஒரு படிப்பிமனயோக 
எடுத்துக பகோண்்ட எதிர்கோை பசயற்போடு-
கள் அமைய ்ைண்டும்.

 என்ை நோடடின் சோர்பில் பகோள்மகக -
மளத் ேயோரிககும் ்போது அமனத்துத் ேரப்-
பினரதும் கருத்துககமளயும் பசவிசோய்த்து 
குறிப்போக தும்றசம்பநேப்படடைர்கமள-
யும் அதில் உள்ைோங்கிக பகோண்டு பசல்ைது 
கோைத்தின் ்ேமையோகும். இநே அடிப்பமட 
விடயங்கமளயும் அரசியல்ைோதிகள் கருத்-
தில் பகோண்டு பசயற்படுைது அமனருககும் 
நன்மையளிப்பேோக அமையும்.

க�ொள்�த் தீர்ொனங�்ை ம்றக�ொள்வது உளளிட்ட 
முக்கிய்ொன முடிவு�்ை எடுக்கும் ம�ொது �ொரொளு-
்ன்றத்தில் உளை ச�ல �டசி�ளின �ங�ளிப்�யும் 

க�றறுக் க�ொளளும் ம�ொக்கில் உரு்வொக்�ப�ட்ட மேசியப ம�ர்்வயின 
முேலொ்வது கூட்டம் �்டநே வியொழக்கிழ்் �்்டக�ற்றது.

பி.ஹர்ஷன்...?

�ொட்்ட முனமனொக்கி
க�ொண்டு கசல்்வேற�ொன  
சி்றநேகேொரு ஆரம்�ம்!

மேசியப ம�ர்்வயின முேலொ்வது 
கூட்டத்தில் அரசொங�, எதிரணி 
ேரபபிலிருநது கி்்டத்துளை ்வரம்வறபு

சர்வ�டசி அரசொங�க்ொன்்ற அ்்ப�து கேொ்டர�ொன 
மயொச்ன�ள முன்்வக்�ப�டடு ்வரும் நி்லயில்,
முேற�ட்ட்ொ� அ்னத்துக் �டசி�்ையும் உளை்டக்கிய 
மேசியப ம�ர்்வயின ஆரம்�ம் சி்றநேகேொரு சமிக்்ஞை

நாட்டு நலனுக்ான
க்ாள்்்்ைத்
தயாரிககும் ப�ாது, 

அ்னத்துத் தரப்பினரி
னதும் ்ருத்துக்்ையும்
உள்ாங்கிக க்ாள்தற்கு

கி்ைத்துளை ்ாய்ப்பு!

உைபகங்கும் பகோவிட பேோற்று 
்பரிடர் நிைவிய ்போதிலும், இந-
தியோமை ைளர்ச்சிப் போமேககுக 
பகோண்டு ைநதிருககின்்றோர் பிர-
ேைர் ந்ரநதிர ்ைோடி. பபோருளோ-
ேோர ைளர்ச்சிமயப் பபோறுத்ேைமர 
இநதியோ ேற்்போது உைகில் ஐநேோ-
ைது இடத்தில் உள்ளது. பிரித்ேோனி-
யோமையும் முநதியபடி இநதியோ  
உைகில் 5 ஆைது இடத்துககு ைநது 
விடடமை சமீபத்திய ஆய்பைோன்-
றின் மூைம் பேரியைநதுள்ளது.

இநே பைற்றிககுக கோரணம் பிரே-
ைர் ந்ரநதிர ்ைோடிேோன் என்பதில் 
சந்ேகமில்மை. அைர் ைகுத்துள்ள 
நவீன திடடங்களோ்ை்ய உைக 
அரங்கில் இநதியோ ஐநேோைது இடத்-
துககு ைநதிருககின்்றது. ந்ரநதிர 
்ைோடியின் திடடங்கள் உைகளவில் 
போரோடடுப் பபற்றுள்ளன. நவீன இந-
தியோவின் உருைோககத்துககு ந்ரநதிர 
்ைோடியின் திடடங்க்ள ைழிைகுத்-
துள்ளன.

இது ஒருபு்றமிருகக, பிரபல்யம் 
மிகக உைகத் ேமைைர்கள் பேோடர்-
பில் சமீபத்தில் நடத்ேப்படட ைதிப்-
பீடடோய்வில் இநதியப் பிரேைர் 
ந்ரநதிர ்ைோடிககு மீண்டும் முே-
ைோமிடம் கிமடககப் பபற்றுள்ளது.'-
்ைோர்னிங் கன்சல்ட பபோலிடடிகல் 

இன்டலிஜன்ட' என்்ற அமைப்பு 
நடத்திய சர்ை்ேச ஆய்வி்ை்ய 
ந்ரநதிர ்ைோடி பேரிவு பசய்யப்பட-
டுள்ளோர். பிரபல்யம் மிகக உைகத் 
ேமைைர்களில் அதிகூடிய 75 வீே 
ைதிப்பீடு அைருககுக கிமடத்துள்-
ளது.

பிரேைர் ந்ரநதிர ்ைோடி எவைோறு 
முேலிடம் பிடித்ேோர்? இேற்கோன 
கோரணமும் இப்்போது பைளியோகி 
உள்ளது.

பசன்மன டிவிஎஸ் எைரோல்ட 
்ஹோம்ஸின் பிரம்ைோண்ட 
பண்டிமக கோை ேள்ளுபடி

'்ைோர்னிங் கன்சல்ட' எனும் அரசி-
யல் உளவு நிறுைனம் பல்்ைறு ேர-
வுகள் குறித்ே விபரங்கமள ைழங்கி 
ைருகி்றது. இேற்கோக அவைப்்போது 
அநே நிறுைனம் உைகம் முழுைதும் 
ைதிப்பீடடு ஆய்வு ்ைற்பகோண்டு 
ைருகி்றது.

அநே ைமகயில் கடநடே 
ஓகஸ்ட 17 முேல் ஓகஸ்ட 23 ைமர 
ஒவபைோரு நோடடில் உள்ள ேமை-
ைர்களுககும் அநே நோடடில் உள்ள 
ேமைைர்களுககோன பசல்ைோககு 
பேோடர்போக '்ைோர்னிங் கன்சல்ட' 
எனும் அமைப்பு ஆய்வு ் ைற்பகோண்-
டது. இநே ஆய்வின் முடிவி்ை்ய 
பிரேைர் ்ைோடியின் பசல்ைோககு உச்-
சத்தில் இருப்பது பேரியைநதுள்ளது.

பிரேைர் ந்ரநதிர ்ைோடிககு இந-
தியோவில் 75 சேவீே ைககள் ஆேரவு 
பேரிவித்துள்ளனர். 2022 ஜனைரி 
ைற்றும் 2021 நைம்பரில் பைளியோன 

படடியலிலும் முேலிடம் பிடித்ே 
ந்ரநதிர ்ைோடி ேற்்போது 3 ஆைது 
மும்றயோக மீண்டும் முேலிடம் 
பபற்று சோேமன பமடத்துள்ளோர். 
்ைலும் உைகளவில் பசல்ைோககு 
மிகுநே ேமைைரோகவும் ந்ரநதிர 
்ைோடி ைோறியுள்ளோர்.

்ைோடிககு அடுத்ேபடியோக 
பைகசி்கோ அதிபர் அண்டரஸ் 
ைோனுைல் ்ைோபஸ் ஒப்ரோ்டோர் 
2 ஆைது இடத்தில் உள்ளோர். 3 
ஆைது இடத்தில் இத்ேோலி பிரேைர் 
ைரி்யோ டரோகி உள்ளோர். பி்ரசில் 
அதிபர் ்போல்சனோ்ரோ 4ஆம் இடத்-
தில் உள்ளோர். அபைரிகக அதிபர் 
்ஜோ மபடன் 5 ஆைது இடத்திலும், 
கனடோ பிரேைர் ஜஸ்டின் டரூ்டோ 
6ஆைது இடத்திலும், ஜப்போன் பிரே-
ைர் புமி்யோ கிஷிடோ 7 ஆைது இடத்-
திலும் உள்ளனர். பிரோன்ஸ் அதிபர் 
இம்ைோனு்ைல் ்ைகரோன் 8 ஆைது 
இடத்தில் உள்ளோர்.

இநநிமையில் பிரேைர் ந்ரநதிர 
்ைோடி எப்படி முேலிடம் பிடித்ேோர் 
என்பது பற்றிய விபரமும் பைளியோகி 
உள்ளது. அேன்படி இநதியோவில் 
பகோ்ரோனோ பரைமை பிரேைர் ந்ரந-
திர ்ைோடி சி்றப்போக கடடுப்படுத்தி 
உள்ளேோக ைககள் கூறியுள்ளனர். 
குறிப்போக உைக ைககள்பேோமகயில் 
2 ஆைது இடத்தில் இருநேோலும் 
அைரது பசயல்போடமட ைககள் அதி-
கைோக போரோடடி ந்ரநதிர ்ைோடிககு 
ஆேரவு பேரிவித்துள்ளனர்.

்ைலும் 72 சேவீேத்துககும் அதிக-
ைோன ைககள் பிரேைர் ந்ரநதிர ் ைோடி 
நோடமட சரியோன திமசககு அமழத்து 
பசல்கி்றோர் என கருத்துக கணிப்பில் 
கூறியுள்ளனர். பகோ்ரோனோ கோைத்-
தில் உைக நோடுகள் அதிக சிரைத்மே 

சநதித்ேோலும் கூட பிரேைர் ்ைோடி 
அரசு சரியோன ைமகயில் பசயல்பட-
டேோக அைர்கள் பேரிவித்துள்ளனர்.

நடநது முடிநே கணிப்பீடடின்படி 
தினமும் 20 ஆயிரம் ்பரிடம் கருத்-
துப் பப்றப்படடது.

பிரேைர் ந்ரநதிர ்ைோடிககு உைக 
அரங்கில் சகதிைோய்நே, பசல்ைோககு 
மிகக குரல் உள்ளது. உைக அரங்கில் 
இநதியோவின் குரமையும் நிமைப்-
போடமடயும் உைகத் ேமைைர்கள் 
ைதிப்பேற்கு ந்ரநதிர ்ைோடி்ய கோர-
ணைோைோர்.

பைளிப்பமடயோக இநதியோ உைக 
அரங்கில் நம்ப முடியோே முககிய-
ைோன ைற்றும் பசல்ைோககுமிகக நோடு 
ஆகும். உைகில் மிகவும் பகோநேளிப்பு 
நிைவி ைரும் இன்ம்றய நிமையில், 
இநதியோவுடனோன உைகின் நல்பைண்-
ணம் ்ைகைோக ைளர்நது ைருகின்்றது 
என்பது குறிப்பிடத்ேககது.

“உைகம் ்ைகைோக ைோற்்றை-
மடநது ைருகி்றது. உைகம் நவீ-
னத்மே ்நோககி முன்்னறுகின்-
்றது. இநே ைோற்்றத்துககு ஏற்ப 
இநதியோமை பகோண்டு பசல்ைக 
கூடிய ேமைைரோக ந்ரநதிர ்ைோடி 
திகழ்ைேோக உைகத் ேமைைர்கள் 
கருத்துத் பேரிவிககின்்றனர்.

உைகில் ைோறிைரும் சைோல்கள் 
ைற்றும் சூழ்நிமைகமள எதிர்பகோள்-
ளும் ைமகயில் புதிய புதிய பசயற்-
றிடடங்கமள ந்ரநதிர ் ைோடி பசயற்-
படுத்தி ைருகின்்றோர்.  அ்ே்ைமள 
ஏமனய நோடுகளுடன் இநதியோ 
்பணி ைருகின்்ற நல்லு்றவும் இங்கு 
சுடடிககோடடத்ேககேோகும்.

எஸ்.சாரங்கன்...?

இநதியப பிரே்ர 
�மரநதிர ம்ொடி மீது 
உல��ொடு�ள

�ல்வறறின ்க்�ளுக்கு அதி�
ஈரபபு உளைது. அேறகுக் 
�ொரணம் இல்லொ்லில்்ல. 
இநதியொ்்வ ்வைரச்சிப
�ொ்ேக்குக் க�ொண்டு
்வரு்வேறகு �மரநதிர ம்ொடி
கசயற�டுத்தி ்வருகின்ற மு-
றம�ொக்�ொன திட்டங�மை
இேறகுப பிரேொன �ொரணம் 
ஆகும்.

கசல்்வொக்குமிக்� உல�த் ே்ல்வர�ளில்
பிரே்ர ம்ொடி முேலி்டம் பிடித்ே �ொரணம்!

இநதியொவிலும் 75 சேவீே ்க்�ைொல் விருப�ப�டும் பிரே்ர
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சர்்வ்ேச நோடுகளுடன் கோணபபடும் நட்-
புறவுகமை ்வலுபபடுத்தி அ்வற்றின் பூரண 
ஒத்துமழபமபப பபற்றுக பகோள்வதில் ஜனோ-
திபதி ரணில் விககிரைசிஙக முழு முயற்சி -
யுடன் ஈடுபட்டிருபபமேக கோணக கூடியேோ-
கவுளைது.

பிரிட்டிஷ் ைகோரோணி எலிசபத் இறுதிச் 
சடககிற்கோக பிரித்ேோனியோ பசன்றிருநே 
ஜனோதிபதி ரணில் விககிரைசிஙக, பிரித்ேோ-
னியோவின் ைன்னர் சோர்ளஸ், பபோதுநல்வோய 
பசயலோைர் நோயகம் உளளிட்ட உலகத் ேமல -
்வர்கமைச் சநதித்திருநேோர்.

இேமனத் பேோடர்நது ஜபபோன் ைற்றும் 
பிலிபமபன்ஸ் ஆகிய நோடுகளுககு விஜயம் 
்ைற்பகோண்டுளை ஜனோதிபதி ரணில் விககி -
ரைசிஙக, அஙகு பல்்்வறு உலகத் ேமல்வர் -
களுடன் சநதிபபுகமை நடத்தி இலஙமகயு-
டன் இமணநது பசயற்படுைோறு ்கோரிகமக 
விடுத்துளைோர்.

ஜபபோனின் முன்னோள பிரேைர் ஷின்்சோ 
அ்பயின் இறுதிச் சடஙகுகளில் கலநது 
பகோள்வேற்கோக ஜபபோன் பசன்றி -
ருநே ஜனோதிபதி ரணில் விககிரை -
சிஙக, அஙகு சிஙகபபூர் பிரேைமரச் 
சநதித்துக கலநதுமரயோடியிருந -
ேோர். இலஙமகயில் முேலீடுகமை 
்ைற்பகோளை முன்்வருைோறு 
அமழபபு விடுத்திருநே ஜனோதிபதி, 
இரு நோட்டுககும் இமடயிலோன 
சுேநதிர ்வர்த்ேக ஒபபநேத்மே நமட -
முமறபபடுத்ே எதிர்போர்பபேோகவும் 
கூறினோர்.

அடுத்ே்வருடம் இலஙமகயின் 75 
ஆ்வது சுேநதிர தினக பகோண்டோட் -
டஙகளில் கலநது பகோளை ்வருமக 
ேருைோறும் சிஙகபபூர் பிரேைருககு 
இேன்்போது அமழபபு விடுககபபட்-
டது.

ஜனோதிபதியின் இநே ஜபபோன் 
விஜயத்தின் ்போது அநநோட்டின் பிர -
ேைர் ஃபுமி்யோ கிஷிடோ ைற்றும் 
ஜபபோனிய சககர்வர்த்தி நருஹி்ேோ 
ஆகி்யோமரச் சநதித்து இரு நோட்டு 
ஒத்துமழபபுககள குறித்துக கலநது-
மரயோடியிருநேோர்.

ஜபபோனின் ப்வளிவி்வகோர அமைச் -
சர் ்யோஷிைோசோ ஹயோஷிமயச் 
சநதித்ே ்போது, சர்்வ்ேச நோணய 
நிதியத்துடனோன இலஙமகயின் ்பச் -
சு்வோர்த்மேயின் முன்்னற்றத்மே 
அ்வர் ்வர்்வற்றிருநேோர்.

்வழஙகுனர்களுடன் நடத்ேபபடும் 
கடன் ைறுசீரமைபபுப ்பச்சு்வோர்த் -
மேயில் ஜபபோன் முன்னணி பஙமக 
்வகிகக ேயோரோக இருபபேோகவும் 
அ்வர் பேரிவித்திருநேோர்.

அத்துடன், இலஙமகயின் கடநே 
ஆட்சியில் பல முேலீட்டுத் திட் -
டஙகமை இரத்துச் பசயேமேத் 
பேோடர்நது ஜபபோனுககும் இலங-

மகககும் இமடயிலோன உறவில் விரிசல் ஏற் -
பட்டிருநேது குறித்து ஜனோதிபதி ரணில் விக -
கிரைசிஙக விைககம் பேரிவித்திருநேதுடன், 
அநே முேலீட்டுத் திட்டஙகமை மீண்டும் 
ஆரம்பிபபதில் ஆர்்வம் கோட்டு்வேோகவும் 
கூறியிருநேோர்.

இலஙமகககும் ஜபபோனுககும் இமடயில் 
நீண்டகோல நட்புறவு கோணபபட்ட ்போதும், 
கடநே அரசோஙகத்தின் கோலத்தில் ஜபபோனின் 
முேலீடுகள நிரோகரிககபபட்டமையோல் இரு 
நோட்டுககும் இமடயிலோன உறவில் விரிசல் 
ஏற்பட்டிருநேது. இருநே்போதும் ஜனோதிபதி 
ரணில் விககிரைசிஙக முன்னர் பிரேைரோகப 
பேவி்யற்றிருநே கோலத்திலிருநது இரு நோட்-
டுககும் இமடயிலோன உறம்வப பலபப -
டுத்ே நட்வடிகமக எடுத்திருநேோர்.

இது பேோடர்பில் நமடபபற்ற 
பேோடர்ச்சியோன கலநதுமரயோடல்கமை-
யடுத்து இலஙமகயின் கடன் ைறுசீர -
மைபபு விடயத்தில் ஒருஙகிமணபபோ -
ைரோகச் பசயற்பட விருபபம் பேரிவித்ே 
ஜபபோன், பேோடர்ச்சியோன உேவிகமை 
அறிவித்திருநேது. ஐககிய ்ேசியக கட் -
சியின் முன்னோள ேமல்வரோன ்ஜ.ஆர்.
ஜய்வர்த்ேன ஜபபோ்னோடு பநருகக -
ைோன உறவுகமைப ்பணி ்வநதிருநேோர். 
இேமன ேற்்போமேய ஜனோதிபதி ரணில் 
விககிரைசிஙக மீண்டும் ்வலுபபடுத்தியி -
ருபபேோக்்வ ்ேோன்றுகிறது.

ஜபபோன் ைோத்திரைன்றி பல்்்வறு 
உலக நோடுகளுடன் ஜனோதிபதி ரணில் 
விககிரைசிஙக பேோடர்புகமைப புதுப -
பித்து முடிநேை்வோன ஒத்துமழபபுகக -
மைப பபற்று ்வருகின்றோர்.

பிரித்ேோனிய விஜயத்தின் ்போது அஙகுளை 
புலம்பபயர்நது்வோழ் இலஙமகயர்கமைச் சந -
தித்து நோட்டின் முன்்னற்றத்துககும், பபோரு-
ைோேோர மீட்சிககும் ஒத்துமழபபு ்வழஙக 
்்வண்டும் எனக ்கோரிகமக விடுத்திருநேோர். 
இநேக ்கோரிகமகமய பல புலம்பபயர்நது-
்வோழ் சமூகத்தினர் சோேகைோகப போர்த்திருப-
பேோக்்வ பேரிகிறது. ஏற்கன்்வ ஒரு சில 
புலம்பபயர் முேலீட்டோைர்கள இலஙமகககு 
்வநது முேலீட்டு ்வோயபபுககள குறித்ே ்பச்-
சுககமை ஆரம்பித்துளைமை சிறநேபேோரு 
விடயைோக்்வ கோணபபடுகிறது.

இது ேவிரவும், சர்்வ்ேச நோணய நிதியம் 
ைற்றும் ஆசிய அபிவிருத்தி ்வஙகி ்போன்ற 
சர்்வ்ேச உேவி ்வழஙகும் அமைபபுககளுட -
னோன இமணபபுககளும் பலபபடுத்ேபபட்டு 
்வருகின்றன. பிலிபமபன்ஸின் ைணிலோ 
நகரில் நமடபபற்ற ஆசிய அபிவிருத்தி 
்வஙகி ஆளுநர்களின் 55 ஆ்வது ்வருடோநேக 
கூட்டத்தில் ஜனோதிபதி ரணில் விககிரைசிஙக 
கலநது பகோண்டிருநேோர்.

பகோவிட் 19 பேோற்று ைற்றும் 
உகமரன் யுத்ேம் கோரணைோக 
ஏற்பட்ட உலகப பபோருைோேோர 
ஸ்திரமின்மையின் போேக விமை-
வுகள கோரணைோக உணவு, எரி -
பபோருள ைற்றும் உரம் என்ப்வற் -
றின் விமலகள அதிகரித்துளைன. 
இநநிமலமையோனது போரிய 
சுமையோக ைோறியுளைேோக இம் -
ைோநோட்டில் உமரயோற்றியிருநே 
ஜனோதிபதி சுட்டிககோட்டத் ே்வற -
வில்மல.

'உணவு ைற்றும் எரிபபோருள விமலகளின் 
அதிகரிபபு நடுத்ேர ்வர்ககத்தினரின் ்வைர்ச் -
சிமய குமறத்துளைதுடன், இநது சமுத்திர 
பிரோநதிய நோடுகளில் ்வசிககும் நடுத்ேர 

குடும்பஙகளின் ்வோழ்கமக முமறயில் ேோக -
கத்மேயும் ஏற்படுத்தியுளைது.

“பபரும் பபோருைோேோர அழுத்ேஙகளுககு 
ைத்தியில், நோட்டின் கடன் நிமலத்ேன்-

மைமய மீைமைபபேற்கு முன்பனப -
்போதும் இல்லோே ்வமகயில் இலஙமக 
முயற்சிகமை ்ைற்பகோண்டு ்வருகின் -
றது. ்ைலும் கடமன நிமலநிறுத்து்வ -
ேற்கோன இநே முயற்சிகளுககு அமனத்து 
ேரபபினரும் ஆேர்வளிபபோர்கள என 
எதிர்போர்ககி்றோம்.

இநே ஆழ ைற்றும் அழுத்ேைோன 
ைறுசீரமைபபுகமை ்ைற்பகோளளும் 
அ்ே்்வமை சமூகத்தில் அதிகம் போதிக-
கபபடக கூடிய ேரபபினர் பேோடர்பில் 
அரசோஙகம் க்வனம் பசலுத்தி ்வருகி -
றது. அேற்்கற்ப சமூகபபோதுகோபபிற்கு 

அதிக நிதி ைற்றும் ்வைஙகமை ஒதுககு்வ-
ேற்கு அமனத்து முயற்சிகளும் எடுககபபட்-
டுளைன.

எைது பபோருைோேோரத்மே இன்று நோம் ஸ் -
திரபபடுத்தியுள்ைோம். நோம் எவ்வோறு இநே 
பநருககடிமய தீர்ககி்றோம் என்பமே பல 
நோடுகமைப ்போல்்வ பஙகுேோரர்களும் உன் -
னிபபோகக கண்கோணித்து ்வருகின்றனர்” என 
ஜனோதிபதி அஙகு கூறியிருநேோர்.

இலஙமகயின் உண்மையோன நிமலமை 
நோட்டு ைககளுககும், உலக நோடுகளுககும் 
எடுத்துச் பசோல்லபபட ்்வண்டும் என்பதில் 
ரணில் விககிரைசிஙக ஆரம்பம் பேோட்்ட 
உறுதியோக இருநேோர். ஜனோதிபதியோகப பேவி 
ஏற்பேற்கு முன்னர் பிரேைரோகப பேவி ்வகித் -
ே்போது நோட்டின் பபோருைோேோர நிமலமை 
குறித்து ஒவப்வோரு போரோளுைன்ற அைர்வு 
்வோரத்திலும் பேளிவுபடுத்தியிருநேோர்.

உண்மை ைமறககபபட்டு ைககமை ஒரு 
ைோயத்்ேோற்றத்தில் ம்வத்திருககத் ்ேம்வ -
யில்மலபயன்பது அ்வருமடய நிமலபபோ-
டோக இருநேது. இவ்வோறோன பின்னணியில் 
இலஙமக ேற்பபோழுது எதிர்பகோண்டுளை 
பநருககடிகளிலிருநது மீள்வேற்கு சர்்வ்ேசத்-
தின் ஒத்துமழபபு நோடபபட்டு ்வருகிறது.

சர்்வ்ேச நோணய நிதியத்திடமிருநது கடன் 
உேவிமயப பபற்றுக பகோளை பணியோைர் -
கள ைட்டத்தில் இணககபபோடு எட்டப-
பட்டுளைது. சர்்வ்ேச நோணய நிதியத்தின் 
உேவிமய நோடு்வேோ, இல்மலயோ என்பது 
பேோடர்பில் குழபபம் நிலவிய கோலகட் -
டத்தில் ஜனோதிபதி ரணில் விககிரைசிஙக 
ேமலமையிலோன அரசோஙக்ை உறுதியோன 

முடிம்வ எடுத்து சர்்வ்ேச 
நோணய நிதியத்துடனோன ்பச் -
சுககமைத் பேோடர்ச்சியோக 
முன்பனடுத்துச் பசன்றது.

இநேப ்பச்சு்வோர்த்மேகள 
சோேகைோன நிமலககுச் பசல்்வ -
ேற்குத் ேமலமைத்து்வம் ்வகிப-
பதிலும் ரணில் விககிரைசிஙக 
குறிபபிடத்ேகக பஙகிமன 
்வகித்துளைோர். இலஙமகயின் 
கடன் ைறுசீரமைபபுககள 
குறித்து இணககபபோடு எட்-
டபபட்டு அறிகமக சைர்பபிக-
கபபட்டதும் சர்்வ்ேச நோணய 
நிதியத்திடமிருநது கடன் -
பேோமகமயப பபற்றுக பகோள -
்வேற்கோன ்வோயபபுக கிமடக-
கும். இேற்கோன முயற்சிகமை 
அரசோஙகம் ப்வற்றிகரைோக 

முன்பனடுத்து ்வருகிறது.
இது ஒருபுறமிருகக அரசியல் ரீதியோகவும் 

ஸ்திரத்ேன்மைமய ஏற்படுத்து்வேற்கோன 
்்வமலத்திட்டஙகள முன்பனடுககபபட்டுள-
ைன. இேன் ஒரு அஙகைோக போரோளுைன்றத்-
தில் அஙகீகரிககபபட்ட அமனத்து அரசியல் 
கட்சிகமையும் உளைடககியேோக ்ேசிய 
்பரம்வ அமைககபபட்டுளைது. எதிர்கோ-
லத்தில் போரோளுைன்ற குழுககள பலபப -
டுத்ேபபட்டு ப்வளிபபமடத் ேன்மையோன 
முமறயில் பசயற்போடுகள முன்பனடுத்துச் 
பசல்லபபடவுளைமையும் இஙகு குறிபபி -
டத்ேககேோகும்.

ஜப்பான், சிங்கபபூர், பிலிப்்ன்ஸ், ஐ.நபா, சர்்வதேச நபாணய நிதியம், 
ஆசிய அபிவிருத்தி ்வஙகி, புலம்்்யர் இலங்்கயர் சமூ்கம் த்பான்்ற 
்லத்வறு ேரபபு்களிலிருந்தும் இலங்்க மீது ்்ருகும் ஆேரவு

நபாடு எதிர்்்கபாண்டுள்ள ்நருக்கடி்களிலிருந்து
மீள்வேற்குப ்லத்வறு முயற்சி்க்்ள அரசபாங்கம்
முன்்னெடுத்து ்வருகின்்றது. அரசியல ரீதியபா்க

ஸ்திரத்ேன்்மை்ய ஏற்்டுத்ே ஒரு ்க்கம் முயற்சி்கள எடுக்கப்ட்டு
்வரும் நி்லயில, ்கடன் மைறுசீர்மைபபு, சர்்வதேச நபாணய நிதியம்
உளளிட்ட சர்்வதேச ஒத்து்ைபபுக்க்்ளப ்்ற்றுக
்்கபாள்வேற்்கபானெ முயற்சி்கள முடுககி விடப்ட்டுள்ளனெ.

்நருக்கடியிலிருந்து இலங்்க்ய
மீட்்ேற்கு குவியும் சர்்வதேச ஆேரவு!

ஜனாதிபதி ரணில்
விக்கிரமசிங்கவின்
சர்வதேச இராஜேந்திர
ஆளுமமக்குக்
கிமைத்துள்ள வ்வற்றி!

உல்கத் ே்ல்வர்்கள ்லருடனும் 
ஜனெபாதி்தி தநரடி சந்திபபு

சர்்வதேசத்துடன் ்கசபபுணர்வு்க்்ள 
அ்கற்றி, நல்லண்ணத்்ே
்வலுப்டுத்து்வதில ஜனெபாதி்தி 
ரணில கூடுேல அக்க்்ற
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இலங்ைக புைக�ரத பாைதக-
�ல் �கவும் �சாலமானதும் 
அற்புதமான ��ல் அனுப-

வங்கைள தரும் �ங்கமைல சுரங்கம் 
உல�ல் ேபசப்படும் ஒரு �ரதான சுரங்க 
பாைதயாகும்.

புைக�ரத பயணம் 
என்றால் எமது வாழ்�ல் 
ெப�ேயார் முதல் ��ேயார் 
வைர மறக்க மு�யாத அனு-
பவங்கைளயும் ம�ழ்ச்�-
ையயும் தரும் ஒன்றாகும். 
அ�லும் மைலயக புைக�ரத 
பயணம் முற்�லும் �த்�யாச-
மானதும் கைலத்துவ�க்கதும் 
ஆகும்.

இதற்கு �ரதான காரண-
மாக அைமவது மைலயக புைக�ரத 
பாைத�ல் அைமந்துள்ள சுரங்க வ�-
பாைதகளும், இயற்ைக காட்�களும் 
எ�ல் ெகாஞ்சும் மைல �ரேதசங்க-
�ல் அைமந்துள்ள ேத�ைல மைல-
களும், �ர் �ழ்ச்�கள், ச�வுகள் வைள-
வுகள் �ைறந்த �கவும் ரம்�யமான 
பாைதகள் என்றால் அது �ைகயாகாது 
இ�ல் கு�ப்பாக புைக�ரத பயணம் 
என்றாேல எமது கண்முன் ேதான்றுவது 
சுரங்க வ� பாைதகள்.

�ங்கமைல சுரங்கம் உல�ல் ேபசப்ப-
டும் ஒரு �ரதான சுரங்கப் பாைதயாகும்.

ெகாழும்��ருந்து பதுைள வைர-
யுள்ள புைக�ரத பாைத�ல் சுமார் 44 
சுரங்கங்கள் உள்ளன.

இ�ல் �க �ண்ட சுரங்க 
பாைதயாக இருப்பது நுவெர�யா 
மாவட்டத்�ல் ஹற்றன் நகருக்கும் 
ெகாட்டகைல நகருக்கும் 108 4/3 
ைமல் கல்லுக்கும் 109 4/1 ைமல் 
கல்லுக்கும் இைட�ல் அைமந்-
துள்ள 14 இலக்க �ங்கமைல சுரங்-
கபாைத. இது ஹற்ற�ல் ஆரம்-
�த்து ெகாட்டகைல�ல் மு��றது.

பார்ப்பவர்களுக்கு இ�ல் என்ன 
�ேசஷம் என்று எண்ணத் ேதான்றும். 
ஆனால் அற்புதங்கள் �ைறந்த அனுப-
வம் தரும் பாைத தான் �ங்கமைல சுரங்-
கம்.

ஆங்�ேலயர் காலத்�ல் அைமக்கப்-
பட்ட கு�த்த சுரங்க வ� பாைத சுமார் 
1844 அ� �ளமும் 18 அ� அகல-

மும் ெகாண்டது. இந்த �ண்ட சுரங்க 
வ�பாைத வ�யாக புைக�ரதங்கள் மட்-
டுமன்�, ெகாட்டகைல பகு��ல் உள்ள 
எ�ங்டன், யு��ல்ட், ெகாட்டகைல, தகர-
மைல, ெதாப்� ேதாட்டம் உள்�ட்ட பல 
ேதாட்டங்கைள ேசர்ந்த ஆ�ரக்கணக்-

கான மக்கள், பாடசாைல மாணவர்கள், 
ெதா�லாளர்கள் இந்த சுரங்க வ� 
பாைத வ�யாக ஹற்றன் நகருக்கும் 
ஹற்றன் நக�ல் அைமந்துள்ள பாடசா-
ைலகளுக்கும் வருைக தரு�ன்றனர்.

இருள் �ைறந்த பாதுகாப்பற்ற 
பாைத�ல் அச்ச�ன்�, உ�ைர துச்-
சமாக ம�த்ேத வரு�றார்கள். இந்த 

சுரங்க வ� பாைத�ல் ஏைனய சுரங்க 
வ� பாைத�ைன �ட மாறுபடுவதற்கு 
காரணம் இந்த சுரங்க வ� பாைத�ன் 
நடு�ல் ஒரு ெப�ய வைளவு காணப்படு-
வதும் இதைன கடப்பதற்கு 25 ��டங்-
கள் வைர எடுப்பதும் அ�க்க� அபூர்வ-
மான மாறுபட்ட ஓைசகள் ேதான்றுவதும் 
காரணம் என இதைன கடக்கும் பலர் 
ெத��க்�ன்றனர்.

காதல் முரண்பாடுகள், வாழ்க்ைக-
�ல் �ரக்�யைடந்தவர்கள் தற்ெகாைல 
ெசய்து ெகாள்ளும் ஒரு இடமாக இது 
காணப்படுவதாகவும் இதனால் இ�ல் 
அ�க்க� பயங்கரமான அமானு�ய சத்-
தங்கள் �ல ேநரங்க�ல் ேகட்பதாகவும் 
இவ்வாறான சம்பவங்கள் �கழும் ேபாது 

ஒரு �ல �னங்கள் ெசல்லும் வைர 
ெநஞ்�ல் பயம் இருப்பதாகவும் பலரும் 
சுட்�க்காட்டு�ன்றனர்.

ஆரம்பத்�ல் இந்த சுரங்கத்�ைன 
கடப்பதற்கு பந்தங்கள் �ற்பைன ெசய்-
யப்பட்டதாகவும் தற்ேபாது ெதா�நுட்ப 
வளர்ச்��ன் காரணமாக ேடாச் ைலட் 
கைளயும், ெசல்�டப்ேப�கைளயும் 
பயன்படுத்� கடப்பதாகவும் ெத��க்கப்-
படு�றது.

சுமார் 150 வருடங்களுக்கு ேமல் 
பைழைம வாய்ந்த கு�த்த சுரங்க பாைத 
1865 – ெதாடக்கம் 1871 ஆண்டு 
காலப்பகு��ல் அப்ேபாைத �ேலான் 
புைக�ரத ேசைவ�ல் தைலைம அ�-
கா�யாக ப�யாற்�ய ேசர் �ல்ேபாட் 
�ன்� ேமால்சுவத் என்பவரால் எந்த �த 
ெதா�ல்நுட்ப வச�யும் இல்லாத காலகட்-

டத்�ல் கருங் கல்�ைன குைடந்து இந்த 
சுரங்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த சுரங்கம் உருவாக்குவதற்கு 
ெபரும்பாலும் இந்�ய வம்சாவ�ைய 
ேசர்ந்த த�ழர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்-
ளனர் என்பதற்கு அந்த சுரங்கப்பகு�-
�ல் உள்ள கருங்கற்க�ல் அவர்களது 
ெபயர்கள் ெபா�க்கப்பட்டுள்ள கற்கள் 
சான்று ப�ர்�ன்றன.

�கவும் ரம்�யமான சூழு�ல் காட்டுப்-
பகு��ல் �ங்கத்�ன் முகத்�ன் ேதாற்ற-
முைடய ஒரு மைலப்பாங்கான �ரேதசத்-
�ல் இது அைமந்துள்ளதனால் இதற்கு 
�ங்கமைல சுரங்கம் என ெபயர் சூட்டப்-
பட்டுள்ளது.

எது எவ்வாறான ேபா�லும் அ�-
கமான மக்கள் கடக்கும் �ரதான 
பயண பாைதயாக இது காணப்படு-
�ன்றது.

இந்த பாைத�ல் �கவும் ஆபத்துக்-
கள் காணப்படு�ன்றன. கு�ப்பாக 
பாடசாைல மாண�கள், இளம் யுவ-
�கள் எவ்�த பாதுகாப்பும் இன்� 
கடும் இருட்�ல் ஒரு ஒ� பந்ததத்-
�ன் துைணயுடன் மாத்�ரம் தன்னந் 

த�ேய ெசல்�ன்றனர். அ�கமா-
னவர்கள் ெபாருளாதார ெநருக்க� 
காரணமாக அ�க பணம் ெபாது 
ேபாக்குவரத்�ற்கு ெசல�ட ேவண்�-
யுள்ளதனாலும் அ�க வறுைம கார-
ணமாகவும் தமது உ�ைர துச்சமாக 
ம�த்து இவ்வாறு பய�க்�ன்றனர்.

இவ்வாறு இருட்�ல் பய�ப்ப-
வர்க�ன் பாதுகாப்பு கரு� சுரங்-
கத்�னுள் குைறந்தது �ன் �ளக்-

குகைளயாவது ெபாருத்� ெகாடுத்தால் 
ேபருத�யாக இருக்குெமன பலரும் சுட்-
�க்காட்டு�ன்றனர்.

இது இவ்வா�ருக்கு ஹற்றன் பகு�க்கு 
�ர் பாசன �ரேதசமாக கு�த்த சுரங்-
கப்பகு� காணப்படு�ன்றது. ஹற்றன் 
புைக�ரத �ைலயத்�ற்கும் புைக�ரத 
�ைலய �டு�களுக்கும் �ரதான கு� 

�ர் ெபற்றுக்ெகாடுக்கும் �ரேதசமாகவும் 
இந்த பகு� காணப்படு�ன்றன.

இைத �ட இந்த சுரங்கத்�ல் ஆ�ரக்க-
ணக்கான மைழக்குரு� கூடுகள் காணப்-
படு�ன்றன. சுரங்கத்�ன் ேமலுள்ள காட்-
டுப்பகு��ல் காட்டுக்ேகா�கள் மான், 
மைற, முயல், பன்�, �றுத்ைத உள்�ட்ட 
எமது நாட்�க்கு உ�த்தான அ�ய வைக 
தாவரங்களும் பறைவகளும் வாழ்�ன்-
றன. ஆகேவ இந்த �ரேதசத்�ைன ஒரு 
சுற்றுலா �ரேதசமாக �ருத்� ெசய்வதற்-
கான வச�கள் காணப்படுவதும் இங்கு 
சுட்�க்காட்டப்பட ேவண்�ய �டயேம.

இது கு�த்து ெபாது மக்கள் கருத்து 
ெத��க்ைக�ல்,.. 

இந்த சுரங்கத்�ன் வ�யாக பல ஆண்-
டுகளாக பயணஞ் ெசய்வதாகவும் இ�ல் 
பய�ப்பதற்கு ஆரம்பத்�ல் அச்சம் 
காணப்பட்ட ேபா�லும் தற்ேபாது எவ்�த 
அச்சமும் �ைடயாது என ெத��க்-
�ன்றனர்.

முன்ெபல்லாம் புைக�ரம் வரும் 
ேபாது ஒ� எழுப்புவதாகவும் இப்ேபாது 
அவ்வாறு ஒ� எழுப்புவ�ல்ைல என்றும் 
அ�க ேவகத்�ல் பய�ப்பதாகவும் இது 
�கவும் ஆபத்தானது எனவும் சுட்�க்காட்-
டு�ன்றனர்.

இேத ேநரம் ச� ஞா�று �னங்க�ல் 
பாடசாைல மாணவர்கள் இந்த சுரங்கத்-
�ைன தவறாக பயன்படுத்துவதாகவும் 
இதனால் ஏைனய மாணவர்கள் மற்றும் 
இைளஞர் யுவ�கள் �ர�வதற்கு வ� 
சைமப்பதாகவும் பலர் சுட்�க்காட்டு�ன்ற-
னர். எனேவ இது கு�த்து உ�ய அ�கா-
�கள் கவனெமடுக்க ேவண்டும் எனவும் 
பலர் ேகா�க்ைக �டுக்�ன்றனர். 

அற்புத அனுபவங்கள், திகில் தகவல்கைள தரும் 
ஹற்றன் சிங்கமைல சுரங்கவழிப் பாைத

நாட்�ல் தற்ேபாது �லவும் 
ெபாருளாதார ெநருக்க� 

ெபருந்ேதாட்ட துைற�ல் ெபரும் 
பா�ப்ைப வருங்காலத்�ல் ஏற்ப-
டுத்துவதற்கான சாதக �ைலைமகள் 
தற்ேபாது ெமல்ல உருெவடுத்துக் 
ெகாண்டு வரு�ன்றது. அ�ல் 
�ரதான கார�யாக ெதா�லாளர் 
இத் துைறைய �ட்டு �ல�ச் ெசல்-
லுதல் அ�க�த்துள்ளது. அதனால் 
நாட்டுக்கு ெபரும் வருமானத்ைத ஈட்-
�த்தரும் ெபருந்ேதாட்ட ெதா��ல் 
வருங்காலத்�ல் ெதா�லாளர்க�ன் 
பற்றாக்குைற பூதாகரமாக உருெவடுக்-
கலாம் என ேதான்று�றது.

200 வருட காலத்ைத எட்�யுள்ள 
ேத�ைல ெதா�ல்துைற இன்று 
ஒவ்ெவாரு ேதாட்டப்பகு�க�லும் 
அரு�வருவைத அவதா�க்க கூ�-
யதாக காணப்படு�றது.

இந்த �ைல�ல் ெபருந்-
ேதாட்ட ெதா�ல் துைற�ல் 
ேத�ைல ப�ர்ச்ெசய்ைக�ல் 
தம்ைம ெதா�லா�யாக 
ஈடுபடுத்� வாழ்வாதார 
ெதா�லாக முன்ெனடுத்து 
வரும் ெதா�லாளர்க�ன் 
எண்�க்ைகயும் நாளுக்கு 
நாள் குைறந்து ெகாண்ேட 
ெசல்�ன்றது.

இவ்வாறு ெதா�லாளர்-
கள் குைறந்து ெசல்வதற்கு 
�ரதான காரணங்கள் பல 
உண்டு.

இ�ல் வருமானம் குைறவு, 
இத் ெதா�ல் துைறைய முகா-
ைமத்துவம் ெசய்பவர்கள் ெதா�-

லாளர்கள் �து ��க்கும் ெகடு-
��கள்,ெதா�லாளர்கள் உ�ைம 
�டயங்க�ல் வஞ்�க்கப்படுதல், 
சலுைக குைறபாடு என அடுக்� 
ெகாண்டு ெசல்லப்படும் பல �ரச்�-
ைனகள் உண்டு.

இவ்வாறு நாளுக்கு நாள் பல்ேவறு 
ெகடு��களுக்கு முகம் ெகாடுத்து 
வரு�ன்ற ெதா�லாளர்களுக்கு 
ேத�ைல ெதா�ல் துைற�ல் 
ெவறுப்பு ஏற்பட்டு நாளாந்தம் 
குடும்ப சுைமக்கு ஏற்ற வருமா-

னத்ைத ஈட்�க்ெகாள்ளக்கூ�ய 
மாற்று ெதா�ல்கைள ேத�ச் ெசல்ல 
ேவண்�ய �ைலக்கு ெதா�லாளர்-
கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

அேதேநரத்�ல் ேதாட்டத் 
துைற�ல் எட்டு ம�ேநரத்�ற்கு 
அ�கமாக ெதா�லாற்� ஆ�ரம் 
ரூபாவுக்கு குைறவான நாள் சம்-
பளத்ைத ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கு 
அப்பால் நாளாந்தம் 2000/=ரூபா-
வுக்கு அ�கமான வருமானம் வரக்கூ-
�ய �வசாய கா�க�ல் ேவைல,-

ேஹாட்டல்க�ல் ேவைல உட்பட 
கூ� ேவைலக்காக ெதா�லாளர்கள் 
ெசன்று �டு�றார்கள்.

இருப்�னும் நமது நாட்�ல் 
காணப்படும் ெதா�ல் துைறக-
�ல் நாளாந்த வருமானத்�ல் அ� 
குைறவான வருமானத்ைத ெபற்றுக்-
ெகாள்பவர்கள் ேதாட்டத் ெதா�லா-

�கள் என்பதற்கும் மாற்றுக் கருத்-
�ல்ைல.

உடல் ��யாக கஷ்டப்பட்டு 
ெதா�ல் ெசய்பவர்கள் ேதாட்ட 
ெதா�லாளர்கள் என்பது யாவரும் 
அ�ந்த �டயம்.

இந்த �ைல�ல் தமது வருமா-
னத்ைத அ�க�த்து ெகாள்வதற்கா-

கவும், குடும்பத்ைத வறுைம�ல் 
இருந்து பாதுகாக்கவும் ெதா�லா-
ளர்கள் பலர் ேதாட்ட ெதா��ல் 
இைட�ல� மாற்று ெதா�லுக்கு 
ெசல்�ன்றனர்.

இன்னும் �லர் ெதா��ல் இைட-
�ல� நாளாந்தம் �ைடக்கும் வருமா-
னத்�ல் ��ய ெதாைகைய �ட்டுக்கா-
கவும் பா�ய ெதாைகைய தமது உடல் 
வ�ைய ேபாக்க மதுவுக்கும் ெசலவு 
ெசய்து வரு�ன்றனர்.

இந் �ைல�ல் ேதாட்ட ெதா�ைல 
இழந்து மாற்று இடங்களுக்கு 
நாளாந்த வருமானத்�ற்ெகன 
ெசல்லும் ெதா�லாளர்க�ன் 
உைழப்ைப ேதாட்டப்பகு�க�ல் 
ஒரு �லர் சுரண்டும் �ைலயும் உருவா-
�யுள்ளது. அதாவது �ரதான நக�ல் 
இருந்து தூரப் �ரேதச ேதாட்டங்கள் 
பல மைலயகத்�ல் காணப்படு�றது.

இவ்வாறு காணப்படும் ேதாட்டங்-
க�ல் ஒரு �லர் ெதா�லாளர்க�ன் 
நாளாந்த உைழப்ைப சுரண்டும் 
வைக�ல் சட்ட �ேராத மது �ற்ப-
ைனைய ெசய்து வருவதுடன், இவர்-
கள் �ற்பனக்கு ெகாண்டு வரும் 
சட்ட �ேராத மதுவுக்கு 

உைழக்கும் �ல ெதா�லாளர்கள் 
அ�ைமயா� தமது உைழப்ைப �ண் 

�ரயம் ெசய்து வரு�ன்றனர்.
இது இன்று ேநற்று உருவான �ரச்-

�ைன அல்ல ேதாட்டப்பகு��ல் 
காலம் காலமாகேவ இடம்ெபற்று 
வரும் பா�ய �ரச்�ைன என்றும் 
ெசால்ல மு�யும். ஆனால் இைத 
மாற்�யைமத்து,ேச�ப்பு என்ற பழக்க 
வழக்கத்ைத ெதா�லாளர்க�டம் 
ெகாண்டு ெசல்�ன்ற ேபாது ேதாட்ட 
ெபண்கள் ேச�ப்�ல் ஆர்வம் 
காட்�னாலும் குடும்ப ெபண்கள் 
ேச�ப்பைத ஆண்கள் எடுப்பதாகவும் 
ெத��க்கப்படு�றது.

உடபுஸ்ஸலாைவ �ரேதசத்�ல் 
உள்ள ேதாட்டங்கள் �லவற்�ல் 
சட்ட�ேராதமான க�ப்பு �ற்பைன 
ெசய்யப்படுவதாகவும்,இதனால் 
எமது ஆண்கள்,இளம் சமூகத்�னர் 
க�ப்புக்கு அ�ைமயா� நாளாந்தம் 
உைழக்கும் வருமானத்ைத க�ப்-
புக்கு இைரயாக்கு�ன்றனர்.

அதன�ப்பைட�ல் உடப்புஸ்ஸ-
லாைவ ஓல்�மார் ேதாட்டத்�ன் 
��வான ஊவா பரனகம, அம்-
பஸ்ேதாவ ெபா�ஸ் ��வுக்-
குட்பட்ட தாம்பரத்ைத மற்றும் 
��யெகாைல ஆ�ய ேதாட்-
டங்க�ல் வழைமக்கு மாறாக 
சட்ட �ேராத மதுபான 
பாவைனக்கு இைளஞர்களும் 
அ�ைமயா� உைழக்கும் 
பணத்ைத க�ப்பு கு�க்கேவ 
ெசலவு ெசய்து பா�ய ெபாரு-
ளாதார பா�ப்புக்கும் ஆளா� 
வருவதாக ேதாட்ட ெபண்கள் 
கவைல ெத��க்�ன்றனர்.

இதன் காரணமாக குடும்ப 
கஷ்டம்,குடும்ப �ணக்கு, 
அ�, த�,ெபா�ஸ் �ரச்-

�ைன என பல்ேவறு துன்பங்க-
ளுக்கு ேதாட்ட ெபண்கள் முகம் 
ெகாடுத்து வருவதாகவும் ெத��க்-
�ன்றனர்.

அத்துடன் தும்பவத்ைத ேதாட்டப் 
பகு��ல் சட்ட�ேராதமாக க�ப்பு 
உற்பத்� ெசய்யப்படுவதாகவும்,-
அைத ��யெகாைல ேதாட்டத்�ல் 
மைற�டம் ஒன்�ல் �ற்பைன ெசய்-
யப்படுவதாகவும் ேதாட்ட ெபாது 
மக்கள் ெத��க்�ன்றனர்.

இது கு�த்து ெதா�ற்சங்கங்கள்,-
ெபா�ஸ் �ைலயங்கள், சமூக 
ெதாண்டு �றுவனங்க�ன் கவனத்-
�ற்கு ெகாண்டு வந்த ேபா�லும் 
இன்னும் ச�யான �ர்வு �ட்ட-
�ல்ைல,

எனேவ இந்த �ரச்�ைனக்கு 
ெபா�சார் மூலம் �ர்வு �ைடக்கப்-
ெபற ேவண்டும். ெபா�ஸாரால் 
சட்ட�ேராத மதுபானம் தயா-
�ப்ேபார், �ற்பைன ெசய்ேவார் 
ைகதுெசய்து தண்டைன ெபற்றுக் 
ெகாடுக்க ேவண்டும். இதனால் 
ேதாட்ட ேவைல�ல் இருந்து �ல� 
அ�க வருமானத்ைத ஈட்� அைத 
சட்ட�ேராத மதுபானத்துக்கு ெசலவு 
ெசய்யும் பா�தாப �ைல�ல் இருந்து 
ெதா�லாளைர �ட்கலாம்.

ஆ.ரேமஸ்

ெதாழிலாளர் இைடவிலகலால் 
பாரிய சிக்கலில் ேதாட்டங்கள்

  ெவளி ேவைலகளில் உைழக்கும் அதிக 
வருமானத்ைத சட்டவிேராத மதுபானத்-
துக்கு ெசலவழிக்கும் ஆண்கள்....

  ெபாருளாதார ெநருக்கடியினால் ேமலும் 
ேமாசமைடயும் ெதாழிலாளர்களின் வாழ்-
வாதாரம்...

  ெகாழும்பிலிருந்து பதுைள வைரயுள்ள புைகயிரத பாைதயில் 
சுமார் 44  சுரங்கங்கள் உள்ளன.

  இருள் நிைறந்த பாதுகாப்பற்ற பாைதயில் அச்சமின்றி, உயிைர 
துச்சமாக மதித்ேத ெசல்கின்றனர்...

  காதல் முரண்பாடுகள், வாழ்க்ைகயில் விரக்தியைடந்தவர்கள் 
தற்ெகாைல ெசய்து ெகாள்ளும் ஒரு இடமாகவும் இருக்கிறது

ஹற்றன் �ேசட �ருபர்
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இலங்ைக ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்துக்கு   
ேதர்வான சுயாதீன அறிவிப்பாளர்கள் விபரம்   
தகு�யும் �றைமயும் வாய்ந்த 

இைளஞர் யுவ�கள் த�ழ் 
ஒ�பரப்ைப ேமலும் ேமம்ப-

டுத்துவதற்காக, கூட்டுத்தாபனத்�ன் 
தைலவர் ஹட்சன் சமர�ங்க�ன் 
ப�ப்புைரக்கைமய கூட்டுத்தாப-
னத்�ன் ப�ப்பாளர் நாயகம் N.A.I. 
ந�ன் குமார �ஸ்ஸங்க�ன் ெந�ப்-
படுத்த�ல், �ர� ப�ப்பாளர் 
நாயகம் (�கழ்ச்�ப்��வு) மயூ� 
அேப�ங்க�ன் ேமற்பார்ைவ�ல், 
த�ழ்ச்ேசைவ ப�ப்பாளர் ஆர்.கண-
ப�ப்�ள்ைள�ன் வ�காட்ட�ல் 

இைணத்துக்ெகாள்ளப்பட்�ருக்�-
றார்கள்.   

த�ழ்ச்ேசைவ மற்றும் �ராந்�ய 
ேசைவகளான யாழ் எப்.எம், மைலயக 
ேசைவ, �ைற எப்.எம் என்பவற்�ற்கு 
வரலாற்�ல் அ�கூ�ய இைளஞர், யுவ-
�கள் கூட்டுத்தாபனத்�ன் தைலவர் 
ஹட்சன் சமர�ங்க�ன் முயற்��ன் 
பயனாக ேசைவக்காக இைணத்துக்-
ெகாள்ளப்பட்�ருப்பது இதுேவ முதற் 
தடைவயாகும் என்று த�ழ்ச்ேசைவ 
ப�ப்பாளர் ஆர். கணப�ப்�ள்ைள 
ெத��த்தார்.

யாழ் எப் எம்   
ெதாடர் இலக்கம்      ெபயர்   
 01    கந்ைதயா க�பன்   
 02    ெகலஸ்�யா ேஜசுதாசன்   
 03    யு.சங்�த்   
 04   தனப்��யா அம்பலவாணர்   
 05   �லா� சந்�ரகுமார்   
 06   புஷ்பரா� ர�ந்�ரன்   
  07 ஏ.�ேநாதவன்

  �ைற எப் எம்   

ெதாடர் இலக்கம்     ெபயர்   
 01    ஜலாலு�ன் பாத்�மா �ல்�யா   
 02    ஜமால்�ன் ெமாஹம்மட் ச�ர்   
 03    அஸ்வத்கான் பாத்�மா பர்�ன்   
 04    ேலாரா ஷர்�கா தர்மகுல�ங்கம்   
 05    அம்சார் ெமாஹம்மட் இன்சாப்   
 06    ர�க் �ப்கா   
 07    எம்.எவ்.பா�ரா   

மைலயக ேசைவ   
ெதாடர் இலக்கம்     ெபயர்   
 01    �ஜயேசகரன் �லக்ஷனா   
 02    �ருஷ்ணமூர்த்� �ல்ரு�   
 03    எஸ்.ம�வனா   
 04    ெசல்லதுைர தமயந்� சந்�கா   
 05    ேக.ரஜ�   
 06    சுந்தர்ராஜ் ேகா�கா   
 07    சந்�ரகுமார் அக்ஷயா   
 08    சா�ேவல் �ருஷாந்��   
 09   இன்பராஜா த�ஷா   
 10    மகா�ங்கம் ��யா   
 11 எஸ்.என்.�ல்ரு�   
 12 சுபா�� குமரகுரு   
 13    ெசல்லமுத்து �ேரா�   
 14    மேனா�யா �ருேம�   
 15    ேக.��தா   
 16    �.��யாந்த�   
 17    ர�ந்�ரன் ஜனுக்ஷா   
 18    ர�ந்�ரன் ர�கா   
 19    சாம்ப� அந்த� முருகதாஸ்   
 20    என்.ஷனூஜா   
 21    நாயகர் �ங்ேகஸ்வ�   
 22    ெசல்வராஜ் நளா��   
 23    எஸ்.�ர�ணா   
 24    மதுஷா மகா�ங்கம்   
 25 எம்.என்.எப்.சா�தா   
 26    எம்.ேஜ.அஸ்மா ெஷ�ன் 
 27   சத்�யமூர்த்� பாலசுப்ரம�யம்

 த�ழ்ச்ேசைவ   

ெதாடர் இலக்கம்    ெபயர்   
 01    சக்�ஷ்வர்யா கேணசன்   
 02    இைளயதம்� �ம்� ஷர்�ளா   
 03    உதயகுமார் சங்�தா   
 04    ெமாஹம்மட் உைவஸ் பாத்�மா ரம்லா   
 05    தார� ம�ல்வாகனம்   
 06    புத்�ர�காம� யேசாதைர   
 07    சுப்ைபயா � நாகவா�ராஜா   
 08    �ரகலாதன் �ர�பன்   
 09    எம்.ஐ.ெமாஹம்மட் இன்ஷாப்   
 10    ராஜ்குமார் சதுர்ஜன்   
 11    ைலலா அ�யா   
 12    �ருக்ஷனா ெஜயகுமார்   
 13    தார� அங்கப்பன்   
 14    �ைரயா சுதாகரன்   
 15    எம்.�.எம் ஜம்�த்   
 16    இந்�ரகுமார் �ல்ஷா�   
 17    எம்.�.ந�மு�ன்   
 18    �.எம்.எம்.சுெபௗ   
 19    ர�ச்சந்�ரன் அம்சத்வ�   
 20    ேவ�� �ங்காரேவலாயுதம்   
 21    தங்கராஜா �ர�ளா   
 22    �. �தனா   
 23    �.�துர்ஷன்   
 24    ம�யா �ரா� என்டன் ரஜ்�த்   
 25    �.�துலா��   
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இலங்ைக�ல் உலக த�ழாராய்ச்� 
மாநாட்டு இலங்ைக �ைளெயான்று 
80க�ல் இயங்�வந்துள்ளது. அக்கா-

லத்�ேலேய இ�ல் ��வுகளும் �ளவுகளும் 
காணப்பட்டன. குரும்ப�ட்� கனகரட்ணத்-
�ன் பண்பாட்டு அைமப்பும் �ல காலம் ஒரு 
�ைளயாக இயங்�யுள்ளது. இறு�யாக ேபரா-

��யர் பத்மநாதன் மற்றும் குமரன் ப�ப்பு 
இல்லத்�ன் உ�ைமயாளர்  க. குமரன் ெசயலா-
ளராக இருந்துள்ளனர். 90 க�ன் �ன் இவ்வ-
ைமப்பு காணாமற் ேபானது. 2000 �ேல�ய 
காலத்�லும் �ன்னர் 2010 மற்றும் 2020 வைர-
�லும் எவ்�த அைமப்பும் இங்ேக �ைளயாக 
இயங்�ய�ல்ைல. 

இக்கட்டுைரயாளரான நான் 2013ஆம் 
ஆண்டு உலக த��யல் மாநாடு ( லண்டன்), 
ெசம்ெமா� மாநாடு 2009 (ேகாைவ), 9வது  
உலக த�ழாராச்� மாநாடு 2015 (ேகாலா-
லம்பூர் மேல�யா) ஆ�யவற்�ல் கலந்து 
ெகாண்ட ேபாதும், ெசன்ைன த�ழாராய்ச்� 
�றுவனத்�ன் �ராந்�ய மாநாடுகளான 
மூன்று மாநாடுக�ல்  கலந்து ெகாண்ட 
ேபாதும், இலங்ைக�ல் எவ்�த �ைள 
அைமப்பும் இயங்� வந்ததாக நான் அ�-
ய�ல்ைல. 2019 இல் 10வது உலக த�ழா-
ராய்ச்� நைடெபற்ற ேபாதும்  இலங்ைக �ைள 
இயக்கத்�ல் இல்ைல. இருவர் அல்லது மூவர் 
த�ப்பட்ட முைற�ேலேய மாநாட்�ல் 
கலந்து ெகாண்டனர். 

2015இல்  ஒன்பதாவது த�ழாராச்� 
மாநாடு மேல�யா ேகாலாலம்பூ�ல் நைட-
ெபற்ற ேபாது அ�ல் 19 ேபர் இலங்ைக 
சார்பாகக் கலந்து ெகாண்டனர். இவர்க�ல் 
பலர் ஒன்�ைணந்து இலங்ைக குழு என்ற 
ஓர் சந்�ப்�ைனயும் நடாத்� ஒரு புைகப்ப-

டமும் எடுத்தனர். 
கலந்து ெகாண்டவர்க�ல் �லர் புலம்-

ெபயர்ந்த நாடுகைளச் ேசர்ந்த இலங்ைகத் 
த�ழர்களாவர். இைவ எல்லாம் நடந்த 
ேபாது இலங்ைகக் �ைள எங்ேக இருந்-
தது? இலங்ைகக் �ைள ஆற்�ய �டயங்-
கள் யாைவ?  ஏன் இலங்ைகக் �ைள இயங்-
க�ல்ைல? இைவ பற்� நாம் �ைறயேவ 
கலந்துைரயாட ேவண்டும். �மர்சனத்துக்-
கும் உள்ளாக்க ேவண்டும்.

இந்த �ைல�ல் தான் சர்ஜா மற்றும் �ங்-

கப்பூ�ல் 11வது மாநாடு என்ற அ��த்-
தல் வந்தது. வந்தவுடன் இலங்ைக �ைள-
ெயான்றும் ��ெரன முைளத்துள்ளது. 

30வருடத்�ற்கு முன் இருந்த �லரும் 
இலங்ைக பல்கைலகழகங்க�ல் த�ழ்த்-
துைறச் சார்ந்தவர்க�னதும் ெபயர்க-
ைளக் ெகாண்ட க�தத் தைலப்பும் (letter 
head) தயா�க்கப்பட்டு உலகத்�ற்கு ஒற்-
றுைமைய வ�யுறுத்�யுள்ளனர்! 11வது 

மாநாடு பற்�ய இவர்களது அ�ப்�ராயம் 
பக்கசார்பாகவும் காணப்படு�ன்றது. 

இக்�ைளயைமப்பு இதுவைர உலகத் 
த�ழாராய்ச்� மாநாடு-
க�ல் கலந்து ெகாண்-
டவர்கைளக் ெகாண்டு 
அ ை ம க் க ப் ப ட் ட த ா க 
இவர்களது ஒற்றுைமைய 
வ�யுறுத்தும் க�தத்�ல் 
கு�ப்�டப்பட்டுள்ளது. 

ஆனால் உலகத் த�-
ழாராய்ச்� மாநாடுக�ல் 
கலந்து ெகாண்ட எனக்கு 
இப் பு�ய �ைள  பற்� 
எவ்�த அ��த்தலும் 
அனுப்பப்பட�ல்ைல. 

எனேவ ேமல் �வ-
ரங்களுக்காக க�தத் 
தைலப்�ல் காணப்பட்ட 
ெபயர்களுைடய �லைர 
ெதாடர்பு ெகாண்டு 

�ன�ய ேபாது இவ்வாறான கூட்டம் ஒன்று 
நைடெபற�ல்ைல என்றும் ஆனால் தமது 
ெபயர்கள் பயன்படுத்தப்பட்�ருப்பதாக-
வும் கூ�னர். ஆனால் இவ்வாறானெதாரு 
அைமப்பு அல்லது �ைளயானது அவ�யமா-
னேத!. 

இக்க�தத் தைலப்�ல் த�ழ்த்துைற 
சார்ந்ேதார் ெபயர் மட்டுேம கு�ப்�டப்பட்-
டுள்ளது, ஆனால் த�ழ்த் துைறச் சாரா த�ழ் 
ஆய்வாளர்கள், இலக்�யவா�கள், ஊடக�-
யலாளர்கள், பத்��ைகக�ன் �ரதம ஆ��-

யர்கள், எழுத்தாளர்கள் ேசர்க்கப்பட்�ருக்க 
ேவண்டும். த�ழ் என்பது எல்ேலாருக்கும் 
ெபாதுவானெதான்றாகும். 

தான்ேதான்�த்தனமாக யாரும் உ�ைம 
ேகார மு�யாது. இக்க�தத் தைலப்�ல் 
இறந்தவர்களது ெபயர்கள் கு�ப்�டப்பட்-
டுள்ளேதாடு,  இலங்ைக �ரைஜகளாக 
இல்லாதவர்களது ெபயர்களும் காணப்படு-
�ன்றன. இ�ல் கவ�க்கப்பட ேவண்�ய 
�டயம் யாெத�ல் இதுவைர உலகத் த�-
ழாராய்ச்� மாநாட்�ல் ஒரு கட்டுைர கூட  
சமர்ப்�க்காதவர்க�ன் ெபயர்களும் பட்�-
ய�ல் காணப்படுவதாகும்.

11வது உலகத் த�ழாராய்ச்� மாநாடு 
சார்ஜா�லா? �ங்கப்பூ�லா? என்பைத 
ெபாறுத்�ருந்து பார்ப்ேபாம்!. இந்�ைல-
�ல் 12வது உலகத் த�ழாராய்ச்� மாநாடு 
இந்�யா த�ழ்நாடு ெசன்ைன�ல் நைடெப-
றும் என மற்ெறாரு �ளம்பரம் தற்ெபாழுது 
த�ழ் நாட்டு ெசய்�க�ல் ெவ�யா�யுள்-
ளது. எனேவ, இவற்ைறக் கட்டுப்படுத்த சர்-
வேதச ���ல் ஒரு �றந்த முைற�ல் ஒழுங்-
கைமக்கப்பட்ட அைமப்பு  சகலைரயும் 
இைணப்பதாக அைமக்கப்பட ேவண்டும். 

உல�ல்  பல்ேவறு நாடுக�ல் ப�-
யாற்� வரும் த�ழ�ஞர்கள், ஆய்வாளர்-
கள் மற்றும் பைடப்பாளர்கைள ஒருங்�-
ைணத்து த�ழ் ஆராய்ச்�ைய ேமற்ெகாள்ள 
ேவண்டும். 

ஏென�ல் த�ழாய்ைவ ஒருமுகப்படுத்-

தவும் அதன் முலம் ெமா�ைய வளப்படுத்-
தவும் த�ழ�ஞர்கள் கூ� நடத்தும்  உலக 
மாநாேட த�ழாய்வு மாநாடுகளாகும்.

'11ஆம் உலகத் த�ழ் ஆராய்ச்� மாநாடு 
ெதாடர்பாக �ல ஐேராப்�ய நாடுகளுக்கும், 
மத்�ய�ழக்கு நாடுகளுக்கும் அ��த்தல்-
கைள அனுப்� உள்ேளாம். 

நானும் இது கு�த்து �ல நாடுகளுக்கு 
ெசல்ல இருக்�ேறன். ஒவ்ெவாரு நாட்�ல் 
இருந்தும் த�ழ�ஞர்கள், ெமா� வல்லுனர்-
கள், த�ழ் அைமப்புகள் மற்றும் சங்க�ல் 
இருந்து எவ்வளவு ேபராளர்கைள அைழப்-
பது ேபான்ற �டயங்கள் கு�த்து ெசயற்கு-
ழு�ல் �வா�த்து IATR தைலவர் டான்� 
மா�முத்து அ��ப்பார்' என்று ஒரு அைமப்-
�னர் ெத��த்துள்ளனர்.

இத�ைடேய, நான்தான் உலகத் த�-
ழாராய்ச்� மன்றத்�ன் தைலவர்  என்று, 
த�ழகத்ைதச் ேசர்ந்த முைனவர் மு.ெபான்-
னைவக்ேகா அ��த்�ருப்பேதாடு அந்த 
மன்றத்�ன் 11-ஆவது மாநாட்ைட நடத்தும் 
ெபாறுப்பு தன்�டேம 
உள்ளது’ என்றும் ெத��த்-
துள்ளார். என்ன புதுசு புதுசாக 
குழப்பங்கள் என்��ர்களா? 
என்னதான் ஆகப் ேபா�றது 
என்பைத ெபாறுத்�ருந்து 
தான் பார்ப்ேபாேம!

பாரம்பரியம் நிகழ்ச்சியில் 
"உஃவத்துல் இஸ்லாம்" 

சிங்கள நிகழ்ச்சி நிைனவுகள்

இலங்ைக ஒ�பரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் 
முஸ்�ம் ேசைவ�ல் நாைள மறு�-
னம் ெசவ்வாய் (04.10.2022) இரவு 

8.15 ம�யள�ல், ஒ�பரப்பாகும் பாரம்-
ப�யம் �கழ்ச்��ல் உஃவத்துல் இஸ்லாம் 
�ங்கள �கழ்ச்��ன் பாரம்ப�ய �ைனவுகள் 
ப�வா�ன்றன.   

 முஸ்�ம் ேசைவக்கு பா�ய பங்க�ப்புகள் 
நல்�ய �ரபல �ேரஷ்ட ஒ�பரப்பாளரும், 
அ��ப்பாளரும், மாதர் மஜ்�ஸ் முன்னாள் 
தயா�ப்பாளருமான கலாபூஷ-
ணம் புர்கான் � இப்�கார், கு�ப்-
�ட்ட இந்�கழ்ச்�க்கு கூடுதலான 
பங்�ைன வழங்�ய முன்னாள் 
ஹ�த் அல் ஹ�ைச� கல்லூ� 
ஆ��யர் கலாபூஷணம் ஹ�மா 
இஷாக் ஆ�ேயார் இைணந்து 
பாரம்ப�யம் �கழ்ச்��ல் தங்-
களது அனுபவங்கைளப் ப�வு 
ெசய்�றார்கள்.   

 �ங்கள ெமா��ல் ஆர்வம் 
ெகாண்ேடா�ன் ெமா�த்�-
றைன ேமம்படுத்தும் ேநாக்�ல், 
"உஃவத்துல் இஸ்லாம்" �கழ்ச்� 
முஸ்�ம் ேசைவ�ன் முன்னாள் 
தயா�ப்பாளர் மர்ஹ�ம் எம்.ஏ.மு-
ஹம்மத்தால் அ�முகப்படுத்தப்பட்டது.   

 1957 ஆம் ஆண்டு ஜனவ� மாதம் 
முதலாம் �க� இரவு 09.45 க்கு ேநர� 
�கழ்ச்�யாக இந்�கழ்ச்� முதலாவதாக 

ஒ�பரப்பப்பட்டைம கு�ப்�டத்தக்கது. 
இந்�கழ்ச்� கு�த்து இலங்ைக பாராளுமன்-
றத்�லும், ேபசப்பட்டைம இந்�கழ்ச்��ன் 
ஜனரஞ்சகத்துக்கு ஒரு சான்றா�றது.   

 வாராவாரம், அைரம�ேநர சஞ்�ைக 

�கழ்ச்�யாக, ேபச்சு, �றுகைத, 
நாடகம், உைரயாடல், ம�ெமா�கள், 
இஸ்லா�ய �தங்கள், ெபண்களுக்கான 
ஆக்கங்கள் என இன்ேனாரன்ன �கழ்ச்-
�கைள உள்ளடக்�யதாக ஒ�பரப்பா�-
யது. இந்�கழ்ச்�க்கு, �ேரஷ்ட �ங்கள 
�கழ்ச்� அ�கா�யும், ஒ�பரப்பாளருமான 
காலஞ்ெசன்ற ேத�ஸ் குருேக�ன் ஆதர-
வும் அப்ேபாது �ைடத்தைம த�ச்�றப்பு 
எனலாம்.    இந்�கழ்ச்� வா�லாக இன 
உறவுக்கு ஒரு பாலம் அைமத்து, முஸ்�ம் 
ேசைவ பாதுகாத்து வந்த த�த்துவமான 
பாரம்ப�யம் இது எ�ல் அது �ைகயா-
காது.    முஸ்�ம் ேசைவ�ன் �ங்கள பாரம்-
ப�யத்�ைன சுமந்து வரும் இப்பாரம்ப�-

யம் �கழ்ச்� ெதாட�ைன, எம்.எஸ்.எம்.�ன்னா 
ெதாகுத்த�க்க, முஸ்�ம் ேசைவ ப�ப்பாளர் 
 எம்.ேஜ.பாத்�மா �னூ�யா தயா�த்த�க்-
�றார்.   

ஆர். மேகஸ்வரன்,...
நூலகர் - ேபராதைன பல்கைலக்கழகம் ...

உலகத் தமிழாராய்ச்சி 
மாநாடு எங்ேக, எப்ேபாது?

ஆளரவமற்றுக் �டந்த இலங்ைகக்
�ைள �ளம்� வந்தது எப்ப�?

தான்ேதான்�த்தனமாக யாரும் உ�ைம ேகார 
மு�யாது.  இக்க�தத் தைலப்�ல் இறந்தவர்-
களது ெபயர்கள் கு�ப்�டப்பட்டுள்ளேதாடு,  
இலங்ைக �ரைஜகளாக இல்லாதவர்களது 
ெபயர்களும் காணப்படு�ன்றன. இ�ல் கவ-
�க்கப்பட ேவண்�ய �டயம் யாெத�ல் 
இதுவைர உலகத் த�ழாராய்ச்� மாநாட்�ல் 
ஒரு கட்டுைர கூட  சமர்ப்�க்காதவர்க�ன் 
ெபயர்களும் பட்�ய�ல் காணப்படுவதாகும்.

இரண்டாவது உலகத் த�ழாராய்ச்� மாநாடு 1968 இல் ெசன்ைன�ல் 
நைடெபற்றேபாது முதல்வர் அ�ஞர் அண்ணாத்துைர, ஜனா�ப� ஜா�ர் 
ஹ�ைசன், த�ழக ஆளுனர் உஜ்ஜல் �ங்   

முதலாவது ேகாலாலம்பூர் மாநாட்�ல் ேபரா��யர் �.பேறா, ேபரா��யர் 
த�நாயகம் அ�களார், கலா�� மாதவ சாஸ்��, பண்�ட் ேஜ.� ரட்ணம் 
மற்றும் ேபரா��யர் குய்ப்பர்   



10 தினகரன் வாரமஞ்சரிTHINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY OCTOBER 02, 2022 2022 ஒக்டோபர் 2 ஞோயிற்றுககிழமை

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; 

nraw;ghl;il kWrPuikf;Fk; gzpapy; <Lgl;Ls;sJ> ,J 

thbf;ifahsh;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; 

nraw;gLk; mNgl;rfh;;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fis ehq;fs; 

miof;fpNwhk;.

Kiwik gFg;gha;thsh; / 
epfo;r;rpj; jpl;lkpLeh; (nghJ nraypfs;;) 

System Analyst/Programmer 
(General Applications)

Kf;fpa nghWg;Gfs;:

• nrayp Kiwikfspd; guhkhp;g;G kw;Wk; mgptpUj;jp 

• Njitg;ghLfspd; gFg;gha;T kw;Wk; Gjpa jPh;Tfis 

mgptpUj;jp nra;jy;

• Gjpa nraypfs; kw;Wk; fUtpfis mKy;gLj;Jjy;

• Kiwik ghprPyid

• Trouble shooting issues
• njhopy;El;g Mtzq;fisg; guhkhpj;jy;

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 lg;Nshkh (Fiwe;jgl;rk; ,uz;L 

tUlq;fs;) 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; njhopyEl;gj; Jiwapy;; 

xl;Lnkhj;jkhf 4 Mz;Lfs; mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; 

Ntz;Lk;. ,jpy; Fiwe;jgl;rk; 2 Mz;Lfs; epfo;r;rpj; 

jpl;lkpLeuhftpUj;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: 52 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;fsp-

g;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; - 18/10/2022
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;jtpjkhd 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;.

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

ntw;wplq;fs;
mtru rpfpr;irg; gphptpw;fhd 

mtru kUe;Jfs; epGzh; gjtp
(Post of Consultant in Emergency Medicine 

for Emergency Treatment Unit [ETU])
gpd;tUk; gjtpf;fhf tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLfpd;wd.

jifikfs; :  nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofj;jpd; kUj;Jt gl;lg; 
gpd;gbg;G epWtdj;jpd; (PGIM) mtru kUe;Jfs; 
MD rigr; rhd;wpjo; rfpjk; murhq;f my;yJ 
jdpahh;Jiw itj;jparhiyapd; epGzj;Jt 
kUj;Jt mjpfhhp.

taJ  :  tpz;zg;gjhuh;fs; 50 tajpw;Ff; 
Fiwthdth;fshftpUj;jy; Ntz;Lk;.

rk;gs msT :  &gh 118,800-12x3645-162,540/- khjhe;jk;.

Nkw;gb rk;gsj;jpw;F Nkyjpfkhf murhq;fj; JiwapdUf;F 
toq;fg;gLk; nfhLg;gdTfSk; kw;Wk; rigapdhy; xg;Gjy; 
mspf;fg;gl;l nfhLg;gdTfSk; nrYj;jg;gLk;.

Nritf;F mkh;j;Jtjw;fhd epajpfs;: epue;juk;   kw;Wk; Copah; 
Nrkyhg epjpa mbg;gilapyhFk;.

mur Nritapy; cs;s Copah;fs;  tpz;zg;gq;fis jkJ 
epWtdf; jiyikapD}lhf mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mjd; 
gpujpia Neubahf mDg;gyhk;. tpz;zg;gjhuh; ,g;gjtpf;Fj; 
njhpT nra;ag;gl;lhy; mtiu tpLtpf;f KbAk; vd epWtdj; 
jiyikapdhy; toq;fg;gl;l rhd;wpjnohd;iwAk; tpz;zg;gj;Jld; 
,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

epakdj;ij toq;Fk;; / toq;fhky; tpLk;  chpikia = 
[ath;jdGu nghJ itj;jparhiy rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. 

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; 
ngaiuf; fl;lhak; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

2022-03-02Mk; jpfjp ,J njhlh;gpyhd Kd;ida tpsk;guj;jpd; 
gpufhuk; jq;fs; tpz;zg;gq;fis mDg;gpa tpz;zg;gjhuH;fspd; 
tpz;zg;gq;fSk; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.

tpz;zg;gjhuh;fs; 2022-10-17Mk;; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; jkJ 
KOikahd Ra juTfs; kw;Wk; cwtpduy;yhj ,uz;L (02) 
rhd;W gfh;Nthhpd; ngah;fSld; jkJ tpz;zg;gq;fis fPNo 
ifnahg;gkpl;Ls;stUf;F fpilf;fr; nra;jy;; Ntz;Lk;.

jiyth;>
= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>
jygj;gpl;ba> ENfnfhil.

2022 nrg;nlk;gh; 28Mk; jpfjp.

myt;t gpuNjr rig
2023Mk; Mz;bw;fhd epfo;r;rpj;jpl;l tuT nryT mwpf;if
myt;t gpuNjr rigapd; 2023Mk; Mz;bw;fhd tiuT 

tuT nryT mwpf;ifahdJ> 2022 nrg;lk;gH 30 Kjy; 

2022 xf;NlhgH 11 tiu (mur tpLKiw ehl;fs; 

kw;Wk; Qhapw;Wf;fpoikfs; jtpHe;j) mYtyf 

Neuq;fspy; myt;t gpuNjr rigapd; mYtyfj;jpy; 

nghJ kf;fspd; ghprPyidf;fhf itf;fg;gl;Ls;snjd> 

gpuNjr rig tuT nryT mwpf;ifia mKyhf;Fk; 

rl;lj;jpd; 10.2(M) ,d; gpufhuk; nghJ kf;fSf;F 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

gj;khNyj;Njt

jiytH

myt;t gpuNjr rig

2022 nrg;lk;gH 23Mk; jpfjp

myt;t gpuNjr rig

myt;t.

epjp> nghUshjhu cWjpg;ghL kw;Wk; 

Njrpa nfhs;iffs; mikr;R

murhq;f ,yj;jpudpay; ngWif 
(e-GP) nrayfk;

gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsiu Ml;Nrh;j;jy;
epjp> nghUshjhu cWjpg;ghL kw;Wk; Njrpa nfhs;iffs; mikr;rpd; fPOs;s GP 
Kiwikia mKy;gLj;Jtjw;F murhq;f ,yj;jpudpay; ngWif nrayfj;jpYs;s 
(e-GP) nrayfk;) gpd;tUk; gjtpf;fhf nghUj;jkhd jifik kw;Wk; mDgtk; tha;e;j 
tpz;zg;gjhuh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1. gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; (PS2) - 01 gjtp
 khjhe;jf; nfhLg;gdT (midj;Jk; cs;slq;fshf) &gh 84>000.00

 tanjy;iy: 62 tajpw;Ff; Fiwthdth;fs;

 jifikfs;:

 1)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l epjp/ 
,yj;jpudpay; / nraw;wpl;l Kfhikj;Jtk; my;yJ jfty; njhopy;El;gj; 
Jiwapy; ntw;wpfukhf ,skhzpg; gl;lj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

  my;yJ

   Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Jiwfspy; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;l ,jw;Fr; rkkhd gl;lj; jifik.

  my;yJ

   Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Jiwfspy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdj;jpypUe;J 
ngw;Wf;nfhz;l xU njhopy;rhh; jifik / ,iz mq;fj;Jtk;

  mj;Jld;

   Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 7 tUl fhyk; jifikf;Fg; 
gpd;duhd mDgtk; ,jpy; 3 tUlq;fs; rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lj;jpyhdjhf 
,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 2)  ehL KOtjw;Fkhd murhq;f Nritapy; 1Mk; tFg;G mjpfhhp my;yJ 
,iaGila Jiwapy; epfuhd epiyik.

  mj;Jld; 1Mk; tFg;G gjtpapy; 2 tUl fhy mDgtk;.

jfty; njhopy;El;g nraw;wpl;l Kfhikj;Jtk;> murhq;f ngWiffs; kw;Wk; xg;ge;j 
eph;thfk; rpwe;j mwpthw;wy; kw;Wk; cs;ehl;L/ ntspehl;L epjpaply; jpl;lq;fspy; 
mDgtk; tha;e;j mNgl;rfh;fSf;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.

njhpT Kiw:

,iaGila jifikfs; kw;Wk; mDgtj;jpd; mbg;gilapy; FWk;gl;bayplg;gLk; 
mNgl;rfh;fs; Neh;Kfj; Njh;Tf;F miof;fg;gLth;.

Ml;Nrh;j;jy; mbg;gil:

xU tUlj;jpw;fhd xg;ge;j mbg;gilapy;. (nraw;wpwdpd; mbg;gilapy; ePbf;fg;glyhk;) 
tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs;:

njhlh;Gila epakdj;jpw;F 2019-03-16Mk; jpfjp 01/2019Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Nrit 
Rw;wwpf;ifapd; rfy epge;jidfSk; gpuNahfpf;fg;gLk;.

fy;tp kw;Wk; njhopy;rhh; jifikfs; rfpjk; mNgl;rfhpd; mDgtj;jpw;fhd jFjp rhl;rpfis 
2022-10-10Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; gpd;tUk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F kl;Lk; mDg;gTk;.

egphr@promise.lk

gzpg;ghsh;>
e-GP nrayfk;>
2Mk; jsk;> Gjpa fl;blk;>
epjp> nghUshjhu cWjpg;ghL kw;Wk; Njrpa nfhs;iffs; mikr;R.
2022-10-02.

JiwKfq;fs;> fg;gw;Wiw kw;Wk; tpkhd Nritfs; mikr;R

,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rig

Nfs;tp Nfhuy; - IFB-SP/2022-08

rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rigapd; Nfl;Nghh; $lj;jpw;fhd 
fiuahd; fl;Lg;ghl;L rpfpr;ir 

(ANTI –TERMITE TREATMENT)
1.  rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rig rhh;gpy; jpizf;fsg; ngWiff; FOj; (DPC) 

jiythpdhy; ,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rigapd; Nfl;Nghh; $lj;jpw;fhd 
fiuahd; fl;Lghl;L rpfpr;iria toq;Ftjw;fhf jifik tha;e;j jFjpfisg; g+h;j;jp 
nra;Js;s Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

2.  2022 xf;Nlhgh; khjk; 04Mk; jpfjp Kjy; 2022 xf;Nlhgh; khjk; 26Mk; jpfjp tiuahd 
ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpDy; 
vOj;J %y Ntz;LNfhs;  xd;iwr;  rkh;g;gpj;jjd;  gpd;  kPsspf;fg;glhj Mapuj;J Ie;E}
W (1500.00) (ntl;; ,d;wp) &gh fl;lzj;ijr; ,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu 
rigf;F nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jp Nfs;tp Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT 
nra;ayhk;.

3.  ,J njhlh;gpy; Mh;tk; fhl;Lk; Nfs;tpjhuh;fs; fl;Lehaf;f> kpDtq;nfhl tPjp> ,y. 152/1, 
rptpy; tpkhd Nritfs; #oy; Muha;r;rp kw;Wk; nraw;wpl;lg; gphptpd; 0112358824 vDk; 
njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; njhlh;G nfhz;L Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 
Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

4.  Nfs;tp;fisr; rkh;g;gpf;Fk; midj;J Nfs;tpjhuh;fspdhYk; Ik;gjhapuk; (50>000.00) 
&ghTf;fhd ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapy; 
ngw;Wf;nfhz;l gpiz Kwpnahd;iw itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; 
ehs; Kjy; 90 ehl;fSf;F Nfs;tpg; gpiz Kwp nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

5.  Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022 xf;Nlhgh; khjk; 04Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 
fl;Lehaf;f> kpDtq;nfhl tPjp> ,y. 152/1, ,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu 
rigapy; ,lk;ngWk;. 

6.  2022 xf;Nlhgh; khjk; 27Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F Kd; fl;Lehaf;f> kpDtq;nfhl 
tPjp> ,y. 152/1, ,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rigapd; jpizf;fsg; 
ngWiff; FOj; jiytUf;F Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfisf; fpilf;fr; 
nra;jy; Ntz;Lk;. fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~,yq;if rptpy; tpkhd 
Nritfs; mjpfhu rigapd; Nfl;Nghh; $lj;jpw;fhd fiuahd; fl;Lg;ghl;Lr; rpfpr;ir|| vdf; 
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

7.  Nfs;tpiaf; ifaspg;gjw;F jifik ngWk; epWtdj;jpdhy; KO xg;ge;jg; ngWkjpapd; 05% 
ngWkjpahd ,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rigapd; ngahpy; ngw;Wf;nfhz;l 
epge;jidfsw;w nraw;wpwd; gpiz Kwpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. vjph;ghh;f;fg;gLk; 
nraw;wpwd; kl;lj;jpyhd Nrit fpilf;fhtpl;lhy; mij mwtpl;Lf; nfhs;Sk; chpikia 
,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

9.  2022 xf;Nlhgh; khjk; 27Mk; jpfjp gp.g. 02.00 kzpf;F Nfs;tpfisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd 
fhyk; Kbtile;jTld; cld; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpfs; 
Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

jiyth;> 
jpizf;fsg; ngWiff; FO>

,yq;if rptpy; tpkhd Nritfs; mjpfhu rig>

,y. 152/1, kpDthq;nfhl tPjp>

fl;Lehaf;f.

01.  tpw;gid> re;ijg;gLj;jy; kw;Wk; 

tbtikj;jy; eph;thfp (Sales Marketing and 
Designing Executive)

02. fhrhsh; (Cashier)
03.  jfty; gjpT ,af;Feh; (Date Entry Operator)
04. nrayhsh; (Secretary)

  bg;Nshkh my;yJ re;ijg;gLj;jypy; 

cah;juf; fy;tp

  tiy tbtikg;G kw;Wk; nkd;nghUs; 

gw;wpa mwpT

  Fwpj;j Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 2 tUl 

mDgtk;

  Mq;fpyk;> rpq;fsk; kw;Wk; jkpo; nkhopapy; 

rpwe;j mwpT

 taJ tuk;G 45

nfhOk;G kw;Wk; mjw;F mUfpy; cs;Nshh; 

tpz;zg;gpf;fyhk;.

tpUg;gKilNahh; cq;fs; Ratpgu Nfhitia 

Mq;fpy nkhopapy; tpz;zg;gpj;J ,e;j Ntiy 

Njit vd Fwpg;gpl;L topurgentvacancy@gmail.
com vd;w kpd;dQ;ry; Kfthpf;F xf;Nlhgh; 

05Mk; jpfjpf;F Kd;dh; mDg;gTk;.

njhiyNgrp vz;: 0718 702 466

kpd;dQ;ry;: topurgentvacancy@gmail.com

Only around Colombo/ No. 69, Ceylinco House

cldbahf Ntiytha;g;G

ngWif mwptpj;jy;

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk; - kp`pe;jiy
,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofj;jpd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

,e;jg; gy;fiyf;fofj;jpd; gpd;tUk; rpw;Wz;br;rhiyfis 

elhj;jpf;nfhz;L nry;Yjy; (fhiy / gfy; / ,uT czT 

toq;Ftjw;F ,aYkhdth;fs;) njhlh;gpy; Fiwe;jgl;rk; %d;W 

tUlfhy mDgtj;ijf; nfhz;l xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; 

Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01.  kUj;Jt kw;Wk; rkhe;ju tpQ;Qhd gPlj;jpd; Nguhrphpah; gphptpd; 

rpw;Wz;br;rhiy (mEuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiyapd; 

Nguhrphpah; gphpT)

02.  tptrhag; gPl khzth; epiya rpw;Wz;br;rhiy (Gspaq;Fsk; 

tshfk;)

03.  tptrhag; gPl Nguhrphpah; cgNrd rpw;Wz;br;rhiy (Gspaq;Fsk; 

tshfk;)

04. tpfhukfhNjtp tpLjp rpw;Wz;br;rhiy (kp`pe;jiy tshfk;)

05. rq;fkpj;jh tpLjp (kp`pe;jiy tshfk;)

06. njhopy;El;g gPlk; fphpfy (kp`pe;jiy tshfk;)

,jd; gpufhuk; Nkw;$wpa rpw;Wz;br;rhiyf;F gy;fiyf;fofj;jpdhy; 

75kg msT vhpthA ngWkjpf;fhd gzk;> xU CopaUf;F 15000.00 

&ghthFk; tifapy; 03 my;yJ 04 Copah;fSf;fhd (khzth;fs; 

vz;zpf;ifapd; gpufhuk;) rk;gsk;> rpw;Wz;br;rhiyia elhj;jpf; 

nfhz;L nry;tjw;fhd fl;blk;> kpd;rhuk;> ePh; kw;Wk; Copah;fSf;fhd 

jq;Fkpl trjp vd;gd ,ytrkhf toq;fg;gLk; vd;gJld; Njitahd 

mbg;gil cgfuzq;fSk; toq;fg;gLk;. (fphpfy;Yf;F vhpthA 

gw;Wr;rPl;L> Copah;fSf;fhd rk;gsk; kw;Wk; jq;Fkpl trjpfs; vd;gd 

fpilf;fhJ vd;gJld; kpd;rhuk; kw;Wk; ePh; trjpfs; toq;fg;gLk;).

kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzkhf 5000.00 &gh njhif kw;Wk;; 

kPsspf;fg;gLk; 3000.00 Nfs;tpf; fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022.10.04Mk; jpfjp Kjy; nghJthd mYtyf Neuq;fspy; 

gy;fiyf;fofj;jpd; khzth; Nrit gphptpypUe;J tpiyf;Nfhuy; 

Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiyf;Nfhuy;fs; 

rkh;g;gpf;fg;gLk; tplaj;ij njspthf fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. mDgtj;ij cWjp nra;tjw;Fj; 

Njitahd Mtzq;fs; kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; Gifg;glnkhd;iw 

rkh;g;gpj;jy; fl;lhakhFk;.

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis gjpthsh;> ,yq;if 

u[ul;l gy;fiyf;fofk;> kp`pe;jiy vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;gyhk; my;yJ gjpthsh; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

2022-10-18Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; Nfs;tpg; gbtq;fisf; 

fpilf;fr;  nra;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; gp.g. 2.00 kzpf;Fg; 

gpd;dh; rkh;g;gpf;fg;gLk; ve;jnthU Nfs;tpg;gbtq;fSk; 

Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

kp`pe;jiy ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofj;jpd; gjpthsh; 

mYtyfj;jpy; 2022-10-18Mk; jpfjp gp.g. 2.15 kzpf;F tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; vd;gJld; tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; 

mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; ,jpy; fye;Jnfhs;SkhW 

Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdh; Nkyjpf tpguq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;F my;yJ njspTgLj;jpf;nfhs;sy; Njitahapd; 

,e;j gy;fiyf;fofj;jpd; khzth; Nrit gphptpd; cjtpg; gjpthsh; 

(khzth; Nrit) mth;fsplkpUe;J gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; 

tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp ,y. 025-2266577) 

,e;j tplak; njhlh;gpy; gy;fiyf;fof ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk 

,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

gjpthsh;>

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;> kp`pe;jiy.

2022-09-28.



இரத்தினபுரி மாவட்ட 
ஐ.ேத.க அைமப்பாளர் 
எஸ்.ஆனந்தகுமார்

“இலக்�யத் �றனாய்வுத் துைறக்கு பு�ய 
ஒ�பாய்ச்�யவர் என்ற ���ல் ேபரா��யர் க. 
ைகலாசப� முக்�யத்துவம் ெபறு�றார். அவரது 
�றனாய்வுப் ேபாக்குகைளப் �ன்வருமாறு 
வைகப்படுத்தலாம் (1) த�ழ் இலக்�யப்பரப்�ல் 
ஏறத்தாழ எல்லாக்காலகட்ட இலக்�யங்கைளயும் - 
சங்ககாலம் ெதாடக்கம் இக்காலம்வைர கருத்�ல் 
ெகாண்டு ஆய்�ல் ஈடுபட்டார் (2) மார்க்�ய அ�-
�யல் தளத்�ல் �ன்று த�ழ் இலக்�யங்கைள-
யும் அவற்�ன் சமுதாயச் சூழைலயும் காலகட்-
டங்களாக வைகப்படுத்�னார் (3) இலக்�யத்�ல் 
சமூக�யல் ேநாக்�ற்கு அழுத்தம் ெகாடுத்தார்.
(4) ஒப்�யல் இலக்�ய ஆய்�ைன ேமற்ெகாண்-
டார் (5) இலக்�யங்கைள வரலாற்றுச் சூழ�ல் 
ெபாருத்� ேநாக்�னார் (6) ஈழத்�ல் ேத�ய இலக்-
�யம் என்னும் கருதுேகாைள முன்ைவத்து எழுத்-
தாளர்கைள ஊக்கு�த்தார். இவ்வாறு இலக்�யம், 
இலக்�யத் �றனாய்வுத் துைறக�ல் அவ�ன் பங்-
க�ப்பு மகத்தானது என்பைத மறக்கமு�யாது. 
த��ல் மார்க்�ய அ�ப்பைட�லான பார்ைவைய 
ஒரு �ட்டப்பாங்கான முைற�ல் த�ழ் நூல்பரப்பு 
முழுவைதயும் கருத்�ல் ெகாண்டு கட்டைமத்து 
ெவ��ட முற்பட்டவர்களுள் முதல்வர் என்று 
ைகலாசப�ையக் கூறலாம்” எனக் கு�ப்�ட்டுள்-
ளார் கலா�� முல்ைலம� ேவ. சுப்�ரம�யம். 
(ஞானம் ஒக்ேராபர் 2003 பக்:21)  

ேபரா��யர் ைகலாசப� மேல�யா ேகாலாலம்-
பூ�ல் 05-.04.-1933இல் கனகசபாப� �ல்ைல-
நாய� தம்ப�க்கு மகனாகப் �றந்தவர். ஆரம்பக் 
கல்�ைய மேல�யா�ல் ெபற்ற இவர் 1945இல் 
இலங்ைக வந்து யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கல்லூ��-
லும் �ன்னர் ெகாழும்பு ேறாயல் கல்லூ��லும் 
ப�ன்றவர். ெதாடர்ந்து ேபராதைனப் பல்கைலக்-
கழகத்�ல் ேசர்ந்து த�ழும் ேமைலத்ேதய வரலா-
றும் ஆ�யவற்ைறப் பாடமாகக் ெகாண்டு இளங்-
கைல (�றப்பு) பட்டத்ைத 1957இல் ெபற்றார். 
அக்காலத்�ல் ெபயர்ெபற்ற த�ழ்ப் ேபரா��யர்க-
ளான க. கணப�ப்�ள்ைள, �. ெசல்வநாயகம், 
சு. �த்�யானந்தன் ஆ�ேயாருைடய வ�காட்டல் 
இவருக்குக் �ைடத்தது.  

பட்டம் ெபற்ற�ன் ெகாழும்�ல் புகழ்ெபற்ற 
“ேலக்ஹவுஸ்" பத்��ைக �றுவனத்�ல் 
இைணந்து பத்��ைகத் ெதா��ல் ஈடுபட்டார். 
இந்�றுவனம் ெவ��ட்டுவந்த த�ழ் நாேளடான 
�னகர�ேலேய இவர் ப�பு�ந்தார். இவரது 
�றைம இவருக்கு அப்பத்��ைக�ன் ஆ��யர் 
பத�ையப் ெபற்றுக் ெகாடுத்தது. �னகரன் பத்-
��ைக�ல் ெபாறுப்பா��யராக 1957முதல் 
1961வைர ப�யாற்�னார். அக்காலத்�ல் 

�னகரைன ஓர் இலக்�ய இதழாக 
ஆற்�ய ெபருைம ேபரா�யருக்ேக 
உ�யது.  

�ன்னர் அங்�ருந்து �ல�ய 
அவர் கல்�த் துைற�ல் புகுந்தார். 
கலா��ப் (முைனவர்) பட்டம் ெபறு-
வதற்காக பர்�ங்காம் பல்கைலக் 
கழகத்�ல் ேசர்ந்து, "Tamil Heroic 
Poetry" என்னும் தைலப்�ல் ஆய்வு ெசய்து பட்டம் 
ெபற்றார்.  

 �ன்னர் இலங்ைக பல்கைலக் கழகத்�ன் �த்-
�யலங்கார வளாகத்�ல் த�ழ் மற்றும் இந்து 
சமயப் �டத்துக்குத் தைலவராகப் ப�யாற்�-
னார்.  

ேபரா��யர் 1964இல் மா�க்க இைடக்-

காட�ன் மகள் சர்வமங்களத்ைதத் �ருமணம் 
ெசய்தார். இவர்களுக்கு சுமங்களா, ப�த்�ரா 
ஆ�ேயார் புதல்�களாவர்.  

1974ஆம் ஆண்�ல் இலங்ைகப் பல்கைலக் 
கழகத்�ன் யாழ்ப்பாண வளாகம் ஆரம்�க்கப்-
பட்டது. அதன் முதல் தைலவராக 19 ஜ�ைல 
1974இல் �யமனம் ெபற்றார். 31, ஜ�ைல 
1977வைர இப்பத��ல் இருந்து �றம்படப் 
ப�யாற்�னார்.  

ைகலாசப� பல்கைலக்கழகத்�ல் இருக்-
கும்ேபாேத முற்ேபாக்கு இயக்கத்�ல் தன்ைன 
இைணத்துக் ெகாண்டவர். 1956இல் இலங்ைக-

�ல் ஒரு ெபரும் அர�யல் மாற்றம் ஏற்பட்டது. 
ெதா�லாளர் வர்க்கத்�ன் உத�யுடன் ேத�ய மத்-
�யதர வர்க்கத்�னர் ஆட்�ையக் ைகப்பற்�னர். 
இடதுசா�க் ெகாள்ைககைள அரசாங்கம் ஆத�த்-
தது. இடதுசா�க் கருத்துகள் மக்கள் மத்��லும் 
ெசல்வாக்குப் ெபற்றன. இக்கால கட்டத்�ேலதான் 
ைகலாசப�யும் ஒரு பட்டதா�யாக சமூகத்�ல் 
கால� எடுத்து ைவக்�றார். இடதுசா� இயக்கங்-
கள் ேதான்�ன. இ�ல் இலங்ைக முற்ேபாக்கு 
எழுத்தாளர் சங்கமும் ஒன்றாகும். இலங்ைக�ன் 
முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர்கைள இவ்�யக்கம் ஆத-

�த்தது. மக்களுக்காக 
இலக்�யம் பைடத்தார்-
கள். இலக்�யத்�ல் ஓர் 
உத்ேவகம் �ளம்�யது. 
முற்ேபாக்கு எழுத்தா-
ளர்க�ன் தத்துவேம-
ைதயாக �ளங்�னார் 
ைகலாசப�. இவர், பல்க-
ைலக்கழக ��வுைரயா-
ளராக பத�ேயற்ற�ன் 
பல்கைலக்கழக மாணவர் 
மத்��லும் முற்ேபாக்கு 
கருத்துக்கைளயும் எண்-
ணங்கைளயும் பரப்�னார்.  

தமது கருத்துக்கைளப்ப-
ரப்புவதற்கு ேத�ய ஜனநா-
யக  முற்ேபாக்குச் சக்�கைள 
அரவைணத்துச் ெசல்வது 
ேபரா��ய�ன் முக்�ய பண்பு-

க�ல் ஒன்றா- க�ருந்தது. அவர் பத்��ைக-
யாளராகத் ெதா�ற்பட்ட காலத்�லும்ச� �ன்னர் 
பல்கைலக்கழக ��வுைரயாளராக கடைமயாற்-
�ய காலத்�லும்ச� தன்ைனச்சுற்� ஓர் இலக்�-
யக் குழுைவ அைமத்துக் ெகாள்வ�ல் முக்�ய 
கவனம் ெசலுத்�வந்துள்ளார்.  

ேபரா��ய�ன் த�ழ் இலக்�யம் கு�த்த ஆய்வு 

முயற்�கைள ேநாக்கு�ன்றேபாது, அவற்�ைன 
அவர் வரலாற்று அ�ப்பைட�லும் சுமூக�யல் 
அ�ப்பைட�லுேம ஆய்வு ெசய்தார் என்பது 
புலனா�றது. அவரது ஆய்வுப் ேபாக்�ன் அ�-
நாதமாக இயக்க�யல் ெபாருள் முதல்வாதக்-
கண்ேணாட்டம் �கழ்ந்தது. பழந்த�ழ் இலக்�யப் 
ப�ச்சயமும் ந�ன இலக்�ய ேநாக்கும் ேபரா��-
ய�டம் ெத�வாகக் காணப்பட்டைமேய அவரால் 
த�ழ் இலக்�ய வராலற்�ன் மாற்றப் ேபாக்�ைன 
இனங்கண்டு ஆய்வு ெசய்யக் கூ�யதாக இருந்-
தது. அைவ சமகாலச் சமூகப் ேபாராட்டங்கைள 
முன்ெனடுப்பதற்கு ஆதர்சனமாக அைமந்தன 

எனலாம்.  
இவர் கலா��ப் பட்டத்துக்காகச் ெசய்த ஆய்வு 

நூலாக ெவ��டப்பட்ட Tamil heroic Poetry என்ற 
நூல், பழந்த�ழ் இலக்�யம் பற்�ய �க முக்�ய-
மான நூலாகும். ைகலாசப��ன் சாதைனக�ல் 
�கரமாகத் துலங்குவதுதான் Tamil Heroic Poetry 
– த��லக்�யத்�ல் �ரயுகப் பாடல்கள் என்ற 
ஆங்�லநூல். இவ்வாய்�ல் சங்கப் பாடல்கைள 
பண்ைடய �ேரக்க இலக்�யங்களுடன் ஒப்புேநாக்-
�யுள்ளார். இந்த ஒப்புேநாக்�ன் ஊடாக சங்கப்பா-
டல்கள் எழுந்த காலப்பகு�ைய த�ழ�ன் �ரயுகம் 
என்றும் அப்பாடல்கள் வாய்ெமா�ப் பாடல்களாக 
உருவானைவ என்றும் மு�வு ெசய்தார். வரலாற்-
றுப் பார்ைவ, வர்க்கச்சார்பு அழ�யல் அக்கைற 
என்ற �ைல�ன்று அவர் ஆய்வுகைள ெவ�ப்ப-
டுத்�யுள்ளார்.  

ைகலாசப�க்கு முன் த��லக்�யத்ைத 
ஆராய்ந்தவர்கள் ெபரும்பாலும் இலக்�யத்ைத 
ஒரு கைலயாக்கம் என்ற வைக�ல் கண்டு அதன் 
அழ�யற் கூறுகள், அைவ வாசகர் உள்ளத்�ல் 
ஏற்படுத்தும் அனுபவம், உணர்ச்� என்பவற்ைறப்-
பற்�ய கருத்ைதேய ெகாண்�ருந்தனர். க�ைத-
�ல் கற்பைன உத்� நைட கட்டைமப்பு இலக்�ய 
வைகைமகள் என்பன பற்�ப் ேபசுவைதேய �ற-
னாய்�ன் ெசயற்பாடு என்ற கருத்ைதக் ெகாண்-
�ருந்தனர்.  

த�ழ்த்�றனாய்�ல் அழ�யலுக்கு �கராக அர-
�யலுக்கு, உள்ளடக்கத்�ற்கு முக்�யம் வழங்கப்ப-
டல்ேவண்டும் என்ற கருத்ைத ேபரா��யர் ைகலா-
சப� ெகாண்�ருந்தார். அதற்கைமய பண்ைடய 
இலக்�யங்கைள சமுதாய வரலாற்றுப் பைகப்-
புலத்�ல் ெபாருத்�ப்பார்க்க முற்பட்டார். த��-
லக்�யத்�ற்கும் சமுதாயத்�ற்குமுள்ள உறைவ 
�ஞ்ஞன ��யாக, தர்க்க ��யாக ஆய்வு ெசய்த-
வர்க�ல் முக்�ய இடத்ைதப் ெபறு�றார் ைகலா-
சப�. கைல இலக்�யம் என்பவற்�ன் சமுதாய 
உறவு �ைல, சமுதாய வரலாற்�யக்கத்�ல் 

அவற்�ன் பங்கு, பைடப்பா�க�ன் வரலாற்றுப் 
பாத்�ரம் என்பன ெதாடர்பாக அவர் ஆழமாகச் 
�ந்�ப்பதற்கு அவருைடய மார்க்�யத் தளம்தான் 
காரணம்.  

பழந்த�ழ் இலக்�யப் ப�ச்சயம் ெகாண்�ருந்த 
ேபரா��யர், இருபதாம் நூற்றாண்�ன் ந�ன 
இலக்�ய முன்ேனா�யாகவும் �கழ்ந்தார். ந�ன 
கால இலக்�யத்துக்கு அவர் ஆற்�ய பங்க�ப்-
�ைன �ன்வருமாறு வகுத்துக் கூறலாம் (1) 
இலக்�யத்�ல் தூய அழ�யல்வாதத்�ற்கு எ�ரான 
ேபாராட்டத்ைத முன்ெனடுத்தைம (2) பண்�த 
வாதத்�ற்கு எ�ரான ேபாராட்டத்ைத, ேத�ய இலக்-
�யக் ேகாட்பாட்டுத்தளத்ைத �று�யைம (3) 
ஒப்�யல் ேநாக்�ன் அ�ப்பைட�ல் த�ழ் இலக்-
�யத்ைத ஆய்வு ெசய்தைம (4) மக்கள் இலக்�-
யத்துக்கான ஒரு பு�ய தைலமுைறைய உருவாக்-
�யைம ஆ�யன ேபரா��யர் ைகலாசப� ந�ன 
இலக்�யத்�ற்கு ஆற்�ய முக்�ய பங்க�ப்புகளா-
கத் �கழ்�ன்றன.  

த�ழ் இலக்�யத் �றனாய்வுத் துைற�ேல இவ-
ராற்�ய ப� ஈழத்துக்கு மட்டுமன்�த் த�ழுலகம் 
முழுவதற்குேம முன்ேனா�யாகக் கருதப்படு�ன்-
றது.   

இவர் பல நூல்கைளயும் கட்டுைரகைளயும் எழு-
�யுள்ளார். இவரது ஆக்கங்கள், த�ழ் இலக்�யத் 
துைறைய மட்டுமன்�, சமயம், பண்பாடு, சமுதா-
யம், அர�யல் ேபான்ற பல துைறகைளயும் சார்ந்-
�ருந்தது.   

பார��து �குந்த ஈடுபாடுெகாண்டவராகத் 
�கழ்ந்த ைகலாசப� அவர்பற்�ய ஆய்�லும் 
அ�க அக்கைற ெசலுத்�னார். பார��யல்  என்ற 
ெசால்�ைனத் த�ழ் உல�ற்கு அ�முகப்படுத்�ய-
வராகவும் ைகலாசப� �ளங்�னார்.  

�க இளம் வய�ேலேய மாணவர்கள், அ�ஞர்-
கள் மத்��ல் மட்டுமன்�ப் ெபாதுமக்கள் மத்��-
லும் புகழ்ெபற்ற இவர், 49வது வய�ல் 1982 
�சம்பர் மாதம் 6ஆம் �க� காலமானார்.  
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இலக்கியத் திறனாய்வுத் துைறக்கு புதிய 
ஒளிபாய்ச்சிய ேபராசிரியர் ைகலாசபதி

ஐக்கிய ேதசிய கட்சியின் இரத்-
தினபுரி மாவட்ட அைமப்பாளர் என்ற 
ரீதியில் எவ்வாறான பணிகைள 
இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் 
இதுவைர காலம் முன்ெனடுத்துள்-
ளீர்கள்? 

நான் முதல் முைறயாக 2020ஆம் 
ஆண்டு நைடெபற்ற ெபாதுத் ேதர்த-
�ல் ஐ.ேத.க�ன் சார்�ல் இரத்�னபு� 
மாவட்டத்�ல் ேபாட்��ட்ேடன். அப்ேபாது 
ஐ.ேத.க �கவும் வலு�ழந்து காணப்-
பட்ட காலப்பகு�யாகும். என்றாலும் 
கட்� என்ைன நம்� அ�த்த பா�ய 
ெபாறுப்ைப �ைறேவற்றும் ேநாக்�ல் 
கு�த்த ேதர்த�ல் நான் ேபாட்��ட்ட-
துடன், பன்�ெரண்டா�ரதுக்கும் அ�-
கமான வாக்குகைளயும் ெபற்ேறன். 
ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்க மற்றும் 
முன்னாள் அைமச்சர் ர� கருணாநா-
யக்கவுக்கு அடுத்தப�யாக நான்தான் 
கட்��ல் அ�கூ�ய �ருப்பு வாக்குகைள 
ெபற்ேறன். இரத்�னபு� மாவட்ட த�ழ் 
மக்கள் என்�து ைவத்த அந்த நம்�க்-
ைகக்கு நன்� கூறுவதுடன், இன்றும் 
அவர்களுக்கு உண்ைமயாக ப�யாற்� 
வரு�ேறன். 

ெகாேரானா காலப்பகு��ல் எனது 
த�ப்பட்ட ���ல் ஆ�ரக்கணக்கான 
மக்களுக்கு �வாரணம் வழங்�ேனன். 
நான் எப்ேபாதும் கட்� ேபதம் பார்ப்ப-
�ல்ைல. இந்�ய வம்சாவ� மக்கள் 
அைனவருக்கும் ெபாதுவானதாக எனது 
உத�கள் இருக்கும். ெகாேரானா காலப்-
பகு��ல் நான் முன்ெனடுத்த உத-
�த்�ட்டங்கள் ெதாடர்�ல் இரத்�னபு� 
மாவட்ட மக்களுக்கு நன்றாகத் ெத�யும். 
அதனால் அங்கு பாரம்ப�யமாக அர�-
யல் ெசய்து மக்கைள ஏமாற்�ய நபர்-
கைள �ட்டு இன்று மக்கள் என்னுடன் 
ைகேகார்த்துள்ளனர். 

அேதேபான்று பல வறுைமயான குடும்-
பங்களுக்கு நான் த�ப்பட்ட ���ல் உத-
�கைள ெசய்துள்ேளன். இதைன நான் 
எந்தெவாரு சந்தர்ப்பத்�லும் �ளம்பரப்-
படுத்�க்ெகாள்ள�ல்ைல. மாவட்டத்�ல் 

பல பாடசாைலகளுக்கும் உத�கைள 
ெசய்துள்ேளன். மக்கள் எ�ர்ெகாள்ளும் 
பல்ேவறு �ரச்�ைனகளுக்கு �ர்ைவயும் 
ெபற்றுக்ெகாடுத்துள்ேளன். நாம் அ�கா-
ரத்�ல் இல்லாத சந்தர்ப்பத்�ல் இவ்வாறு 
எனது உத�த் �ட்டங்கைள முன்ெனடுத்-
�ருந்ேதன். தற்ேபாது எமது ஜனா�ப� 
ெத�வா�யுள்ளார். �ச்சயமாக எ�ர்கா-
லத்�ல் பல �ட்டங்கைள மக்களுக்காக 
முன்ெனடுப்ேபன். 

இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் பாரா-
ளுமன்ற ேதர்தலில் ேபாட்டியிட்டு 
ேதால்வியைடந்தாலும் தற்ேபாது 
உங்கள் ஆட்சியால் ெபாறுப்புமிக்க 
பதவியில் இருக்கின்றீர்கள். இது 
ெதாடர்பில் என்ன நிைனக்கின்-
றீர்கள்? 

பல தசாப்தங்களாக ஐ.ேத.கவுக்கு 
ஜனா�ப� பத� �ைடத்�ருக்க�ல்ைல. 
தற்ேபாைதய ஜனா�ப��ன் �ழ் பல 
சந்தர்ப்பங்க�ல் நாட்�ன் ஆட்�ைய 
நாம் ைகப்பற்��ருந்த ேபா�லும் 
அந்த அைனத்துச் சந்தர்ப்பங்க�லும் 
மாற்றுக் கட்�க�ன் ஜனா�ப�கேள அ�-
காரத்�ல் இருந்தனர். அதனால் எம்மால் 
பல முக்�ய �ர்மானங்கைள எடுத்து 
ப�யாற்ற மு�யாது ேபானது. பல சந்-
தர்ப்பங்க�ல் மக்கள் எடுத்த தவறான 
�ர்மானங்களால் இன்று நாட்�ன் ெபாரு-
ளாதாரம் அதளபாதாளத்�ல் உள்ளது. 

இந்த நாட்�ன் ெபாருளாதாரத்ைத 
தைல��ர்த்� நாமும் உலக நாடுக-
ளுடன் ேபாட்�ேபாட ேவண்டும் என்ற 
ஒற்ைற �ந்தைன�ல் ெசயல்படும் 
ஒேர நபர் ர�ல் �க்�ரம�ங்கதான். 
அவருக்கான முழுைமயான வாய்ப்ைப 
மக்கள் கடந்த காலத்�ல் வழங்��ருக்-
க�ல்ைல. தற்ேபாைதய இக்கட்டான 
�ைல�ல்தான் அவர் நாட்�ன் ஜனா-
�ப�யாக ெபாறுப்ேபற்றுள்ளார். அவர் 
�ண்டும் நாட்ைட உயர்ந்த �ைலக்கு 
ெகாண்டுெசல்வார். அதற்கான ெசயல்பா-
டுகைள இன்று மக்கள் ேந�ல் காண்�ன்-
றனர். ஜனா�ப�க்கு உலகம் முழுவதும் 
�ைடக்கும் வரேவற்ைப அைனவரும் 

பார்க்�ன்றனர். 
ஜனா�ப� மற்றும் எமது கட்��ல் 

எனக்குள்ள ெதாடர்ப்புகள் ஊடாக இரத்-
�னபு� மாவட்டத்�ல் வாழும் த�ழ் மக்-
க�ன் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த்த 
ேவண்டும் என்பேத எனது முதன்ைம 
கு�ேகாளாகவுள்ளது. அதற்கான 
அைனத்து ப�கைளயும் நான் முன்-
ெனடுத்து வரு�ேறன். 

எமது மாவட்டத்�ல் காணப்படும் 
பல்ேவறு ெபாருளாதார ெநருக்க�கள் 
ெதாடர்�ல் அரசாங்கத்�னதும் ஜனா�ப-
��னதும் கவனத்துக்கு ெகாண்டுெசன்-
றுள்ேளன். சமூர்த்� வழங்கும் பு�ய 
நைடமுைற�ல் இரத்�னபு� மாவட்ட 
ேதாட்டப்புற மக்களுக்கும் முன்னு�ைம 
வழங்க ேவண்டுெமன ேகா�க்ைக �டுத்-
துள்ேளன். அேதேபான்று மாவட்டத்�ல் 
காணப்படும் பாடசாைலகள், மாணவர்-
களது �ரச்�ைன கு�த்து கல்� இரா-
ஜாங்க அைமச்சர் அர�ந்தகுமாருடன் 
அண்ைம�ல் கலந்துைரயா�ேனன். 
உறு�யாக கல்�ப் �ரச்�ைனகளுக்கு 
�ர்ைவ வழங்குவதாக அவர் கூ�னார். 

அேதேபான்று ஜனா�ப��ன் ெசய-
லாளராக உள்ள எமது கட்��ன் �ர�த் 
தைலவர் ருவான் �ேஜவர்தனவுடன் 
மாவட்டத்�ல் த�ழ் மக்கள் எ�ர்ெகாண்-
டுள்ள பல்ேவறு �ரச்�ைனகள் கு�த்து 
கலந்துைரயா�யுள்ேளன். �ச்சயமாக 
நான் மக்கள் எ�ர்பார்க்கும் ப�கைள 
எ�ர்காலத்�ல் ெசய்ய உள்ேளன். 

உங்களின் ேதர்தல் கால வாக்-
குறுதிகள் நிைறேவற்றப்படுமா? 

நான் எப்ேபாதும் வழங்�ய வாக்குறு-
�கைள �ைறேவற்�ேய பழக்கப்பட்டுள்-
ேளன். ெசய்ய மு�யாத வாக்குறு�கைள 
வழங்� மக்கைள ஏமாற்றும் ேமாசமான 
எண்ணங்களும் என்னுள் இல்ைல. 
இதனால்தான் நான் ேதர்த�ல் ேதால்-
�யைடந்�ருந்தாலும் மக்கள் இன்றும் 
என்ேனாடு ைகேகார்த்து ெசயல்படு�ன்-
றனர். பாராளுமன்றத்�ல் எமது கட்-
�க்கு ஒரு ஆசனம் மாத்�ரேம உள்ளது. 
ெபரும்பான்ைமயான அைமச்சுப் பத-

�கள் ெபாதுஜன ெபரமுன வசம்தான் 
உள்ளன. ஜனா�ப� மாத்�ரேம எமது 
கட்�ைய சார்ந்தவர். நாம் இைணந்து 
பய�க்க ேவண்�யுள்ளது. ஆகேவ, 
என்னால் மு�ந்த அைனத்து �டயங்க-
ைளயும் எமது மக்களுக்கு ெசய்ேவன். 

ஐ.ேத.கா வின் இரத்தின-
புரி மாவட்ட அைமப்பாளர் என்ற 
ரீதியில் உங்கள் மாவட்டத்தில் 
முன்ெனடுக்கவுள்ள அபிவிருத்தி 
திட்டங்கள் யாைவ? 

பா�ய அ��ருத்�ட்டங்கைள ெசய்-
யக்கூ�ய �ைல�ல் நாட்�ன் ெபாருளா-
தாரம் இல்ைல. நாம் இக்கட்டான காலப்-
பகு��ல் பய�க்�ேறாம். அந்�ய 
ெசலாவ� ைக�ருப்பு ெதாடர்�ல் 

பல �க்கல்கள் உள்ளன. எ�ெபாருள், 
எ�வாயு மற்றும் மக்களுக்கான அத்�யா-
வ�யத் ேதைவகைள பூர்த்� ெசய்வேத 
ஜனா�ப��ன் முதன்ைம இலக்காக 
உள்ளது. சர்வேதச நாயண ��யம் 
உட்பட எமது கடன் வழங்குனர்களுடன் 
ேபச்சுவார்த்ைதகைள நடத்� வரு�-

ேறாம். 
இந்த இக்கட்டான காலப்பகு�ைய 

நாம் கடக்க ேவண்�யுள்ளது. அடுத்த 
ஆண்டு நடுப்பகு��ல் �ண்டும் எமது 
ெபாருளாதாரம் வழைமக்கு �ரும்பும் 
என ஜனா�ப� கூ�யுள்ளார். இந்தக் 
காலப்பகு��ல் மக்களுக்கு ேதைவயான 
அத்�யாவ�ய �டயங்கைள ெபற்றுக்-
ெகாடுப்பேத எமது முதன்ைமயான ப�-
யாகும். அ��ருத்�ப் ப�கள் கு�த்து 
தற்ேபாது எதைனயும் கூற மு�யாது. 
ஆனால், நாடு வழைமக்கு �ரும்புவது 
கட்டாயம். பல அ��ருத்�த் �ட்டங்கைள 
முன்ெனடுக்க ஐ.ேத.க �ட்ட�ட்டுள்ளது. 

நாட்டில் ெபாருளாதார சுைமைய 
குைறக்கவும் நாட்ைட அபிவிருத்தி 
பாைதக்கு ெகாண்டு ெசல்ல-
வும் ஐ.ேத.காவின் புது திட்டங்கள் 
ஏதும் உள்ளனவா? 

ஆம். பல �ட்டங்கைள ஐ.ேத.க ைவத்-
துள்ளது. ஐ.ேத.க�ன் �ட்டம் என்பது 
ஜனா�ப� எடுக்கும் �ர்மானங்கள்தான். 

கடந்த காலத்�ல் நாட்�ல் எங்கு பார்த்-
தாலும் வ�ைசகள்தான் காணப்பட்டன. 
எ�ெபாருள் முதல் அத்�யாவ�யப் 
ெபாருட்கள் வைர அைனத்ைதயும் ெபற்-
றுக்ெகாள்வ�ல் வ�ைசதான் காணப்பட்-

டது. அந்த யுகத்ைத ஜனா�ப� மு�வுக்கு 
ெகாண்டுவந்துள்ளார். மக்க�ன் ெபாரு-
ளாதார சுைமைய குைறக்க இதுதான் 
ஜனா�ப��ன் முதன்ைம �ட்டமாக 
இருந்தது. அ�ல் நாம் ெவற்� கண்டுள்-
ேளாம். இன்று மக்கள் வ�ைச �ற்கும் 
�ைல மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதற்கு அடுத்-

தகட்ட ப� அத்�யாவ�யப் ெபாருட்க-
�ன் �ைலகைள குைறத்து ெபாருளா-
தாரத்ைத ஸ்�ரப்படுத்துவதாகும். 

அதற்கான ெகாள்ைககைள ஜனா�-
ப� வகுத்துள்ளார். �ங்கப்பூர், ஜப்பான், 
இந்�யா உட்பட பல நாடுகளுடன் பு�ந்து-
ணர்வு ஒப்பந்தங்கைள ெசய்துெகாள்ள 
ஜனா�ப� ேபச்சுவார்த்ைதகைள நடத்-
�யுள்ளார். அவரது அண்ைமய ெவ�-
நாட்டு �ஜயங்க�ன் ேபாது இைவ 
ெதாடர்�ல் ேபசப்பட்டைத நாம் அைனவ-
ரும் அ�ேவாம். 

அேதேபான்று �ழ்ச்�யைடந்துள்ள 
சுற்றுலாத்துைறைய �ளக் கட்�ெய-
ழுப்ப அைமச்சர் ஹ�ன் ெபர்னாண்ேடா 
ஊடாக பல்ேவறு ெசயல்பாடுகைள முன்-
ெனடுக்க ஜனா�ப� ப�ப்புைர வழங்�-
யுள்ளார். அத்�ட்டங்கள் ெவற்�கரமாக 
முன்ெனடுக்கப்பட்டு வரு�ன்றன. 

எல்லாவற்றுக்கும் அப்பால் நாட்ைட 
உணவு உற்பத்��ல் தன்�ைறவ-
ைடந்த நாடாக மாற்றுவது ஜனா�ப-
��ன் முக்�ய இலக்காக உள்ளது. 
அேதேவைள, நாட்�ன் ஏற்றும�ையயும் 
அ�க�ப்பதும் அவரது �ரதான �ர்மான-
மாகும். இந்த �டயங்கள் ஒவ்ெவான்-
றாக நைடமுைறப்படுத்தப்படும் ேபாது 
நாடு �ண்டும் சு�ட்சத்ைத ேநாக்� 
நகரும். 

மைறமுகமாக �லங்கா 
ெபாதுஜன ெபரமுனைவ ஐ.ேத.க 
பாதுகாப்பதாக சிலர் கூறுகின்-
றனேர இதில் எந்தளவு உண்ைம-
யுள்ளது? 

ெபாதுஜன ெபரமுனைவ பாதுகாப்-
பதற்கு ஜனா�ப� அ�காரத்துக்கு வர-
�ல்ைல. அவரது ேநாக்கம் நாட்ைடயும் 
நாட்டு மக்கைளயும் வளர்ச்�ப்பாைதக்கு 
ெகாண்டுெசல்வதாகும். அதற்கான ப�க-
ைளதான் அவர் முன்ெனடுத்துவரு�றார். 

பாராளுமன்றத்�ல் எ�ர்க்கட்�கள் ஜனா-
�ப�க்கு ஆதரைவ வழங்குவ�ல்ைல. 
ெபாதுஜன ெபரமுன�ன் ெபரும்பான்-
ைமயான வாக்குகளால்தான் அவர் ஜனா-
�ப�யாக ெத�வுெசய்யப்பட்டார். எனேவ, 
ெபாதுஜன ெபரமுனைவ இைணத்துக்-
ெகாண்டுதான் பய�க்கேவண்டு�யுள்-
ளது. ெபாதுஜன ெபரமுனைவ பாதுகாப்-
பது என்பது முட்டாள்தனமான கருத்து 
மக்களுக்கு நன்ைமகைள ெபற்றுக்ெகா-
டுக்க எவர் ேவண்டுமானாலும் ஜனா�-
ப�யுடன் ைகேகார்த்து ெசயல்படலாம். 
அதனால்தான் அவர் சர்வக்கட்� அரசாங்-
கத்ைத அைமப்பதற்கும் அைழப்பு �டுத்-
துள்ளார். 

 (04 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

இரத்தினபுரி மாவட்ட 
ஐ.ேத.க அைமப்பாளர் 
எஸ்.ஆனந்தகுமார்

கழகத்�ல் ேசர்ந்து, "Tamil Heroic 

�த்தது. மக்களுக்காக 
இலக்�யம் பைடத்தார்-
கள். இலக்�யத்�ல் ஓர் 
உத்ேவகம் �ளம்�யது. 
முற்ேபாக்கு எழுத்தா-
ளர்க�ன் தத்துவேம-
ைதயாக �ளங்�னார் 
ைகலாசப�. இவர், பல்க-
ைலக்கழக ��வுைரயா-
ளராக பத�ேயற்ற�ன் 
பல்கைலக்கழக மாணவர் 
மத்��லும் முற்ேபாக்கு 
கருத்துக்கைளயும் எண்-
ணங்கைளயும் பரப்�னார்.  

தமது கருத்துக்கைளப்ப-
ரப்புவதற்கு ேத�ய ஜனநா-
யக  முற்ேபாக்குச் சக்�கைள 
அரவைணத்துச் ெசல்வது 
ேபரா��ய�ன் முக்�ய பண்பு-

கடந்த காலத்�ல் நாட்�ல் எங்கு 
பார்த்தாலும் வ�ைசகள்தான் 
காணப்பட்டன. எ�ெபாருள் 
முதல் அத்�யாவ�யப் ெபாருட்-
கள் வைர அைனத்ைதயும்  
ெபற்றுக்ெகாள்வ�ல் வ�ைச-
தான் காணப்பட்டது என்�றார் 
ஐக்�ய ேத�ய கட்��ன் இரத்-
�னபு� மாவட்ட அைமப்பாளர் 
எஸ்.ஆனந்தகுமார். �னகரன் 
வாரமஞ்ச�க்கு அவர் வழங்�ய 
ேநர்காண�ல் அந்த யுகத்ைத  
மு�வுக்கு ெகாண்டு வந்தவர் 
ஜனா�ப� ர�ல் �க்�ரம�ங்-
கதான் என்�றார். ேநர்காண-
�ன் முழு�பரம்.....

வரிைச யுகத்ைத முடிவுக்கு ெகாண்டுவந்தவர்
ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கேவ
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ஐேராப்பா�ல் நான்காவது ெபாரு-
ளாதார சக்�யாகத் �கழ்ந்த இத்தா� 
ெகா�ட்-19 ெதாற்றுக்கு �ன்னர் பா�ய 
ெநருக்க�ைய எ�ர்ெகாண்டு வரு�றது. 
இத்தா��ன் ெபாருளாதார �ைல ேமாசம-
ைடந்து வருவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்-
தைத அடுத்து முன்னாள் �ரதமர் ம�ேயா 
�ரா� பத�ைய இரா�னாமா ெசய்தார். 
அதைன அடுத்து நடந்த ேதர்த�ல் 
ேஜார்�யா ெமேலா� தைலைம�லான 
கூட்ட� ெபரும்பான்ைம இடங்கைளக் 

ைகப்பற்�யுள்ள �ைல�ல் �ரதமராக 
பத�ேயற்கவுள்ளார். அவரது கட்�யான 
இத்தா�ய சேகாதரர் கட்� (Brother's of 
Italy) 26 சத�த வாக்குகைளப் ெபற்று கூட்-
ட�க் கட்�களுடன் இைணந்து ஆட்�ய-
ைமக்க �ட்ட�ட்டுள்ளது. 

�க் கட்� மற்றும் ேபார்ஜா இத்தா-
�ய கட்�யுடன் கூட்ட� அைமக்கும் 
ேஜார்�யா ெமேலா� ��ர வலதுசா�-
யாக இனங்காணப்பட்டுள்ளார். �ளவும் 
முேசா��ன் வா�சுகள் ஆட்�க்கு வந்து-
�ட்டதாக ஐேராப்�ய ஊடகங்கள் கருத்து 
ெத��த்துள்ளன. ஆனால் அத்தைகய 
��ர வலதுசா� எனும் அைடயாளத்ைத 
த�ர்க்க ெமேலா� அ�கம் முயல்வதாக 
��� தனது ெசய்�ய�க்ைக�ல் ெத��த்-
துள்ளது. எது எவ்வாறாக அைமந்தாலும் 
இத்தா��ன் வரலாற்�ல் முதல் ெபண் 
�ரதமர் என்பதுடன் முேசா��க்கு �ன் 
எழுச்� ெபற்ற ��ர வலதுசா�யாகவும் 
ேத�யவா�யாகவும் ெமேலா� அைடயா-
ளப்படுத்தப் படு�றார். அதற்கான அ�ப்ப-
ைடைய அவர் இத்தா�ய மக்கள் மத்��ல் 
ஏற்படுத்�யுள்ளார். 

கு�ப்பாக ெமேலா� தனது இளைமக்-
காலத்�ேலேய முேசா�� ஆதரவுெபற்ற 
சமூக இயக்கத்�ல் இைணந்து அர�யல் 
ப�ைய ஆரம்�த்�ருந்தார். இத்தா�-
�ன் தைலநகரான ேராம் புறநகர் பகு��ல் 
நடுத்தரக் குடும்பத்�ல் �றந்த ெமேலா� 
15 வது வய�ல் அச் சமூக இயக்கத்�ன் 
மாணவ ���ல் �ரதான உறுப்�னராக 
�ளங்�னார். அது மட்டுமன்� 19 வய�ல் 
ெசய்� ஊடகம் ஒன்றுக்கு ேபட்�ய�க்கும் 
ேபாது இத்தா��ன் முன்னாள் சர்வா�கா� 
ெப�ட்ேடா முேசா�� ஒரு �றந்த அர�-
யல்வா� எனவும் இத்தா�ய நாட்டுக்காக 
அவர் ெசய்தைவ எல்லாம் நன்ைமகேள 
என்றும் புகழ்ந்து கருத்துத் ெத��த்தார். 
இைவேய ெமேலா�ைய ��ர வலதுசா-
�யாகவும் முேசா���ன் ஆதரவாளராக-
வும் ெவ�ப்படுத்�யுள்ளது. 

இவற்ைறக் கடந்து ெமேலா��ன் 
ஐேராப்பா ெபாறுத்த ெகாள்ைக அ�க 
குழப்பமானதாகேவ காணப்படு�றது. 
ஆரம்பத்�ல் ஐேராப்�ய ஐக்�யத்ைத 
�ராக�த்த ெமேலா� �ன்னர் தனது 
�ைலைய மாற்�க் ெகாண்டார். இருந்த 
ேபாதும் ஐேராப்பா�ன் ஐக்�யம் பற்�ய 
ெகாள்ைக�ல் ெமேலா� முரண்பாடு-
ைடயவராகேவ ெசயல்பட வாய்ப்புள்-
ளதாக ெத�யவரு�றது. காரணம் அவர் 
கூட்ட� ைவத்துள்ள �க் கட்��னரும் 
ேபார்ஜா இத்தா�க் கட்��னரும் ஐேராப்-
பா�ன் ஐக்�யத்�ற்கு எ�ரான �ைலையக் 
ெகாண்டவர்கள் என்பது முக்�யமான தக-

வலாகும். இது மட்டுமல்ல சு�ட�லும் 
ஹங்ேக��லும் �ரான்�லும் ��ர வல-
துசா�களது எழுச்� கடந்த காலங்க�ல் 
முதன்ைம ெபற்றுவரு�றது. ெமேலா�-
�ன் வருைகைய �ரான்�ன் ஜனா�ப� 
ேதர்த�ல் இரண்டாவது �ைலையப் 
ெபற்ற ம�ன் லூெபன் மற்றும் எ�க் ெசமூர் 
ேபான்ற ��ர ேத�ய வா�கள் வரேவற்-

றுள்ளனர். 
ஐேராப்பா ேவறு �ைசைய ேநாக்� நகர்-

�றதா என்ற சந்ேதகத்ைத ஏற்படுத்தத் 
ெதாடங்�யுள்ளது. கு�ப்பாக ெபாருளா-
தார ெநருக்க� ஒருபக்கம் அைமய மறுபக்-
கத்�ல் ��ரத் தன்ைமகளும் ேதசம் �தான 
பற்றுக் ெகாண்ட ேத�யவா�களது எழுச்-
�யும் த�ர்க்க மு�யாது முதன்ைம ெபற 
ஆரம்�த்துள்ளது. 

1930 க�ல் ஐேராப்பா�ன் �ைலைய 
�ளவும் ஐேராப்பா ெபற்று�டுமா என்ற 
ேகள்� அ�கம் முதன்ைமப்படுத்தப்படு-
�றது. ேஜர்ம��னதும் இத்தா��னதும் 
எழுச்�க்கு �ன்னால் அப்ேபாது �ல�ய 
ெபாருளாதார ெநருக்க�யும் முதலாம் 
உலக ேபாரும் காரணமாக ெத�ந்தது. 
அவ்வாேற ரஷ்ய -உக்ைரன் ேபார் ஐேராப்-
பா�ன் ெபாருளாதாரத்ைத அ�கம் 
ெநருக்க�க்குள் தள்�யுள்ளது. அப்ேபாது 
பா�ஸ்டுக�ன் எழுச்� ேபால் தற்ேபாது 
நவ-பா�ஸ்டுகளது எழுச்� ஆரம்�த்துள்-
ளதாக ெத��றது. அவ்வாறா�ன் உலகம் 
�ளவும் ஒரு ேபாருக்குள் நகர வாய்ப்புள்-
ளதாக ெத��றது. அதைனேய ரஷ்யா�ன் 
தத்துவவா� அெலக்சாண்டர் டு�ன் அண்-
ைம�ல் ெத��த்�ருந்தார். 

ஈேரா�யா�ன் ேபரரசாக ரஷ்யாைவ 
உருவாக்கும் �ந்தைனயுடன் ெசயல்படும் 
டு�ன் ரஷ்ய ஜனா�ப� பு��ன் தத்துவ 
ஆ��யராகவும் �ளங்கு�றார். அவரது 
வார்த்ைத�ல் உலகப் ேபா�ன் ��ம்�ல் 
ேமற்குக்கூட்ட�யும் ரஷ்யாவும் இருப்ப-
தாகவும் அது அணுவாயுதப் ேபாருக்கான 
அ�ைவ ேநாக்� நகரும் எனவும் ெத��த்-

துள்ளார். உக்ைர 
�ல் ரஷ்யா�ன் 
ேதால்� அணுவா-
யுதத்�ன் ஆபத்ைத 
மறந்து ெசயல்படு-
�ன்ற �ைலைய ஏற்-
படுத்தும் என எச்ச-
�த்துள்ளார். 

ெ ம ே ல ா � �ன் 
வருைக அ�க 
ெ ந ரு க் க � ை ய 
ஐ ே ர ா ப் ப ா வு க் கு 
ே த ா ற் று � க் க 
வ ா ய் ப் பு ள் ள த ா க 
ெத��றது. கு�ப்-
பாக உக்ைரன் 
�தான ரஷ்யா�ன் 
ேபாைர ஆரம்-
பத்�ல் ஆத�த்த 
ெமேலா� �ன்னர் 
தனது ெகாள்ைகைய 
ம ா ற் � க் ெ க ா ண் -

டார். ஆனால் முேசா��ைய ஆத�க்-
கும் ஒருவர் �ச்சயம் பு�ைனயும் ஆத-
�க்க வாய்ப்பு அ�கமுண்டு. ஏற்கனேவ 
�ரான்�ன் ஜனா�ப� ேவட்பாளர் 
லுெபன், பு��ன் ஆதரவாளராக �ளங்-
�னார் என்பது கவனத்�ல் ெகாள்ளப்பட 
ேவண்டும். அத்தைகய ஆதரேவ அவைர 
ேதாற்க�த்ததாகவும் ெசய்�கள் உண்டு. 
ஆனால் ெமேலா� அ�ல் ெவற்�கரமான-
வராகேவ �ளங்கு�றார். 

ெமேலா��ன் ெவற்�யானது ஐேராப்-
பாவுக்கு தைலைம தாங்கும் அெம�க்கா-
வுக்கு அ�க ஆபத்தானதாகேவ அைமயும். 
��ட்டனும் அெம�க்காவும் அ�க ெநருக்-
க�ைய எ�ர்ெகாள்ள வாய்ப்புள்ளது. 
இரண்டாம் உலக ேபாருக்கு �ன்னர் முழு-
ைமயாக அெம�க்கா�ன் இருப்பும் உலக 
ஆளுைகயும் ஐேராப்பாைவ ைமயப்படுத்-
�யதாகேவ அைமந்�ருந்தது. �ட்லர் 
முேசா���ன் ேதால்� அெம�க்காவுக்-
கான வாய்ப்�ைன அ�கப்படுத்�யதுடன் 
ஐேராப்பாைவ ஆளும் வலுைவயும் அதன் 
மூலம் உலகத்ைத ஆளும் �றைனயும் 
அெம�க்கா ெபற்றுக்ெகாண்டது. அதற்கு 
ெநருக்க� ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் 
அெம�க்கா, -��ட்டன் கூட்ட� இலகு-

�ல் அத்தைகய வாய்ப்�ைன ெமேலா-
�க்கு வழங்��டாது. தற்ேபாது ரஷ்-
யாவுக்கு எ�ரான அெம�க்கப் ேபாைர 
ஐேராப்�யர்கேள �கழ்த்து�றார்கள். 
அப்ேபா�ன் சுைம முழுவதும் ஐேராப்�ய-
ருக்கானதாக உள்ளேத அன்� அெம�க்கர்க-
ளுக்கானதாக இல்ைல என்பது கவ�க்கப்-
பட ேவண்�ய �டயமாகும். 

ஐேராப்பா�ன் ஐக்�யமானது அெம-
�க்காவுக்கானதன்� ஐேராப்பாவுக்கா-
னதாக அைமயும் ேபாேத ெமேலா� 
ேபான்ற தைலவர்களது எழுச்� அவ�ய-
மானதா�றது. ரஷ்ய, -ஐேராப்�ய எ�வாயு 
மற்றும் ெபற்ேறா�ய ப�மாற்றத்�ற்கான 
ேநார்ட்ஸ்ட்�ம் குழாய்கைள தகர்த்தது 
அெம�க்கா என்பைத ஐேராப்�ய அரசு-
கள் �ளங்�க் ெகாள்ள முயலும் ேபாேத 
ஐேராப்பா ஐேராப்பாவாக எழுச்� ெபற 
வாய்பு உருவாகும். அத்தைகய ெசயைல 
ரஷ்யா ேமற்ெகாண்டதாக குற்றச்சாட்டுக்-
கள் எழுந்துள்ள ேபாதும் அதற்கான ஆதா-
ரங்கள் ெத�வாக இல்லாதுள்ளது என்பது 
பு�ந்து ெகாள்ளப்பட ேவண்டும். 

அடுத்து இத்தா�க்குள் கு�யும் ேமற்-
கா�ய அக�களால் பா�ய ெநருக்க-
�ைய எ�ர் ேநாக்�யுள்ள இத்தா��ன் 
ேபாக்�ைன ெமேலா� மாற்றுவார் 
என்பது அவரது நகர்வுக�ல் ெத��றது. 
கடல்வ�யாக இத்தா�ைய ேநாக்� 
நகரும் ேமற்கா�ய நாட்டவருக்கு எ�ராக 
மட்டுமன்� அக�கள் தஞ்சம் ேகாரும் 
கு�ேயற்றவா�கள் �தான அவரது நட-
வ�க்ைக த�த்துவமானதாக அைமய 
வாய்ப்புள்ளது. ஏற்கனேவ பா�ஸ்டுக்-
கள் அக�களுக்கு எ�ராக ��ரவாத 
உணர்வுகைள ெவ�ப்படுத்�வரு�றார்-
கள் என்பது �ைனவு ெகாள்ளத்தக்கது. 

எனேவ ஐேராப்பாவுக்குள் ெமேலா�-
�ன் ஆட்�யானது ெபண்களது எழுச்�ைய 
காட்டுவதாக அைமந்தாலும் அதுவும் ��ர 
வலதுசா�க் ெகாள்ைகயாளர்களாேலேய 
மு�யும் என்பைதயும் உணர்த்து�றது. 
��த்தா�யா, ேஜர்ம� ேபான்ற நாடுக-
ைளத் ெதாடர்ந்து இத்தா��லும் ெபண் 
தைலைமதாங்கும் அர�யல் ெசயல்பாடு 
எழுந்துள்ளது. ஆனால் அத்தைகய எழுச்-
�க்குப் �ன்னால் ஐேராப்பா�ல் ஏற்பட்-
டுள்ள ெநருக்க�ேய காரணம் எனவும் 
��ர வலதுசா�களது எழுச்�ேய அ�ப்-
பைடயானது எனவும் கருதமு�யும். எது-
வா�னும் ஐேராப்பா�ல் ெமேலா�-
�ன் எழுச்� மாற்றத்ைத ேநாக்� நகரப் 
ேபா�றது என்பைத அைடயாளப்படுத்து�-
றது. அது உலக ஒழுங்ைக மாற்றும் �றைன 
ேமலும் அ�க�க்க வாய்ப்�ைனத் தரக்கூ�-
யதாகேவ அைமயும்.

உலக வரலாற்�ன் ெதாட்�-
லாக ஐேராப்பாேவ துலங்கு-
�றது. வரலாற்றுக் கால-

த்�லும் அதன் �ன்னரும் அதற்கான 
த�த்துவத்ைத ஐேராப்பா ேப�வ-
ரு�றது. மாற்றங்களும் புரட்�களும் 
ேபாராட்டங்களும் மறுமலர்ச்�களும் 
கண்டு��ப்புகளும் ெதா�ல் நுட்பமும் 
ஐேராப்பாைவ ைமயப்படுத்�யதாகேவ 
உள்ளது. கருத்�யலும் �ந்தைன மாற்ற-
மும் ஐேராப்பா��ருந்ேதா எழுச்�யைட-
�றது. உலக நாக�கத்�ன் ேதாற்றத்�ல் 
�றகண்டங்கள் முதன்ைம ெபற்றாலும் 
ந�னத்துவத்ைத ேநாக்�ய அைசவு 
அைனத்துேம ஐேராப்பாைவ ைமயப்ப-
டுத்�யதாகேவ உள்ளது. அ��யல் 
ெதா�ல்நுட்பத்�ன் ேவர் ஐேராப்�ய�ட 
�ருந்ேத உலகளா�ய தளத்�ற்கு பர�-
யது. அத்தைகய ஐேராப்பா�ல் ேதான்�-
யேத பா�சமும் நா�ஸமும். இத்தா�-
ையயும் ேஜர்ம�ையயும் ைமயமாகக் 
ெகாண்டு அத்தைகய �ந்தைன எழுச்� 
ெபற்று அ�வுக்குள்ளா�யது. அத்தைகய 
கருத்�யல் ேதான்�ய இத்தா��ல் 
�ளவும் ��ர வலதுசா�களது ஆட்� 
சாத்�யமா�யுள்ளது. இக்கட்டுைரயும் 
இத்தா��ல் இரண்டாம் உலக ேபாருக்கு 
�ன்னர் ஆட்�ைய ைகப்பற்�யுள்ள 
��ர வலதுசா�களது எழுச்�ையயும் 
அதன் �ர�ப�ப்புகைளயும் ேதடுவதாக 
அைமயவுள்ளது.

ேபராசிரியர் 
ேக.ரீ.கேணசலிங்கம் 
யாழ். பல்கைலக்கழகம்

அதிகரித்துச் ெசல்லும் வறுைம நிைல  

புள்ளிவிபரத் திைணக்களம் கூறும் தகவல்கள் 

இலங்ைக�ன் ெதாைக ம�ப்பு புள்��-
பரத் �ைணக்களம் ெவ��ட்டுள்ள 

இற்ைறப்படுத்தபட்ட உத்�ேயாகபூர்வத் 
தரவுக�ன் ப� கடந்த ெசப்ெடம்பர் மாதத்-
�ல் இலங்ைக�ன் பண�க்கம் 69.8 சத�தம் 
எனக் க�ப்�டப்பட்டுள்ளது. இவ்வாண்-
�ன் ஜனவ� மாதத்�ல் இது 14.2 சத�த-
மாகப் ப�வா��ருந்தது. இவ்வாண்�ன் 
ஆரம்பத்�ல் காணப்பட்ட பண�க்கத்துடன் 
ஒப்�டுைக�ல் இது நான்கு மடங்கு அ�-
க�ப்பாகும். அேத ேவைள உணவுப்ெபா-
ருள்க�ன் �ைல அ�க�ப்ைப அள�டும் 
உணவுப் பண�க்கம் இேத காலப்பகு��ல் 
25 சத�தத்�ல் இருந்து 94.9 சத�தமாக அ�-
க�த்�ருந்தது. இது மூன்று மடங்கு அ�க�ப்-
பாகும்.   

நாட்�ல் குறு�ய காலத்துக்குள் பண�க்-
கமானது சடு�யாக அ�க�த்துச் ெசன்றுள்ள 

அேத ேவைள அதன் ெபாருளாதார வளர்ச்� 
சடு�யான �ழ்ச்�ையப் ப�வு ெசய்�ருக்-
�றது. 2022இன் ஜ�ைல, ஓகஸ்ட், ெசப்-
ெடம்பர் ஆ�ய மாதங்கைள உள்ளடக்�ய 
மூன்றாம் காலாண்�ல் இலங்ைகப் ெபாரு-
ளாதாரம் முன்ைனய ஆண்�ன் இேத காலப்-
பகு�யுடன் ஒப்�டுைக�ல் 8.4 சத�த எ�ர்க்-
க�ய வளர்ச்�ையப் ப�வு ெசய்துள்ளது. 

அதாவது ெபாருளாதாரம் 8.4 சத�தத்�னால் 
�ழ்ச்�யைடந்துள்ளது என்பது இதன் கருத்-

தாகும். இதனால் மக்க�ன் வருமானங்கள் 
�ழ்ச்�யைடந்துள்ளன. �ரந்தர வருமானங்-
கள் உைழப்ேபா�ன் வருமானங்கள் மாறாத 
ேபாதும் நாட்�ன் தைலக்கு�ய வருமானத்-
�ல் �ழ்ச்� ஏற்பட்டுள்ளது. மக்க�ன் வரு-
மானங்கள் �ழ்ச்�யைடயும் அேதேவைள 
�ைலகள் பா�யள�ல் அ�க�ப்பதால் மக்-
க�ன் ெகாள்வனவு ெசய்யும் ஆற்றல் �க 

ேமாசமாகப்பா�க்கப்பட்டுள்ளது. உதாரண-
மாக 2022 ஜனவ��ல் 14.2 ரூபா ெகாடுத்து 

வாங்�ய ஒரு ெபாருளுக்கு ெசப்ெடம்ப�ல் 
69.8 ரூபா ெகாடுத்து வாங்கேவண்��ருக்-
கும். அதனால் ைக�ல் உள்ள ��யளவு வரு-
மானத்ைதக் ெகாண்டு முன்னைரப்ேபால 

ேதைவயானளவு ெபாருள்கைளக் ெகாள்வ-
னவு ெசய்ய மு�யாது. அதுேவ வறுைமக் 
ேகாடு என்ற எண்ணக்கரு�னாலும் �ளக்-
கப்படு�றது. இலங்ைக�ல் வாழும் ஒரு 
நபர் குைறந்த பட்ச உணவுத்ேதைவையப் 
பூர்த்� ெசய்து வாழ ஆகக் குைறந்தது மாதம் 
ஒன்�ற்கு 7395 ரூபா ேதைவெயன 2020 
இல் ம�ப்�டப்பட்�ருந்தது. ெபறக்கூ�ய-
தாக உள்ள இற்ைறப்படுத்தபட்ட தரவுக�ன் 
ப� கடந்த ஜ�ைல மாதத்�ல் இலங்ைக-
�ல் ஒருவர் உ�ர்வாழ 13138 ரூபா ேதைவ 
என ம�ப்�டப்பட்டுள்ளது. இதன்ப� வரு-
மானங்க�ல் �ழ்ச்� ஏற்பட்டுள்ளேதாடு 
உ�ர்வாழ அவ�யமான குைறந்த பட்ச 
பணத்�ன் அளவு அ�க�த்துள்ளது. ஓகஸ்ட் 
மற்றும் ெசப்ெடம்பர் மாதங்க�ல் இதன-
ளவு ேமலும் அ�க�த்�ருக்கும். அதன் கார-
ணமாக நாட்�ல் வறுைம �ைல ��ரமாக 
அ�க�க்கும்.   

உலக வங்� இலங்ைக ெதாடர்�ல் ஒக்-
ேடாபர் மாத வறுைம மற்றும் ஒப்புரவு பற்�ய 

ெசய்�க்கு�ப்�ல் தற்ேபாைதய �� ெநருக்-
க� காரணமாக இலங்ைக�ன் வறுைம 
�ைல 2022இல் 25.6 சத�தமாக அ�க�க்-
கும் என எ�ர்வு கூ�யுள்ளது. இதனால் 2021-

2022 காலப்பகு��ல் இலங்ைகயர்க�ல் 
இருபத்ைதந்து இலட்சத்�ற்கும் ேமற்பட்-
டவர்கள் வறுைம�ல் �ழும் அேதேவைள 
இது இலங்ைகைய 2009 ஆண்�ல் காணப்-
பட்ட வறுைம மட்டத்�ற்கு �ண்டும் 
ெகாண்டு ெசல்லும் எனவும் உலக வங்� 
கூறு�றது. இலங்ைக மக்க�ல் சுமார் 40 
சத�தத்�னர் ேபா�யளவு உணைவப் ெபற்-
றுக்ெகாள்ளும் �ைல�ல் இல்ைல என சர்வ-
ேதச க�ப்�டுகள் கூறு�ன்றன. இலங்ைக-
�ன் �றுவர்கள் மற்றும் கர்ப்��த்தாய்மார் 
மத்��ல் ேபாசாக்�ன்ைம அ�க�த்துள்-
ளது என ஐக்�ய நாடுக�ன் �றுவர் ��யம் 
கூ�யைத �ைழெயன அரசு கூ�யது. இேத 
ேபால வறுைம பற்�ய தரவுகைளயும் அரசு 
மறுக்கக் கூடும். ஆனால் ெதாைக ம�ப்புப் 
புள்��பரத் �ைணக்களத்�னால் ெவ��-
டப்பட்டுள்ள தகவல்கள் எங்கப்பன் கு�ருக்-
குள் இல்ைல என்பது ேபால் உண்ைமைய 
உரத்துக் கூறு�ன்றன. தமது ெசாந்தத் தகவல்-
கைள எவ்வாறு மறுக்க மு�யும்?   

உலக வங்கி இலங்ைக ெதாடர்பில் ஒக்ேடாபர் மாத 
வறுைம மற்றும் ஒப்புரவு பற்றிய ெசய்திக்குறிப்பில் 
தற்ேபாைதய நிதி ெநருக்கடி காரணமாக இலங்-
ைகயின் வறுைம நிைல 2022இல் 25.6 சதவீதமாக 
அதிகரிக்கும் என எதிர்வு கூறியுள்ளது.

இத்தாலியின் தீவிர வலதுசாரிகளது எழுச்சி 
ஐேராப்பிய ஐக்கியத்ைத தகர்க்குமா?  

இத்தா�ய �ரதமர்
ேஜார்�யா ெமெலா�
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பி ரபல த�ோழிலதிபரும் திமரபபட �யோ-
ரிபபோளருைோன அல்லிரோஜோ சுபோஸ்க-
ரனின் �யோரிபபில் உருவோகியிருககும் 

மி்க பிரைோணடைோன ்கோவியத் திமரபபடம் 
‘தபோன்னியின் தெல்வன்’ .   

இது 1,000 ஆணடு்களுககு முன் இடம் -
தபற்்ற �மிழ் வரலோற்று புமனக்கம�மய 
திமரயில் ்கோட்டும் ஒரு முயற்சியோகும். இது 
தெபதடம்பர் 30 ஆம் தி்கதி இலஙம்கயில் 
திமரயிடபபட்டது.  

்கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தியின் 1955 ஆம் 
ஆணடு பமடக்கபபட்ட நோவமலத் �ழுவி 
அ்� �மலபபுடன் எடுக்கபபட்டுளள இத்-
திமரபபடத்ம�, பு்கழ்தபற்்ற இயககுனர் 
ைணிரத்னம் இயககியுளளோர். திமரபபடத் -
தின் முககிய ்க�ோபோத்திரங்களில் விகரம், 
ஐஸவர்யோ ரோய் பசென், திரிஷோ, தஜயம் 
ரவி, ்கோர்த்தி, பிரபு, ஆர். ெரத்குைோர், இலங -
ம்கமயச ்ெர்்ந� ஷோம் தபனோண்டோ உள -
ளிட்ட நடி்கர்்கள நடித்துளளனர். இபபடத்திற்கு 
ஒஸ்கோர் விருது நோய்கன் இமெபபுயல் ஏ. ஆர். 
ரஹைோன் இமெயமைத்துளளோர்.   

நீணட்கோலைோ்க இ்ந� ்கம�மய திமரபபட-
ைோக்க ்வணடுதைன்்ற இயககுனர் ைணிரத்-
னத்தின் ்கனமவ, 2019 ஆம் ஆணடில் சுபோஸ-
்கரனின் மல்கோ புதரோடக ஷன்ஸ நிறுவனம் 

நனவோககியுளளது.   
தபோன்னியின் தெல்வன் திமரபபடைோனது, 

்ெோழப ்பரரெரோன மு�லோம் ரோஜரோஜ ்ெோழன் 
(கி.பி. 947 - கி.பி 1014) எனும் பு்கழ்தபற்்ற 
அருளதைோழிவர்ைனின் ஆரம்ப ்கோல ்கம�மயச 
தெோல்வ�னோல், இலஙம்க இரசி்கர்்களுககு எதிர்-
போர்பபு மிக்க ஒரு திமரபபடைோ்க விளஙகுகின்-
்றது.   

இலஙம்க கி.பி. 993 மு�ல் 1070 வமர ் ெோழப 
்பரரசின் ஒரு பகுதியோ்க இரு்ந��ோ்க அறியப-
படுவ�னோல், இக்கம�மய �ழுவிய நோவலின் 
ஆசிரியர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, �னது நோவலுக்கோன 
�்கவல்்கமள ்ெ்கரிக்க ஒரு சில �டமவ்கள 
இலஙம்கககு வ்ந��ோ்க த�ரிவிக்கபபடுகி்றது.   

இ்நநோவல் இன்றும் த�ோடர்சசியோ்க போரோட்டப-
படுவ்�ோடு, அ�ன் இறுக்கைோன ்கம�க்களம், 

த�ளிவோன ்கம� ைற்றும் ்ெோழப ்பரரசின் 
அதி்கோரப ்போரோட்டம், சூழ்சசி்கள சித்�ரிக்கப-
பட்ட வி�ம் ஆகியவற்றிற்்கோ்க பல்்வறு விைர்-
ெனங்கள ைற்றும் போரோட்டு்கமளயும் தபற்றுள-

ளது. இ்நநோவலோனது, ்கட்ந� 70 
ஆணடு்களோ்க �மிழ்நோட்டி-

லும்/ த�ன்னி்நதியோவி-
லும் ைறுக்கமுடியோ� 

சி்ற்ந� விற்பமனக-
குளளோன நோவல்-
்களில் ஒன்்றோ்க 
இரு்நது வருகி-
்றது.   

இ ல ங -
ம்கமய பி்றப-
பி ட ை ோ ்க க 
த்கோணட �யோ-

ரி ப ப ோ ள ரு ம் , 
பிரபல த�ோழிலதி-

பரும் மல்கோ புதரோ-
டக ஷன்ஸ நிறுவனத்-

தின் �மலவருைோன 
அல்லிரோஜோ சுபோஸ்கரன், 

2.0, RRR, டோன், சீ�ோ ரோைம், புஷபோ, 
�ர்போர், ்கத்தி உளளிட்ட பல �மிழ் தைோழி 
போகஸ ஆபிஸ தவற்றிப படங்கமள �யோரித்�-
வரோவோர்.   

ஸ்ரீ லங்கோ பிரீமியர் லீக (SLPL) த�ோடரின் 
‘ஜபனோ கிஙஸ’ அணியின் உரிமையோளரோ்கவும் 
உளள அல்லிரோஜோ சுபோஸ்கரன். ்கட்ந� 2011 
ஆம் ஆணடில் ‘வருடத்தின் சி்ற்ந� ெர்வ்�ெ 
த�ோழில்முமன்வோர்’ விருது உளளிட்ட பல 
விருது்கமளயும் போரோட்டுக்கமளயும் தபற் -
றுளளோர்.   

்கோவியத் திமரபபடைோன தபோன்னி-
யின் தெல்வன் திமரபபடத்தில் இலஙம்க -
மயச ்ெர்்ந� ஷோம் தபனோண்டோ, 5ஆம் 
மிஹி்நது அரெரின் ்க�ோபோத்திரத்தின் மூலம் 
்்கோலிவுட் சினிைோவில் அறிமு்கைோகின்்றோர். 
இலஙம்க த�ோமலக்கோட்சி, திமரபபடம், 
நோட்கம் ைற்றும் குரல் நடி்கரோ்க ஷோம் விளங -
குகின்்றோர். இவர் ‘ஒப தநத்துவ ஒப எக்க’, 

‘பி்ரைய நம்’, ‘த�வன விஹஙகுன்’ ்போன்்ற 
திமரபபடங்களில் நடித்து பிரபலம் தபற்்றவ-
ரோவோர். மல்கோ புதரோடக ஷன்ஸ லங்கோ நிறு -
வனத்தின் தபோன்னியின் தெல்வன் திமரபப-
டம், EAP நிறுவனத்தின் அமனத்து Savoy/ 
EAP திமரயரஙகு்களிலும், நோடளோவிய 
ரீதியில் 75 இற்கும் அதி்கைோன திமரயரஙகு்க-
ளிலும் திமரயிடபபடுகின்்றது.   

இலஙம்க ஒலிபரபபுக கூட்டுத்�ோ-
பன முன்னோள பிரதிப பணிபபோ -
ளர்நோய்கம் வி. என். ைதிஅழ்கன் 

எழுதிய ‘வி. என். ைதிஅழ்கன் தெோல்லும் 
தெய்தி்கள’ என்்ற ்கருவி நூமல ஊட்க 
பட்டபபடிபபு ைோ்ணவர்்களின் உெோத்-
தும்ண நூல்்களில் ஒன்்றோ்க யோழ்பபோ்ண 
பல்்கமலக்கழ்கம் அஙகீ்கரித்துளளது.   

ஊட்க ்கற்ம்க்கள தும்ற அ�ன் இளைோ-
ணிப பட்டபபடிபபு போடவி�ோனத்தில் 
‘வோதனோலித் �யோரிபபும் முன்மவப-
பும்’ (Radio Production and Presentation 
– General Degree (CMC 32013) and 
Honours Degree (CMCH 31023) போட 
அலகின் வழி ‘வி. என். ைதிஅழ்கன் 

தெோல்லும் தெய்தி்கள’ நூல் ஏற்றுக 
த்கோளளபபட்டிருபப�ோ்க யோழ்பபோ -
்ணப பல்்கமலக்கழ்க ஊட்க ்கற்ம்க்கள 
தும்றத் �மலவர் ்பரோசிரியர் ்கலோநிதி 
சி. ரகுரோம் அறிவித்துளளோர். 

ஊட்கத்தும்றயில் பல்பரிைோ்ணம் 
த்கோணட வி. என். ைதிஅழ்கன் அதில் 
�ைது தபோன்விழோ ஆணடில் பிர்வ-

சித்துளள ்வமளயில் இ்ந�  அறிவிபபு 
தவளியோகியுளளது. 

இலஙம்க த�ோமலக்கோட்சி வரலோற்-
றில் தெய்தி வோசிபபுகத்கன உத்தி்யோ -
்கபூர்வைோ்க த�ரிவு தெய்யபபட்ட 
மு�லோவது �மிழ் தெய்தி வோசிப -
போளரோன வி. என். ைதிஅழ்கன், 
வோதனோலி, த�ோமலக்கோட்சி தெய் -
தித்தும்றயில் அனுபவம் தபறுவ -
�ற்கு முன்னர் தினபதி, சி்ந�ோைணி 
பத்திரிம்க ஆசிரிய பீடத்தில் பணி -
யோற்றியவர். இலஙம்க ஒலிபரபபுக 
கூட்டுத்�ோபன தெய்திப பிரிவில் 
தெய்தி ைற்றும் நடபபு விவ்கோரத் 
�யோரிபபோளோரோ்க ்ெமவயோற் -
றிய அனுபவம் மிக்கவர். ்க்னடிய 
ரி.வி.ஐ த�ோமலக்கோட்சி நிறுவன 
தெய்திபபிரிவு ஆ்லோெ்கரோ்கவும் 
விளஙகியவர்.

‘வி. என். ைதிஅழ்கன் தெோல்லும் 
தெய்தி்கள’ நூல் இலஙம்க ஒலி – ஒளிப -
ரபபு வரலோற்றில் தவளியோன மு�லோவது 
்கருவி நூல் என தும்றெோர்்ந� விற்பன்னர்-
்களோல் ஏற்றுகத்கோளளபபட்டமை குறிப-
பிடத்�க்கது.  

‘வி. என். மதிஅழகன் 
ச�ொல்லும் ச�ய்திகள்’

்நநோவமலக ம்கயில் எடுத்� 
்போ்� அ�ன் அட்மடபபட வடி-
வமைபபு யோமரயும் ்கவரக கூடிய 
வி�த்தில் இரு்ந�ம� உடனடியோ்க 

அவ�ோனிக்க முடி்ந��து. வோெ்கர்்கமள இ்ந-
நோவலின் ்கருபதபோருமள அறியத்தூணடும் 
வி�த்தில் வடிவமைக்கபபட்ட ஓவியமும் 
அ�ன் �மலபபும் �னித்துவத்துடன் 
விளஙகி, நோவலின் இறுதி வமரயும் எ்ந�த் 
த�ோய்வும் இன்றி இ்நநோவமல இழுத்துச 
தெல்கின்்றது என்்றோல் மிம்கயோ்கோது.   

இ்நநோவலோனது, இ�ன் ஆசிரியர் �ோய -
்கத்தின் ்போர்்கோலச சூழலில் இரு்நது 
தவளி்யறி 1980்களின் நடுபபகுதியில் 
த�ன்னி்நதியோவில் பணம்ண ஒன்றில் 
்கோல்நமட மவத்தியரோ்கப பணி புரி்ந� 
்கோலபபகுதியில் அவருககு கிமடத்� அனு-
பவங்களின் அடிபபமடயில் பமடக்கப-
பட்டிருககி்றது. வோழ்வின் புமனவல்லோ�, 
நிஜைோன ெம்பவங்கமள அடிபமடயோ்கக 
த்கோணட ்கருத்துசதெறி்வோடு எழு�பபட் -
டிருபப�ோல், வோசிககும் ஆர்வத்ம� இறுதி 
வமர �க்க மவத்து, வோெ்கர்்களுககு �ோன் 
பணி புரி்ந� பணம்ணமயயும் அ�்னோடு 
த�ோடர்போன ைோ்ந�ர்்கமளயும் அவர் �ம் 
வோழ்வியமலயும் �த்ரூபைோ்கக ்கோட்சிபப -
டுத்திப ்போ்க முடி்நதிருககி்றது.   

இ்நநோவலில் பமடக்கபபட்டிருககும் 
இக்கம�யின் ைோ்ந�ர்்களும் அவர்்கமளச 
சுற்றியுளள ெமூ்கக ்கட்டுைோனங்களும் 
அவர்்கள அ�ன் வழி்ய அனுபவித்� 
ெவோல்்களும் ெஞெலங்களும், வர்க்க 
்வறுபோடு்களும், ெோதீய ஒடுககுமும்ற -
்களும், ஆண தபண ெைத்துவைற்்ற �ன் -
மை்களும் இ்நநோவலின் உமரயோடல்்கள 
வழி்ய த�ளிவோ்கவும், எளளல் ்கல்ந� 
நம்கசசுமவ இமழ்யோட்லோடும் இல -
குவோன தைோழி நமடயில் தவளிபபடுகி -
்றது.   

இ�ன் உமரயோடல்்கள பலவும் வர்க்க 
்வறுபோடு்கள, ெோதீய நிமலபபோடு்கள 
நிமல குறித்� ைோற்றுக ்கருத்து்களுக -
கும் வழி ெமைத்திருககி்றது. இலஙம்க -
யில், அ�ோவது தநோயல் ந்டெனின் 
�ோய்கத்தில் கூட �மிழ்கத்துககுச ெற்றும் 
கும்றயோ� ெோதீய ்கட்டமைபபு்களும் 
அ�ன் வழி ெோர்்ந� வலி்களும் விரவிக கிட்ந -
�ோலும், அன்்றோட கிரோைத்து பணம்ண 
வோழ்வில் ெோதி குறித்� பிளவு்கள த்கோடூர -
ைோ்க தவளிபபடுத்�பபடும் ்போது, ்கம� 
தெோல்லியோகிய நோவலோசிரியர் அ�மனப 
பல �ளங்களிலும் நின்று, துல்லியைோ்க 
தவளிபபடுத்திப ்போகி்றோர்..   

இ்நநோவல் முழுவதும் ்கம� தெோல்லி -
யோன நோவலோசிரியர் இபபணம்ணயின் 
அழம்கயும் அ�ன் நமடமும்ற ெட்டதிட் -
டங்கமளயும் தவகுவோ்க ரசித்து, அ�மன 
ைற்்றவர்்களும் ரசித்து வசிககும்படிககு �த் -
ரூபைோ்க எழுதியிருபப�ோல் வோெ்கர்்கள �ம் -
மையும் பணம்ண்யோடு இம்ண்நது எடுத் -

துச தெல்ல ஏதுவோ்க ்கம�யின் ஓட்டம் 
அமை்நதிருககி்றது.   

இ்ந� நோவலில் ்கட்டமைக்கபபட்டுளள 
பத்து அத்தியோயங்களில் ஒன்று அஙகு 
பணம்ணயில் ்வமலககு அைர்த்�பபட் -
டிருககும் மூன்று சிறுவர்்கள பற்றியது. 
வறுமையும், ெரியோன குடும்ப அமைபபும் 
போது்கோபபுமின்றி மி்கக கும்ற்ந� ஊழியத் -
தில் ்வமல போர்ககும் இசசிறுவர்்களின் 
போது்கோபபுக குறித்து, இ்நநோவலோசிரியர் 
�னது வதிவிட உரிமை ெோர்்ந� ெட்ட திட் -
டங்களோல் �ோனும் எதுவும் தெய்ய முடியோ -
திருபபது தபரும் துயரைோகி்றது.   

ைோட்டுத் த�ோழுவத்தில் ்வமல போர்க -
கும் ரோசு, ரோமு, சுபபு என்னும் மூன்று 
பதின்ை வயது ஆண குழ்நம�்களுககு 
போலியல் ரீதியில் நட்ந� வன்பு்ணர்வு 
குறித்து மபயன்்கள என்்ற அத்தியோயம் 
்பசிக தெல்கி்றது. எ்ந� வி�ைோன விடுமு -

ம்ற்யோ அல்லது ஓய்்வோ இன்றி, அ்ந�ப 
பணம்ணயில் அவர்்கள த�ோடர்சசியோன 
்கடும் உடல் உமழபமபக த்கோடுபபவர்்க -
ளோ்கச சித்�ரிக்கபபட்டிருககி்றோர்்கள. வறு -
மையின் நிமித்�ம் �ைது விமளயோட்டு பரு -
வத்ம�யும், ்கல்விமயயும் த�ோமலத்�து 
ைோத்திரைன்றி போலியல் வன்பு்ணர்வுககும் 
உளளோகியிருககும் இசசிறுவர்்கள எதிர்்கோ -
லத்தில் �ம்மை எல்லோ வி�த்திலும் குரூர -
ைோ்க வம�த்� இ்ந�ச ெமூ்கத்ம� எவவோறு 
்நோககுவோர்்கள, அவர்்களும் அ்� ்போல 
�ம்மைச சுற்றியிருககும் சிறுவர்்கமள 
போலியல் துஷபிர்யோ்கம் தெய்யககூடு்ைோ 
என்கின்்ற வினோக்கமளயும் நோவலோசிரியர் 
தவளிபபடுத்தினோலும் அவரோல் தபரி�ோ்க 
ஒரு ைோற்்றத்ம�யும் அஙகு ்�ோற்றுவிக்க 
முடியோ�வோறு அவரது ம்கயறு நிமல 
ஓஙகி நிற்கி்றது.   

தபண்களினதும் தபண குழ்நம�்களின -
தும் போலியல் ரீதியோன வன்மும்ற்கமள 
அதி்கைோ்கப ்பசியும் ்்கட்டும் பழகிய 
எைககு ஆண குழ்நம�்களின் போலியல் 
துஷபிர்யோ்கங்கள அதி்கம் ்பெபபடுவ -
தில்மல என்்்ற ்�ோன்றுகி்றது.   

இ்நதியோவில் ைட்டுைல்ல எ்ந�த் ்�ெத் -
திலும் குழ்நம�்கள போது்கோக்கபபட்வண -
டும். அவர்்கள ெட்டரீதியோ்கப போது்கோக்கப 
பட்வணடும் என்பதில் எ்ந� ைோற்றுக்க -
ருத்தும் இருக்கப ்போவதில்மல.   

இஙகு பிரித்�ோனியோவில் போடெோமல்க -
ளில் ஆசிரியர்்கள வோயிலோ்க குழ்நம�்கள 
போது்கோபபுச ெட்டமும், அ�மனச ெரிவரப 

்பணுவ�ற்்கோ்க ஆசிரியர் பயிற்சியும் ்கடு -
மையோ்க நமடமும்றயிலுளளன. பிரித்�ோ -
னியோவில் பயிற்்றபபட்ட ஆசிரிமயயோ்க 
பணி புரியும் என்மனப ்போன்்றவர்்க -
ளுககு இபபடியோன ெம்பவங்கள அதிர்சசி -

மயயும், ஆ�ங்கத்ம�யும் இககுற்்றத்ம� 
இமழத்�வர் ்ைல் ஆத்திரத்ம�யும் ்�ோற் -
றுவிபபது இயல்போனத�ன்்்ற ்�ோன்றுகி -
்றது.   

இஙகிலோ்நது ்கல்வித்தும்ற்ய இஙகு 
குழ்நம�்களின் போது்கோபபு எவவோறு 
போது்கோக்கபபட ்வணடும் என்ப�ற்்கோன 
த்கோளம்க்கள, ெட்டம், ெட்டரீதியோன 
வழி்கோட்டு�ல்்கமள �மலயோய ்கடமை -
யோ்கக த்கோணடுளளது. இஙகு அ�்னோடு 
இம்ண்நது ்ெமவ புரிபவர்்களோ்க இருபப -
வர்்கள ஒவதவோரு ந்கரங்களிலுமுளள ந்கர -
ெமப்களும் அ�ன் போடெோமல்களு்ை. ஒரு 
ஆசிரிய்ர ஒரு குழ்நம�மயப போது்கோக -
கும் படிமும்றயில் மு�ன்மையோனவரோய் 
இருககி்றோர். இ�ற்்கோன த�ோடர்சசியோன 
பயிற்சி்கள போடெோமல்களில் நமடமும்றப -
படுத்�பபடுகி்றது.   

இவவோ்றோன ெட்டநமடமும்ற்கள 
இலஙம்க, இ்நதியோ ்போன்்ற நோடு்களில் 
தெயற்படுத்�பபடும் ்போது இவவோ்றோன 
குழ்நம�்கள போலியல் வன்மும்ற்கள ்கணி -
ெைோன அளவு கும்றயலோம் என்்்ற ்�ோன் -
றுகி்றது. இ�ற்கு அ்நநோட்டு அரசு்கள �ைது 
ெட்டங்கமள வலிமைபபடுத்� ்வணடும் 
அல்லது புதி�ோ்க ெட்டங்கமள அமுலுககுக 
த்கோணடு வர்வணடும். இ்நநோவலில் இப-
படியோன ஆண குழ்நம�்களின் போலியல் 
வன்மும்றமயப ்பசிச தெல்வது இது 
குறித்� ஒரு விழிபபு்ணர்மவ ஏற்படுத்து-
வது தைசெத் �க்கத�ோன்்றோ்க்வ போர்க்க 
்வணடும்.   

இனி ்ைற்த்கோணடு இ்நநோவலில் வரு -
கின்்ற ்கம�மயத் த�ோடர்்ந்�ோைோனோல் 
பணம்ணககு ஒரு ்கோல்நமட ைருத்துவ-
ரோ்க நோவலோசிரியர் வருவ�ற்கு முன்ன்ர 
பணம்ணயில் இ்ற்நது ்போன ஒரு இளம் 

த ப ண ணின் 
ைர்ணம் த்கோமலயோ அல்லது �ற்த்கோ -
மலயோ அல்லது �ற்தெயலோ என்்ற பலத்� 
்்களவியுடன் அவரின் பணம்ண வோழ்மவ-
யும் �ன் பணிமயயும் அபபணம்ணயில் 
த்கோணடு தெல்ல ்வணடிய�ோயிருககி்றது.   

அபதபணணின் ைர்ணம் குறித்� ைர்ைத் -
துககும் அவள ்வமல போர்த்� அ்ந� பண-
ம்ணயில் த�ோடர்்நதும் ்வமல போர்ககும் 
்கம� ைோ்ந�ர்்களுககும் த�ோடர்பு இருக்க-
லோம் என்்ற ஒரு பரபரபமப இ்நநோவலின் 
ெம்பவங்கள ஏற்படுத்திச தெல்கின்்றன.   

புமனவில்லோ இ்நநோவலில், எ�ற்்கோ்க 
நோவலோசிரியர் ஒரு அைோனுஷயைோன ஒரு 
தபணணின் ஆவிமய, அதுவும் அபபண-
ம்ணயில் இ்ற்ந� ்கற்ப்கத்தின் ஆவிமய மி்க 
இயல்போ்க உலோவ விடுகி்றோர் என்பது இறு -
திவமர ஒரு புதிரோ்க்வ இருககின்்றது.   

அ்ந�ப தபண ்கற்ப்கம் இபபணம்ணயில் 
�ோன் இ்றக்க முன்பும் இ்றபபின் பின்பும் 

நட்ந� நடககின்்ற விடயங்கமள ்கோல்நமட 
மவத்தியருககுச தெோல்லிச தெல்வது அதீ -
�ைோன ்கற்பமனயோ அல்லது ைோயோ ய�ோர்த்-
�ம் என்்ற ்போர்மவயோ என்பதும் வோெ்கர்-
்களுககு , புமனவில்லோ� இ்நநோவலின் 
்கம�க்கரு குறித்� ெ்ந்�்கத்ம� ஏற்படுத்�-
லோம். 

உ�ோர்ணைோ்க ்கற்ப்கம், அபபணம்ணயில் 
வசிககின்்ற ஒரு பசுவிற்கு ்கர்பபம் �ரிககும் 
்வமள வ்நதுவிட்டம� ்கம� தெோல்லி -
யோன ்கோல் நமட ைருத்துவருககு தெோல்லு -
வதும், அவர் அம� உறுதிபபடுத்துவது 
உட்பட �ன் த்கோமல, த்கோமலயோளி 

பற்றிய சில விடயங -
்கமள கூறுவது ்போலோன 
சில ெம்பவங்கள 
நோவலின் புமனவல்லோ� 
்கம�க்கருவின் நம்ப்கத் -
�ன்மைமய ்்களவிககுப -
படுத்துவ�ோய் உளளது. 
ஒரு ்கட்டத்தில், நோவலின் 
இறுதிப பகுதியில் ்கம� 
தெோல்லியோன நோவலோசிரி -
யர் இ்ந�க த்கோமல பற்றி 
்கோவல்தும்ற மீணடும் �மல -
யிட்டு ஆரோய்்நது குற்்றமி -
மழத்�வர்்கமளத் �ணடிக்க 
்வணடும் என்று ஒரு ்கடி�ம் 
்கோவல்தும்றககு எழுதுவ�ோ்க 
இருககி்றது. 

எ்ந� ஆ�ோரமுமில்லோது, 
தவறும் ஆவி வ்நது ்பசிய -
திலிரு்நதும் அது தெோல்வம� 
நம்புவதிலிரு்நது்ை நோவ -
லோசிரியர் இ்ந�க த்கோமல 
விவ்கோரத்ம� விெோரிக்க 
்வணடும் என்று ்்கட்பம�, 
்கோவல்தும்ற நம்ப ் வ ண டு ம் 
என் ்ற  எதிர்போர்பபு ெரியோ -
ன�ோ்கவும் இஙகு த�ரிய -
வில்மல.   

இரு்ந� ்போதிலும் நம்மில் 
பலருககு சில அதிெயிக்கத்�க்க, 
புரி்நது த்கோளள முடியோ� சில விட -
யங்கள, அைோனுஷைோன ெம்பவங்கள 
நட்நதிருக்கலோம். அவற்ம்றப பற்றி 
எவருடனும் தவளிபபமடயோ்கப ்பசு -
வ�ற்கு எம்மில் பலருககுத் �யக்கம் ஏற் -
படுவதுணடு. ்கடவுள ைறுபபோளர்்கள 
உட்பட பலரும் இவவிடயத்தில் �ம் அதி -
ருபதிமயத் த�ரிவிக்கவும் இடமுணடு. 
இவ்வமளயில் நோவலோசிரியர் �னககுச 
ெரிதயனப பட்ட ்கருத்ம� 
அபபடி்ய வோெ்கர்்களுக-
குத் �்நதிருபபது போரோட் -
டத் �க்கது.   

பூங்கோதை...?
பிரித்தானியதாவிலிருந்து ...

ந�ொயல் �டேசனின் �ொவல்  
ஒரு வொசிப்புப் பகிர்வு    

பண்ணையில் 
ஒரு மிருகம்  

காவிய காலத் திரைப்படம்   
‘ப்பான்னியின் பெல்வன்’   

க�ோலிவுட்டில்   
அறிமு�மோகும்   

ஷோம் பெனோணகடோ   

யாழ். பல்கலைக்கழ்க அங்கீ்காரம் பபற்ற

வி. என். மதிஅழகன்

கலதாநிதி சி. ரகுரதாம்
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கிருஷாகிருஷாகிருஷா

kavithaimanjari@gmail.com

கவிஞர்கள் கவனத்துக்கு...
கவிைத மஞ்சரிக்கு கவிைதகள் அனுப்பும் 

வாசகர்கள் தயவு ெசய்து 15 - 18 வரிகளுக்கு 

ேமற்படாமல் தமது கவிைதகைள எழுதி அனுப்ப 

ேவண்டும். ெபாருட்சுைவ, ெசாற் சிக்கனம், கருப் 

ெபாருைள ெநற்றியடியாக ெசால்லுதல், ஆற்ேறாட்-

டமான நைட என்பன கவிைதக்கான அடிப்பைட 

இலக்கணம், ஒரு விஷயத்ைத சுருக்கமாக, 

நறுக்ெகன ெசால்வேத கவிைத.

வளவளெவன நீண்டு ெசல்லும், ெபாருளற்ற 

கவிைதகள் கவனத்தில் ெகாள்ளப்பட மாட்டா. 

ஒரு கவிைதயின் ெபாருள் ஒன்றுக்கு ேமற்-

பட்டதாக இருக்கக் கூடாது. இளங்கவிஞர்கள் 

புதிய உத்திகைள பயன்படுத்த முன்வர ேவண்டும். 

ஏெனனில் கவி பழகும் இளங் கவிஞர்களுக்கான 

நைட முற்றேம கவிைத மஞ்சரி.

 - ஆசிரியர் 

ெதன்�லங்ைக வாசம்
கா� �� எங்கும் �சும்
கடேலாரக் காற்று
காேதாரம் ேபசும்

ேபரூந்�ன் ஓரம்
புைக�ரதம் ஊரும்
கடேலாரம் சாரும்
பாைத பார்க்க வாரும்

உல்லாசப் பயணம்
சல்லாப �டு�
ெபால்லாத ஆைச - என
எல்லாேம �ங்கு ைகக் கூடும்

வானுயர் ெதன்ைனகள்
வைளந்து வளரும்
கண்கவர் கடற்கைரகள்
காண இங்கு வாரும்

ெபந்ெதாட்ட பல�ட்�ய
�ன்ெதாட்ட �க்கடுவ
உணவடுன ெகாக்கல
��ஸ்ஸ �க்வல்ல
கா� தால்ப எங்கும்

கு�த்துக் க�க்க
�ந்� ம�ழ
முருைக பார்க்க
கடலாைம காக்க
கடேலாரம் வாரும்

மது �ன் வளவ
மா�க்க  �ல்வளவ என
�ண்டு ெசல்லும் கங்ைககள் - 
அ�ல்
�ந்�ச் ெசல்லும் ��னங்கள்
காண இங்கு வாரும்

ேதா� எடுத்து
துடுப்பு வ�த்து
�வு கடந்து
கண்டல் காண
ெதன்�லங்ைக வாரும்

வாழ்�ல் ஒருமுைறேயனும்
கண்டு உழல
உண்டு ம�ழ
ெதன்�லங்ைக வாரும்

�றக�க்கும் �ட்டுக்களாய்
�த�ய முத்துக்களாய்
�ந்ைதைய துலக்�ட
�த்�ரமாய் வந்ேதாேர

�ந்ைத�ல்லா எண்ணம�ல்
�ைன�ல்லா �ைல ெகாண்டு
�ைளந்�டும் ப�ராய்
�ைரந்�ட வந்ேதாேர

நாைளய ேதசத்�ன்
நல்லரசரும் �ங்கேள
நா�லத்�ல் கனவானாய்
நாணயமாேனாரும் �ங்கேள

மு�யவர்கள் நாங்கெளன
முகவ�ைய முழுதாயைமத்து
அனுபவங்க�ன் ஆசானாய்
ஆ�ர்வாதம் தருேவாேர

தைலமுைற�ன் வளர்ச்�க்கு
தரமாய் வ�யைமத்�ட
உரமா�ருந்து
உபேதசம் பு�ேவாேர

வ�கள் �ங்� - நல்
வ�கள் கண்�ட
��களால் �ங்கள்
�யா�த்து �ற்��ர்கள்

அ�வுைரயும், ஆேலாசைனயும்
ெச�வாகத் ெத�க்க �ட்டு
ெத�வாக்�ய ெந�கள்
ெத�ட்டாத க�கள்

வ�கைளத் தாங்�ேய
ெபற்ெறடுத்தாள் அன்ைன
க�ப்புக்கைளக் காட்�ேய
வளர்த்ெதடுத்தாள் உன்ைன
ச�ப்பும் ெகாள்ளாது
�உயர ஏ�யானாள்
��ப்புணர்வுடன் �யும்
வாழ்ந்�ட ேத�யானாள்

இரவும் பகலுமாய்
உைழத்�டும் தந்ைத
உறவும் வாழ்ந்�ட
ெமழுகுவர்த்�யாகும் �ந்ைத
வரவும் இல்ைலெய�ல்
கலங்�டும் �ந்ைத
வரமாக வந்தவேர
எங்க�ன் தந்ைத

கனைவத் ெதாைலத்ேத
காலங்கைள ெவன்றவர்கள்
�ைனவாய்ப் �ள்ைளகைள
ெநஞ்�ல் சுமந்தவர்கள்
�ைனைய �லக்�ேய
��ைவத் தந்தவர்கள்
இைணேய இல்ைலேய
இவர்களுக்கு உல�ல்

முதுைமைய அைடந்தாலும்
அவர்கேள நம்மு�ர்
பதுைமயாய்க் காப்பேத
�ள்ைளக�ன் ெசயல்
புதுைம என்றாலும்
ெபற்ேறார்முன் ேதாற்�டும்
ெவறுைம ஆக்�டுேவாம்
மு�ேயார் இல்லங்கைள..!

இரவுக்கயிற்றில் ெமதுவாய் நடக்கிறது
ெமௗனப் பூைன

பனிக்குடங்கள் உைடந்து
பூக்களாய்க் ைககள்
நீள்கின்றன கனவில்
இருப்பினும்
புன்னைகக்க மறந்து

ரணங்களின் புைதகுழிகளில்

காற்றுக்குமிழிகள்
வந்து வந்து ெவடிக்கின்றன
கண்ணீரும் இல்ைல
கண்களில்
அேத ெமௗனம்

பூகம்பங்களும்
புன்னைககளும்
பரிதாபங்களும்
பாசத்துளிகளும்

மாறிமாறி
தறிெகட்டு அைலயும்
நடுநிசிப் ெபாழுது

அழுைகயின் பிரலாபங்கள்
தைலயைணயில் புைதய
வலியின் வைதயில்
பிரிவின் துகள்கள்
எங்குேம நிரம்பி
இருதயத்ைத அைடத்து

வீங்கச் ெசய்ய

இராப்ெபாழுது முழுதும்
விழித்ேத கிடக்கிறது
ெமௗனப் பூைன
விழித்திைரயில் உன் விம்பங்கேளாடு
பிரிவின் பரிைச
ரசித்து உண்டு
தனியாக

தவம் இருந்து 
ெபற்ெறடுத்ேதன்
உன்ைன " �?
�றக்கும் ேபாது 
ெபயர் ஒன்ைறயும்
இன அைடயாளத்ைதயும் 
ெபற்று
 ெகாள்�றாய்.....

ெபற்ேறாைர 
ெத�ந்து ெகாள்ள 
அவர்க�ன் பாதுகாப்ைப
ெபறு�றாய்....

� துள்�
�ைளயாடும் 
ேபாதும் உன்
கள்ளகபட�ல்லா
��ப்ைப  பார்க்க 
இரு கண்கள் 
ேபாதாது .....

காைல ெபாழுது 
எழுத்து கல்�ைய
கற்�டு 
மாைல ேநரத்�ல்
�ைளயாட
கற்றுக்ெகாள் .....

ெப�ேயாைர
ம�த்�டு
நற்ெசயல்கைள
�ந்�த்து 
மனசாட்�ற்க்கு
கட்டுப்பட்டு 
வாழ பல�டு.....

எ�லும் பதற்றம்
காட்டாமல் அைனத்து 
கா�யத்�லும்
ெவற்� வாைக
சூடு.....

உன் 
உ�ைமக்காகவும்
உன்ைன 
ம�ழ்�ற்கவும்
இந்த �றுவர் 
�னம்
ெகாண்டாட்டம்......

நூறு ெசாந்தம் வந்து
இங்க பந்தமின்னு நின்னாலும்
ஈரத்துக்ேக ஈரம் ேசர்க்கும்
ஒனக்ேகது ஈடுெயன....

அம்மா...

மனசுைடஞ்சி ேபாகும் ேநரம் 
உம்மடிேமல தைலய ெவச்சி
மல்லாக்கா படுத்துக்கிட்டு
முகம் பார்க்கும் ேவைளயில...

ஓடிருேம துன்பெமல்லாம்....

ஒத்தமுட்டி அரிசிெவச்சி
ஆளுக்கா பங்குப்ேபாட்டு
உருட்டி ஊட்டயில
ஊருவரும் வாயிெலச்சி....

உருவாஞ்சுருக்கு ேபாட்டு
தூணுல ெதாட்டிக்கட்டி
தூங்க ெவச்ச அந்த ெசாகம்
ஒம் மடியில இருக்குதும்மா 

திட்டி திட்டி தீத்துப்புட்டும்
திங்காம தூங்காதன்னு
திங்கயிலும் ஏசுவிேய அப்பக்கூட...
தீராது ஒம் பாசம் மட்டும்...

அம்மியில அைரச்ெசடுத்த
அைரவாசி சம்பலயும்
ெகாண்டிருக்கும் உந்தன் ைகய
நக்குறப்ேபா ெசாகம் இருக்ேக...

அம்மா........

அம்மா என்ற ெசால்லு
சரித்திரம் ெகாண்ட ெசால்லு
ஆயுள் வர நீண்டிச்சின்னா...
துன்பேம இல்ல பாரு....

நீட்டி நிமிர்ந்து விட்டு
நித்திைர ெகாள்ளும் ேநரம்
நீங்காத உன் ெநனப்பு
நித்தம் நித்தம் ெகால்லுதும்மா....

ஊரகடந்து நானு
ேவைலக்கு வரும் ேபாது

ேபாய்வாேர என்று ெசால்லி
ெபாறப்பட்டு வரும் ேநரம்
பத்திரமா ேபாடானு
வாசலில நின்னிங்கேல....

பின்னாடி திரும்பாமா
ெவரசாக நானடந்ேத...
திரும்பி உன்ன பாத்தனின்னா...
திரும்பி ேபாக மாட்ேடனம்மா....

கண்ணீருக்கு ெமாழியிருக்கு
அதுக்குள்ள நீரிருக்கு
நீருக்குள்ள ஈரத்துல
என்ேனாட உசுரிக்கு....

அம்மா......

தா�க்கனவுகள்
�ைறேவற�ல்ைல 
மு�ர்கன்� 

அம்மா என்றைழப்பார் 
யாரு�ல்ைல 
மு�ேயா�ல்லதாய் 

அம்மா என்றைழக்க 
யாரு�ல்ைல 
அநாைத�ல்ல �று� 

அரசைவத்�யசாைல
மருந்ேதற்�ய உடல்
ேபருந்துத�ப்�ட  யாசகன் 

தர்மம் ெசய்யுங்கள் அம்மா
ேகா��ல் ேகாபுரமருேக
ேகா�ல் யாசகர்கள் 

இல்ைல, மு�யாது, ஏன் உத�
ெவறுப்புடன் கடந்து ெசல்லும்
நவநாக�க ம�தர்கள் 

சிறுவர் தினம்
அருலானந்தம் ஞா. �ரகாஷ் கந்தப்பைள  

இணு�ல் வா�சன் 

முதிேயார் 
இல்லங்கள்

ஏரூர் எம்.�.எம்.அன்ஸார்

உசனார் எம்.ப�ர், 
ஏறாவூர்.

Dr ஜ�லா முஸம்�ல்
ஏறாவூர்

முபர்�ஜ்

�லாெவ�யூர் ெகஜ-தர்மா

எம் ராமதாஸ்
இறம்ெபாைட

விைளயும் பயிரும்
விைளந்த மரமும்

ஏதிலிகள்

அம்மா

��வுகள்
எப்ெபாழுதும்
வ�க்கும்...

�ைனவுகள்
எப்ெபாழுதும்
ெதாடரும்...

பாசங்கள்
எப்ெபாழுதும்
ெபா�யும்...

ேவஷங்கள்
எப்ெபாழுதும்
கைளயும்...

ேதால்�கள்
எப்ெபாழுதும் 
கசக்கும்...

ெவற்�கள்
எப்ெபாழுதும்
இ�க்கும்...

�ைழகள்
எப்ெபாழுதும்
�ருத்தும்...

ச�கள்
எப்ெபாழுதும்
வ�நடாத்தும்...

வாழ்க்ைக
எப்ெபாழுதும்
மாறும்...

வாழ்ேவாம்
எப்ெபாழுதும்
ம�ழ்வாய்...

அறூபா அஹ்லா

எப்
ெ

பா
ழு

து
ம்.

..

புதிது காண்ேபாம்

“�ைலேய�ப்ேபாச்சு” 
“�ைலேய�ப்ேபாச்சு” – என்ேற
��ெயங்கும் நாளும் ேபச்சு
“உைலேய� நாளாச்சு” 
“உைலேய� நாளாச்சு” – என்ேற
ஊெரங்கும் �னமும் ேபச்சு
�ைல�தானதற்கு கார�தாெனன்ன - என்ேற
�ைனத்துப் பார்த்�டல் தகும்
இலவசமா�ங்கு பற்பல இருப்பதும்
இதற்ேகார் கார� ஆேமா
இலங்ைக�ன் �ரச்�ைன இன்னும்
இலகுவாய்த் �ரா தேதா
இருப்பவ�ட �ருந்து இல்லாேதார்க்கு
எடுத்ெததுவும் ெகாடுக்கா தேதா
இருப்பவேர என்றும் இல்லாதவைர
கூ�யாய் ைவத்�ருப் பதுேவா
ெபாருளாதாரம் �ல�டேம என்றும்
புைதந்து �டப் பதுேவா
வருங்காலெமன்றும் வளமாய் �கழ
வைகெயது? பு�து காண்ேபாம்

ெமௗனப்பூைன

ெ
த

ன்
னி

ல
ங்

ை
க

 வ
ா
ச
ம்

நவம் என்றால் ஒன்பது ஆகும்
ராத்�� என்பது இரவுகள் ஆகும்
நவமும் ராத்�� 
இைணந்ேத வந்தேத
நவராத்�� எனேவ
நல்ேலார் ெசால்வர்
ம�ஷன் என்ெறாரு 
அரக்கன் தவ�ட்டு

வரெமான்று �ரம்மன் 
தரெவன்று ேகட்க
வரமதன் ெபாருெளது
கூறுக என்றான்
யாெதாரு இறப்பும்
எனக்�� ேவண்டாம்
தந்�டு உடேன என்றான் ம�ஷன்

தந்ேதன் வரேம ம�ழ்வாய்
இ�ேமல்
என்�ட்ட �ரம்மன்
�ண்ணகம் ெசன்றான்
ம�ஷ�ன் ஆட்டம் 
மண்ணகம் �ண்ணகம்
புயெலன ெநருப்ெபன
ெகாடுைம ெசய்தது

ேதவர்கள் அம்பாள்
வசம் வந்து ேகட்க
சக்�யாய் ேத�யாய்
அழெகாடு ெசன்று

ெமல்ல ��த்தாள்
என்ைனப் ேபா�ல் 
ெவல்பவன் எவேனா?
அவேன என்ைன
மணப்பவன் எனேவ
அம்பாள் ெசால்ல
��த்தான் ம�ஷன்

நான் வரமாட்ேடன்
என்ெறாரு �னெமாரு
பைடைய அனுப்ப
ெவகுண்டாள் அன்ைன
�னெமாரு வ�ெவாடு
அரக்கைர அ�த்தாள்
இறு��ல் ம�ஷைன 
அ�த்ேத ��த்தான்

துர்க்ைக�ல் ெதாடங்�
சாமுண்�ஸ்வ� 
ெதாடர்ந்து
ம�ஷாசூரமர்த்��யாக
ம�ஷைன அ�த்து
மூவுலகு காத்த
முக்கண்ணார் பா�ைய
இக்கணம் 
ப�ந்ேத இகத்�ைன 
ெவல்ேவாம்

நவராத்திரி மகிைம

�.அ�வர்ணா
முல்ைலத்�வு.
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Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of  Agriculture

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R

IDA Credit No.: 5873 LK

     

ngWif mwptpj;jy;
tlf;F> fpof;F kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F Fiwe;j mOj;jKila kpdp 

njspf;Fk;; ePh;g;ghrd Kiwikfs; (Mini Sprinkler Irrigation Systems) kw;Wk; 
nrhl;L ePh; ePh;g;ghrd Kiwikfis (Drip Tape Irrigation Systems) 
toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; 

1. fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l (ASMP) fpuar; nrytpw;fhf 58.63 
kpy;ypad; If;fpa mnkhpf;f nlhyUf;F epfuhd njhifia gytpjkhd gzj;njhiffspy; flndhd;iw 
rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ ngw;Ws;sJld; 
,f;fldpd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw tlf;F> fpof;F kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F Fiwe;j mOj;jKila 
kpdp; njspf;Fk;; ePh;g;ghrd Kiwikfs; (Mini Sprinkler Irrigation Systems) kw;Wk; nrhl;L ePh; ePh;g;ghrd Kiwikfis 
(Drip Tape Irrigation Systems) toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; vd;gtw;wpw;F 
xg;ge;jj;jpd; fPOs;s jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpLtjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. 

2. tlf;F> fpof;F kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F Fiwe;j mOj;jKila kpdp; njspf;Fk;; ePh;g;ghrd Kiwikfs; (Mini 
Sprinkler Irrigation Systems) kw;Wk; nrhl;L ePh; ePh;g;ghrd Kiwikfis (Drip Tape Irrigation Systems) toq;Fjy;> 
tpepNahfpj;jy;;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; vDk; ngWiff;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l tpiykDf;fis fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj;Jiw 
etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lj;jpd;> nraw;wpl;l ngWiff; FOtpd; jiyth; miof;fpwhh;.

tpguq;fs;
xg;ge;j 
,yf;fk;

tpiykDg; 
gpiz Kwpapd; 
ngWkjp (&gh

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
(&gh)

kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; kyh;ahfl;Ltpy;  ,ilf;fhy 
kpsfha; gaph;r;nra;iff;F Drip Tape ePh;g;ghrd Kiwik 
kw;Wk; Cavendish thior; nra;iff;F 150 vz;zpf;ifahd 
Fiwe;j mOj;jKila kpdp njspf;Fk; ePH;g;ghrd Kiwikfs; 

LK-MOA- 
PMU-273618-

GO-RFB
990,000.00 15,000.00

nkhduhfiy khtl;lj;jpy; ,ilf;fhy kpsfha; 
gaph;r;nra;iff;F Drip Tape ePh;g;ghrd Kiwik kw;Wk; 
Cavendish thior; nra;iff;F 300 vz;zpf;ifahd Fiwe;j 
mOj;jKila kpdp njspf;Fk; ePH;g;ghrd Kiwikfs; 

LK-MOA- 
PMU-277646-

GO-RFB
1,980,000.00 25,000.00

aho;g;ghzk; khtl;lj;jpy; ,ilf;fhy kpsfha; gaph;r;nra;iff;F 
Drip Tape ePh;g;ghrd Kiwik kw;Wk; Gsp thior; nra;iff;F 
100 vz;zpf;ifahd Fiwe;j mOj;jKila kpdp njspf;Fk; 
ePH;g;ghrd Kiwikfs; 

LK-MOA- 
PMU-273984-

GO-RFB
660,000.00 7,500.00

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; Kj;ijad;fl;Ltpy; kpsfha; 
gaph;r;nra;iff;F 225 vz;zpf;ifahd Drip Tape ePh;g;ghrd 
Kiwik 

LK-MOA- PMU-
273897-GO-RFB 1,080,000.00 10,000.00

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; ,ilf;fhy kpsfha; gaph;r;nra;iff;F 
Drip Tape ePh;g;ghrd Kiwik kw;Wk; khJsk;; nra;iff;F 100 
vz;zpf;ifahd Fiwe;j mOj;jKila kpdp njspf;Fk; 
ePH;g;ghrd Kiwikfs; 

LK-MOA- 
PMU-273932-

GO-RFB
660,000.00 7,500.00

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpy; ,ilf;fhy kpsfha; gaph;r;nra;iff;F 
Drip Tape ePh;g;ghrd Kiwik kw;Wk; NfhopFl;L thior;; 
nra;iff;F 250 vz;zpf;ifahd Fiwe;j mOj;jKila 
kpdp njspf;Fk; ePH;g;ghrd Kiwikfs;

LK-MOA- PMU-
273948-GO-RFB 1,650,000.00 15,000.00

aho;g;ghzk; khtl;lj;jpy; ,ilf;fhy kpsfha; gaph;r;nra;iff;F 
Drip Tape ePh;g;ghrd Kiwik kw;Wk; khk;gor; nra;iff;F 
(gbepiy II) 200 vz;zpf;ifahd Fiwe;j mOj;jKila 
kpdp njspf;Fk; ePH;g;ghrd Kiwikfs;

LK-MOA- PMU-
273993-GO-RFB 1,320,000.00 10,000.00

 
3. tpiykDf;NfhuyhdJ cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; 

eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

4. Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj;Jiw 
etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> ngWif jpizf;fsj;jpd; ngWifg; gphptpypUe;J  0777419521 vDk; njhiyNgrp 
,yf;fj;jpD}lhf ngw;Wf;nfhs;syhk; kw;Wk; 2022-10-06Mk; jpfjpapypUe;J 2022-10-26Mk; jpfjp tiuapyhd 
fhyg;gFjpapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzp tiuapy;; tpiykD Mtzq;fisg; 
ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5. kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw 
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ nraw;wpl;lj;jpd; epjpaply; 
KfhikahsUf;F nuhf;fg; gzj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

6. 2022-10-26Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F 
tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;fs; mDkjpf;fg;;glkhl;lhJ. jhkjkhd 
tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 2022-10-26Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F gpd;tUk; Kfthpapy; 
jhkhf tUif je;Js;s tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

7. g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd rkh;g;gpf;fg;gly; 
Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd;gd jdpj;jdpahd ciwfspy; ,lg;gl;L ~%yg;gpujp| kw;Wk; 
~efy;gpujp| vd jghYiwfspy; Fwpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh; ,t;tpuz;L jghYiwfSk; NtnwhU 
jghYiwapy; ,l;L Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;J mjd;  ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk; 
~~tlf;F> fpof;F kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F Fiwe;j mOj;jKila kpdp; njspf;Fk;; ePh;g;ghrd Kiwikfs; (Mini 
Sprinkler Irrigation Systems) kw;Wk; nrhl;L ePh; ePh;g;ghrd Kiwikfis (Drip Tape Irrigation Systems) toq;Fjy;> 
tpepNahfpj;jy;;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

8. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:

 jiyth;>
 nraw;wpl;l ngWiff; FO>
 tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>
 ,y. 123/2, gd;dpg;gpl;ba tPjp> 
 gj;juKy;y. 
 
 njhiyNgrp: 0112696086 my;yJ 0777419521
 jpfjp: 2022-10-02 
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முன்னணி நிதி நிறுவ்ன-
த்திற்கு விற்்பன்ன 
நினைவவற்று அதி -
காரிகள்,  விற்்பன்ன 
வேம்பாட்டு அதிகா -
ரிகள் உட்னடியாக 
வேர்த்துக் ககாள்்ள-
ப்படுவர். (ககாழுமபு 
புைநகர்) அனையுஙக-
ள் 0773627519.
 057231

க�ாழிற்ோனை கணக்கா்ள-
ர் (ஆண்) களுத்துனை,  
வாத்துவவில் உ ள்்ள 
ஓர் முன்னனி உணவு 
உற்்பத்திக் கம்பனி -
க்கு வ�னவ. இறுதிக் 
கணக்கு வனை முடிக்க-
க்கூடியவைாக இருத்�ல்,  
கணக்கியலில் குனைந� 
்பட்ேம 5 வருட அனு்ப-
வம. வயது  30 மு�ல் 
50 இ ற்கு இனடயில். 
வவனை வநைம மு.்ப. 
8.00 மு�ல் பி.்ப. 6.30 
(திஙகள் மு�ல் ேனி 
வனை) வ�னவப்படின 
�ஙகுமிடம வைஙகப்ப -
டும. Email: s a j i t h a c r c 
@ g m a i l . c o m  க�ா.வ்ப. 
07 7 25 55 58 6/ 
07 64 15 11 89
 057516

கழிவு நீர் சுத்திகரிபபு நட -
த்துநர் (Waste Water 
Treatment Plant Op-
erators) வத்�ன்ளயில் 
அனேநதுள்்ள எேது 
துணி உற்்பத்தித் க�ா -
ழிற்ோனைக்கு 5 வருட 
அனு்பவமுள்்ள கழிவு 
நீர் சுத்திகரிபபு நடத்துந -
ர் (Waste Water Treat-
ment Plant Opera-
tors) வ�னவ. இைவே 
�ஙகுமிட வேதி ேற்றும 
ேகாய வினையில் 
மூனறு வவன்ள உணவு 
க்பற்றுக் ககாள்ளும 
வேதி. வேைதிக வி்பை-
ஙகளுக்கு கீழக்கண்ட 
முகவரிக்கு வநரில் 
வைவும. இை. 18 
கவளியமு்ன வீதி,  
வேகித்�,  வத்�ன்ள.   
க�ாடர்புகளுக்கு - 076-
6200300. 058095

டிஙக ர்,   க்பயினடர்கள் 
வ�னவ.  �ஙகுமிட -
ம உண்டு. துஷாை 
வோட்டர் இனஜினி-
யரிங,  ககாேுவை,  
நுவக ககாட. 
0 7 7 7 2 5 2 8 7 6 .
 056765

க்பண் உ�வியா்ளர்கள்,  
வீட்டுப ்பணி பக்பண்க-
ள் ேற்றும சுத்திகரி -
ப்பா்ளா்கள் வ�னவ. 
வயது 18 மு�ல் 30. 
அனு்பவம வ�னவயி -
ல்னை. சிைந� ேம்ப -
்ளம. க�ாடர்பு 75/ 1,  
W.A. சில்வா ோவத்� ,  
க வ ௌ் ்ள வ த் ன � ,  
ககாழுமபு-6.  அனையு -
ஙகள் 0112591169,  
0777452 447,  
0755091 379. 
( வ ட் ஸ் அ ப 
07609 09458), 
 056258

அனு்பவமுள்்ள ககாத்து,  
னைஸ் ்பாஸ்ோர் 
வ�னவ. நிட்டமபுவ 
- 0741010787.
 057611

வ்பஸ்றி குக்/  உ�வியா்ள-
ர்/  ்பா்னஙகள் ேற்றும 
இனிபபுப ்பண்டஙக -
ளி ல் வ�ா்ந�வர்கள்/  
க ்ப ா தி யி டு ்ப வ ர் க ள் 
கண்டியிலு ள்்ள ஓர் 
உ ற் ்ப த் தி ய க த் தி ற் கு 
வ�னவ. (ஆண்/ க்பண்) 
d w e l g a m a g e @ y a h o 
o . c o m  074-2740030.
 057760

ோ ை வ்ப வோட்டலுக்கு 
கைாட்டி  ்பாஸ் வ�னவ. 
076 7 6 2 6 242,  
076 8 8 8 6 636.
 057512

ககாள்ளுபபிட்டி,  னே -
ல்வ்பாஸ்ட் அ கவனயூ -
வில் அனேநதுள்்ள 
�னியார் நிறுவ்னத்தி-
ற்கு அலுவைக சுத்திகரி -
பபு ேற்றும வ�நீர் �யா -
ரிப்ப�ற்கு ஆண்/ க்பண் 
ஊழியர்கள் உட்னடியாக 
வேர்த்து க் ககாள்்ளப்ப-
டுவர் . அனையுஙகள். 
077 3627519.
 057237

ஏக்கை,  மிவைனியம விைா 
கட்டிடத் க�ாகுதி வையம 
II இல் ஆடம்பை வீடு 
விற்்பன்னக்கு. அனையு-
ஙகள் 077-3951560 
நாட்ளாவிய ரீதியில் 
அனேநதுள்்ள உஙக-
்ளது கோத்துக்கன்ள 
விற்்பன்ன கேயவ�ற்கு 
நமபிக்னகயுடன ஏற்க-
ப்படும. 057948

அகைவத்� - ்பதுைலிய 
க ந டு ஞ ே ா ன ை க் கு 
மிக அண்னேயில் இை-
மமியோ்ன புைநகை 
சூைலில் அனேநதுள்்ள 
வ�யினை,  இைப்பர்,  
கறுவா ேற்றும கவா,  
மில்ை,   ேவோ கனி 
வ்பானை க்பறுேதி மிக்க 
ேைஙகளுடன  கூடிய 
11 1/ 2 ஏக்கர் ேற்றும 
3 1/  2  ஏக்கர் கூடிய 
15 ஏ க்கர் காணி. கந-
டு ஞோனையிலிருநது 
மூன று வழிகளில் 
காணிக்கு நுனையைாம. 
கநடுஞோனைக்கு மிக 
அண்னேயில் உள்்ளது. 
துண்டிக்ளாகவும கவனி -
க்கப்படும. சூரியேக்தி 
வியா்பாைகோனறிற்கு,  
க�ாழிற்ோனைகயா -

னறிற்கு விடுமுனை விடு -
திகயானறிற்கு ஏற்ை�ா-
கும. 0112727523/  
0 7 7 9 3 1 7 5 1 3 /  
0 7 7 9 1 5 8 8 1 6 .
 057301

க�ஹிவன்ள,  களுவ்பா-
விை வீடு கள் ேற்றும 
காணிகள் விற்்பன்ன-
க்கு உண்டு. 7 வ்பர்ச் - 3 
்படுக்னக அனைகள்,  02 
குளியைனைகள் -  40 
மில்லியன. 6 வ்பர்ச் - 4 
்படுக்னகயனைகள்,  03 
குளியைனைகள் - 46 
மில்லியன . 8 வ்பர்ச் - 
3 ்படுக்னகயனைகள்,  
்பனைய  வீடு - 32  மி-
ல்லியன. 10 வ்பர்ச் - 3 
்படுக்னகயனைகள் - 40 
மில்லியன. 9 வ்பர்ச் - 5 
்ப டுக்னகயனைகள்,  3 
குளியைனைகள் - 48 
மில்லியன. New Land 
Agent 10 வ்பர்ச் - 4 ்படு -
க்னகயனைகள்,  3 குளி-
யைனைகள் - 57 மில்லி -
யன. 0773438833.
 057702

்பாணநதுனை 19 வ்பர்ச் 
வநஷன டிைஸ்ட் வஙகி-
யி்னால் சுவீகரிக்கப்பட்ட 
மூனறு ோடி வீட்டுடன 
காணி விற்்பன்னக்கு. 
வினை விோைனண-
கள் 2022.10.16 
இற்கு முன. விவேட 
கோத்துக்கள் முகானே-
த்துவப பிரிவு,  242,  
யூனியன பிவ்ளஸ்,  
ககாழுமபு-02 எனை மு -
கவரிக்கு குனைந�்பட்ே 
வகாரிக்னக 25 மில்லி-
யன 0773427535.
 057489

அ்ளவவ,  ககாஸ்ஸின்ன 

வீதியில் அனேநதுள்்ள 

07 வ்பர்ச் க�னன்ன 

்பயி ரிடப்பட்ட வநஷன 

டி ைஸ்ட் வஙகியி்னா -

ல் சுவீகரிக்கப்பட்ட 

காணி விற்்பன்னக்கு. 

வினை விோைனண-

கள் 2022.10.16 

இற்கு முன விவேட 

கோத்துக்கள் முகானே-

த்துவப பிரிவு,  242,  

யூனியன பிவ்ளஸ்,  

ககாழு மபு-02  எனை 

முகவரி க்கு குனைந� 

்பட்ே வகாரிக்னக 

38.5 மில்லியன 

0 7 7 3 4 2 7 5 3 5 .

 057488

கவன்னபபுவ 71.5 

வ்பர்ச் வநஷன டிைஸ்ட் 

வஙகியி்னால் சுவீக -

ரிக்கப்பட்ட வீட்டுடன 

காணி விற்்பன்னக்கு. 

வினை விோைனணகள் 

2022.10.16 இற்கு 

முன. விவேட கோத்து -

க்கள் முகானேத்துவப 

பிரிவு,  242,  யூனியன 

பிவ்ளஸ்,  ககாழுமபு-02 

எனை முகவ ரிக்கு கு -

னைந�்பட்ே வகாரிக்னக 

35.8 மில்லியன 

0 7 7 3 4 2 7 5 3 5 .

 057487

கண்டி ேுலுகஙக 
157.7 வ்பர்ச் வநஷன 
டிைஸ்ட் வஙகியி்னா-
ல் சுவீகரிக்கப்பட்ட 
வீடு விற்்பன்னக்கு. 
வினை விோைனணகள் 
2022.10.16 இற்கு 
முன. விவேட கோத்து -
க்கள் முகானேத்துவப 
பிரிவு,  242,  யூனியன 
பிவ்ளஸ்,  ககாழுமபு-02 
எனை முகவ ரிக்கு கு -
னைந�்பட்ே வகாரிக்னக 
12.8 மில்லியன 
0 7 7 3 4 2 7 5 3 5 .
 057485

கண்டி,  திக்ன வீதி 12.1 
வ்ப ர்ச் வநஷன டிைஸ்ட் 
வஙகியி்னால் சுவீக -
ரிக்கப்பட்ட ்பாதி முடி -
க்கப்பட்ட மூனறு ோடி 
வீடு விற்்பன்னக்கு. 
வினை விோைனண-
கள் 2022.10.16 
இற்கு முன. விவேட 
கோத்துக்கள் முகானே -
த்துவப பிரிவு,  242,  
யூனியன பிவ்ளஸ்,  
ககாழுமபு-02 எனை மு -
கவரிக்கு குனைந�்பட்ே 
வகாரிக்னக 9.7 மில்லி -
யன 0773427535.
 057480

ககப்பட்டிகக ால்ைாவ ,  
கோைவக்பாத்�ா்ன 
பிை�ா்ன வீதியிலிரு -

நது 100M தூைத்தில் 
48 வ்பர்ச்ேஸ் இடம 
விற்்பன்னக்கு உண்டு. 
க�ாடர்பு இைக்கம 
- 0714759515.
 056980

 க�ைணியகை,  434 வ்பர்ச் 
வந ஷனஸ் டி ைஸ்ட் 
வஙகியி்னால் சுவீகரிக்க-
ப்பட்ட காணி விற்்பன்ன -
க்கு. வினை விோைனண-
கள் 2022.10.16 
இற்கு முன. விவேட 
கோத்துக்கள் முகானே-
த்துவப பிரிவு,  242,  
யூனியன பிவ்ளஸ்,  
ககாழுமபு-02 எனை மு -
கவரிக்கு குனைந�்பட்ே 
வகாரிக்னக 4.7 மில்லி -
யன. 0773427535.
 057478

எல்பிட்டிய,  எத்கநதுவ 
377.6 வ்பர்ச் வநஷன 
டிைஸ்ட் வஙகியி்னா-
ல் சு வீ கரிக்கப்பட்ட 
கா ணி  விற்்பன்னக்கு. 
வி னை விோைனண -
கள் 2022.10.16 
இற்கு முன. விவேட 
கோத்துக்கள் முகானே-
த்துவப பிரிவு,  242,  
யூனியன பிவ்ளஸ்,  
ககாழுமபு-02 எனை மு -
கவரிக்கு குனைந�்பட்ே 
வகாரிக்னக 24 மில்லி-
யன 0773427535.
 057482

எமபிலிபபிட்டிய 300 
வ்பர்ச் வநஷன டிைஸ்ட் 
வஙகியி்னால் சுவீக -
ரிக்கப்பட்ட வீட்டுடன 
காணி விற்்பன்னக்கு. 
வினை விோைனணகள் 
2022.10.16 இற்கு 
முன. விவேட கோத்து -
க்கள் முகானேத்துவப 
பிரிவு,  242,  யூனியன 
பிவ்ளஸ்,  ககாழுமபு-02 
எனை முகவ ரிக்கு கு -
னைந�்பட்ே வகாரிக்னக 
26.28 மில்லியன 
0 7 7 3 4 2 7 5 3 5 .
 057483

திஸ்்ஸேோைாே,  கதிர்கா -
ேம வீதி 17 1 வ்பர்ச் 
வநஷன டி ைஸ்ட் வஙகி -
யி்னால் சுவீகரிக்கப்பட்ட 
காணி  விற்்பன்னக்கு. 
வி னை விோைனணகள் 
2022.10.16 இற்கு 
முன. விவேட கோத்து -
க்கள் முகானேத்துவப 
பிரிவு,  242,  யூனியன 
பிவ்ளஸ்,  ககாழுமபு-02 
எனை முகவ ரிக்கு கு -
னைந�்பட்ே வகாரிக்னக 
34.2 மில்லியன 
0 7 7 3 4 2 7 5 3 5 .
 057481

000000377
*
*

100/-

Nritfs;
jpUkz

cq;fs; vjph;fhy fdTfis g+h;j;jp 

nra;tjw;fhd rpwe;j top.

cq;fs; gzf;nfhLg;gdit nrYj;Jtjw;fhd 
,yFthd top.

Kjy; 15 nrhw;fSf;F

xd;iyd; %ykhfTk; 
nrYj;jyhk;.

,yq;if tq;fp – 
fzf;fpyf;fk; 

xt;nthU Nkyjpf nrhy;Yf;Fk; 10 &gh 

Mff;$ba nrhw;fspd; vz;zpf;if 65

(Nyf;`T]; fpis)
&gh

rpW tpsk;gujhuHfspd; ek;gpf;ifahd re;ij

rpW tpsk;guq;fs;

Hotline - 011 2 429 342 / 011 2 429 343
Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380 | E-mail - classifi ed@lakehouse.lk

Nritfs;
gytUlq;fshf ek;gpf;ifAs;s Nrit

jpUkz

கம்போ ோவட்ட ககௌ-
ைவோ்ன முஸ்லிம 
க்பற்வைார் 2000இல் 
பிைந� 5'2" ககாழுமபு 
MLC இல் உயர் �ைம 
முடித்� அக்குனவ-
்னாஸ் கல்லூரியில் 
ஆஙகிை டிபவ்ளாோ 
ேற்றும AAT இறுதி-
யாண்டு �ம இன்ளய 
ேகளுக்கு க�ாழிற்ை -
னகனேயுள்்ள அல்ைது 
வர்த்�கம புரியும 
துனணனயத் வ�டு -
கினை்னர். வட்ஸ்அப 
0775405063 இற்கு 
குடும்ப வி்பைஙகன்ள 
அனுப்பவும. அல்ைது 
0 1 1 2 4 3 2 0 5 1 
(நீடிபபு 278).
 B187476

Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of  Agriculture

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R

IDA Credit No.: 5873 LK

     

ngWif mwptpj;jy;
tTdpah> mk;ghiw kw;Wk; gJis khtl;lq;fspYs;s Nrhsr; 

nra;if nraw;wpl;lq;fSf;F  ePh;g;ghrd Kiwikfis toq;Fjy;> 
tpepNahfpj;jy;;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;

1. fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l (ASMP) fpuar; nrytpw;fhf 58.63 
kpy;ypad; If;fpa mnkhpf;f nlhyUf;F epfuhd njhifia gytpjkhd gzj;njhiffspy; 

flndhd;iw rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ 

ngw;Ws;sJld; ,f;fldpd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw tTdpah> mk;ghiw kw;Wk; gJis 

khtl;lq;fspYs;s Nrhsr; nra;if nraw;wpl;lq;fSf;F ePh; ePh;g;ghrd Kiwikfis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;;> 

epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; vd;gtw;wpw;F xg;ge;jj;jpd; fPOs;s jFjpAs;s 

gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpLtjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. 

2. tTdpah> mk;ghiw kw;Wk; gJis khtl;lq;fspYs;s Nrhsr; nra;if nraw;wpl;lq;fSf;F ePh; ePh;g;ghrd 

Kiwikfis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; vDk; ngWiff;fhf 

jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l tpiykDf;fis 

fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lj;jpd;> nraw;wpl;l ngWiff; 

FOtpd; jiyth; miof;fpwhh;.

tpguq;fs; xg;ge;j ,yf;fk;
tpiykDg; 

gpiz Kwpapd; 
ngWkjp (&gh

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
(&gh)

tTdpah khtl;lj;jpw;F (1 Vf;fh;) 50 
vz;zpf;ifahd  njspf;Fk; ePH;g;ghrd 
Kiwikfs;

LK-MOA- PMU-

314663-GO-RFB 480,000.00 5,000.00

mk;ghiw khtl;lj;jpw;F (1 Vf;fh;) 50 
vz;zpf;ifahd  njspf;Fk; ePH;g;ghrd 
Kiwikfs;

LK-MOA- PMU-

314670-GO-RFB 480,000.00 5,000.00

gJis khtl;lj;jpw;F (1 Vf;fh;) 50 
vz;zpf;ifahd  njspf;Fk; ePH;g;ghrd 
Kiwikfs;

LK-MOA- PMU-

314677-GO-RFB 480,000.00 5,000.00

 

3. tpiykDf;NfhuyhdJ cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; 

eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

4. Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj;Jiw 

etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> ngWif jpizf;fsj;jpd; ngWifg; gphptpypUe;J  0777419521 vDk; 

njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf ngw;Wf;nfhs;syhk; kw;Wk; 2022-10-04Mk; jpfjpapypUe;J 2022-10-25Mk; 

jpfjp tiuapyhd fhyg;gFjpapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzp tiuapy;; 

tpiykD Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5. kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ 

nraw;wpl;lj;jpd; epjpaply; KfhikahsUf;F nuhf;fg; gzj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

6. 2022-10-25Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; 

Kfthpf;F tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;fs; 

mDkjpf;fg;;glkhl;lhJ. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 2022-10-25Mk; jpfjp 

gp.g. 2.00 kzpf;F gpd;tUk; Kfthpapy; jhkhf tUif je;Js;s tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

7. g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd;gd jdpj;jdpahd ciwfspy; ,lg;gl;L ~%yg;gpujp| kw;Wk; 

~efy;gpujp| vd jghYiwfspy; Fwpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh; ,t;tpuz;L jghYiwfSk; 

NtnwhU jghYiwapy; ,l;L Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;J mjd;  ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;j 

,yf;fk; kw;Wk; ~~tTdpah> mk;ghiw kw;Wk; gJis khtl;lq;fspYs;s Nrhsr; nra;if nraw;wpl;lq;fSf;F 

ePh; ePh;g;ghrd Kiwikfis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;|| vdf; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

8. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:

 jiyth;>
 nraw;wpl;l ngWiff; FO>
 tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>
 ,y. 123/2, gd;dpg;gpl;ba tPjp> 
 gj;juKy;y. 

 njhiyNgrp: 0112696086 my;yJ 0777419521
 jpfjp: 2022-10-02
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எைககுத் ்ேமையோன உணவுப் 
பபோருட்கள், ைருத்துை மூலிம்க -
்கள், விலங்குணவு்கள், அரிைரங்்கள் 

்போன்றைற்ம்றப் பபற்றுக ப்கோள்்ளக கூடிய 
சிறியபேோரு உற்பத்தி அல்கோ்க வீடடுத்்ேோட -
டங்்கம்ள நோம் ்கருே முடியும். பபோதுைோ்க 
வீடடுத் ்ேோடடம் எனபது வீடமடச் 
சூழ்ைோ அலலது வீடடிற்கு மி்க அணமை-
யி்லோ ்கோணப்படும் ஓர் உற்பத்தி அல்கோகும். 
வீடடுத்்ேோடடம் எனபது பல பயிர்்கம்ள-
யும், விலங்கு்கம்ளயும் உற்பத்தி பெய்யும் 
சிறியபேோரு அல்கோகும். எனினும் எைககுக 
கிமடக்கக கூடிய ை்ளங்்கம்ளப் பபோறுத்து, 
குறிப்போ்க நிலப் பரப்பிற்்்கற்ப நோம் நோ்ளோந்-
ேம் பபற்றுக ப்கோள்ளும் உணவுப் பபோருட -
்களினதும், ்ைறு பபோருட்களினதும் அ்ள -
வு்கள் ்ைறுபடலோம். எைககு கிமடக்கக 
கூடியேோ்க உள்்ள ை்ளங்்களிற்்்கற்ப நோம் 
வீடடுத்்ேோடடங்்கம்ள அமைத்துக ப்கோள்்ள 
முடியும். நிலமிருப்பின நிலத்தில நடலோம். 
இலலோவிடில மப்களில, சிறிய ெோடி்களில 
ை்ளர்க்கலோம் அலலது நீரில பயிரிடலோம். 

நவீன விைெோய அறிவுடன
நிலைற்்றைர்்கள், ைோடி வீடு்களில ைோழ்-

பைர்்கள் என ஒவபைோருைரும் அைரைர் 
ைெதிக்கமைய சிறியபேோரு வீடடுத்்ேோட -
டத்மே அமைத்து பயன பபற்றுக ப்கோள்்ள 
முடியும். இக்கடடுமரத் பேோடரில இது 
பற்றிய பல

விபரங்்கம்ள நீங்்கள் அறிந்து ப்கோள்்ள 
முடியும்.

வீடடுத்்ேோடடத்தின நனமை்கள்
நோடடின இனம்றய நிமலமையில உண-

விற்குப் பபரும் ேடடுப்போடு நிலவுகின -
்றது. இேன ்கோரணைோ்க ைக்க்ளது ்போெோககு 
நிமலமை மி்கவும் ் ைோெைோன நிமலமைமய 
அமடந்துள்்ளது. இந்நோடடில 79 வீேைோன 
குடும்பங்்கள்

்போெமண எேமனயும் ்கைனத்திற் 
ப்கோள்்ளோது, கும்றந்ே விமலயிலுள்்ள உண-
வு்கம்ள்ய ேற்்போது நு்கர்கின்றனர். 37ெே 
வீேைோன குடும்பங்்களின உணவுப் போது -

்கோப்பு ்்கள்விககுறியோகியுள்்ளது. 
40 வீேைோன குடும்பங்்கள்

ேங்்க்ளது உணவு ்ைம்ள்கம்ள 
கும்றத்துள்்ளனர். இைற்றின 
விம்ளைோ்க நோடடின ்போெோககு 
நிமலமை மி்கவும் ்ைோெைோன 
நிமலமைமய அமடந்துள்்ளது. 
ஆனோல வீடடுத் ்ேோடடங்்களில 
எம்ைோல இயலுைோனைற்ம்ற உற் -
பத்தி பெய்து ப்கோள்்ள

முடியுைோயின இந்ே நிமலமை-
்கம்ள ஓர்ளவிற்்்கனும் சீர் பெய்து 
ப்கோள்்ள முடியும். ஒரு வீடடுத்-
்ேோடடத்மே நிமல்ப்றோ்கப் பரோ -

ைரிககும் ்போது நோ்ளோந்ேம் ்ேமைப்படும் 
உணவில ஒரு பகுதிமய்யனும் பபற்றுக 
ப்கோள்்ள முடியும். இேமன விட இனபனோரு 
முககியைோன விடயம் வீடடுத்்ேோடடங் -
்களில உற்பத்தி பெய்யப்படும் கீமர்கள், 
பழங்்கள் ்போன்றைற்ம்ற நு்கர்ைேன மூலம் 
நோ்ளோந்ேம் நைககு சிபோரிசு பெய்யப்படட 

விடடமின்கள், ்கனிபபோருட்கள் ்போன -
்றைற்ம்ற ஓர்ளவிற்்்கனும் நோம் பூர்த்தி 
பெய்து ப்கோள்்ள முடியும்.

வீடடுத்்ேோடடங்்களில உணவுப் பயிர் -
்களிற்கு ்ைலதி்கைோ்க இட ைெதிமயப் 
பபோறுத்து ்்கோழி்கள், ்கோலநமட்கள் 
்போன்றைற்ம்ற ை்ளர்ககும் ்போது முககிய 
்போெோக்கோன புரேத் ்ேமை்கம்ளயும் 
பூர்த்தி பெய்து ப்கோள்்ள

முடியும். உேோரணைோ்க பத்து நோடடுக 
்்கோழி்கம்ள்யனும் ை்ளர்ககும் ்போது 
நோ்ளோந்ேம் ஐந்து முடமட்கம்ள்யனும் 
ஒரு குடும்பம் பபற்றுக ப்கோள்்ள முடியும். 

 எப்்போதும் பசுமையோன ைரக்கறி்கம்ள -
யும், ஏமனய உணவு்கம்ளயும் பப்றலோம் 
்கமட்களி்லோ அலலது ெந்மே்களி்லோ 

ைோங்கும் ்போது பபரும்போலும் உணவுப் 
பபோருட்கம்ள அறுைமட பெய்து பல 
நோட்கள் ்கடந்திருககும். ஆனோல எைது வீட -
டுத்்ேோடடங்்களில இைற்ம்ற இயலுைோன 
ைமர உற்பத்தி பெய்து ப்கோள்ளும் ்போது 

எப்்போதும் நோம் பசுமையோன ைரக்கறி்க -
ம்ளயும், பழங்்கம்ளயும் பபற்றுக ப்கோள்்ள 
முடியும்.  வீடடுத்்ேோடடங்்கம்ள உயி -
ருள்்ள உணவுக ்க்ளஞ்சியங்்கள் எனறு கூட 
நோம் அமழக்க முடியும்.

நஞ்ெற்்ற உணவு்கள்
ைர்த்ே்க ்நோக்கத்திற்்கோ்க பெய்ம்கபண -

ணப்படும் ்ேோடடங்்களில பீமட நோசினி -
்கள் ்போன்ற விைெோய இரெோயனங்்கம்ளப் 
பிமழயோ்கப் பயனபடுத்துைேன ்கோரண -
ைோ்க ஏற்படும் பல்ைறு பிரச்சிமன்கம்ளத் 
ேவிர்த்துக ப்கோள்்ள முடியும். ஏபனனில 
விைெோய இரெோயனங்்கம்ள நோம் பயனபடுத் -
துைதிலமல.

* மூலிம்கத் ேோைரங் -
்களும், ைோெமனத் திரவி -
யங்்களும் ஒரு வீடடுத் 
்ேோடடத்திமனப் பரோ -
ைரிககும் ்போது அதில 
பல்ைறு ைம்கயோன 
மூலிம்கத் ேோைரங்்க -
ம்ளயும் இலகுைோ்கப் 
பயிரிடடுக ப்கோள்்ள 
முடியும். இேனோல சில 
்நோய்்களுககு எைது வீடு -
்களி்ல்ய ்ேமையோன 
ைருத்து மூலிம்க்கம்ளப் 
பபற்றுக ப்கோள்்ள 
முடியும். இஞ்சி, 
ைஞ்ெள், ஏலம் ்போன்ற -
ைற்ம்றப் பயிரிடடுக-
ப்கோள்ைேன மூலம் எைது 
்ேமை்கம்ளப் பூர்த்தி 
பெய்து ப்கோள்்ள முடியும்.

* ேடடுப்போடோன ்கோலங்-
்களில உணவுப் பபோருட்களிற்கு அதி்க்ளவில 
பெலவிட ்ைணடியதிலமல ைரக்கறி்கள், 
பழங்்கள் ்போன்றன சில பருை்கோலங்்களில 
கும்றைோ்க்ை உற்பத்தி பெய்யப்படுகின்றன. 

இேனோல அைற்றின விமல ஆ்கோயத்மே 
எடடி விடும். ஆனோல ஒரு வீடடுத்்ேோட-
டத்மே பேோடர்ச்சியோ்க நிமல்ப்றோ்கப் 
பரோைரிககும் ்போது இவைோறு அதி்க்ளவில 
பெலவிட ்ைணடிய ்ேமை ஏற்படோது. 
என்ை பெலமையும் மீேப்படுத்திக ப்கோள்்ள 
முடியும். உேோரணைோன பச்மெ மி்ள்கோய், 
ேக்கோளி ்போன்றைற்ம்ற குறிப்பிட 
முடியும்.

* உயிரியல பலலினத்ேனமை வீட -
டுத்்ேோடடங்்களில எப்்போதும் நோம் பல 
பயிர்்கம்ள பெய்ம்க பணணும் ்போது ஒரு 
அலகு

நிலப்பரப்பில அதி்க எணணிகம்கயோன 
ேோைரங்்கள் ்கோணப்படும். இது எைது 
்ேோடடங்்களில உயிரியற் பலலினத் ேன -
மைமயயும் அதி்கரிககும். பபோதுைோ்க 
வீடடுத்்ேோடடங்்களில நோம் போரம்பரிய 
இனங்்கம்ள நடுைேோல பலலினத்ேனமை 
மி்க அதி்க்ளவிற் ்கோணப்படும். உேோரணைோ்க 
்கத்ேரி, ேக்கோளி ்போன்ற பயிர்்களில

எத்ேமன ைம்கயோன உள்நோடடு ைர்க -
்கங்்கள் உள்்ளன. வீடடுத்்ேோடடங்்களில 
ைரக்கறி்கள், பழங்்கள், ைோெமனப் பயிர்்கள் 
்போன்றைற்றிற்கு ்ைலதி்கைோ்க உள்நோடடு 
கிழங்கு ைம்க்கள், கீமரப் பயிர்்கள் ்போன-
்றைற்ம்ற நடடுப் பரோைரிப்பேோல பலலினத் 

ேனமையோன ேோனோ்ை இத்்ேோடடங்்களில 
மி்க அதி்க்ளவிற் ்கோணப்படும். இேனோல 
உணவுப் போது்கோப்பும் உறுதி பெய்யப்படும்.

 நுண சுற்்றோடோல
எைது வீடு்களுக்கரு்்க ்ேோடடங்்கம்ளப் 

பரோைரிககும் ்போது எம்மைச் சுற்றியுள்்ள 
நுண சூழல நனகு விருத்தியமடயும். எப்-
்போதும் குளிர்ச்சியோன ேனமைமய நோம் 
உணரக கூடியேோ்க இருப்ப்ேோடு, ைனதிற் -
கும் இேைோனேோ்க அமையும். வீடமடச் சுற்றி 
ைரஞ் பெடி்கள் ்போன்ற பெறிைோ்கக ்கோணப்ப-
டுைேன ்கோரணைோ்க

பல்ைறு ைம்கயோன ப்றமை்கள் இங்கு 
ேைது ைோழ்விடங்்கம்ள அமைத்துக ப்கோள்்ள 

முயற்சிககும். இது நைது ப்றமை்களின 
பலலினத்ேனமைமயயும் விருத்தி பெய்ய 
உேவும். பீமட நோசினியோ்கவும் இமை 
பெயலபடும்.

மீள் சுழற்சி பெய்யப்படும் ்கழிவு்கள்
 வீடு்களிலும், அேன சுற்்றோடலிலும் ் ெரும் 

சிமேைமடயக கூடிய அேோைது உக்கக கூடிய 
்கழிவு்கம்ள கூடபடருைோககி அேமனப் 
பயனபடுத்ேக கூடியேோயிருப்பேோல ்கழிவு -
்கம்ள மீள்சுழற்சி பெய்து ப்கோள்்ள முடியும். 

 ை்ளைோகும் ைண
பேோடர்ச்சியோ்க ஒரு வீடடுத்்ேோடடத்மே 

நிமல்ப்றோ்க நோம் பரோைரிககும் ்போது, 
அேன ைண ை்ளம் நனகு விருத்தியமடயும். 
பபோருத்ேைோன ைண ்கோப்பு நடைடிகம்க -
்கம்ளப் பயனபடுத்தி வீடடுத்்ேோடடங்்க-
ம்ளப் பயிரிடும்

்போது ைணணரிப்பில இருந்து ைணமணப் 
போது்கோத்துக ப்கோள்்ளவும் முடியும்.

 ைன அமைதியும், உடற் பயிற்சியும்
நோ்ளோந்ேம் வீடடுத்்ேோடடங்்கம்ளப் பரோ -

ைரிககும் பணி்களில ஈடுபடும் ்போது ைன-
திற்கு அமைதி கிமடப்ப்ேோடு, ்ைமல 
பெய்ைேன ்கோரணைோ்க உடலிற்கு பயிற்சியும் 
கிமடககும். 

இனம்ற உலகில நோம் நோ்ளோந்ேம் மு்கம் 
ப்கோடுககும் ைன அழுத்ேங்்கம்ள ேவிர்த்துக 
ப்கோள்்ள முடியும். இேனோல எம்மை அறியோ-
ை்ல

நோம் உ்ளரீதியோ்க நலல பலோபலன்கம்ளப் 
பபற்றுக ப்கோள்்ள முடியும். இது எைது பல 

்நோய்்கம்ள இயற்ம்கயோ்க்ை ்கடடுப்படுத் -
திக ப்கோள்்ள உேவும். 

*  பரி்ெோேமனக ்க்ளைோகும் வீடடுத்்ேோட-
டங்்கள்

ைர்த்ே்கப் பயிர்ச்பெய்ம்கயில ஈடுபடுை-
ேற்கு ஆர்ைமுள்்ள ஆனோல இதில ்போதிய -
்ளைோன அறிவும், அனுபைமும் இலலோேைர்-
்கள் வீடடுத் ்ேோடடப் பயிர்ச்பெய்ம்கயில 
முேலில ஈடுபடுைேன மூலம் அனுபைத்மே-
யும்,

அறிமையும் பபற்றுக ப்கோள்்ள உேவும். 
இேன மூலம் அைர்்கள் ைர்த்ே்கப் பயிர்ச்பெய்-
ம்கயில ஈடுபடும் ்போது இந்ே அறிவும், 
அனுபைமும் உேவும். இேமனத் ேவிர ேோம் 

பல்ைறு ஊட்கங்்களில, ேனிப்-
படட மும்றயிலும்

அறிந்து ப்கோள்ளும் நவீன 
அலலது போரம்பரிய பயிர்ச்பெய்ம்க 
மும்ற்கம்ள எவவிேைோன பபோரு -
்ளோேோர இழப்பும் இலலோது இந்ே 
வீடடுத்்ேோடடங்்களில பரி -
்ெோதித்துப் போர்த்துக ப்கோள்்ள 
முடியும். 

சிறுைர்்கள் வீடடுத்்ேோடடப் 
பயிர்ச்பெய்ம்கயில ஈடுபடும் 
்போது சுற்்றோடல பற்றிய புரிந்-
துணர்வு

ஏற்படுை்ேோடு, பல புதிய விட -
யங்்கம்ளயும் அைர்்கள் அறிந்து 
ப்கோள்்ள முடியும். 

பபோரு்ளோேோர நனமை்கள்
்ைற்குறிப்பிடட அமனத்து 

ைம்கயோன நனமை்கம்ளயும் 
விட மி்கப் பிரேோனைோ்க எைககு 
நோ்ளோந்ேம் ஏற்படும் பபோரு்ளோேோ-

ரச் சுமைமய ஓர்ளவிற்்்கனும் கும்றத்துக 
ப்கோள்்ள முடியும்.  

்ைலதி்கைோ்க உற்பத்தி பெய்யப்படும் 
உணவுப் பபோருட்கம்ள ஏமன்யோரிற்கு 
விற்பமன பெய்ைேன மூலம் சிறிே்ளவு 
ைருைோனத்மே்யனும் பபற்றுக ப்கோள்்ள 
முடியும். 

இது எைது பபோரு்ளோேோர அபிவிருத்திக-
கும் பங்்களிப்புச் பெய்யும். ்ைலதி்கைோ்க 
உற்பத்தி பெய்யப்படும் பபோருட்கம்ள அய -
லைர்்களிற்கு ைழங்கும் ்போது அைர்்களி -
மட்ய ஒரு புரிந்துணர்வு ஏற்படடு எைது 
ைோழ்வும் அர்த்ேமுள்்ளேோ்க வி்ளங்கும். 
இேற்கு நோம் பணப் பபறுைதிமயயும் குறிப் -
பிட முடியோது.

ை்ளங்்களின உச்ெப் பயனபோடு
நலலபேோரு வீடடுத்்ேோடடத்மேப் பரோை -

ரிப்பேன மூலம் எைககுக கிமடககும் ை்ளங் -
்கம்ள உச்ெ அ்ளவிற் பயனபடுத்திக ப்கோள்்ள 
முடியும். உேோரணைோ்க சூரிய ஒளி, ்கோணி்கள், 
சுற்று ைதில்கள், ்ைலி்கள், ைமழ

நீர், வீடடு ைோடி்கள் ் போன்ற எலலோ ை்ளங்்க -
ம்ளயும் மி்கச் சி்றந்ே மும்றயில பயனபடுத்தி 
எைது ைோழ்கம்கமய ை்ளைோககிக ப்கோள்்ள 
முடியும்.இந்ேக ்கடடுமரத் பேோடரில அடுத்-
ேடுத்ே ைோரங்்களில வீடடுத்்ேோடடங்்கம்ள 
எவைோறு அமைப்பது, எவைோறு பரோைரிப்பது, 
்கோணி நிலைற்்றைர்்கள் எவைோறு வீடடுத்-
்ேோடடங்்கம்ள அமைத்துக ப்கோள்ைது நவீன 
நுடபங்்கள்எமை எனபது பற்றிய பல விபரங் -
்கம்ள பேளிைோ்க அறிந்து ப்கோள்்ைோம்.

உங்்கள் ரோசிககு 3, 6 ஆகிய இடங்்களுககு அதி -
பதியோன புேன புரடடோசி ைோேம் 16 ஆம் தி்கதி 
(03/10/2022) ்கனனி ரோசியில ெஞ்ெோரம் பெய்கி்றோர். 
அது அைருககு உச்ெ வீடு. விலகிச் பென்ற உடனபி்றப் -
பு்கள் விரும்பி ைந்து ்ெருைர். ்கடன சுமை கும்றயும். 
உற்்றோர் உ்றவினர்்கள் உங்்கள் மீது சுைத்திய பழி 
அ்கலும். உத்தி்யோ்கத்தில ்ைலதி்கோரி்களின ஆேரவு 
திருப்தி ேரும். பலமும்ற முயற்சித்தும் ் ைமல கிமடக -
்கவிலமல்ய எனறு ஆேங்்கப்படடைர்்களுககு நலல 
்ைமல அமையும். ப்கோடுக்கல ைோங்்கல்கம்ள ஒழுங்கு 
பெய்வீர்்கள். அதிர்்ஷட தி்கதி அக்டோபர் 3 ,4 அதிர்்ஷட 
நி்றம் சிைப்பு .  

புரடடோசி ைோேம் 16ஆம் தி்கதி (03/10/2022) ்கனனி 
ரோசியில புேன ெஞ்ெோரம் பெய்கி்றோர். அங்கு அைர் 
உச்ெம் பபறுகி்றோர். உங்்கள் ரோசிககு 2 ,5 ஆகிய இடங் -
்களுககு அதிபதியோன புேன உச்ெம் பபறுைது நனமை-
ேோன. பபோரு்ளோேோரத்தில நிம்றவு ஏற்படும். நிமனத்ே 
்கோரியத்மே நிமனத்ே ்நரத்தில பெய்து முடிப்பீர்்கள். 
குடும்ப பிரச்சிமன படிப்படியோ்க தீரும். ப்கோடுக்கல 
ைோங்்கலில ப்கோடுத்ே ைோகம்க ்கோப்போற்றுவீர்்கள். 
அதிர்்ஷட தி்கதி அக்டோபர் 5, 6 அதிர்்ஷட நி்றம் பச்மெ 

புரடடோசி ைோேம் 16ஆம் தி்கதி (03/10/2022) ்கனனி 
ரோசியில புேன ெஞ்ெோரம் பெய்கி்றோர் . அங்கு உச்ெம் 
பபறுகி்றோர். உடல ஆ்ரோககியம் சீரோகும். உள்்ளத்-
தில அமைதி கிமடககும். ்கடன சுமை போதிககு்ைல 
கும்றயும். நீணட நோள் எணணங்்கள் நிம்ற்ை்ற 
்போதுைோன ைருைோனம் கிமடககும். படிப்பில ஏற்-
படட ேமட அ்கலும். விலகி இருந்ே உ்றவினர்்கள் 
இப்பபோழுது மீணடும் ைந்து இமணைர். வீடு ைோங்கும் 
திடடங்்கள் நிம்ற்ைறும். ேோயின உடலநலம் சீரோகும். 
சு்கஸேோனம் பலைமடந்து இருககும். இந்ே ் நரத்தில சு்கங்-
்களும் ெந்்ேோஷங்்களும் ேோனோ்க ைந்து ்ெரும். அதிர்்ஷட 
தி்கதி அக்டோபர் 7,8 அதிர்்ஷட நி்றம் இ்ளஞ்சிைப்பு .  

புரடடோசி ைோேம் 16ஆம் தி்கதி (03/10/2022) ்கனனி 
ரோசியில புேன ெஞ்ெோரம் பெய்கி்றோர் . அங்கு அைர் 
உச்ெம் பபறுகி்றோர். ்ைலும் அங்குள்்ள சூரியனுடன 

புேன இமணைேோல புே ஆதித்ய ்யோ்கம் உருைோகி்றது. 
என்ை ்கலவி ெம்பந்ேைோ்க எடுத்ே முயற்சி ம்ககூடும். 
ைழககு்கள் ெோே்கைோகும். ைருங்்கோல நலன ்கருதி எடுத்ே 
முயற்சி்களிலும் பைற்றி கிமடககும். அதி்கோர ைர்க்கத்-
தினர் உறுதுமணயோ்க இருப்பர். சுப விரயங்்கள் அதி-
்கரிககும். அதிர்்ஷட தி்கதி அக்டோபர் 3, 9 அதிர்்ஷட 
நி்றம் நீலம் .  

புரடடோசி ைோேம் 16ம் தி்கதி (03/10/2022) ்கனனி 
ரோசியில புேன ெஞ்ெோரம் பெய்கி்றோர். உங்்கள் ரோசிககு 
ேன லோபோதிபதி புேன. ்கனனி ரோசி எனபது புேனுககு 
பெோந்ே வீடு ைடடுைலலோைல உச்ெ வீடும் ஆகும். 
என்ை ேனோதிபதி உச்ெம் ைரும் இந்ே ்நரம் ேனைரவு 
அதி்கரிககும். நிமனத்ேமே நிமனத்ே ்நரத்தில பெய்து 
முடிப்பீர்்கள். ைங்்கல ஓமெ ைமனயில ்்கட்க ைழி 
பி்றககும். ேங்கு ேமட்கள் ேோனோ்க விலகும். அடடைத்து 
குருவின ஆதிக்கத்ேோல சிறுசிறு பிரச்சிமன்கள் ைந்ேோ -
லும் அமே ெைோளித்து விடுவீர்்கள். உத்தி்யோ்கத்தில 
ெம்ப்ள உயர்வு, பணி உயர்வு கிமடககும். அதிர்்ஷட 
தி்கதி அக்டோபர் 2, 11 அதிர்்ஷட நி்றம் பெம்ைஞ்ெள் .  

 புரடடோசி ைோேம் 16ஆம் தி்கதி (03/10/2022) ்கனனி 
ரோசியில புேன ெஞ்ெோரம் பெய்கி்றோர். உங்்கள் ரோசிநோேன 
உங்்கள் ரோசியி்ல்ய உச்ெம் பபறும் இந்ே ்நரம் அற்பு -
ேைோன ்நரைோகும். எடுத்ே ்கோரியங்்கள் பைற்றியோகும். 
இனிய ெம்பைங்்கள் இலலத்தில நமடபபறும். பணிபு-
ரியும் இடத்தில உங்்கள் ்கருத்துக்கம்ள ்ைலதி்கோரி்கள் 
ஏற்றுகப்கோள்ைர். பயணங்்கள் பலன ேரும். பணப்பற் -
்றோககும்ற அ்கலும். புதிய ஒப்பந்ேங்்கள் அடுக்கடுக-
்கோ்க ைந்து ் ெரலோம். பிள்ம்ள்கள், ைமனவிககு ் ைமல 

கிமடத்து ைருைோனம் அதி்கரிககும். அதிர்்ஷட தி்கதி 
அக்டோபர் 2,3 அதிர்்ஷட நி்றம் ைஞ்ெள் .  

புரடடோசி ைோேம் 16ம் தி்கதி (03/10/2022) ்கனனி 
ரோசியில புேன ெஞ்ெோரம் பெய்கி்றோர். அங்கு அைர் உச்ெம் 
பபறுகி்றோர். உங்்கள் ரோசிககு 9, 12 ஆகிய இடங்்களுககு 
அதிபதியோன புேன உச்ெம் பபறும் பபோழுது நனமை-
யும் தீமையும் ்கலந்்ே நமடபபறும். போககிய ஸேோ-
னத்திற்கு அதிபதியோன புேன அதிபதியோ்க வி்ளங்குை-
ேோல பூர்வீ்க பெோத்து ெம்பந்ேப்படட ைம்கயில எடுத்ே 
முயற்சி பைற்றி ேரும். பஞ்ெோயத்துக்கள் ெோே்கைோ்க 
முடியும். வீடமடப் பழுது போர்ப்பது விைெோயத்மே 
்கைனிப்பது ்போன்றைற்றில ஈடுபடுவீர்்கள். அதிர்்ஷட 
தி்கதி அக்டோபர் 2,5 அதிர்்ஷட நி்றம் ெோம்பல.   

 புரடடோசி 16 ஆம் தி்கதி (03/10/2022) ்கனனி 
ரோசியில புேன ெஞ்ெோரம் பெய்கி்றோர். அங்கு அைர் 
உச்ெம் பபறுகி்றோர். இது ஒரு பபோற்்கோலைோகும். லோபோ-
திபதி புேன உச்ெம் பபற்று பேோழில ஸேோனோதிபதி சூரி-
யனுடன இமணந்து இருககி்றோர். குருவின போர்மை 
அைர்்கள் மீது பதிைேோல பேோடட ்கோரியங்்கள் பைற்றி-
யோகும். உத்தி்யோ்கத்தில ெம்ப்ள உயர்வு , பேவி உயர்வு 
ஏற்படும். பேோழில பேோடங்குைதில ஆர்ைம் ்கோடடுவீர்-
்கள். அதிர்்ஷட தி்கதி அக்டோபர் 2,3 அதிர்்ஷட நி்றம் 
்ரோஸ .  

புரடடோசி ைோேம் 16ஆம் தி்கதி (03/10/2022) ்கனனி 
ரோசியில புேன ெஞ்ெோரம் பெய்கி்றோர் . அங்கு அைர் 
உச்ெம் பபறுகி்றோர். உங்்கள் ரோசிககு 7, 10 ஆகிய 

இடங்்களுககு அதிபதியோன புேன உச்ெம் பபறும் இந்ே 
்நரம் ்யோ்கைோன ்கோலம் ஆகும். திருைண ைோய்ப்பு்கள் 
ம்ககூடும். புதிய ஒப்பந்ேங்்கள் ைந்து ்ெரும். புேன 
்்கந்திரோதிபத்திய ்ேோஷம் பபற்்ற கிர்கம் ஆ்க இருந் -
ேோலும் பேோழில ஸேோனத்தில உச்ெம் பபறும் பபோழுது 
பேோழில ை்ளம் சி்றப்போ்க இருககும். பபோதுைோழ்வில 
இருப்பைர்்களுககு புதிய பபோறுப்பு்களும் பேவி்களும் 
கிமடககும். அதிர்்ஷட தி்கதி அக்டோபர் 5, 6 அதிர்்ஷட 
நி்றம் ்கருநீலம் .  

புரடடோசி ைோேம் 16ஆம் தி்கதி (03/10/2022) ்கனனி 
ரோசியில புேன ெஞ்ெோரம் பெய்கி்றோர். அங்கு அைர் 
உச்ெம் பபறுகி்றோர். உங்்கள் ரோசிககு 6 ,9 ஆகிய இடங் -
்களுககு அதிபதியோன புேன உச்ெம் பபறுைது ்யோ்கம் 
ேோன. போகிஸேோனம் பலம் அமடகி்றது. நிமனத்ே 
்கோரியத்மே நிமனத்ே ்நரத்தில பெய்ய இயலும். உத்தி -
்யோ்கத்தில தி்றமைககு உரிய அங்கீ்கோரம் கிமடககும். 
அதிர்்ஷட தி்கதி அக்டோபர் 2,7 அதிர்்ஷட நி்றம் நீலம் .  

புரடடோசி 16 ஆம் தி்கதி (03/10/2022) ்கனனி 
ரோசியில புேன ெஞ்ெோரம் பெய்கி்றோர். அங்கு அைர் 
உச்ெம் பபறுகி்றோர். பஞ்ெை அ்ஷடைோதிபதியோன புேன 
உச்ெம் பபறுைது நனமைேோன. இழப்பு்கம்ள ஈடுபெய்ய 
புதிய ைோய்ப்பு்கள் ைந்து ்ெரும். போ்கப்பிரிவிமன சுமு -
்கைோ்க முடியும். பிள்ம்ள்களின சுபச் ெடங்கு்கள் நமட-
பபறுைதில ்கைனம் பெலுத்துவீர்்கள். ைோ்கன ைோற்்றம் 
பெய்ய முனைருவீர்்கள். அதிர்்ஷட தி்கதி அக்டோபர் 
2,3 அதிர்்ஷட நி்றம் ைஞ்ெள் .  

புரடடோசி ைோேம் 16ஆம் தி்கதி (03/10/2022) ்கனனி 
ரோசியில புேன ெஞ்ெோரம் பெய்கி்றோர். அங்கு அைர் உச்ெம் 
பபறுகி்றோர். உங்்கள் ரோசிககு 4, 7 ஆகிய இடங்்களுககு 
அதிபதியோன புேன உச்ெம் பபறுைேோல இலலத்தில 
சுப ்கோரியங்்கள் நமடபபறும். ்கமரந்ே ்ெமிப்பு்கம்ள 
ஈடு ்கடடுவீர்்கள். பைளிநோடடுப் பயணத்தில இருந்ே 
ேமட அ்கலும். ஒரு சிலருககு வீடு ைோற்்றங்்கள் ஏற்ப -
டலோம். உத்தி்யோ்கத்தில இருப்பைர்்களுககு நீணட 
நோட்க்ளோ்க எதிர்போர்த்திருந்ே பேவி உயர்வு கிமடக -
கும். அதிர்்ஷட தி்கதி அக்டோபர் 2,5 அதிர்்ஷட நி்றம் 
பச்மெ .

்கட்கம்

்கனனி

துலோம்

விருச்சி்கம்

ேனுசு

ை்கரம்

கும்பம்

மீனம்

ரிஷபம்

சிம்ைம்

மிதுனம்

02.10.2022 - 08.10.2022

 மேஷம்  

வீட்டுத் த�ோட்்டம் அமைப்ப�ோல்
்பல நனமைகமைப ப்பறலோம்

்கனனி

மிதுனம்

1

சீரங்கன் பெரியசாமி
ஓய்வுநிலை பணிபபபாளர், 
விவசபாயத் திலைக்களம்

வீட்டிலே ஒரு 
காயகறித் ல�ாட்்டம்  
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ைக்கள், புவி ைற்றும் சமூ்கங்-
்களின் மீது அக்கமை க்கோண்டு, 
தனது ஆமட உற்பத்திச் கசயற்போ-
டு்கமை முன்கனடுத்து வரும் 
Brandix, 2022 ஆம் ஆண்டுக-
்கோன இரத்த தோனத் திடடத்மத 
முன்கனடுத்துள்ைது. 

இலங்ம்க ைக்களின் சு்கோதோர 
நலனுககு ஆதரவளிககும் 
அரணோ்கத் தி்கழும் Brandix, 
“ைோகபரும் கூடடோண்மை 
இரத்த தோனம் கசய்யும் நிறுவ-
னம்” எனும் வம்கயில், இநத 
ஆண்டிலும் தனது புத்துணர்-
வோன ஊழியர்்களினூடோ்க கபரு-
ைைவு இரத்தத்மத தோனைோ்க 
வழங்்கககூடியதோ்க இருககு-
கைன எதிர்போர்ககின்ைது.  

்தசிய இரத்த ைோற்றீடடுச் ்சமவககு 
கதோடர்ச்சியோ்க இரத்த விநி்யோ்கம் எநதைவு 
முககியைோனது என்பமத புரிநது க்கோண்டு, 
Brandix இனோல் 13 வருட ்கோலைோ்க, வருடோந-
தம் இரத்த தோன நி்கழ்வு முன்கனடுக்கபபடு-
கின்ைது. 

்கடநத இரண்டு வருடங்்களில் நிலவிய 
கதோற்றுப பரவலுடனோன சூழ்நிமல ்கோரண-
ைோ்க இநதத் திடடம் தற்்கோலி்கைோ்க இமடநி-
றுத்தபபடடிருநதது. 

இலங்ம்கயில் 23 பகுதி்களில் 35000 ககும் 
அதி்கைோன ஊழியர்்கமைக க்கோண்ட பகுதி்க-
ளில் இநத ஊழியர் ஈடுபோடடுத் திடடம் முன்-
கனடுககின்ைது. இநதத் திடடத்மத ஊழியர்-

்கள் சுயைோ்க முன்வநது முன்கனடுபபதுடன், 
ைற்றுகைோருவரின் உயிருககு உதவும் ைனப-
போங்கில் ஆதரவளிக்கபபடுகின்ைது.  

கநருக்கடியோன ்கோலபபகுதிமய இலங்ம்க 
்கடநத வண்ணமுள்ை நிமலயில், நோடடின் 
ைருத்துவக ்கடடமைபபில் அதி்கைவு 
்தமவ்கள் நிலவுகின்ைன. 

இநதக ்கோலபபகுதியில் ்தசிய இரத்த 
ைோற்றீடடுச் ்சமவயினோல் இரத்த தோனத் -
துக்கோன அமழபபு விடுக்கபபடடிருநத 
நிமலயில், Brandix இன் புத்துணர்வோன 
ஊழியர்்கள் தோைோ்க முன்வநது இநத ைனித -
்நய கசயற்போடடில் பங்்களிபபு வழங்கியி-
ருநதனர்.  

இலங்கையில் இரத்த ்தானத திட்டத்்த 
மீள ஆரம்பிததுளள Brandix  

இ ல ங் ம ்க யின் 
பிரபல வர்த்த்க நிறு-
வனைோன Yara Global 
pvt. Ltd ைக்கள் நலம் 
சோர்நத சமூ்க நலத்திட-
டங்்கமை முன்கன-
டுககும் பணி்களில் 
இைங்கி இருககின்-
ைது.  

 இலங்ம்கயின் 
வர்த்த்கத் துமையில் 
முன்னணி நிறுவன-
ைோ்க தி்கழும் 'யோரோ', 
்கல்வி உடபட வறிய 
குடும்பங்்களுககு உத-
வுவதில் தன்மன அர்பபணித்து கசயல்ப-
டுகின்ைது.  

 வறுமை ்்கோடடின் கீழ் வோழும் குடும்-
பங்்களில் உள்ை ைோணவர்்களுககு உதவும் 
வி்சட திடடத்மத முன்கனடுத்து வரும் 
இநத நிறுவனம், முதி்யோர் நலம்்ப-
ணும் வி்சட ்வமல திடடங்்களிலும் 
இைங்கி கசயல்படடுக க்கோண்டிருககி-
ைது.  

 க்கோழும்பு 4, பம்பலபபிடடி, 36 ஏ, 
shrubbery gardens தமலமைய்கைோ்க 

க்கோண்டு இயங்கும், Yara Global Pvt Ltd 
நிறுவனம் சமூ்க கசயல் திடடங்்க்ைோடு 
வியோபோரத்திலும் ைக்கள் ைனங்்களில் 
முத்திமர பதித்துள்ைது.  

க்கோழும்பு க்கோச்சிக்கமட புனித அந-
்தோனியோர் ஆலயத்தில், அண்மையில் 
ஏமழ, எளி்யோருககு ைதிய்நர உணவு 
வழங்கி மவக்கபபடடது. க்கோழும்பு 
லயன்ஸ் ்கழ்கமும், யோரோ கு்ைோபல் 
பிமர்வட லிமிகடட நிறுவனமும் இநத 
்வமல திடடத்திற்கு அனுசரமண வழங்-
கியிருநதன.  

மககைள நலன் சார் சமூகைநல திட்டஙகைளில் 
கைால் பதிககும் Yara Global pvt. Ltd

நோடடில் நிலவும் கபோருைோதோர கநருக-
்கடி நிமலமையின் ்கோரணைோ்க, கவளி-
நோடடில் உயர் ்கல்விமயத் கதோடர்வது 
எனும் பல இமைஞர்்களின் ்கனவு எதிர்-
ைமையோன தோக்கத்துககு மு்கங்க்கோடுத்-
துள்ைது. கவளிநோடடுக ்கல்விக்கோ்க 
கசல்லும் ைோணவர்்களின் எண்ணிகம்க-
யும் சுைோர் 90% ஆ்க குமைநதுள்ைதுடன், 
உள்நோடடு அரச சோரோத உயர் ்கல்விக-
்கோன ்்கள்வும் போரிய தடங்்கல்்களுககு 
மு்கங்க்கோடுத்துள்ைது.  

SLTC ஆய்வு பல்்கமலக்கழ்கத்தின் 
ஸ்தோப்க தமலவரும் பிரதை நிமை்வற்று 
அதி்கோரியுைோன ரஞ்சித் ரூபசிங்்க ்கருத்-
துத் கதரிவிகம்கயில், “தற்்போது நிலவும் 
சூழல், இலங்ம்கயில் ்கோணபபடும் 
அரச சோரோத உயர் ்கல்விச் ்சமவ்கமை 
வழங்கும் நிமலயங்்கமை ்சோதிபபதோ்க 
அமைநதுள்ைது. அவர்்கள் இமைஞர்்க-
ளுககு ஆதரவளிக்க முன்வர ்வண்டிய 
்கோலம் இதுவோகும். இதன் பிர்கோரம், தற்-
்போமதய சவோல்்களுககு மு்கங்க்கோடுக்க 
SLTC தயோரோ்க இருபபது ைோத்திரைன்றி, 
இமைஞர்்களின் வோழ்கம்கயில் உண்-
மையில் ைோற்ைத்மத ஏற்படுத்தககூடிய 
பங்்களிபமப வழங்்கவும் தயோரோ்கவுள்-

ைது என்பமத கபருமையுடன் அறியத்த-
ருகின்்ைோம்.” என்ைோர்.  

அவர் ்ைலும் குறிபபிடும்கயில், 
“ஐககிய இரோஜ்ஜியம், நியுசிலோநது 
ைற்றும் அவுஸ்தி்ரலியோ ஆகிய நோடு-
்களின் முன்னணி பல்்கமலக்கழ்கங்-
்களுடன் ்கல்விசோர் பங்்கோண்மைமய 
SLTC க்கோண்டுள்ைது. SLTC ஆய்வு 
பல்்கமலக்கழ்கத்தில் ைோணவர்்கள் முன்-
கனடுககும் முதல் இரண்டு வருட ்கோல 
்கற்ம்கமய, தைது பல்்கமலக்கழ்கங்்க-
ளில் முதல் இரண்டு வருடங்்களுககு 

பயில்வதற்கு நி்கரோனதோ்க ்கருதுகின்ைன. 
இதனோல் SLTC ைோணவர்்களுககு, எைது 
்கல்விய்கத்தில் தைது உயர் ்கல்விமய 
ஆரம்பித்த முதல் நோளிலிருநது சர்வ-
்தச தரம் வோய்நத ்கல்விமயப கபற்றுக 
க்கோள்ை முடிவதுடன், எைது ்கல்விய-
்கத்தில் முதல் இரண்டு வருட ்கோலத்துக-
்கோன ்கற்ம்கமய பூர்த்தி கசய்த பின்னர், 
தைககு விருபபைோன பல்்கமலக்கழ்கத்-
துககு ைோறிக க்கோள்வதற்கு அவசியைோன 
சர்வ்தச நியைங்்கமையும் க்கோண்டிருப-
போர்்கள்.” என்ைோர்.  

திற்மயான மாணவர்கைளுககு நிவாரணஙகைள 
வழஙகும் SLTC பல்கை்லககைழகைம்

உலக்கங்கிலும் அமனத்து விதைோன எரிகபோருள் 
சோர்நத நடவடிகம்க்களும் ASTM தர நியைங்்களுக -
்கமைய ்ைற்க்கோள்ைபபடுவ்தோடு அது விைோனங்-
்களுக்கோன எரிகபோருள், ்கபபல்்களுக்கோன எரிகபோ -
ருள், விண்கவளி பயணத்துக்கோன எரிகபோருள், 
கபற்்ைோல், டீசல் ைற்றும் சோதோரண எரிகபோருளுக-
கும் ஏற்புமடயதோகும். 

ASTM தரச் சோன்றிதழ் ைற்றும் கந்னோ கதோழில்-
நுடபத்துடன் கூடிய Eco Tablets ஐ உரிய ைோத்தி -
மைககு சோதோரண எரிகபோருளுடன் ்கலபபதன் 
மூலம், சோதோரண எரிகபோருள் ASTM தரத்துடனோன 
எரிகபோருைோ்க ைோறி வோ்கனத்தின் எரிகபோருள் 
விமனத்திைமன அதி்கரித்து வோ்கனத்மதயும், பணத்-
மதயும் சுற்றுச்சூழமலயும் போது்கோககும் வோய்பபு 
வோடிகம்கயோைர்்களுககு கிமடககின்ைது. ைசகு 
எண்கணய் சுத்தி்கரிபபின் மூலம் உற்பத்தி கசய்யப -
படுகின்ை கபற்்ைோல் ைற்றும் டீசல் ்ைோடடோர் வோ்க -
னங்்களுககு அதி்கைவில் பயன்படுத்தபபடுகின்ைது. 
இச் கசயற்போடடின் மூலம் சூபபர் டீசல் ைற்றும் 
சூபபர் கபற்்ைோல் உற்பத்தி கசய்யபபடுவதில்மல. 
சோதோரண எரிகபோருளுடன் ்சர்க்கபபடுகின்ை எரி -
கபோருள் ்சர்கம்க்கள் ்கோரணைோ்க எரிகபோருளின் 
தரம் உயர்த்தபபடடு சோதோரண எரிகபோருள் சூபபர் 
எரிகபோருள் அல்லது பிரீமியர் எரிகபோருைோ்க ைோறு -
கின்ைது.  

உதோரணைோ்க கபற்்ைோல் சுத்தி்கரிக்கபபடடமத 
கதோடர்நது ஒக்டன் கபறுைதி 92 அல்லது 95 ஆ்க 
தயோரிபபதற்கு ஒக்டன் பூஸ்டர் ் சர்கம்ககயோன்மை 
உரிய அைவில் ்கலக்க ்வண்டும். வைர்நத நோடு்கள் 
இச் கசயற்போடமட யுளுவுஆ பிரைோனங்்களுக்க -
மைய ்ைற்க்கோண்டோலும் எம்மை ்போன்ை நோடு்கள் 
இச் ்சர்கம்க்கள் விமல அதி்கம் என்பதோலும் ASTM 
பிரைோணங்்கள் கதோடர்போ்க வோடிகம்கயோைர்்களுககு 
புரிதல் இல்லோமையினோலும் இச் ்சர்கம்க்கமை 
்சர்த்தோலும் உரிய அைவில் ்சர்பபதற்கு தயக்கம் 
்கோடடுகின்ைன. 

ASTM ைற்றும் ்ைற்படி கசயற்போடு கதோடர்போன 
்ைலதி்க விபரங்்கமை Auto Mobile துமை சோர்நத 
கபோறியியலோைர்்கள் ைற்றும் அறிஞர்்களிடமிருநது 
ைோத்திர்ை அறிநது க்கோள்ை முடியும். 

கசோஃபடகலோஜிக ்�ோல்டிங்ஸ் பிஎல்சி 
ஆனது தனது புத்தம்புதிய சில்லமை 
விற்பமன நிர்ைோணைோன ‘ODEL Mall 
Kandy’ ஐ ஆரம்பித்துள்ைது.

விசோலைோன 91,414 சதுர அடி விஸ்தீர-
ணம் க்கோண்ட ODEL Mall, இலங்ம்க ைமல-
நோடடின் தமலந்கரின் மையபபகுதியில் 
அமைநதுள்ை ்கண்டியின் மி்கவும் விரும்பப -
படும் அதிநவீன, உயர்தர வோழ்கம்க முமை 
க�ோபபிங் இடைோ்க ைோைத் தமலபபட -
டுள்ைது.

இலக்கம் 377, ஸ்ரீைோ்வோ பண்டோரநோயக்க 
ைோவத்மத, ்பரோதமன வீதி, ்கண்டி என்ை 
மு்கவரியில் அமைநதுள்ை இநத ODEL 
Mall, கசோஃபடகலோஜிக இன் மி்கவும் பிரப-
லைோன வர்த்த்கநோைங்்கைோன ODEL (உல்கப 

பு்கழ்கபற்ை சர்வ்தச ைற்றும் உள்ளூர் இலச் -
சிமன்களின் தயோரிபபு வரிமசமயக க்கோண்-
டுள்ை இலங்ம்கயின் முதன்மையோன நவநோ-
்கரி்கம் ைற்றும் வோழ்கம்க முமை சில்லமை 
விற்பமனயோைர்) அடங்்கலோ்க மி்கவும் 
்போற்ைபபடுகின்ை வர்த்த்கநோைங்்கமைக 
க்கோண்டிருககும். 

அத்துடன், Baskin Robbins (உலகில் 50 
ககும் ்ைற்படட நோடு்களில் இயங்கும் 
உலகின் மி்கபகபரிய வி்சடைோன ஐஸ்கி -
ரீம் சங்கிலி), GLOMARK (நோடடின் நவீன 
சில்லமை வர்த்த்கத் துமையில் புரடசிமய 
ஏற்படுத்துவமத ்நோக்கைோ்கக க்கோண்ட 
இலங்ம்கயின் முதல் உத்்வ்கைளிககும் உல-
்கைோவிய சநமத) ைற்றும் POPEYES (அகை-
ரிக்கோமவத் தைைோ்கக க்கோண்ட முன்னணி 

துரித உணவுச் சங்கிலி) ஆகியனவும் இங்கு 
இடம்கபைவுள்ைன.

இநத சில்லமை வணி்க வைோ்கைோனது, 
்கண்டியில் முதன்முமையோ்க, GLOMARK 
ைற்றும் POPEYES என ்வ்கைோ்கப பிர-
பலைமடநது வருகின்ை இரண்டு வர்த்த-
்கநோைங்்கமை அறிமு்கபபடுத்தவுள்ைது. 
GLOMARK பல்கபோருள் அங்்கோடியோனது 
உங்்கள் வீடடிற்குத் ்தமவயோன உள்நோட-
டிலும் உல்கைோவிய ரீதியிலும் கபைபபடு-
கின்ை பரநத அைவிலோன அத்தியோவசியப 
கபோருட்கமையும், வோடிகம்கயோைர் அனுப-
வத்மத ்ைம்படுத்தும் வம்கயில் பிரத்தி்ய -
்கைோ்க வடிவமைக்கபபடட தனித்துவைோன 
க�ோபபிங் அனுபவத்மதயும் க்கோண்டிருக-
கும். இநத பல்கபோருள் அங்்கோடி அதன் 

தனித்துவைோன வோடிகம்கயோ-
ைர் அனுபவத்தின் நீடடிக்கப-
படட வடிவைோ்க Bakes உடன் 
ஒரு ்கஃ்ப அனுபவத்மதயும் 
வழங்குகிைது. POPEYES அன் 
தனித்துவைோன, கைன் சமையல் 
முமை ்கமலக்கோ்க கபயர்கபற்று 
விைங்குகின்ைது. அங்கு புத்தம்-
புதிய, உள்நோடடில் கபைபபடட 
்்கோழி இமைச்சியோனது அதன் 
தனியுரிைம் க்கோண்ட சுமவயூட-
டி்கள் ைற்றும் ைசோலோப கபோருட்களின் ்கல-
மவயுடன் 12 ைணி ்நரம் ஊை மவக்கபபடு-
கிைது, அதன் பிைகு ம்கயோல் அடித்து, பிரட 
கசய்து, ஒரு கவளி்ய ஒரு கைோருகைோருப -
போன ்ை்லோடடத்மதத் தக்க மவத்துக 

க்கோண்டு உள்்ை சோறு வடிவம் க்கோண்ட-
தோ்க இருககும். அகைரிக்கோவின் லூசியோனோ-
வில் தனது ஆணி்வர்்கமைக க்கோண்டுள்ை 
இது, வோடிகம்கயோைர்்களின் சுமவ கைோட-
டு்கமை முழுமையோ்க நலச்கசழுமை கபைச் 
கசய்கின்ைது. 

திருைண ் சமவ ைற்றும் ைணபகபண் 
அலங்்கோரக ்கமல்கமை நடத்தி வரு-
கின்ை அருநததி நிறுவனம் இம் ைோதம் 
15 ஆம் தி்கதி ைடடக்கைபபில் உள்ை 
அஞ்சனோ கிரோண்ட பலஸ் ்�ோடட-
லில் 'ைோற்று ்ைோதிரம்' என்ை கபயரி-
லோன நி்கழ்ச்சிகயோன்மை நடத்தவிருப-
பதோ்க அநநிறுவனத்தின் பணிபபோைர் 
்்க. ் ை்கலோ கதரிவித்தோர்.  

இநத நி்கழ்ச்சிககு தின்கரன் ைற்றும் 
வோரைஞ்சரி பத்திரிம்க்கள் ஊட்க அனு-
சரமண வழங்குகின்ைன. க்கோழும்பில் 

இடம்கபற்ை ஊட்க சநதிபபில்  ்கருத்துத் கதரி-
வித்த அருநததி நிறுவனத்தின் பணிபபோைர் 
்ை்கலோ :  

்கடநத வருடம் க்கோழும்பு பி.எம்.ஐ.சி.
எச் இல் மி்கப பிரைோண்டைோ்க இநத ைோற்று 
்ைோதிரம் ்கண்்கோடசிமய நடத்தி்னோம். 
அதன் பின்னர் யோழ்பபோணத்திலும் நடத்தி 
கபண் திைமையோைர்்கள் பலமரயும் இநது-
மையில் கவளிகக்கோண்டு வநதுள்்ைோம். 
சுயகதோழில் முயற்சியோைர்்கைோன கபண்-
்களுககு நோங்்கள் ம்கக்கோடுத்து வருகின்-
்ைோம். ்கடநத வரும் க்கோவிட 19 கதோற்று 
்கோரணைோ்க இத்துமை சோர்நதவர்்களின் நடவ-

டிகம்க இமடநிறுத்தபபடடது. 
தற்கபோழுது புதிய வடிவிலோன 
ைணபகபண் அலங்்கோரங்்கள் 
நவீன முமையில் அறிமு்கபபடுத்-
தபபடடுள்ைன. அதமன ்கருத்-
திற் க்கோண்டு ்ைலும் இத்துமை 
சோர்நதவர்்கமை ஊககுவிககும்-
மு்கைோ்க இத்துமைமய   எனது 
அருநததி நிறுவனம் மீை ஆரம்-
பித்துள்ைது.  

கிழககு ைோ்கோணத்தில் உள்ை 
இத்துமை சோர்நதவர்்கைது 
்வண்டு்்கோளின் ்பரில் இக-
்கண்்கோடசிமய நடத்த திடடமிட-
டுள்்ைோம். இச்சநதர்பபத்தில் 
ைடடக்கைபபில் ்்கக ்கண்்கோட-

சியும் நமடகபறும். அத்துடன் திருைண 
்சமவ, க்கோடடு்ைைக ்கோடசி, ைோற்று்ைோ-
திரம் ்கோடசி்கள் ்ைமட்யற்ைபபடும்.என 
்ைன்கோ கதரிவித்தோர். இநத ஊட்க ைோநோட-
டில் தின்கரன், வோரைஞ்சரி பத்திரிம்க்களின் 
பிரதை ஆசிரியர் ்த. கசநதில்்வலவர், ஏற்-
போடடோைர் ்கருணோ்கரன் ஆகி்யோரும் ்கலநது 
க்கோண்டனர்.  

                                                         (அஷரப ஏ சைத்)

அருந்ததி நிறுவனம் மட்டுநகரில் இம்மமா்தம்   
நடத்தவிருக்கும் 'மமாற்று மமமாதிரம்' கணகமாட்சி

தினகரன், வாரமஞ்சரி ஊடக அனு்சரணை

ASTM ்தரதது்டனான எரிபபாருள   
உறபததியில் Eco Tablets   

ODEL Mall Kandy ஐ ஆரம்பிககிறது  பசாஃபடபலாஜிக நிறுவனம்

்தனது நான்கைாவது ஆண்டுவிழா்வ  
பகைாண்்டாடியது Colombo City Centre
Colombo City Centre அதன் நோன்்கோவது 

ஆண்டுவிழோமவ கசபகடம்பர் 19 ஆம் 
தி்கதி க்கோண்டோடிய்தோடு, அதற்்கோ்க பல 
சிைபபு நி்கழ்ச்சி்கள் ஏற்போடு கசய்யபபடடி-
ருநதன. ஆண்டுவிழோவுககு முநமதய வோர 
இறுதியில், ஏரோைைோன ைக்கள் CCC ககு 
வரும்க தநத்தோடு, அவர்்கள் குடும்பத்து-
டன் மி்கவும் ைகிழ்ச்சியோ்க கபோழுமத ்கழித் -
தனர். இங்குள்ை விற்பமன நிமலயங்்களில் 
பிரத்்ய்க ஆண்டுவிழோ சலும்க்களும் அவர்-
்களுககு வழங்்கபபடடது.   

4 வருட கவற்றி்கரைோன பயணத்மத 
நிமனவுகூரும் வம்கயில் 4வது ஆண்டுவி-
ழோமவ திருவிழோவோ்க CCC  க்கோண்டோடி -
ய்தோடு, அதற்்கோன ஏற்போடு்கள் மி்கவும் 
சிைபபோ்க கசய்யபபடடிருநதன. ஊஊஊ 
நிர்வோ்கம் ைற்றும் இங்குள்ை விற்பமன 
நிமலய உரிமையோைோ்்கள் உத்தி்யோ்கபூர்வைோ்க 
்்கக கவடடும் நி்கழ்வில் பங்குபற்றிய்தோடு, 
வணி்க நிமலயங்்கமை நடத்தும் சமூ்கத்தினருககு 
்கடநத 4 ஆண்டு்கள் அவர்்கள் வழங்கிய பங்்களிப -
பிற்்கோ்க சிைபபு போரோடடு்கள் வழங்்கபபடடன.  

இநத ஆண்டுவிழோவுடன் இமணநது, கசபடம் -
பர் 17 ைற்றும் 18 ஆம் தி்கதி்களில் ஆண்டுவிழோ 
்கருபகபோருளின் கீழ் ஒவகவோரு 4 ைணி ்நரத் -
திற்கு ஒருமுமை சீடடிழுக்கபபடடு 4 அதிர்ஷடசோ -
லி்களுககு ைதிபபுமிக்க பரிசு்கள் வழங்்கபபடடன. 
்தர்நகதடுக்கபபடட கவற்றியோைர்்களுககு கசப -

டம்பர் 19, 2022 திங்்கள் அன்று அவர்்களுககுறிய 
பரிசு்கள் வழங்்கபபடடன. கசபடம்பர் 18ஆம் 
தி்கதி ஞோயிற்றுககிழமை “En Route” வழங்கிய 
துயணண இமசமய ரசித்தவோ்ை Playtrix   இல் 
ஆடம்பர உணமவ சுமவககும்  வோ ய்பபு வழங் -
்கபபடடது. 

்ைலும், இதில் ்கலநதுக்கோண்ட அமனத்து 
கபண்்களுககும் ஞோயிற்றுககிழமை ைோமல 
்வமலயில் Playtrix இலவசைோ்க இனிபபு வழங் -
கியது. ஆண்டுவிழோ நிமித்தம் அ்ன்கைோன 
்கமட்கள் சிைபபு தள்ளுபடி்கமை வோடிகம்கயோ -
ைோ்்களுககு வழங்கினோர்்கள்.   
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இ லங்கையில் கிறிஸ்தவ 
ச்ைகைள் ைல அ்ைககைப் -
ைட்டு இயஙகி வருகின் -

றன. இவற்றில் சிலவற்றின் வழிைா -
டுகைள், அசச்ைகை்ை உருவாககிய 
நாடுகைளில் கை்ைப்பிடிககைப்ைடும் 
வழிைாட்டு மு்றகை்ை ககைாணை -
்தாகைவும் அல்லது எைது நாட்டுககுப் 
கைாருத்தைான வழிைாட்டு மு்றகை -

்ைக ககைாணை ச்ைகைளும் த்தவால -
யஙகைளுககும்  இயககைப்ைடுகின்றன. 
அவவாறு இலங்கையில் 1993 ஆம் 
ஆணடு ஆரம்பிககைப்ைட்ைத்த Believers 
Eastern Church ஆகும். இசச்ை 
அல்லது இந்த வழிைாட்டு மு்ற 
கீ்ைதத்தய "ஒத்தகைாகஸ" கைலாசா -
ரத்்த ஒத்த்தாகும். 

இதில் இநதியன் ஒத்தகைாகஸ, 
சிரியன் ஒத்தகைாகஸ தைான்ற வழி -
ைாட்டு மு்றகைளில் "பிலிவர்ல் ஈஸ-
ைர்ன் தசர்ச" சிரியா நாட்டின் சிரியன் 
ஒத்தகைாகஸ வழிைாட்டு வழிமு்ற-
கை்ை ககைாணை்தாகும். 

பிலீவர்ஸ ஈஸைர்ன் சர்ச (முன்னர் 
பிலீவர்ஸ சர்ச) என்ைது இநதிய வம்-
சாவளி்யச தசர்ந்த ஓரியணைல் 
புராட்ைஸைன்ட் த்தவாலயைாகும், 
இது உலககைஙகிலும் உள்ை ச்ைகைள் 
ைற்றும் திருசச்ைகை்ைக ககைாணடுள் -

ைது. இது ஆசியாவிற்கைான நற்கசய்தி 
அ்ைசசகைததின் ஒரு கி்ையாகும்.

த்தவாலயம் இப்தைாது ஒரு எபிஸ-
தகைாைல் ஆளு்கை்யப் பின்ைற்றுகி-

றது.இது கிறிஸது்வ த்தவாலயத-
தின் ்த்லவராகைக ககைாணடுள்ைது 
(ககைாதலா 1:18) ஆனால் ஆயர்கைள் 
ைற்றும் நியமிககைப்ைட்ை அ்ைசசர்கைள் 
அ்தன் கைருநகைரததிற்கும் ைற்றும் 
கைருநகைரததின் வாரிசுகைளுககும் அடி-
ைணிய தவணடும் என்று சததியம் 
கசய்ய தவணடும்.

இது ஆயர்கைளின் குழுவால் நிர்வ-
கிககைப்ைடுகிறது, சிதனாட், ஒரு ைததிய 
பிஷப் "சைைானவர்கைளில் மு்தன்்ை-
யானவர்" என்ற ககைைரவப் ைட்ைத்்த 
்வதது, சுவிதசஷ கிறிஸ்தவக தகைாட்-
ைாட்்ைப் பின்ைற்றுகிறார். விசுவாசி -
கைள் கிைககு த்தவாலயம் க்தன்தைற்கு 
இநதியாவில் தகைரை ைாநிலததில் 
நிர்வாகை ரீதியாகை அ்ைநதுள்ைது. 
2015 இல், த்தவாலயம் 33 ை்ற-
ைாவட்ைஙகைைாகை ைறுசீர்ைககைப்ைட்ை-
்தாகை அறிவித்தது.பிலீவர்ஸ ஈஸைர்ன் 

சர்சசின் கூற்றுப்ைடி, நூறு கைாழிகை -
்ைப் தைசும் 10 நாடுகைளில் 3.5 மில் -
லியனுககும் அதிகைைான ைககைள் அ்தன் 
உறுப்பினர்கை்ைக ககைாணடுள்ைனர். 
த்தவாலயததில் 30 ஆயர்கைள் உள்ை-
னர், தைலும் கைருநகைர பிஷப் தைாரன் 
தைார் அ்தானசியஸ தயாஹான் 
கைட்தராகைாலிட்ைன் (முன்னர் தகை. 
பி. தயாஹன்னன் என்று அ்ைககைப் -
ைட்ைார்).

பிலீவர்ஸ ஈஸைர்ன் சர்சசில் ையன்-
ைடுத்தப்ைடும் வழிைாட்டு மு்ற 
"பிரார்த்த்னகைள், தவ்தாகைை வாசிப்பு -
கைள் ைற்றும் த்தவாலயததின் ்நசீன் 
அல்லது அப்தைாஸ்தலர்கைளின் நம்பிக-
்கையின் ஒப்பு்தல் வாககுமூலம் ஆகிய-
வற்்ற உள்ைைககியது.மூன்று வருை 
சுைற்சி்யக ககைாணை திருத்தப்ைட்ை 

கைாது விரிவு்ரயிலிருநது வாசிப்பு -
கைள் வநதுள்ைன. பிலீவர்ஸ சர்ச தைற் -
கைததிய கிறிஸ்தவததின் வழிைாட்டு 
கைாலணை்ரக கை்ைப்பிடிககிறது, 
உ்தாரணைாகை ்தவககைாலத்்த கை்ைப் -
பிடிககிறது.பிலீவர்ஸ சர்ச ஞானஸநா -

னம் ைற்றும் புனி்த ஒற்று்ையின் 
சைஙகுகை்ை நிர்வகிககிறது. Believers 
Eastern Church 1993 ஆம் ஆணடு 
ஆரம்பிககைப்ைட்ைாலும் 2003 ஆம் 
ஆணதை இ்தன் தகைாட்ைாடுகைள், வழி -
ைாட்டு மு்றகைளுைன் விருததிய -
்ைய க்தாைஙகியது. இசச்ை -
யின் ஆயர் இல்லம்,ககைாழும்பு 
ை்ற ைாவட்ைம், இல.54,ஜ -
யசூரிய ைாவத்்த கைந்தா -
்னயில் அ்ைநதுள்ைது. 
இஙகுள்ை தைராயரின 
்த ் ல ் ை யி த ல த ய 
இ ல ங ் கை யி லு ள் ை 
42 த்தவாலயஙகைளும் 
கைணகைாணிககைப்ைட்டு 
நிர்வகிககைப்ைடுகின்றன. 
இது புனி்த தைதுரு தைரா -

லயம் என அ்ைக -
கைப்ைடுகிறது.

இ ச ச ் ை 
கீ்ைதத்தய 
வ ழி ை ா ட் டு 
ைற்றும் கைலா -
ச ா ர ங கை ் ை க 
ககைாணடு இயஙகும் ச்ை -
யாகும். இவற்றின் த்தவா -
லஙகைளும் ஏ்னய கிறிஸ -
்தவ த்தவாலயஙகை்ை 
ஒத்த்தாகைதவ அ்ைககைப் -
ைட்டுள்ைன. திருப்ைலி 
மு்றகைளும் ஏ்னய 
ச்ைகை்ை ஒத்த்தாகைதவ 
ந ை த ்த ப் ை டு கின் ற ன .
தவணடு்தல் வழிைாட்டின் 
தைாது ஆயரும் ைககைளும் 

புனி்த்ர தநாககி ைன்றாடுவத்த 
இ்தன் சிறப்ைாகும். பிலீவர்ஸ ஈஸ -
ைர்ன் தசர்சசின் தைராயர் இல்லம் 
1996 ஆம் ஆணடு கைந்தா்னயில் 
ஆரம்பிககைப்ைட்ைது.சிஙகைைம், ்தமிழ், -
ைரஙகியர் என்று அ்னதது ைககை -
்ையும் ககைாணை ச்ையாகும். 

எந்த தவறுைாடுகைளும் கைாட்ைப்ைடு -
வதில்்ல.த்தவாலயததில் சிஙகைை 
கைாழியில் நைககும் பூ்ஜகை்ை 
்தமிைர்கைளும் இலகுவாகை விைங -
கிக ககைாள்ைககூடிய வ்கையிலும் 
்தமிழ் கைாழியில் நைககும் பூ்ஜகை -
ளில் சிஙகைைவர் இலகுவாகை விைங -
கிக ககைாள்ைககூடிய வ்கையிலும் 
வழிைாட்டு மு்றகைள் அ்ைக -
கைப்ைட்டுள்ைன.இ்தன் வழிைாட்டு 
மு்றகைள், யாரும் விரும்பி ஏற்றுக 
ககைாள்ளும் வ்கையில் அ்ைககைப் -

ைட்டுள்ைன. அதநகை கிறிஸ்தவ ச்ை -
கைளில் கைாணப்ைடும் உ்தவி கசய்து 
ஆட்கை்ை தசர்ததுக ககைாள்ளும் 
மு்றகைளில் இருநது இது தவறு -
ைட்ை்தாகைதவ கைாணப்ைடுகிறது.இச 
ச்ைகைளில் இ்ணநது ககைாள்ளும் 
அ்னவரும் ஒரு குடும்ைததில் இருப் -
ை்்த தைால் உணர்வர்.உ்தவிகை்ை 
கசய்து ச்ைககு ஆட்கை்ை தசர்த -
துக ககைாள்ளும் ஒரு குற்றசசாட்டு 
சில கிறிஸ்தவ ச்ைகைளுககு உணடு. 

ஆனால் எம்ைால் அப்ைடி கசய்தவ 
முடியாது.ஒருவருககு உ்தவிகைள் 
த்த்வ என்றால் அரச நிறுவனங -
கைளுககூைாகைதவ த்த்வ்ய குறிப் -
பிட்டு கைடி்தம் மூலம் அறிவித்தாதல 
உ்தவிகை்ை கைற்றுக ககைாள்ை 
முடியும் என்று Believers Eastern 
Church தைராயர் குறிப்பிடுகிறார். 
பிலீவர்ஸ ஈஸைர்ன் சர்ச ைல்தவறு 
சமூகைத திட்ைஙகைளில் ஈடுைட்டுள்ைது 
தைலும் "சமூகைததிற்கைான அ்தன் ைனி-
்தாபிைான தச்வககைாகை" ைாராட்ைப்ைட்-
ைது.

த்தவாலயததின் சமூகை தச்வ 
வறு்ை ஒழிப்பு ைற்றும் வயது வந-
த்தாருககைான கைல்வியறி்வ ஊககுவித-
்தல்.பிலீவர்ஸ ஈஸைர்ன் த்தவாலயத-
தில் நம்பிக்கையின் ைாலம் (BOH) 
என்ற குைந்்த தைம்ைாட்டுத திட்ைமும் 

உள்ைது.குைந்்தகைளுககு இலவச 
கைல்வி, சத்தான உணவு ைற்றும் ைள்ளி 
கைாருட்கை்ை வைஙகுவ்தன் மூலம் 
அவர்கைளுககு உ்தவுகிறது.

ைசித்தவனுககு உணவு வைஙகுவ-
்்தவிை அவனுககு உண்வ த்தடிக 
ககைாள்வ்தற்கைான வழி்ய அ்ைதது 
ககைாடுப்ைத்த எைது தநாககைைாகும். 
கைந்தா்ன பிரத்தசத்்த அணமித்த 
ைகுதியிலுள்ை கைால்பிதது மூககை -
லான சிஙகைை கைனிஷை விததியா -

லயததிற்கு சுற்று ைதில் அ்ைதது 
ககைாடுககைப்ைட்டுள்ைது. இ்தன் ஒரு 
ைகுதி ைாணவர்கைளுககு ைாதுகைாப்ைற்ற 
ைகுதியாகை  இருநதுள்ைது. 

இவவாறான இன, ை்த, கைாழி 
த்தைற்ற சமூகை தச்வகை்ை பிலீ-
வர்ஸ ஈஸைர்ன் சர்ச முன்கனடுதது 
வருகிறது.அரசு அனுசர்ணயுை-
தனதய ்தைது சமூகை தச்வகை்ை முன்-
கனடுப்ை்தாகை தைா்தகைர் எச.டி.கைல்யான 
பிரிய (VICER GENERAL) குறிப்பிடு-
கிறார். இவர்கைள் உ்தவி கசய்வத்தாடு 
்தைது தச்வகை்ை நிறுததி ககைாள்ைா-
ைல் அ்்த தைற்ைார்்வயும் கசய்கின்-
றனர்.

ஸ்ரீ

பிலீவர்ஸ் ஈஸ்்டர்ன் சர்ச் 

வணககைததுககுரிய தைராயர் 
கீ வர்கீஸ தைார் ைகைரிதயாஸ

அருட் ்தந்்த கைல்யாணப்பிரிய
(VICER GENERAL)

ககைாழும்பு ை்றைாவட்ை தைராயர் இல்லத்தால் 
42 த்தவாலயஙகைள் நிர்வகிககைப்ைடுகின்றன

(Believers Eas tern Church)

�...

ந்த நாட்டிதல சிறந்தக்தாரு 
ஊைகை கைலாசாரம் கைாணப்ைடுகி-
றத்தா அந்த நாடு ஜனநாயகை 

விழுமியஙகை்ைப் தைணககூடிய ைண-
ைாைான ைடித்த சமூகை கைட்ை்ைப்்ைக 
ககைாணை நாைாகைத திகைழும். அவவாதற 
சிறந்த ஊைகை கைலாசாரத்்தப் தைணும் 
பிரத்தசமும் அஙகு வாழும் சமூகைமும் 
கூை விழுமிய சமூகைைாகை மிளிரும். 

இன்று ஊைகைம் சம்ைந்தப்ைைா்த எந-
்தகவாரு து்றயும் கி்ையாது எனுை-
ைவிற்கு ஊைகைததின் கசல்வாககு எம் 
வாழ்வின் சகைல து்றகைளிலும் கசல்-
வாககு கசலுததி வருகிறது. இந்தப் பின்-
னணியில் எைது க்தல்த்தாட்்ைப் பிர-
த்தசமும் ைல்து்றகைளிலும் முன்னணி 
வகிககை இந்த ஊைகை வகிைாகைம் ஆைைாகை 
உணர்த்தப்ைை தவணடியிருககிறது. 

க்தல்த்தாட்்ை ஊைகை ைன்றம் சிறந்த -
க்தாரு ஊைகை கைலாசாரத்்தக கைட்டிகய-
ழுப்பும் தநாகதகைாடு உருவாககைப்ைட்டு 
இயஙகிக ககைாணடிருககிறது. 

 ஊைகை அபிவிருததிப் பிரிவு;
க்தல்த்தாட்்ை பிரத்தசததில் ஊைகை 

கைலாசாரததி்ன தைம்ைடுததுவ்தற்கைான 
நைவடிக்கைகை்ை தைற்ககைாள்வ்தற்கைாகை 
இந்த பிரிவு உருவாககைப்ைட்டுள்ைது. 

பிரத்தச ைாைசா்லகைளில் ஊைகைக கைல்-
வியி்ன அறிமுகைம் கசய்து, அ்த்ன 
அபிவிருததி கசய்வ்தற்கு ைஙகைளிப்பு 
கசய்வது இ்தன் மூலம் 

தைற்ககைாள்ைப்ைடுகின்றது. தைலும், 
க்தல்த்தாட்்ை பிரத்தசததின் உண-
்ைத்தன்்ையி்ன கவளியுலகிற்கு 
எடுததுச கசல்வ்தற்கு கைைம் அ்ைததுக 
ககைாடுப்ைதும் இப்பிரிவின் தநாககைைா-

கும். அத்ததைால், அருள்வாககி அப்துல் 
கைாதிர் கை்ல, இலககியக கைைகைம் வரு-
ைாந்தம் அருள்வாககி அப்துல் கைா்தர் 
புலவர் நி்னவுப் தைரு்ரயி்ன 
நைாததுவத்த இந்த கைைகைததின் பிர்தான 
கைாறுப்ைாகும். 

அருள்வாககி அப்துல் கைாதிர் புலவர் 
நி்னவுப் தைரு்ரயி்ன நைாததுவ -
்தற்கைான தநாககைஙகைள் வருைாறு, 

  அருள்வாககி க்தாைர்-
ைான ஆய்வுகை்ை 
த ை ற் க கை ா ள் வ -
்தற்கு இைம் சமூ -
கைததின்ர ஊக-
குவித்தல். 

 அருள்வாககி 
அப்துல் கைாதிர் 
புலவர் க்தாைர்ைான 
ைல ்தகைவல்கைள் எைது 

பிரத்தசததில் இருநதும் கூை அவற்்ற 
சரியாகை ையன்ைடுததிக ககைாள்வ்தற்-
கைான மு்றயான ஏற்ைாடுகைள் இல்்ல. 
ஆகைதவ அ்த்ன நிவர்ததி கசய்்தல். 
 அருள்வாககி அப்துல் கைாதிர் புலவர் 

இஸலாமிய ்தமிழ் இலககியததுககு 
ஆற்றிய அரும்கைரும் ைணிகை்ை 
அடுத்த ைரம்ை்ரககு எடுததுச 
கசல்லல். 
 புலவ்ர ஜனரஞசகைப்ைடுததியவர்-

கை்ை இனஙகைணடு அவர்கை்ை ககைௌர -
வித்தல். 

தைலும் ஆய்வுப் ைகுதிகை்ை இனங -
கைணடு அவற்றில் ஆய்வுகை்ை தைற்-
ககைாள்வ்தற்கு ஊககுவிப்ைத்த இந்த 

பிரிவின் பிர்தான ைணியாகும். இஙகு 
க்தல்த்தாட்்ை பிரத்தசததி்ன ்ைய-
ைாகைக ககைாணை ஆய்வுப் ைகுதிகைளுககு 
முன்னுரி்ை வைஙகைப்ைடும். தைலும், 
ஆய்வுககைட்டு்ரகை்ை எழுதி அ்த்ன 
பிரசுரிப்ை்தற்கு வாய்ப்ைளிப்ைதும் ஆய்-

வரஙகுகை்ை ஏற்ைாடு கசய்வதும் 
இ்தன் பிர்தான கசயற்ைாடுகைைாகும். 

இவவாறு கைட்ை்ைககைப்ைட்ை 
மு்றயில் ்தைது ைணிகை்ை முன் -
கனடுததுச கசல்கின்ற க்தல்-
த்தாட்்ை ஊைகை ைன்றைானது 
க்தாைர்நதும் நன்தநாகதகைாடு க்தல்-
த்தாட்்ை பிரத்தச முன்னேற்்றத்துக-
கோய் உ்ைததுக ககைாணடிருககின் -
றது. 

க்தல்த்தாட்்ையிலுள்ை சமூகை 
தநாககைம் ககைாணை அ்னதது 
அ்ைப்புககை்ையும், வைஙகை்ை-
யும் ஒன்றி்ணதது அ்தனூைாகை 

க்தல்த்தாட்்ையி்ன சகைல வி்தததிலும் 
அபிவிருததி அ்ைந்த பிரத்தசைாகை 
ைாற்றுவது எைது அ்ைப்பின் பிர்தான 
தநாககைஙகைளில் ஒன்றாகும். குறிப்ைாகை 
ஊைகைதது்ற சார் ஆளு்ைகை்ை உரு -

வாககுவதும் இ்தன் கசயற்ைணிகைளில் 
ஒன்றாகும். தைலும், எழுதது து்றயில் 
சாதிககை துடிககும் ஆளு்ைகை்ை 
இனஙகைணடு அவர்கைளின் எழுத்தாற் -
ற்ல கவளியுலகிற்கு ககைாணடு வரும் 
ைணியி்னயும் இம்ைன்றம் தைற்-

ககைாணடு வருகின்றது. 
ை்ல நாட்டின் எழில்மிகு பிரத்த -

சைான க்தல்த்தாட்்ை நீணை வர -
லாற்்றக ககைாணடிருககிறது. அத்த -
தைான்று, இந்த ைண வரலாற்றில் ைல 
து்றகைளில் ைல்தவறு ஆளுமைக -
்ையும் ஈன்கறடுததிருககிறது. 

அ்தனால் இந்த வருைததிற்கைான 
அருள்வாககி அப்துல் கைாதிர் நி்னவுப் 
தைரு்ரயி்ன 'க்தல்த்தாட்்ை – புதி -
யத்தார் ைாற்றத்்த தநாககி (எைது 
வைதை எைது ைலம்)' என்ற கைருப் -
கைாருளில் நைாததுவ்தற்கு ைன்றம் தீர் -
ைானித்தது எனலாம்.

தெல்ெோட்டை ஊடைக மன்ற ஏற்ோடடில  
அருள்ோக்கி அப்துல கோதிர் நி்ைவுப் ்்ரு்ை  

சி.எம்.எம்.சு்ைர்,   
்த்லவர்,   

க்தல்த்தாட்்ை ஊைகை ைன்றம்
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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

classifi ed@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;

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.

100/-
Kjy; 15 nrhw;fSf;F

&gh

000000377,yq;if tq;fp fzf;fpyf;fk; 

(Nyf;`T]; fpis)

xd;iyd; %ykhfTk; nrYj;jyhk;.

- xt;nthU Nkyjpf 

nrhy;Yf;Fk; 10 &gh 

- Mff;$ba nrhw;fspd; 

vz;zpf;if 65

mD\h - 077 7 278 948
gpAkp - 011 2 429 383

ukzp - 011 2 129 347
fadp - 011 2 429 342

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

Advertise Here
5.8cm (Height) x 8cm (Width)

Rs. 1,500/- +VAT

Contact :- 
011 2 429 367 / 011 2 429 368

adzsuo@gmail.com

INDIAN
Vegetarian

Cuisine

Hotline: +94 11 2 586 000Hotline: +94 11 2 586 000Hotline: +94 11 2 586 000Hotline: +94 11 2 586 000

No. 155 Park Road, Colombo - 05.

Tel: +94 11 2 507 788, +94 11 2 586 464, Fax: +94 11 2 326 854

(A\C, Pure Indian Vegetarian Cuisine)
(Dubai, Sharjah, Doha, London)

Thalis Restaurant (Pvt)Ltd

epGzj;Jtk; tha;e;j rikaw;fiy ty;YdHfspd; ifg;gf;Ftj;Jld; 

thbf;ifahsHfs; Nfl;Fk; czit mtHfs; kyUk; epidthf 

khw;Wtjw;fhfNt kpfTk; gpuj;jpNafkhf czTfs; jahhpf;fg;gLfpd;wd.

8 tJ mfitapy; fhyb gjpf;Fk; cq;fs;mfitapy;

fle;j fhyq;fspy; ehl;by; 

epytpa mrhjhuz 

#o;epiyfSf;F kj;jpapYk; 

cztfj;ij njhlHe;Jk; 

ntw;wpfukhf elhj;j ey;yhrp 

toq;fpa ,iwtDf;Fk; 

ngUk; MjuT toq;fpa 

vkJ thbf;ifahsHfSf;Fk; 

kdkhHe;j ed;wpfs;.

gjpf;Fk;gjpf;Fk; cq;fs;cq;fs;cq;fs;cq;fs;

We buy Pawned Gold Jewellery Items

ë{~fv r¥ñj

WANTED

Rolex, Omega, Swiss, Branded 
Watches, Diamond Jewellery, 21K, 
18K, 14K, 12K Jewellery Items & 

Silvers, Old Notes, Antique Furniture

0776 562 382, 0777 077 333

ñzf [p§ z¥»J

ùnŸ, Sl£z‹ {z‹p‰ »[p‰{p zn ƒ¥n™ 
[¦y¥rˆr§ (Arjanthu) Urùv ñzf

Reg. N
o W

LL 5244

0776 562 382, 0777 077 333

Reg. N
o W

LL 5244

Reg. N
o W

LL 5244

ý|‰{£~»xp‰ [p§»nj©Yyp‰p

megoda kolonnawa
2 Storey HouSe for Sale

Nearly 30 Perch, 3 Bedrooms, 1 Bathroom, 
aC room, Clear Deeds, Very close to super 

markets & city areas
Great place for a family

Price 275 lakhs (Negotiable)

contact - 0710 535 782

Megoda kolonnawa

Luxury House
for saLe

Price 320 Lakhs (Negotiable)

ContaCt - 0766 084 365

7 Rooms, 2 bathrooms, 21 Perch,Very close 
to all supermarkets and city limits

Clear deeds

Power - 2.2-3.0 kw (Single phase)
Motor - 3 hp
Speed - 2800 rpm/min
Voltage - 220V
Electric machine

nfhk;Ngh];l; cu cw;gj;jpf;fhd Gy; Jz;lhf;Fk; ,ae;jpuk;

NEW DESIGN MINI MULTI CHAFF CUTTER

Steel 
Handle 
Shovel
rty;

Wire Netting
1/2”x 1/2”

fk;gp tiy

NICAM TRADERS
191, Mahavidyala Mawatha, Colombo 13.

0714 096 484
0776 650 040
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ntw;wplq;fs;

tiuaWf;fg;gl;l GSMB njhopy;El;g Nritfs; (jdpahh;) epWtdk;
(Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafj;jpd; ,iz epWtdk;)

01) gpujhd epiwNtw;W mjpfhup (HM 2-1)

 ntspthhp kw;Wk; cs;thhp tpz;zg;gjhuu;fs; (gpd;tUk; 1 my;yJ 2)

 1.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; (UGC) mq;fPfupf;fg;gl;l 

nghwpapay;/ tpQ;Qhdk; my;yJ tpahghu epu;thfj;jpy; ,skhzpg; gl;lk;.

  mj;Jld;

   nghwpapay; / tpQ;Qhdk;;/ tpahghu epu;thfj;jpy; gl;lg; gpd;gbg;Gg; gl;lk; 
(Masters) my;yJ Kfhikj;Jtj;jpy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;rhh; 

epWtdj;jpd; $l;Lth;j;jf mq;fj;Jtk;

  mj;Jld;

   Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; Fiwe;jJ 10 tUl mDgtk; ,Uf;f Ntz;Lk; 

mjpy; 05 tUl fhyk; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; (MM) ep&gzkhd rhjidg; 

gjpT kw;Wk; Muk;gg; gl;lj;ijg; ngw;w gpd;du; $l;Lj;jhgdk;;> rig my;yJ 

Gfo;ngw;w th;j;jf epWtdnkhd;wpy; Kfhikj;Jt mDgtj;Jld; ,Uf;f 

Ntz;Lk;.

 2.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; (UGC) mq;fPfupf;fg;gl;l 

nghwpapay;/ tpQ;Qhdk; my;yJ tpahghu epu;thfj;jpy; ,skhzpg; gl;lk;.

  mj;Jld;

  nghwpapay;/ tpQ;Qhdk;; my;yJ tpahghu epu;thfj;jpy; PHD gl;lk; my;yJ

  mj;Jld;

   Muk;gg; gl;lj;ijg; ngw;wjd; gpd;> $l;Lj;jhgdk;> rig my;yJ Gfo;ngw;w 

th;j;jf epWtdnkhd;wpd; ep&gpf;fg;gl;l rhjid kw;Wk; Kfhikj;Jt 

mDgtj;Jld; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; (MM) Fiwe;jgl;rk; 05 tUl fhy 

mDgtk;.

   gy-xOq;F FOf;fis topelj;Jtjw;Fk; jiyik jhq;Ftjw;Fk; 

ep&gpf;fg;gl;l jpwd;.

   kdpj tsq;fs; kw;Wk; gpw tsq;fis Kiwahf tupirg;gLj;jy; kw;Wk; 

jpwikahd Kfhikj;Jtj;jpy; mDgtk;.

• taJ  :  35 taJf;F FiwahkYk; 55 taJf;F Nkw;glhkYk;; 

,Uf;f Ntz;Lk;. cs;thhp tpz;zg;gjhuu;fSf;F cr;r 

tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

 rk;gs msT :   (HM 2-1) - &. 91>645.00 kw;Wk; epWtdj;jhy; toq;fg;gLk; 
Vida nfhLg;gdTfs;

(02)  nraw;ghLfs; gzpg;ghsh; (Ruq;fk;) (HM 1-1)
 

 ntspthhp mNgl;rfh;fs; (1 kw;Wk; 2 mj;Jld; 4 my;yJ 1 kw;Wk; 3 mj;Jld; 4)

 1.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; (UGC) mq;fPfupf;fg;gl;l 

Ruq;fg; nghwpapay; / kz; Muha;r;rp nghwpapay; Mfpatw;wpy; tpQ;Qhd 

,skhzpg; gl;lk;.

 2.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; (UGC) mq;fPfupf;fg;gl;l 

Ruq;fg; nghwpapay; / G+kp tsq;fs; nghwpapay; Jiwapy; gl;lg; gl;lg;gbg;G 

jFjp (Masters)

 3.  gjtpf;F ,iaghd Jiwapy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;rhh; gl;la epWtdj;jpd; 

KOikahd mq;fj;Jtk;

 4.  $l;Lj;jhgdk; / rig / epajpfs; rig / epWtdk; / Gfo;ngw;w jdpahu; 
epWtdj;jpy; Ruq;fg; nghwpapay; Jiwf;F njhlu;Gila 'Kfhikj;Jt 

epiy"apy; Fiwe;jgl;rk; gj;J (10) tUlfhy mDgtk;.

 cs;thhp mNgl;rfh;fs; (gpd;tUk; 1 my;yJ 2)

 1.  Nkw;$wpa ntspthhp tpz;zg;gjhuu;fSf;Fj; Njitahd jFjpfisg; 

ngw;wpUj;jy;

 2.  Ruq;fg; nghwpapay; / kz; Muha;r;rp nghwpapay; Jiwapy; gl;lg; gpd;gbg;G 

gl;lk; rfpjk; gjtpAld; njhlu;Gila Ruq;fg; nghwpapay; Jiwapy; 

Kfhikj;Jt tFjpapy; (MM 1-1) 1Mk; tFg;G gjtpapy; Fiwe;jgl;rk; 

Ie;J (05) Mz;Lfs; jpUg;jpfukhd Nritia g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

(03)  nraw;ghLfs; gzpg;ghsh; (Gtpr;rhpjtpay;;) (HM 1-1)

 ntspthhp mNgl;rfh;fs; (1 kw;Wk; 2 mj;Jld; 4 my;yJ 1 kw;Wk; 3 mj;Jld; 4)

 1.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; (UGC) mq;fPfupf;fg;gl;l 

Gtpr;rhpjtpaypy;; tpQ;Qhd ,skhzpg; gl;lk;.

 2.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; (UGC) mq;fPfupf;fg;gl;l 

Gtpr;rhpjtpaYf;F ,iaghd Jiwapy; gl;lg; gl;lg;gbg;G jFjp (Masters)

 3.  gjtpf;F ,iaghd Gtpr;rhpjtpay; Jiwapy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;rhh; 

gl;la epWtdj;jpd; KOikahd mq;fj;Jtk;

 4.  $l;Lj;jhgdk; / rig / epajpfs; rig / epWtdk; / Gfo;ngw;w jdpahu; 
epWtdj;jpy; Gtpr;rhpjtpay;; Jiwf;F njhlu;Gila ~~Kfhikj;Jt epiy"apy; 

Fiwe;jgl;rk; gj;J (10) tUlfhy mDgtk;.

 cs;thhp mNgl;rfh;fs; (gpd;tUk; 1 my;yJ 2)

 1.  Nkw;$wpa ntspthhp tpz;zg;gjhuu;fSf;Fj; Njitahd jFjpfisg; 

ngw;wpUj;jy;

 2.  Gtpr;rhpjtpay; Jiwapy; gl;lg; gpd;gbg;G gl;lk; rfpjk; gjtpAld; njhlu;Gila 

Gtpr;rhpjtpay;; Jiwapy; Kfhikj;Jt tFjpapy; (MM 1-1) 1Mk; tFg;G 

gjtpapy; Fiwe;jgl;rk; Ie;J (05) Mz;Lfs; jpUg;jpfukhd Nritia 

g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

04) epjpg; gzpg;ghsh;; (HM 1-1)

  ntspthhp mNgl;rfh;fs; (1 kw;Wk; 2 mj;Jld; 4 my;yJ 1 kw;Wk; 3 mj;Jld; 4)

 1.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; (UGC) mq;fPfupf;fg;gl;l 

th;j;jfk; / fzf;fpaypy; ,skhzpg; gl;lk;.

 2.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; (UGC) mq;fPfupf;fg;gl;l 

fzf;fpay; / epjpapYf;F ,iaghd Jiwapy; gl;lg; gl;lg;gbg;G jFjp 

(Masters)

 3.  gjtpf;F ,iaghd fzf;fpay; / epjpj; Jiwapy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;rhh; 

gl;la epWtdj;jpd; KOikahd mq;fj;Jtk;

 4.  $l;Lj;jhgdk; / rig / epajpfs; rig / epWtdk; / Gfo;ngw;w jdpahu; 
epWtdj;jpy; fzf;fpay; / epjpj;;; Jiwf;F njhlu;Gila ~~Kfhikj;Jt 

epiy"apy; Fiwe;jgl;rk; gj;J (10) tUlfhy mDgtk;.

  cs;thhp mNgl;rfh;fs; (gpd;tUk; 1 my;yJ 2)

 1.  Nkw;$wpa ntspthhp tpz;zg;gjhuu;fSf;Fj; Njitahd jFjpfisg; 

ngw;wpUj;jy;

 2.  fzf;fpay; / epjpapay; Jiwapy; gl;lg; gpd;gbg;G gl;lk; rfpjk; gjtpAld; 

njhlu;Gila fzf;fpay; / epjpapay; Jiwapy; Kfhikj;Jt tFjpapy; 

(MM 1-1) 1Mk; tFg;G gjtpapy; Fiwe;jgl;rk; Ie;J (05) Mz;Lfs; 

jpUg;jpfukhd Nritia g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

05) kdpj tsq;fs; kw;Wk; eph;thfg;; gzpg;ghsh;; (HM 1-1)

 ntspthhp mNgl;rfh;fs; (1 kw;Wk; 2 mj;Jld; 4 my;yJ 1 kw;Wk; 3 mj;Jld; 4)

 1.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; (UGC) mq;fPfupf;fg;gl;l 

kdpjts Kfhikj;Jtk; / nghJ eph;thfk; / nghJ Kfhikj;Jtk; / 
tpahghu Kfhikj;Jtk; / tpahghu eph;thfk; vd;gtw;wpy; ,skhzpg; gl;lk;.

 2.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; (UGC) mq;fPfupf;fg;gl;l 

kdpjts Kfhikj;Jtk; / nghJ eph;thfk; / nghJ Kfhikj;Jtk; / tpahghu 
Kfhikj;Jtk; / tpahghu eph;thfk; vd;gtw;wpw;F ,iaghd Jiwapy; gl;lg; 

gl;lg;gbg;G jFjp (Masters)

 3.  gjtpf;F ,iaghd kdpjts Kfhikj;Jtk; / nghJ eph;thfk; / nghJ 
Kfhikj;Jtk; / tpahghu Kfhikj;Jtk; / tpahghu eph;thfk; vDk; 

Jiwfspy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;rhh; gl;la epWtdj;jpd; KOikahd 

mq;fj;Jtk;

 4.  $l;Lj;jhgdk; / rig / epajpfs; rig / epWtdk; / Gfo;ngw;w jdpahu; 
epWtdj;jpy; kdpjts Kfhikj;Jtk; / nghJ eph;thfk; / nghJ 

Kfhikj;Jtk; / tpahghu Kfhikj;Jtk; / tpahghu eph;thf Jiwf;F 

njhlu;Gila ~~Kfhikj;Jt epiy"apy; Fiwe;jgl;rk; gj;J (10) tUlfhy 

mDgtk;.

 cs;thhp mNgl;rfh;fs; (gpd;tUk; 1 my;yJ 2)

 1.  Nkw;$wpa ntspthhp tpz;zg;gjhuu;fSf;Fj; Njitahd jFjpfisg; 

ngw;wpUj;jy;

 2.  kdpjts Kfhikj;Jtk; / nghJ eph;thfk; / nghJ Kfhikj;Jtk; / tpahghu 
Kfhikj;Jtk; / tpahghu eph;thfk; vDk; Jiwfspy; gl;lg; gpd;gbg;G 

gl;lk; rfpjk; gjtpAld; njhlu;Gila fzf;fpay; / epjpapay; Jiwapy; 

Kfhikj;Jt tFjpapy; (MM 1-1) 1Mk; tFg;G gjtpapy; Fiwe;jgl;rk; 

Ie;J (05) Mz;Lfs; jpUg;jpfukhd Nritia g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

• rk;gs msT (02> 03> 04 kw;Wk; 05)

 HM 1-1 - &. 80,295.00 kw;Wk; epWtdj;jhy; toq;fg;gLk; Vida nfhLg;gdTfs;

• taJ (02> 03> 04 kw;Wk; 05)

  35 taJf;F FiwahkYk; 55 taJf;F Nkw;glhkYk;; ,Uf;f Ntz;Lk;. cs;thhp 

tpz;zg;gjhuu;fSf;F cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

 gjtpf;Fhpj;jhd nghJthd epge;jidfs;

 njhpT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhuh; jkJ mbg;gilr; rk;gsj;jpd; 8% 

Copah; Nrkyhg epjpf;F toq;Fjy; Ntz;Lk;. epWtdj;jpdhy; 12% kw;Wk; 

Nkyjpfkhf C.e.ngh.epjpaj;jpw;F 3% Kk; gq;fspg;Gr; nra;ag;gLk;.

 murhq;f Nrit / epajpfs; rl;lr; rig tpz;zg;gjuh;fs; jkJ epWtdj;jpd; 

jiyikapd; Clhf tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 tpz;zg;gjhuh; njhlh;ghf cWjpnra;J nfhs;tjw;fhf cwtpduy;yhj 

,Uthpd; Kfthp my;yJ njhiyNgrp ,yf;fj;ij tpz;zg;gg;gbtj;Jld; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

fy;tpj; jifikfs;> mDgtk;> njhopy;rhh; jifikfs; kw;Wk; Vida ,iaGila 

rhd;wpjo;fspd; Gifg;glg; gpujpia tpz;zg;gj;Jld ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpiaf; Fwpg;gpl;L Ra 

juTfSldhd jkJ tpz;zg;gg;gbtj;ij gpd;tUk; Kfthpf;F 20.10.2022Mk; jpfjpf;F 

Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. FWk; gl;bayplg;gl;l 

tpz;zg;gjhuh;fs; kl;LNk Neh;Kfj; Njh;tpw;F miof;fg;gLthh;fs;.

jiyth;>

tiuaWf;fg;gl;l GSMB njhopy;El;g Nritfs; (jdpahh;) epWtdk;>

,y. 190/A, uztPu fl;blk;>

];Nld;yp jpyfuj;d khtj;ij>

ENfnfhl.
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,yq;ifapd; Kd;dzp mur mgptpUj;jp tq;fpahd gpuNjr mgptpUj;jp tq;fpahdJ ehL KOtJk; 272 

fpisfs; kw;Wk; 3000 ,w;Fk; Nkw;gl;l jpwikkpf;f Copau;fis nfhz;L nraw;gLfpd;wJ vd;gJld; fPNo 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s gjtp ntw;wplq;fSf;F Njitahd jifikfSld;> rpwe;j jiyikj;Jt gz;GfSila> 

Kd;dDgtKs;s njhopy; ty;Ydu;fsplkpUe;J> tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

cjtp nghJ Kfhikahsu; - epjp

cjtp nghJ Kfhikahsu; - epjp Kfhikj;Jtk;

Kf;fpa jifikfs;

1. CA/CIMA/ACCA mq;fj;Jtk;

  (mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofk; xd;wpypUe;J ngw;w gl;lk; my;yJ gl;lg;gpd;gbg;G my;yJ tq;fpapay; 

njhlu;ghd njhopy;rhu; jifikfs; Nkyjpf jifikfshf nfhs;sg;gLk;.)

2.   03 tUl rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; mDgtj;Jld; tq;fp epjpj; Jiwapy; 08 tUl mDgtj;Jld; 

xl;L nkhj;jkhf 15 tUl Ntiy mDgtk;.

3.  taJ 50 tUlq;fSf;F Fiwthf ,Uf;f Ntz;Lk;.

Cjpak;

njupT nra;ag;gLk; mNgl;rfUf;F tq;fpj; Jiw juhjuq;fSf;Nfw;g ftu;r;rpfukhd rk;gsg; nghjp xd;W

toq;fg;gLk;.

cjtp Kfhikahsu; - epjp (xg;ge;j mbg;gilapy;)

Kf;fpa Njitg;ghLfs;

1. CA/CIMA/ACCA mq;fj;Jtk;

  (mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofk; xd;wpypUe;J ngw;w gl;lk; my;yJ gl;lg;gpd;gbg;G my;yJ tq;fpapay; 

njhlu;ghd njhopy;rhu; jifikfs; Nkyjpf jifikfshf nfhs;sg;gLk;.)

2.  tq;fp my;yJ epjpj;Jiwapy; Mff;Fiwe;jJ 02 tUl mDgtk;.

3.  gFg;gha;T jpwd; kw;Wk; mwpf;ifaply; jpwikfs; ,Uf;f Ntz;Lk;.

4. taJ 30 tUlq;fSf;F Fiwthf ,Uf;f Ntz;Lk;.

Cjpak;

,g;gjtp epakdk; Muk;gj;jpy; xU tUl fhy xg;ge;j mbg;gilapyhdjhFk;. Kjyhk; tUl fhyg;gFjpia 

ntw;wpfukhf g+u;j;jp nra;Ak; mNgl;rfu; ,uz;lhk; tUlj;jpw;F ftdj;jpy; nfhs;sg;gLthu;. &gh 100>000/- 
epue;ju khjhe;j nfhLg;gdthf xg;ge;j fhyg;gFjpapDs; nrYj;jg;gLk;.

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw

jaT nra;J cq;fsJ g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fis> rpghupR nra;af;$ba cwtpduy;yhj 

,Utupd; njhlu;G nfhs;sf; $ba tpguq;fSld; careers@rdb.lk vDk; kpd;dQ;ry; Kftupf;F 2022.10.14 Mk; 

jpfjpf;F Kd;du; kpd;dQ;ry; tplaj;jpy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia Fwpg;gpl;L mDg;gp itf;fTk;.

,t; Ml;Nru;g;ig ,uj;Jr; nra;jy; kw;Wk; xj;jpitj;jy; my;yJ FWk;gl;bayplg;gl;l mNgl;rfu;fis khj;jpuk; 

miog;gJ tq;fpapd; cupikahFk;.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;

AHEAD nraw;wpl;lk;

Njrpa mgptpUj;jpf;F gq;fspg;gjpy; ngUik nfhs;Nthk;
Cth nty;y];] gy;fiyf;fofkhdJ Njrpa tsj;ij ikag;gLj;jp mjw;fhd Nkyjpf nraw;ghl;il 
Kd;ndLj;Jr; nry;tJld; gl;lg;gbg;G> epGzj;Jtk;> $l;LwT vd;gdtw;wpd; Gjpa Nghf;FfisAk; 
Vw;gLj;Jfpd;wJ. gy;fiyf;fof fy;tprhh; jpl;lq;fs; ftdkhf tbtikf;fg;gl;L jq;fs; njhopy; toq;FeUf;F 
ngWkjp Nrh;f;Fk; Njh;r;rp tha;e;j Gjpa khzth; guk;giuia Kd;nfhzh;fpd;wJ. Njrpa hPjpapyhd ,g;ghhpa 
Kaw;rpapy; ePq;fSk; Xh; mq;fj;jtuhfyhk;.

ngWif mwptpj;jy;
gpd;tUtdtw;iw toq;Ftjw;fhf jFjptha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Cth nty;y];] gy;fiyf;fofj;jpd; 
ngWiff; FOj; jiyth; tpiykDf;fisf; NfhUfpd;whh;.

tpsf;fk; Nfs;tp ,yf;fk;

tpiykDg; 
gpizapd; 
ngWkjp 
(&ghtpy;)

kPsspf;fg; 
glhj 

itg;gply; 
(&ghtpy;)

tpiykD %Lk; 
jpfjp kw;Wk; Neuk;

gpuNahf tpQ;Qhd gPlj;jpw;F 
tphpTiu kz;lgj;ij 
(gbepiy IV) eph;khzpj;jy; 

UWU/AHEAD/
RA1/FAS/NCB/

WORKS/04    
133,000.00 3,500.00

2022 xf;Nlhgh;;; 
17Mk; jpfjp  gp.g. 

2.00 kzpf;F

Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpf;fhd kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij ve;jnthU Ntiy 
ehspYk; K.g. 9.00 kzp Kjy;; gp.g. 3.00 kzpf;fpilapy; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s Cth nty;y];] gy;fiyf;fof 
AHEAD/OTS mYtyfj;jpw;F my;yJ ,yq;if tq;fpapd; 82592579 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F nuhf;fg; 
gzj;jpy; Neubahf nrYj;jpa gpd;du;> ,f;nfhLg;gdtpw;fhd gzg;gw;Wr;rPl;Lld; ngWiff;fhd gpujpg; 
gzpg;ghsUf;F (AHEAD/OTS) vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; rku;g;gpg;gjd; Nghpy; ve;jnthU 
tpiykDjhuUk; 2022 xf;Nlhgh;; 14Mk; jpfjp gp.g. 4.00 kzp tiu KOikahd tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. http://www.uwu.ac.lk/procurement vd;w gy;fiyf;fof 
,izajsj;jpypUe;Jk; tpiykDjhuh; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis gjptpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;. 
gy;fiyf;fof ,izajsj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;Nthu;>  Nkw;gb 
ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 82592579 vd;w fzf;fpyf;fj;ijAila Cth 
nty;y];] gy;fiyf;fofj;jpd; AHEAD nraw;wpl;lj;jpd; ngaupy; ,yq;if tq;fpapd; ve;jnthU fpisapYk; 
nfhLg;gdit Nkw;nfhs;syhk; vd;gJld;> gzg;gw;Wr;rPl;L/ gzitg;Gj;Jz;L Mfpait g+h;j;jp nra;ag;gl;l 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fSld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. (tpiykDjhuh; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 
,ytrkhf guPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.)

tpiykDf;fis eph;zapf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 2022 xf;Nlhgh;; 17Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;dH 
fpilf;Fk; tifapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj;jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; vd;gJld; 
mitfs; mjd; gpd;du; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fisf; jpwf;Fk; Ntisapy; tpiykDjhuh; 
my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjp> (mjpfhukspf;fg;gl;l fbjj;Jld;)  rKfkspf;f mDkjpf;fg;gLthh;. 
Nfs;tpfis Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l jghYiwapy; cs;slf;fp mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ,iaGila 
Nfs;tp ,yf;fk; vOjg;gl;L gjpTj; jghypy; “jiytu;> nraw;wpl;l ngWiff; FO> Cth nty;y];] 
gy;fiyf;fofk;> griw tPjp> gJis” vd;w Kftupf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ Cth nty;y];] 
gy;fiyf;fof gjpthshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply;; Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fis 055-3127378 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf  ngWiff;fhd gpujpg; 
gzpg;ghshplkpUe;J  ngw;Wf; nfhs;syhk;.

jiytu;>
gy;fiyf;fof ngWiff; FO (cah; kl;lk;)>
Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;>
gJis.
2022-10-02

Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of  Agriculture

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R

IDA Credit No.: 5873 LK

     

ngWif mwptpj;jy;
tlf;F> fpof;F> tlkj;jpa> kj;jpa kw;Wk; 

Cth khfhzq;fspYs;s tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;Fk; 
nraw;wpl;l nfhj;jzpfSf;F (ASMP Clusters) cuq;fis 

(Urea, TSP, MOP) toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
1.  fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l (ASMP) fpuar; nrytpw;fhf 

58.63 kpy;ypad; If;fpa mnkhpf;f nlhyUf;F epfuhd njhifia gytpjkhd gzj;njhiffspy; 

flndhd;iw rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ 

ngw;Ws;sJld; ,f;fldpd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw tlf;F> fpof;F> tlkj;jpa> kj;jpa kw;Wk; Cth 

khfhzq;fspYs;s tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;l nfhj;jzpfSf;F cuq;fis 

(Urea, TSP, MOP) toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;  vd;gtw;wpw;F xg;ge;jj;jpd; fPOs;s jFjpAs;s 

gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpLtjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  tlf;F> fpof;F> tlkj;jpa> kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fspYs;s tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;Fk; 

nraw;wpl;l nfhj;jzpfSf;F cuq;fis (Urea, TSP, MOP) toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;  vDk; ngWiff;fhf 

jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l tpiykDf;fis 

fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lj;jpd;> nraw;wpl;l ngWiff; 

FOtpd; jiyth; miof;fpwhh;.

tpguq;fs;
xg;ge;j 
,yf;fk;

tpiykDg; 
gpiz 
Kwpapd; 
ngWkjp 
(&gh)

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
(&gh)

tlf;F> fpof;F> tlkj;jpa> kj;jpa kw;Wk; Cth 
khfhzq;fspYs;s tptrhaj; Jiwia 
etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;l (ISP kw;Wk; EU) 
nfhj;jzpfSf;F (ASMP Clusters) cuq;fis (Urea, 
TSP, MOP) toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;  

LK-MOA-
PMU-316218-

GO-RFB
4,270,000.00 45,000.00

 

3.  tpiykDf;NfhuyhdJ cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; 

eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj;Jiw 

etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> ngWif jpizf;fsj;jpd; ngWifg; gphptpypUe;J  0777419521 vDk; 

njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf ngw;Wf;nfhs;syhk; kw;Wk; 2022-10-04Mk; jpfjpapypUe;J 2022-10-25Mk; 

jpfjp tiuapyhd fhyg;gFjpapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzp tiuapy;; 

tpiykD Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;JUtpyhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

gzf;nfhLg;gdthdJ nraw;wpl;lj;jpd; epjpaply; KfhikahsUf;F nuhf;fg; gzj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gly; 

Ntz;Lk;. 

6.  2022-10-25Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; 

Kfthpf;F tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;fs; 

mDkjpf;fg;;glkhl;lhJ. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 2022-10-25Mk;; jpfjp 

gp.g. 2.00 kzpf;F gpd;tUk; Kfthpapy; jhkhf tUif je;Js;s tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

7.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd;gd jdpj;jdpahd ciwfspy; ,lg;gl;L ~%yg;gpujp| kw;Wk; 

~efy;gpujp| vd jghYiwfspy; Fwpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh; ,t;tpuz;L jghYiwfSk; 

NtnwhU jghYiwapy; ,l;L Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;J mjd;  ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;j 

,yf;fk; kw;Wk; ~~tlf;F> fpof;F> tlkj;jpa> kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fspYs;s tptrhaj; Jiwia 

etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;l nfhj;jzpfSf;F (ASMP Clusters) cuq;fis (Urea, TSP, MOP) toq;Fjy; kw;Wk; 
tpepNahfpj;jy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

8. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:

  jiyth;>

  nraw;wpl;l ngWiff; FO>

  tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>

  ,y. 123/2, gd;dpg;gpl;ba tPjp>
  gj;juKy;y. 

  njhiyNgrp: 0112696086 my;yJ 0777419521

 jpfjp: 2022-10-02

epWtd/Ma;T
$lq;fspy; njhopy;El;g MNyhrid toq;FtJ rk;ge;jkhf gjpT nra;jy;

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigahdJ 2023/2024Mk; tUlj;jpw;fhd njhopw;rhiyfs;/ 
Ma;T $lq;fspy; njhopy;El;g MNyhrid toq;FtJ njhlh;ghf gjpT nra;jy; kw;Wk; 

tUlhe;j ,w;iwg;gLj;jYf;fhd nraw;ghl;il Muk;gpj;Js;sJ.

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigapd; vy;iyf;Fl;gl;l ifj;njhopy; r%fj;jpw;F Rw;whly; 

khriljiyf; fl;Lg;gLj;Jtjw;fhd jfty;fis toq;Ftjd; %yk; njhopy;El;g cjtp 

kw;Wk; topfhl;ly;fis ,yFgLj;JtJ ,g;gjptpd; mbg;gil Nehf;fkhFk;.

gpd;tUfpd;w gphpTfSf;Fl;gl;l jFjptha;e;j epWtdq;fs; kw;Wk; jdpg;gl;lth;fsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; gjpT nra;tJ njhlh;ghd KO tpguq;fisAk; ,izaj;jsk; 

www.cea.lk %yk; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. mj;Jld; Neh;j;jpahd epug;gg;gl;l Njitahd 

,izg;G Mtzq;fSld; $ba tpz;zg;gq;fis fPo;tUk; tpyhrj;jpw;F vjph;tUk; 

30.10.2022k; jpfjpf;F Kd;djhf rkh;g;gpf;FkhW md;Gld; Ntz;LfpNwhk;.

gzpg;ghsh; (Rw;whly; khriljiyf; fl;Lg;gLj;Jjy;)

Rw;whly; khriljy; fl;Lg;gLj;jy; gphpT>

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig>

104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>

gj;juKy;y.

gzpg;ghsh; ehafk;>

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig.

njhlh;GfSf;F:

njhiyNgrp: 011 2872278/ 011 2873447/011 2873448
071 2360756 - vk;. [p. yr;Rkp

(cjtpg;gzpg;ghsh;)

njiyefy;: 011 2872605

kpd;dQ;ry;: lukshmi@cea.lk

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig

 tsp> ePH> ,iur;ry;> mjph;T kw;Wk; thA khRgLj;jiyf; fl;Lg;gLj;jy;

  mstPLfs; my;yJ ePhpd; juk;> tspapd; juk;> ,iur;ry;> mjph;T kw;Wk; 

kz; Nghd;wtw;wpd; Ma;Tfs;
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Employment
Vehicle

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

022520

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

019033

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

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

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

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

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

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

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

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

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

022555

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

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

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

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

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

022126

Need sales lady for Kirib-
athgoda clothing show-
room,  Salary Rs. 35, 
000/ =. 0777124642,  
0773709561. 022471
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Green Light for Online TransferAcc. No. 000000377 - Corporate Branch

 Dzire me-
 KN-0xxx 

 Indian 
 manual /

power steering / power 
 central lock 

 alloy wheels. In ex-
cellent condition. KM-

700 done. Price 
000.00 (ne-

gotiable). Kandana. 

022520

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

= 16 Auto 
= Nuge-

goda. 0722841786,

019033

 120 petrol 
2005 KD-xxxx 

C 7 seater, elec-
 height control 

full option auto third 
 118000 km Toy-

ota Prado 120 diesel 
2008 KG-xxxx 

7 seater sunroof auto 
full option 145,000 km. 

 077 908 
022466

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

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

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

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

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

27 March 2022

Swift Dzire me
tallic black / KN-0xxx 
- YOM-2010/ Indian 

 manual /
power steering /

 central lock 
 alloy wheels. In ex

cellent condition. KM-
700 done. Price 

000.00 (ne
gotiable). Kandana. 
077-4207711.  

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

= 16 Auto 
000/= Nuge

goda. 0722841786,
0718262853.  

Prado 120 petrol 
2005 KD-xxxx 

C 7 seater,
 height control 

full option auto third 
 118000 km Toy

ota Prado 120 diesel 
2008 KG-xxxx 

7 seater sunroof auto 
full option 145,
072 7449249, 077 908 

27 March 2022
27 March 2022

18
EMPLOYMENT

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

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

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

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

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

022469

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

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

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

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

019204

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

          022566

 

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

          019033

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

  020381 -rpt

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

Toyota Premio 2019, 
Pearl white, 1st owner, 
company maintained, 
mileage 30000 Km, 
mint condition. 071 778 
6047
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English spoken 20 
hours course. Natural 
conversation fluency. 
077 8717413 IELTS,  O/ 
L,  A/ L,  kids/ English 
medium,  Literature,  
English language per-
fect course,  interview,  
presentation,  1000 pri-
vate English teachers 
training program from 
ABC. Diploma in Eng-
lish,  special classes for 
educated students,  pro-
fessionals,  adults and 
very weak students. 
077 8717413. 018016

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

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

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

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

022527

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

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

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

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

020007

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

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

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

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

018137

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

sApp - 0777 319250,  0727319250. 019353

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

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

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

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

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

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

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

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

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

021500

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

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

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

021765

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

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

021831

Place Your
Photo Classified
Advertisement in

Only for 

+

+

+
Budget ADZ

Web
(www.adz.lk)

Hot Line - 0777 27 00 67

011  2  429  368 | 011  2  429  331

1,000/- + VAT

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

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

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

CSS,
tional databases,
expertised. Contact : 0711540918.

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

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

021500

Accountant, Accounts
 Book Keepers,

Secretary, Computer 
Operator, Receptionist,
Telephonist, Sales Boys 

 Peons, Drivers,
Helpers. Apply msiva

8@gmail.com
0773595969. 022534

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

 retired executives 
considered. Contact - 
0776539722. 022441

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

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

l@gmail.com
TP 0716886699. No. 

1, Negombo Rd,
Welisara.  

021765

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

 Negombo Raod,
 Wattala. 021830

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

 Mabola, Wattala.
021831

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

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

Helpers. Apply m
san50

0773595969.
Battaramulla

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

55, retired executives 
considered. Contact - 
0776539722.

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

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

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

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

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

022360

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

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

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

022357

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

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

022262

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

019082

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

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

022457

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

020555

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

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

020507

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

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

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

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

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

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

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

021535

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

021949

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

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

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

022540

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

021930

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

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

020543

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

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

022311

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

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

020505

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

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

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

022749

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

020002

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

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

022127

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

022219

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

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

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

022755

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

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

 
022088

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

022332

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

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

 
022072

One acre Coconut land or bare land is required from Kurunegala Dis-
trict. No brokers. 0776570734. 022152
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சி
று வயதில் 
இ ருந் து 
யோருமடய உத-

விகளும் இன்றி கணிதத் 
துமையில் பல சோதமைகமை 
சசயதவர் கணித ்ைமத இரோ-

ைோனுஜன். கணிதத்தின் மீது 
சகோணட தீரோத பற்று சகோண-
டவர் அவர்.  வறுமை அவமர 
வோட்டிய ்போதும் கணிதத்மத 
மகவிடவில்மல.

இந்தியோவில் தமிழ்ோடு ஈ்ரோடு பகுதிமயச் ்சர்ந்தவர் 
இரோைோனுஜன். தந்மத சபயர் சீனிவோசன். தோயோர் சபயர் 
்கோைைம். டிசம்பர் 22,1887 இல் அவர் பிைந்தோர். ஏபரல் 
26, 1920 அன்று கோலைோைோர்.

 இரோைோனுஜன் உலகம் முழுவதிலும் சகோணடோடப-
படுபவரோவோர். தமிழனின் புகமழ உலகுககு உணர்த்-
திய உன்ைத ்ைமதயோவோர். 20 ஆம் நூற்ைோணடில் 
உலகத்மத வியககச் சசயத ஒபபற்ை கணித ்ைமத-
யோகத் திகழந்தோர்.

 மிகவும் சிககலோை கணித ்தற்ைஙகள் 4000 
இற்கு ்ைற்பட்டவற்மை உலகுககு வழஙகிய ஒப-
பற்ை திைமைசோலியோவோர். இரோைோனுஜன் இந்த 
உலமக விட்டு ைமைந்து நூற்ைோணடுகள் கடந்-
தும் உலகிலுள்ை கணிதவியலோைர்களுககு ஓர் 
உத்்வகைோக இன்றும் திகழகின்ைோர்.

தைது வீட்டில் குடியிருந்த கல்லூரி ைோண-
வர்களின் எஸ்.எல்.்லோனி எழுதிய ்ைம்-
பட்ட ்கோணவியல் புத்தகத்மத வோஙகிப 
படித்தோர். அப்போது அவருககு வயது 
11 ஆகும். தைது 13வது வயதில் அந்த 
புத்தகத்மத முழுவதும் கற்று ்தர்ச்சி 
அமடந்தோர்.

தன் குடும்ப வறுமை கோரணைோக 
20 ரூபோ சம்பைத்திற்கு சசன்மை 
துமைமுகத்தில் எழுத்தோைர் பணியில் 

்சர்ந்தோர். எனினும் தவைோைல் கணி-
தத்மத பயிற்சி சசயது சகோள்வோர். 

இஙகிலோந்து அரசு இவரது திைமை-
மயக கணடு வியந்தது. அவமர ்ரோயல் 

சசோமசட்டி உறுபபிைரோக சதரிவு 
சசயது சபருமைபபடுத்தியது. ்கம்பி-

ரிட்ஜ் பல்கமலககழகத்தில் சப்லோஷிப 
பதவியும் இவருககு கிமடத்தது.

மூன்று ஆணடுகளில் 32 ஆரோயச்சிக கட்-
டுமரகமை எழுதிைோர். கணிதத்தில் அவர் 

ஆற்றிய சோதமைகள் இன்றும் ்போற்ைபபடு-
கின்ைை. கும்ப்கோணத்தில் இவர் வோழந்த 

வீடு ்தசிய அருஙகோட்சியகைோக உள்ைது. 
இவரது பிைந்த ்ோள் இந்தியோவில் கணிதத் 

்தசிய ்ோைோகக சகோணடோடபபடுகின்ைது.

ஒருவர் ்ம்மிடம் அறிமுகைோகும் சபோழுது அவர மககூபபி 
வணககம் சசலுத்தி வர்வற்பது வழககம். ்ம்முமடய சபரும்-
போலோை ைககளிடம் இது பழககைோக இருந்தோலும் ைற்ைவர்களுககு 
ைரியோமத சசலுத்தும் விதைோக அமைகிைது. இது ைட்டுைல்லோைல் 
இதனுள் ஒரு அதிசயம் ைமைந்திருககிைது. ்ோம் இரு மகமய 

கூபபி வணககம் சசலுத்தும் ்போது ்ம்முமடய 
விரல்கள் பத்தும் ஒன்ைோகின்ைை. 

இது ்ம் உடம்பில் இருககும் கோது, கண, 
மூமைகளின் உணர்ச்சி புள்ளிகமை தூணடுகின்-
ைை. அதைோல் ்ோம் ஒருவமர கோணும் ்போது 
மக கூபபி வர்வற்பது அவர்கமை அதிக 
அைவில் நிமைவில் மவத்துக சகோள்ை 
உதவுகிைது. இதமை நீஙகள் கல்யோண வர-

்வற்பில் ைட்டுைல்லோைல் அமைத்து 
இடஙகளிலும் சசயவது ைற்ைவர்க -
ளிடத்தில் ைரியோமதமய ஏற்படுத்-
தும்.
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குறளமுதம் : குறளமுதம் : 

த�ொட்டனைத் தூறு மணற்கேணி மொந�ர்க்குக் 
கேற்றனைத் தூறும் அறிவு 

தெளிவுரை :  
மணலில் உள்ள கேணியில் கெோண்டிய அ்ளவிற்க்கு நீர் 
ஊறும், அதுக�ோல் மக்ேளின் ேற்்றக் ேல்வியின் 
அ்ளவிற்கு அறிவு ஊறும்.

 

வின்டகேள்
இ்டமிருநது வலம்

01.சிறுத்ன� 07. கேனண 09. அ்டம்்பன்      
18. மொசு 21. புளி 23. பிள்னளை

்மலிருநது கீழ்
02. ்பயறு  05. கேனி   07. அனண  09. புலவன்
11. மொ�ம்  16. �ம்பி   19. சுனளை

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 30

இ்டமிருநது வலம்

(1)  இலஙனகேயில் வினளைகின்்ற வொசனைத் திரவியஙகேளில் 
இதுவும் ஒன்று. ஐ்ரொப்பியர்கேள் அக்கேொலத்தில் எமது 
நொடன்ட ஆக்கிரமித்துக் தகேொள்ளை விரும்பிய�றகு, இது 
்்பொன்்ற வொசனைத் திரவியஙகேள் மீ�ொை நொட்டமும் ஒரு 
கேொரணம்.

(2)  எந�தவொரு த்பொருளிைதும் அனரவொசிப்்பஙனகே 
இவவொறும் கூ்றலொம்.

(7)  த்பொருடகேள் விற்பனை தசயயப்்படுகின்்ற நினலயம் இது. 
(�னலகீழொை தசொல்)

(9)  ்பகேலில் ்�ொன்றி உலகுக்கு ஒளி �ருவ�ொல் இப்த்பயர் 
வந�து. உலகின் பிர�ொை சக்திமு�ல்.

(18) ஒளி இல்லொது ் ்பொைொல் ் �ொன்றுவது. தவளிசசம் வந�ொல் 
அகேன்று விடும் இது. (�னலகீழொை தசொல்)

(22)  �ன்னம, ்பன்னமப் த்பயர்சதசொல். ( �னலகீழொை தசொல்)

   ்மலிருநது கீழ்

(2)  த�ன்ைநதும்பு தகேொண்டு �யொரிக்கேப்்படுகின்்ற இனழ. 
�டிகேனளைப் பினணத்துக் கேடடுவது, மிருகேஙகேனளை 
கேடடி னவப்்பது ்்பொன்்ற ்பல்்வறு ்�னவகேளுக்கேொகேப் 
்பயன்்படுத்�ப்்படுவது இது. (�னலகீழொை தசொல்)

(4)  யொனைனயப் ்பரொமரிப்்பவனையும், ்�ர் 
தசலுத்து்பவனையும் குறிக்கும் மரபுசதசொல்.

(7)  ்பொடடி, கேொகேம் என்்றதும் நினைவுக்கு வநதுவிடுகின்்ற 
மறத்றொரு தசொல். (�னலகீழொை தசொல்)

(9)  உஙகேனளைப் ்்பொன்்ற இளைம் சி்றொர்கேள், நூலில் கேடடி 
வொனில் ஏறறி மகிழ்வது.

(11)  இனிப்புச சுனவ நின்றந� உணவுப் ்பண்்டம்.
(16)  �ொவரத்தின் முக்கிய அஙகேம் இது. �ொவரம் ஒளித்த�ொகுப்பு 

மூலம் உணனவத் �யொரிப்்ப�றகு உ�வுவது இது. 
(�னலகீழொை தசொல்)

(20)  மொணவனுக்கு அறிவு ஊடடு்பவர் இவர். 
 (�னலகீழொை தசொல்)

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல: 29
பாராட்டு பபறுவ�ார் 

1. அப்லல் அஹமத்
�ரம் 04, நொஙகேல்ல மு.ம.வித்தியொலயம், 
இல. 337, மஙதகே�ர, துல்ஹிரிய.

2. எம்.எப். அப்துல்லொ
�ரம் 04, �ல்துவ முஸ்லிம் மகேொ வித்தியொலயம்,
இல. 25, சீ�ொகேம, கு்டொகேம வீதி, அவிசொவனளை. 

3. எம்.எம்.எம். அப்ரொஸ்
�ரம் 04, மொ/ சொஹிரொ ்�சிய கேல்லூரி, மொத்�னளை 
இல. 37, கேண்டி வீதி, வ்றக்கேொமுன்ற, உக்குவனளை.

4. கு. துவொரகேன்
�ரம் 05, கேமு/கேொர்்மல் ்பறறிமொ கேல்லூரி
33A, சரு்வொ�ய வீதி, த்பரிய நீலொவனண - 01A.

5. டி. �கியொ நூரி
�ரம் 07, அல் - முைவவ்றொ கே. ்பொ்டசொனல,
இல. 174/2, அல்முைவவ்றொ வீதி, 
அக்கேன்றப்்பறறு - 04

6. ்கே.டி அஹமட
�ரம் 05, அக்/ ஆண்கேள் வித்தியொலயம்,
இல. 132/2 மு�லியொர் வீதி, 
அக்கேனரப்்பறறு - 04 

7. ஸீைத் �ஹொனி சொட 
�ரம் 10 B, கே/்பதியுதீன் மகேளிர் கேல்லூரி,
இல. 34/12, தசமைரிவத்� வீதி,
த�ன்ைக்கும்புர, கேண்டி.

8. எம்.எம். ஸஹ்றீஸ்
�ரம் 04, அல் - மதீைொ வித்தியொலயம், 
76/C/1, அல் - ஹம்்றொ வீதி,
மரு�முனை - 04
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கிருக் ஷிதா

இவ்ோர 
மழலல

சசிகுமொர் / சசிகேலொ,  
 யடியந்�ொடன்ட

த�ொ்டர்புகேளுக்கு  :  0112429294   
மின்ைஞசல்  :  editor.vm@lakehouse.lk   

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 31
சிறுவர் உலகம்   
தினகரன் வாரமஞ்சரி  

த.பெ.இல : 834 பகாழும்பு.  

சுகேநதி

ஆறு அறிவு எமவ என்பமத சதோல்கோபபியம் 
சதளிவோக விைககி உள்ைது. ஓரறிவு சதோடுதலோல் 
உணர்வது, இரணடறிவு சதோடுதல் ைற்றும் சுமவத்தல் 
உணர்வது, மூன்ைோம் அறிவு சதோடுதல், சுமவத்தல் 
ைற்றும் முகர்தல் ஆகியமவ ஆகும். ்ோன்கோம் அறிவு 
சதோடுதல் சுமவத்தல், முகர்தல், போர்த்தல் என்பைவோ -
கும். ஐந்தோம் அறிவு சதோடுதல், சுமவத்தல், முகர்தல், போர்த்தல், 
்கட்டல் ்போன்ைைவோகும். கமடசியோக ஆைோம் அறிவு என்பது சதோடுதல் 
சுமவத்தல், முகர்தல், போர்த்தல் ்கட்டல் ைற்றும் சிந்திககும் அறிவு ஆகும் 
என்று சதோல்கோபபியம் கூறுகிைது.

்ல்ல ைோட்டுககு ஒரு கூடு என்று முன்்ைோர்கள் 
கூறிைோர்கள். இன்மைய கோலத்தில் தோன் அமவ 
்ல்ல ைோட்டுககு ஒரு சூடு என்று ைறுவி நிற்-
கின்ைது. அதோவது இதன் விைககம், சந்மதயில் 
ைோட்மட வோஙக நிமைபபவர்கள் ைோடுகளின் 
தடத்மத மவத்து கவனித்து வோஙகுவோர்கள். 
அதோவது அது பதிககும் தடம் ஒரு சுவட்மட, 
கணித்து வோஙகுவோர்கள். 

்ன்ைோை சுவட்மட்யோ அல்லது அழுத்த-
ைோை சுவட்மட பதிககும் ைோடு தோன் அதிக 
பலம் வோயந்ததோக இருககும். அதைோல் ஒரு 
ைோட்டின் சுவட்மட போர்த்தோ்ல ைோட்டின் 
பலம் புலைோகும். ஆமகயோல் தோன் 

ைோட்டின் 
சுவட்மட 
மவத்து அதன் 
வலிமைமயயும் 
உடல் ்லத்மதயும் 
கணிபபதற்கோக்வ 
இபபழசைோழி கூறி 
உள்ைோர்கள்.

்ோன்்போகு மிடசைல்லோம்
அவனும் வருகின்ைோன்
்ோனிருந்தோல் அவனும்கூட
என்்ைோ டிருககின்ைோன்.

்ோ்ைோட  அவனும் ்சர்ந்து
ஓடி வருகின்ைோன்
்ோன்்டந்தோல் என்்ைோடு
அவனும் ்டககிைோன்.

போடசோமல ்ோன் ்போைோல்
படிகக தோனும் வருகிைோன்
பந்தடிகக ்ோனும் போயந்தோல்
அவனும் போயந்து அடிககிைோன்
குளிககும்்போது அவனும்கூட
குளித்து ைகிழகிைோன்
உணணப்போைோல் அவனும்வந்து
உணண அைர்கின்ைோன்.

வி. �ருண்�ரம் 10, அதலக்சொண்டிரொ கேல்லூரி,
தகேொழும்பு

ஹசன்

�ரம் 11, 

அதலக்சொண்டிரொ கே
ல்லூரி,

தகேொழும்பு.

வி. �னிகேொ�ரம் 08, அதலக்சொண்டிரொ கேல்லூரி,
தகேொழும்பு.

நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடு

கைக்கூப்பி வணக்ைம் 
செலுத்துகிற�ாம் ஏன்?

உ்லை ைணித றமகத 
இராமானுஜன்

வாரம் ஒரு செரியார்

ஆறு அறிவு; சதாலைாப்பிய விளக்ைம் 

உலகில் ்பல்்வறு துன்றகேளிலும் பிரகேொசித்� த்பரி-
யொர்கேள் ்பறறிய சிறு �கேவல்கேள் வொரதமொரு �்டனவ 
இப்்பகுதியில் இன்று மு�ல் பிரசுரமொகின்்றது. நீஙகே-
ளும் உலகேப் த்பரியொர் ்பறறிய �கேவல்கேனளை எமக்கு 
அனுப்பி னவக்கே முடியும். உஙகேள் த்பயர், வயது, 
்பொ்டசொனல வி்பரஙகேளு்டன் பிரசுரம் தசய்வொம்.

அன்புள்ள மாண�ச் பெல�ங்கவ்ள!

விதியின் �னலமகேனை அனழத்து 
வினளையொடும் வீரர்கேள் ஆ்வொம்
புதிய கேவின� கேருதகேொண்டு 
புதுனமக் கேவின�கேள் தசய்வொம் 
நதியின் அயல் வழி்ய வளைரும் 
நொணலொய தகேொள்னகே தகேொள்்ளைொம் 
மதியின் உயர் நுட்பம் தகேொண்டு 
மனலயகேத்துக்கேொய உனழப்்்பொம் 
நடுக்கிடும் குளிரூ்்ட திைநதிைம் 
நொடடுக்தகேனம யளித்்�ொம் இனி 
முழஙகிடும் மனல வீழருவியொய நொமும் 
முழஙகு்வொம் புதிய உலகுக்கேொய 
எழு�ொக் கேரஙகேளில் நவநவ
ஏடுகேள் �வழ்நதி்ட வழிதசய்வொம் 
்பழுதிலொ கேல்வித் �ளிர் முனளைவி்ட 
்பயன்மிகு ஆசொன் ஆ்வொம் 

ெயன்மிகு ஆொன் ஆறவாம்
உைஙகப்போைோல் தோனும்்சர்ந்து
உைஙக அடம் பிடிககிைோன் - ்ோன்
விழித்சதழுந்தோல் அவனும் உடன்
விழிபபமடந்து விடுகிைோன்.

இருந்த்போதும் அவைோ -
சலன்றும்

எைககுத் சதோல்மல 
யிமல்ய - ்ோன்

இருககும் வமர 
என்்ைோடவன்
நிழலோய சதோடரும் 

்ணப்ை...!

இகணபிரியா நணென்...!

தெல்லி�ொசன்
திரு்கேொணமனல

தமொழிவர�ன்
தகேொட்டகேல

அது ஒரு தவயில் கேொலம். மதிய 
்வனளையில் தவயில் 

�ொக்கேம் மற்ற நொடகேனளை 
வி்டவும் உக்கிரமொகே இருந-
�து. �ன் வியொ்பொரத்ன� 
முடித்துக் தகேொண்டு ஒருவர் 
சொனல வழியொகே ந்டநது வநது 
தகேொண்டு இருந�ொர். வழி தநடு-
கிலும் மரம் ஒன்று கூ்ட இல்னல. 
தூரத்தில் ஒரு மரம் அந� வொலி்பன் 
கேண்ணுக்கு த�ரிய வந�து.  சரி 
சறறு ஓயதவடுத்து தசல்லலொம் எை 
மரத்ன� ்நொக்கி ்வகேமொகே ந்டக்கே 
த�ொ்டஙகிைொன். 

மரத்ன� தநருஙகியதும் இ�மொை சூழல் நில-
வியது. உடகேொர்நது இருந� அந� வொலி்பர் சறறு 
�னலனய மரத்தின் மீது னவத்து கேண்னண 
மூடிைொர். அப்த்பொழுது அந� வழியொகே ஒரு 
முப்்பது வயது �க்கே மனி�ன் கே்டநது தசல்கி்றொர். 
வியர்னவயொல் நனைநது அழுக்கேொயிருந� 
சடன்ட ்பொர்த்து ்பகேல் த்பொழு்� குடித்து விடடு 
தூஙகு்ற� ்பொரு என்று மைதிறகுள் நினைத்�-
வொறு தசன்்றொன். 

அ�ன் பின்ைொல் வந� மறத்றொரு வொலி்பர் 
அவரின் அயர்ந� தூக்கேத்ன� ்பொர்த்து 
்வனலக்கு தசல்லொமல் வநது மரத்தின் 
அடியில் தூஙகிக் தகேொண்டிருக்கி்றொன் என்று 

மைதில் எண்ணியவொறு கே்டநது 
தசன்்றொர். அப்த்பொழுது அ்� 
வயது மதிப்புன்டய வொலி்பர் 
அங்கே வநது மரத்தின் 
அடியில் அமர்ந�ொர். உ்றங-
கிக் தகேொண்டு இருப்்பவனர 
்பொர்த்து �ன் உனழப்பின் 
அசதினய ்்பொக்கே தூஙகிக் 

தகேொண்டு இருக்கி்றொன் ்பொர் 
என்று அவனர எழுப்்பொமல் 
கே்டநது தசன்்றொர். இவவொறு 

�ொன் நம் அனைவரு -
ன்டய எண்ணஙகேளும். 
நம் எண்ணஙகேள் எப்்படி 
இருக்கி்ற்�ொ, அ்� �ொன் 

மற்றவர் மீது நம் ்பொர்னவனய னவக்கும் 
்்பொது, நினைக்கும் ்்பொது, ்்பசும் ்்பொது 
தவளிப்்படும்.

எண்ணங்களள ப�ொறுத்த



இலங்கை கைால்பந்து ்ைதா-
னத்த விடவும் வெளியே 
்பர்பரப்பு அதிகைரிததிருக்கி -

றது. அடுதத கைால்பந்து நிரொகைத-
துக்கைான ய்பாட்டி, அரசிேல த்ல-
யீடுகைள், இ்டக்கைால நிரொகைம், 
யதரதல, ஊழல என்று ஏகைப்்பட்ட 
சிக்கைலகைள்.

அடிப்்ப்டயில இலங்கை கைால -
்பந்து நிரொகைததின் ்பதவிக் கைாலம் 
கைடந்த ஓகைஸ்ட் 31ஆம் திகைதி முடி -
ெ்டந்தது. அடுதத நிரொகைத்த 
யதரவு வெயெதறகைான ொக்வகைடுப்பு 
இன்னும் நடததப்்படவில்ல. தற -
ய்பா்தே குழப்்பததிறகைான யெர 
இதுதான்.

இந்த நி்லயில கைால்பந்து ெம்-
யைளனததின் அடுதத யதரதல 
வி்ரவில நடததப்்பட யெண்டும். 
ஆனால யதரத்ல நடததும் திகைதி -
யிலும் குழப்்பம் இருக்கிறது. ஒததி -

்ெக்கைப்்பட்ட யதரத்ல ஒக்யடா-
்பர 23 ஆம் திகைதி நடதத இலங்கை 
கைால்பந்து ெம்யைளனம் தீரைானம் 
நி்றயெறறிேது. இதறகு ெரெயதெ 

கைால்பந்து ெம்யைளனம் ைறறும் 
ஆசிே கைால்பந்து ெம்யைளததின் ஒப் -
புதல கி்டததிருப்்பதாகைவும் அது 
குறிப்பிட்டது. 

என்றாலும் வெப்வடம்்பர 15 ஆம் 
திகைதிக்குப் பின் கைால்பந்து ெம்யைள-
னததால எடுக்கைப்்படும் அ்னதது 
முடிவுகைளும் ரததுச் வெயேப்்படுெ-
தாகை சிறப்பு ெரததைானி அறிவிததல 
ஒன்று கைடந்த வெப்வடம்்பர 17ஆம் 
திகைதி வெளியிடப்்பட்டது. அதாெது 
அன்்றே திகைதியுடன் கைால்பந்து ெம் -
யைளனததின் ்பதவிக்கைாலம் முடிவு -
றுெதாகை அந்த ெரததைானி கூறிேது. 

என்றாலும் தைது நிரொகைததின் 
்பதவிக் கைாலம் ஓர ஆண்டு ைாததிரம் 
என்்ப்த ைறுக்கும் கைால்பந்து ெம் -
யைளததின் த்லெர ஜஸ்ொர ஒைர, 
அது 2023 யை 31 ஆம் திகைதியே முடி-
ெ்டே யெண்டும் என்கிறார. 

ஆனால ஜஸ்ொர ஒைர தறய்பாது 
த்லெராகை இருக்கிறாரா என்்பயத 
கைடந்த வெள்ளிக்கிழ்ை (30) 
ெ்ரயில குழப்்பைாகையெ இருந்தது. 

கைால்பந்து ெம்யைளனம் கை்லக்கைப் -
்பட்டு புதிே நிரொகைக் குழு ஒன்்ற 
அ்ைப்்பதறகு வி்ளோட்டுத 
து்ற அ்ைச்சு தீரைானததிருப்்ப-
தான தகைெல கைடந்த ஒருசில நாட்கை-
ளாகை உறுதி வெயேப்்படாைல உல-
விக்வகைாண்டிருந்தது. 

என்றாலும் எதறகுயை உறுதி -
ோன ்பதில இல்ல. ஜஸ்ொர ஒை -
ருக்யகை அது குழப்்பைாகை இருக்கிறது. 
“எனது நிரொகைம் ்பதவியில இருக்கி -
றதா என்்பது கூட எனக்குத வதரிோ-
ைல இருக்கிறது” என்று மூன்று நாட் -
கைளுக்கு முன் நடந்த வெயதிோளர 
ெந்திப்பில அெர குறிப்பிடுகிறார. 

இந்தக் குழுப்்பம் தீவிரம் அ்டந் -
தய்பாது ரீட் அென்யுவில இருந்த 
கைால்பந்து இலலம் கைடந்த வெப் -
வடம்்பர 23 ஆம் திகைதி வதாடக்கைம் 
மூடப்்பட்டிருக்கிறது. அதன் ஊழி -
ேரகைளுக்கு ெம்்பளம் கூட வகைாடுக்கைப்-
்படவில்ல. 

இந்த அலுெலகைததிறகுள் நு்ழே 
ஜஸ்ொர ஒைர நிரொகைததிறகு 

அனுைதி அளிக்கைக் கூடாது என்று 
வ்பாலிஸில கூட மு்றப்்பாடு வெய-
ேப்்பட்டது. வ்பாலிஸுக்கும் இதற -
கும் ெம்்பந்தம் இல்ல என்கிறார 
ஒைர. ைாறி ைாறி ஊழல குறறச்ொட் -
டுகைள் யெறு.

ஒட்டுவைாததைாகைப் ்பாரததால 
கைால்பந்து ெம்யைளததின் யதரதல 
வநருஙகி இருக்கும் நி்லயில 
அதில ய்பாட்டியிடும் இரு குழுக்கை -
ளுக்கு இ்டயிலான கையிறிழுப்ய்ப 
தறய்பா்தே குழப்்பதிறகு அடிப்-
்ப்ட. இதில அரசிேல ெக்திகைளின் 
்பலப்்பரீட்்ெயும் கைலந்திருக்கிறது. 

எப்்படி இருந்தய்பாதும் ெர -
ெயதெ கைால்பந்து ெம்யைளனம் 
இத்ன ொதாரணைாகைப் ்பாரக்கைாது. 
நி்ல்ை யைாெை்டந்தால இலங-
்கைக்கு த்ட விதிக்கைக் கூட ொயப்பு 
இருக்கிறது. 

இலங்கை கைால்பந்தின் இேக்கைம் 

என்்பது முழுக்கை முழுக்கை ெரெயதெ 
கைால்பந்து ெம்யைளனம் ைறறும் 
ஆசிே கைால்பந்து ெம்யைளனத்த 
ொரந்த ஒன்று. இ்ெ இலங்கை கைால-
்பந்துக்கைாகை ெருடததிறகு இரண்டு 
மிலலிேன் வடாலருக்கு யைல வெல-
விடுகின்றன. 

இலங்கையில ்பாடொ்ல ைட்-
டததில இருந்து யதசிே ைட்டம் 
ெ்ரோன கைால்பந்து வி்ளோட் -
டுக்கு இது தான் ஆதாரம். ்பயிறசி 
அளிப்்பது, ய்பாட்டி்ே நடததுெது, 
நிரொகை வெேற்பாடுகைள், வெளி -
நாட்டு ்பேணஙகைள் எலலாெறறுக்-
கும் இந்தப் ்பணம் அெசிேம். 

எனயெ பிிஃ்பா த்ட ெந்தால 
இலங்கை கைால்பந்யத ஸ்தம்பித-
துவிடும். நிரொகைம் வெயெதாகை 
இருந்தாலும், அரசிேல வெயெதாகை 
இருந்தாலும் அத்ன ைனதில ்ெத-
துக்வகைாள்ெது நலலது. 
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விளையாட்டு
அரசியல்

பந்துவீச்ொளர ்பந்்த தனது 
்கையில இருந்து விடுவிக்-
கும் ெ்ர, ்பந்துவிச்ொளர 

மு்னயில இருக்கும் துடுப்்பாட்ட 
வீரர (Non striker) யகைாட்்டத 
தாண்டக் கூடாது என்்பது ஐ.சி.சி 
விதியில வதளிொகை இருக்கிறது. 
என்றாலும் அவொறு வெளியே 
வெலலும் வீர்ர ்பந்்த வீசுெதறகு 
முன்னர ்பந்துவீச்ொளர ஆட்டமிழக் -
கைச் வெயெது இன்றும் கூட கிரிக்வகைட் 
உலகில தீரக்கைப்்படாத ெழக்கு.

இப்்படி ஆட்டமிழக்கைச் வெயயும் 
மு்ற்ே இதத்ன கைாலமும் நிோே-
ைறற ஆட்டமு்ற என்ற ெ்கைப்்படுதத-
லின் கீழ் ்ெததிருந்த ஐ.சி.சி ஒரு ொரத-
துக்கு முன்தான் அத்ன ொதாரண ரன் அவுட் 
ெ்கைப்்படுததலுக்கு ைாறறிேது. 

ஆனால இந்த ைாறறம் நிகைழ்ந்து ஒருசில 
நாட்கைளியலயே மீண்டும் ெரச்்ெ வெடித-
திருக்கிறது. இதத்ன கைாலமும் ஆண்கைள் 
கிரிக்வகைட்டிலதான் இந்த குழப்்பம் இருந்தது 
என்று ்பாரததால, இப்ய்பாது வ்பண்கைள் கிரிக்-
வகைட்டுக்கும் இது வதாறறிவிட்டது.

கைடந்த வெப்வடம்்பர 24ஆம் திகைதி இஙகி -
லாந்துக்கு எதிரான யலாட்ஸில நடந்த மூன் -
றாெது ஒருநாள் ய்பாட்டியில இஙகிலாந்து 
அணி வெறறி வ்பற ஒரு விக்வகைட் ்கைெெம் 
இருக்கை 18 ஓட்டஙகை்ள வ்பற யெண்டி 
இருந்தது. 

44ஆெது ஓெ்ர வீெெந்த தீப்தி ஷரைா 
அதன் மூன்றாெது ்பந்்த வீெெந்தய்பாது, 
்பந்்த வீசுெதறகு முன் துடுப்்பாட்ட வீராங-
கை்ன ொரலி டீன் முண்டிேடிததுக் வகைாண்டு 
முன்னாள் ஓட, ்பந்து வீசுெ்த நிறுததி ரன் 
அவுட் வெயதுவிட்டார. 

இந்திே வ்பண்கைள் ஒருநாள் வதாட்ர 3–0 
என முழு்ைோகை ்கைப்்பறறினாரகைள். தனது 
கைன்னி அ்ரச்ெதத்த வ்பறறு இஙகிலாந்்த 
வெறறி வ்பறச் வெயே கைாததிருந்த டீன் 47 
ஓட்டஙகை்ளப் வ்பறறு கைண்ணீருடன் 
வெளியேறினார. 

தான் அநிோேைாகை ஆட்டமிழக்-
கைச் வெயேப்்பட்டதாகை டீன் நி்னப் -
்ப்த அெரது கைண்ணீர கைாட்டிக் 
வகைாடுததது. ஆனால இந்திே 
அணியின் வெறறிக் வகைாண்டாட்டம் 
தனது ்பக்கைம் நிோேம் இருப்்ப்த 
வொலெது ய்பால இருக்கிறது. 

இந்த ஆட்டமிழப்பு மு்றயின் 
நிோே, அநிோேஙகை்ளத தாண்டி 
இதன் ெரச்்ெ முடிந்த்பாடில்ல. 

1947இல சிட்னியில நடந்த அவுஸ்-
தியரலிோவுக்கு எதிரான வடஸ்டில 
இந்திோவின் வீனு ைன்கைட், ஆஸி. 
துடுப்்பாட்ட வீரர பில பிவரள்ன 
யகைாட்்ட வீட்டு வெளியே 
ய்பானாதால இந்த மு்றயில ஆட்-
டமிழக்கைச் வெயதது கிரிக்வகைட் ெர -
லாறறில முதல ெம்்பெம். கிரிக்வகைட் 
ஓட்்டக்குள் புகுந்து இப்்படி ஒரு 
ஆட்டமிழப்்்ப வெயததால வ்பரும்்பாலா-
யனார முகைம் சுளிதயத ைன்கைட்்ட ்பாரதத-
னர. அன்று வதாடக்கைம் இந்த மு்றயிலான 
ஆட்டமிழப்்்ப ைன்கைட் என்று அ்ழப்்பது 
ெழக்கைைாகிவிட்டது. 

“இந்த ஆட்டமிழப்பு மு்ற முரண்-
்பாட்டுக்குரிேது. இதறகு நான் ஆதரொகை 
இல்ல. ஆனால இந்திோ அதறகு ெர-
யெறபு அளிக்கிறது” என்கிறார இஙகிலாந்து 
அணித த்லவி ஆமி யஜான்ஸ். 

ஆனால நாம் புதிதாகை ஒன்றும் வெயே-
வில்ல. அது ஐ.சி.சி விதியில இருக்கிறது 
என்கிறார இந்திே அணித த்லவி ஹாரைன்-
பிரீத கைவுர.

ெழக்கைைாகைக் கிரிக்வகைட் ஆடு்பெரகைள் ்பந்-
துவீச்ொளர மு்னயில இருந்தால ்பந்துவீச்-
ொளர ஓடிெரும்ய்பாயத அதயனாடு யெரதது 

ஓட்டம் வ்பறுெதறகு முன்யனாக்கி நகைரெது, 
இேல்பானது. அது வதான்றுவதாட்டு இருந்து 
ெரும் ெழக்கைம். 

“்பந்து ்கையில இருந்து விடு்படும்ெ்ர 
வநான் ஸ்ட்்ரக்கைர யகைாட்டுக்குள் இருப்்பது 
கைடினைானது” என்கிறார இஙகிலாந்து ஆரம்-
்பத துடுப்்பாட்ட வீரர அவலக்ஸ் யஹல. 

என்றாலும் “இது நீண்ட கைாலைாகை 
யகைள்வி எழுப்்பப்்படும் ஒன்று. ஆனால 
இது ய்பாட்டி விதிகைளில இருப்்பது. ைன்கைட் 
மு்றயில ரன் அவுட் வெயே முடியும். இது 
ய்பாட்டி விதியில இருக்கிறது என்்ப்த 
ைனதில ்ெததுக்வகைாள்ளுஙகைள்” என்கிறார 
இஙகிலாந்து முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்ொளர 
வைான்டி வ்பனிஸர. 

கிரிக்வகைட்டில ைன்கைட் மு்ற என்்பது மிகை 
அரிதாகை நிகைழும் ஒன்று. நூறறாண்டு கைடந்த 

வடஸ்ட் ெரலாறறில இதுெ்ர நான்கு 
தட்ெயே நிகைழ்ந்திருக்கிறது. அதுயெ 
ஆடெர ஒருநாள் ெரெயதெ ய்பாட்டிகைளிலும் 
நான்கு தட்ெகையள இடம்வ்பறறிருக்கின்றன. 

கை்டசிோகை 2014 ஆம் ஆண்டு எட்்ஜ்பாஸ் -
டனில இஙகிலாந்துக்கு எதிரான ய்பாட் -
டியில இலங்கை சுழற்பந்து வீச்ொளர ெச் -
சிதர யெனநாேக்கை, யஜாஷ் ்பட்ல்ர இந்த 
மு்றயில ரன் அவுட் வெயதார. இது நடந்து 
எட்டு ஆண்டுகைள் கைடந்த ய்பாதும் யெனநா-
ேக்கை தனது வெே்ல இன்றும் கூட நிோேப் -
்படுதத யெண்டிே சூழயல இருக்கிறது. 

இதுயெ டி20 ய்பாட்டிகைளில இந்தப் 

ய்பாக்கு ெறறு யெகைைாகை நிகைழ்கிறது. குறுகிே 
ெரலாற்றக் வகைாண்ட டி20இல இதுெ்ர 
மூன்று மு்ற ைன்கைட் அட்டமிழப்புகைள் 
நிகைழ்ந்துள்ளன. 

வ்பாதுொகை ்பந்துவீச்ொளர தாம் ்பந்து 
வீசும்ய்பாது அந்த மு்னயில இருக்கும் 
துடுப்்பாட்ட வீரர யகைாட்்ட தாண்டிச் வெல -
லுய்பாதும் ்பந்துவீசுெ்த நிறுததிவிட்டு 
துடுப்்பாட்ட வீர்ரயும் எச்ெரிதது நடுெருக்-
கும் அது்பறறி கூறுொர. வதாடரந்து அந்த 
வெேல தீவிரம் வ்பறறாயலயே இந்த ெரச் -
்ெக்குரிே மு்றயில ஆட்டமிழப்்்பச் 
வெயே ்தரிேம் வ்பறுொர. 

1992இல ய்பாரட் எலிெ்பத-
தில நடந்த வதன்னாபிரிக்கைாவு -
டனான ஒருநாள் ய்பாட்டியில 
பீட்டர யகைரட்ஸ்ன, கைபில 
யதவ ைன்கைட் மு்றயில ரன் 
அவுட் வெயதது எச்ெரிதது எச்ெ-
ரிதது முடிோத ்பட்ெததிலாகும். 
முந்்தே ய்பாட்டிகைளில இப்்படி 
யகைாட்்ட விட்டு வெளியே 
ய்பாகை யெண்டாம் என்று யகைரட் -
ஸ்ன குறிப்பிட்டு இரு மு்ற 
கைபில யதவ எச்ெரிததிருந்தார. 
முடிோதய்பாயத அெர இத்னச் 
வெயதார.

ஆனால அப்ய்பாது கைபில 
யதவின் வெேலுக்கு வதன்னா -
பிரிக்கை வீரரகைளிடம் இருந்தும் 
ரசிகைரகைளிடம் இருந்தும் உட -
னடிோகை ்ைதானததியலயே 
எதிரப்புக் கிளம்பிேது. வதன்னா -

பிரிக்கை அணிதத்லெர இரண்டு 
விரலகை்ளக் கைாட்டி கைபில யதவுக்கு 

எதிரப்்்ப வெளியிட்டயதாடு இந்திே 
கைளததடுப்்பாளரகைளுடனும் ொக்குொதத-

தில ஈடு்பட்டார. 
யகைரட்ஸன் ்ைதானத்த விட்டு 

வெளியேற ைறுக்கை கை்டசியில நடுெர 
அெ்ர வெளியேறும்்படி உததரவிட 
யெண்டி ஏற்பட்டது. இதறகைாகை யகைரட்ஸ -
னுக்கு அ்பராதமும் விதிக்கைப்்பட்டது. 

இன்றும் கூட ைன்கைட் மு்ற என்்பது ஜீர-
ணிக்கை முடிோத ஒன்றுதான். ஆடுகைளததில 
இருக்கும் எலலா வீரரகைளும் அத்ன ஒயர 
ைாதிரிோகைப் ்பாரப்்பதில்ல. ஒருெருக்கு 
ஐ.சி.சி அஙகீகைரிதத விதிோகை இருந்தாலும் 
ைறறெருக்கு அது கிரிக்வகைட் ைாண்்்பயே 
வகைடுக்கும் ஒன்று. 

அதுயெ ய்பாட்டியின் ெைநி்லப்-
ய்பாக்்கை வகைடுக்கிறது. அதாெது ்பந்துவீச் -
ொளர மு்னயில இருக்கும் துடுப்்பாட்ட 
வீரர யகைாட்்ட விட்டு வெளியேறும்ய்பாது 
ரன் அவுட் வெயெது கிரிக்வகைட் ைாண்புக்கு 
உகைந்ததில்ல என்று ஒரு தரப்பு தவிரக்கும் 
யநரததில ைறறத தரப்பு, அவொறான ஆட்ட-
மிழப்பு மு்ற்ேச் வெயதால ய்பாட்டியின் 
முடிவில அது யெறு ைாதிரிோன தாக்கைத-
்தயே வெலுததும் என்கின்றனர.

ஐ.சி.சி எதத்ன தான் அதறகு ெட்ட அங -
கீகைாரம் ெழஙகினாலும் ்ைதானததில 
இன்னும் சூழல ைாறவில்ல. 1932–1933 
்பருெததில அவுஸ்தியரலிே துடுப்்பாட்ட 
வீரரகை்ள குறிப்்பாகை வடான் பிரட்ை்ன கைட்-
டுப்்படுததுெதறகு இஙகிலாந்து உடலுக்கு 
்பந்்த எறிந்ததாகைட்டும், 1981இல நியூசி-
லாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் ய்பாட்டியின் 
கை்டசி ்பந்தில ய்பாட்டி்ே ெைன் வெயே 
ஆறு ஓட்டஙகை்ள வ்பற யெண்டி இருந்த -
ய்பாது ட்ரயொர வெப்்பல ்பந்்த உருட்டி-
விட்டதாகைட்டும் எலலாயை அப்ய்பா்தே 
சூழலில ெட்டததின் பிரகைாரம் தப்பில்ல. 

ஆனால எலலாயை கிரிக்வகைட் ைான்புடன் 
வதாடரபு்பட்ட விெகைாரஙகைளாகையெ ்பாரக் -
கைப்்பட்டன. வீரரகைள் இப்்படிச் வெயே ைாட்-
டாரகைள் என்ற ஒரு நம்பிக்்கையியலயே விதி-
கைளில ஓட்்ட இருந்தது. ஆனால பின்னர 
அந்த ஓட்்டகைள் அ்டக்கைப்்பட்டன. 

ைன்கைட் மு்ற கிரிக்வகைட் விதியில இருக்-
கும் ஓட்்டோகையெ நீண்ட கைாலம் இருந்து 
ெந்தது. ஐ.சி.சி அந்த ஓட்்ட்ே அ்டக்கு 
முேறசிோகையெ இப்ய்பாது அதறகு முழு 
அஙகீகைாரம் ெழஙகி இருக்கிறது. அத்ன 
முழு்ைோகை வெேற்படுததுெதறகு கிரிக்-
வகைட் உலகைம் ஒருமிதது அஙகீகைாரம் அளிக்கை 
யெண்டும். அதுெ்ர குழப்்பம் வதாடரந் -
தும் நீடிக்கும்.

சரியா
தபபா?

‘மன்கட்’

எஸ்.பிர்தெளஸ்...?

இனறும் கூட மன்கட் முறை எனபது ஜீரணிக்க
முடியாத ஒனறுதான. ஆடு்களத்தில் இருககும்

எல்்ா வீரர்களும் அதறை ஒரர மாதிரியா்கப 
பாரபபதில்ற். ஒருவருககு ஐ.சி.சி அங்கீ்கரித்த 
விதியா்க இருநதாலும் மறைவருககு அது கிரிக்்கட்
மாணறபரய ்்கடுககும் ஒனறு. அதுரவ
ரபாட்டியின சமநிற்பரபாகற்க ்்கடுககிைது.
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அலங்காரக் ்லல,
நடிப்புக் ்லலயில்
மின்னும் தகாரல்
விதுர்ஷா வை்ஷாலி
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நடுவிரலை காட்டுவது மிக ம�ாச�ான சசயலக. 
வாயால் திட்டுவலை விடவும் நடுவிரலை காட்-
டினால் சிைருக்கு மூக்குக்கு ம�ல் மகாபம் 

வரும். ஆனால் அச�ரிக்காலவச் மசர்நை அைன் 
�ாரமகாவிட்ஸ் ைனது முன்னாள் �லனவிலய திட்-
டுவைற்கு இ்நை நடுவிரல் சசயலகலய கச்சிை�ாக 
பயன்படுத்தி இருக்கிறார. 

ைனக்கு சைரி்நை ஒருவருடன் கள்்ளத் சைாடர-
பில் இரு்நை �லனவி கலடசியில் அ்நை நபலர 
திரு�ணம் புரி்நது சசன்றுவிட்டார. ஆனால், �ார-

மகாவிட்ஸ் சும்�ா விடவில்லை. ைனது முன்னாள் 
�லனவியின் வீட்டுக்கு அருகில் இருக்கும் வீட்லட 

உைகில் எத்ைலன எறும்புகள் இருக்-
கும். எ�து கண்ணுக்சகட்டிய 
தூரத்தில் வரிலசயாகச் சசல்லும் 

எறும்புக் கூட்டத்லைமய எண்ணிவிட முடி-
யாைமபாது இைலன நிலனத்துப் பாரக்க 
முடிகிறைா? ஆனால் ஆயவா்ளரகள் குத்து-
�திப்பாக உைகில் இருக்கும் எறும்புகளின் 
எண்ணிக்லகலய கணித்திருக்கிறாரகள்.

அைன்படி உைகில் 20 குவாட்ரில்-
லியன் (ஆயிரஙமகாடி மகாடி மகாடி) 
எறும்புகள் இருக்கின்றன. அைாவது 
20 ஆயிரம் மில்லியன் மில்லியன்கள் 
அல்ைது எண் வடிவில் சசால்வசைன்றால் 
20,000,000,000,000,000 (20 
�ற்றும் 15 பூஜ்ஜியஙகள்).  

இதில் �ற்சறாரு அதிரச்சித் ைகவல் 
உைகில் உள்்ள ச�ாத்ை எறும்புகளும் சு�ார 
12 மில்லியன் சைான் உைர காரபன் அ்ள-
வாகும். இது உைகில் உள்்ள ச�ாத்ை பற-
லவகள் �ற்றும் காட்டில் வாழும் பாலூட்டி 
விைஙகுகளின் நிலறலய விடவும் அதிகம். 
இது �னிைரகளின் ச�ாத்ை எலடயில் 
ஐ்நதில் ஒரு பஙகிற்கு ச�ம். 

எறும்புகளின் உைக்ளாவிய எண்ணிக்-
லகலயத் தீர�ானிக்க அவற்றின் வாழ்வி-
டத்தில் ஏற்படும் �ாற்றஙகளின் வில்ள-
வுகல்ள அ்ளவிடுவது மிக முக்கியம். 
பருவநிலை �ாற்றத்ைால் ஏற்படும் வில்ளவு-
களும் அவற்றில் அடஙகும்.

உைகில் 15,700க்கும் அதிக�ான எறும்பு 
வலககள் இருப்பைாகக் கூறப்படுகிறது. 

எறும்புகள் இயற்லகச் சூழலுக்குக் குறிப்-
பிடத்ைக்க பஙகாற்றுகின்றன. விலைகல்ளப் 
பரவச்சசயது, இைர உயிரினஙகளின் உண-
வுக்கு வழிவகுக்கின்றன. மவட்லடயாடும் 
உயிரின�ாகவும், இலரயாகவும் இருக்கின்-
றன. கூட்ட�ாக இருக்கும் எறும்புகள் சபரிய 
சபரிய விைஙகுகள் ஏன் �னிைலனக் கூட 
மவட்லடயாடும் வல்ைல� சபற்றலவ.

காைநிலை �ாற்றம் என்பது மகாலட 
காைத்தில் �லழ வருவதும், �லழ 
காைத்தில் சவயயில் அடிப்ப-

தும் �ாத்திரம் அல்ை. அது அன்றாட நிகழ்வுக-
ளில் ஏகப்பட்ட �ாற்றஙகல்ள காைப்மபாக்கில் 
சகாண்டு ைரும் நிகழ்வு. ஏன் பூக்களின் நிறம் கூட 
�ாறைாம். அைற்காக சிகப்பு மராஜாக்கள் ஓரிரவில் 
நீை நிற�ாக �ாறும் என்று பயப்பட மவண்டாம்.

கட்நை ைசாப்ைஙகளில் ஓமசான் 
ஓட்லடயில் விரிசல் அதிகரிக்க 
அதிகரிக்க சூரியனிடம் இரு்நது 
வரும் புற ஊைா கதிரகளின் 
ைாக்கம் அதிகரித்துக்சகாண்மட 
மபாகிறது. எனமவ இ்நை புற 
ஊைாக் கதிர பட்டு பூக்களின் 
நிறம் படிப்படியாக �ாறும் என்பது 
ஆயவு சசயயப்பட்ட உண்ல�.

என்றாலும் இ்நை நிற�ாற்றம் 
எ�து கண்களுக்கு சபரிைாகத் 
சைரியாது. ஆனால் மைனீக்கள் 
மபான்ற �கர்நை மசரக்லகயில் 
ஈடுபடும் வண்டுகளுக்குத்ைான் 
பிரச்சிலன. அ்நை வண்டுகல்ள 
கவர பூக்கள் உருவாக்கும் ஒளிரும் 
நிறஙகள் �ஙகுவைால் வண்டுகள் 
வருவது நின்றுவிடும். அவவா-
றான நிகழ்வு முழு உைகின் இயக்-
கத்லைமய நிறுத்திவிடக் கூடியது.   

இத்தனை க�ோபம் கூடோது!

உைக �க்கள் சைாலக நாளுக்கு 
நாள் அதிகரித்துக்சகாண்டு வரு-
கிறது. இப்மபாது அது 7.8 பில்-

லியனாக உயர்நதிருக்கிறது. இவவ்ளவு �னி 
ைரகள் உைகில் வாழ்கிறாரக்ளா? என்று ஆச்-
சரியப்பட மவண்டாம். உைகின் அ்ளவுடன் 
ஒப்பிடுலகயில் இது ஒன்றும் சபரிய எண்-
ணிக்லக அல்ை. 

அைாவது உைகில் உள்்ள ஒட்டுச�ாத்ை 
�னிைரகல்ளயும் ஓர இடத்தில் மசரத்ைால் 
அச�ரிக்காவின் சைாஸ் ஏஞசல்ஸ் நகரம் 
மபாது�ானது. ஆைாவது ஒரு சதுர மீற்றர 
பகுதியில் சு�ார 10 மபலர நிறுத்ைைாம். 
சைாஸ் ஏஞசல்ஸ் நகரின் நிைப்பகுதி 1.2 
பில்லியன் சதுர மீற்றரகள். இைன்படி பாரத்-

ைால் அ்நை நகரில் ச�ாத்ைம் 12 பில்லியன் 
�க்கல்ள நிறுத்ைைாம். எனமவ அலனத்து 
�னிரகல்ளயும் அ்நை நகரில் நிறுத்தினாலும் 
இன்னும் இடம் மிஞசும். சைாஸ் ஏஞசல்ஸ் 
நகரின் ைற்மபாலைய �க்கள் சைாலக 4 மில்-
லியனுக்குக் குலறவு. 

என்றாலும் உைக �க்கள் சைாலக 2050இல் 
9.8 பில்லியனாக அதிகரிக்கும் என்பது ஐ.நா-
வின் கணிப்பு. அதுமவ 2100இல் 11.2 பில்-
லியனாக உயரும் என்றாலும் 2070இல் உைக 
�க்கள் சைாலக 9.4 பில்லியனாக உச்சத்லைத் 
சைாட்டு வீழ்ச்சி கண்டு விடு�ாம். 

எனமவ அடுத்ை நூறு ஆண்டுகளுக்கு ஒட்-
டுச�ாத்ை �னிை குைத்துக்கும் சைாஸ் ஏஞ-
சல்ஸ் நகமர மபாது�ானது.

பிர்தௌஸ்

சஞசாரம்
பூமகா்ள

உலகில்
20,000,000,
000,000,000
எறும்புகள்

வாஙகினார. வீட்டுக்கு முன்னாள் மிகப்சபரிய சிலை ஒன்லற 
அல�த்ைார. அது சாைாரண சிலையல்ை. நடுவிரலை காட்டும் 

லகயின் சிலை. அைலன முன்னாள் �லனவியின் 
வீட்டு பக்கம் திருப்பி லவத்ைார. 

முன்னாள் �லனவியின் வீட்டில் இரு்நது பாரத்-
ைால் அ்நை சிலை சைளிவாகத் சைரியும். 

12 அடி உயர�ான அ்நை சிலைலய அல�க்க 
அவர 7000 சடாைரகள் சசைவிட்டிருக்கிறார 
என்றால், எத்ைலன மகாப�ாக இருக்கும்.

நிறம் மாறும் பூககள்
ல�ோஸ் ஏஞ்சல்ஸ்
கபோதுமோைது



(கடந்த வாரத் த்தாடர்)

சரி இவவளவு காலமும் தகடட 
பேயகளளப் ேற்றி ோர்த்ப்தாம். 
இப்போது நலல பேயகளளப் 

ேற்றி ோர்ப்போம். ஆரம்ேத்தில நலல 
பேயகள் என பநபனக் தகோயான், 
பூனியான் மற்றும் ோரி-ோரி என தசால-
லியிருநப்தன் அலலவா. அதில இப்போது 
பூனியான் ேற்றி சற்று ஆழமாகப் ோர்க்க-
லாம்.

பூனியான்
இவர்கள் மனி்தர்கள் அலலர். மிருகமும் 

அலலர். மனி்தர்கள் மண்ணிலிருநது உரு-
வாக்கேடடவர்கள். மிருகமும் அப்ேடிபய. 
ஆனால பூனியான்கள் ஒளியிலிருநது 
உருவாக்கப்ேடடவர்கள். இ வ ர் க ள் 

எப்ேடி உருவானார்கள் என்ேள்தப் ேற்றி 
மூன்று கருத்துகள் உள்ளன. 

மு்தலாவது கருத்து: மனி்தன், ப்தவத்-
தூ்தர்கள் மற்றும் பேய ஜின் வளககளில 
கடவுளால உருவாக்கப்ேடட தகடு்தல 
தசயயா்த ஜின் வம்சாவளிகள். 

இரண்டாம் கருத்து: பூனியான்கள் மனி-
்தர்களுக்கும் ஜின்களுக்கும் ஏற்ேடட உற-
வினால பிறந்தவர்கள். 

மூன்றாவது கருத்து: கடவுபள இவர்-
களள ஒளிமிக்க ஜின்களாகப் ேளடத்திருக்-
கிறார். ஆக கண்்ால ோர்க்க முடியா்த 
அளவுக்கு அவவளவு ஒளிமிக்கவர்கள் 
இந்த பூனியான்கள். மிகுந்த அழகு ேளடத்-
்தவர்களான இவர்களில இன்னும் மூன்று 

ரகம் உள்ளன. ேறக்ககூடியவர்கள், கூடு-
விடடுக் கூடு ோயும் சக்தியுளடயவர்கள் 
மற்றும் காலகள் ்தளரபமல ேடாமல நடக்-
கக்கூடியவர்கள். ேறக்கக்கூடியவர்களளப் 
ோரி- (ப்தவள்தகள்) என்றும் கூடுவிடடுக் 
கூடு ோயேவர்களள ஓராங் ஹாலிமு-
னான் என்றும் கால ்தளர பமல ேடாமல 
நடப்ேவர்களள ஓராங் பூனியான் கயாங்-
ஙான் என்றும் அளழப்ோர்கள். இவர்கள் 
உண்ேதிலளல, உறங்குவதிலளல, ஓயவு-
தவடுப்ேதுமிலளல. ஆனால பூனியான்க-
ளில நம்ளமப் போல ஆண், தேண் பே்த-
முண்டு. நம்ளமப் போலபவ திரும்ம் 
குடும்ேம், பிள்ளள குடடி, உற்றார் உறவின-
பராடு ஊராக வாழேவர்கள். இவர்கள் எல-

லாருபம இஸலாத்ள்தச்  பசர்ந்தவர்கள். 
இவர்கள் எலலாருபம ேனிமூடடம் போல 
தவள்ளளயாக தவளிச்சமாக மாசற்ற முக-

த்தளிபவாடு த்தயவ ேக்தியுளடயவர்க-
ளாக இருப்ோர்கள். கயாங்ஙான் என 
தசாலலப்ேடும் அலாம் சாரா என்ேது 
்தான் இவர்கள் இருக்கும் இடம். பமகத்-
துக்கு அப்ோல வானத்துக்குக் கீபழ 
பூமிக்கு பமபல என தசாலலப்ேடும் 
மிக மிக தவளிச்சமான இடத்தில்தான் 
அவர்கள் இருப்ோர்கள். அந்த தவளிச்-
சபம அவர்களால ்தான் உண்டாகிறது. 
அப்தாடு மனி்தன் வாசம் தசயயா்த 
மாசு ேடா்த இடங்கள் இயற்ளக அழகு 
ஒளிர்நது கா்ப்ேடும் இடங்களும் 
இவர்களுளடயது ்தான். இவர்கள் 
எலபலாருபம தவள்ளள நிறத்திலான 
உளடகளள மடடுபம அணிவார்கள். 
இவர்களின் ்தளலவன் மடடுபம 
்தங்க ஜரிளகயுளடய கருப்பு உளட 
அணிவார்.

இவர்களில தேண்கள் தராம்ேவும் 
அழகு. இந்தப் பூனியான் தேண்க-
ளுக்கு மனி்த ஆண்கள் பமல ஈர்ப்பு 
அதிகம். அதுவும் சா்தார் திரும்-
மான ஆண்கள் இலளல. கன்னித்-
்தன்ளமயுளடய ஆண்கள் மடடுபம 

இவர்களின் ப்தர்வாகிறது. இங்பக சரவாக்-
கில நிளறய மளலகள் உண்டு அலலவா. 
இங்பக இப்ேடிக் கா்ாமல போன கன்னி 
ஆண்களின் எண்ணிக்ளக மிகவும் அதிகம். 
அப்ேடிக் கா்ாமல போனவர்களின் 
உடபலா உளடபயா எதுவுபம அகப்ேடாது. 
கா்ாமல போன ஆண்கள் அவர்களளக் 
கவர்ந்த பூனியான் தேண்களளக் கலயா-
்ம் தசயது பூபலாகம் ேற்றிய நிளனபவ 
இலலாமல இருப்ோர்கள். பூபலாகம் 
ேற்றி நிளனபவ வரா்தவாறு பூனியான் 
குடும்ேத்்தார்கள் அவர்களளப் ோர்த்துக்-
தகாள்வார்கள். அப்தாடு பூனியான் ஊபர 
மிகவும் மகிழச்சி ்தரும். பகாேம், சண்ளட 
சச்சரவு எதுவுமின்றி அவவளவு அளமதி-
யாக இருக்கும். அப்போது எப்ேடி இங்பக 
திரும்ே மனம் வரும்? நியாயம் ்தாபன. 
ஆண்கள் மடடுமின்றி சில பநரங்களில 

தேண்களும் கா்ாமல போவ-
துண்டு. ஆனால வித்தியாசம் என்-

னதவன்றால தேண்கள் கா்ாமல 
போனால கிளடத்து விடுவார்கள். 

ஆனால காலத்துக்கும் திரு-
ம்ம் நடக்காது. இங்பக 
ப்தர்நத்தடுத்்த தேண்கள் 

அப்ேடி இருந்தள்த நான் கண்கூடா-
கப் ோர்த்திருக்கிபறன். ்தன் பூனியான் 

க்வன் ்தன்பனாடு இருப்ே்தாக, 
்தன்பனாடு உறவு தகாள்வ்தாக, 
உறவின் போது ஏற்ேடும் சில 

காயங்களளக் காடடியும் பின்னர் 
்தான் பூனியான் குழநள்தளயக் 
கருவுற்றிருப்ே்தாக சில தேண்கள் 

தசாலலி இப்ேடி எவவளபவா 
நான் பநரடியாகக் கண்டிருக்கி-

பறன். பூனியான்கள் ஆண்களள 
மடடும் கவர்நது போவதிலளல. மா்தவி-
டாய ஆகாமல இருக்கும் சிறுமிகளள-
யும் பிறந்த குழநள்தகளளயும் ்தங்கள் 

உலகுக்குக் தகாண்டு தசன்று விடுகின்ற-
னர். அவர்களளப் தோருத்்தமடடில சிறு-
வர்களும் குழநள்தகளும் இன்னும் மாசு 
இலலா்த ஆத்மாக்கள். முன்பு தசான்னது 
போல காடுகளில கா்ாமல போகும் 
மனி்தர்கள் மீடபுப் ேளடயினர் ப்தடும் 
போது அங்பகபய ்தான் இருப்ோர்கள். 
ஆனால கண்ணுக்குத் த்தரிய மாடடார்-
கள். கடந்த ஆண்டு இருேத்ப்தாரு வயது 
இளளஞன் சிங்காய மளலயடிவாரத்தில 
கா்ாமல போய ேரேரப்ோகப் பேசப்ேட-
டான். அவன் கிளடத்்தது ஏழாவது நாளில. 
அ்தாவது கா்ாமல போன அன்பற 
கிளடத்து விட பவண்டும். 

இலளலதயன்றால மூன்றாவது 
நாளில, இலளலதயன்றால ஐந்தாம் 
நாள் அதுவும் இலளலயா ஏழாவது நாள். 
அப்ேடி ஏழாம் நாளில கிளடக்கவிலளல-
தயன்றால எப்போதுபம கிளடக்க மாடடார்-
கள். என்னடா நடந்தது என அந்தப் ளேய-
னிடம் பகடக. அவன் ஒரு தேண் ்தான் 
என்ளன இங்கு கூடடி வநது விடடாள் என 
தசாலலி இருக்கிறான்.

                               (த்தாடரும்)
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பேய்கள் உலாவும் 
உலலாச உல்கம்!

பூனியான் எனும் பேய் ஆண்களை மட்டும் ்கவர்ந்து 
போவதிலளலை. மாதவிடாய் ஆ்காமல இருக்கும் 

சிறுமி்களையும் பிறந்த குழந்ளத்களையும் தங்கள் 
உலைகுக்குக் க்காணடு கென்று விடுகின்றன. 
அவர்்களைப் கோருததமட்டில சிறுவர்்களும் 

குழந்ளத்களும் இன்னும் மாசு இலலைாத ஆதமாக்்கள். 
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விபுலமாமணி  

வி.ரி.சகாதேவராஜா ..? 
யாழ்ப்ாணம்

்ாரத பிரதமர்- நரரந்திரரமாடியின் 
பிறந்த நாளை 17.10.2022 முன்-
னிட்டு ்சுளம வாசல் ப்ைணரடே-
ஷன், சின்்ாை்ப்ட்டி, திணடுக்கல், 
ஸ்ரீ சக்ஸஸ் அ்கடேமி & ப்ைணரடே-
ஷன், ஆத்தூர், ரசலம், பதய்வீ-
்கத் தமிழ அறக்கட்டேளை மற்றும் 
உல்க பசம்பமாழி ்யிலரங்க மன்-
றம்,ர்காளவ, ஸ்ரீ ஹயகரீவர் ்களல 
மற்றும் ்கலாசசார அ்காடேமி, ஈரராடு 
ஆகிய அளம்பபுக்கள் இளணந்து 
நடோத்திய ரதசத்தின் சகரா விருது-
்களை வழஙகி இருந்த்ர். "இைம் 
்ளடே்ப்ாைருக்கா -் ஒளிசுடேர் சகரா 
விருதிள்" இலஙள்களயச ரசர்ந்த 
ஜலீல் ்ாத்திமா மின்ஹா (11) தன்-
வசமாககிக ப்காணடோர்.

இவர் சம்மாந்துளற்ப ்குதியில் 
வசித்து வருகின்ற மின்மினி எனும் 
புள்்பப்யர் ப்காணடே இைம் ்ளடே்ப-
்ாைர் ்ற்றிய அறிமு்கம்....

இவர் ்கமு/சது/ அல்- அர்சத் மஹா 
வித்தியாலயம் (ரதசிய ்ாடேசாளல)
யில் 06ம் தரத்தில் ்கல்விளயத் 
பதாடேர்கிறார்.

இவர் சாதித்தளவ்கள்...

  7வது வயதில் சாரணிய இயக்கத்-
தில் இளணந்து ப்காணடு மாவட்-

டேத்தின் முதலாவது "சிஙகிதி சார-
ணியரா்க ்தக்கம்  ப்ற்றார்.
  8வது வயதில் மாவட்டே "சிஙகிதி 
தளலவியா்க" (District Siggithi 
Scout Leader) ்தவி பிரமாணம் 
பசய்து தளலளம தாஙகி்ார்.

  9வது வயதில் "குருளைச சாரணிய 
தளலவியா்க பசயற்்ட்டோர்.
  9வது வயதில் தான் எழுதி வடித்த 
்கவிளத்களை உள்ைடேககிய 
மின்மினியின் கீறல்்கள் என்ற 
்கவிளத்ப புத்த்கத்திள்யும் 
பவளியிடே முயற்சி்கள் அள்த்-
தும் பசய்து முடித்துள்ைார்.
  10வது  வயதில் (2021) சம்-
மாந்துளற வலய மடேடே குருளைச 
சாரணிய தளலவியா்க பதரிவு-
பசய்ய்ப்ட்டு பசயற்்ட்டுள்ைார்.
   11வது வயதில் (2022) இருந்து 
சம்மாந்துளற பிரரதச பசயல்க 
்கலாசார அதி்கார சள்யின் கீழ 
இயஙகும் "துளறசசிறார் ்களலக 
்கழ்கத்தின்" -  'பிரதித் தளலவி-
யா்க' பதரிவு பசய்ய்ப்ட்டு இலக-
கியச பசயற்்ாடு்களில் ஈடு்ட்டு 
வருகிறார்.
  11வது வயதில் (2022.08.08) 
்கமு/சது/ அல்-அர்சத் மஹா வித்-
தியாலயம் (ரதசிய ்ாடேசாளல) 
யில் "்கனிஷடே சாரணிளய-
யா்க" சத்திய்பபிரமா்ம் பசய்து 
ப்காணடு, அணித் தளலவியா்க-
வும் பசயற்்டுகிறார்.

இவர் ப்ற்ற விருது்கள், 
சான்றிதழ்கள், ்ாராட்டுக்கள், 
ப்கௌரவங்கள்:

  8 வயதில் இருந்து தற்்கா்பபுக 
்களல (பசாட்ரடோக்கான் ்கராட்டி 
்களல) ்யிற்சி ப்ற்று வருவ-
துடேன், ர்ாட்டி்களில் ்கலந்து 
ப்காணடு பவற்றி சான்றிதழ்க-
ளும் ப்ற்றுள்ைார்.
  8வது வயதில் (2019.12.28) 
பிரரதச ்களல இலககிய விழா- 
நி்கழவில் ்ஙகு ப்காணடேளமக-
்கா்க ்ாராட்டுச சான்றிதழ வழஙகி 
ப்கௌரவிக்க்ப்ட்டோர்.
  9வது வயதில் (2021.05.16) 
இந்திய ரதசத்தின் தமிழநாட்டு 
்சுளம வாசல் ்வுணரடேஷன், 
்காருணயம் டிரஸ்ட் மற்றும் ஒளிச-
சுடேர் ரசவா டிரஸ்ட் இளணயத்-

தில் இளணந்து வழஙகிய 
இைம் ்களலஞர்்களுக்கா் 
"்ாராட்டுச சான்றிதழ" இவ-
ருககு  வழங்க்ப்ட்டேது.
  11வது வயதில் (2022.08.20) 
இலஙள்க சாரணர் சங்க அக்க-
ளர்ப ற்று- ்கல்முள  ் மாவடேடே 
சாரணர் சங்கம் நடோத்திய 
ஒரு நாள் சாரணர் ்யிற்-
சி்ப ்ாசளறயில் ்ஙகு-
்ற்றியளமக்கா்க சான்றி-
தழும், நி்கழவில் த்து 
திறளமளய ்காணபித்த-
ளமக்கா்க ்ண்ப ்ரிசும் 
வழஙகி ்ாராட்டி இருந்-
தார்்கள்.
  11வது வயதில் (2022. 
08. 29) ்கலாசார அலு-
வல்்கள் திளணக்கை வழி-
்காட்டேலில் சம்மாந்துளற பிரரதச 
பசயல்க ்கலாசார்ப பிரிவு 
மற்றும் ்கலாசசார அதி்கார சள் 
இளணந்து நடோத்திய "அழகிய 
சிறுவர் சமூ்க ரவளலத் திட்டேம்-

2022" ்களல்ப ்யிற்சி ்ட்டே-
ளறயில் ்ஙகு்ற்றியளமக்கா்க 
சான்றிதழ வழங்க்ப்ட்டிருந்தது.

அவற்றில் குறி்ப்ா்க 
  11வது வயதில் (2022.08.30) 
்கமு/சது/அர்ா வித்தியாலய-
மும், சம்மாந்துளற வலயக 
்கல்வி அலுவல்கமும் இளணந்து 
"புலளமயாைர் ்ாராட்டு விழா-
2022" நி்கழவில் உல்கைாவிய 
ரீதியில் ர்சசு்ப ர்ாட்டியில் 
பவற்றிச சான்றிதளழ சுவீ்கரித்-
தளமக்கா்க - இவர் விழாவுககு 
மாளல அணிவித்து அளழத்து 
வர்ப்ட்டு, ப்ான்்ாளடே 

ர்ார்த்தி, "சர்வரதச ்றளவ" 
எனும் விருதும் வழஙகி ப்கௌர-
விக்க்ப்ட்டோர்.
  11வது வயதில் (2022.09.13) 

சம்மாந்துளற பிரரதச சள்யின் 
தவிசாைர் மற்றும் ஏள்ய உறு்ப-
பி்ர்்களின் ஏற்்ாட்டில் ்ாராட்-
டி,ப்ான்்ாளடே்கள் ர்ார்த்தி 
ப்கௌரவித்து, சான்றிதழ மற்றும் 
்ரிசு்களும் வழங்க்ப்ட்டே்.
  2022.10.17ல் அயல் ரதசத்-
தின் இைம் சாதள்யாைருக-
்கா் ஒளிசுடேர் சகரா விருதுக-
்கா் மின்னியல் சான்றிதழ 
வழஙகி ்ாராட்டே்ப்ட்டுள்ைார்.

மின்னும் தாரகை மின் மினி மின்்ா
ந்திய ரதசத்தின் சகரா
 மின்னியல் விருதிள் 
'மின்மினி மின்ஹா' 

சுவீ்கரித்து இலஙள்கககு ப்ரு
ளமளய ரதடிக ப்காடுத்துள்ைார்.

்ேமை இருநேோல்
நீ ேோன் என்றும்
்ேடிப் ்போேல்
நன்று என்று கோண்.

நநஞ்சில் உறுதி நீ
நகோண்டு என்றும்
சிநமே நடநேோல்
நைன்று நிற்போய்.

நைருளும் நநோடி
ைனதில் ைரும் உறுதி.
அநே உநேல் ைழி
நடநேோல் போர் நபருமை.

உநேன் ்ேமை
சிறிேோனோலும் அது
உனககு நபரிது.
புரிநது நீ நடநேோல்.

எட்டி முன்்ன நென்று
முயன்று நிற்கும் ்போது
கற்று ேோன் விட்டோய்.
நைன்று நின்றிட.

நபரும் ைதிலும் ெரிய
சிறு குண்டூசி குமடய.
போர்ப்பைர் நம்போர்.- அநே
முயற்சி நைல்லும்.

நெோல்கி்ேன் ஒரு
நெயற்போடு ஆற்றிட.
சிறு ைண் நகோண்ட
சுைரில் ஒரு ைணி ேட்டு.

நேோடர்நது ைணல் ைணி
எல்்ோம் ்கோடிட்டு நீ
குமடநேோல் ெரியோகும்.
சுைரும் வீழ்த்திட

நபரும் பணம் ்ேமை.
சிறுக நித்ேம் ்ெர்த்ேோல்
ஒரு நோள் ்ெரும் போர்
அநே நபரும் பணம்.

இருநேோல் ்ெர்கக்ோம்.
விளககம் கூட நெோல்ைோர்.
இருநதும் ்ேடிப் போர்.
சிறுக ்ெர்த்திட ஒரு ைழி.

ஆயிரம் நகோடுத்து நீ
ஆ்யம் ்போனேோல்
்போனது அநே ஆயிரம்.
ஏனிநே ்ெேோரம்.

ஆ்யம் ்போனோல்
அங்குள்ள அநே
இமேைன் அருள்ைோன்.
பமடத்ேது நம்மை நோைோ?

பமடத்ேைன் இங்்க
ேன் கடன் நெய்ேோல்
படி ேோ்ன அளககப்படும்.
அறிநதிட ்நரைோகு்ைோ?

்ேங்கி கிடநது நீ
்ேடும் பழககம் விட்டு
எப்படி ்ேறிடுைோய்
ைோழ்கமக நபோருளோேோரம்.

மீண்டும் நெோல்கி்ேன்.
ைரவுககு நெ்வு நெய்
நெ்வுககு ைரவு போர்.
்ேடி நீ நேோழில் நெய்.

ததடி நீ இஙதை ஒரு ததாழில் தெய்
அ

ன்
பு
டேன்

 ந
து

ந
சி
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செந்தூர மழலைச் செல்வங்கள்

அட்டகதாசமதான நககச்சுகைக் கதாடசிககை உரு -
ைதாக்கிய பேனதாவுக்குச் சசதாந்க்கதாரதான நககச்சுகை 

ககைஞர் ஆர் .வீரபேனும் நடிகர் திைகம் சிைதாஜி கபேசனும் 
இகே பிரியதா ேதாலய நணேர்கள்....!

இைர்"சகதாசமடி வீரபேன்" என திகரயுைகினரதால அகைக்-
கபேட்டதார்.  

 வீரபேன் நடிகர் திைகத்தின் 
ஆரம்ே கதாை சநருங்கிய நணேர் 
என்ேது நிகைய பேருக்கு ச்ரிநது 
இருக்க ைதாய்பபு இலகை.

1944-ஆம் ைரு்டம் புதுக்-
பகதாடக்ட சக்தி நதா்டக சேதாவின் 
மு்ல நதா்டகமதான "ரதாமேக்தி' 
்யதாரதாகிக் சகதாணடிருந்து. நடி-
கர்கள் ப்ர்வின்பேதாது ேதாைரதாமர் 
பைஷத்துக்கு, ேதா்டத் ச்ரிந் 
ஒரு கேயன் ப்கைபேட்ட சம-
யத்தில, குடும்ே நணேர் ஒருை-
ரதால வீரபேன் ேரிநதுகரக்கப-
ேட்டதார். 1945-ஆம் ஆணடு, 
மங்கை கதான சேதாவிலிலிருநது 
சக்தி நதா்டக சேதாவுக்கு சிைதாஜி 
கபேசன் ைநதுபசர்ந்தார். வீரப-
ேனும்- சிைதாஜியும் அபபேதாதிலி-
லிருநப  ் நணேர்கைதானதார்கள். 
சினிமதாவில மதாகைக் கதாடசி,  
இரவுக் கதாடசி என்ேதுபேதாை அப-
பேதாது த்ான் நதா்டகத்திலும் இரணடு 
கதாடசிகள் நக்டமுகைக்கு ைந்து.

மு்ல கதாடசியில சிைதாஜி நடித்் 
பை்டத்தில இரண்டதாம் கதாடசியில வீரபேன் நடித்துள்ைதார். ஓய்வு 
பநரங்களில சிைதாஜியும் வீரபேனும் உைக சினிமதா, ஆங்கிை நடி-
கர்கள் ேற்றிபய பேசிக்சகதாணடிருபேதார்கைதாம்.1950-ல 
"என் ்ங்கக' என்ை நதா்டகத்தில சிைதாஜி ஹீபரதாைதாக நடித்-
துக் சகதாணடிருக்கும்பேதாது, அைருக்கு "ேரதாசக்தி' ே்டத்தில 
நடிக்கும் ைதாய்பபு கிக்டத்்து. அைர் சினிமதாவில நடிக்கப 
பேதான்தால, வீரபேனுக்கு அந் பைஷம் சகதாடுக்கபேடடு, 
25 ைதாரங்களுக்குபமல ்மிைகத்தின் ேை ஊர்களிலும் 
அந் நதா்டகம் ந்டத்்பேட்டது.

வீரபேனின் நடிபபு எலபைதாரதாலும் ேதாரதாட்டபேட்டது. 
ஆனதால ்ன் நணேன் சிைதாஜி ்ன் நடிபகேப ேதார்க்கவில-
கைபய என்ை மனக்குகை வீரபேனுக்கு இருந்து.

வீரபேனின் நடிபகேப ேதார்க்கபைணடும் என்ை ஆகச 
சிைதாஜிக்கும் இருந்து. ஆனதால "ேரதாசக்தி' ே்டத்தின் ே்டப-
பிடிபபு இக்டவி்டதாது ந்டநது சகதாணடிருந்்தால பநரம் 
கிக்டக்கவிலகை.ஒருநதாள் பைலூரில வீரபேன்  நடித்் 
அந் நதா்டகம் ந்டநது  முடிந்தும், ேதார்கையதாைர் ேகுதி-

யில உடகதார்நது வீரபேனின் 
நடிபகே ரசித்துக் சகதாண-
டிருந் சிைதாஜி, பமக்டக்கு 
ஓடிைநது வீரபேகனக் கடடிப 
பிடித்து, ஆரத்்ழுவி சநகிழ்ச்-
சியு்டன் ேதாரதாடடினதார்.்ன் 
உற்ை நணேனின் எதிர்ேதாரதா் 
ேதாரதாடடில வீரபேனும் திக்கு-
முக்கதாடிப பேதானதார். வீரபே-
னுக்கும் சிைதாஜிக்கும் அவை-
ைவு அன்பயதான்யமதான நடபு.
சக்தி நதா்டக சேதாவில இருை-
ரும் இகேநது நடித்் கதாைத்-
தில வீரபேனி்டம் இரணடு சட-
க்டகளும் சிைதாஜியி்டம் ஒரு 
சடக்டயும் மடடுபம உணடு. 
இருைரும் அந் மூன்று சட-
க்டககை மதாற்றி மதாற்றிப 
பேதாடடுக் சகதாள்ைதார்கள்.

இரவு பநரங்களில சடக்டககைத் 
துகைத்துப பேதாடுைதும், கதாய்ந்தும் 
எடுத்து, பித்்கை சசதாம்புக்குள் சூ்டதான 
கரிக்கடடிககைப பேதாடடு இஸதிரி பேதாடு-
ைதும் வீரபேனின் பைகை. அைர்களு-
க்டய நடபு எவைைவு சநருக்கமதானது 
என்ே்ற்கு இகை சிை உ்தாரேங்கள்...

ேை ே்டங்களுக்கு நககச்சுகை கதாட -
சிககை அகமத்்ைர் வீரபேன்.

 நகைச்சுகை வீரப்பன்

்கை சசதாறியதா்
்கை
்கையகேயில கி்டக்கிைது

புன்னகக சசத்்
புண கதால ேதார்த்து
கதாைம் ந்டக்கிைது

சீனி புண என்ேதார்
அைர் ைதாபயதாடு
நதான் சதாந்ம்
சீனி புண இலகை என்ேதார்
அைர் ைதாபயதாடு நதான்
கதாந்ம்

மதாரக்டபபு பேதாை
இது கதாைக்டபபு

குருதி ஓட்டம்
இலகை
இறுதி ஓட்டம்
இதுபைதா ?
அ்ட்டதா
இலகை

கடடிலில தினம்
கழியும் கதாைம்
கண்டதால மனம்
கிழியும் பகதாைம்

புள்ளியைவு
ைந் புண ்தான்
பூமி அைவு ைலி
்ருைது ஏன் ?

"மருநதிலகை ரபீக்"
மணக்டயில அகைந்து
மருத்துை சதாகை

்கைநகர மருத்துைம்
்ர பைணடும் சேரும் சுகம்

பேதாக்குைரத்து
சேதாருைதா்தாரத்க்
்தாக்கும் உரத்து

ஏது சசய்ய
தீது சகதாய்ய  ?

ஏழு க்டல மிஞ்சும்
ஒரு பசதாடி இைக்கிய 
பேனதா சநஞ்சம் அகைபசேடுத்து
அகைத்்கேத்்து

ஒரு பகதாபகே ப்நீர்
ஒரு பீங்கதான் பசதாறு
ஒரு கடடில தூக்கம்
ஒரு நூறு அடசயப ேதாத்திரம் 
நுகரத்துப சேதாங்கும் பேரன்பு

இனி என்ன பைணடும்

்ைத்திலும் கிக்டக்கதா்
ைரம்
்ந்ைர் கதாணக
சுகத்திலும் சுகம் !

கதால எடுத்து ந்டக்க
கதாயங்கள் க்டக்க
நதாசைடுக்கும் என்ைதால
நதான் இருபபேன் என்ைதாள்

சிைசகடுத்து ேைபேதாய் 
உ்டனிருபபேன் சேதாறுபேதாய் 
என்ைதாள்
என் இலைதாள்
பமகங்ககை வி்டவும்
சமலலிய சசதாலைதாள்

ேதாைம் என் புணேதால
கலைதான ப்ைக்
இநநதாள்
கதாணேச்லைதாம்
தீைக்

நதான்
மகன்
வீடு
ைதாழ்வு
ச்தாழில ஓடித்திரிைதாள்
ஓய்விலகை ஒரு நதாள்

கருகேயதாைகன 
ச்தாழுைதாள் ககபயநதி அழுைதாள்

ஒரு கதால ைதாழ்க்கக
இருகதால பசர்க்க
ஒரு நதாள் பூக்கும்

கண
உைங்கு
கணமணி
சிறு 
சநதாடியில
இரவு
முத்்மிடும் 
சைண ேனி !

- எஸ்.கணேசன் ஆசசசாரி சதீஷ் ...?
கம்ேகை ச்வலிமலை ரபீக்

ஒரு கால் வாழ்க்க
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  உங்களுடைய ஆரம்ப ்கல்வி  
வாழ்கட்க ்பற்றி்க கூறுவீர்-
்களா?

நாவலப்பிட்டி புனித சென்மேரிஸ் 
்கல்லூரியில்  ஆரம்பம முதல் 10 

ஆம ஆண்டு வடரயிலும ்கற்்றேன. 
(1994 இல் முதல் 1999 ஆம 
ஆண்டு வடரயிலும);  அடுத்து 
இடைநிடல்க ்கல்விடய ்க. ச்பா. த 
ொதாரண தரம மேற்றும உயர்தரம 
வடரயிலும ஹபு்கஸ்தலாவ அல் 
மினஹாஜ் மேஹா வித்தியாலயத்தில் 

்கற்்றேன.  
்க. ச்பா. த. ொதாரணப் ்பரீட்-

டெயில் 5 ஏ 5 பி சித்தி்கடள 
ச்பற்று  ்க. ச்பா. த உயர் தரம 
்கற்்பதற்்கான தகுதிடயப் 
ச்பற்்றேன.  பினபு ்க. ச்பா. த 
உயர் தரப் ்பரீட்டெ்ககு 3 ஏ 
சித்தியடைந்து ெட்ை்க ்கல்லூ-
ரி்ககு சதரிவு செயயப்ட்-
்ைன.  ்்பராதடனப் ்பல்-

்கடல்க்கழ்க அனுமேதி 
கிடைத்தது.  எனினும 

குடும்ப ச்பாருளா -
தார சநரு்க்கடி 

்காரணமோ்க ்பல்்கடல்க்கழ்கம செல்-
லவில்டல.

என்ககுப் பினபு தஙட்கமோர்-
்கள் இருந்தார்்கள். அவர்்களுடைய 
திருமேண வாழ்கட்க குறித்து ச்பற்-
்றோர்்கள் அசெப்்பட்ைதால் அவர்-
்கள் தூர ்நா்ககுைன சிந்தி்க்கா-

மேல்  எனடனத்  திருமேணம செயது 
ச்காடு்க்க முனவந்தார்்கள். திருமேண 
்பந்தத்தில் இடணந்து ச்காண்்ைன.  
ஆனால் என ்கணவர் அப்்்பா்த 
'்கல்விடய சதாைரப் ்்பாகினறீர்்களா?'  
எனறு எனனிைம வினவினார். அத் -
துைன '்கல்விடயத் சதாைர்வதற்கு  
பூரண அனுமேதிடயத் தருகி்றேன' 
எனறோர்.  ஆனால் குடும்பத்தவர்்கள் 
எவரும  அதடன விரும்பவில்டல.  
திருமேணத்திற்குப் பினபு ்கல்விடயத் 
சதாைரத் ்தடவயில்டல.  திருமேண 
வாழ்கட்கயி்ல இருங்கள் எனறு கூறி-

விட்ைார்்கள்.  உண்டமே-
யி்ல்ய இரு ்பைகில் 
்கால் டவ்க்க முடியாது 
என ்யாசித்து குடும்ப 
வாழ்கட்க்க்்க மு்ககி-
யத்துவம ச்காடுத்து 
எனது வாழ்கட்கயின 
்கால்்கடள ்பதி்க்க ஆரம-
பித்்தன.

  உங்களுடைய 
இல்ககிய        
ஆரம்பம குறித்து 
கூறுவீர்்களா?

ஆம. உண்டமேயி-
்ல்ய  எனது இல்ககி-

யப் ்பயணம ஆறோம ஆண்டு முதல் 
ஆரமபி்க்கப்்பட்ைது. எங்கள் ்பாைொ-
டலயில் ரஹமோன 
எனனும விஞ்ான 
ஆசிரியர் இருந்தார்.  
அவர் ஒரு விஞ்ான 
ஆசிரியர்.  ஆனாலும 
அவர் நிடறேய புத்த்கங-
்கள் வாசிப்்பார். அவர் 
ட்கயில் நிடறேயப் புத்த-
்கங்கள் இரு்ககும.   அவ-
ரிைம  முதன முதவலா்க 
நான ்கண்ணால் ்கண்ை 
புத்த்கம யாசதனில் 
மேடறேந்த மேர்ஹஹும 
அடமேசெர்  எம. எச. 
எம. அஷ;ரஃப் எழுதிய ' 
நான எனனும நீ' எனனும ்கவிடதத் 
சதாகுதி நூல் ஆகும.

அந்நூடல வாஙகிப் ்படித்த 
்ா்ப்கம இனனும நிடனவி்ல இரு்க-
கிறேது.   ்காதல் ்கவிடத்கள் வாசிப்்ப-
சதனறோல்   அதி்கம ஆர்வம.  அந்த 
நூலில் ஒரு ்காதல்  ்கவிடத ்காணப்-
்பட்ைது.  'உன ந்கத்தின தா்க்கத்தால்  

உணர்வு ச்பற்றே எனனிதயத்தின 

அந்த இன்பம இனனும இரு்ககிறேது.' 
அந்த ்கவிடதடய வாசித்த பினபு 
என்ககு ்கவிடதயின மீது ஒரு ஈர்ப்பு 
வந்தது.

அந்த வட்கயில்  நான  எழுதிய  
முதலாவது  ்கவிடதயும ்காதல் 
்கவிடத தான.  '்கண்்கள் மேட்டும 

்நா்ககி விை  வார்த்டத்கள் ்பரிமோறோ-
மேல் ' எனறு  சதாைஙகி ்பல ்கவிடத-
்கள் எழுதி்னன. ஒன்பதாம ஆண்டு 
வடரயிலும மூனறு வருைம ்காதல் 
்கவிடத்கள் எழுதி்னன.  

அ்த்்பானறு தான ஒன்பதாம 
ஆண்டிலும  நான ்கரும்பலட்கயில்  
வாெ்கம   ஒனடறே எழுதி டவத்்தன. 
' முட்ைாள் இரண்டு வழியில் முன்ன-
றேலாம.  ஓனறு அரசியல் மேற்டறேயது 
சினிமோ. '  எனறு ஆகும.  இடத 
வகுப்்பாசிரியர் ்பார்த்து விட்டு 
'இந்த வாெ்கத்டத யார் எழு-
தினார்' எனறு ்்கட்ைார். 
அவர் அடுத்த வகுப்பு ஆசி-
ரியடர அடழத்து வந்து 
்பாராட்டினார்.  அனறு 
முதல் என்ககு புத்த்கங-
்கள் ச்காண்டு வந்து 
தந்தார். ொண்டிலி-
யனின ்கடதப் புத்-
த்கங்கள் என்ககு 
பிர்யாெனமோனதா்க 
இருந்தது. அனறு 
இருந்துதான எனனுடைய இல்ககியப் 
்பயணம ஆரம்பமோயிற்று.  அ்க்கால 
்கட்ைத்தில் இலஙட்கயில் சவளிவரும 
்தசிய ்பத்திரிட்க்களு்ககும ஆ்க்கங -
்கள் அனுப்பு்வன. நிடறேய ஆ்க்கங -
்கள் பிரசுமோகியுள்ளன.

ொண்டிலியனின ச்பானவிலஙகு,  
மேணிவண்ணின குறிஞசி மேலர் ஒ்ர 
நாளில் வாசித்து முடித்து விட்டு 
மேறுநாள் ஆசிரியரிைம  ஒப்்படைப்-
்்பன. அதன பினனர் தான நான 
்யாசித்்தன. ்கடத்ககும இந்நூ-
லின தடலப்பின ச்பாருத் -
தப்்பாடு்கள் 

்பற்றி்ய.  ஏன இந்த்க ்கடத்ககு 
குறிஞசு மேலர் எனறு ச்பயர் டவத் -
தார்்கள்.  ஏன ச்பான விலஙகு 
எனறு ச்பயர் டவத்தார்்கள்.  அனறு 
சதாைஙகிய இந்தப் ்பயணம  இனறு 
வடரயிலும  வாசிப்்பதிலும  எழுதுவ -
திலும அதி்கம ஈடு்பாடு ்காட்டி வருகின-

்றேன. ெகுனி எனறே ்பைத்டதப் ்பார்த் -
்தன. இந்தப் ்பைத்திற்கும இந்தப் 
ச்பயரு்ககும  எனன ச்பாருத்தப்்பாடு 
இரு்ககிறேது என ஆராய்வன.

நான நனறோ்கப் ்பாடு்வன. 
என்ககு நல்ல குரல் வளம இரு்ககி-

றேது.  ்பாைொடலயில் எல்லா 
டவ்பவங்களிலும ்பாடு்வன.  
எனன  புதிய ்பாைல்்கள் சவளி-
வருகினறே்றே  அ்த ்பாைடல 
அர்த்துமுள்ளதா்க மோற்றிப் 
்பாை்க கூடிய திறேடமே எனனிைம 
இரு்ககிறேது. அவற்டறே இனறு 
வடரயிலும செயது ச்காண்டு-
தான இரு்ககி்றேன.

  எழுத்துத்துடறே்ககு திருமே-
ணம தடையா்க அடமேய-
வில்டலயா?

என ்கணவரினால்  எனனு-
டைய எழுத்துத் துடறே்ககு எந்த-

விதமோன தடையும விதி்க்கவில்டல. 
நான திருமேணம முடித்து 16 வருைங-
்கள் ஆகினறேன.  திருமேணம முடி்க-
கும ்்பாது 19 வயது.  எனனுடைய  
்கணவர் இல்ககிய முயற்சி்களு்ககு 
100 விகிதம  ஒத்துடழ்க்கா விட்ைால் 

ஒரு புதிய நூசலானடறே எனனால் 
சவளி்கச்காணர்ந்திரு்க்க முடியாது.

ஆனால்; நான திருமேண 
வாழ்கட்க எனனசவனறு சதரிந்து 
ச்காள்வதற்கு முனன்ர குடும்ப 
வாழ்கட்கப் ்பாடதயில் ்காலடி 
எடுத்து டவத்து விட்்ைன.  எந்தளவு 
எனறோல் முழுடமேயா்க ்பாைொடல 
வாழ்கட்க ்பற்றித் தான சதரியும. 
திருமேண வாழ்கட்க ்பற்றி ச்பரிய-
ளவு சதரியாது. ச்பாதுவா்க ஒரு 
்தனீடர்க கூை தயாரி்க்கத் சதரியாது.  
ஆனாலும புகுந்த வீட்டில்   தாலி 
எனறே ்வலி வந்து விட்ைால்  ஒரு ்ப்க-
குவப்்பட்ை ஒரு ச்பண்ணா்கத் தான 
ெமூ்கம எதிர் ்பார்்ககும.  மேடனவி. 
மேருமே்கள்,  டமேனி எனறு வரும 
்்பாது  சிறிய வயதுப் பிள்டள எனறு 
்கருதமோட்ைார்்கள்.  அந்த வட்கயில் 
்பல ெவால்்கடள நான எதிர்்நா்க்க 
்வண்டி ஏற்்பட்ைது.  இல்ககியப் ்பய-
ணத்தில் சில தடு மோற்றேங்கள்  ஏற்-
்பட்ைன.

திருமேண ்பந்தத்தில் இடணந்து 
ச்காண்ை பிற்்பட்ை ்கால ்கட்ைத்தில் 
இல்ககியத்திற்கு  தடை்கள் ஏற்்பட்-
ைன.  ஆனாலும அந்த ்நரம கூை 
எனனுடைய இல்ககிய ஆர்வம எந்த-
ளவு இருந்தது எனறோல்  எனனுடைய 
குழந்டத பிறேந்த ெமேயத்தில் எல்-
்லாரும ஆரா்ரா ஆரிரா்ரா எனறு 
எனறு தான தாலாட்டுப் ்பாைல்்கள்  

்பாடுவார்்கள்.  நான ஒரு வித் -
தியாெமோன ஒரு தாலாட் -
டுப் ்பாைடல இயற்றி என 
குழந்டத்களு்க்கா்கப் ்பாடி 
வந்்தன.  எனனுடைய 
முதல் குழந்டதயின 
ச்பயர் ஐனா எனனு-
டைய தாலாட்டுப் ்பாைல்-
்கள் உஙளுர் சுற்று 
வட்ைாரத்தில் பிர்பல்ய-
மோ்கப் ்்பெப்்பட்ைன.  
'அல்லாஹ அல்லாஹ 
யா அல்லாஹ  ஜனா -
வு்ககு அறிடவ ச்காடு 

நல்லா . ச்பற்்றோர் சொல்டல்க 
்்கட்டிை ்வண்டும.  ச்பரி்யார் 
்்பாற்றிை வாழந்திை ்வண்டும.  நற்-
குணத்தில் இவள் உயர்ந்திைணும ' 
என்க்கான எல்லா்க ்காரியங்கடள-
யும ஒரு தனித்துவமோ்க செயது 
வந்்தன.

  உங்கள் பிள்டள்கள் ்பற்றி கூறு -
வீர்்களா?

மூத்த மே்கள் ஐனா அவர் 11 
ஆம ஆண்டு ்கல்வி ்பயிலுகின-
றோர்.  அ்ககுறேடண ஆயிஷா ்பாலி்க 
்கல்லூரியில் ்படி்ககினறோர்.  அவர் 
ஐந்தாம  ஆண்டு புலடமேப் ்பரிசில் 
்பரீட்டெயில் சித்தியடைந்தவர்.  இலட்-
சியங்கள் ச்பரிய ஆளானதற்கு  
பினனர் ஊட்ைப்்படுவதில்டல. அடவ  
சிறிய வயதில் இருந்து ஊட்ைப்்பை 
்வண்டும.  அப்்படி ஊட்ைப்்பட்டு 
வளர்த்த பிள்டள்கள் தான இவர் -
்கள். இரண்ைாவது மே்கள் இமோனா. 
ஒன்பதாம ஆண்டு  அ்ககுறேடண 
அல் அஸ்ஹர் ்தசிய ்பாைொடல-
யில் ்கல்வி ்பயிலுகிறோர். மூனறோவது  
மே்கன மேஹதி.  நீரல்ல முஸ்லிம வித்-
தியாலயம. நான்காவது மே்கன சீத். 
மூனறு வயது. 

     (சதாைர் ்ப்க.7)

கலை இைக்கியத்தில் தடம் 
பதித்த தன்னிகரில்ைலா பபண்

க�ொ்ரானா சதாற்று அடுத்து 
இனடறேய ச்பாருளாதார 

சநரு்க்கடியான ்கால சூழலில் அசசு 
ஊை்கங்கள் ெவால்்கடள சவற்றி 
ச்காண்டு ஈ ்்பப்்பர், ஒன டலன 
மூலம சவளிவரும ச்பாழுது தமிழ 
்கடல இல்ககியத் துடறே ொர்ந்த விை -
யங்கள் ெமூ்க வடலத்தளம ஊைா்க-
வும  அசசு ஊை்கங்கள் வாயிலா்கவும 
்ொர்ந்து ்்பா்காமேல் சவளி்கச்கா-
ணரப்்படும நிடலயில் ஈழத்து தமிழ 
இல்ககியப் ்பரப்பில் நூல்்கள் சவளி -
வந்து ச்காண்டிருப்்பதும அதற்்கான 
சவளியீட்டு விழா்க்களும இல்ககிய 
நி்கழவு்களும மி்கச சிறேப்்பா்க நடை-
ச்பற்று வருவடத நாம அடனவரும 
ஒப்பு்க ச்காண்்ை ஆ்க ்வண்டும. 
அந்த வட்கயில் அ்ககுறேடணயில்  
அஸ்மியா நிஸாம எழுதிய 'மேனிதம 
இல்லா பூமி' எனறே ்கவிடதத் 
சதாகுதி சவளியீட்டு விழா சவகு 
விமேர்டெயா்க இைமச்பற்றேது. இவர் 
நாவலப்பிட்டிய பிர்தெத்டத பிறேப்பி-
ைமோ்க ச்காண்ைவர். அவ்வூரில் சிறிய 
வயதில் இல்ககியத்தில் தைம ்பதித்-
தவர். அந்நூலாசிரியர் அஸ்மியா 
நிஸாம ்ாயிறு  தின்கரன செந்தூ-
ரம ்பத்திரிட்க்ககு வழஙகிய செவ்வி.

்நர்்காணல்: இக்பால் அலி

அக்குறணை அஸ்மியா நிஸாம்
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(06ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
ஆசியப் பபொட்டிதயொன்றில் நூறு 

படங்களை துரி்கதியில் த�ொல்லி 
முடித்�ளைககு நீங்களும் �னியொர் 
்கல்வி நிளையத்தில் படிப்பிககின்்ற 
ஆசிரிளய அளை குறித்து �னியொர் 
்கல்வி நிளையத்தில் படிப்பித்து ைரு-
கின்ப்றன்.  அஙகு விஞ்ொனப் பொடம் 
படிப்பித்துக த்கொண்டிருந�  உளைஸ் 
ஆசிரியர் என்பைர்  நொன் படித்துக 
த்கொடுககின்்ற தி்றளனப்  பொர்த்து  
ைந�ொர்.  ஒரு �டளை அைர் என் 
அருகில் ைநது '  நல்ை �மிழ் அறிவு 
இருககி்றது.  த�ொண்டர் ஆசிரியரொ்க 
பொட�ொளையில் ப�ர்த்து விடைொ' என்று 
வினவினொர்.    அப்பொட�ொளையில்  என் 
மீது நம்பிகள்க ளைத்து ்க.தபொ. � �ொ�ொரண 

�ரம் ைற்றும் உயர் �ரம் ்கற்பிப்ப�ற்-
்கொன  அனுைதிளய தபற்றுத்  �ந�ொர். 
அப்பொட�ொளையில் இரு ைருடங்கள் 
படிப்பித்ப�ன். ஒரு பூரணைொன திருப்-
திளய  அந�ப் பிள்ளை்கள் அளடந-
�ொர்்கள்.   என்னுளடய ைய�ொன 
ைொைொ ைொமி. குழநள�்கள் இந� ஊர் 
உ�விககு யொரும் இல்ளை.  இரண்டு 
படகில் ்கொல் ளைக்க முடியொது என்்ற 
அடிப்பளடயில் அதில் இருநது விைகிக 
த்கொண்படன்.

  ' ைனி�ம் இல்ைொ பூமி '   ்கவிள� 

நூளை தைளிக த்கொணருை-
�ற்்கொன ஆர்ைம் உங்களுககு 
எவைொறு ஏற்பட்டது.

அநநூலில் இடம்தபற்றுள்ை ்கவி-
ள�்கள் யொவும் மூன்று நொன்கு ைொ�ங-
்களில்  எழுதிய ்கவிள�்கைொகும்.  
எந� �ஞசிள்க்களிலும் பத்திரிள்க்களி-
லும் பிரசுரக்கப்பட வில்ளை. ைொ�்கர் 
ைத்தியில் ஜனரஞ�்கப்படுத்�ப்பட-
வில்ளை.  எனினும் ஒரு த�ொகு-
தியொ்க தைளிகத்கொணர்நதுள்-
பைன்.  50 ்கவிள�்கள் உள்ைன. 
நூறு பக்களைக த்கொண்டது.

ஒவதைொரு ்கவிள�்களிலும் 
ஒவதைொரு �மூ்கப் பிரச்சிளன்கள் 
த�ொல்ைக கூடிய த�ய்தி்களைபய 
எழுதியுள்பைன்.  ள்கத் த�ொளை-

பபசியில் தபண்்கள் 
அதி்கைவு மூழ்கிப்-
பபொய் உள்ைொர்்கள்.  
தபொதுைொ்க இைம் �ொய்-
ைொர்்கள்  ள்கத்த�ொ-
ளைபபசிபயொடு�ொன் 
்கொைத்ள�க ்கடத்துகி-
்றொர்்கள்.  குழநள�்களைக 
்கைனிப்பள� விட ள்கத் 
த�ொளைபபசிளயப் பொர்ப்பது,  
ள்கத்த�ொளை பபசியின் 
தபற்்றரிளயச் �ொர்ஜ் பண்-
ணுைது பபொன்்றைற்றில் 
்கைனம் த�லுத்துகி்றொர்்கள். 
இ�னொல் ைழளையின்  

ைனககுமு்றல்்கள் எப்படி இருககி்றது.  
ஒவதைொரு ்கவிள�்களிலும் இந� 
அைை நிளைளய சுட்டிக்கொட்டி எழுதி-
யுள்பைன். தபண்்கள் குறித்�  நல்ை 
விடயங்களை �மூ்கத்திற்குச் த்கொண்டு 
ப�ர்க்க பைண்டும்.  வி�ளைத் �ொய்-
ைொர்்கள் பற்றி எழு� பைண்டும் என்்ற 
அைொ இருககி்றது. இைம் வி�ளைத் 
ைொர்்கள் எப்படி ்கஷடப்பட்டுக த்கொண்டு 
இருககி்றொர்்கள் என்பது பற்றி எழு�-
வுள்பைன்.  

 தைற்றி்கரைொன முள்றயில் நடந-

ப�றிய உங்கள் நூல் தைளியீட்டு 
விழொ பற்றிக கூறுவீர்்கைொ?  

தபரு எண்ணிகள்கயிைொன 
தபண்்கள் ்கைநது த்கொண்ட நூல் 
தைளியீட்டு விழொ  என்று குறிப்பிட்-
டுச் த�ொல்ைைொம்.  இள�ப் பொர்ககும் 
பபொது �நப�ொ�ைொ்க இருந�து.  அர-
சியல்ைொதி்கள் யொரும் அளழக்கப்பட 

வில்ளை. அரசியல்ைொதி்கள் ைந�ொல் 
தபரு எண்ணிகள்கயிைொனைர்்கள் 
்கைநது த்கொள்ைொர்்கள்.

இந�க ்கவிள�த் த�ொகுதிளய சூம் 
ைழியொ்க தைளியிட பயொசித்து ைொழ்த்-
துளர பைண்டி பிரொன்ஸில் 
உள்ை அமீன் அைர்்களிடம் 
த�ொடர்பு த்கொண்படன். 

அைர் இநதியொளைச் ப�ர்ந-
�ைர்.  ்கவி்ர்்களுகத்கல்-
ைொம் �ளைளை �ொங்கக 
கூடியைர். அைர் எனககு குறுந-
�்கைல்  ஒன்ள்ற அனுப்பி 
இருந�ொர்.  அ�ொைது ' இந� 
்கவிள�்களை நூல் ைடிவில் 
த்கொண்டு ைரொைல்  ஏன் சூமில் 
தைளியிடப் பபொகின்றீர்்கள் ' 
என்று ப்கட்டு எழுதி இருந�ொர்.  
அ�ற்கு தபொருைொ�ொர ை�தி-
யில்ளை என்்ற கூறிய�ற்குப் 
பின்னர் அ�ளன தைளியிடு-

ை�ற்்கொன பண உ�விளயத் 
�ருகிப்றன் என்று கூறினொர். 
அந� ைள்கயில் �ொன் இந� 
நூல் அச்சில் தைளி ைரக 
்கொரணம். அககு்றளணளயப் 
தபொறுத்� ைளரயில் எனககு 
இைககியைொதி்கள் எைளரயும் 
த�ரியொது.  இ�ற்கு ஐடிஎஸ் 

நிறுைனத்தின் ளப�ல் 
இ�ற்கு ஒத்துளழப்பு 
ைழஙகுை�ொ்க கூறி-
னொர்்கள்.

அைர்  இந� நூல் 
தைளியீட்டு விழொ-
வுககு உ�வி த�ய்-
கிப்றொம்.  ஆனொல் 
இ�ற்கு யொர் யொளர அளழப்-
பது என்பது   த�ரியொது 
என்று கூறி அைர் இவதை-
ளியீட்டு விழொவுககு ஒத்து -
ளழப்பு ைழங்க முன்ைந -
�ொர்.  ஆனொலும்  இந� 
நூல் தைளியீட்டு விழொ -
வுககு ைருள்க �ந�ைர்்கள் 

யொைரும்  எனக்கொ்க ைருள்க �ந� 
�னக கூட்டம் எனைொம்.

இவவிழொவுககு 300 பபர் 
அைவில் ைந�ொர்்கள்.  அந� 300 
பபரும் ஒவதைொரு �னிச் சி்றப்பு 

ைொய்ந�ைர்்கள்.   ஒவதைொருைருட -
னும் குள்றந�து 20 நிமிடைொைது  
நொன் ்கள�த்திருப்பபன்.  இள� 
யொரிடம் ப்கட்டொலும் த�ொல்லுைொர் -
்கள்.  ்கொளையில் 5 ைணிககு 
த�ொளைபபசியில் உளரயொடினொல்  
ைொளை 12 ைணி ைளரயிலும் 
த�ொளைபபசியில் பபசிக த்கொண்பட 
இருப்பபன்.  அப� �ொன் என்னுளடய 
ைொழ்கள்கயொய் இருந�து. இன் -
ள்றககு 10 பபருககு ்கள�த்�ொல் 
நொளைககு 10 பபருககு ்கள�ப் -
பபன்.  ஆரம்பத்தில் இருநது இந� 
நூல் தைளியீட்டு விழொ பற்றிப் 

பப� பைண்டும். 
முன்னர் ்கள�த்�ைர்்க-

ளுககு திரும்ப ்ொப்கப்ப-
டுத்� பைண்டும். 

இந� நூல் தைளியீட்டு 
விழொ ஆரம்பிககும் ைளர-
யிலும் த�ொளைபபசி 
அளழப்ளப நிறுத்� 
வில்ளை.  அ�னொல் �ொன் 
அககு்றளண ைண்ணில் 
தபரு எண்ணிகள்கயிைொன 
தபண்்கள் ்கைநது த்கொண்ட 
ஒரு நூல் தைளியீட்டு விழொளை 
மி்கவும் சி்றப்பொ்க நடத்தி முடிக்க 
முடிந�ளையிட்டு நொன் மிக்க 
ைகிழ்ச்சியளடகின்ப்றன்.

்களை்ர் தைொஹைட் 
நஸொர் 

Denesh Jack நட்பிளன பைலும் 
அழ்கொககுைப� உண்ளையொன 
சிை நண்பர்்கைொல் �ொன் 

ஹரீஸ் ைற்றும் சுளஹர்
ைரு�முளன Puwanesh Idayachandran

ைத்திய த்கொழும்பு இநதுக ்கல்லூரி
நண்பர்்கள்H
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புள்கப்பட ்களை்ர் அருள், அறிவிப்பொைர் 
ரிைொ, நைொஸ்



இயக்குனர் அனுதீப் இயக்்கத்-
தில் சிவ்கார்த்திக்கயன் தறகபாது 
பிரின்ஸ் படத்தில் நடித்து வருகிறார். 

இப்படத்தின் இரணடாம் பாடல் குறித்த அறிவிப்பு 
வவளியாகி உள்ளது. இயக்குனர் அனுதீப் இயக்்கத்தில் 

நடி்கர் சிவ்கார்த்திக்கயன் நடிப்பில் 'பிரின்ஸ்' திரரப்-
படம் தமிழ் மறறும் வதலுங்கு என இருவமாழி்களில் 
உருவாகி வருகிறது. இநத படத்தில் சிவ்கார்த்திக்க-

யனுக்கு க�ாடியா்க உக்ரரன் நாடரடச் கேர்நத மரியா 
ரியாகபாஷப்்கா நடித்து வருகிறார். கமலும் இப்படத்தில் 

ேத்யராஜ், பிகரம்ஜி அமரன் உளளிடட பலர் நடிக்கின்ற-
னர். தமன் இரேயரமக்கும் இநத படத்திறகு மகனாஜ் பர-
மஹம்ோ ஒளிப்பதிவு வேய்கிறார். 'பிரின்ஸ்' திரரப்படத்தின் 
முதல் பாடலான பிம்பிலிக்கி பிலாப்பி பாடல் வவளியாகி 
அரனவரரயும் ்கவர்நதது. இநநிரலயில் 'பிரின்ஸ்' 
திரரப்படத்தின் இரணடாம் பாடல் குறித்த அறிவிப்பு 
வவளியாகி உள்ளது. அதன்படி வ�சிக்்கா என்ற 
இரணடாவது பாடல் நார்ள மாரல 5 மணிக்கு 
வவளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது. 
இநத பாடலின் அறிவிப்பால் ரசி்கர்்கள 
குஷியில் உள்ளனர். இப்படம் தீபாவளி 
அன்று திரரயரங்கு்களில் வவளியா்க-
வுள்ளது குறிப்பிடத்தக்்கது.
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எம்.மாகிரட, எலபட்கம

க்களவி:- அரவிநதோமி 
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி ்காநதுக்கு 
வில்லனா்க நடிக்்கப் கபாகிறாராகம 
உணரமயா...?

பதில்:- 'டான்'பட இயக்குநர் சிபி 
ேக்்கரவர்த்தி அணரமயில் சூப்பர் 
ஸ்டார் ரஜினி்காநரத ேநதித்து 
நர்கச்சுரவ ்கலநத ்கரத ஒன்ரற 
வோல்லி இருக்கிறார். ்கரதக்கடடு 
உறோ்கமரடநத சூப்பர் ஸ்டார் 
"விரரவில் முழுக்்கரதயுடன் 
வாருங்்கள இரைநது பணியாறற-
லாம்"என்று நம்பிக்ர்க அளித்திருக்-
கிறார். அத்துடன் இநதப் படத்ரத 
ரலக்்கா நிறுவனம் தயாரிக்்க இருப்-
பதா்கவும் த்கவல் வவளியாகி இருக்-
கிறது. இநநிரலயில்'தரலவர் 
170'என தற்காலி்கமா்க வபயரிடப் 
படடிருக்கும் இநதப் படத்தில்தான் 
அரவிநதோமி வில்லனா நடிக்்க 
இருக்கிறாராம். அவரும் அதறகு 
ேம்மதித்திருக்கிறாராம்.

ஆர்.க்க.புஹாரி, மாவவனல்ல.

க்களவி:- வவறறி்கரமா்க 
ஓடிக் வ்காணடிருக்கும் 

வாசுகதவ 
கமனனின் 
'வவநது 
தணிநதது 
்காடு'படத்தின் 
நாயகி சித்தி 
இத்தானி-
ரயப் பறறி 
வ்காஞேம் 
வோல்லுங்்க-
க்ளன்..?

பதில்:- மும்ரபயில் பிறநது 
வ்ளர்நத நடிர்க சித்தி இத்தானி 
தமிழ் திரரப்படத்தில் நடிர்கயா்க 
அறிமு்கமாகியிருநதாலும் அவர் 
நடித்த ்காடசி்கர்ள அவகர தமிழில் 
கபசி இருப்பது அரனவரரயும் 
ஆச்ேரியப்படுத்தியது. அவருரடய 
அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய உரைப்-
பிறகு வாழ்த்து வதரிவிப்பவர்்க-
ளுக்கு நன்றி வதரிவித்து நடிர்க 
சித்தி இத்தானி கபசுர்கயில் 
"ஆச்ேரியமா்கவும் மகிழ்ச்சியா்க-
வும் இருக்கிறது. நானும் வ்கௌதம் 
கமனன் அறிமு்கப் படுத்திய நடி-
ர்கயாகி விடகடன். நான் நடித்த 
்காடசி்களுக்கு நாகன பின்னணி 
கபேகவணடுவமன இயக்குநர் 
்கடடர்ளயிடடது டன் முதலில் தயங்-
கிகனன். பிறகு என்னுரடய தநரத-
யார், வவாய்ஸ் கமாடுகலஷன் 
பயிறசியா்ளர் என்பதால் எனக்கு 
உதவி வேய்து பின்னணி கபே-
ரவத்தார். அதன் பிறகு வ்கௌதம் 
கமனன் க்கடடு விடடு பாராடடு 
வதரிவித்தார். இநத திரரப் 
படத்தில் 'பாரவ' எனும் 
்கதாபாத்திரத்தில் 
நடித்திருக்-

கிகறன்.இநத 'பாரவ' ரசி்கர்்கர்ள 
குரல் வழியா்கவும் ்கவர்வார் என 
நம்புகிகறன்" என்றார் நடிர்க சித்தி 
இத்னானி.

மக்கநதிரன் மலர்ராணி
வ்காழும்பு-13

க்களவி:- பின்னணிப் பாட்கர் 
P.B.Sriனிவாஸ் அவர்்கள  நடி்கர் 
தில்கம் சிவாஜி ்ககைேனுக்்கா்க  
பின்னணி குரலில் பாடியிருக்-
கிறாரா...! பலரிடம் க்கடகடன்... 
இல்ரல என்றுதான் எல்கலாரும் 
வோல்லுகிறார்்கள...நீங்்களும் 
அரதகயதான் வோல்லப்கபாகிறீர்-
்க்ளா வமாழி வாைன் கேர்..?

பதில்:- நீங்்கள வோல்வதும் 
உணரமதான்.. சிவாஜி ்ககைேனுக்-
்கா்க அவர் பின்னணி குரல் வ்காடுக்-
்கவில்ரல என்றுதான் பலரும் 
வோல்லுகிறார்்கள. ஆனாலும் நான் 
வ்காஞேம் கதடிப் பார்த்ததில் P.B.S. 
ஒகர ஒரு பாடல் மடடுகம பாடியிருக்-
கிறார் என்ற விபரம் வதரிய வநதது. 
அநத பாடல் இடம் வபறற படம் 
'நான் வோல்லும் ர்கசியம்' அநத 
பாடல் "்கணகடகன உன்ரன ்காதல் 
க�ாதிகய.."என்று ஆரம்பமாகிறது. 
்காடசியில் சிவாஜி ்ககைேனும் அஞ-
ேலிகதவியும் நடித்திருக்கிறார்்கள.

P.B.Sசும் லீலாவும் பாடரல பாடி-
யிருக்கிறார்்கள.

கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

சினி பஜார் கேள்வி பதில், 
தின்கரன் வார மஞேரி,

கலக் ஹவுஸ், வ்காழும்பு--10. 

'இநதியன் 2' படப்பிடிப்பில் ்கா�ல் அ்கர்-
வால் தனது பகுதி்களுக்்கா்க ்க்ளரிப் பயிறசி-

யில் தீவிரமா்க ஈடுபடடு வருகிறார். இயக்-
குனர் ேங்்கர் இயக்்கத்தில் ்கமல்ஹாேன் 

இரடரட கவடத்தில் நடித்திருநத 
இநதியன் திரரப்படம் ரசி்கர்்க-

ளிடம் வபரும் வரகவறரப 
வபறறது. 

இதரனத் வதாடர்நது 
25 வருடங்்களுக்கு பிறகு 
மீணடும் ்கமல்ஹாேன் 
நடிப்பில் 

'இநதியன்-2' 
திரரப்படத்தின் 

பணி்கள வதாடங்-
கின. பின்னர் ஒரு 

சில ்காரைங்்க்ளால் இதன் 
படப்பிடிப்பு நிறுத்தப்படடிருநதது. 

இரதயடுத்து ேமீபத்தில் இப்ப-
டத்தின் படப்பிடிப்பு பூர�யுடன் 
வதாடங்கியது. 

இநதநிரலயில், இநத படப்பி-
டிப்பில் ்கமல்ஹாேன் இரைவ-
கதாடு அவருடன் ்கா�ல் அ்கர்-
வால் பங்க்கறகிறார். படத்தில் 
இடம்வபறவுள்ள பி்ளாஷ் கபக் 
்காடசி்கள படமாக்்கப்படடு வரு-
வகதாடு மி்கவும் பிரம்மாண-
டமா்கத் தயாராகி வருகிறது. 
இநத படப்பிடிப்பில் ்கா�ல் 

அ்கர்வால் தனது பகுதி்களுக்-
்கா்க ்க்ளரிப் பயிறசியில் தீவிரமா்க ஈடுபடடு 
வருகிறார். இநத வீடிகயா தறகபாது இரை-
யத்தில் வரரலாகி வருகிறது.

நான் நடிக்்க வராமல் கபாயிருநதால் கபஷன் டிரேனிங் படித்திருப்கபன் என நடிர்க நிதி அ்கர் -
வால் அளித்த ஒரு கபடடியில் வதரிவித்துள்ளார். சிம்பு க�ாடியா்க 'ஈஸ்வரன்', வ�யம் ரவி 

க�ாடியா்க 'பூமி' கபான்ற படங்்களில் நடித்து பிரபலமானவர் நிதி அ்கர்வால். இவர் வதலுங்கிலும் ஓரிரு 
படங்்கள நடித்திருக்கிறார்.

ேமீபத்தில் ஒரு நி்கழ்ச்சியில் ்கலநது வ்காணட நிதி அ்கர்வாலிடம், 'நடிக்்க வரவில்ரல என்றால் என்ன 
வேய்திருப்பீர்்கள?' என்று க்கட்கப்படடது. இதறகு பதில் அளித்து அவர் கபசியதாவது:-

"சினிமா எனக்கு மி்கவும் பிடித்த ஒன்று. எனக்கு நடிப்பு வரவில்ரல என்றால், கவறு ஏதாவது கவரலக்கு 
கபா என்று எனது குடும்பத்தினர் வோல்லியிருப்பார்்கள. ஒருகவர்ள நான் நடிக்்க வராமல் கபாயிருநதால் கபஷன் டிரேனிங் 
படித்திருப்கபன். அதன் பின்னணியில் புதிய வதாழில் வதாடங்கியிருப்கபன். ஆரட அலங்்கார வபாருட்களில் ஒரு புதுரமரய 
ஏறபடுத்தி இருப்கபன். நிச்ேயமா்க எனது குடும்பத்தினரும் முழு ஒத்துரைப்ரப அளித்திருப்பார்்கள."

இவவாறு அவர் கூறினார். தமிழில் 2 படங்்கள மடடுகம நடித்துள்ள நிதி அ்கர்வாலுக்கு வேன்ரனரய அடுத்த ்காடடுப்பாக்்கம் 
பகுதியில் ரசி்கர்்கள க்காவில் ்கடடி வருவது குறிப்பிடத்தக்்கது.
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்ல் 'வணங்கான்' படத்தில் சூர்காவிற்கு ஜ�காடி்கா் 
கீரத்தி ஷெட்டி நடித்து வருகிறகார. ஜேலும், இ்க்குனர 

ஷவங்ட் பிரபு இ்க்்த்தில் புதி் படத்திலும் நடித்து 
வருகிறகார. ஷெலுஙகில் முன்னணி நடிக்்கா் 

வலம் வரும் கீரத்தி ஷெட்டி 'உபஷபன்னகா' படம் 
மூலம் திகரயுலகிற்கு அறிமு்ேகானகார. இகெத்-

ஷெகாடரந்து 'ஷி்காம் சிங்கா ரகாய்', 'தி வகாரி்ர' 
ஜபகான்ற படங்ளின் மூலம் ்வனம் 

ஈரத்ெகார. ெற்ஜபகாது இ்க்குனர பகாலகா 
இ்க்்த்தில் 'வணங்கான்' படத்தில் 

சூர்காவிற்கு ஜ�காடி்கா் நடித்து வரு-
கிறகார. 
இகெத்ஷெகாடரந்து இ்க்குனர 
ஷவங்ட் பிரபு இ்க்கும் படத்தில் 

நகா் கைென்்காவுக்கு ஜ�காடி்கா் 
நடிக்கிறகார. இந்நிகலயில் 
நடிக் கீரத்தி ஷெட்டி, ைமூ் 
வகலெளத்தின் மூலம் ரசி-
்ர்ளின் ஜ்ள்விக்கு பதில-
ளித்துள்ளகார. அபஜபகாது 
நடி்ர சூர்கா பற்றி 
ரசி்ர ஒருவர ஜ்ட்ட 
ஜ்ள்விக்கு நகான் 
ைந்தித்ெ ேனிெர-
்ளில் மி்வும் 
ேரி்காகெக்கு-
ரி்வர அவர 

ெகான் என்று 
கீரத்தி ஷெட்டி 

பதிலளித் -
துள்ளகார.

கீர்த்தி ஷெட்டியின் 
மரியாதைக்குரியவர்
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யக்குனர் ஆர். ்கார்த்திக் இயக்்கத்தில் அகோக் வேல்வன் நடித்துள்ள 
படம் 'நித்தம் ஒரு வானம்'. இப்படத்தின் டீேர் ேமூ்க வரலத்ளத்தில் 
வவளியாகி ரவரலாகி வருகிறது. அறிமு்க இயக்குனர் ஆர். ்கார்த்திக் 

இயக்்கத்தில் அகோக் வேல்வன் ்கதாநாய்கனா்க நடிக்கும் படம் 'நித்தம் ஒரு 
வானம்'. இதில், அபர்ைா பாலமுரளி, ரித்து வர்மா, சிவாத்மி்கா ரா�கே்கர் 

ஆகிகயார் முக்கிய ்கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கின்றனர். வியாக்காம் 
ஸ்டூடிகயாஸ் தயாரித்துள்ள இப்படத்திறகு பிரபல மரலயா்ள 
இரேயரமப்பா்ளர் க்காபி சுநதர் இரேயரமத்துள்ளார். 
இப்படம் மரலயா்ளத்தில் 'ஆ்காேம்' என்ற தரலப்பில் 
உருவாகியுள்ளது. ேமீபத்தில் இப்படத்தின் ்கதா-
பாத்திரங்்கர்ள படக்குழு அறிமு்கம் வேய்து 
கபாஸ்டர்்கர்ள வவளியிடடது. இநநிரலயில், 
இப்படத்தின் டீேர் வவளியாகியுள்ளது. இயக்-
குனர் அடலீ தனது ேமூ்க வரலத்ளப் 
பக்்கத்தில் வவளியிடடுள்ள இநத டீேர் 
ரசி்கர்்கள மத்தியில் ்கவனம் ஈர்த்து 
வருகிறது. 'நித்தம் ஒரு வானம்' 
திரரப்படத்தில் அகோக் வேல்வன் 
மூன்று ்கதாபாத்திரங்்களில் நடித்-
துள்ளது குறிப்பிடத்தக்்கது.

சமநதா தறகபாது குைகே்கர் இயக்்கத்தில் 
ோகுநதலம் படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்-

தின் ரிலீஸ் தி்கதிரய படக்குழு அதி்காரப்புர்வமா்க 
அறிவித்துள்ளது. நடிர்க ேமநதா தறகபாது 
ேரித்திர ்கரதயம்ேம் வ்காணட படமா்க உருவா-
கியுள்ள ோகுநதலம் படத்தில் நடித்துள்ளார். 
மரலயா்ள நடி்கர் கதவ கமா்கன் முக்கிய 
்கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ள 
இப்படத்ரத குைகே்கர் இயக்கி-
யுள்ளார். ஸ்ரீ வவங்்ககடஷ்வரா 
கிரிகயஷன்ஸ் தயாரித்துள்ள இப்-
படத்திறகு மணிேர்மா இரேயரமத் -
துள்ளார். இநநிரலயில், ோகுநதலம் 

படத்தின் கமாஷன் 
கபாஸ்டர் மறறும் 
ரிலீஸ் தி்கதிரய 
படக்குழு அறி-
வித்துள்ளது. 
அதன்படி இப்-
படம் வருகிற 
நவம்பர் 4-ந 
தி்கதி தமிழ், 
வதலுங்கு, 
மரலயா்ளம், 
்கன்னடம், 
இநதி கபான்ற 
5 வமாழி்க-
ளில் வவளி-

யா்கவுள்ளதா்க 
அறிவிக்்கப்பட-
டுள்ளது. இதரன 
ரசி்கர்்கள ேமூ்க 
வரலத்த்ளத்தில் 
ரவரலாக்கி வரு-
கின்றனர்.

நடிக்க வராமல் ப�ாயிருந்ால் 
Fashion Designing �டித்திருபப�ன்

' நித்தம் ஒரு வானம் '

சமந்தாவின்  
சதாகுந்லம்



திருமணத்துக்கு 
தயாராகும் மணப்-
பெண்கள் அனை-
வரும் சந்தாஷம், 
ெரெரப்பு, எதிர்-
ொர்ப்பு, குழப்ெம் 
எை ெல்வறு உணர்-
வு்கள் ்கலநத மைநி-

னலயில இருப்ொர்்கள். 
்மலும் திருமணத்துக்கு 

்தனவயாை பொருட்-
்கள் வாங்குவதில ஏறெ-

டும் அனலசசல மறறும் 
ெணிசசுனம ஆகியனவயும் 

சிரமத்னத தரும். இநத ொதிப்-
பு்கள் அவர்்களின் சருமத்தில 

பிரதிெலிக்்கக்கூடும். எை்வ, 
3 மாதத்திறகு முன்ொ்க்வ, 

சருமப் ெராமரிப்பில முழுக்்கவைம் பசலுத்த 
்வணடும்.

சருமப் ெராமரிப்பில முதலில பசயய 
்வணடியது, நினைய தணணீர் குடித்தல 
மறறும் நார்சசத்து நினைநத ெழங்்கனை 
உணவில ்சர்த்துக்ப்காள்ளுதல ஆகும். 
இதன் மூலம் உடலில ்தங்கி இருக்கும் நச-
சுத்தன்னம மறறும் ்கழிவு்கள் பவளி்யறி 
சருமம் பொலிவு பெறும்.

திைமும் ்கானல மறறும் மானல ்வனை-
்களில பமன்னமயாை, ரசாயைம் ்சர்க்்காத 
்சாப்பு ப்காணடு மு்கத்னதக் ்கழுவிய பின்பு 
்டாைர் அலலது ் ராஜா ென்னீனர சுத்தமாை 
ெஞ்சில நனைத்து மு்கம் முழுவதும் துனடக்-
்கவும். இது மு்கத்தில ெடிநதிருக்கும் அழுக்-
கு்கனை நீக்கும். அதன் பின்ைர் மாயஸ்சுனர-
சர் அலலது ்கறைானழ பஜல தடவி மு்கத்னத 
எப்்ொதும் ஈரப்ெதத்துடன் னவத்திருப்ெது 
அவசியம்.

குடும்ெ விழாக்்கள், திருமணம் ்ொன்ை 
நி்கழ்சசி்களில ்கலநதுப்காள்ளும்்ொது, அணிந-

திருக்கும் ஆனட்களுக்கு பொருத்தமா்க ந்கத்திறகும் 
அலங்்காரம் பசயது ப்காள்வது இன்னைய டிபரணடா்க 
உள்ைது.

சிலர், ந்க அலங்்காரத்னதப் பொழுது்ொக்்கா்கக் 
்கறறுக் ப்காணடு, ெகுதி்நரத் பதாழிலா்க பசயது வரு-
மாைம் ஈட்டுகிைார்்கள்.

"ன்க ந்கங்்கனை நீைமா்க வைர்த்து, அதில அழ்கா்க 
வணணம் பூசி, அதன் ் மல அலங்்கரிப்ெது தனிக்்கனல. 
இனதக் ்கறறுக்ப்காள்ைவும், பசயலெடுத்தவும், பொறு-

னமயும், ்கனல உணர்-
வும் அவசியம்.

அழகுக்்கனல ெடிப்பில, 
ந்கங்்கனை அலங்்கரித்தல ெறறி 
தனிப் ொடம் உணடு. பவளிநாடு்க-
ளில இதறகு வர்வறபு அதி்கம்.

ந்க அலங்்காரத்திறகு என்்ை சிறிய 
்கற்கள், ஜிகிைாத் தூள்்கள், ஸ்டிக்்கர்்கள், 
பசயறன்க ந்கங்்கள் எை ெல பொருட்்கள் 
உணடு. ந்க அலங்்காரம் பசயவதறகு பிரஷ் 
்ொன்ை சிறிய உெ்கரணங்்களும் உள்ைை.
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கர்ப்பகாலத்தில் வலிமையான, ஆர�ாக்கிய -
ைான அடுத்்த சந்ததிமய உருவாக்குவ்தற்கு சத் -
துக்கள் மிகமிக அவசியம்.

 "வாயும் வயிறுைா இருக்கிரய, வயித்துல 
இருக்கிற புள்மளைக்கும் ரசரத்து சா்பபிட -

ணும்" என்று நம் ்பாட்டி காலம் மு்தல் 
்பழகி வந்தமவ நம் ்பா�ம்்பரிய உணவு -
கள். இன்மறய அறிவியல் கூறும் சுண் -
ணாம்பு சத்தும் (கால்சியமும்), இரும்புச் 
சத்தும் கர்ப்ப காலத்தில் மிகவும் அவசி -
யம் என்்பம்த ்பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னர� கணித்து அத்்தமகய சத்துக் -
கள் இருக்கும் உணவு முமறகமளை 
வழங்கி இயற்மகயான முமறயில் 
ஆர�ாக்கியத்திற்கு வித்திட்டனர.

பு�்தச்சத்துக்கள் உடலின் வளைரச்சிக்கு 
அத்தியாவசியைான ஒன்று. ைக்பர்பறு 

காலத்தில் ப்பண்கள் பு�்தசத்திமன அதிகம் 

எ டு த் து க் -
பகாள்ளை ரவண்டும். 

அதுரவ உடல் உறு்பபுகள் 
வளைரச்சிமய அதிகரிக்கும். கர்ப்ப காலத்தில் 
ப்பண்களுக்கு கிட்டத்்தட்ட 10 கிரலா வம� எமட 
கூடும். அ்தற்கு பு�்தம் சிறந்த உணவு. மசவபிரியர -
களுக்கு ்பட்டாணி வமககள், முமளைகட்டிய ்தானி -
யங்கள், ்பயறு வமககள் இவற்றிலும், அமசவ்பபிரி -
யரகளுக்கு மீன், முட்மட, கறி வமககள் இவற்றிலும் 
அதிக அளைவு பு�்தம் உள்ளைது குறி்பபிடத்்தக்கது. நைது 
்பா�ம்்பரிய ்பரு்பபு வமகயான உளுநது ைற்றும் 

்பாசி்ப்பயறில் அதிகம் பு�்தம் உள்ளைது. ஆ்தலால் 
ைா்தவிடாய் துவங்கியது மு்தல் ப்பண்கள் ர்தாலுடன் 
உள்ளை கரு்பபு உளுநம்த வமடயாகரவா அல்லது 
்பமனபவல்லம் ரசரத்்த கஞ்சியாகரவா எடுத்துக் -
பகாள்ளைலாம். உளுநது ப்பண்களுக்கு இடு்பபுக்கு 
அதிக வலிமைமய ்தரும் என்கிறது சித்்த ைருத்துவம். 
்பாசி்ப்பயிறு எனும் சிறந்த ர்பாஷாக்கு அளிக்கும் 
்பரு்பபு வமகமய ப்பாங்கலில் ரசரத்து எடுத்துக் -
பகாள்வது நம் ை�பு. ப்பாங்கல் என்்பது காரர்பாமைட் -
ர�ட் நிமறந்த அரிசி, பு�்தம் நிமறந்த ்பாசி்ப்பயிறு, 
பகாழு்பபுச்சத்து நிமறந்த பநய் இமவ மூன்றும் 
கலந்த சரிவிகி்த உணவாக உள்ளைது. சரிவிகி்த உணவு 
்பற்றி இன்மறய அறிவியல் ர்பசும் முன்னர�, 

ப்பாங்கமல உணவாக ்பமடத்்தது நைது ்பா�ம் -
்பரிய உணவுமுமறயின் சிற்பபு. சரக்கம�ச் -
சத்து என்ப்படும் காரர்பாமைட்ர�ட்கள் உடலுக்கு 
மு்தன்மை ஆற்றமல அளிக்கும் ்தன்மையுமடயன. 
விட்டமின் சி அதிகமுள்ளை ்பழங்கமளை உணவில் ரசரத் -
துக் பகாண்டால் ஆரலாக்கியத்திற்கு சிறந்தது.

  கர்ப்பிணிகள் சாப்பிட வேண்டிய      
  பாரமபரிய உணவுகள்

நக அலஙககாரம்

மணப்பெணகளுகககான
  சருமப பெரகாமரிபபு



இலங்கையில் ம�ொடலிங து்ையிலும் நடிப்புத் து்ை-
யிலும் ஈடுபட்டு தனகமகைன தனி முத்தி்ை்ை பதித்து 
அநதநத து்ைகைளில் முன்னறி வருபவர் '் வஷொ'  

எனறு அ்னவரும் மெல்ல�ொகை அ்ைககும் விதுர்ஷொ 
்வஷொலி.

 நீஙகைள்  எப்்பொது இருநது ம�ொடலிங து்ையில் ஈடுபொடு 
கைொட்டத் மதொடஙகுனீஙகைள்..?

ஆைம்பத்தில் இது ்�ல் எனககு நொட்டம் இருககைவில்்ல. 
எனனு்டை நணபர் ஒருவருககு உதவுவதறகைொகை 2017 ல் 
எனது முதலொவது ்பொட்மடொ சூட் மெய்தன. அதன பிைகு 
இைணடு வருட இ்டமவளிககுப் பிைகு இத்து்ையில் ஈடுபட்-
்டன. இப்்பொது மதொடர்நது இத்து்ையில் ஈடுபட்டுள்்ளேன.

  உஙகைளேது முதலொவது குறும்படம் எது?
எனது முதலொவது குறும்படம் '�னனிப்பொைொ'. இது 2021 

ல் ெகதி டி.வி யில் ஒளிபைப்பொகிைது. அதன பிைகு ெமீபத்தில் 
ெகதி டி.வி யில் தி்னஷ் கைனகைைொஜ் அண்ொவின இைககைத்தில் 
'கைடலும் கைொதலும்'  மதொ்லககைொட்சி நொடகைத்தில் நடித்்தன.  அது 
மவகுவி்ைவில் மதொ்லககைொட்சியில் ஒளிபைப்பொகைவுள்ளேது.

உஙகைளுககு எப்படி வொயப்பு கி்டத்தது?
மதரிநத நணபர் ஒருவரின பரிநது ை்யில் வொயப்பு கி ட்த்தது.
உஙகைளேது குடும்பத்்தப் பறறிக கூறுஙகை்ளேன......
அப்பொ, அம்�ொ �றறும் எனககு ஒரு தம்பி அடஙகிைஒரு 

சிறு குடும்பம் .
 உஙகைளேது கை்லத் து்ை அனுபவஙகைள் பறறி 

கூறுஙகை்ளேன.
Sh production தைொரிப்பில், நிலுக்ஸனின இ்ெ 

இைககைத்தில், இநதிைொவில்  ைொஜ கை்பதி பொடிை 
பொடலில், மைொனியுடன இ் ்நது நடித் தன.Bridal show 

இல் கைலநது மகைொண ட்ன, 
�்லும் Ramp walk, இனனும் 

சில Bridal showகைளில் கைலநது 
மகைொண ட்ன.

ப்ொட்டிகைளில் ் �ொதிப் பொர்த்த 
அனுபவம் ஏதும் உணடொ?

ப்ொட்டிகைள் எதுவும் இல்்ல, '�ொறறு 
�்ொதிைம்' எனும் Bridal show இல் கைலநது 

மகைொண ட்ன. �்லும் Pamp walk �றறும் 
இனனும் சில Bridal show கைலநது 
மகைொண ட்ன.

நீஙகைள் நடிப்பதறகு மபற் ைொர் எதிர்ப்பு மதரி-
விககைவில் லைொ?

 ஆைம்பத்தில் எனது அப்பொவிறகு மதரிைொ�ல் 
தொன நடித் தன.  ஒரு மதொ் லககைொட்சி விளேம்-
பைத்தில் நடித்த மபொழுது அப்பொவிடம் �ொட்டிக 
மகைொண ட்ன. அவரும் அதன பின இதறகு 
இ்ககைம் மதரிவித்தொர். நொன அ்த எதிர்-
பொர்ககைவில்்ல. ஆசெரிை�ொகைவும் ஆனந-
த�ொகைவும் இருநதது. எனககு ஆைம்பம் 
முதல் இனறு வ ை் அப்பொ உறுது்்ைொகை 
உள்ளேொர்.

இலட்சிைம் எனன?

இலட்சிைம் எனறு ஒனறும் 
இல்்ல, கி ட்ககும் வொயப்புக-
கை்ளே பைனபடுத்திக மகைொணடு 
இருப்்பன.

திரு�்ம் பறறி....?
இப்்பொ் தககு அ்தப்பறறி 

எநத வித�ொன ்ைொெ் னயும் 
இல்்ல.

உஙகைளுககு உதவிைவர்கைள்?
எனககு உதவிைவர்கைள் நி்ைை 

்பர் இருககைொஙகை. ைொரிட ெரி மபைர் 
மிஸ் பணணினொ....மெொறி. முதலில் 
எனட அம்�ொ, அப்புை�ொ  ஷம்ைொ, 
கீதன, கிறிஸ்மித்தொ, 
சுதர்ென, அபி்ஷக 
அண்ொ, சீ்கைஆர் 
அண்ொ, ெொகைர், 
தி்னஷ் அண்ொ.
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அலங்காரக் ்லலயில் எல்லலயில்லகா
லையல் க்காண்ட நடிப்புல் மைலை

விதுர்கா லை்காலி

கே. ஈஸ்வரலிஙேம்...?
easwarantkn@gmail.com
வட்ஸ்அப்: 0773124543
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த�ொடர்புபடுத்துங்கள்

வழிகாட்டுஙகள்

07 வித்தியாசஙகளை 
கண்டுபிடியுஙகள்

இைநீர்
தெனளனை மரத்து இைநீரூ - நல்ல
தெனதபா்ல இனிக்கும் சுளவநீரு
எனறும் எஙகும் கிளைத்திடுதம - தினைம்
ஏற்றுக் குடித்ொல ந்லம் ெருதம!

பானைத்தில இைநீர் அரியவளக - எநெ
கா்லமும் நமக்கு நல்ல துளை
விள்லதயா ஒனறும் அதிகமிலள்ல - இஙகு
இதுதபால பானைம் தவறு இலள்ல.

இயற்ளக ெநெது இைநீரு - நல்ல
இனசுளவ ெநதிடும் இைநீரு
உைலின தவபபம் ெணித்திடுதம - நம்
உள்ைம் ெனித்ல நிளைநதிடுதம!

தகாத்துக் தகாத்ொய் காய்த்திடுதம - நம்
அளனைவரின ொகம் தீர்த்திடுதம!
அளனைவரும் நாளும் குடித்திை்லாம் - வரும்
ஆனைநெம் ெனித்ல திளைத்திை்லாம்!

நிை
ம் 

தீட்
டுங

கள்
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மு த்தமிழில் ஒன்ோக முடி -
சூடிக ககோணட நோடகம் 
படித்த, எழு்தப் படிக-

கோ்த எப்படிப் படடவர்கமையும் 
ஆடககோள்ளும் உணர்வுத தி்ன 
ககோணடது.

அவவோ்ோன இயலில்  ைககள் 
உள்ைஙகமை அதிகம் கவரந்தி -
ழுககக கூடிய சுவோரஸயைோன 
க்தோபோததிரஙகளில், வோழகமக 
நமடமும்கமையும் விழிப்புணர்-
வுகமையும் நமகச்சுமவயுடனும் 
எடுததுச் க�ோல்கின் இலககிய 
வடிவைோக "வில்லுப்போடடு" திகழ-
கி்து எனலோம். இவவோ்ோன கருத-
துககமையும் ்ைலும் பல ்தகவல்க-
மையும்  வில்லுப்போடடு கமலஞர்   
கயஸதிரி கெயகோந்த  க�ந்தூர பகு-
திககோக பகிர்ந்து ககோணடோர்.

ைனி்த வோழமவ கநறிப்படுததுவ-
தில் கமலகளின பஙகு முககியதது-
வம் கபற்றிருப்ப்தற்கோன கோரணம்  
அமவகள்  ைகிழச்சி ைற்றும் உற்�ோ-
கம்  எனபவற்ம் ஏற்படுததி   ைன 
அழுத்ததம்த ைோற்றி  உை ஆறு்தல்-
கமை அளிப்ப்தோகும்.

 இவவோறு  கமலகள் அ்கந-
றிமய ்போதிப்பதிலும் ைனி்த 

�முகதம்த நல்வழிப்படுததுகி் 
விடயஙகளிலும் அ்தன வகிபோகம் 
அைப்கபரியது.

அணமையில்   ்�மனயூர்  
அனோமிகோ பணபோடடு மையததில் 
வில்லுப்போடடு நிகழகவோனறு அரங-
்கற்்ம் க�யயப்படடது. ்பரோசிரி-
யர் போலசுகுைோரின ்தமலமையில் 

கிழககு ைோகோண பணபோடடலு-
வல்கள் திமணககைம் ஏற்போடடில் 
கலோநிதி ஏ.எப்.எம். அஷரப் , எழுத-
்தோைர் அைோனுல்லோ, திடடமிடல் 
பணிப்போைர் ஏ.சி.எம். முஸஇல் 
ஆகி்யோர்கள் விருந்தினர்கைோக 
கலந்து சி்ப்பித்தனர்.

"இம் கோககும் ைகளிர் கோப்்ப 
்தமல" என் வோ�க ைகுடம் ்தோஙகி 
ஆசிரிமய திருைதி கயஸதிரி கெய-
கோந்த ்தமலமையில் அழகோன 
கோடசி அமைப்புககளுடன   "வில்-
லுப்போடடு "  அரங்கறியது.

கபணணோனவள் ்தன கற்மபயும் 

கோதது பி்ரது வம� க�ோல்லில் 
இருந்தும் ்தனமனக கோகக்வண-
டும் எனறு கற்பின முககியதது-
வம் பற்றிய்தோக  வில்லுப்போடடு 
அமைந்திருந்்தது. 

அழகிய கம்தயோடல்,க�ோல்லோ-
டல்களினூடோக வில்லுப்போடடு 
நிகழவின க்தோநோயகி திருைதி 

கயஸதிரி கெயகோந்த விறு விறுப்-
போக எடுததுச் க�ன்ோர்.

இந்்த வில்லுப்போடடு நிகழவில்
 கயஸதிரி கெயகோந்த,கமலச்-

க�ல்வி க�ல்வரோ�ோ,இந்திரோகோந்தி 
இரோைலிஙகம்,ரோெோனததி கெய-
கோந்்தன ஆகி்யோர்   கலந்து சி்ப்-
பித்தனர் .

கமலவோணி இம�க குழுவின-
ரோன கலோபூஷணம்  க�ல்வநோயகம் 
�சி்தரன   ஹோர்்ைோனியமும்,வர்-
ணகுலசிஙகம்  விது�ன  - கடம், 
சிற்்ம்பலம் க�ல்வரததினம் 
-  ்த்பலோவும் , நவரடணரோெோ  
்தஜிவன -  உடுகமக  ்போன் பகக 
வோததிய இம�க கருவிகமை 
இயககிட வில்லுப்போடடு கமல -
கடடியது

இந்்த வில்லுப்போடடின க்தோ -
நோயகி கயஸதிரி கெயகோந்த 
இககமலமய போரம்பரியைோக 
க�யது வருகி்ோர். ்தந்ம்தயின 
உயிர் மூச்�ோக வில்லுப்போடடு 

இருந்்தது. ்தந்ம்த கோ.வீரசிஙகம் 
வில்லுப்போடடில் ்்தர்ச்சி கபற்் -
வர். கலோபூஷணம் விருதும் அவ -
ருககு இததும்ககோக வழஙகப் -
படடுள்ைது.

நோன படிககின் கோலததில் 
ைோகோண ைடடததில் வில்லு -
போடடுப் ்போடடியில்  கவற்றி 
கபற்றுள்்ைன. எனமன ்தயோர் 
க�ய்தது என ்தந்ம்த்ய!

எனது  ்தந்ம்த   கோ.வீரசிஙகம்   
பலருககு  இககமலமய  படிப் -
பித்தோர். அதில் நோனும் ஒருததி 
எனறு கபருமையுடன க�ோல்லிக 
ககோள்வதில் ைகிழச்சி அமடகி -
்்ன என்ோர்.

எனது ்தந்ம்த 2018 இல்  
ைரணம் அமடந்்த்தன பினனர் 
இககமலமய ்�மனயூர் கடமட 
பறிச்�ோனிலிருந்து வில்லுப் -
போடடுக கமலமய உயிர்ப்பிகக 
்வணடும் என் அவோ எனக -
குள் உருவோகியது.எனது ஆம� 
நிம்்வறி வருகி்து .நோனி -
ருககும் வமர இககமலமய 
வைர்ப்்பன எனவும் கூறிக 
ககோள்கி்்ன என்ோர் கயஸதிரி 
கெயகோந்த.

நகைச்சுகையுடன் விழிப்புணரகை  
எடுத்துச் ச�ொல்லும் 

இலக்கியம்  வில்லுப்்ொட்டு  

ஏ.எம் கஸ்புள்ளா...?
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போமைபோடியபபருங்கடுங்்கோ-
வின் போமைப் போடல், தமை-
ை்கன் தன் பெஞ்சுககுக கூறிய 
கூற்றுக்களின் பதோகுப்பு.

வோழப்பபோருள் ்தடிதமை-
விமயப்பிரிகிறோன் தமைவன். 
பிரிவுஎன்பதுபோமைநிைத்து உரி.
பிரிவுத்துயர் அவமைவருத்துகிறது. 
அவனுககும் பெஞ்சுககுமிமட்ய 
ெமடபபறும் உணர்வுப்்போப�ோன்று-
போடல் முழுதும் படர்கிறது.

தமைவன் பபோருள் ்தடிப்பி -
ரியப்்போவதமைஉணர்கிறோள் 
தமைவி. 'அளிநிமைபபறோஅதுஅ-
ைரியமு்கத்தோள்....’’ தமைவி்வறு-
படடமு்கத்்தோற்றம் ்கோடடிைோள். 
தனித்தவளோய் நின்றோள் சிவநத்கோை-
டி்கள் நிைத்தில் பைதுபவைப்பதிய-
முன்்ை வநது நிற்கிறோள் பபோய்யோ-
ைசிரிப்மப உதிர்ககிறோள் பிரிதமை 
உடன்படோது நின்றோள் எைத்தமை-
வன் ‘முறுவல்’ ்தோற்றத்மதத்தைக-
குள் எண்ணுகிறோன்.

அவன் பபோருளீடடச் பெல்லும் 
வழியின் ப்கோடுமை கூறுதலில் 
்கருப்பபோருள் துைஙகுகிறது. ஓமை-
ை�ங்களுமடய அடர் ்கோடடில் சிறு-
வர்்கள் விமளயோடுவதற்ப்கைககு-
வித்துமவத்திருககும் பெல்லிக்கோய் 
தடடுக்கள் ்போை உதிர்நதுகிடககின்-
றை. தீடடப்படட கூர்மையோை்கற்-
்கள் வழிப்்போக்கரின் ்கோல்்கமளச் 
சிமதககும் அத்தம்கயபோமை. 
ப�ற்்கற்்கள் நி�ம்பிய வளைற்ற்கோடடு 
வழி, அவவழியோல் பெல்ை்ெர்ந-
தோல், 'அறத்தோறுஅன்று’’ எைபைோ-
ழிநதுபதோன்றுபடுகிளவிஅன்ை 
ஆ்க...", '்கோதைமைப் பிரிதல் 
அறைன்று என்றுமுன்ைர் நீர் பெோன்ை-
பெோல் பெோல்லிய அளவி்ை்ய்கழி-
்க..’’என்று  கூறுபவள் ்போைமு்கககு-
றிப்புக்கோடடுகிறோள்.

பிரிவோற்றோத்தமைவியின் உள்ளு-
ணர்வு்கள் தன் பெஞ்சுபிழியப் பிழி-
யதைககுள் பெோல்லிைோள்கிறோன். 
தமைவிஓவியம் ்போைநின்றுதமைவ -
னின் பிரிவுக்கோை உடன்போடின்மை-
மயக குறிப்புணர்த்துகிறோள்.  அவள-
து்கண்ணீர் ்கண்்கமள்யைமறத்தது. 
அவள் குழநமதமயஏநதியிருக-
கிறோள். குழநமத பெழுங்கழுநீர் 
ைோமைசூடியிருககிறது.  அவ்ளோைோ-
மைமய்ைோநதோள் பபருமூச்சுவிடுகி-

றோள். அவள் ்ைோநத்போதுபவளம் 
்போன்றபெழுங்கழுநீர் ்கருகிவிட-
டது.  இநதக ்கோடசிதமைவனின் 
பெஞ்மெத்மதககிறது. அவன் பிரித-
மைத்தவிர்ககிறோன்.

'பெை்வஓண்படோடிஉமழ-
யம் ஆ்கவும் இமை்வோள் 
பிமழயைவள் ைோ்தோ,பிரிதும் 
ெோம் எனி்ை!’’ என்றுமுடிகிற-
போமைப்பண், பெஞ்மெவிளிக-
கும் விளியமைப்மபகுறிப்போல் 
உணர்த்துகிறது. போமையின் 
ப்கோடுநிமைமயஉணர்த்தி, அத-
மைவிடவும் ப்கோடுமையோைது,-
பெோன்ைபெோல் தவறுதபைைத் 
தமைவிபெோல்ைோதுபெோல்வதோ்கஉ-
ணர்த்துப்கோள்கின்ற்போதுபிரிவின் 
வலி்ைபைழுகிறது.

தமைவியின் ைைத்துயம� 
அளநதுபோர்ககும் ்கோடசிவலுவோ-
ைது. அவளதுைைத்துயர், ஏக்கம், 

பபருமூச்சு அது. புதல்வனின் 
ைோமைமயயும் ்கரு்கமவககின்றது. 
வோெ்கம�யும் ைைங்கரு்கச்பெய்வது.

ஒளிபபோருநதிய வமளயலுமடய 
இவள் ெோம் அருகிருநத்போது இவ-
வோறுவருநதுபவளோயின் பிரிநதோல் 
இறநதுபடுவோபளை எண்ணி பிரித-
மைத்தவிர்ககிறோன்போமைநிைத்துத் 
தமைை்கன். ெங்கத்துஅ்கவுணர்-
வுப்போடல்்களின்ஓவச்பெய்தியின் 
பவளிப்போடிது.

எம்.ஏ.எம் நிைோம் 
என்ற பபயருககுஈ-
ழத்துதமிழ் ஊட்கப்ப-
�ப்பில் ெோன்குதெோப் -
தத்துககு ்ைைோை 
ை தி ப் பி ரு ப் ப து 
்போை்வ ‘ஈழத்து 
நூன்’என்றெோைத்துக -
குஈழத்து இைககியப் 
புைத்தில் ெல்ைைதிப் -
புண்டு.

வடககுக கிழககுககு பவளி்ய எழுத்து்வர் போய்ச்சு-
கின்ற ஆளுமை்கமள ெைது இைககிய வ�ைோற்றில் ்கோண்-
கி்றோம். அத்தம்கய இடப்ப�ப்பு்களில் பதன்னிைஙம்க 
மினுவோஙப்கோட முககியைோைது. மு.பஷீர் என்கிற 
்ப�ோளுமையின் வோரிெோ்கத் தன்மை முன்னிறுத்துபவர் 
ஈழத்து நூன். இவர் ்கவிமத, சிறு்கமத,ஆய்வு எைப் பய-
ணிப்பவர். 

்தசிய பத்திரிம்க்களிலும், ெஞ்சிம்க்களிலும், நிமை-
வுைைர்்களிலும் எழுதுபவர்.எளிமையோை பைோழியில் 
ஆழைோை பபோருள் மிளி�எழுத்மதக ம்கயோள்பவர். 
இவ�து தடடுத்தோவ�ம் பிநதியவ�பவனினும் அழகிய்க-
விமத்களின் கூடடு.

பழ்க இனியநிைோம், ெமூ்கசிநதமையும், ைோனுட்ெ-
சிப்பும்ப்கோண்டவர். இைககியத்தின் நிமித்தம் பண்பட -
டைனிதம் ப்கோண்டநிைோம்,ெமூ்கத்தின் பவடடுமு்கைோ்க-
தன் எழுத்துக்கமள ம்கயோளும் ஆற்றைோளர்.

எழுத்து என்பது பவறும் பபோழுது்போககுக்கோைது 
என்ற ்கருத்தியலிலிருநது விடுபடடு எழுத்மத இருண்ட 
ெமூ்கத்தின் ஒளிப்போமதயோ்கக்கருதுபவர்.இளநதமைமு-
மறககு வழி ்கோடடும் ஆர்வைர் நிைோம் என்கிற நிவவு 
எழுத்துக்கோ�ர்.

இவ�து சிறு்கமத்களின் தி�டடுவிம�வில் பவள்-
ளோப்பு பவளியில் பவளிவ� இருககிறது. 1977இல் ஊட-
்கத்துமறயில் நுமழநது அதன்வழிதமழத்பதழுநது உயர் 
பண்பு்கமளக ப்கோண்டு நிமிர்நதோர் நிைோம். 

எழுபது்களில் வோைம்போடி்களின் தோக்கம் ஈழத்திலும் 
ப�விய்போது அதன்வழிநின்று ்கவிமத எழுதத்பதோ-
டஙகிய நிைோம் 1977 இல் ‘நிைோம் ்கவிமத்கள்’ என்கிற 
ம்கயடக்கப் பி�திமய எழுதியிருநதோர். அ்கமவ 77 
்கோணுகின்ற ்கைோபூெணம் ஈழத்து நூனின் எழுத்துக்கள்; 
ஒளிகுன்றோது பதோட�டடுபைை வோழ்த்து்வோம்.

நிலாம் 77

ஓவச் செய்தி

ஓவியத்தில் 
நிறங்கள் மேவிஉணர்வுவழியுமேோர் வதனக் ்கோட்சி
அவன் ேனச் சுவரில் 
ஆயிரம் வோர்த்்த்களோல் ஒருமேோழிமயோவியம்
ஓவியத்திலிருந்துஉதிர்கிறதுபிரிவின் ம�ோற்கள்
ஏன் பிரிகிறோமயன்றுவருந்திறறு
பிரிவின் வலிஉணரோயோமவன்று
வருத்திறறு

ஓவியத்தின் மு்கத்தில் 
ம்கோடிவோர்த்்தமர்்க
மெஞ்�ப் பிழி்்கயில் வழியும் ்கண்ணீர் 
என்ன்கனவோ இல்்லைவழிச்சுவடோ

அவள் மு்கத்தின் குறிப்மபோரு்கோதல்
போ்லைம்கோதிக்கும் கூர்ங்கல்மலைோருநி்னவு
நி்னயநி்னயச்
சி்தயும் சிறுவிரல் ரத்தம்
ஓவியத்தின் மு்கத்தில் மதறிக்கும்

மெஞம�மெஞம�

எப்படிப் மபோத்துமவன் 
ஓவச் ம�ய்தியிமலைோர் வலி

அகம்பத்து 05

ஒளவன் கவிதை
பழுப்புநிறக்ம்கோது

்கருேஞ�ள் நிறத்திமலைோருவோனம் 
வ்ரஎன்றோய்

வ்ரந்மதன்

மவள்்ளநிறத்திமலைோரு ்கடல் 
வ்ரஎன்மறன்

வ்ரந்தோய்

என் வோனத்்தச்சுருட்டிமயடுத்து
ேஞ�ள்்கருஎன்றோய்

அத்னச்சுறறிக் ்கட்லைஉருண்்டயோக்கினோய்
மவண்்கருஎன்மறன்

வோனமும் ்கடலும் புணர்ந்தமதோருபழுப்புநிறக் ம்கோது

உள்மளநீ
மவளிமயெோன்

மவளிமயநீ
உள்மளெோன்

மழலைச் ச�ொல் அழகொனதுளூ 
அற்புதமொனதுளூ உணர்வு பூததது. 
மழலைச் ச�ொல்லுக்கு இருக்கும் அர்த-
தம் அைொதியொனது. மழலை இைக்-
கியம் எவருக்கொனது. எவர்களொல் 
பலைக்கபபடுகிறது என்கிற ககள்வி 
அவசியமொகிறது.

இைக்கிய வரைொறு செடுகிலும் மழ-
லையலர லமயபபடுததிய கலை, 
இைக்கிய வடிவஙகலளக் கண்டு வரு-
கிகறொம். இவற்றின் பற்றுறுதி கொைம் 
கைந்தும் நிற்கும் தனிததுவம்தொன்.

மொனுை வொழ்வில் சிறொர் பருவம் 
சபறும் முக்கியததுவதலத முன்னிறுத-
திப பொர்க்கும் கபொது சிறுவர் குறிதத 
இைக்கியப கபொக்குகள் குறிதது அதிக 
கவனக்குவிவு கதலவயொகிறது. �ஙக-
கொைததிகைகய சிறுவர் பொததிரஙகலள 
முன்னிறுததிய இைக்கியஙகள் கதொன்றி 
விடைன. அதன் சதொைரறொத சதொைர்ச்-
சிலய பொரதி வழி கைந்தும் கொணுகி-
கறொம்.

இன்லறய தகவல் லமய நூற்றொண்-
டில் சிறுவர் �ொர்ந்த வடிவஙகள், அணு-
குமுலறகள், அறிவுக்ககொைஙகள், பண்-
பொடடு முலறலமகள் மொறி விடைன அல்ைது 
வளர்ச்சியுற்றன. இந்தப பின் புைததிலி-

ருந்து இவர்களுக்கொன இைக்கிய வடிவஙகள் 

குறிதது அவதொனிததல் அவசிய-
மொகிறது.

சிறுவர்�ொர் இைக்கியங-
கலள வலகபபடுததுகிறகபொது, 
தொைொடடுப பொைலில் சதொைஙகி 
விைைொம். பியொகே குறிபபிட-
ைது கபொை உளவியல் �ொர்ந்த 
பருவஙகள் வழி இைக்கிய உள் 
வலகலமசயொன்றிலன முன்னிறுததைொம்.

புைனியக்க இைக்கியம், தூை சிந்தலன இைக்-
கியம், நியம சிந்தலன இைக்கியம் என்கறொ 
அல்ைது உைல் கடடுமொனததுக்ககற்ப மழலையர் 
இைக்கியம், குழந்லதகள் இைக்கியம், சிறுவர் 
இைக்கியம், இலளயவர் இைக்கியம், இலளஞர் 
இைக்கியசமன இதன் உள் வலகலமலயக் கடை-
லமக்கைொம். இந்த கடைலமபபு அவ்அவ் பருவம் 
�ொர்ந்து உளவியல் மற்றும் சமொழியளவு முலற, 
கிரகிததல், கற்பலன என்பனசவல்ைொம் உயி-
கரொடைமொக இருததல் கவண்டும்.

கமலும் இலவ எவரொல் எழுதபபடுகிறது. மூத-
கதொரொல் இலளகயொர் படிக்குமொறு எழுதபபடுவது, 
இலளகயொரொல் இலளகயொருக்கொக எழுதபபடு-
வது, இலளகயொலர கருவொகக் சகொண்சைழுதப-
படுவசதன இவற்லறயும் கவறுபடுததிப பொர்க்க-
ைொம்.

இததலகய கடைலமபபில் கவிலத, பொைல், 
இல�யும் அல�வும், ெடிபபு, ெொைகம், கொசணொளி, 
ஓவியம், கலத, கொவியம், ெொவல் என்றவொறொன 

வடிவலமபபுகள் முன்சனழுகின்றன.
இவற்றின் சிந்தலனப சபருக்க வொயிைொக 

அலமவது வொசிபபு. வொசிபபதற்கொன �ொளரத-
லதத திறந்து சகொடுததல் குறிதது மிகுந்த அவ-
தொனிபபு வொசிபபு முலறலம மொறிய கொைததில் 
முக்கியம் சபறுகிறது.

குறிபபொகப பதின்மப பருவ வொசிபபுக் கைொ-
�ொரதலத கமம்படுததுவதில் - இலளகயொர் இைக்-
கியதலத வளர்பபதில் பொை�ொலைகலள - வகுபப-
லறகலள - நூைகஙகலள - கணினி முலறகலள 
லமயபபடுததிய வொசிபலப ஒழுஙகுபடுததுதல் 
மூைம் இலளகயொர் இைக்கியதலத வளர்க்கைொம். 
இதன் சதொைர்ச்சியொன கபொக்லக அல்ைது வளர்ச்-
சிலய மூதகதொர் இைக்கியததில் �ந்திக்கைொம்.

இந்த கெொக்கில் இலளயவருக்கொக இைக்கியங-
கலளப பலைததலும் பன்முகபபடுததலும் பரவ-
ைொக்கலும் ஒரு ஆற்றுபபலை �ொர் ச�யற்பொைொ-
கத தமிழில் முன்னகர கவண்டும். உயிர்பபொன 
வொசிபபு உன்னதமொன மொற்றஙகலளக் சகொண்-
டுவரும்.

இளவயதினர் இலக்கியம்



பேருவளை, சீனனபகோடளடை 
அல் ஹுளைஸரோ பேசிய 

ேோடைசோளையில் 8 ஆம் ேரத்தில் 
கல்வி கற்கும் ைோணவன ருஸைோன 
ஹிஷோம், 2022 ஆம் ஆண்டுக் -
கோன 15 வயதிற்குடேடடை இளைஞர் 
லீக் (PYL), களுத்துளை ைோவடடை 
கடின ேந்து (Hard ball) கிரிக்்கட 
அணிக்கு ்ேரிவு ்சயயபேடடுள் -

ைோர். களுத்துளை ைோவடடை ேோடைசோ-
ளைகளுக்கிளடையில் ேை நோடகைோக 
நளடை்ேற்ை ்ேரிவுச் சுற்றுப பேோட-

டிகளில் கைந்து 
்கோண்டை ைோணவர்க -

ளில், திைளையின அடிபே-
ளடையில் ருஸைோன ஹிஷோம் உடேடை 
13 கிரிக்்கட விளையோடடு வீரர்கள் 

்ேரிவு ்சயயபேட-
டைனர். இவர் ஒரு சுழல் 

ேந்து வீச்சோைரோக ்ேரிவு ்சயயப-
ேடடைது விபஷடை அம்சைோகும். 

அல்ஹுளைஸரோ பேசிய ேோடை-
சோளையில்  கடின ேந்து கிரிக்-
்கட விளையோடடு வீரர்களுக்கு 

பேளவயோன ேயிற்சிகளையும் உே-
விகளையும் ேோடைசோளையின ேளழய 
ைோணவர் சஙகத்தின (OBA)  ஏற்-
ேோடடில் முன்னடுத்து வருகின-
ைளை குறிபபிடைத்ேக்கது. அண்ளைக்-
கோைைோக இபேோடைசோளை கிரிக்கட 
விளையோடடில் ேை சோேளனகளை 
நிளைநோடடி வருகினைளைளயயும் 
குறிபபிடபடை ஆக பவண்டும்.  

கிரிக்்கட விளையோடடில் ஆர்-
வமுள்ை இவர், பேசிய கிரிக்்கட 
அணியில் இளணந்து விளையோடை 

பவண்டும் எனேளே ேனது 
குறிக்பகோைோக ்கோண்டு முன-

பனற்ைபேோளேயில் சோேளன நிளை-
நோடடி வருகிைோர். அதுைோத்திரைனறி 
ைோளை பநரஙகளில் ேனது நண்ேர்-
களுடைனும் கிரிக்கட விளையோடடில் 
ஈடுேடடு ேயிற்சிகளை ்ேற்று வரும் 
இவர், ேனக்கு ேோடைசோளையில் வழங-
கிய ேயிற்சியினோபை இவவோைோன 

சோேளனளய நிளைநோடடை முடிந்ே-
ளைளய நனறியுடைன நிளனவுகூரு-
ைோர். 

எனபவ, அவரது இைடசியம் நிளை 
பவை , ேோடைசோளை சமூகம் உடேடை  
ைோணவர்களும், ஆசிரியர்களும், 
்ேற்பைோரும், ஊர் ைக்களும் ஊக்க-
ைளித்து உற்சோகபேடுத்ே முன வர-
பவண்டும். 

அத்துடைன, ேோன கல்வி கற்கும் ேோடை-
சோளையின முழு ேஙகளிபபும் ேோன 
இவரின ்வற்றிக்கு உறுதுளணயோக 

இருக்கப பேோகினைது எனேதில் எந்ே-
விே சந்பேகமும் இல்ளை.

இவர், பேருவளை சீனனபகோடளடை 
ஜோபிர் எவனியூளவச் பசர்ந்ே ஹிசோம் 
மிஹைோர், ேோத்திைோ சிேோனோ அனஸோர் 
ேம்ேதிகளின கனிஷடை புேல்வர் எனே-
தும் குறிபபிடைத்ேக்கது.          
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ந்தியோவின முேைோவது பிரே-
ைர் ஜவஹர்ைோல் பநரு 
ஒருமுளை ேமிழகம் வந்ே 
பேோது ேோடைசோளை ஒனறில் 

ஆஙகிைத்தில் உளரயோற்ை ்ைோழி்ே-
யர்பேோைர் ஒருவர் அளேத் ேமிழில் 
்ைோழி்ேயர்த்ேோர். ஒரு கடடைத்தில் ஜவ-
ஹர்ைோல் பநரு அவர்கள் “பவறு 

யோரோவது ்ைோழி்ேயர்க்கிறீர்கைோ?” 
எனக் பகடடைோர். அபபேோது அஙகிருந்ே 
ேோடைசோளை ைோணவர்களில் ஒருவன 
எழுந்து ்சனறு இந்தியோவின பிரேைர் 
ஜவஹர்ைோல் பநரு அவர்களுளடைய 
பேச்ளச ்ைோழி்ேயர்த்ேோன. அம்ைோ-
ணவன ேோன பிற்கோைத்தில் “அறிஞர் 
அண்ணோ”.

்சஙகுந்ே முேலியோர் வகுபளேச் 
சோர்ந்ே ஒரு நடுத்ேர ளகத்ேறி ்நசவோ-
ைர் குடும்ேத்ளேச் பசர்ந்ே கோஞ்சிபுரம் 
நடைரோஜன, ேஙகோரு அம்ைோள் ேம்ேதியி-
னருக்கு ைகனோக 1909 ஆம் ஆண்டு 
்சப்ரம்ேர் 15 ஆந் திகதி அண்ணோ-
துளர பிைந்ேோர். சி.என.அண்ணோது-
ளரளய அண்ணோ எனபை அளழத்து 
வந்ேனர். 

்ேற்பைோர்கள் அண்ணோளவ 
பேரனபு கோடடி வைர்த்ேோர்கள். ேஙகோரு 
அம்ைோளின ேஙளகயோர் இரோஜோைணி 
அம்ேோள் எனேவரும் அண்ணோளவ 
வைர்பேதில் ்ேரும்ேஙகு வகித்ேோர். 
அண்ணோ இரோஜோைணி அம்ைோள் சின-
னம்ைோளவ “்ேோத்ேோ” 
எனபை அளழத்ேோர்-

கள். அண்ணோ வைர வைர ்ேோத்ேோவி-
டைம் கோடடிய அனபும், அண்ணோவிடைம் 
்ேோத்ேோ கோடடிய அனபும் ்ேருகின.

1914 ஆம் ஆண்டு அண்ணோ கோஞ்-
சிபுரத்திலுள்ை ேச்ளசயபேன ஆரம்ேப 
ேோடைசோளையில் பசர்ந்ேோர். அந்ேக் 
கோைத்தில் ஆண் பிள்ளைகளுக்கும் 
குடுமி ளவத்து, கோது குத்தி, கடுக்கன 
பேோடுவோர்கள். அண்ணோ குடுமியு-
டைன ேோன ேோடைசோளைக்குச் ்சனைோர். 
அண்ணோ அபேோடைசோளையில் இறுதி 
வகுபபு வளர (எஸ.எஸ.எல்.சி) கல்வி 

கற்ைோர்.
அண்ணோ ேச்ளசயபேன ேோடைசோ-

ளையில் ேடிக்கும் பேோது ்சனளன-
யில் நடைந்ே ேோர்;க் பேோர் கண்கோட-
சிக்கு அவரது ேோயோருடைன ்சனைோர். 
அண்ணோ ளகயில் ேஙகக் கோபபும் 
கழுத்தில் ேஙகச் சஙகிலியும் அணிந்-
திருந்ேோர். 

ேலூன வியோேோரிகள் நிளைந்தி-
ருந்ே ேகுதிக்கு ்சனை அண்ணோ 
ேலூன வோஙகித் ேரும்ேடி பகடடை 
அழுேோர். இேளன ஒரு திருடைன கவ-
னித்ேோன. அவன அண்ணோவிடைம் 
“நோன ேலூன வோஙகித் ேருகிபைன. நீ 
எனனுடைன வோ” எனறு அளழத்ேோன. 
திருடைன அளழத்ேேற்கு இணஙகி 
அண்ணோவும் ்சனறு விடடைோர். 
திருடைன அண்ணோளவ ஒரு ைளை-
விடைத்திற்கு அளழத்துச் ்சனைோன. 
ஏபனோ அத்திருடைனின பநோக்கம் அண்-
ணோவுக்கு புரிந்துவிட-
டைது. உடைபன “ 

அம்ைோ, அம்ைோ” எனறு கூறியேடி 
அழுேோர். குழந்ளேயின குரளைக் 
பகடடு அஙகு ைக்கள் கூடி விடடைனர். 
திருடைனும் ேபபித்ேோல் பேோதும் எனறு 
அஙகிருந்து ஓடி விடடைோன. இந்நிகழ்ச்-
சிக்குப பிைகு அண்ணோவுக்கு ேஙக 
நளககள் அணிவளே குடும்ேத்ேோர் 
ேவிர்த்து விடடைோர்கள். 

கல்வி கற்கும் பேோது ்ேரும்ேோ-
ைோன ைோணவர்கள் ேோடைஙகளை 
நனைோக புரிந்து ்கோண்டு ்சோந்ே-
ைோக எழுதுவதில்ளை. ஆசிரியர்கள் 

்கோடுக்கும் குறிபபுக்-
களை அல்ைது கடடு-
ளரகளை ைனபேோடைம் 
்சயபே எழுதுவோர்-
கள். 

ஆனோல் அண்ணோ ஒருபேோதும் 
இபேடிச் ்சயவதில்ளை. ஆசிரியர்-
கள் ேோடைம் ேற்றி விைக்கிச் ்சோல்லும் 
பேோது மிகவும் கவனைோகக் பகடேோர். 
பிைகு ேைது ்சோந்ே நளடையிபை 
பேர்வுகளை எழுதுவோர். சிைபேோன 
புள்ளிகளைப ்ேறுவோர். அண்ணோ 
ேமிழிலும் ஆஙகிைத்திலும் நல்ை 
ேோண்டித்தியம் ்ேற்ைோர். அண்ணோ 
ைற்ளைய ேோடைஙகள் அளனத்ளே-
யும் சிைபேோகப ேடித்ேோலும் கணிே 
ேோடைம் ஏபனோ சற்றுக் கடினைோகபவ 
இருந்ேது. இருந்தும் எபபேோதும் 
அண்ணோளவ “ேடி ேடி” எனறு ஊக்-
கமூடடிக் ்கோண்படை இருந்ேோர். அண்-
ணோவின சினனம்ைோ இரோஜோைணி 
அம்ளையோர். அண்ணோ, மினவிைக்கு 
வசதி இல்ைோே சூழ்நிளையிலும் 
ளகவிைக்கின ைஙக-
ைோன ஒளியி-

பைபய ேடித்ேோர். இறுதியில் எஸ.எஸ.
எல்.சி பேர்வில் சித்தியளடைந்ேோர். 

எஸ.எஸ.எல்.சி பேர்வில் சித்திய-
ளடைந்ேதும் அண்ணோ ்சனளனயி-
லுள்ை ேச்ளசயபேன கல்லூரியில் 
ேடிபளேத் ்ேோடைர ஆளசபேோடடைோர். 
ஆனோல் அவரது ஆளச உடைனடியோக 
ளககூடைவில்ளை. அேற்கு கோரணம் 
குடும்ேத்தின ்ேோருைோேோர நிளை 
ேோன. குடும்ேத்தின வறுளை கோர-
ணைோக அண்ணோ பவளைக்குச் 
்சல்ை பவண்டிய கடடைோயம் ஏற்ேட-
டைது. அக்கோைத்தில் ேத்ேோம் வகுபபுப 
ேடித்ேோபை அரசோஙகப ேணி கிளடைத்-
துவிடும். அண்ணோவிற்கு கோஞ்சிபுர 
நகரோடசியில் எழுத்ேர் ேணி கிளடைத்-
ேது. அண்ணோ ஆறு ைோேஙகபை 

ேணி புரிந்ேோர். 
கோரணம் ேச்ளச-
யபேன கல்லூ-
ரியில் ேடிபளேத் 
்ேோடைர விரும்பினோர். 
ேடிபளேத் ்ேோடைர குடும்ே 

்ேோருைோேோர சூழ்நிளை நனைோக 
இல்ளை எனை கோரணத்ேோல் கல்லூரி 
முேல்வர் சினனத்ேம்பி, இரோபஜஸ-
வர ஆஙகிை ஆசிரியர் வரேரோசன, 
திரு.்வஙகடைசோமி ஆகிபயோர் உேவி-
னர். 

அண்ணோ பி.ஏ. ேடடைபேடிபபு, 
பஹோனர்ஸ பேர்விலும் சித்திய-
ளடைந்து 1934 இல் எம்.ஏ. ேடடைேோரி-
யோனோர். 1930 இல் அண்ண ேனது 
21 ஆவது வயதில் இரோணிளய ைண-
முடித்ேோர். அவர்களுக்கு பிள்ளை-
கள் இல்ளை. 1931 இல் அண்ணோ 
“ேமிழரசு” ேத்திரிளகயில் கடடுளர-
கள் எழுதினோர். அண்ணோ இைக்கியப 
பேோடடிகளில் கைந்து ்கோண்டு ேை 
ேரிசில்கள் ்ேற்ைோர். 

அண்ணோவின முேல் சிறுகளே 
“்கோக்கரக்பகோ” 1934 ்ேபரவரி 
11 இல் ஆனந்ே விகடைனில் ்வளி-
வந்ேது.

1935 இல் திருபபூரில் வோலிேர் 
ைோநோடு ஒனறு நளடை்ேற்ைது. அந்ே 
ைோநோடடிற்கு அண்ணோவும் ்சனைோர். 
அந்ே ைோநோடடில் ் ேரியோரின சீர்திருத்-

ேம் நிளைந்ே ்ேளிவோன 
பேச்ளச பகடடைோர். 

் சன ள ன யி ல் 
சுயைரியோளே, 
இ ள ை ஞ ர் 
ைனை ்ேோடைர்-
ேோல் ்ைோட-
டை ோ கி யி ருந் ே 
அ ண் ண ோ -
வின அரசியல் 
ஆர்வம் ்ேரி-

யோரின பேச்ளச 
பகடடைதும் ைைர்ந்து 

ைணம் வீசத்்ேோடைங-
கியது. ைோநோடு நடைந்ே 

அனபை அண்ணோ ்ேரியோளரத் 
ேனியோகச் சந்தித்து வணஙகி ேனது 
ேடிபளேப ேற்றி கூறினோர். பைலும் 
அண்ணோ ்ேோது வோழ்வில் ஈடுேடை 
ேோம் விரும்புவேோகவும் கூறினோர். 
அண்ணோ கூறியளேக் பகடடைதும் 
்ேரியோர் ைகிழ்ந்ேோர்.                              

                   (்ேோடைரும்)

முற்போக்கு சிந்தனைகளோல் ்தமிழிைதன்த 
மீட்டுடெடுத்த ்பரறிஞர் அண்ோ

அஙகம் 
- 01

கைோபூஷணம் பரீட் இகபபால் ...?
யோழ்பேோணம்

 அஜ்பாத் பபாஸி...?

பாடசாலை சமூகம் வாழ்த்து; பாராட்டு 

களுத்துறை மாவட்ட இறைஞர் லீக் (PYL) கிரிக்்கட 
அணியில் அல் ஹுறமஸரா மாணவன் ருஸைான்

மதராச படடினத்திற்கு “தமிழ்ாடு” 
என ்பயரிட்டவர் அறிஞர் அணணா
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