
 

நமது �ருபர்  

அர�யலைமப்�ன் 21 ஆவது �ருத்-
தச் சட்டமூலம் இறு�ப்படுத்தப்பட்டுள்-
ளைதயடுத்து நாைள �ங்கட்�ழைம 

சட்டமூலம் அைமச்சரைவ�ல் முன்-
ைவக்கப்படும் என ��, �ைறச்-

சாைலகள் மற்றும் அர-
�யலைமப்பு 

ம று � ர -

ைமப்பு அைமச்சரான ஜனா�ப� சட்டத்-
தர� �ேஜயதாச ராஜபக் ஷ ெத��த்-
துள்ளார்.  ஜனா�ப� ேகாட்டாபய 
ராஜபக் ஷ முன்�ைல�ல் பத�ப்�ரமா-
ணம் 

ெசய்து ெகாண்ட அைமச்சர் �ேஜயதாச 
ராஜபக் ஷ, �� அைமச்�ல் தமது கட-
ைமகைள ேநற்று முன்�னம் 
ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாண்டார்.  

பத�ேயற்ற ைகயுடன் �� அைமச்சர் �ேஜயதாச ராஜபக் ஷ அ�ர�  

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

நாடு முழுவதும் அமுல்-
படுத்தப்பட்�ருந்த அவசர-
கால �ைல ேநற்று முன்�னம் (20) முதல் இரத்தா�-
யுள்ளது.   கடந்த 06ஆம் �க� �ேசட வர்த்தமா� 
அ��த்தல் மூலம் அவசரகால �ைல �ர-
கடனப்படுத்தப்பட்டது.  
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ெபாருளாதார ெநருக்க� உச்சம் ெபற்று வந்த சமயத்�ல் 
�ரதமராக ர�ல் பத�ேயற்கலாம் என்ற தகவல் மு�ழ்ந்-
தது. அவர் பத� ஏற்றதும், ராஜபக் ஷ குடும்பத்ைதக் காப்-
பாற்றுபவர் என்றுதான் முன்னேரேய ெசால்� �ட்ேடாேம 
என்று பல அர�யல்வா�கள் அ�த்துச் ெசான்னார்கள். 
ச�, அவர் இச் சமயத்�ல் இப்பத�ைய ஏற்காது �ட்�-
ருந்தால் ேவெறாருவர் வந்�ருக்க மு�யும் என்ற ேகள்� 
எழுந்தேபாது அந்த எ�ர்ப்பு மங்�ப் ேபானது. �ரதமர் 
பத� என்பது ேராஜா மலர்ப்படுக்ைகயாக இருக்கலாம். 
ஆனால் அது முள்படுக்ைகயான �ன்னர் அைத �ரும்� 
ஏற்க ஒருவருக்கு எவ்வளவு து�ச்சல் இருக்க ேவண்டும்! 
இைத உணர்ந்த �ன்னர் இந்தப் பு�ய அரசுக்கு - அவர் 
குடும்பத்ைத காப்பவரா இல்ைலயா என்பைத எல்லாம் ஒரு 
பக்கம் ைவத்து�ட்டு - ஆதரவு அ�ப்பேத உண்ைமயான 
ேதச பக்� என்பைத அைனத்து அர�யல்வா�களும் இன்று 
உணர்ந்�ருப்பதாகேவ ெத��றது.

கட்�கள் மத்��ல் ெகாள்ைக ேவறுபாடுகளும், த� 
ம�த ெவறுப்பு, �ருப்புகளும் இருக்கலாம். ஆனால் 
ேத�ய ேப�டர் ஒன்�ன்ேபாது கட்� அர�யைல மூட்ைட 
கட்�ைவத்து �ட்டு ேத�ய நலனுக்காக அர்ப்ப�ப்புடன் 
உைழப்பேத உண்ைமயான அர�யல்வா�க�ன் கடைம-
யாக இருக்க ேவண்டும். தற்ேபாது நாம் எ�ர்-
ெகாண்�ருக்கும் �ரச்�ைன தற்கா�கமானது. 

எங்கள் ்கருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்துருத்து
ேதசிய ேபரிடருக்கு ேதாள் 
ெகாடுக்க ேவண்டிய தருணம்
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ேபாராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது
தாக்குதல் நடத்தியது ெபருந்தவறு!

இந்தியன் 
பிரீமியர் லீக் 24

அரசின் ஸ்திரத்தன்ைமைய 
உறுதிப்படுத்திய இரு நிகழ்வுகள்!

எமக்கு முன்னால் 
ெதரிவது சவாலான எதிர்காலம்!

ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜ-
பக் ஷைவ பத� �லகுமாறு ேகா� 
ஆரம்�க்கப்பட்டுள்ள கா�முகத்-
�டல் ேபாராட்டத்�ன் ஆர்ப்பாட்-
டக்காரர்களுடன் �ரதமர் ர�ல் 
�க்�ரம�ங்க சமாதானத்ைத நா�-
யுள்ளார்.  அதன்ப� நாைள �ங்க-
ளன்று கா�முகத்�ட�ன் �ல �ர-
���கைள �ரதமர் சந்�ப்பாெரன சுற்றுலாத்துைற 
அைமச்சர் ஹ�ன் ெபர்னாண்ேடா ெத��த்தார்.  

ேபாராட்டக்காரர்களுடன்  
பிரதமர் நாைள ேபச்சு

கா� முகத்�ட�லுள்ள ேம 09 வன்முைறகள் 

அைமச்சர் �மல் ��பால � 
�ல்வா அரசாங்கத்�ல் இைணந்துக் 
ெகாண்டுள்ளைதயடுத்து, �லங்கா 
சுதந்�ரக் கட்�ைய ேசர்ந்த ேமலும் 
ஐந்து பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கள் 
அரசாங்கத்�ல் இைணயவுள்ளதாக தக-
வல்கள் ெவ�யா�யுள்ளன. ம�ந்த அமர�ர, து�ந்த �ஸா-
நாயக்க, லசந்த அழ�யவண்ண, ஜகத் புஷ்பகுமார 
மற்றும் சாமர சம்பத் தசநாயக்க ஆ�ேயார் 

SLFP யிலிருந்து ேமலும்  
ஐவர் அரசுடன் இைணவு?  
ெபாதுெவ��ல் தகவல்கள் க�வு  

நாட்�ல் கடந்த 09 ஆம் �க� இடம்ெபற்ற கலவரம், 
அைம��ன்ைம ெதாடர்பாக இதுவைர 1,300 க்கும் ேமற்-
பட்ேடார் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளதாக ெபா�ஸார் ெத�-
�க்�ன்றனர்.  அதன்ப� இதுவைர 1,348 சந்ேதக நபர்கள் 
ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்க�ல் 638 சந்ேதக 
நபர்கள் �ளக்கம�ய�ல் ைவக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அ�-
�க்கப்பட்டுள்ளது.  

இேதேவைள அவர்க�ல் 654 ேபர் �ைண�ல் �டு�க்-
கப்பட்டுள்ளதாகவும் ெபா�ஸ் ஊடகப் ேபச்சா-
ளர் ெத��த்தார்.  சந்ேதக நபர்கைள அைடயாளம் 

இதுவைர 1,348 ேபர் ைகது 
638 ேபருக்கு விளக்கமறியல்    

பயண ஆேலாசைனகைள  
முைறயாக முன்ைவயுங்கள்  
ெவ��வகார அைமச்சுக்கு ச�த் ஆேலாசைன

ெவ�நாடுகள் பலவற்றால் ெவ�-
�டப்பட்ட பயண ஆேலாசைனகள் 
ெதாடர்�ல் உ�ய தரப்�னருக்கு 
ெவ��வகார அைமச்சு முைறயான 
�ளக்கத்ைத வழங்க ேவண்டுெமன 
எ�ர்க்கட்�த் தைலவர் ச�த் �ேரம-
தாச ெத��த்துள்ளார். இதுேபான்ற 
பயண ஆேலாசைனகைள ��க்க 
ேவண்�ய அவ�ய�ல்ைல என்பைத 
அைனவரும் ஒன்�ைணந்து ெவ�நாட்டு தூதரகங்களுக்கு 
ெத��க்க ேவண்டுெமனவும் அவர் ெத��த்தார்.  

'21' ஆவது திருத்த சட்டமூலம்  
நாைள அைமச்சரைவக்கு  

ஜனா�ப��ன் அ�காரங்கைள குைறக்கும் வைக�லான  

ஊ�யர் 
பாதுகாப்பு 

முக்�யெமன 
எச்ச�க்ைக   

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

எ�ெபாருள் �ரப்பு �ைலயங்க�ல் ெநருக்க-
�கைள ஏற்படுத்தல், ஆர்ப்பாட்டங்-
கைள ேமற்ெகாள்ளுதல், 

சில இடங்களில் எரிெபாருள் 
விநிேயாகிப்பதில் சிக்கல்

ெவள்�யன்று மனமுைடந்த �ைல�ல் உைர
 நாட்�ல் தற்ேபாது ஏற்பட்டுள்ள அர�யல் மற்றும் 

ெபாருளாதார ெநருக்க� கு�த்து கவைல ெத��த்துள்ள 
முன்னாள் அைமச்சர் அ� சப்�, இ� ஒருேபாதும் பாரா-
ளுமன்றத்�ல் ப�யாற்றப் ேபாவ�ல்ைலெயனவும் ெத�-
�த்துள்ளார்.  

ேநற்று முன்�னம் பாராளுமன்றத்�ல் உைரயாற்-
�ய ேபாேத அவர் இவ்வாறு கு�ப்�ட்டுள்ளார். 

பாராளுமன்றத்துக்கு விைட   
ெகாடுக்கவுள்ள அலி சப்ரி?  

எந்த ேநரத்திலும்
வாக்குமூலம்   
வழங்கத் தயார்  

ந ா ட் � ல் 
கடந்த �ல நாட்-
களுக்கு முன் 
இ ட ம் ெ ப ற் ற 
வன் மு ை ற 
ச ம் ப வ ங் க ள் 
ெ த ா ட ர் � ல் 
ெபா�ஸா�டம் எந்த ேநரத்�லும் 
வாக்குமூலம் வழங்குவ-
தற்கு தான் தயாராக 

சிறிதரன் எம்.பிக்கு  
ெகாைல மிரட்டல்  

� � ெ ந ா ச் � 
மு ர சு ே ம ா ட் -
ைடப் பகு��ல் 
ச ட் ட � ே ர ா த 
மணல் அகழ்-
�ல் ஈடுபட்டு 
வரும் மணல் 
மா�யாக்களால் த�ழ்த் ேத�யக் 
கூட்டைமப்�ன் பாராளுமன்ற 
உறுப்�னர் �வஞானம் 
��தரனுக்கு ெகாைல 

திறைம காட்டும் 
இலங்ைக வீரர்கள்

ஜனா�ப� ெசயலகம் அ��ப்பு

அவசரகால நிைல
20 முதல் இரத்தானது
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பவுசர்களுக்கு அச்சுறுத்தல்   
�டுத்தால் ��ேயாகம் �றுத்தம்   

பு�ய �ருத்த சட்டமூலம்   
�ைறேவ�யதும்  இரட்ைட கு�யு�ைம  

ெகாண்ேடாரது பாராளுமன்ற   
உறுப்�னர் பத�யும் ப�ேபாகும்

கட்��ன் ேத�ய அைமப்பாளர் �ஸ்ஸ
அைமச்சுப் பத�கள் மற்றும் சலு-

ைககளுக்காக ஐக்�ய மக்கள் சக்�-
ையச் ேசர்ந்த ேமலும் �ல எம்.�க்கள் 
அரசாங்கத்�ல் இைணவதற்கான 
சாத்�யக்கூறுகள் காணப்படுவதாக 
அந்தக் கட்��ன் ேத�ய அைமப்பா-
ளர் �ஸ்ஸ அத்தநாயக்க ெத�-
�த்துள்ளார்.

SJB யிலிருந்து ேமலும்  
சிலர் அைமச்சராகலாம்  

இந்�ய மக்களால் நன்-
ெகாைடயாக வழங்கப்படும் 
இரண்டு �ல்�யன் இலங்ைக 
ரூபாவுக்கும் அ�க ெபறும�-
யான ம�தா�மான 
உத�த்ெதாகு� இன்று

இரண்டு கப்பல்களில் ரூ. 02 பில். 
ெபறுமதியான ெபாருட்கள்
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த�ழக மக்க�ன் �வாரண உத� 
இன்று ெகாழும்ைப வந்தைடயும் 

துைறமுகத்�ல் ைவத்து 
தூதுவர் பாக்ேல ைகய�ப்பார்

மணல் ெகாள்ைளக்காரர்களால்  

�ரதம�ன் க�தத்துக்கு சாதகமான ப�ல்  

CWC ெகாள்ைகயள�ல் இணக்கம்  
சர்வக்கட்� இைடக்கால அரசாங்-

கத்�ன் அைமச்சரைவ�ல் அங்கம் 
வ�க்குமாறு இலங்ைக ெதா�லா-
ளர் காங்�ரஸ�க்கு �ரதமர் ர�ல் 
�க்�ரம�ங்க அைழப்பு �டுத்துள்-
ளார்.  

இதற்கு இ.ெதா.கா தரப்�ல் ெகாள்-
ைகயள�ல் இணக்கம் 

சர்வகட்சி அரசாங்கத்தில்  
ஜீவனுக்கும் அைமச்சர் பதவி

இலங்ைக�ல் த�ழர் 
இ ன ப் ப டு ெ க ா ை ல 
ெசய்ய ப்பட்டதாகக் கூறப்-
படும் �ேரரைண   
கேன�ய 

கேன�ய பாராளுமன்றத்�ல் இனப்படுெகாைல �ேரரைண
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பதில் தூதுவைர அைழத்து   
கடும் எதிர்ப்பு ெதரிவிப்பு
அர�ன் கவைல,
வருத்தத்ைதயும் 
ெத��த்த ��ஸ்



இளைமைய சிைறயிேலேய   
ெதாைலத்த ேபரறிவாளன்!  
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ெசன்ைனக்கு ெசன்�ருந்த 
ஒரு சந்தர்ப்பத்�ல் இலங்ைக 

துைணத் தூதுவைர சந்�க்கும் வாய்ப்பு 
�ட்�யது. உைரயா�க் ெகாண்�ருந்த-
ேபாது, இலங்ைக �ங்கள சமூகம் த�ழ-
கத் த�ழ்ச் சமூகத்ைதத் தவறாக பு�ந்து 
ைவத்�ருப்பைதப் ேபாலேவ த�ழகத்�-
லும் �ங்களவர்கைள ேபய் பூதம் ேபால 
�ைனத்துக் ெகாண்�ருக்�றார்கள் என்று 
அவ�டம் கூ�ேனன். அவர் அைத ஏற்றுக் 
ெகாண்டார். பு�ந்து ெகாள்ளாைம தான் 
�ரச்�ைன என்றால் ஏன் த�ழக பத்�-
�ைகயாளர்கைள இலங்ைகக்கு கூட்�ச் 
ெசல்லக் கூடாது? இலங்ைக�ன் பல 
பகு�களுக்கும் அைழத்துச் ெசல்லலாம்; 
சாதாரண �ங்களவர்களுடன் பழகச் 
ெசய்யலாம்; �ங்களம் பத்��ைகயாளர்-
கைள த�ழ்ப் பத்��ைகயாளர்களுடன் 
ெநருங்� உறவாடும் சந்தர்ப்பத்ைத ஏற்ப-
டுத்தலாேம! இேதேபால �ங்கள ஊடக�-
யலாளர்கைளயும் த�ழகம் அைழத்துச் 
ெசன்று இதுதான் த�ழகம், இவர்கள்-
தான் த�ழர்கள் என்பைத உணர்த்த-
லாம் அல்லவா? என்ேறன்.

அவேரா அர்த்த புஷ்�யுடன் புன்ன-
ைகத்து�ட்டு என் ேகள்�க்கு ப�ல் 
ெசான்னார்.

"�ங்கள் ெசால்வது அத்தைனயும் 
உண்ைம. இப்ப� ஊடக�யலாளர்கைள 
பழக �ட்டால் பல தப்ப�ப்�ராயங்கள் 
கைளயப்பட்டு �டும். ஆனால் �ரச்-
�ைனேய அங்ேகதான் இருக்�றது. 
அங்ேக �ங்கள அர�யல்வா�களுக்-
கும் இங்ேக த�ழ்த் தைலவர்மாருக்கும் 
இவ்�ரு சமூகங்களும் தமது தப்பப்�-
ராயங்கைளக் கைளந்து தமக்�ைடேய 
பு�ந்துணர்ைவ வளர்த்துக் ெகாள்வ�ல் 
அக்கைற �ைடயாது. இரு சமூகங்க-
ளுக்கும் இைடேய முரண்பாடுகளும், 
சந்ேதகங்களும் ��ப்பைதேய அவர்கள் 
�ரும்பு�றார்கள். அப்ேபாதுதாேன இரு-
பக்கத்�லும் பக்காவாக அர�யல் ெசய்-
யலாம்! எனேவ அந்த சந்ேதகங்களும் 
முரண்பாடுகளும் ெதாடரேவ ெசய்யும் 
�ரதர்!" என்றார் துைணத் தூதுவர்.

த�ழர், �ங்களவர் என்ற பாகுபாடு 
அல்லது இ�வுபடுத்�ப் பார்ப்பெதன்-
பது அர�ய�ல் காணப்படும் அளவுக்கு 
இலங்ைக சமூகத்�ல் இல்ைல. �ட்ட�ட்ட 
��யாக �ங்களத்தரப்�னாலும் த�ழ்த் 
தரப்�னாலும் ஆண்டாண்டு காலமாக 
இனப்பாகுபாடு �ந்தைன ேபாற்� 
வளர்க்கப்பட்டு வரு�றது. ஆனாலும் கூட 
ெவ�ப்பைடயான ெவறுப்புணர்வாக 
சமூகத்�ல் இது காணப்படுவ�ல்ைல. 
எனேவ இனங்கள் இைடேய உண்ைம-
யாகேவ பாகுபாடுகள் �ைடயா. அைவ 
அர�யல்வா�க�னால் அவர்க�ன் 
ேதைவகளுக்காக உருவாக்கப்பட்டு 
ேபா�க்கப்படுபைவ என்பேத �தர்ச-
னம்.

இப்ேபாது கா�முகத்�ட�ல் நைட-
ெபற்றுவரும் ேகாட்டா ேகாகம ெதாடர் 
ஆர்ப்பாட்டம் ெவகுஜன அர�யல் �ந்த-
ைன�ல் பல முக்�ய மாற்றங்கைளக் 
ெகாண்டுவரும் என எ�ர்பார்க்கப்படு�-
றது. உறு�ெமா�கைள அள்� ��, இன-
வாதக் கருத்துகைள உ�ர்ந்து, கூைழக்-
கும்�டுேபாடுவதால் மாத்�ரம் ஒருவைர 

பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்பும் கலாசா-
ரம் அல்லது மடத்தனத்�ன் உச்சத்ைத 
இப் பாராளுமன்றத்�ல் பார்த்து வரு�-
ேறாம். ேகாட்டாகம அேனகமாக இக்கலா-
சாரத்�ல் இருந்து, - அர�யல்வா�க�ன் 
ேபச்�ல் �றங்�ப்ேபாய் �டும் தன்ைம-
�ல் இருந்து, - வாக்காளர்கைள �டு�த்-
து�டும் என நம்பலாம். அேத சமயம் 
�ங்கள உள்ளங்க�ல் ப�ந்�ருக்கும் 
இனவாதக் கைறையயும் இக் 'கம' அகற்-
��ட ேவண்டும். ஏென�ல் இந்நாடு 
வங்குேராந்து �ைல அைடவதற்கு அர�-
யல்வா�க�ன் ெதாடர் சுரண்டல் மட்டும் 
காரணம் அல்ல; இனப்�ரச்�ைன 
�ர்க்கப்படாமல் இழுத்த�க்கப்படுவதும் 
காரணம் என்பைத மறந்து�டலாகாது.

இந்த இனவாதத்ைதப் ேபாலேவ 
ேபாற்� வளர்க்கப்பட்ட மற்ெறாரு �ந்-
தைனதான் இந்�ய எ�ர்ப்பு வாதம். 
இதுவும் பள்�க்கூடங்க�ேலேய வளர்த்-
ெதடுக்கப்படு�றது. ச�த்�ர பாடத்ைதக் 
கற்�த்த�ன் ஊடாக.

இந்�யாவுக்கு பக்கத்�ல் இலங்ைக 
இருப்பதால் ெப�யண்ணன் மனப்பான்-
ைமயுடன் �ங்கள சமூகம் இந்�யாைவ 
சந்ேதகத்துடன் பார்க்�றது. ேசாழர் பைட-
ெயடுப்�ல் �ங்கள மன்னர்கள் ஔிந்து 
வாழ ேவண்�ய காலெமான்�ருந்தது. 
எனேவ, இந்�யா �ண்டும் இலங்ைக-
�ல் ஊடுரு�ல் �கழ்த்தலாம் என்பது 
அவர்க�ன் ச�த்�ரகால அச்சம்.

1971 ேஜ.�.� ஆயுத�ளர்ச்�க்கு 

முன்பாக அந்த இயக்கம் �ங்கள இைள-
ஞர்களுக்கு அர�யல் ��ப்புணர்வு 
வகுப்புகைள நடத்�யது. அ�ல் ஒன்று 
இந்�ய �ஸ்த�ப்பு வாதம். இந்�யா 
இலங்ைக�ன் �து ஒரு கண் ைவத்�-
ருக்�றது. அதன் பார்ைவ�ல் மாற்றம் 
�ைடயாது. இலங்ைக�ல் வ�க்கும் 
நாடற்றவர்களான பத்துலட்சம் த�ழ் 
வம்சாவ� ேதாட்ட மக்கள் இன்ைறக்-
கும் இந்�ய �சுவா�களாகேவ வாழ்ந்து 
வரு�ன்றனர். இந்�ய ஊடுருவல் �கழு-
மானால் இவர்கைள இந்�யா பயன்ப-
டுத்�க் ெகாள்ளமு�யும் என்பது இந்�ய 
�ஸ்த�ப்பு வாதத்�ல் ஒரு பகு�. அந்த 
ஆயுத எழுச்� ெவற்�ெபற்�ருந்தால் 
ேதாட்டத் த�ழர்க�ன் க� அேதாக�யா� 
இருக்கலாம்.

அதன் �ன்னர் இலங்ைக - இந்�ய 
சமாதான உடன்ப�க்ைகயடுத்து இந்�ய 
சமாதானப் பைட இலங்ைக்கு அனுப்-
பப்பட்டது. உடேன பலருக்கும் இந்�ய 
�ஸ்த�ப்பு வாதம் தான் �ைனவுக்கு 
வந்�ருக்கும். ஆனால் இந்�யாவுக்கு 
இலங்ைக�ல் ��த்�ருக்க ேவண்டும் 
என்ற எண்ணம் இருக்க�ல்ைல. அதன்-
ப�ேய �ரும்பப் பைடகைள அைழத்துக் 
ெகாண்டு�ட்டது இந்�யா. 1988- 89 
ேஜ.�.� ஆயுத �ளர்ச்��ன்ேபாதும் 
இந்�ய �றுவனங்க�ன் �து தாக்குதல், 
இந்�ய பண்டங்கைள வாங்க ேவண்டாம் 
என்ற �ரசாரம் என்பனவற்ைற இந்�ய 
எ�ர்ப்பு மனப்பான்ைமக்கு உதாரணமா-

கச் ெசால்லலாம்.
இந்�யா பக்கத்து நாடாக இருந்தா-

லும், அவ்வப்ேபாது உத�கள் ெசய்து 
வந்தாலும், ெமா�, கலாசாரம், பாரம்ப-
�ய ெதாடர்புகள் என்பன �க ெநருக்கமா-
கக் காணப்படு�ன்ற ேபா�லும் இந்�யா 
�து சந்ேதகக்கண் ெகாண்டு பார்ப்பது 
ெதாடரத்தான் ெசய்�றது. இதற்கு இங்ேக 
காணப்படும் அர�யல் சூழல்களும் முக்-
�யக் காரணம். �ங்கள மக்களுக்கு 
இந்�யாவுக்கு அண்�த்து இலங்ைக 
காணப்படுவது அல்ல �ரச்�ைன. இந்�-
யா�ன் ெதன்பகு��ல், இலங்ைக�ன் 
வட முைனக்கு அருேக ஏழைரக் ேகா� 
த�ழர்கள் த� மா�லமாக வ�த்து வரு-
வதும் அவர்க�ன் ெதாகுப்புள் ெகா� 
உறவுகளாக இலங்ைக�ல் த�ழர்கள் 
வாழ்ந்து வருவதும்தான் அவர்க�ன் 
சந்ேதகங்களும், அவ நம்�க்ைகயும் 
ெதாடர்வதற்கான காரணம்.

இைத ப�ப்ப�யாக �க்கலாம் என்றால் 
அர�யல்வா�களுக்கும் உயர் அ�கா�க-
ளுக்கும் அ�ல் ஆர்வம் இல்ைல. இலங்-
ைக�ல் இனப்�ரச்�ைனையத் �ர்க்-
காமல் ைவத்�ருப்பதன் மூலம்தாேன 
�ரதான �ங்கள மற்றும் த�ழ்க்கட்�கள் 
தமது அர�யைல ெவற்�கரமாக நடத்� 
வரு�ன்றன!

புத்தர் இந்�ய ெபரு �லப்பரப்�ல் 
ேதான்�யவர் என்ற வைக�ல் எல்லா 
முக்�ய ெபௗத்த பு�த தலங்கள் வட 
இந்�யா�ேலேய அைமந்துள்ளன. 

ெபரும்பாலான இலங்ைக ெபௗத்த யாத்-
��கர்கள் இப்ெபௗத்த யாத்�ைரைய 
ெசன்ைன�ல் இருந்து ஆரம்�ப்பேத 
வழைம. �ங்கள ெமா� இந்�ய ெமா�-
க�ன் புணர்ச்�யால் உருவானது. மகா-
வம்சத்�ன்ப� �ஜய�ன் வருைக�ன் 
�ன்னர் உருவான ெமா�. ஒரு ெமா� 
உருவா� வளர்ந்து �ைலப்பதற்கு 
ஆ�ரம் ஆண்டுகளாவது ெசல்லும். 
அேதேபால �ங்கள கலாசாரம், நடனம், 
இைச, பண்பாடு, மத நம்�க்ைககள் 
மற்றும் கலாசார பண்புகள் என்பனவும் 
இந்�யா�ல் இருந்து ெபற்றுக் ெகாண்-
டைவேய. இவ்�டயத்�ல், தமது ஆதா-
ரங்கைள வட இந்�யா�ல் இருந்ேத 

ெபற்றுக்ெகாண்டதாக �ங்கள அ�ஞர்-
கள் ஒத்துக் ெகாண்டாலும் த�ழர்கள் 
மற்றும் த��ல் இருந்து ெபற்றைவ 
ெசாற்பேம என்றுதான் ெசால்ல �ரும்-
பு�றார்கள். இைத பாரம்ப�ய த�ழ் 
ெவறுப்பு, சந்ேதகம் என்பதாகேவ எடுத்-
துக்ெகாள்ளேவண்டும். இன்னும் ஒரு 
�ன்ன உதாரணம். இந்�ப் படங்கைள-
யும் பாடல்கைளயும் ெவ�ப்பைடயா-
கேவ �ரும்� ர�க்கும் �ங்கள மக்கள் 
த�ழ் �னமாைவ �ரும்�ப் பார்த்தாலும் 
அைத ெவ�ப்படுத்தத் தயங்குவார்கள். 
ஒரு �ங்களக் குடும்பம் 25 வருடங்களாக 
த�ழ்க் குடும்பத்துடன் ெநருங்�ப் பழ�-
னாலும் த�ழ் ேபச்சு ெமா�ைய �ளங்-
�க் ெகாள்ளாதவர்களாகேவ காணப்படு-
�ன்றனர். இைத ெபாதுப்பைடயாகேவ 
ெசால்�ேறாம். த�ழர்கள் �ங்களத்ைத 
அனாசயமாகக் ைகயாள்வைதப்ேபால 
�ங்களவர்களால் த�ழ்ேபச மு�வ-
�ல்ைல என்பதற்கு அவர்க�ைடேய 
�ண்டகாலமாகேவ வளர்த்ெதடுக்கப்பட்-

டுள்ள தயக்க உணர்வு தான் காரணேமா 
ெத�ய�ல்ைல.

1970- 77 காலப்பகு��ல் இந்-
�யத் த�ழர்கள் �தான ெவறுப்ைப 
ெவ�ப்பைடயாகேவ பார்க்க மு�ந்தது. 
அக்காலத்�ல் தற்கா�க வ��ட�சா 
(Temporary Residential visa) ெபற்று 
பல இந்�ய நாட்டு வர்த்தகர்கள் இலங்-
ைக�ல் வர்த்தகம் ெசய்துவந்தனர். அக்-
காலத்�ல் இலங்ைக வாெனா� வர்த்தக 
ேசைவ�ல் ராஜா ��, கல்� ��, ஐந்து 
பூ ��, ெசாக்கலால் ராம்ேசட் �� ஆ�ய 
��க் கம்ப� �ளம்பரங்கள் அ�க்க� 
ஒ�பரப்பாகும். இவர்கள் வட இந்�யர்-
கள். ேபாத்தல் வர்த்தகம் முதல் இறக்கு-
ம� வர்த்தகம்வைர ெப�தும் ��துமாக 
பல த�ழ் வர்த்தகர்கள் ெதா��ல் ஈடு-
பட்�ருந்தனர். இவர்கள் இலங்ைக�ன் 
ெபாருளாதார வளத்ைத சுரண்� இந்�-
யாவுக்கு எடுத்துச் ெசல்வதாக �ங்கள 
மக்கள் நம்பைவக்கப்பட்டனர். அக் 
காலத்�ல் நாடற்றவர் �ைல காணப்பட்-
டதால் ஒருவர் தனக்கு ��க்காத ஒருவர் 
�து ெபா��ல், இவர் �ருட்டுத்தனமாக 
இலங்ைக வந்தவர் என்று புகார் ெகாடுத்-
தால் அவைர ைகதுெசய்து ெகாம்ப� 
�� முகா�ல் தள்� �டுவார்கள். 
ஏென�ல் �கப்பல இந்�ய வம்சாவ�-
�ன�டம் தான் இலங்ைகப் �ரைஜதான் 
என்று �ரூ�ப்பதற்கான 'கடுதா�'கள் 
இருக்க�ல்ைல. இக்காலப்பகு��ல்-
தான் 'ஒன்ன பலபங் ெபனலா யனவா 
கள்ளத்ேதா�லா' என்ற ைபலா பாடல் 
�ரபலம் ெபற்றது அேனகமாக இைதப் 
பா�யவர் என்டன் ேஜான்ஸ்ஆக இருக்-
கலாம். இப்பாட�ல், எமது வருங்கால 
முதலா�கள் இந்தக் கள்ளத்ேதா�கள்-
தான் என்று ஒரு வ� வரும். ஶ்�மாேவா 
பண்டாரநாயக்கா எழுப�ல் பத�க்கு 
வந்ததும் இந்த TRP நைடமுைறைய 
�க்��ட்டு இந்தத் த�ழர்கைள (இந்�ய 
முதலா�மார்) இந்�யாவுக்கு �ரும்பு 
அனுப்��ட்டார். ஆனால் இன்று சுரண்-
டல் மூலம் இந்நாட்ைட இந்த �ைலக்-
குக் ெகாண்டு வந்தவர்கள் இந்�யர்கள் 
அல்ல, இந்த இலங்ைகப் �ரைஜகேள 
என்பது ஒரு கசப்பான உண்ைம.

இந்த வரலாற்ைற - அதாவது இந்�ய 
எ�ர்ப்புணர்ைவ - இங்ேக �ைனவுபடுத்த 
ைவத்தது த�ழகம் அனுப்� ைவத்�ருக்-
கும் �வாரணக் கப்பேல!

இலங்ைக�ல் இந்�ய எ�ர்ப்புவாதம் 
காணப்படுவைதப் ேபாலேவ த�ழகத்�-
லும் �ங்கள எ�ர்ப்புவாதம் �ண்ட கால-
மாகேவ காணப்படு�றது. ஆரம்பத்�ல் 
கூ�யைதப்ேபாலேவ �ங்கள எ�ர்ப்பு/ 
ெவறுப்பு வாதம் த�ழகத்�ல் �லருக்கு 
வருமானம், ெசல்வாக்கு, மற்றும் வாக்-
குகைளப் ெபற்றுத்தரும் ஒன்றாகக் 
காணப்படு�றது. இலங்ைக ெதாடர்பான 
ெசய்�கள் ��த்து கூறப்படுவது அஙேக 
சர்வசாதாரணம். இலங்ைக உள்நாட்-
டுப் ேபார் எ��ற ��ல் எண்ெணய் 
வார்த்ததாக அைமந்தது. இலங்ைக்கு 
உதவ ேவண்டும் என்ற �ர்மானம் கூட 
இலங்ைக வாழ் த�ழர்களுக்கு மட்டுேம 
என்ற அள�ேலேய ஆரம்பமா� �ன்னர் 
இலங்ைகயர் அைனவருக்கும் என்-
றானைத அந்த எ�ர்ப்பு வாதத்துடன் 
இைணத்து பார்க்க ேவண்டும்.

 (அடுத்த வாரமும் கப்பல் வரும்)

இலங்ைகக்கு அமுதூட்ட வந்த 
தமிழக நிவாரண கப்பல்!

இந்�யா�ன் முன்னாள் �ரத-
மர் ரா�வ் காந்� ெகாைலக் 

குற்றச்சாட்�ல் மரணதண்டைன 
��க்கப்பட்�ருந்த ேபர�வாளன், 
31 ஆண்டுக்குப் �ன்னர் �டுதைல 
ெசய்யப்பட்டுள்ளார். ைகது ெசய்-
யப்படும் ேபாது இைளஞராக 
இருந்த ேபர�வாளன் �டுதைல-
யா� ெவ�ேய வரும்ேபாது முது-
ைமயைடந்�ருக்�றார். அவரு-
ைடய இளைம �ைற�ல் மு�ந்து 
�ட்டது. 

இதற்குள் ஏராளமான ேபாராட்-
டங்கள். சட்ட��யாகவும் சமூக ��-
யாகவும் நைடெபற்றுள்ளன. கு�ப்-
பாக ேபர�வாளனுைடய தாயார் 
அற்புதம்மாள் �ண்ட பல ேபாராட்-
டங்கைள நடத்��ருக்�றார். 
தன்னுைடய மகனுக்காக அவர் பல 
நூற்றுக்கணக்கான ம�தர்கைளச் சந்-
�த்�ருக்�றார். பல ஆ�ரம் ைமல் 
தூரம் நடந்�ருக்�றார், பய�த்�-
ருக்�றார். ஏறக்குைறய அவருைடய 
வாழ்க்ைகயும் இந்த அைலச்சல்க-
ேளாடு மு�ந்துள்ளது. 

ஆனாலும் இறு��ல் 
ெவற்� �ைடத்து 
�ட்டது. நம்�க்ைக 
ெவன்றுள்ளது. இந்த 
�டுதைல, இந்த 
ெவற்� எல்லாத் 
துயைரயும் அைலச்-
சல்கைளயும் ம�ழ்ச்-
��னால் துைடத்து 
�ட்டது. 

ேபர�வாளனு-
ைடய �டுதைலைய 
த�ழகம் ம�ழ்ச்-
�யுடன் வரேவற்-
றுள்ளது. த�ழக 
முதலைமச்சர் மு. க. 
ஸ்டா�ன் ெதாடக்-
கம் பல்ேவறு அர-
�யற் தரப்�னரும் 
இைத வரேவற்றுள்ள-
னர். சமூக வைலத்த-
ளங்க�லும் பரவ-
லாக வரேவற்ேப 
காணப்படு�றது. 
ஊடகங்கள் முதன்ைமய�த்து 
ேபர�வாள�ன் �டுதைலையக் 
கு�த்து எழு�யும் ேப�யும் வரு�ன்-
றன. 

இந்த �டுதைல மா�ல அர�ன் 
�றப்ைபயும் முக்�யத்துவத்ைதயும் 
�ரூ�த்�ருக்�றது என்�ன்றனர் 
ேநாக்கர்கள். காரணம், �.�. ஐ 
(மத்�ய அரசு) ெதாடுத்த வழக்�ல் 
மரணதண்டைன ��க்கப்பட்டவர்-

க�ல் ஒருவேர ேபர�வாளன். 
மரண தண்டைனைய �� மன்றம் 

�ன்னர் ஆயுள் தண்டைனயாக மாற்-
�யேபாது – குைறத்தேபாது - அதற்-
கான அ�காரம் மா�ல அரசுக்கு 
வந்து �ட்டது. அர�யலைமப்�ன் 
142 ஆவது ���ன்ப� ேமற்ப� 
குற்றச் சாட்�ல் �ைற�லுள்ள 
எழுவருைடய �டுதைலையயும் 
சாத்�யப்படுத்தும்ப�சட்டசைப�-
லும் அைமச்சரைவ�லும் �ர்மான-
ெமடுத்தது த�ழக அரசு. 
அப்ப� எடுக்கப்பட்ட 
�ர்மானத்ைத ஆளு-
நருக்குப் ப�ந்து-
ைரத்தது. 

இருந்தேபா-
தும் இ�ல் 
�ர்மானம் 
எடுக்-

கும் அ�காரம் தனக்கு இல்ைல என 
ஆளுநர் ஜனா�ப��டம் அைதத் 
தள்� �ட்டார். ஜனா�ப��ன் �ர்-
மானத்துக்காக ஏறக்குைறய மூன்று 
ஆண்டுகள் காத்�ருக்க ேவண்��-
ருந்தது. இருந்தும் ப�ல் இல்ைல. 
காரணம், சட்டத்ைதயும் �ட, 
��ையயும் �ட அர�யலுணர்வும் 
அர�யல் லாபநட்டக் கணக்கும் 
ேமேலாங்��ருந்தேதயாகும். 

இந்த �ைல�ல் மா�ல அர�ன் 
ப�ந்துைர�ன் அ�ப்பைட�ல் 
ேபர�வாளனுைடய �டுதைலைய 
அங்�க�ப்பதற்கு – ஏற்றுக் ெகாள்-
வதற்கு சட்டத்�ல் இட�ல்ைலயா 
என்று மா�ல அர�ன் சார்�ல் 
ேகள்� எழுப்பப்பட்டது. அந்தக் 
ேகள்�க்கான ப�ேல இப்ேபாது 
ேபர�வாள�ன் �டுதைலயாகும். 

இது �ல �சயங்க�ல் முன்ேனற்-

றத்ைதயும் நம்�க்ைகையயும் ஏற்ப-
டுத்�யுள்ளது. 

1. மா�ல அர�ன் அ�ப்பைடத் 
தத்துவம் உறு�ப்படுத்தப்பட்டுள்-
ளது. 

2. குற்றத்�ல் பங்ேகா இல்ைலேயா 
ஒருவர் 30 ஆண்டுகளுக்கு ேமலாக 
�ைற�ல் இருந்தது ேபாதும். அவ-
ருக்கான தண்டைன இதற்கு ேமல் 
ேதைவ�ல்ைல என்ற உணர்ைவப் 
பலருக்கும் ஏற்படுத்�யுள்ளது. 
அதுேவ இந்த �டுதைலைய எல்-
ேலாரும் ெகாண்டாடக் காரணம். 

இைதப்ேபால ஏைனயவர்களும் 
�டுதைல ெசய்யப்பட 

ேவண்டும். அவர்களு-
ைடய �டுதைலயும் 

சாத்�யமாகும் என்ற 
உணர்வும் நம்�க்-

ைகயும் ஏற்பட்-
டுள்ளது. 

3. அற்பு-
தம்மா�ன் 

�ண்ட 

ேபாராட்டம் ெவற்�யைடந்�ருப்-
பது பலருக்கும் ெப�ய நம்�க்-
ைகைய அ�த்துள்ளது. இந்�யச் 
�ைறக�லும் இலங்ைக ேபான்ற 
நாடுக�லும் இந்த மா�� குற்றத்-
ேதாடு ெதாடர்பு பட்டும் ெதாடர்-
பற்றும் பலர் பல ஆண்டுகளாக 
�ைறப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். 
அவர்களுைடய உறவுகளுக்கு இது 
ெப�ய நம்�க்ைகையக் ெகாடுத்துள்-

ளது. 
4. எந்த �ைல�லும் இந்�யா�ல் 

சட்டமும் ��யும் ெவற்�யைடந்-
துள்ளது என்பது �ரூபணமாக்கப்-
பட்டுள்ளது. 

இப்ப�ப் பல �சயங்கள் உண்டு. 
ஆனால், காங்�ரஸ�ம் பா.ஜ.க-

வும் இைத எ�ர்த்துள்ளன. இந்த 
�டுதைலக்கு 
எ�ராக காங்-
�ரஸ் �ல 
இடங்க�ல் 
ேபாராட்டங்-
கைளயும் 
நடத்�யுள்-

ளது. பா.ஜ.க�ன் மூத்த தைலவர்-
கள் முதல் அைனத்துத் தரப்�னரும் 
இைதப் ப�ரங்கமாகேவ கண்�த்-
துள்ளனர். 

அப்ப�ெயன்றால், சட்டத்ைதக் 
கு�த்தும் அர�யல் சாசனத்ைதக் 

கு�த்தும் இவர்களுைடய �ைலப்-
பாடு என்ன? பு�தல் என்ன? 
என்ற ேகள்�கள் எழு�ன்றன. 
சட்டத்துக்கும் ��த்துைறக்கும் 
அப்பால் த�ப்பட்ட உணர்வுக-
ளும் அர�யல் �ைலப்பாடும்தான் 
ெபறுமானமுைடயதா என்ற ேகள்-
�யும் இதேனாடு உண்டு. 

ஏறக்குைறய இேத மன�ைல-
ையக் ெகாண்டவர்க�ற் �லர் 
இவ்வாறான ேநாக்கு�ைல�ல் 
�ல ேகள்�கைள எழுப்� �மர்ச-
னங்கைள முன்ைவத்துள்ளனர். 

“1991-ல் ரா�வ் காந்� மட்டும் 
இறக்க�ல்ைல. அவருடன் 
சாதாரண மக்களும்,ேபா�ஸாரு-
மாக 19ேபர் ெகாைலயுண்டனர்”. 
இப்ப� இறந்தவர்க�ன் குடும்-
பங்க�ன் துயைரயும் அவர்களு-
ைடய �ைலையயும் இதுவைர-

�ல் யாராது �ந்�த்�ருக்��ர்களா? 
இவர்கள் என்ன தவறு ெசய்தனர்? 
எதற்காகக் ெகால்லப்ப 

டனர்? இந்தக் குடும்பங்கள் 
என்ன தவறு ெசய்தன? எதற்காக 
அைவ இழப்ைபயும் துயரத்ைத-
யும் தாங்�க் ெகாள்ள ேவண்டும். 
அவர்களுக்கான �வாரணம் என்ன? 
என்பது இவர்களுைடய வாதம். 

ேமலும் “பூந்தமல்� ��மன்றம், 

ேபர�வாளன் உள்பட பலருக்கு 
தூக்குத் தண்டைன ��த்தது.
�றகு அப்�ல் ெசய்து ஆயுள் தண்-
டைனயாக்�,இப்ேபாது அைதயும் 
�க்� �ட்டு �டு�க்க ேவண்டும் 
என்பது என்பது ச�தானா.
ேசா�யாேவ மன்�த்து �ட்டார், 
��யங்கா மன்�த்து �ட்டார் என்ப-
ெதல்லாம் ஒரு வாதமாகுமா? 

இந்த வழக்ைக அர�யலாக்�, 
சட்ட மன்றத்�ல் குற்றவா�கைள 
�டு�க்க �ர்மானமும் ேபாட்டு 
��ையக் ேக�க் கூத்தாக்� இருப்-
பது இன்று யார் மண்ைட�லும் 
ஏறாது. ஏெனன்றால் ேபர�வாளன் 
�டுதைல என்பது இன்று மாஸ் 
�ஸ்ட்�யா �ைல�ல் சகலைரயும் 
��த்து ஆட்டு�க்�றது.சட்டச-
ைப�ல் �ர்மானம் ேபாட்டு த�ழக 
�ைற�ல் உள்ள எல்லா ைக�க-
ைளயும் கூட �டு�க்க மு�யுமா? 
ேபர�வாளைன �ட அவர்கள் எந்த 
�தத்�ல் தாழ்ந்தவர்கள்?” என்று 
ேகள்� எழுப்�யுள்ளார் பத்��ைக-
யாளரும் எழுத்தாளருமான வண்ண-
�லவன் – ராமச்சந்�ரன். 

இைதப்ேபால ெவவ்ேவறு 
ேகாணங்க�ல் இந்த �வகாரம் 
�வா�க்கப்படு�றது. இதனால் 
இது சட்டம் மற்றும் ��த்துைற-
�லும் சர்ச்ைசகைளயும் �மர்ச-
னங்கைளயும் உண்டாக்�யுள்ளது. 
எ�ர்காலத்�ல் அர�யல் ��யாக 
ேமற்ெகாள்ளப்படும் �ர்மானங்க-
�ல் இது பா�ப்ைப உண்டாக்கும்.

 (16 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

இலங்ைகயில் 
இந்திய 
எதிர்ப்பு 

சிந்தைன 
எப்படித் 
ேதான்றி 

வளர்ந்தது?

அருள் சத்�யநாதன்

ச�தா  

எஞ்சியுள்ள ஆறு ேபரின் விடுதைலக்கான   
கதவுகைளத் திறந்து விட்டிருக்கும் தீர்ப்பு
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ச�யான �ர்வுகள் �ைடக்காத துைறகள் 
ெதாடர்�ல் ேபாராட்டங்கள் எமக்குள்-
ளன. ெபாருளாதார, சமூக மற்றும் 

கலாசார கட்டைமப்பு �க்கலான ேதாற்றம் 
ெபற்றுள்ளது. ஜனநாயக கட்டைமப்�ன்-
ப� முைறைய மாற்றும் முயற்� காணப்பட்-
டது. அதன் எ�ர்பார்ப்பு �ைறேவற�ல்ைல. 
அண்ைமக் காலமாக ஏற்பட்ட ேபாராட்டம் மக்க-
�ன் கருத்ைத எடுத்துக் காட்டு�ன்றது. தாங்கள் 
ெத�வு ெசய்த அரசாங்கம் மற்றும் மக்கள் �ர-
���க�ட�ருந்து ஆறுதல் �ைடக்காததால் 
மக்கள் பு�ய அரசாங்கம் ஒன்றுக்காக வாக்குக-
ைளப் பயன்படுத்�னார்கள். இறு��ல் மு��ல்-
லாத எ�ர்ப்புகள்.

�� மற்றும் �யாயமான சந்தர்ப்பங்கைள 
மக்கள் ேகட்�ன்றார்கள். கட்�க்காரர்களுக்கு 
மாத்�ரம் நன்ைம ெசய்யும், ஆதரவாளர்க-
ளுக்கு மாத்�ரம் நல்லது ெசய்யும் அரசாங்கத்-
தால் ேமற்ெகாள்ளப்படும் அ��க்கு மறுப்பு 
ெத��க்�றார்கள். அ�க்க� உருவா� ஆர்ப்ப-
�க்கும் ேபாராட்டங்கள் அண்ைமக் காலமாக 

சாதாரண �கழ்வுகளாக மா�யுள்ளன. 
�ர்மானம் �க்க சந்தர்ப்பத்�ன் �ன்னர் 

ெபரும் குழப்பம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
அதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பா�ப்பு ேவறு �டய-
மாகும். ெபாதுமக்க�ன் குழப்பம், ேபாராட்டம் 
மற்றும் ஆத்�ரமூட்டும் ெசயல்க�ன் இறு��ல் 
எம் அைனவருக்கும் கற்றுக் ெகாள்ள ேவண்�ய 
பாடெமான்றுண்டு. ஜனநாயக ஆட்�முைற 
இதுவைர வந்த பாைத�ன் ச� �ைழ பற்� 
கலந்துைரயாடல், �வாதம் நைடெபற ேவண்�-
யுள்ளது. அர�யல்வா�கள் மாத்�ரமல்ல சமூக 
ெகாள்ைகயாளர்கள், ��ல் சமூகத் தைலவர்-
கள், புத்���கள் அதன் பல பக்கங்கள் கு�த்து 
நுண்�ய ஆய்�ைன நடத்த ேவண்�யுள்ளது. 
ெவற்�க்கும் ேதால்�க்கும் காரணமான ��வு-
கைள ேவறுபடுத்த ேவண்�யுள்ளது.

ஊழல், ெசயல்�றனற்ற மற்றும் ��யற்றது 
எனத் ெத�யும் கட்டைமப்ைப அ�ப்பது மாத்-
�ரம் ேபாராட்டமாகாது. ெகாந்த�ப்பு மூலம் 
எழுப்பப்பட ேவண்�ய ஒன்றுள்ளது. ெகாந்த�ப்-
�னாேலேய உலகம் மாறு�ன்றது. கற்காலம் 
ெதாடக்கம் ெதா�ல்நுட்ப காலம் வைர வந்த 

பாைத�ல் பா�ய மாற்றங்கள் உருவா�யுள்-
ளன. அர்ப்ப�ப்�ன் மூலேம ெநருப்பு, சக்கரம் 
என்பன கண்டு��க்கப்பட்டன. மாறுபடும் கருத்-
துகளுக்கு ஏற்ப ெசயல்படா�ட்டால் உலகம் 
உருண்ைடயானது என இன்றும் நம்��ருக்க 
மாட்டார்கள். ஆகாயத்�ல் பய�க்க எண்��-
ருக்க மாட்டார்கள். கடல் மற்றும் �ண்ெவ��ல் 
பய�க்க எண்��ருக்க மாட்டார்கள். ஒரு 
கணத்�ல் உலகம் பூராவும் தகவல்கைள பரப்பும் 
ெதாடர்பாடல் ெதாடர்பாக ஒருேபாதும் கவனம் 
ெசலுத்��ருக்க மாட்டார்கள். ேதால்�யைடயச் 
ெசய்ய மு�யாத புரட்�கரமான கருத்துகளுக்-
காக உ�ைர அர்ப்ப�த்த தன்னலமற்றவர்கள் 
நாம் வாழும் அ��யல் மற்றும் ெதா�ல்நுட்ப 
மக்கள் சமூகத்ைத உருவாக்�யுள்ளார்கள்.

�றைம, சாமர்த்�யத்துக்கு ஏற்ப இடம் �ைடக்-
கும் சமூக முைறைமெயான்று நாட்டுக்கு அவ�-
யமாகும். நாம் அவ்வாறான ேதைவ பற்� �ந்-
�க்கும் இடத்�லா இருக்�ன்ேறாம்? கல்� கற்க 
ெபருமளவு பணத்ைத ெசலவு ெசய்ய ேவண்�ய, 
அ�காரம் மற்றும் பணமுள்ளவர்களுக்கு மாத்-
�ரம் சந்தர்ப்பம் �ைடக்கும் கல்�முைறைய 

இலவசமான ஒன்றாக கருத நாம் பழ�யுள்-
ேளாம். அரசாங்கத்ைத ேவைலவாய்ப்பு வழங்-
கும் இடமாக நம்பு�ேறாம். எல்ைல இல்லாத 
ேவைலவாய்ப்புக்கான சந்தர்ப்பங்கைள வழங்-
கும் அரசு, சம்பளம் வழங்குவது மக்க�ட�-
ருந்து ெபறப்படும் வ���ருந்து என்பைத 
கருத்�ல் ெகாள்வ�ல்ைல. ேத�ய வளங்கைள 
பாதுகாப்பது என்ற மாைய�ல் மூழ்�யுள்ளது. 
நாட்ைடப் ��க்கும்,நாட்ைட �ற்பதாகக் கூறும் 
ெகாள்ைகைய மன�ற்குள் புகுத்�க் ெகாண்ட 
அர�யல்வா�கள் அ�ல் வாழும் �ைலக்கு மா�-
யுள்ளது எமக்குத் ெத�வ�ல்ைல. ெசயல்�றன் 
மற்றும் உற்பத்�த்�றன் பற்� கவனம் ெசலுத்-
தாது இருக்�ன்றார்கள். அரச �றுவனங்க�ல் 
ேதைவகைள �ைறேவற்�க் ெகாள்வதற்காக 
ெபரும் �ரமம் எடுக்க ேவண்�யுள்ளேதாடு 
ெதா�ல்நுட்பத்துக்கு வழங்க ேவண்�ய முைறக-
ைளக் கூட மாற்றுவதற்கு எந்த ஒரு முயற்�யும் 
எடுப்ப�ல்ைல. இதுபற்� ஏன் பு�தாக �ந்�ப்ப-
�ல்ைல?

இைளஞர்க�ன் ேபாராட்டம் �யாயமானது, 
ஆனால் அ�ல் ெகாள்ைக ஒன்று இருக்க 

ேவண்டும். அ�த்த �ன்னர் ஏற்படுத்தப்படும் 
சமூகமுைற என்ன என்பது பற்�ய உைரயாடல் 
அவ�யமாகும். அ�காரவாதத்ைத ஒ�க்கும், 
உற்பத்�க்கு வ��டும், ெதா�ல்முைனவு �ருத்-
�க்கான மு�வுகள் என்ன என்பைதப் பற்�ய 
ேயாசைனகள் எைவ? �� நடவ�க்ைககைள 
மாற்றுவது எவ்வாறு? குைறந்த பட்சம் ேபாக்கு-
வரத்து, சுகாதாரம், கல்� முைறைய பு�தாகத் 
தயா�க்கும் நடவ�க்ைககளுக்கான ேயாசைன-
கள் இருக்க ேவண்டும். தாம் �ரட்டும் அர�யல்-
வா�களுக்கு ப�லாக நாைள வர�ருக்கும் பு�ய 
அ��னரும் பைழய முைறகைளேய �ன்-
பற்றுவார்களானால் ேபாராட்டத்தால் எது�த 
பலனும் இல்ைல. இது பற்� ேபசுவதற்கு மு�ர்ச்-
�யைடந்த தைலைம அவ�யம். �ைரவாக 
மு�ெவடுக்க ேவண்�யேதாடு முைறகைள ப�-
ேசா�ப்பதற்கான கால அவகாசமும் இல்ைல. 
சாரமற்ற, உண்ைமயற்ற மற்றும் ெதாைலேநாக்-
கற்ற ெபாதுஎ��ைய �ரட்டுவதற்காக உத்�-
கைள தயா�க்க ேவண்டும்.

த��ல்: �.ஆர்.வயலட் ...

நாம் அைனவரும் கற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டிய
   பாடெமான்று இன்ைறய சூழ்நிைலயில் உள்ளது!

��ந்த ெமாரெகாட  

மலரும் யுகத்திற்கு 
புதியேதார் வடிவம்

ேக: புதிய பிரதமர் 
மற்றும் இைட-

க்கால அரசாங்கத்தின் 
மூலம் நாடு எதிர்ெகா-
ள்ளும் எரியும் பிரச்சி-
ைனகளுக்குத் தீர்வு 
கிைடக்கும் என நீங்கள் 
நிைனக்கிறீர்களா?

ப�ல்: ெபாருளாதார ெநருக்-
க�, அர�யல் ெநருக்க�, 
சமூகப் �ரச்�ைன ஆ�ய 
மூன்றும் நாடு எ�ர்ெகாள்-
ளும் முக்�ய �ரச்�ைனகளா-
கும். ெபாருளாதார ெநருக்க� 
என்பது நாடு �ண்ட காலமாக 
எ�ர்ெகாள்ளும் �ரச்�ைன-
யாகும். ெகா�ட் -19 ெதாற்று-
ேநாய் காரணமாக ெவ�நாட்டு 
ைக�ருப்பு ெவகுவாகக் குைறந்-
ததுடன், சுற்றுலாத் துைற கடு-
ைமயான �ன்னைடைவச் 
சந்�த்தேபாது, கடந்த பல 
ஆண்டுகளாக உருவா�ய �ரச்-
�ைனகள் எம்முன்னால் காணப்-
படு�ன்றன.

இதனால் அத்�யாவ�ய 
உணவுப் ெபாருட்கள், எ�-
ெபாருள் மற்றும் மருந்துப் 
ெபாருட்கைள இறக்கும� 
ெசய்வ�ல் �க்கல் ஏற்பட்-
டுள்ளது. ெகா�ட்-19 ெதாற்-
றுேநாையக் கட்டுப்படுத்த 
ெசலவ�த்த ெபரும் ெதாைகப் 
பணம் மற்றும் கடன்களுக்காக 
ெசலுத்தப்பட்ட பணத்�ன் 
காரணமாக ேபா�ய ெடாலர் 
எமது ைக�ருப்�ல் இல்ைல. 
ெபாதுஜன ெபரமுன தைல-
ைம�லான அரசாங்கத்�ன் ஆட்�க் காலத்-
�ல், நாங்கள் கடன்கள் மற்றும் �ைறேச�ப் 
பத்�ரங்கைளப் ெபற�ல்ைல. ஆனால் 
5 ஆண்டுகளுக்குள் அைடக்க ேவண்�ய 
கடைன நாங்கள் ெசலுத்த ேவண்��ருந்-
தது. இதைன நாம் ஒரு சாட்டாகச் ெசால்ல-
�ல்ைல. ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ 
பத�ேயற்றதும், பாராளுமன்ற உறுப்�னர்-
கள் மற்றும் அரச ஊ�யர்களுக்கு வாகன 
அனும�ப்பத்�ரம் வழங்குவைத இைட�-
றுத்தவும், வாகனங்கள் மற்றும் அத்�யாவ�-
யமற்ற ெபாருட்க�ன் இறக்கும�ைய �றுத்-
தவும் நடவ�க்ைக எடுக்கப்பட்டது.

ெபாருளாதார ெநருக்க��ன் ெதாடக்-
கத்ைத நாங்கள் கண்டதால், நமது ெவ�-
நாட்டு ைக�ருப்புகைளப் பாதுகாப்ப-
தற்கான மு�வுகள் எடுக்கப்பட்டன. 
துர�ருஷ்டவசமாக, 2020 இல் ெகா�ட்-
19 ெதாற்றுேநாய் உருவானது. அதன் 
�ைளவாக நமது ெவ�நாட்டு இருப்புக்கள் 
ெவகுவாகக் குைறந்தன. சர்வேதச சமூகத்து-
டன் ெநருக்கமாகப் பழகும் பு�ய �ரதமர் 
ர�ல் �க்ரம�ங்க இந்த �ைலையப் ேபாக்-
குவதற்கு �ல முயற்�கைள ேமற்ெகாள்வார் 
என நம்பு�ேறாம். இருப்�னும், இது முற்�-
லும் �ர்க்க மு�யாத ஒரு �ரச்�ைன அல்ல.

இரண்டாவதாக, நாட்�ல் தற்ேபாது ஏற்-

பட்டுள்ள ெநருக்க� �ைல காரண-
மாக எமக்கு ெடாலர்கைள ெபற்றுக் 
ெகாள்ளும் வ�கள் தைடப்பட்டுள்-
ளன. கடந்த �ல மாதங்க�ல் சுமார் 
100,000 சுற்றுலாப் பய�கள் நாட்-
�ற்கு வந்துள்ளனர். தற்ேபாது இந்த 
எண்�க்ைக சுமார் மூன்�ல் ஒரு 
பங்காகக் குைறந்துள்ளது. சுற்றுலாப் 
பய�க�ன் �னச� வருைக 4,000 
ஆகக் காணப்பட்ட �ைல�ல், இது 
தற்ெபாழுது 1000 இற்கு �ழ் குைறந்-
துள்ளது. எ�ெபாருள் பற்றாக்குைற, 
சைமயல் எ�வாயுத் தட்டுப்பாடு 
மற்றும் �ன்ெவட்டு ஆ�யைவ சுற்-
றுலாப் பய�க�ன் வருைகைய 
குைறப்ப�ல் தாக்கம் ெசலுத்து�ன்-
றன. நாடு தழு�ய ேபாராட்டங்கள் 
காரணமாக சுற்றுலாப் பய�கள் பல 
அெசௗக�யங்களுக்கு முகம் ெகாடுத்தைத-
யும் காண மு�ந்தது.

��ஹான�ல் உள்ள ஜனா�ப��ன் 
த�ப்பட்ட இல்லத்�ன் �து ேபாராட்டக்கா-
ரர்கள் தாக்குதல் நடத்த முற்பட்ட ேபாது அது 
உச்சக்கட்டத்ைத எட்�யது. இந்தச் சம்பவங்-
களால் சுற்றுலாப் பய�கள் வருைக முற்�-
லும் குைறந்துள்ளது. முன்ன� ேசாச�சக் 
கட்�, ேஜ.�.� மற்றும் ஐக்�ய மக்கள் சக்� 

ஆ�யன இந்தப் ேபாராட்டங்க�ன் �ன்ன-
��ல் உள்ளன. அைத அவர்கள் முகநூ�ல் 
�ரசாரம் ெசய்யும் �தத்�ல் பார்க்கலாம். 
அவர்கள் ைகேகார்த்து எங்கள் �டுகைளத் 
தாக்க வந்தனர். எனேவ, �ங்கட்�ழைமயும் 
அதன் �ன்னரும் நடந்த கலவரச் சம்பவங்க-
�ன் �ன்ன��ல் ச� இருப்பைதப் பார்க்-
�ேறாம்.

தற்ேபாைதய ெபாருளாதார ெநருக்க-
�ைய சமா�க்கவும், நாட்�ல் அைம�யான 
சூழைல உருவாக்கவும் அர�யல் ேவறு-
பாடுகள் இன்� அைனவரும் ைகேகார்க்க 
ேவண்டும். ெகாழும்�ல் அைம�யான 
முைற�ல் ேபாராட்டங்கள் நைடெபற்ற 
ேபாது �ராம மட்டத்�ல் �ைலைம முற்�-
லும் மாறுபட்டது என்பைத ேபாராட்டக்-
காரர்களுக்கு உதவும் மதத்தைலவர்களும் 
உணர ேவண்டும். �ங்கட்�ழைம கா�மு-
கத்�ட�ல் இடம்ெபற்ற சம்பவங்கைளய-
டுத்து, பாதாள உலக �ரமுகர்கள் மற்றும் 
ேபாைதப்ெபாருள் பாவைனயாளர்க�ன் உத-
�யுடன் பல அர�யல்வா�க�ன் �டுகள் 
மற்றும் ெசாத்துகள் �லரால் �க்�ைரயாக்-
கப்பட்டன. அந்த �டுக�ல் உள்ள ெசாத்து-
கைள மற்றவர்கள் சூைறயாட முன்வந்து மக்-
கைளத் தூண்��ட்டு ஒதுக்� ைவத்தனர். 

இந்த வன்முைறச் ெசயல்களுக்கு 
எ�ராக மக்கள் �ரள ேவண்டும்.

மூன்றாவதாக, அர�யல்வா�-
கள் ஊழ�ல் ஈடுபட்டார்களா 
என்ற சந்ேதகம் மக்களுக்கு 
இருந்தால், அவர்க�ன் ெசாத்து-
கைள கணக்காய்வுகளுக்கு உட்-

படுத்த அனும�க்க ேவண்டும். 

பாராளுமன்ற உறுப்�னர்கைள கணக்காய்வு 
ெசய்யுமாறு கணக்காய்வாளர் நாயகத்ைத 
ேகட்குமாறும் நான் பாராளுமன்றத்�ல் 
ேகா�க்ைக �டுத்ேதன். எந்தெவாரு அர�-
யல்வா�யும் ேமாச� மற்றும் ஊழ�ல் ஈடு-
பட்�ருந்தால், அவர் சட்டத்�ன் முன் �றுத்-
தப்பட ேவண்டும் என்று நான் கருது�ேறன். 
225 நாடாளுமன்ற உறுப்�னர்களும் �யாகம் 
ெசய்ய ேவண்டும். முன்னாள் நல்லாட்� அர-
சாங்கத்துடன் ஒப்�டுைக�ல் நாம் அ�க 
�யாகங்கைள ெசய்துள்ேளாம். நாட்�ன் 
சார்பாக இன்னும் பல �யாகங்கள் இருந்-
தால் அைதச் ெசய்ய ேவண்டும்.

ேக: காலிமுகத்திடலில் அைமதி-
யான முைறயில் நடத்தப்பட்ட 

ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது 
நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் திட்டமிடப்பட்ட 
ஒன்று, அதற்கு அரசாங்கம் ெபாறு-
ப்ேபற்க ேவண்டும் எனவும் எதிர்க்க-
ட்சிகளும் பல்ேவறு தரப்பினரும் குற்றம் 
சுமத்தியுள்ளனர். இது பற்றி உங்கள் 
கருத்து என்ன?

ப�ல்: நாட்�ல் ஒரு சம்பவம் நடந்தால் 

அதற்கு ஆட்��ல் இருக்கும் அரசுதான் 
ெபாறுப்ேபற்க ேவண்டும். அேதேபால், 
2019 உ�ர்த்த ஞா�று தாக்குதலுக்கு அப்-
ேபாைதய ஆட்��ல் இருந்த அரசுதான் 
ெபாறுப்ேபற்க ேவண்டும். எனேவ, கா�-
முகத்�ட�ல் இடம்ெபற்ற சம்பவங்க-
ளுக்கு அரசாங்கம் என்ற வைக�ல் நாேம 
ெபாறுப்ேபற்க ேவண்டும். கா�முகத்�ட-

�ல் ேபாராட்டம் நடத்�யவர்கைள 
வன்முைற கும்பல் ெசன்று தாக்�-
யது முற்�லும் தவறானது. அவர்கள் 
ெசய்தது முற்�லும் தவறு என்று 
நாங்கள் கண்�க்�ேறாம். அது நடந்-
�ருக்கக் கூடாது.

�ரதமர் இரா�னாமா ெசய்யப் 
ேபாகும் ேபாது அவருக்கு ஆதரவ-
�ப்பதற்காக கட்� ஆதரவாளர்கள் 
குழுெவான்று அல�மா�ைகக்கு 
அைழத்து வரப்பட்டுள்ளது. அந்தக் 
கூட்டத்�ல் கலந்து ெகாண்ட ஒரு 
குழு�னர் கா�முகத்�ட�ல் 
அைம�ப் ேபாராட்டத்�ல் ஈடுபட்-
டவர்கள் �து தாக்குதல் நடத்த மக்-
கைளத் தூண்��ட முயற்�த்தது 
தவறு. இது ெதாடர்பான �சாரைண-
கள் ஏற்கனேவ ஆரம்�க்கப்பட்டு 
முைறப்பாடுகள் �ைடத்துள்ளன. 

சட்டத்ைத ைக�ல் எடுத்துக் ெகாண்டு 
அப்பா� மக்கைள தாக்க �ல ���னர் 
ேபாைதக்கு அ�ைமயானவர்க�ன் துைணயு-
டன் முயற்�ப்பதும் தவறு. அப்ப�யானால், 
2019 உ�ர்த்த ஞா�று பயங்கரவாத தாக்கு-
தல்களால் 300 க்கும் ேமற்பட்ேடார் ெகால்-
லப்பட்டனர் மற்றும் ஏராளமான மக்கள் காய-
மைடந்தனர்.

அச்சம்பவத்�ற்குப் �ன்னர் மக்கள் மத்-
��ல் ெவறுப்புணர்ைவ ஏற்படுத்�, அல-
�மா�ைகக்கு மக்கைள அைழத்து வந்த 
ேபருந்துகைளத் �ரும்�ச் ெசல்ல அனும-
�க்க ேவண்டாம் என்று �லர் மக்க�டம் 
ேகா�யைதக் காண மு�ந்தது. இருப்�னும், 
இந்த இரண்டு சம்பவங்க�லும் அவர்கள் 
இரு ேவறு �ைலப்பாடுகைளக் கைடப்�-
�க்�ன்றனர். �ங்கட்�ழைமயும் அதற்குப் 
�ன்னரும் நடந்த அந்தக் கலவரச் சம்பவங்-
களுக்குப் �ன்னால் ஏேதா இருக்�றது என்ற 
சந்ேதகம் நமக்கு இருக்�றது.

�ங்கட்�ழைம நடந்த சம்பவங்கள் முற்-
�லும் தவறானைவ என்றும், இதுேபான்ற 
வன்முைறச் ெசயல்க�ல் ஈடுபட்டவர்-
கள் அைதச் ெசய்�ருக்கக் கூடாது என்றும் 
நாங்கள் �ட்டவட்டமாக கூறு�ேறாம். 

(16ஆம் பக்கம் பார்க்க)

காலிமுகத்திடலில் ேபாராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது
வன்முைற கும்பல் தாக்குதல் நடத்தியது ெபருந்தவறு!

225 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் 
தியாகம் ெசய்ய ேவண்டும். முன்னாள்

நல்லாட்சி அரசாங்கத்துடன் ஒப்பிடுைகயில் 
நாம் அதிக தியாகங்கைள ெசய்துள்ேளாம். 
நாட்டின் சார்பாக இன்னும் பல தியாகங்கள் 
இருந்தால் அைதச் ெசய்ய ேவண்டும்

நாட்ைட பிரச்சிைனகளி
லிருந்து மீட்ெடடுப்பத
ற்கு அைனவரும் 

ைகேகார்த்து ெசயற்பட ேவண்டும் 
என்று அைமச்சர் பிரசன்ன
ரணதுங்க ெதரிவித்தார். நாட்டின் 
தற்ேபாைதய நிைலைமகள் 
குறித்து எமக்கு வழங்கிய
ேபட்டியிேலேய அவர் இவ்வாறு 
ெதரித்தார்.

அரசியல்ரசியல்ரசியல்ரசியல்
ரங்கம்

அர்ஜூன்

சர்வேதச சமூகத்துடன் ெநருக்கமாகப்
பழகும் புதிய பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க
இன்ைறய ெநருக்கடி நிைலையப் ேபாக்குவதற்கு
சில முயற்சிகைள ேமற்ெகாள்வார் என நம்புகிேறாம்.
இது முற்றிலும் தீர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சிைன அல்ல

அைமச்சர் பிரசன்ன
ரணதுங்கவுடன் சந்திப்பு



4 THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY MAY 22, 2022
 2022    ேம   22   ஞா�ற்றுக்�ழைம 

'21' ஆவது �ருத்த சட்டமூலம்...
அதன் �ன்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து  ெத�-

�க்ைக�ேலேய அவர் இவ்வாறு ெத��த்துள்-
ளார். ெதாடரும் அவ�ன் கருத்�ல்,...

19 ஆவது �ருத்தச் சட்டத்துக்கு புத்து�ர் 
ெகாடுப்பதற்காக 21 ஆவது �ருத்தச் சட்டம் 
�ைர�ல் �ைறேவற்றப்படுெமன்ற உறு�-
ெமா�ையயும் வழங்�னார்.  

19 ஆவது �ருத்தச் சட்டமூடாக ஜனநாயக 
முைறைம ஏற்படுத்தப்பட்டது. எ�னும் 20 
ஆவது �ருத்தச் சட்டமூடாக அது இல்லாது 
ெசய்யப்பட்டது. எனேவ, அர�யலைமப்�ல் 
மறு�ரைமப்ைப ஏற்படுத்துவதற்கான சட்ட-
மூலம் தயா�க்கப்பட்டுள்ளது. நாைள �ங்-
கட்�ழைம அைமச்சரைவக் கூட்டத்�ல் இது 
முன்ைவக்கப்படும். அதன்�ன்னர் இதைன 
ெவகு�ைர�ல் பாராளுமன்றத்�ல் �ைறேவற்-
�க் ெகாள்வதற்கு எ�ர்பார்க்�ன்ேறாெமன்றும் 
�ேஜயதாச கு�ப்�ட்டார்.  

’19’ இன் �ைல �ண்டும் ஏற்பட்ட �றகு, 
�ைறேவற்று அ�கார ஜனா�ப�க்கான அ�-
காரங்கள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டு, பாராளுமன்ற 
ஆட்�முைறைம பலப்படுத்தப்படும். உயர்-
பத� �யமனங்களுக்கான அர�யலைமப்பு 
ேபரைவ �ள ஸ்தா�க்கப்படும். ஜனா�ப� 
அைமச்சு பத�கைள வ�ப்பது தைடப்படும்.  

அேதேவைள, இரட்ைட கு�யு�ைம உைட-
யவர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்�னராக பத� 

வ�க்க அரசைமப்�ன் 19 ஆவது �ருத்தச்சட்-
டத்�னூடாக தைட ��க்கப்பட்�ருந்தது. 
எ�னும், இரட்ைட கு�யு�ைமயுைடய ப�ல் 
ராஜபக்ஷ பாராளுமன்றம் வருவதற்காக இந்த 
சரத்து 20 ஆவது �ருத்தச்சட்டத்�னூடாக 
�க்கப்பட்டது. ப�ல் எம்.�யானார். அைமச்-
சரைவ�லும் இடம்��த்தார்.  தற்ேபாது 21 
ஆவது �ருத்தச் சட்டத்�னூடாக ‘இரட்ைட 
கு�யு�ைம’ தைட �ண்டும் அமுலாகுெமன 
�� அைமச்சர் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.  எனேவ, 
சட்டமூலம் �ைறேவற்றப்பட்ட �ன்னர் ப�ல் 
ராஜபக்ஷ�ன் எம்.�. பத�யும் ப�ேபாகும் 
�ைல ஏற்படும்.  2015 ெபாதுத் ேதர்த�ல் 
ேபாட்��ட்டு ெவற்�ெபற்ற �தா குமார�ங்க, 
19 ஆவது �ருத்தச் சட்டம் �ைறேவற்றப்பட்ட 
�ன்னர் இரட்ைட கு�யு�ைம உைடயவர் என்-
பதால், உயர்��மன்ற �ர்ப்�னூடாக எம்.�. 
பத�ைய இழந்தார். அேத �ைல ப�லுக்கு ஏற்-
படும் என்பேத �� அைமச்ச�ன் தர்க்கமாகும்.  

அர�யலைமப்�ன் 21ஆவது �ருத்தச்சட்-
டத்ைத �ைறேவற்�க்ெகாள்வதற்கு பாராளு-
மன்றத்�ல் மூன்��ரண்டு ெபரும்பான்ைம 
பலம் அவ�யம். எனேவ, ‘இரட்ைட கு�யு-
�ைம தைட’ என்ற சரத்ைத �ைறேவற்�க்-
ெகாள்வதற்கு ப�ல் ராஜபக்ஷ�ன் �லங்கா 
ெபாதுஜன ெபரமுன கட்� ஆதரவ�க்குமா? 
என்ற �னாவும் எழு�ன்றது.

SJB ��ருந்து ேமலும்...  
ஐக்�ய மக்கள் சக்�ையச் ேசர்ந்த 

ஹ�ன் ெபர்னாண்ேடா, மனுஷ 
நாணயக்கார ஆ�ேயார் அைமச்சர்-

களாக பத�ேயற்றுக் ெகாண்டுள்-
ளைம கு�ப்�டத்தக்கது. 

சர்வகட்� அரசாங்கத்�ல்...
ெத��த்துள்ளதாக ெத��க்கப்ப-
டு�றது. பு�ய அர�ல் ெபாதுஜன 
ெபரமுனைவத் த�ர ஏைனய கட்�க-
ளுக்கான அைமச்சுக்கைள ஒதுக்கும் 
ெபாறுப்பு �ரதம�டேம ைகய�க்-
கப்பட்டுள்ளது. அதன்ப�ேய �வன் 
ெதாண்டமா�ன் ெபயைர �ரதமர் 
ர�ல் �க்�ரம�ங்க ப�ந்துைரத்-
துள்ளார்.  இதற்கைமய பு�ய அைமச்-
சரைவ ெபயர் பட்�ய�ல் �வன் 
ெதாண்டமானுக்கும் இடம் ஒதுக்கப்-
பட்டுள்ளது.  

அைமச்சுப் பத�ைய ஏற்பதற்கு 

இ,ெதா,கா தரப்பு ெகாள்ைகயள�ல் 
இணக்கம் ெத��த்�ருந்தாலும், 
இன்னும் இறு� மு�வு எட்டப்பட-
�ல்ைலெயன கூறப்படு�ன்றது.  

கட்� ஒப்புதல் வழங்கும் பட்சத்-
�ல் நாைள �ங்கட்�ழைம (23) 
�வன் ெதாண்டமான் அைமச்சராக 
பத�ேயற்கக்கூடுெமன எ�ர்பார்க்-
கப்படு�ன்றது.  

அவ்வாறு அவர் பத�ேயற்பாரா-
�ன் சுமார் 17 ஆண்டுகளுக்கு �ன்னர் 
ஐ.ேத.கவுடன் இ.ெதா.கா. சங்கமமா-
கவுள்ளைம உறு�யா�றது.  

பயண ஆேலாசைனகைள...
பற்றாக்குைறைய ஒப்புக்ெகாண்டு 

சர்வேதச சமூகங்களுக்கு ஒரு ேநர்-
மைறயான ெசய்�ைய ெத��க்க 
ேவண்டும். ெவ��வகார அைமச்-
சர் ஒரு ெசயலூக்கமான பாத்�ரத்ைத 
ஏற்க ேவண்டும் எனவும் அவர் கு�ப்-
�ட்டார்.  

பல ெவ�நாட்டு �மான �றுவ-
னங்கள் இலங்ைகக்கான பயணங்-

கைள மட்டுப்படுத்�யுள்ளன. முக்-
�யமாக �ரட்டப்பட்ட ��ைய 
�ருப்� அனுப்புவ�லுள்ள �க்-
கல்கள் காரணமாக மட்டுப்படுத்-
�யுள்ளன.  ஏைனய அைமச்சுக்க-
ளுக்கு இைணயாக ஒருங்�ைணந்த 
ேவைலத்�ட்டத்ைத சுற்றுலாத்-
துைற அைமச்சு வகுக்க ேவண்டுெம-
னவும் அவர் ேகட்டுக் ெகாண்டார்.

இரண்டு கப்பல்க�ல் ரூ. 02 �ல்...
22ஆம் �க� ெகாழும்ைப வந்த-

ைடயவுள்ளது.   
9,000 ெமற்�க் ெதான் அ��, 50 

ெமற்�க் ெதான் பால் மா மற்றும் 25 
ெமற்�க் ெதான்னுக்கும் அ�கமான 
மருந்து வைககளும் ஏைனய மருத்-
துவப் ெபாருட்களும் உள்ளடங்-
�ய இத்ெதாகு�, உயர் ஸ்தா�கர் 
ேகாபால் பாக்ேல�னால் இலங்ைக 
அரசாங்கத்�ன் �ேரஷ்ட தைலைமத்-
துவத்�டம் ைகய�க்கப்படவுள்-
ளன.   

கடந்த18ஆம் �க� த�ழக முத-
லைமச்சர் மு.க.ஸ்டா�ன் இந்த 
உத�ப்ெபாருட்கைள ெசன்ைன 
துைறமுகத்��ருந்து ெகா�ய-
ைசத்து அனுப்�ைவத்தார். த�ழக 
அரசாங்கத்தால் இலங்ைகக்கு வழங்-
கப்படும் 40,000 ெமற்�க் ெதான் 
அ��, 500 ெமற்�க் ெதான் பால் மா 
மற்றும் மருந்துப் ெபாருட்கள் அடங்-
�ய பா�ய உத�த் �ட்டத்�ன் �ழ் 
இது முதற்ெதாகு�யாக அனுப்� 
ைவக்கப்படு�ன்றது. அத்துடன் 
இந்த பங்க�ப்பானது 5.5 �ல்�-
யன் இலங்ைக ரூபாவுக்கும் அ�க 
ெபறும�யானெதன்பது கு�ப்�டத்-

தக்கதாகும்.   
தற்ேபாது அனுப்� ைவக்கப்பட்-

�ருக்கும் இத்ெதாகு� உத�ப்ெபா-
ருட்கள் வடக்கு, �ழக்கு, மத்�ய 
மற்றும் ேமல் மாகாணங்கள் உள்-
ளடங்�ய நாடு முழுவதுமுள்ள 
பயனாளர்களுக்கு இலங்ைக அர-
சாங்கத்தால் ��ேயா�க்கப்படும். 
அத்துடன் சமூகத்�ல் பல்ேவறு ��-
வுகைளயும் ேசர்ந்த பயனா�களுக்கு 
இந்த உத�ப் ெபாருட்கள் வழங்� 
ைவக்கப்படவுள்ளைம கு�ப்�டத்-
தக்கது.   

பல்ேவறு அவசர ேதைவகைள 
�வர்த்� ெசய்வதற்காக இந்�யா-
�லுள்ள த�யார் மற்றும் சமூக 
அைமப்புகள் பல தமது உத�கைள 
இலங்ைகக்கு அனுப்�யுள்ளன. 
இலங்ைகக்காக இந்�ய மக்க�ட-
�ருந்து �ைடக்கப்ெபறும் அப��-
தமான இந்த ஆதரவு, இவ்வருடம் 
ஜனவ� முதல் இந்�ய அரசாங்கத்-
தால் இலங்ைகக்கு வழங்கப்பட்�-
ருக்கும் 3.5 �ல்�யன் அெம�க்க 
ெடாலர் ெபறும�யான ெபாருளா-
தார உத�க்கு ேமல�கமாக அைம-
�ன்றது.  

SLFP ��ருந்து ேமலும்
அரசாங்கத்�ல் இைணயவுள்ள-

தாக தகவல்கள் க�ந்துள்ளன.  
�மல் ��பால � �ல்வா அரசாங்-

கத்�ல் இைணந்து, துைறமுகங்-
கள், கப்பல்துைற மற்றும் �மான 
ேசைவகள் அைமச்சராக பத�ேயற்-
றுக்ெகாண்டார். ம�ந்த அமர�ர-
வுக்கு அைமச்சரைவ அந்தஸ்துள்ள 
அைமச்சு பத� �ைடக்குெமன 
ெத�யவரு�றது.  

ஏைனய நான்கு ேப�ல் மூன்று 

ேபருக்கு இராஜாங்க அைமச்சுப் பத-
�கள் �ைடக்க வாய்ப்புள்ளதாக 
கூறப்படு�றது. �லங்கா சுதந்�-
ரக் கட்� அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு 
வழங்க �ர்மா�த்த ேபா�லும் பத-
�கைள ெபற்றுக்ெகாள்வ�ல்ைல-
ெயன மு�வு ெசய்�ருந்தது. இவ்வா-
றான �ைல�ேலேய அந்த கட்�ைய 
ேசர்ந்த ேமலும் ஐந்து ேபர் அரசாங்-
கத்�ல் இைணந்துக் ெகாள்ளவுள்ள-
தாக தகவல்கள் ெவ�யா�யுள்ளன. 

ேபாராட்டகாரர்களுடன்...
நாட்�ல் �லவும் முக்�யமான 

�ரச்�ைனகளுக்கு �ர்வு காண அர-
சாங்கம் ஒரு ேபார் �றுத்தத்ைதயும்,-
ேநரத்ைதயும் ேதடும் என்றும் அவர் 
கூ�னார். இது கு�த்து அைமச்சர் 
ஹ�ன் ேமலும் கூறுைக�ல்,  

கா�முகத்�டல் ேபாராட்டம் 
ெதாடரலாம், ஆனால் எ�ர்ப்பாளர்-
களும் வந்து எங்களுடன் ஈடுபட 
ேவண்டும், எனேவ அவர்களும் இக் 
கலந்துைரயாட�ல் ஈடுபடேவண்-
டும்.

ேமலும் பாராளுமன்ற ேமற்பார்-
ைவக் குழுக்க�ல் இரண்டு எ�ர்ப்-

பாளர்கைள இைணத்துக்ெகாள்ள 
�ரதமர் �ரும்புவதாகவும் ெத�-
�த்த அவர், பு�ய அர�யல் கலாசா-
ரத்ைத உருவாக்� வரு�ேறாெமனத் 
ெத��த்தார்.  

இேதேவைள ஆர்ப்பாட்டக்காரர்க-
�ல் �லர் 225 பாராளுமன்ற உறுப்�-
னர்கைளயும் �ட்டுக்கு ெசல்லுமாறு 
ேகா�க்ைக �டுப்பதாகவும் கண்கா-
�ப்புக் குழுக்க�ல் இைணவதன் 
மூலம், எ�ர்ப்பாளர்க�ல் �லர் இறு-
��ல் பு�ய கட்�ைய உருவாக்கலா-
ெமன்றும் அைமச்சர் ஹ�ன் ேமலும் 
ெத��த்தார். 

இதுவைர 1,348 ேபர் ைகது ...
காண்பதற்கு உத� ெசய்தைமக்-

காக ெபா�ஸ் ஊடகப் ேபச்சாளர் 
ெபாதுமக்களுக்கு நன்� ெத��த்-
தார்.  அைம� ேபாராட்டத்�ன் 
�தான தாக்குதல்கைள அடுத்து 
70 க்கும் ேமற்பட்ட பாராளுமன்ற 
உறுப்�னர்கள் உட்பட குைறந்தது 
100 அர�யல்வா�க�ன் �டுகள் 
மற்றும் அலுவலகங்கள் ��ட்டு 
ெகாளுத்தப்பட்டன.  

அத்ேதாடு அல� மா�ைகக்கு 

அரசு சார்பு ேபாராட்டக்காரர்கைள 
ஏற்�ச் ெசன்ற பஸ்கள் உட்பட 
80க்கும் ேமற்பட்ட வாகனங்கள் � 
ைவத்து எ�க்கப்பட்டன அல்லது 
ேசதப்படுத்தப்பட்டன.  

அல�மா�ைக, கா� முகத்�டல் 
ேபாராட்டக்காரர்கள் �தான தாக்-
குதல்கள் ெதாடர்�ல் ேமலும் �ல 
சந்ேதக நபர்கைள ைகது ெசய்ய 
ெபா�ஸார் �ண்டும் ெபாதுமக்க-
�ன் உத�ைய நா�யுள்ளனர். 

அவசரகால �ைல...
 அவசரகால �ைலைய அமுல்ப-

டுத்துவதும் நைடமுைறப்படுத்துவ-
தும் பாராளுமன்ற சட்ட ��களுக்கு 
உட்பட்டதுடன், அது �ைறேவற்-
றப்பட்ட 14 நாட்களுக்குள் ஜனா�-
ப�யால் பாராளுமன்றத்�ல் சமர்ப்-
�க்கப்பட ேவண்டும்.  எ�னும் 
இச்சட்டம் 14 நாட்களுக்கு ேமல் 

பாராளுமன்றத்�ல் சமர்ப்�க்கப்ப-
டாத காரணத்�னால் அது இரத்துச் 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது.   அதன்ப� 
நாட்�ல் அமுல்படுத்தப்பட்�ருந்த 
அவசரகால �ைல ேநற்று முன்�னம் 
நள்�ரவுக்குப் �ன்னர் �க்கப்பட்ட-
தாக ஜனா�ப� ெசயலகம் ெத��த்-
துள்ளது. 

எந்த ேநரத்�லும் வாக்குமூலம்  ...
இருப்பதாக முன்னாள் �ரதமர் 

ம�ந்த ராஜபக்ஷ ெத��த்துள்ளார்.
நாட்�ல் ஏற்பட்ட ெபாருளாதார 

ெநருக்க� காரணமாக அத்�யாவ-
�யப் ெபாருட்களுக்கு கடும் தட்-
டுப்பாடு ஏற்பட்டது. அத்துடன், 
எ�ெபாருள் பற்றாக்குைறயும் ஏற்-
பட்டது.  

இதன் காரணமாக நாடு முழுவதும் 
�ண்ட ேநர �ன் ெவட்டு நைடமு-
ைறப்படுத்தப்பட்டதுடன், உணவுப் 
ெபாருட்கள் உள்�ட்ட அத்�யா-
வ�யப் ெபாருட்க�ன் �ைலயும் 
��ெரன அ�க�த்தது.   

இதன் காரணமாக நாடு முழுவதும் 
அரசாங்கத்துக்கு எ�ராக மக்க�ன் 
ேபாராட்டம் ெவ�த்ததுடன், ஜனா-
�ப�, �ரதமர் உள்�ட்டவர்கள் 
உடன் பத� �லக ேவண்டுெமன்ற 
ேகா�க்ைகயும் வலுெபற்றது.  

அரசாங்கத்துக்கு எ�ராக ஜனா-
�ப� ெசயலகம் மற்றும் அல� 
மா�ைக என்பன முற்றுைக�டப்-
பட்டு மக்கள் ேபாராட்டம் முன்ென-
டுக்கப்பட்டது.  

�ைலைம இவ்வா�ருக்க, கடந்த 
09ஆம் �க� அரசாங்கத்துக்கு 
எ�ராக ேபாராட்டத்�ல் ஈடுபட்�-
ருந்தவர்கள் �து அரச ஆதரவாளர்கள் 
தாக்குதல் நடத்�யைத ெதாடர்ந்து 

நாடு முழுவதும் வன்முைற ெவ�த்-
தது.  

இதைனயடுத்து �ரதமர் பத��-
�ருந்து ம�ந்த ராஜபக்ஷ �ல�-
னார். ேமலும், இந்த வன்முைற�ன் 
ேபாது 10 ேபர் வைர�ல் ெகால்லப்-
பட்டதுடன் 100க்கும் ேமற்பட்டவர்-
கள் படுகாயமைடந்தனர். 

அத்துடன், ஏராளமான பஸ்க-
ளும் ஆளும் கட்� பாராளுமன்ற 
உறுப்�னர்க�ன் �டுகளும் �ைவக்-
கப்பட்டன. இதைனயடுத்து நாடு 
முழுவதும் அவசர கால �ைல நைட-
முைறப்படுத்தப்பட்டதுடன், ஊர-
டங்கு உத்தரவும் �றப்�க்கப்பட்-
டது.   

தற்ேபாது இந்த வன்முைற சம்-
பவம் ெதாடர்�ல் பாராளுமன்ற 
உறுப்�னர்கள் உள்�ட்ட பலர் 
ைகது ெசய்யப்பட்டுள்ளனர். பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னர் நாமல் ராஜபக்ஷ 
உள்�ட்ட பல�டம் வாக்குமூலம் 
ெபறப்பட்டுள்ளது.  

இவ்வாறான �ன்ன��ேலேய, 
இவ் வன்முைற சம்பவம் ெதாடர்-
�ல் ெபா�ஸா�டம் எந்த ேநரத்�-
லும் வாக்குமூலம் வழங்குவதற்கு 
தான் தயாராக இருப்பதாக முன்னாள் 
�ரதமர் ம�ந்த ராஜபக்ஷ ெத��த்-
துள்ளார். 

ப�ல் தூதுவைர அைழத்து...  
பாராளுமன்றத்�ல் கடந்த 18 ஆம் 

�க� ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டைமக்-
காக இலங்ைக அரசாங்கத்�ன் 
உறு�யான எ�ர்ப்ைபயும் ஆழ்ந்த 
கவைலையயும் ெவ�நாட்டலுவல்-
கள் அைமச்சர் ேபரா��யர் �.எல். 
��ஸ் ெத��த்தார்.   

ெவ�நாட்டு அலுவல்கள் அைமச்-
�ல் ேநற்று முன்�னம் 20ஆம் �க� 
நைடெபற்ற இலங்ைகக்கான கனடா-
�ன் ப�ல் உயர் ஸ்தா�கர் (Amanda 
Strohan) அமண்டா ஸ்ட்ேராஹா-
னுடனான சந்�ப்�ல், �ேரரைண-
�ன் அப்பட்டமான ெபாய்யான 
உள்ளடக்கத்ைத �ட்டவட்டமாக 
�ராக�த்த ெவ�நாட்டலுவல்கள் 
அைமச்சர், 'இலங்ைக�ல் இனப்-
படுெகாைல நைடெபற்றதாகக் 
கண்ட�யப்பட�ல்ைல' ( "it has 
not made a finding that there was 
genocide in Sri Lanka." ) என்ற 
கனடா அரசாங்கத்�ன் �ைலப்-
பாட்டுக்கு அதன் தவறான ெபாருள் 
அ�ப்பைட�ல் முரண்படுவதாகக் 
கு�ப்�ட்டார். 

கு�ப்�ட்ட சட்ட அர்த்தங்கைளக் 
ெகாண்ட இத்தைகய ெதா�ல்நுட்-
பச் ெசாற்கள் எச்ச�க்ைகயுடனும் 
ெபாறுப்புடனும் பயன்படுத்தப்பட 
ேவண்�யதன் அவ�யத்ைதயும், 
அத்துடன் கேன�ய அரசாங்கத்�ன் 
�ேரஷ்ட உறுப்�னர்கள் எவேரனும் 
ஒப்புதல�ப்பதாகத் ேதான்றும் 

ஆபத்துகைளயும் அைமச்சர் ��ஸ் 
சுட்�க்காட்�னார்.   

இந்தப் �ேரரைண�ன் தவறான 
மற்றும் பாரபட்சமான தன்ைம 
மற்றும் இத்தைகய நடத்ைத�ன் 
�ைளவாக ெபாதுவாக உருவா�-
யுள்ள இலங்ைக �தான எ�ர்மைற-
யான கருத்துக்கள் ஆ�யவற்ைறக் 
கருத்�ல் ெகாண்டு, �ேரரைண�-
லுள்ள தவறுகைள ச�ெசய்வதற்கு 
உ�ய நடவ�க்ைக எடுக்குமாறு 
கேன�ய அரசாங்கத்ைத ெவ�நாட்-
டலுவல்கள் அைமச்சர் ேகட்டுக்-
ெகாண்டார்.   

இலங்ைகக்கும் கனடாவுக்கு�-
ைட�ல் ஆறு தசாப்தங்களுக்கும் 
ேமலாக ��த்து வரும் வலுவான 
இருதரப்பு உறவுக�ன் �ன்ன�-
�ல் இந்தக் ேகா�க்ைக முன்ைவக்-
கப்பட்டது.   

இதற்கு ப�ல�க்கும் �தமாக, 
ப�ல் உயர்ஸ்தா�கர் ஸ்ட்ேரா-
ஹான், கனடா�ன் பாராளுமன்ற 
ெபாதுச் சைப�ல் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்-
பட்ட த�ப்பட்ட உறுப்�னர்க�ன் 
�ேரரைண�ன் கட்டுப்பாடற்ற, 
சட்ட�யற்றும் தன்ைமையக் கு�ப்-
�ட்டார். தகுந்த நடவ�க்ைகக்காக, 
அர�யல் முன்முயற்��ன் உள்ள-
டக்கத்ைத கனடா�ன் ெவ�யுறவு, 
வர்த்தகம் மற்றும் அ��ருத்�த் 
�ைணக்களத்துக்கு ெத��க்கவும் 
அவர் ஒப்புக்ெகாண்டார்.  

�ல இடங்க�ல் எ�ெபாருள்...
��கைள ம�த்தல் மற்றும் எ�-
ெபாருள் ெபௗசர்களுக்கு  அச்சுறுத்-
தல் ஏற்படுத்தும் நடவ�க்ைககள் 
ெதாடர்ந்தால் எ�ெபாருள் ��ேயா-
கத்ைத �றுத்த ேந�டும் என �ன்-
சக்� எ�சக்� அைமச்சர் கஞ்சனா 
�ேஜேசக்கர ெத��த்துள்ளார்.

 அத்தைகய எ�ெபாருள் �ைலயங்-
களுக்கு எ�ெபாருள் ��ேயா�க்-
கப்பட மாட்டாெதன்ற ெகாள்ைக 
��யான �ர்மானம் ேமற்ெகாள்ளப்-
பட்டுள்ளதாகவும் அவர் 

அைமச்சர் ெத��த்துள்ளார்.
ெகாழும்பு உட்பட நாடு முழு-

வதும் எ�ெபாருள் ��ேயாகம்  
ெதாடர்ச்�யாக நைடெபற்று வரும் 
�ைல�ல் எ�ெபாருள் �ைலயங்க-
ளுக்கு அரு�ல் ஆர்ப்பாட்டங்கைள 
ேமற்ெகாண்டும் ��கைள ம�த்தும் 
ெநருக்க� �ைல ஏற்படுத்தப்பட்டு 
வரு�ன்றைம ெதாடர்�ல் அைமச்-
சுக்கு முைறப்பாடு   �ைடத்துள்ளதா-
கவும் அவர் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.

எ�சக்� அைமச்�ல் ேநற்று நைட-
ெபற்ற ஊடக�யலாளர் சந்�ப்�ன் 
ேபாேத அவர் இதைனத் ெத��த்-
துள்ளார்.

அது ெதாடர்�ல் ேமலும் ெத��த்-
துள்ள அவர்,

எ�ெபாருள் ேபாக்குவரத்து 
ேமற்ெகாள்ளும் ெபௗஸர்களுக்கு 
�ட்ட�டப்பட்ட குழுக்க�னால் 

அச்சுறுத்தல் �டுக்கப்பட்டு வரு-
�ன்றன. ேமற்ப� குழு�னர் எ�-
ெபாருள் ெபௗஸர்கைள ��க�ல் 
ம�த்து தமது �ரேதசத்�லுள்ள எ�-
ெபாருள் �ைலயங்களுக்கு அதைன 
��ேயா�க்க நடவ�க்ைக எடுக்கா-
�ட்டால் ெபௗஸைர � ைவத்துக் 
ெகாளுத்தப் ேபாவதாக அச்சுறுத்தல் 
ெசய்து வரு�ன்றனர்.

எ�ெபாருள் ��ேயாகத்ைத 
முைறயாக ேமற்ெகாள்ளுதல் 
மற்றும் எ�ெபாருள் ெபௗஸர் சார� 
மற்றும் ஊ�யர்க�ன் பாதுகாப்-
புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுவதால் 
எ�ெபாருள் ��ேயாகத்ைத �றுத்த 
ேவண்��ருக்கும் என்றும் அவர் 
ேமலும் ெத��த்துள்ளார்.

அேதேவைள ேநற்ைறய �னம் 
ெகாழும்�ன் பல்ேவறு �ரேதசங்க-
�லும் �ருேகாணமைல உள்�ட்ட 
ெவ� மாவட்ட பகு�க�லும்  எ�-
ெபாருளுக்காகவும் மண்ெணண்-
ெணய்க்காகவும்   சைமயல் எ�வா-
யுைவ ெபற்றுக் ெகாள்வதற்காகவும்  
மக்கள் �ண்ட வ�ைச�ல் காணப்-
பட்டதுடன் ��கைள ம�த்து ஆர்ப்-
பாட்டங்கைளயும் ேமற்ெகாண்டுள்-
ளனர். 

இதனால் ெபரும் வாகன ெந�சல் 
ஏற்பட்டது. �ல பகு�க�ல் வ�-
ைச�ல் �ன்றவர்களுக் �ைடேய 
ேமாதல்களும் ஏற்பட்டுள்ளன. (ஸ)

இந்த அரசும் தற்கா�கமானது. இந்த �ரதமர் பத�-
யும் தற்கா�கமானேத. நாட்ைட தூக்� �றுத்� பயணப்-
பாைத�ல் �ண்டும் பய�க்கச் ெசய்யும் ஒரு க�னமான 
முயற்��ேலேய �ரதமர் ர�ல் �க்�ரம�ங்க தற்ேபாது 
ஈடுபட்டுள்ளார். இவருக்கு தற்ேபாது உதவுவைத அல்லது 
இக்க�னமான ப��ல் ேதாள் ெகாடுப்பைத குடும்பத்-
ைதக் காப்பாற்றும் முயற்� என்றும் அர�ன் இழந்த 
ெசல்வாக்ைக கட்� எழுப்பும் ச� முயற்� என்றும் �ஷ-
மத்தனமாக �ளக்கம�ப்பது ஒரு மட்டமான அர�யலா-
கேவ பார்க்கப்பட ேவண்டும்.

இது நாட்டுக்காக ைக ெகாடுக்க ேவண்�ய தருணம். 
கட்� அர�யல் ெசல்வாக்ைக கட்�க் காக்கும் தருணம் 
அல்ல. அந்த வைக�ல் ஹ�ன் ெபர்ணான்ேடா மற்றும் 
மனுஷ நாணயக்கார ஆ�ய பாராளுமன்ற உறுப்�னர்-
கைள ஏைனேயார் உதாரணமாகக் ெகாள்ள ேவண்டும். 
அவர்கள் தாம் கட்�ையத் துறக்க�ல்ைல. மக்களுக்-
கான அர�யல்வா� என்ற வைக�ல் இக்கட்டான சூழ�ல் 
அரசுக்கு ைக ெகாடுக்கேவ அைமச்சு ெபாறுப்புகைள 
ஏற்ேறாம் என்று ெத��த்துள்ளனர். நாட்டுக்காக உைழப்-
பதுதாேன அர�யல்வா��ன் ப�!

ஶ்�லங்கா சுதந்�ரக்கட்� தன் �ைலப்பாட்ைடக் ைக 
�ட்டு அைமச்சு ெபாறுப்புகைள ஏற்க முன்வரேவண்-
டும். இந்த அைமச்சு ெபாறுப்புகைள ஏற்ேபாருக்கு சம்-
பளம், சலுைககள் �ைடயாது என �ரதமர் ஏற்கனேவ 
அ��த்து�ட்டார். எனேவ இது ஒரு மக்கள் ேசைவ 
என்பது ெவ�ப்பைடயானது. எனேவ இைணேவார் 
�யா�களாகேவ �ன்னர் பாக்கர்ப்படுவார்கள். அரசுக்கு 
ெவ��ல் இருந்து ஆதரவு தருேவாம் என்பது ேவறு 
அேத ஆதரைவ உத்�ேயாகபூர்வமாகவும் தன் �றைம,அ-
னுபவத்ைத பயன்படுத்�யும் ேநர�யாகத் தருவது என்ப-
துேவறு. சுமந்�ரன், மேனா கேணசன், �.�. �க்ேனஸ்-
வரன், �ஸாத் ப�யு�ன் ேபான்ேறார் ஆழ்ந்து �ந்�க்க 
ேவண்டும்.

எங்கள் கருத்து...
ேதசிய ேபரிடருக்கு 
ேதாள் ெகாடுக்க 
ேவண்டிய தருணம்...

��தரன் எம்.�க்கு...
அச்சுறுத்தல் �டுக்கப்பட்டுள்ள-

தாக ெத��க்கப்பட்டுள்ளது.  
இது ெதாடர்�ல் ேநற்று முன்�னம் 

மாைல ��ெநாச்� ெபா�ஸ் �ைல-
யத்�ல் முைறப்பாெடான்றும் ப�வு 
ெசய்யப்பட்டுள்ளதாக ெத��க்கப்-
பட்டுள்ளது.  

��ெநாச்��ல் சட்ட�ேரா-
தமாக மணல் அகழ்வுக�ல் ஈடு-
படும் மண் மா�யாக்களால் 
பாராளுமன்ற உறுப்�னர் �வஞா-
னம் ��தரனுக்கு 0764482667, 
0771966429, 0775538710, 
0766774024 ஆ�ய நான்கு 
ெதாைலேப� இலக்கங்க��ருந்து 
ெகாைல �ரட்டல் �டுக்கப்பட்டுள்-
ளதாகவும் முைறப்பாட்�ல் ெத��க்-

கப்பட்டுள்ளது.  
இேதேவைள, முரசுேமாட்ைட 

மருதங்குளம் பகு��ல் சட்ட�ேராத 
மணல் அகழ்வுப் ப�க�ல் ஈடுப-
டுேவாருக்கு எ�ராக கடுைமயாக 
ெசயற்பட்டு வந்த கைரச்� �ரேதச 
சைப�ன் வட்டார உறுப்�னர் நந்த-
குமா�ன் �டும் ேநற்று முன்�னம் 
இரவு மணல் மா�யாக்களால் ேசத-
மாக்கப்பட்டுள்ளது.  

இவ்வாறு ேசதமாக்கப்பட்ட 
�ட்ைட த�ழ்த் ேத�யக் கூட்ட-
ைமப்�ன் பாராளுமன்ற உறுப்�னர் 
�வஞானம் ��தரன் ேநற்று ேந�ல் 
ெசன்று பார்ைவ�ட்டுள்ளைதய-
டுத்ேத இவ்வாறு ெகாைல அச்சுறுத்-
தல் �டுக்கப்பட்டுள்ளது. 

பாராளுமன்றத்துக்கு �ைட...
நாட்�ன் தற்ேபாைதய வருமானம் 1.4 ��ல்-

�யன் ரூபா எனவும், ெசலவு 3.4 ��ல்�யன் 
ரூபா எனவும் அவர் கு�ப்�ட்டுள்ளார்.  

ேதசத்ைத ேந�க்கும் மற்றும் முைறயாக வ� 
ெசலுத்�ய ஒரு நல்ல ம�தர் எ�ர்காலத்�ல் 
பாராளுமன்றத்துக்குள் நுைழயக்கூ�ய அடுத்த 
தைலமுைறக்கு வ� வகுக்கும்ப� அவர் பாரா-
ளுமன்ற உறுப்�னர்க�டம் ேகா�க்ைக �டுத்-
தார்.  

பாராளுமன்ற உறுப்�னராக பத�ேயற்கும் 
முன்னர் 42 �ல்�யன் ரூபாைய அரசாங்கத்-
துக்கு வருமான வ�யாக ெசலுத்�யுள்ேளன். 
நாங்கள் ஐந்து சதம் கூட �ருட�ல்ைல அல்லது 

எந்த �த ேமாச��லும் ஈடுபட�ல்ைல.  
நான் இங்கு வாதம் ெசய்வதற்காக வர-

�ல்ைல. என் குழந்ைதகள் மற்றும் என் ெபற்-
ேறாருக்காக நான் அச்சமைட�ன்ேறன் எனவும் 
அவர் சுட்�க்காட்�யுள்ளார். இந்�ைல�ல், 
இ� ஒருேபாதும் பாராளுமன்றத்�ல் ப�யாற்-
றப் ேபாவ�ல்ைலெயனவும் அவர் ெத��த்துள்-
ளார்.  

எவ்வாறா�னும், நாட்ைட கட்�ெயழுப்-
புவதற்கும் முன்ெனடுத்துச் ெசல்வதற்கும் 
அைனத்து தரப்�னரும் ஒன்�ைணந்து ெசயற்-
பட ேவண்டுெமன அவர் ேமலும் ெத��த்துள்-
ளார்.  

ஹற்றன் �ேசட �ருபர்

நாட்�ல் ஏற்பட்டுள்ள ெபாருளாதார 
�ரச்�ைன�ல் ெபருந்ேதாட்ட மக்கள் 
பா�ய பா�க்குள்ளா�யுள்ளனர்.
ஆகேவ இந்�யா ெபற்றுக் ெகாடுத்�-
ருக்கும் உணவு ெபாருட்கைள இவர்க-
ளுக்கும் முைறயான பங்�ட்�ன் மூலம் 
ெபற்றுக் ெகாடுத்து இவர்களுக்கு�ய 
பாதுகாப்ைப வழங்க ேவண்டும் என 
கா� உ�ைமக்கான ெசயற்பாட்டாளர் 
எஸ்.�. கேணச�ங்கம் ெத��த்தார்.
சர்வேதச ேத�ைல �னத்�ைன முன்-
�ட்டு ேநற்று (21) ஹற்ற�ல் நைட-
ெபற்ற ஊடக சந்�ப்�ன் ேபாேத அவர் 
இவ்வாறு ெத��த்தார்.

இதன் ேபாது  அவர் ேமலும் ெத�-
�த்ததாவது,..

ெதற்கா�ய நாடுக�ல் 
ேத�ைல ேதாட்டங்க�ல் 
ெதா�ல் பு�யும் ேதாட்டத்-
ெதா�லாளர்க�ன் �ரச்�ைன-
கள் அடங்�ய முைறபாடு 
ஒன்�ைன சர்வேதச ேத�ைல 
�னமான ேநற்று (21) ஐக்�ய 
நாடுகள் சைப�டம் முன்ைவக்-
கப்படவுள்ளதாக ெத��த்தார்.

இலங்ைக, இந்�யா,பங்க-
ளாேதஷ் உள்�ட்ட ெதற்கா� நாடுக-
�ல் ேத�ைல ேதாட்டங்க�ல் ேவைல 
ெசய்யும் ேதாட்ட ெதா�லாளர்கள் ஒேர 
மா��யான �ரச்�ைனகளுக்ேக முகம் 
ெகாடுத்து வரு�ன்றனர் அந்�யச் ெசல-
வா��ைன ேத�த்தரும் இவர்க�ன் 
அ�ப்பைட �ரச்�ைனகள் �ர்க்கப்பட-
�ல்ைல. இவர்களுக்கு�ய உ�ைமகள் 
ெபற்றுக் ெகாடுக்கப்பட�ல்ைல. இது 
கு�த்து அந்தந்த நாடுக�ன் ெதா�ற்-
சங்கம் மற்றும்,அர�யல்,சமூக ெசயற்-
பாட்டாளர்கள் ��ல் அைமப்புக்கள் 
|ஆ�யன இைணந்து சூம் ெதா�ல்நுட்-
பத்�ன் மூலம் கலந்துைரயா� ேநற்று 
(21) �க� ஐக்�ய நாடுகள் சைப�டம் 
ஒப்பைடக்க நடவ�க்ைக எடுத்துள்-
ேளாம்.

இந்தியா வழங்கும் நிவாரணத்ைத 
ெபருந்ேதாட்ட மக்களுக்கும் 
முைறயாக பங்கிட ேவண்டும்

�ருச்� எம்.ேக. ஷாகுல் ஹ�து

த�ழகத்�ல் ஒ�க்ரான் BA 4 
ெகாேரானா வைக கண்ட�யப்பட்-
டுள்ளதாக அைமச்சர் மா.சுப்�ரம-
�யன் ெத��த்துள்ளார். ெசன்-
ைன�ல் ெசய்�யாளர்கைள சந்�த்த 
மக்கள் நல்வாழ்வுத்துைற மற்றும் 
மருத்துவத்துைற அைமச்சர் மா.சுப்-
�ரம�யன் கூறுைக�ல்: 

ெசன்ைனைய அடுத்த நாவலூ�ல் 
உள்ள ஒருவருக்கு ஒ�க்ரான் BA 4 
வைக ெதாற்று இருப்பது உறு� ெசய்-
யப்பட்டுள்ளது.

ஒ�க்ரான் BA 4 வைக ெதாற்றால் 
பா�க்கப்பட்டவர் நலமுடன் 
உள்ளார். தாயாருக்கும் அவரது மக-
ளுக்கும் ெகாேரானா ெபருந்ெதாற்று 
பா�ப்பு உறு�யா� இருந்தது.
தாய்க்கும் மகளுக்கும் நைடெபற்ற 
ப�ேசாதைன�ல் உருமா�ய ஓ�க்-
ரான் வைக ெதாற்று பா�ப்பு உறு�-
யானது. தாயாருக்கு ஒ�க்ரான் BA 2, 

மகளுக்கு ஒ�க்ரான் BA 4 ெதாற்று 
பா�ப்பு உறு�யா� உள்ளது. BA 
4  வைக கண்ட�யப்பட்ட நபர் 
குணமைடந்து�ட்டார். அவரு-
டன் ெதாடர்�ல் இருந்த யாருக்கும் 
ெதாற்று இல்ைல. த�ழ்நாட்�ல் 
ெகாேரானா, ஒ�க்ரான் உள்�ட்ட 4 
வைகயான ெபருந்ெதாற்று பா�ப்பு 
மட்டுேம உள்ளது. பு�ய வைக 
ெகாேரானா பரவும் தன்ைம�ல் 
இல்ைல. 

ஆப்�க்க நாடுக�ல் கண்ட�யப்-
பட்ட BA 4 ெகாேரானா த�ழகத்-
�லும் பர�யது கண்டு��க்கப்-
பட்டுள்ளது. மற்ற மா�லங்க�ல் 
ஒ�க்ரான் BA 4 வைக பர� இருக்-
�றதா என்பைத மத்�ய அரசு ெத�-
வுப்படுத்தும். முன்னதாக இந்�யா-
�ல் கடந்த �யாழக்�ழைம �ஏ-4 
வைக ெகாேரானா ெதாற்�ன் முதல் 
பா�ப்பு ஐதராபாத்�ல் கண்ட�யப்-
பட்டது கு�ப்�டத்தக்கது.

தமிழகத்தில் ஒமிக்ேரான் 
வைக ெகாேரானா ெதாற்று
த�ழக சுகாதார அைமச்சர் ெத��ப்பு
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மலையக அரசியல்; 
தலைலமகளும் 

தளபதிகளும்
நூல் ைண்டனில் 
வெளியீட்டு விழா

மூத்த த்தொழிற்சங்கவொதியும் முன்ொல் பொரொளுமன்ற உறுப்-
பி்ரருமொ் சி.வி வவலுப்பிள்ளை 1958 ்களில் ம்ைநொட்டு 
்தமிழ் மக்கள ்த்ைவர்கள 
என்ற ்த்ைப்பில் நவே்சஐயர, 
அப்துல் அஸீஸ், எஸ்.த்தொண்-
ேமொன,  ஜொரஜ் ஆர. வமொத்தொ, 
தபரிசுந்தரம், வ்க.,ரொஜலிங-
்கம், ஐ.எகஸ்.தபவரரொ, எஸ்.
பி.்வததிலிங்கம், குஞ்சுப் 
தபொரி ்சண்மு்கம், ஏ.எஸ்.
வஜொன, டி. ்சொரநொ்தன, சி.எஸ்.
சிவ்டியொன ஆகிவயொர பறறி 
எழுதிய ்கட்டு்ர்க்ளையும், 
ம்ைநொட்டு ்தமிழ் மக்கள 
உரி்மப் வபொரத ்தளைபதி்கள 
என்ற ்த்ைப்பில் எஸ்.எம்.
சுப்்பயொ, எஸ்.த்சல்்ையொ, 
வ்க.குமொரவவல், வி.வ்க.தவள-
்ளையன, டி.,ரொமொனுஜம், சிவ-
பொககியம் குமொரவவல், பி.வ்த-
வரொஜ், வ்கொகிைம் சுப்்பயொ, வபொஸ் (ஆர.எம்.) த்சல்்ையொ, 
எஸ்.நவே்சன, வ்க.சுப்்பயொ, வ்க.ஜி.எஸ்.நொயர, எஸ்.மொரியப்பொ, 
எஸ்.வ்சொமசுந்தரம் ஆகிவயொர பறறி எழுதிய ்கட்டு்ர்க்ளையும் 
வ்சரதது  ம்ைய்க அரசியல்; ; ்த்ைவர்களும் ்தளைபதி்களும் 
என்ற ்த்ைப்பில் மு. நிததியொ்த்தன, எச். எச் விககிரமசிங்க 
ஆகிய ,ருவரும் த்தொகுதது தவளியிடுகின்ற்ர. சி.வியின ,ந்த 
புதிய வரைொறறு ஆவணததின தவளியீட்டு விழொ ைண்ேன 
ம்ைய்க இைககிய ம்கொ நொட்டில் 11 ஜுன 2022 இல் ந்ே-
தபறும்.

ம்ைய்க எழுத்தொளைர்களும் ்சமூ்க த்சயறபொட்ேொளைர்களுமொ் 
சி.வி. வவலுப்பிள்ளை, வ்கொகிைம் சுப்்பயொ, ,ர. சிவலிங்கம், 
்கவிஞர ்தமிவழொவியன, ்சொரல் நொேன, வபரொசிரியர வ்சொ. ்சநதி-
ரவ்ச்கரன, ்கொத்தொயி ஆகிய ஏழு அரஙகு்களில் 25 ம்ைய்க 
எழுத்தொளைர்களின நூல்்களின விமர்ச்ங்களும் இந்த மொநொட்-
டில் இேம்தபறுகின்ற். த்சன்் ்தொய் பதிப்ப்கம் தவளியீட்-
டின ்சொரபில் குமொர ரொவஜநதிரன இநநூ்ை பதிப்பிட்டுளளைொர.

த்சன்்யிலுளளை  இைங்்க தூ்தர தவங்கவேஸ்வரனு்ேய அ்ழப்பின வபரில் வரொட்ேரி பன்ொட்டு அ்மப்பின வம்ொள ஆளுநர மறறும் எமரொல்ட்/ எழிலினி பதிப்ப்க  உரி்மயொளைர வ்கொ. ஒளிவண்ணன, 
வரொட்ேரி ்சங்கததின முன்ொள ்த்ைவரும் அமரொவதி  வ�ொட்ேல் உரி்மயொளைருமொ்  ்சகரவரததி மறறும் எம்ஜிஆர ஜொ்கி ்க்ைக ்கல்லூரி  ்த்ைவர குமொர இரொவஜநதிரன ஆகிவயொர து்ண தூதுவ்ரச் 
்சநதித்த்ர.  வரொட்ேரி மறறும் பல்வவறு ்தன்ொரவ த்தொண்டு நிறுவ்ங்களிலிருநது அரிசி, வ்கொது்ம, பருப்பு, ்சரக்க்ர, எண்தணய் மறறும் மருநதுப் தபொருட்்க்ளை இநதியொவின பை பகுதியிலிருநது வ்ச்கரிதது 
தூ்தர்கம் வழியொ்க இைங்்கககு அனுப்ப அவர்கள திட்ேம் வகுத்த்ர. ஏரொளைமொ் த்தொண்டுளளைம் த்கொண்ே இநதியர்கள இததிட்ேததில் பஙகு  த்கொளகின்ற்ர எனபது சி்றப்பு. இந்த ்சநதிப்புககு வழிவகுத்தவர 
இைங்்க்யச் ்சொரந்த எச்.எச். விகரமசிங்க ஆவொர.

மேள்வி:− பிரதமராக நியமிககப்-
பட்டமமககு வாழ்த்துககள்.  -நீஙகள் 
முற்றிலும் வித்தியாசமான சூழ்நிமை-
யில் பிரதமராக பதவி ஏற்பதற்கு 
விரும்பியிரூப்பீரகள் என நான் நிசசய -
மாக நம்புகின்்றேன்-. மிக ்மாசமான 
சூழ்நிமைகள் ஏற்பட்டதற்கு யார மீது 
குற்றேசசாடடுகமை சுமத்த்வண்டும்?

பதில்-:− முன்்ய நிரவொ்கம் 
தபொருளைொ்தொரத்்த வீழ்ததிய்தொல் 
்தறவபொ்்தய தநருக்கடிககு அவர்கள 
மீவ்த குற்றம்சுமத்தவவண்டும்.நொங்கள 
வஙகுவரொதது நி்ைககு வநதுவிட் -
வேொம். இைங்்கயின வரைொறறில் இது 
ஒருவபொதும் நி்கழ்ந்ததில்்ை. எங்களி -
ேம் தேொைர்கள இல்்ை – ரூபொய்்கள 
இல்்ை.

மேள்வி:− தற்்பாமதய ஆடசியா -
ைரகள் மீ்த குற்றேம்சாட்ட்வண்டும் 
என்றோல் இதுவமரயில் அவரகளுககு 
்பாதுமான தண்்டமன வழஙகப்பட-
டுள்ைதா? ஜனாதிபதி இன்னமும் பத-
வியில் உள்ைாைார-. பிரதமர பதவி 
விைகிவிட்டார. ஆனால் அவரது குடும் -
பத்தினர இரண்டு தசாப்தஙகைாக 
நாடம்ட ஆண்டுள்ைனர. ஜனாதிபதி 
பதவி விைக்வண்டுமா?

பதில்-:−- இது ஒரு ்சரச்்்சககுரிய 
விேயம் இந்த விேயததில் நொட்டில் 
இரண்டு ்கருததுக்கள ்கொணப்படு -
கின்றது. ்கொலிமு்கததிேலில் உளளை 
அ்்தது இ்ளைஞர்களும் ஜ்ொதிபதி 
ப்தவி விை்கவவண்டும் எ் ்கருதுகின -
்ற்ர. ்கொலிமு்கததிேலுககு தவளிவய -
யும் சிை அரசியல் ்கட்சி்கள மததியி -
லும் இந்த ்கருதது ்கொணப்படுகின்றது.

அவ்தவவ்ளை இைங்்க ்சட்ேத்தர-
ணி்கள ்சங்கம் நி்்றவவறறு அதி்கொர 
ஜ்ொதிபதி மு்்ற நீக்கப்பேவவண்டும் 
எ் ்கருதுகின்றது. அவர்கள ஜ்ொ -
திபதி ப்தவி விைகுவது குறிதது எ்த -

்்யும் த்தரிவிக்கவில்்ை ஆ்கவவ 
இரண்டு வி்தமொ் ்கருததுக்கள 
நி்ைப்பொடு்கள ்கொணப்படுகின்ற்.

இைங்்க  21வது திருத்தத்்த 

நி்்றவவறறிய பின்ர நொேொளு-
மன்றத்்த மீண்டும் வலுப்படுத-
தும் 19 வது திருத்தத்்த நொடு 
மீண்டும் த்கொண்டுவரவவண்டும் என்ற 
வயொ்ச்்்ய முன்வததிருககின-
வ்றன. இது பிர்தமரின அதி்கொரங்க்ளை 
வலுப்படுததும் நேவடிக்்க.

அ்தன பின்ர அ்்தது ்கட்சி 
்த்ைவர்களும் ஜ்ொதிபதியும் வபச் -
சுவொரத்்த்க்ளை வமறத்கொண்டு 
எதிர்கொைம் குறித்த ஏறபொதேொன-
றிறகு வரவவண்டும். நொட்டில் பொரிய 
ஆரப்பொட்ேங்கள இேம்தபறுகின்ற்-. 
அவ்்கமொ்க ஜ்ொதிபதிககு எதிரொ்கவவ 
அ்வ இேம்தபறுகின்ற். ஆரப்பொட்-
ேக்கொரர்களுககு எதிரொ்க ்கடும் நேவடிக -
்்க்கள எடுக்கப்படுகின்ற். 

பைர ்்கதுத்சய்யப்பட்டுளளை்ர. 
்கண்ணீர பு்்க பிரவயொ்கம் இேம்தப-
றுகின்றது. தபொலிஸொர ்கடு்மயொ்க 
நேநதுத்கொளகின்ற்ர. 

மேள்வி:− ஆரப்பாட்டஙகள் 
குறித்த உஙகள் நிமைப்பாடு என்ன? 
உஙகைால் அவரகளின் உணரவுகமை 
புரிந்துககாள்ை முடிகின்றேதா?

பதில்-:− ஆரப்பொட்ேக்கொரர்களின 
வவ்த்்்ய என்ொல் புரிநது-
த்கொளளை முடியும்.- முதியவர்களும் 
இ்ளையவர்களும் வபொரொட்ேததில் ஈடு-
பட்டுளளை்ர.  

இ்ளையவர்கள ்தங்கள எதிர்கொைம் 
பறிவபொவ்தொ்க ்கருதுகின்ற்ர. -நடுத-
்தர வர்கக்கத்்த வ்சரந்த முதியவர்கள 
்தங்கள வொழ்க்்க மு்்ற வீழ்ச்சிய்ே-
வ்தொ்க ்கருதுகின்ற்ர. 

தபொலிஸ்நி்ையங்களுககும் எரி-
தபொருள நிரப்பு நி்ையங்களுககு 
தவளிவயயும், வவறு இேங்களிலும் பை 
ஆரப்பொட்ேங்கள இேம்தபறறுளளை்.  
இது மக்களின சீற்றம் விரகதி நம்பிக-
்்கயற்ற ்தன்ம்ய தவளிப்படுத -
துகின்றது.மக்கள ்தறவபொது இ்தறகு 
வமலும் சு்ம்ய சுமக்க முடியொ்த 
நி்ையில் உளளை்ர.நொங்கள நிச்்சய-
மொ்க ஸ்திரமொ் நி்ையில் இல்்ை. 

நீங்கள ்தறவபொது ்கொண்பிததுளளை 

ஆரப்பொட்ேம் தீவிரவொ்த வபொககு -
த்கொண்ே இ்ளைஞர குழுவி்ொல் 
வமறத்கொளளைப்பட்ேது.  இந்தக குழு 
வருேததிறகு ஐநது அல்ைது ஆறு ஆரப் -
பொட்ேங்களில் ஈடுபடுவது வழ்ம.

நீரத்தொ்ர பிரவயொ்கம் ்தங்கள மீது 
இேம்தபறுவ்்த உறுதி த்சய்வவ்த 
அவர்களின வநொக்கம்.

ஆ்ொல் அ்தன அரத்தம் இைங்்க-
யில் ஆரப்பொட்ேங்கள இல்்ை எனப-
்தல்ை. அ்வ சிறிய ஆரப்பொட்ேங்கள.

மேள்வி:− உகமரன் யுத்தத்தின் 
விமைவுகமை இைஙமக அனுப-
விககின்றேதா? குறுகிய காைத்திற்கு 
நிமைமம ்மாசமம்டயுமா?

பதில்-:− நொங்கள எரிதபொருள 
வி்ை அதி்கரிப்பின ்தொக்கத்்த 
உணரகினவ்றொம் இது இன்மும் அதி -
்கரிககும் எ் ்கருதுகினவ்றொம்.

விவ்சொயததிற்கொ் வபொதிய உரம் 
இல்்ை எனபவ்த எங்களின முககிய 
்கரி்ச்் எதிரவரும் பருவ்கொைததில் 
முழு்மயொ் வி்ளைச்்சல் கி்ேக-
்கொது. இ்தன ்கொரணமொ்க ஆ்கஸ்ட் 
மு்தல் இைங்்கயில் உணவு தநருக -
்கடிக்கொ் ்சொததியம் உளளைது. அக -
்கொைப்பகுதியிவைவய உை்க உணவு 
தநருக்கடி உருவொகும். அடுத்த வருேம் 
மொரச் மொ்தம் வ்ர எப்படி எதிரத்கொள-
ளைப்வபொகினவ்றொம் எ்ப் பொரக்கவவண்-
டும்.

மேள்வி:− உஙகள் உதவிககு 
வரககூடிய சரவ்தச நாடுகளிலிருந்து 
எதிரபாரப்பகதன்ன?

பதில்-:− நொங்கள எப்படியும் வஙகு-
வரொதது நி்ையிவைவய இருககிவ்றொம். 
்கே்் த்சலுததுவ்தற்கொ் பணம் 
எங்களிேம் இருக்கவில்்ை.- நொங்கள 
அ்த்் ஏறறுகத்கொளளைவவண்டும் 
நொன அது குறிதது தவட்்கம்ேகின -
வ்றன-. ஆ்ொல் இதுவவ ய்தொரத்தம்.

நொங்கள எங்கள ்ச்கொக்களுேன வபச்-
சுவொரத்்த்களில் ஈடுபட்டுளவளைொம். 
அ்தறகு அவர்கள ்சொ்த்கமொ்க பதிைளித-
துளளை்ர. நொங்கள ்சரவவ்த்ச நொண -
யநிதியததுேன வபச்சுவொரத்்த்களில் 
ஈடுபட்டுளவளைொம் ஆ்ொல் அ்தறகு 
சிறிது ்கொைம் எடுககும் எனபது உங்க-
ளிறகு த்தரியும்.

இநதியொவவ துரி்தமொ்க உ்தவி்க்ளை 
வழஙகியது. நொங்கள அவர்களிேமி-
ருநது நிதி்ய தபறறுகத்கொண்வேொம். 
அது நொங்கள த்தொேரநது த்சயறபடும் 
நி்ை்ய உறுதித்சய்்தது.  அடுத்த 
சிை மொ்தங்களில் இைங்்கககு உ்தவி 
வழஙகும் ்சமூ்கத்்த வ்சரந்த நொடு்க -
ளிேமிருநது உ்தவி்கள கி்ேககும் எ் 
நொன எதிரபொரககிவ்றன.

மேள்வி:− ்தறவபொ்்தய சூழ்நி்ை -
யில் சுறறுைொப்பயணி ்கள இைங்்கககு 
விஜயம் வமறத்கொளவது பொது்கொப்பொ-

் து 

எ்க ்கருதுகிறீர்களைொ? 
பதில்-:− நொங்கள பயணி்கள 

விஜயம் த்சய்வ்்த வவண்ேொன எ் 
த்சொல்ைவில்்ை ஆ்ொல் அநநியத்ச-
ைொவணி பற்றொககு்்ற, ஆரப்பொட்ேம், 
அததியொவசியப்தபொருள ்தட்டுப்பொடு 
்கொரணமொ்க அவர்கள இந்த ்தருணத -
தில் இைங்்கககு விஜயம் வமற -
த்கொளளை மொட்ேொர்கள எனப்்த நொங்கள 
புரிநதுத்கொண்டுளவளைொம்.

மேள்வி:− நீஙகள் நான்கு நாட-
களுககு முன்னர பிபிசிககு வழஙகிய-
்படடியில் there is no point looking 
at the books. books are cooked என 
கதரிவித்திருந்தீரகள். அதன் உண் -
மமயான அரத்தம் என்ன? ஜனாதி-
பதி ஊழலில் ஈடுபட்டார என நீஙகள் 
கவளிப்பம்டயாக கதரிவிப்பீரகைா -
னால் நிசசயமாக அவருககும் அவரது 
குடும்பத்தினருககும் கடும் தண்்டமன 
வழஙகப்ப்ட்வண்டுமா?

பதில்-:− பை கூட்டுத்தொப்ங்கள 
்சரியொ் ்கணககு வழககு்க்ளை ்கொண் -
பிக்கவில்்ை. தி்்றவ்சரி ்கொண்பித -
துளளை ்கணககு்கள குறிததும் வ்கள -
வி்கள உளளை்.  2.6  டிரில்லியன 
வருமொ்ம் 1.6 டிரில்லிய்ொ்க வீழ்ச் -
சிய்ேநதுளளைது.

தி்்றவ்சரிககுள உளளை ஏ்்ய 
அ்மப்பு்களின ்கணககு்க்ளையும் 
ஆரொயவவண்டும். ஒரு ்தனிநபர 
த்சய்்தொரொ அல்ைது பை நபர்கள த்சய் -
்தொர்களைொ? எங்களுககு த்தரியொது. இது 
பதது வருேங்களுககு வமல் இேம்தப -
றுகின்றது எ் நொன ்கரு்தவில்்ை. 
இரண்டு வருே்கொைமொ்கவவ இது இேம்-
தபறுகின்றது.

பை ்கட்ேணங்கள த்சலுத்தப்பே -
வில்்ை. ்கட்ேணங்க்ளை த்சலுத்த 
முடிய்தொ்த நி்ை ்கொணப்படுகின்றது 
எனப்்த அர்சொங்கததிறகு த்தரியப்ப-
டுத்தவில்்ை. 

இ்தன ்கொரணமொ்கவவ நொன அந்த 
த்தொே்ர பொவிதவ்தன நிச்்சயமொ்க அது 
இேம்தபறறுளளைது.

தபொருளைொ்தொரம் சி்றந்த நி்ையில் 
இல்ைொ்த வபொது சி்றந்த நி்ையில் 
உளளை்தொ்க ்கொண்பிப்ப்தற்கொ்க இது 
இேம்தபறறுளளைது.

 இலங்கை வரலாற்றில் 
ஒருப�ாதும் இப�டி நிகைழ்ந்ததில்்ல

''நாஙகள் ெஙகுரராத்து 
நிலைக்கு ெந்துவிட்ர்டாம்! ''
ஸ்கை நீயூசுக்கு பிரதமர் அளிதத செவ்வி

ஆர்பபாட்்டக்காரரகளின் ரெதலைலய 
என்ைால் புரிந்துவகாள்ள முடிகிறது.
ஓகஸ்ட் மாதத்தில் உணவு 
வநருக்கடிக்காை சாத்தியம் உள்ளது.

ஐந்து கவிலதத் வதாகு்பபுகளின் 
மீதாை விமரசை நிகழ்வு ைண்டனில்

'யுத்தம், ்கொ்தல், 
வொழ்வின ்சலிப்பு, 

்்கயொைொ்கொத்த்ம், 
்கொைததின த்கொடூரம், 

சின் விஷயங்க-
்ளைக த்கொண்ேொ-
டும் மவ்ொநி்ை, 
பண்பொடு, 
்கைொ்சொரம் என-
ப்வறறின 
வ்கலிககூதது 
எனப் பறறிய 

அனுபவங்கள ்தர-
மினியின'அயைொள 

்கவி்்த்கள ' நூலில் 
மைரநதிருககின்ற். புைம்தபயர வொழ்வின 
வலியும் இயைொ்மயும் விரகதியும் ்தரமினி-
யின ்கவி்்த்களில் இ்ழவயொடுகின்ற். உண்்ம்களுககு 
தநருக்கமொ்க அவரின ்கவி்்த்கள அ்மநதிருப்பது 
அவரது ்கவி்்தயின சி்றப்பு' எனறு விமர்ச்கர ்கஜமு்கன 
ைண்ேனில் த்சன்ற ்சனிககிழ்ம (14.5.22) ந்ே-
தபற்ற '்கவி்்த வ்்த்த உைகு' என்ற நி்கழ்வில் ்கைநது 
த்கொண்டு வபசியவபொது த்தரிவித்தொர.  

வ்கொகுைரூபன ்த்ை்மயில் கிழககு ைண்ேனில் ந்ே-

தபற்ற ்கவி்்த விமர்ச் நி்கழ்வில் 'த்சல்வி - சிவரமணி 
்கவி்்த்கள' பறறி அஞ்்ச்ொ உ்ரயொறறியவபொது, ' தபண்-
ணியவொதி்கள என்ற ப்தத்்த இனறு கூே ்சரிவரப்புரிநது 
த்கொளளை முடியொ்த சூழல் ஐவரொப்பொவிவைவய நிைவும்வபொது 
எண்பது்களில் யுத்த தநருக்கடி்களுககுள முறவபொககுச் சிந-
்த்்்கவளைொடு வபொரொடிய த்சல்வி, சிவரமணி வபொனவ்றொர 
உன்்த நொயகி்களைொ்கவவ த்சயறபட்டிருககி்றொர்கள. ம -்
வலி்மயுேனும், உதவவ்கததுேனும் இப்தபண்்கவி்கள 

்தங்கள ்கொைததில் 
த்சயறபட்ேவி்தம் 
இனறும் நமககு 
தபரும் ம்வ-
லி்ம்யத 
்தருகி்றது' எனறு 
குறிப்பிட்ேொர.  

'்கேத்தலும் 
்கொணொமல் 
வபொ்தலும் 
த்கொ்ை்களும் 
மலிநதுவபொ் 
யுத்த சூழ்நி்ை-
யில் இப்தபண்மணி்கள 
மக்கள வபொரொட்ேத்்த முன-
த்டுதது, மக்களிேமிருநது தவளிவயறிவி-
ேொமல் ்தங்கள உயி்ர அரப்பணிததிருப்-

பது முககிய வரைொறறு த்சய்தியொகும்' எனறு 'பனிமைர' 
இ்தழொசிரியர நொ.்சவப்சன த்தரிவித்தொர.  

'ம்ைய்க மக்கள மீ்தொ் அக்க்்ற முககியமொ்து 
என்ற ்கருததி்் வலியுறுததி, அந்த உறுதி்ய வமற-
த்கொளளும் உதவவ்கத்்த சி.கிருஷணபிரியனின 'மூ்தன-
்்யின பொேல்' ்கவி்்த்கள நமககுள ஏறபடுததுகின்ற்.

த்தொேர 22ஆம் பக்கம்...
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பு திய பிரதேர் பதவிமயற்்றமதத் 
ததாடர்ந்து நாட்டில் நிலவும் அர -
சியல் தநருக்்கடிக்குத் தீர்வு ஏற்ப -

டுவதற்்கான வாய்ப்புக்்கள் மதான்றிய 
நிமலயில், பல்மவறு எதிர்பார்ப்பு்களுடன் 
்கடந்த தெவவாய்க்கிழமே பாராளுேன் -
்றம் கூடியது.

   ேக்்களின் வாக்கு்களால் ததரிவு தெய் -
யப்பட்ட ேக்்கள் பிரதிநிதி்கள் நாட்டின் 
பிரச்சிமனக்குப் பாராளுேன்்றத்தில் 
ஊடா்கத் தீர்தவான்ம்றப் தபறுவதற்கு 
முயற்சிப்பார்்கள் என்்ற சிறியததாரு எதிர் -
பார்ப்பு ேக்்கள் ேத்தியில் ்காணப்பட்டது. 
இருந்தமபாதும் நான்்காவது பாராளுேன்்ற 
அேர்வு வாரத்திலும் அரசியல் ஸ்திரத் -
தன்மேக்்கான உறுதியான தீர்ோனங்கள் 
எதுவும் எட்டப்படாமே ேக்்களுக்கு அதி -
ருப்திமயமய ஏற்படுத்தியது.

  ஒன்பதாவது பாராளுேன்்றத்தின் பிரதி 
ெபாநாய்கரா்கவிருந்த ரஞ்சித் சியம்பலாப் -
பிட்டிய தனது பதவிமய இராஜினாோச் 
தெய்திருந்தார். அவர் மீண்டும் அப்பத -
விக்குப் மபாட்டியிட்டு தவற்றி 
தபற்றிருந்தாலும் ெமூ்கத்தின் 
ேத்தியில் ஏற்பட்ட அதிருப்தி -
மயத் ததாடர்ந்து அப்பதவிமய 
ஒமர நாளிமலமய இராஜினாோச் 
தெய்யும் நிமலக்குத் தள்ளப்பட் -
டிருந்தார்.

   இவவா்றான பின்னணியில் 
தவற்றிடோகியுள்ள பிரதி ெபா -
நாய்கர் பதவிக்குப் புதியவர் ஒரு -
வமரத் ததரிவு தெய்ய மவண்டிய 
சூழலில் ்கடந்த தெவவாய்க்கி -
ழமே பாராளுேன்்றம் கூடியது.

  குறித்த பதவிக்குப் தபண் 
உறுப்பினர் ஒருவமர நியமிக் -
குோறு பிரதேர் ரணில் விக்கி -
ரேசிங்க முன்னர் ம்காரிக்ம்க 
விடுத்திருந்தார். இவவா்றான 
பின்னணியில் தேது பாராளு -
ேன்்ற உறுப்பினர் மராஹினி 
விமேரத்னமவ பிரதி ெபாநாய -
்கர் பதவிக்கு முன்தோழிவதா்க 
எதிர்க்்கட்சித் தமலவர் ெஜித் 
பிமரேதாெ அறிவித்தார். இந்த 
நிமலயில் தெவவாய்க்கிழமே 
பாராளுேன்்றம் கூடியதும் பிரதி 
ெபாநாயர் பதவிக்்கான தபயர்்க -
மளப் பரிந்துமரக்குோறு ெபாநா -
ய்கர் ம்காரினார்.

 இதற்்கமேய மராஹினி விமே -
ரத்னவின் தபயமர எதிர்க்்கட்சித் தமலவர் 
முன்தோழிந்ததுடன், எதிர்க்்கட்சியின் 
முதற்ம்காலாொன் லக்ேன் கிரியல்ல வழி -
தோழிந்தார். ேறுபக்்கத்தில் ஆளும் ்கட்சி 
ொர்பில் அஜித் ராேபக்ஷவின் தபயமர 
மபராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் முன்தோழிந் -
தார்.

  இரண்டு தபயர்்கள் முன்தோழியப் -
பட்டிருந்த நிமலயில், வாக்த்கடுப்மப 
நடத்தி ேக்்கள் பணத்மத வீணாக்குவது 
ோத்திரேன்றி ேக்்களின் விெனத்மதயும் 
ெம்பாதித்துக் த்காள்ளாது பிரதேரின் பரிந் -
துமரக்கு அமேய தபண் உறுப்பினமரப் 

பிரதி ெபாநாய்கரா்கத் ததரிவு 
தெய்வதற்கு நடவடிக்ம்க எடுப் -
மபாம் என விேல் வீரென்ெ, மேத் -
திரிபால சிறிமென, ஐக்கிய ேக்்கள் 
ெக்தியின் பாராளுேன்்ற உறுப்பி -
னர்்கள் பலரும் ெபாநாய்கரிடம் 
ம்காரிக்ம்க விடுத்தனர்.

  தேது ம்காரிக்ம்கமயயும் மீறி 
வாக்த்கடுப்பு நடத்தப்பட்டால் 
தெல்லுபடியற்்ற வாக்கு்களா்கப் 
பதிவு தெய்மவாம் என அவர்்கள் 
கூறியிருந்தனர். இருந்தமபாதும் 
இரு தரப்பும் இதற்கு இணங்காத -

மேயால் வாக்த்கடுப்பு நடத்தப்பட்டது.  
இதில் அஜித் ராேபக்ஷவுக்கு ஆதரவா்க 
109 வாக்கு்களும், மராஹினி விமேரத்ன -
வுக்கு ஆதரவா்க 78 வாக்கு்களும் பதிவா -
கியிருந்தன. 31 மேலதி்க வாக்கு்களால் 
அஜித் ராேபக்ஷ பிரதி ெபாநாய்கரா்கத் 
ததரிவு தெய்யப்பட்டார்.

 பிரதேர் முன்மவத்த ம்காரிக்ம்கமயக் 
கூட நிம்றமவற்றுவதற்கு ஆளும் ்கட்சி -
யினர் தயாரா்க இல்மலதயன்பமத இந்த 
வாக்த்கடுப்பு முடிவு்கள் எடுத்துக் ்காட்டி -
யிருப்பதா்க எதிர்க்்கட்சியினர் குற்்றஞ்ொட் -
டினர். அத்துடன், தபாதுேன தபரமுன ்கட் -

சியின் உறுப்பினர்்கள் தம்மிடம் 
இன்னமும் பாராளுேன்்றத்தின் 
தபரும்பான்மே உள்ளது என் -
பமதக் ்காண்பிக்கும் மநாக்கில் 
இதமனப் பயன்படுத்தியுள்ளார் -
்கள் என்றும் அரசியல் அவதானி -
்கள் சுட்டிக் ்காட்டுகின்்றனர்.

 இவவா்றான நிமலயில், 
அன்ம்றய தினம் பாராளுேன் -
்றத்தில் ேற்றுதோரு வாக் -
த்கடுப்பும் நடத்தப்பட்டது. 
அதாவது ேனாதிபதி மீது 
அதிருப்திமயத் ததரிவித்து 
முன்மவக்்கப்பட்ட விமெட 

பிமரரமணமய விவாதத்துக்கு எடுத்துக் 
த்காள்ள நிமலயியற் ்கட்டமள்கமள ஒத் -
திமவப்பதா இல்மலயா என்பது குறித் -
தமத அந்த வாக்த்கடுப்பாகும்.

 இது ததாடர்பான பிமரரமணமய 
பாராளுேன்்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ.சுேந்தி -
ரன் முன்மவத்திருந்தார். இதற்கு நடத் -
தப்பட்ட வாக்த்கடுப்பில் சுேந்திரனின் 
பிமரரமணக்கு எதிரா்க 119 வாக்கு்களும், 
ஆதரவா்க 68 வாக்கு்களும் பதிவாகியி -
ருந்தன.

  அரசியலமேப்பின் கீழ் ேனாதிபதியின் 
தத்துவங்கமளயும் பணி்கமளயும் ்கட -

மே்கமளயும் மும்றப்படி நிம்றமவற்்ற 
முடியாேல் மபானதன் மீதான பாராளு -
ேன்்றத்தின் அதிருப்திமயத் ததரிவிக்கும் 
பிமரரமணமய எதிர்க்்கட்சி முன்மவத் -
திருந்தது. குறித்த பிமரரமண ஒழுஙகுப் 
புத்த்கத்தில் உள்ளடக்்கப்பட்டு ஐந்து 
நாட்்களின் பின்னமர அதமன விவாதிக்்க 
முடியும். 

இருந்தமபாதும் ஐந்து நாட்்கள் பூர்த் -
தியமடயாமேயால் நிமலயியற் ்கட்ட -
மளமய இமடநிறுத்தி மவத்து அதமன 
விவாதத்துக்கு எடுக்்க முயற்சி மேற் -
த்காள்ளப்பட்டது.

 இருந்தமபாதும் ஆளும் ்கட்சியினர் 
இதமன எதிர்த்தமேயால் குறித்த விட -
யத்மத விவாதத்துக்கு எடுத்துக் த்காள்ள 
முடியவில்மல. இவவா்றான நிமலயில் 
்கடந்த சில நாட்்களுக்கு முன்னர் ஆளும் 
்கட்சியின் பாராளுேன்்ற உறுப்பினர்்கள் 
உள்ளிட்ட தபாதுேன தபரமுன ்கட்சி -
யின் உள்ளாட்சி ேன்்ற அரசியல்வாதி்கள் 
பலரின் வீடு்கள் ேற்றும் தொத்துக்்களுக்கு 
மெதம் ஏற்படுத்தப்பட்டமே குறித்து 
ெமப ஒத்திமவப்பு விவாதம் நான்கு 
நாட்்கள் பாராளுேன்்றத்தில் நமடதபற் -
்றது.

 இந்த வன்மும்றச் ெம்பவங்களின் பின் -

னணயில் உள்ளவர்்கமள ம்கது தெய்து 
தண்டமன வழஙகுவதற்கு நடவடிக்ம்க 
எடுக்்கப்பட மவண்டும் என தபாதுேன 
தபரமுன உறுப்பினர்்கள் பலரும் வலியுறுத் -
தினர். இந்த வன்மும்ற்களின் பின்னணியில் 
மே.வி.பியினர் இருப்பதா்க அவர்்கள் குற் -
்றஞ்ொட்டியிருந்தனர்.

 இருந்தமபாதும் இதமன ேறுத்த மே.வி.
பியினர் வன்மும்ற்களின் பின்னணியில் உள் -
ளவர்்களுக்கு எதிரா்க பாரபட்ெமின்றி நடவ -
டிக்ம்க எடுக்்க மவண்டும் என்று ததரிவித்த -
னர். 

இவவா்றான நிமலமே்கள் எதிர்்காலத் -
தில் இடம்தப்றாேல் தடுப்பதற்கு நடவ -
டிக்ம்க எடுப்பது பற்றி அமனவரும் தேது 
்கருத்துக்்கமள முன்மவத்திருந்தனர். அமத -
மநரம், ேக்்கள் எதிர்த்காள்ளும் பிரச்சிமன -
்கள் குறித்து உறுதியான தீர்ோனங்கள் எத -
மனயும் எடுக்்காது தேக்கு ஏற்பட்ட நஷடம் 
ேற்றும் இழப்புக்்கள் குறித்மத அரசியல்வா -
தி்கள் அதி்க அக்்கம்ற ்காண்பிக்கின்்றனர் 
என்றும் ேக்்கள் விெனம் ததரிவித்து வரு -
கின்்றமே துரதிஷடோனதாகும்.

புதிய பிரதமர் பதவியயற்றததத் 
ததொடர்ந்து நொட்டில் நிலவும் 
அரசியல் தநருக்கடிககுத் தீர்வு 
ஏறபடுவதற்கொன வொய்ப்புக்கள் யதொன்றிய 
நிதலயில், பல்யவறு எதிர்பொர்ப்பு்களுடன் 
்கடந்த தெவவொய்ககிழதம 
பொரொளுமன்்றம் கூடியது.

பி.ஹர்ஷன்...?

இந்தியாவின் தபாருளாதாரம் 
2022 ஆம் நிதியாண்டில் 7.5 ெத-
வீதம் வளர்ச்சியமடயும் என்றும், 
அடுத்த 2023 ஆம் நிதியாண்டில் 8 
வீதம் வளர்ச்சியமடயும் என்றும் 
ஆசிய வளர்ச்சி வஙகி ்கணித்துள்ள-
மதயும் இவவிடத்தில் சுட்டிக் ்காட்-
டுவது தபாருத்தோகும்.

இந்தியாவில் எதிர்வரும் ஆண்-
டு்களில் தபாருளாதார வளர்ச்சியா -
னது, அதன் உள்்கட்டமேப்பில் 
தபாது முதலீட்மட அதி்கரிப்பதால் 
ஆதரவு தபற்று வளர்ச்சியமடயும். 
மேலும், தனியார் முதலீடு்கமள 
அதி்கரிப்பதன் மூலமும் தபாரு-
ளாதாரம் ஆதரவு தபற்று வளர்ச்சி-
யமடயும் என்று ஆசிய வளர்ச்சி 
வஙகி ததரிவித்திருந்தது.

உக்மரன் மீதான ரஷயாவின் 
பமடதயடுப்பு, அதனால் ஏற்படும் 
எண்தணய் விமல உயர்வு ேற்றும் 
தபாருட்்களின் விமலமயற்்றம் 
ஆகியன ்கருத்தில் த்காள்ளப்பட்டு 
இந்த ்கணிப்பு உள்ளது. இந்தக் 

்கண்மணாட்டம், த்காமரானா 
மவரஸ் மநாய் தடுப்பூசி்களால் ஏற்-
பட்ட நீடித்த முன்மனற்்றத்மத ்கருத்-
தில் த்காண்டுள்ளது.

இந்தியா நிமலயான தபாரு -
ளாதார மீட்சிக்்கான பாமதயில் 
உள்ளது. தளவாடங்களின் உள்்கட்-
டமேப்மப மேம்படுத்துவதற்்கான 
இந்திய அரசின் த்காள்ம்க, ததாழில்-
தும்ற உற்பத்திமய எளிதாக்குவ -
தற்்கான ஊக்்கத்ததாம்க ேற்றும் 
விவொயி்களின் வருோனத்மத 
மேம்படுத்துவதற்்கான நடவடிக்-

ம்க்கள் ஆகியமவ நாட்டின் 
விமரவான மீட்சிக்கு துமணபுரி-
யுதேன்று நம்பப்படுகின்்றது.

நாட்டில் பருவநிமல சீரா்க 
இருக்கும் பட்ெத்தில், விவொய 
உற்பத்தி அதி்கரிக்குதேன்-
பது உறுதியாகும். அத்துடன் 
விவொயி்களின் வருோனமும் 
மேம்படும் என்று எதிர்பார்க்-
்கப்படுகி்றது. ஆசிய வளர்ச்சிக் 
்கண்மணாட்டத்தின் ஒரு பகுதி-
யா்க இந்த முன்னறிவிப்பு தவளி-
யிடப்பட்டிருந்தது.

அமதமநரம் இந்தியாவின் 
அயல்நாடான பாகிஸ்தானில் மி்க 
மோெோன அளவுக்கு தபாருளாதார 
வளர்ச்சி உள்ளது. அதாவது அந்நாட்-
டில் தபாருளாதார வளர்ச்சி 4 ெதவீத-
ோ்க ேட்டுமே உள்ளது.

மேலும் 2021-_2022 நிதியாண்-
டில் இந்தியாவின் தபாருளாதார 
வளர்ச்சி 8.3 வீதோ்க இருக்கும் 
என்று உல்க வஙகி ததரிவித்திருந்-
தமே குறிப்பிடத்தக்்கது. இந்தியா-
வின் தபாருளாதார வளர்ச்சி 10.1% 
ஆ்க இருக்கும் என்ம்ற முன்னர் எதிர் -
பார்க்்கப்பட்டது. ஆனால் இந்தியா-
வில் ஏற்பட்ட த்காமரானா இரண்-
டாம் அமல ்காரணோ்க சிறிது ெரிவு 
ஏற்பட்டுள்ளதா்க உல்க வஙகி ததரி-
வித்திருந்தமே குறிப்பிடத்தக்்கது.

ஆனாலும் உள்்கட்டமேப்பு, 

கிராே அபிவிருத்தி ேற்றும் சு்கா-
தாரம் ஆகியமவ மீது ்கவனம் 
தெலுத்துவதன் மூலமும், அதி்க 
ததாம்கமய இதில் தெலவு தெய்வ-
தன் மூலமும் ெரிவில் இருந்து மீள 
முடியும் என்பமத நம்பிக்ம்கயாகும்.

ஆனால் ேறுபு்றத்தில் 2022_ 
-23 ஆம் நிதியாண்டில் இந்திய 
தபாருளாதாரம் 9 ெதவீத வளர்ச்சி 
அமடந்து மவ்கோ்க முன்மனறும் 
என ெர்வமதெ நாணய நிதியம் ததரி-
வித்திருந்தமே குறிப்பிடத்தக்்கது. 
எவவா்றாயினும் அமனத்து நிறுவ -
னங்களின் அறிக்ம்க்களும் இந்தி-

யாவின் தபாருளாதார வளர்ச்சி-
மயமய எதிர்வு கூறுகின்்றன.

உல்க தபாருளாதார நிமலவ -
ரம் குறித்து மேம்படுத்தப்பட்ட 
புதிய அறிக்ம்கமய, ஐ.எம்.
எப் அண்மேயில் தவளியிட்டி-
ருந்தது.

்கடந்த ஆண்டு ஒக்மடாபரில் 
தவளியிட்ட உல்க தபாருளா-
தார புள்ளிவிபரத்துடன் தற்மபா-
மதய அறிக்ம்கமய ஒப்பிடும் 
மபாது, 2022_ -23 ஆம் நிதியாண்-
டில் இந்தியா, ேப்பான் ஆகிய 
இரு நாடு்களின் தபாருளாதா-
ரம் ேட்டுமே குறிப்பிடத்தக்்க 
வளர்ச்சி ்காணும் என ேதிப்பிடப்-
பட்டுள்ளது.

நடப்பு 2021_ -22 ஆம் நிதி-

யாண்டில் இந்தியாவின் தபாருளா-
தார வளர்ச்சி 8.5 ெதவீதோ்க இருக்-
கும் என ஒக்மடாபர் அறிக்ம்கயில் 
ததரிவிக்்கப்பட்டிருந்தது. இது 
தற்மபாது, 0.5 ெதவீதம் அதி்கரிக்்கப்-
பட்டு 9 ெதவீதோ்க உயர்ந்துள்ளது. 
இதன்படி இந்திய தபாருளாதாரம் 
2022_- 23 ஆம் நிதியாண்டில் 9 ெத-
வீதம் வளர்ச்சி ்காணும் என்று எதிர் -
பார்க்்கப்படுகி்றது.

(16ஆம் பக்்கம் பார்க்்க)

சாரங்கன்...?

உலகின் நொன்்கொவது 
தபொருளொதொர
வல்லரெொ்க

இந்தியொதவ ெர்வயதெம்
்கணித்துள்ளது. பொரத யதெமொனது 
உலகின் முககிய வல்லரசு்களில் 
ஒன்்றொ்க மொத்திரமன்றி,
தபொருளொதொர வல்லரெொ்கவும் 
வளர்ச்சியதடந்து வருகின்்றது 
என்பயத ெர்வயதெ தபொருளொதொர
நிபுணர்்களின் ்கணிப்பொ்க 
உள்ளது.

ெவொல்்கதள முறியடித்தவொறு அதியுச்ெ
வளர்ச்சியில் இந்திய தபொருளொதொரம்!

எதிர்வரும் ்கொலத்தில் இந்திய
தபொருளொதொரமொனது வளர்ச்சிப் யபொகத்க
்கொண்பிககும் என்பயத நம்பிகத்க

ஜப்பொன், அதமரிக்க நொடு்கதள விட 
கூடுதல் தபொருளொதொர முன்யனற்றம்

பிரதி சபாநாயகராக அஜித் ராஜபக்ஷ தெரிவு,
சுமந்திரன் எம்.பியின் பிரரரணை ரொல்வி;

அரசாங்கத்தின் ஸ்திரத்்தன்்மை்ை 
ச்ையில் மீண்டும் உறுதிபைடுத்திை 
இரு நி்கழ்வு்கள்!  
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இருந்தேபா தும் தன் முன்னால் 
காணப்படும் சவால் கு�த்தும் 
நாட்�ன் உண்ைமயான �ைலைம 
கு�த்தும் �ரதமர் கடந்த �ல நாட்க-
ளுக்கு முன்னர் �பரமாகத் ெத�வு-
படுத்��ருந்தார்.

'நான் ெபாறுப்ேபற்றது �கவும் 
அ பாயகரமான சவால். கத்��ன் 
ேமல் நடப்பைத �ட பயங்கர-
மா ன சவாலாகும். �கவும் ஆழமா-
ன து. அதன் அ�ப்பகு�ேய ெத�-
ய�ல்ைல. பாலங்கள் ெமல்�ய 
கண்ணா�யால் அைமக்கப்பட்டுள்-
ளன. ைகப்�� இல்ைல. என்னு-
ைடய கால்க�ல் அகற்ற மு�யாத 
பாத�கள் ெபாருத்தப்பட்டுள்ளன. 
அதன் அ��ல் கூர்ைமயான 
இரும்பு ஆ�கள் ெபாருத்தப்-
பட்டுள்ளன.

குழந்ைதைய பாதுகாப்-
பாக அடுத்த பக்கம் ெகாண்டு 
ெசல்ல ேவண்� உள்ளது. 
இந்தச் சவாைல நான் நாட்�ற்-
காகேவ ெபாறுப்ேபற்ேறன். 
எனது ேநாக்கமும் அர்ப்ப�ப்-
பும் ஒரு த�ம�தன், ஒரு 
குடும்பம் அல்லது ஒரு கூட்-
டத்ைதப் பாதுகாப்பது அல்ல. 
முழு நாட்�னதும் மக்கைள 
காப்பாற்றுேத, இைளஞர்க�ன் 
எ�ர்காலத்ைதக் காப்பாற்றுவ-
ேதயாகும். உ�ைரப் பணயம் 
ைவத்து இந்தச் சவாலுக்கு 

நான் முகம் ெகாடுப்ேபன். 
அந்தச் சவாைல ெவற்� 
ெகாள்ேவன். அதற்கு 
உங்கள் அைனவ�னதும் 
ஒத்துைழப்ைபயும் எனக்கு 
ெபற்றுத் தாருங்கள்' எனப் 
�ரதமர் ர�ல் �க்�ரம-
�ங்க தான் ஏற்றுக் ெகாண்-
டுள்ள சவால் கு�த்து 
நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்�ய 
உைர�ல் �ப�த்�ருந்தார்.

முன்னாள் �ரதமர் 
ம�ந்த ராஜபக்ஷ பத� �ல�ய-
ைதத் ெதாடர்ந்து அரசாங்கத்ைதப் 
ெபாறுப்ேபற்குமாறு எ�ர்க்கட்�த் 
தைலவர் ச�த் �ேரமதாச உள்�ட்ட-
வர்களுக்கு ஜனா�ப� ேகாட்டாபய 
ராஜபக்ஷ அைழப்பு �டுத்�ருந்தார்.

இருந்தேபாதும் அவர்கள் தரப்��-
ருந்து �பந்தைனகள் ��க்கப்பட்ட-
னேவ த�ர ெபாறுப்ைப ஏற்பதற்கு 
அவர்கள் முன்வந்�ருக்க�ல்ைல. 
இவ்வாறான �ைல�ேலேய ர�ல் 
�க்�ரம�ங்கைவ அைழத்த ஜனா�-
ப�, அவைர �ரதமர் பத��ல் �ய-
�த்தார்.

நாடு �கவும் ேமாசமான �ன்-
னனைடவுகைளச் சந்�த்துள்-
ளைம நாம் அ�ந்த �டயமா-
கும். கடந்த காலங்க�ல் நாடு 
ெபாருளாதார ���ல் எ�ர்-
ெகாண்ட சவால்கள் கு�த்து உண்-
ைமயான தகவல்கள் நாட்டு மக்-
களுக்கு வழங்கப்பட�ல்ைல. 
இவ்வாறான �ைல�ல் �ரதமர் 
ர�ல் �க்�ரம�ங்க நாட்�ன் 
உண்ைமயான �ைலைமைய 
�ளக்�க் கூ��ருந்தார்.

அவருைடய தகவல்களுக்கு 
அைமய, 2022 ஆம் ஆண்�ன் 
ஆரம்பத்�ல் கடந்த அரசாங்கத்-
�ன் வரவுெசலவுத் �ட்டத்�ல் 

2.3 ட்�ல்�யன் ரூபா வருமானமாக 
உள்ளது எனக் காட்டப்பட்டாலும், 
இந்த வருடத்�ற்கான உண்ைமயான 
வருமான எ�ர்வுகூறல் 1.6 ட்�ல்�-
யன் ரூபாவாகேவ உள்ளது. அர�ன் 
ெசலவு 3.3 ட்�ல்�யன் ரூபா. 
எவ்வாறா�னும் கடந்த அர�ல் 
வட்� �தம் அ�க�த்தைம மற்றும் 
ேமல�க ெசலவுகள் காரணமாக 
2022 ஆம் ஆண்�ற்கான அர�ன் 
ெமாத்த ெசலவு 4 ட்�ல்�யன் ரூபா-
வாகும். வருடத்�ற்கான வரவுெசல-
வுப் பற்றாக்குைற 2.4 ட்�ல்�யன் 
ரூபாவாக உள்ள அேதேவைள, அது 

சராச� ேத�ய உற்பத்��ல் நூற்-
றுக்கு 13 �தமாகும்.

அேத ேபான்று அங்�க�க்கப்பட்ட 
கடன் எல்ைல 3200 �ல்�யன் ரூபா-
வாகும். ேம மாதத்�ன் இரண்டாம் 
வாரம் ஆகும்ேபாது 1950 �ல்�யன் 
ரூபா ெசலவு ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
அதன்ப� அண்ணளவான �கு� 
1250 �ல்�யன் ரூபா. அைமச்சர-
ைவ�ல் �ைறேச� மு�கைள வழங்-
கும் அனும�க்கப்பட்ட எல்ைலைய 
3000 �ல்�ய�ல் இருந்து 4000 �ல்-
�யன் வைர அ�க�க்கும் ேயாசைன 
ஒன்ைற பாராளுமன்றத்�ல் முன்-

ைவக்கத் �ர்மா�க்கப்பட்டதா-
கப் �ரதமர் ெத��த்தார்.

2019 நவம்பர் மாதத்�ல் 
எமது அந்�ய ெசலாவ� ைக�-
ருப்பு 7.5 �ல்�யன் அெம�க்க 
ெடாலராக இருந்தது. ஆனால் 
இன்று �ைறேச�யால் ஒரு �ல்-
�யன் ெடாலைரக் கூட ேத�க் 
ெகாள்ள மு�யாத �ைல ஏற்பட்-
டுள்ளது. எ�வாயுைவ கப்ப�ல் 
ஏற்றும் ெபாருட்டு ெசலுத்தத் 
ேதைவயான 5 �ல்�யன் அெம-
�க்க ெடாலர்கைளக் கூட இந்த 
ேநரத்�ல் ��யைமச்�னால் 
ேத�க் ெகாடுக்க மு�யாதுள்-
ளது.

இவ்வைனத்து ெநருக்க�க-
ளுக்கு மத்��ல் நாம் முகம் 
ெகாடுக்கும் �கேமாசமான �ல 
�க்கல்கள் உள்ளன. எ�ர்வரும் 
�லநாட்க�ல் வ�ைசகைள கட்-
டுப்படுத்தும் ெபாருட்டு �க-
�ைர�ல் சுமார் 75 �ல்�யன் 
அெம�க்க ெடாலர்கைள ேதட 
ேவண்�ய உள்ளது. இப்ேபாது 
நமது ைக�ருப்�ல் ஒரு நாைளக்-
குத் ேதைவயான ெபற்ேறால் 
மட்டுேம உள்ளது. ேநற்று வந்த 
�சல் கப்பலால் ஒன்�னால் 
இருந்து உங்க�ன் �சல் �ரச்�-
ைனக்கு ஓரளவு �ர்வு �ைடக்-
கும். இந்�ய கடனுத� �ட்டத்-
�ன் �ழ் ேம 19 மற்றும் ஜ�ன் 01 

ஆ�ய �க�க�ல் ேமலும் இரண்டு 
�சல் கப்பல்களும், ேம 18 மற்றும் 
ேம 29ஆ�ய �னங்க�ல் இரண்டு 
ெபற்ேறால் கப்பல்களும் வரவுள்-
ளன. இன்றுவைர 40 நாட்களுக்கு 
ேமலாக இலங்ைக�ன் கடற்பரப்-
�ல் ெபற்ேறால், மசெகண்ெணய் 
ஏற்� வந்த கப்பல்கள் 3 �றுத்� 
ைவக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுக்கு 

ெசலுத்தும் ெபாருட்டு 
�றந்த சந்ைத�ல் ெடாலர்-
கைள ெபற்றுக் ெகாள்ள 
நடவ�ைக எடுக்கப்படும்' 
எனவும் எ�ர்காலத் 
�ட்டம் பற்�ப் �ரதமர் 
கு�ப்�ட்டார்.

மருத்துவ மருந்துக-
ளுக்கான தட்டுப்பாடு. 
இருதய ேநாயா�க-
ளுக்குத் ேதைவயான 
மருந்துகள், சத்�ர��ச்-
ைசக்குத் ேதைவயான 
��ச்ைச உபகரணங்கள் 
உட்பட பல மருத்துவ 
உபகரணங்கள் மற்றும் 

மருந்து வைககளுக்கான தட்-
டுப்பாடு �லவு�றது. மருத்துவ 
மருந்துகள், சத்�ர��ச்ைச உப-
கரணங்கள் மற்றும் ேதைவயான 
உணவுகைள வழங்கும் வழங்கு-
நர்களுக்கு 04 மாதங்களாக கட்-
டணம் ெசலுத்தப்பட�ல்ைல. 
அவர்களுக்கு வழங்க ேவண்�ய 
�லுைவத் ெதாைக 34 �ல்�யன் 
ரூபாவாகும்.

அேத ேபான்று அரச ஒளட-
தக் கூட்டுத்தாபனம் இறக்கும� 
ெசய்த மருத்துவ மருந்துகளுக்கு 
04 மாதங்களாக கட்டணம் 
ெசலுத்த�ல்ைல. அதனால் 
அவர்கைள கறுப்புப் பட்�ய-
�ல் ேசர்க்க ெவ�நாட்டு மருத்-
துவ �றுவனங்கள் நடவ�க்ைக 
எடுத்து வரு�ன்றன. 14 அத்�-
யாவ�ய மருத்துவ மருந்துகள் 
தட்டுப்பாடாக உள்ளைமயும், 
அ�ல் இரண்ைடயாவது வழங்க 
இந்த ேநரத்�ல் எமது மருத்துவ 
வழங்கள் ��வுக்கு இயலாது 

உள்ளைம �கவும் வருந்தத்தக்க 
�டயமாக உள்ளது. இதற்�ைட-
�ல் 2022 ஆம் ஆண்�ற்காக 
முன்ைவக்கப்பட்ட அ��ருத்� 
வரவுெசலவுத் �ட்டத்�ற்கு 
ப�லாக பு�ய வரவுெசலவுத் 
�ட்டெமான்ைற முன்ைவக்க 
� ட் ட � ட ப் ப ட் டு ள் ள து . 
அதைன சலுைக வரவுெசலவுத் 
�ட்டமாக முன்ைவக்கத் �ட்ட-
�டப்பட்டுள்ளது என்றும் �ரத-
மர் ெத��த்தார்.

இந்த ேநரத்�ல் �ருப்பப்படா 
�ட்டாலும் பணத்ைத அச்ச�ப்-

பதற்கு அனும� வழங்க ேந�டும். 
அரச ஊ�யர்க�ன் இந்த மாத சம்-
பளத்ைத வழங்கவும், ேதைவயான 
ெபாருட்கள் ேசைவக�ன் ெபாருட்-
டுேம அதைனச் ெசய்ய ேவண்�-
யுள்ளது. எவ்வாறா�னும் பணத்ைத 
அச்ச�ப்பதால் ரூபா�ன் ெபறும� 
குைறயும் என்பைத நாம் �ைன�ல் 
ைவக்க ேவண்டும். தற்ேபாைதய 
�ைல�ல் ெபற்ேறா�யக் கூட்டுத்-
தாபனம் மற்றும் �ன்சாரசைபக்குத் 
ேதைவயான ��ையக் கூட ேதட 
மு�யாதுள்ளது. எவ்வாறா�னும் 

எ�ர்வரும் �ல மாதங்களுக்கு 
�ங்களும் நானும் வாழ்க்ைக�ல் 
ேமாசமான காலகட்டத்ைத கடக்க 
ேந�டும். அதற்கு நாம் அைனவரும் 
அர்ப்ப�ப்புடன் முகம் ெகாடுக்க 
ேவண்டும் எனவும் �ரதமர் நாட்டு 
மக்களுக்கு ஆற்�ய உைர�ல் கு�ப்-
�ட்�ருந்தார்.

'மக்களுக்கு �டயங்கைள 
மைறத்து ெபாய் ெசால்வதற்கு எந்த 
வைக�லும் �ரும்ப�ல்ைல. பயங்-
கரமாக இருந்தாலும் அ�ங்கமாக 
இருந்தாலும் இதுதான் உண்ைம-
யான �ைலைம.குறு�ய காலத்�ற்கு 

நாம் கடந்த காலத்ைத �ட 
�கவும் கஷ்டமான காலத்�ற்கு 
முகம் ெகாடுக்கப் ேபா�ன்-
ேறாம். இந்த ேநரத்�ல் நம்மால் 
கவைலப்பட மட்டுேம 
மு�யும். ஆனால் இது குறு�ய 
காலத்�ற்கு மட்டுேம. எ�ர்-
வரும் �ல மாதங்க�ல் எமது 
நட்பு நாடுக�ன் உத�கள் 
மற்றும் ஒத்துைழப்பு எமக்குக் 
�ைடக்கும். அவர்கள் எமக்கு 
உத� ெசய்வதாக உறு�ய�த்-
துள்ளனர். அதன் ெபாருட்டு 
எ�ர்வரும் �ல மாதங்கள் 
நாம் ெபாறுைமயுடன் இருக்க 
ேவண்டும். ஆனால் இ�ல் 
இருந்து நாம் �ள மு�யும். 

அதன் ெபாருட்டு நாம் பு�ய 
வ�க்கு ெசல்ல ேந�டும்' என்ற 
உண்ைமைய �ரதமர் கூ�னார்.

�ரதம�ன் இந்த உைர நாட்டு 
மக்களுக்கு ெபாருளாதாரம் 
கு�த்த உண்ைமைய உைரப்பதாக 
அைமந்துள்ளது. கடந்த காலத்�ல் 
மத்�ய வங்� மற்றும் �ைறேச� 
ெபாருளாதாரம் கு�த்த உண்ைம-
யான தகவல்கைளேயா அல்லது 
ச�யான புள்��பரங்கைளேயா 

வ ழ ங் � � ரு க் க � ல் ை ல ெ யன் ற 
குற்றச்சாட்டுக் காணப்படு�றது. 
நாடு ேமாசமான �ைலக்குச் ெசன்-
றுள்ள சந்தர்ப்பத்�ல் ெதாடர்ந்தும் 
உண்ைமைய மைறப்ப�ல் எவ்�த 
பயனும் இல்ைல என்பைத அர-
�யல்வா�கள் பு�ந்து ெகாள்ள 
ேவண்டும். அத்துடன், இந்த �ைல-
ைம��ருந்து �ள்வதற்கு மத்�ய 
வங்� உள்�ட்ட �றுவனங்கள் 
கடுைமயான முயற்�கைள ேமற்-
ெகாண்டு வரு�ன்றைம கு�ப்�டத்-
தக்கதாகும்.

ெபாருளாதார ரீதியிலும் ஸ்திரமற்ற
அரசியல் சூழ்நிைலயாலும் இலங்ைக
பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிைலயில், புதிய

பிரதமராகப் பதவிேயற்றுள்ள ரணில் விக்கிரமசிங்க
முன்னிைலயில் பல்ேவறு சவால்கள் காணப்படுகின்றன.
குறிப்பாக எரிெபாருட்கள் மற்றும் எரிவாயு தட்டுப்பாடு
காரணமாக நீண்ட வரிைசயில் மக்கள் காத்திருக்கும்
நிைல இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்ைல.
அந்நிைலைமயானது மக்கள் மத்தியில் கடுைமயான
அதிருப்திைய ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எமக்கு முன்னால் ெதன்படுவது
சவால்கள் நிைறந்த எதிர்காலம்!

நான் ெபாறுப்ேபற்றிருப்பது மிகவும்
அபாயகரமான சவால். கத்தியின் ேமல்

நடப்பைத விட பயங்கரமான சவாலாகும்.
மிகவும் ஆழமானது. அதன் அடிப்பகுதிேய 
ெதரியவில்ைல. பாலங்கள் ெமல்லிய
கண்ணாடியால் அைமக்கப்பட்டுள்ளன. 
ைகப்பிடி இல்ைல. என்னுைடய கால்களில் 
அகற்ற முடியாத பாதணிகள் ெபாருத்தப்
பட்டுள்ளன. அதன் அடியில் கூர்ைமயான 
இரும்பு ஆணிகள் ெபாருத்தப்பட்டுள்ளன.
குழந்ைதைய பாதுகாப்பாக அடுத்த பக்கம் 
ெகாண்டு ெசல்ல ேவண்டி உள்ளது.
இந்தச் சவாைல நான் நாட்டிற்காகேவ
ெபாறுப்ேபற்ேறன்

ெநருக்கடிகள் நிைறந்த
ேவைளயில், மாெபரும் ெபாறுப்ைப
தன்வசெமடுத்த பிரதமர் ரணில்

கூர்ைமயான ஆணிகள் நிைறந்த
பாைதைய அர்ப்பணிப்புடன்
கடந்து ெவற்றி ெகாள்ேவாம்!

எதிர்வரும் சில மாதங்களுக்கு
நீங்களும் நானும் வாழ்க்ைகயில் 
ேமாசமான காலகட்டத்ைத கடக்க 
ேநரிடும். அதற்கு நாம் அைனவரும்
அர்ப்பணிப்புடன் முகம் ெகாடுக்க ேவண்டும்!

மக்களுக்கு விடயங்கைள
மைறத்து ெபாய் ெசால்வதற்கு
விரும்பவில்ைல. பயங்கரமாக
இருந்தாலும், அசிங்கமாக
இருந்தாலும் இதுதான்

உண்ைம நிைலைம. நாம்
கடந்து வந்த காலத்ைத
விட மிகவும் கஷ்டமான

காலத்திற்கு முகம் ெகாடுக்கப் 
ேபாகின்ேறாம். இந்த ேநரத்தில்
நம்மால் கவைலப்பட மட்டுேம

முடியும். ஆனால் இது குறுகிய 
காலத்திற்கு மட்டுேம!



இலங்கை - இந்திய கைாஙகிரஸ் என்னும் 
பாரிய இயககைம் இந்திய வம்்ாவளி 
மககைளின் நலன்கைருதி இலங்கை 

த�ாழிலாளர் கைாஙகிரஸ் என தபயர் சூட்-
டபபட்டு நாள்டவில் பிற்பாககுவா�-
மும் மு�லாளித்துவத்்�ப பாதுகைாககும் 
த்யறபாடுகைளும் �்லதூககிய்மயால் 
கைாஙகிரஸ் இரணடாகை பிளவுணடு ஜனநா-
யகை த�ாழிலாளர் கைாஙகிரஸ் என்னும் முற-
்பாககு த�ாழிற்ஙகைம் உ�யமாகியது. அ�ன் 
தபாதுச் த்யலாளராகை நியமிககைபபட்டார் 
அமரர் ்கை.ஜி.எஸ். நாயர்.  

1939ம் ஆணடு ஜவஹர்லால் ்நருவின் 
வரு்கையுடன் இஙகு ஆரம்பிககைபபட்ட 
இலங்கை - இந்தியன் கைாஙகிரஸ் ம்லயகை 
தபருந்்�ாட்ட மககைளின் உரி்மகைளுக-
கைாகை பிரிட்டிஷ் கைம்பனிகைளுடன் ்பாராடி-
ய்�ாடு பாராளுமன்்ற ்�ர்�லிலும் பங-
குதகைாணடு நுவதரலியா, கைணடி, பது்ள 
மாவட்டஙகைளில் உறுபபினர்கை்ளத் த�ரிவு 

த்ய்யும் ்கதி்யக தகைாணடிருந்�து.   
தவறறியீட்டிய நாடாளுமன்்ற உறுபபினர்-

கைள் த�ாழிலாளர் வர்ககைத்திறகைாகை குரல்-
தகைாடுத்� இடது்ாரிகை்ள ஆ�ரித்�்ம 
கைாரணமாகை இந்திய வம்்ாவளி மககைளின் 
குடியுரி்ம்யப பறித்து பாராளுமன்்ற பிர-
திநிதித்துவத்்� சூ்்றயாடியது அன்்்றய 

அரசு.  இந்நாட்-
டில் வாழும் 
இந்திய வம்-
்ாவளி மககைள் 
ந ா ட ற ்ற வ ர் கை -
ள ா க கை ப ப ட் -
ட ் ப ா து 
இ ல ங ் கை 
பாராளுமன்்றத்-
துககு முன்பாகை 
ம ா த ப ரு ம் 
் த் தி ய ா க கி -
ரகை ்பாராட்-
ட த் ் � 
நடத்தி கைாலி-
முகைத்திட்ல 

்பாராட்ட புூமியாகை புதிய தபயர் சூட்டி-
யது கைாஙகிரஸ். இம் மாதபரும் ்பாராட்-
டத்்� முன்தனடுத்து நடாத்தியவர் அமரர் 
்கை.ஜி.எஸ். நாயராகும்.  அன்்்றய அரசு 
இச்்ாத்வீகை ்பாராட்டத்தில் ஈடுபட்டி-
ருந்� �்லவர்கைளாகிய த்ளமியமூர்த்தி 
த�ாணடமான், அபதுல் அஸீஸ், ்கை. 

இராஜலிஙகைம் உட்பட பல்ர 
பலவந்�மாகைக கைடத்தி த�ா்ல-

தூரஙகைளில் தகைாணடு்பாய் 
வீசிதயறிந்�்பாது துணிவு-
டன் அவர்கை்ளப பின்த�ா-
டர்ந்து மீணடும் அவர்கை்ள 

்பாராட்ட புூமியில் இ்ணத்-
�வர்கைள் நாயரும் அவரது நணபர் 
வி. பழனிச்்ாமிப பிள்்ளயுமா-
கும்.  

தபருந்்�ாட்ட �மிழ் மககை்ள 
தவளி்யறறிவிட்டு சிஙகைள கிராமவாசி-
கை்ள அஙகு குடி்யறறும் ்நஸ்மியர் குடி-
்யற்றத்திட்டம், நாகைஸ்�ன்்ன ்�ாட்டத்-
தின் பழம்பாசி பிரிவிலிருந்து மககை்ள 
அகைறறிவிட்டு ‘சீ்பாத் குடி்யற்றத்திட்-
டம்’ என திட்டஙகை்ள டி.எஸ். ்்னநா-
யகைா அரசு ்மறதகைாணட்பாது தவடித்-
�து மாதபரும் உருளவள்ளி ்பாராட்டம். 
்கை.ஜி.எஸ்.நாயரால் ்மறதகைாள்ளப-
பட்ட ்பாராட்டம் இதுவாகும்.  

அல்தகைால்ல ்�ாட்ட தபண த�ாழி-
லாளர்கைள் ்கைகைளில் வ்ளயல் அணியக 
கூடாத�ன விதிககைபபட்ட �்டகதகை-
திராகை கிளர்ந்� வ்ளயல் ்பாராட்-
டமும் நாயரின் �்ல்மயி்ல்ய 
ந்டதபற்றது. த�ாணடமான், அஸீஸ் 
ஆகி்யாருககு ்பாராட்டக கைளம் 
அ்மத்துக தகைாடுத்� �ளபதியாகை 
நாயர் விளஙகினார். இ.த�ா.கைா.வில் 
கூட்டுக கைாரிய�ரிசியாகை ப�வி வகித்து 
தபரும் பணியாறறிய அவர் ஜனநாயகை 
த�ாழிலாளர் கைாஙகிரசின் தபாதுச் த்ய-

லாளராகை ஆறறிய பணிகைள் அளபபரி-
யன.  ்�ாட்டப பாட்ா்லகை்ள அரசு 
தபாறுப்பறகை ்வணடுதமன்றும் மு�ல் 
குரல் ஜனநாயகை த�ாழிலாளர் கைாஙகிர-
சின் மகைாநாட்டி்ல்ய எழுபபபபட்டது. 
ஆணகைளுககும் தபணகைளுககும் ்ம ்ம்ப-
ளம், பிர்வ ் கைாய நிதி, ஊழியர் ் ்மலாப 
நிதி, வருடாந்� ்பானஸ் என தபருந்-
்�ாட்ட த�ாழிலாளர்கைளின் நலன்கைருதி 
்மறதகைாள்ளபபட்ட முயறசிகைள் அ்னத்-
தும் நாயரினதும் ஜனநாயகை த�ாழிலாளர் 
கைாஙகிரசினதும் எழுகுரல்கை்ளயாகும்.  

தபாதுவுட்மக தகைாள்்கை்ய �ன்-
னகைத்்� தகைாணட நாயர், ்கைரள மண-
ணிலிருந்து ்�யற கை்லஞராகை இஙகு 

வந்து எட்டியாந்்�ாட்்டயில் த�ாழில்-
புரிந்�ார். தபருந்்�ாட்டத் த�ாழிலா-
ளர்கைளின் தகைாத்�டி்ம வாழ்வுகைணடு 
மனம்புளுஙகி த�ாழிற்ஙகைவாதியாகை 
மாறியவர் இவர். மா�ாந்� இருபத்்�ந்து 
்� ்ந்�ாபபணத்்� வசூலிபப�றகைாகை 
இரவு பகைலாகை ம்ல்யறி கைால்ந்டயாகை 
தபருந்்�ாட்டஙகைளில் வலம்வந்� அவர் 
�னது குடும்பம் வறு்மயில் வாடுவ்�-
யும் சித்திககைா�வராகை த�ாழிலாளர் நல-
னுககைாகை அபபழுககைற்ற பணி்ய ்மற-
தகைாணடார்.  

அனுபவத்தின் கைாரணமாகை ஆஙகில 
தமாழிபபுல்ம தபற்ற நாயருடன் 

்�ாட்ட மு�லாளிமார் வர்ககைம் வா�ாட 
முடியாமல் திணறிய ்ம்பவஙகைள் அனந்-
�ம்.  

கைளனி நதிபபள்ளத்�ாககில் பரந்து 
விரிந்� கைளனிதவளி மாவட்டத்தின் �்ல-
வராகை விளஙகிய நாயரும் ்கை த�ாழிற-
்ஙகை ஊழியர்கைளும் வறு்மயில் வாடா 
வணணம் அவர்கை்ளப பாதுகைாத்�வர் 
நாயரின் நணபர் அமரர் வி. பழனிச்்ாமிப-
பிள்்ளயாகும். 

நாயர் நடாத்திய வ்ளயல் ்பாராட்-
டத்தின்்பாது தவள்்ளககைார ்�ாட்டத்-
து்ரயின் கைளுத்்�ப பிடித்து லயத்துக 
்கைாடிச்சுவரில் ்ாத்திய துணிவுமிககை பழ-
னிச்்ாமிபபிள்்ள்யயும் நாயருடன் 
இ்ணந்்� ்பாற்றலாம்.  

இந்� இரு �ளபதிகைளும் நடாத்திய 
கைாலி முகைத்திடல் ்த்தியாககிரகை ்பாராட்-
டம் கைாரணமாகை்வ அமரர் எஸ்.்ஜ.வி. 
த்ல்வநாயகைம் �மிழ் கைாஙகிர்் விட்டு 
விலகி அகில இலங்கை �மிழரசுக 
கைட்சி்ய ்�ாறறுவித்�ார். 

நாயரின் ம்்றவின்்பாது இரஙகைலு்ர 
நிகைழ்த்திய �ந்்� த்ல்வா; 'நாயரின் 
்பாராட்ட்ம என்்ன புதிய பா்�யில் 
இட்டது!' என்்றார்.  

�னககைாகை வாழாது த�ாழிலாளர் வர்க-
கைத்துககைாகை வாழ்ந்து மடிந்� அமரர் ்கை.ஜி.
எஸ். நாயர் என்னும் தகைாட்டம்பள்ளி 
்கைாவிந்�ன் த்ல்லபபா நாய்ர மனு�ார-
ராகைக தகைாணட குடியுரி்ம வழககு தகைாட்-
டம்பிள்்ள வழககு என இந்நாட்டு வர-
லாறறில் இடம்தபறறுவிட்டது.    

சி.கே. முருகேசு  ...?
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இந்திய வம்சாவளி மக்களின் நலனுக்கசா்க   
தன்்னலம மறந்த  க்க.ஜி.எஸ். நசாயர்

கம 12 அவரது 
நின்னவு தி்னம 

அனுஷ்டிக்கப்பட்டது  

நுவதரலியா மாவட்டத்தின் 
அ்னத்து விவ்ாயிகைளும் மரககைறி 
வியாபாரிகைளும் தபரும் பாதிப்ப 

எதிர்்நாககியுள்ளனர். இந்நி்ல த�ாடரு-
மானால் மிகை வி்ரவில் விவ்ாயிகைள் �ங-
கைளு்டய த�ாழி்ல ்கைவிட ்வணடிய 
நி்லககு �ள்ளபபட்டு விடலாம்.   

டீ்ல் �ட்டுபபாடு கைாரணமாகை மரககைறி-
கை்ள தவளி மாவட்டஙகைளுககு தகைாணடு 
த்ல்ல முடியா� நி்ல ஒருபு்றதமன்-
்றால் மறுபு்றத்தில் இர்ாயன உரவ்கைகைள் 
இல்லா்ம கைாரணமாகை �ஙகைளு்டய உற-
பத்திகை்ள ்ரியான மு்்றயில் ்மறதகைாள்ள 
முடியா� நி்ல்ம.  

வழ்மயான நாட்கைளில் நுவதரலியா 
தபாருளா�ார மத்திய நி்லயத்தில் இருந்து 
ஒரு நா்ளககு இரணடு லட்்ம் கி்லா மரக-
கைறிகைள் தவளி மாவட்டஙகைளுககு தகைாணடு 
த்ல்லபபட்டன. ஆனால் �றதபாழுது அது 
75000 கி்லாவாகை கு்்றவ்டந்துள்ளது.   

விவ்ாயிகைள் பாதிபபு   
நுவதரலியா மாவட்டத்்� தபாறுத்�ள-

வில் அதிகைமா்னார் விவ்ாயத்்்� நம்பி்ய 
வாழ்கி்றார்கைள். நுவதரலியா மாவட்டத்-
தில் விவ்ாயத்தின் மூலமாகை பலரும் �மது 
வாழ்க்கை்ய நடத்தி வருகி்றார்கைள்.  

இர்ாயன ப்்ள �்டவிதிககைபபட்ட 
கைாலம் மு�ல் இன்று வ்ர விவ்ாயம் 
என்பது ஒரு தபரும் ்பாராட்டமாகை்வ 
மாறிவிட்டது. விவ்ாயத்திறகு பயன்படுத்-
�பபடும் கிருமிநாசினிகைள் மறறும் ஏ்னய 
தபாருட்கைள் அ்னத்தும் பாரிய அளவில் 
வி்ல அதிகைரித்துள்ளது. இ�ன் கைாரணமாகை 
விவ்ாய உறபத்தி த்லவினம் பல மடங-
கைாகை அதிகைரித்துள்ளது.   

சில விவ்ாயிகைள் விவ்ாயத்்� த�ாடர 
முடியாமல் �வித்து வருகின்்றனர். ஒருசிலர் 
�ஙகைளு்டய விவ்ாயத்்� முழு்மயாகை 
்கைவிட்டுள்ளனர். இ�ன் கைாரணமாகை பல-
ருககும் த�ாழில் இல்லா� நி்ல்ம ஏறபட்-
டுள்ளது. விவ்ாயத்்� நம்பி்ய வாழ்ந்�வர் 

நி்ல்ம மிகைவும் ்மா்ம்டந்துள்ளது. 
�றதபாழுது விவ்ாயத்திறகைான உறபத்திச் 
த்லவினம் எல்லா வழிகைளிலும் அதிகை-
ரித்துள்ள்ம இ�றகு முககிய கைாரணமாகை 
அ்மந்திருககின்்றது.  

3000 ரூபாவிறகு தகைாள்வனவு த்ய்� இர-
்ாயன உரஙகைள் �றதபாழுது 30000 ஆயிரம் 
ரூபா வ்ர அதிகைரித்துள்ளது. அது மட்டு-
மல்லாமல் கிருமி நாசினிகைள், கை்ள தகைால்-
லிகைள், த�ாழிலாளர்கைளுககு வழஙகுகின்்ற 
நாளாந்� ்ம்பளம் இ்வ அ்னத்தும் அதி-
கைரித்துள்ள்ம கைாரணமாகை உறபத்தி த்லவி-
னம் பல மடஙகைாகை அதிகைரித்துள்ளது.   அ்� 
்நரத்தில் உறபத்தி த்ய்கின்்ற மரககைறிகை்ள 

டீ்ல் �ட்டுபபாடு கைாரணமாகை தவளிமா-
வட்டஙகைளுககு தகைாணடு த்ல்ல முடியா� 
நி்ல்ம த�ாடர்கி்றது.   

வியாபாரிகைள் பாதிபபு  
நுவதரலியாவில் இருந்து தகைாழும்பு, 

்கைகைா்ல, கைளுத்து்்ற, நீர்தகைாழும்பு, 
�ம்புள்்ள, ்பருவ்ள, இரத்மலா்ன, 
ஏ்றாவுூர் கைல்மு்ன உட்பட அ்னத்து பகு-
திகைளுககும் மரககைறி தகைாணடு த்ல்லபபட்-
டது. டீ்ல் இல்லா்ம கைாரணமாகை தவளி 
மாவட்டஙகைளில் இருந்து வந்து த்ல்ல 
முடியா� நி்ல்ம.  

அத்துடன் இன்்்றய நி்லயில் மரககைறிகை-
ளின் அதிகைரித்� வி்ல கைாரணமாகை வியாபா-
ரிகைள் �ஙகைளு்டய மு�லீட்்ட அதிகைரிககை 
்வணடியுள்ளது. மு�லீட்்ட அதிகைரித்�ா-
லும் அ�றகைான இலாபத்்� தபறறுகதகைாள்-

வதில் நிச்்யமில்்ல என்்ற நி்ல வர்த்�கைர்-
கை்ள பயமுறுத்துகி்றது.   

இன்்்றய நி்லயில் மரககைறிகைளின் 
வி்லகைள் அதிகைரித்துள்ளன. லீகஸ் ஒரு 
கி்லா 140 ரூபா, கைரட் 270, பீட் 250, 
்கைாவா 140 ரூபா, உரு்ளககிழஙகு 300 
ரூபா, �ககைாளி 800 ரூபா என்்ற வி்லககு 
விறப்னயாகி்றது. இந்� அதிகைரித்� வி்ல 
கைாரணமாகை மரககைறிகைளின் தகைாள்வன்வ 
பாவ்னயார்கைள் தவகுவாகை கு்்றத்திருக-
கின்்றார்கைள்.  

என்வ மரககைறிகைளின் விறப்னயும் 
தவகுவாகை கு்்றவ்டந்துள்ளது. இ�ன் 
கைாரணமாகை சிறு வியாபாரிகைள் இந்� 

த�ாழி்ல த்ய்ய முடியா� நி்ல. ஒரு 
சிறிய வியாபாரி கைடந்� கைாலஙகைளில் 50 
ஆயிரம் ரூபா்வ மு�லீடு த்ய்திருந்-
�ால் �றதபாழுது இரணடு இலட்்ம் 

ரூபா ்�்வபபடுகின்்றது. 
ஆனால் அந்�ளவிறகு இலா-
பத்்� தபறறுகதகைாள்வ-
தில் உத்�ரவா�மில்்ல.   

இ�ன் கைாரணமாகை பல 
சிறிய வியாபாரிகைள் மரக-
கைறி விறப்னயில் இருந்து 
ஒதுஙகியுள்ளனர். அவர்கைளு-
்டய குடும்பஙகைளின் வரு-
மானம் ்கைள்விககுறியாகி-
யுள்ளது.  

அ்�்பால ்பாககுவரத்-
திறகைாகை பயன்படுத்�பபட்ட 

தலாறிகைள் டீ்ல் பற்றாககு்்ற கைாரண-
மாகை �ஙகைளு்டய ்்்வகை்ள இ்டநி-
றுத்தியுள்ளன. இ�ன் கைாரணமாகை ்ாரதி 
த�ாழி்ல நம்பியிருந்�வர்கைள் த�ாழில் 
இழந்துள்ளனர்.   

இந்� நி்ல்ம த�ாடருமாகை இருந்�ால் 

நுவதரலியா மாவட்டத்தில் பாரிய தபாரு-
ளா�ார பின்ன்ட்வ ்ந்திககை ்வணடிய 
நி்ல்ம ஏறபடும். அ்� ்நரத்தில் 

நாடு புூராகைவும் இயஙகுகின்்ற தபாருளா-
�ார மத்திய நி்லயஙகைளும் ஏ்றககு்்றய 
மூடபபட்ட நி்லயில் உள்ளன. அஙகு 
த�ாழில் த்ய்�வர்கைள் அ்னவரும் 
தபரும்பாதிப்ப ்ந்தித்துள்ளனர்.  

்மலும் சுறறுலாத்து்்றயில் ஏறபட்-
டுள்ள பாதிபபும் இந்� மரககைறி வியாபா-
ரம் பாதிபப்டவ�றகு முககிய கைாரண-
மாகை அ்மந்துள்ளது. அ�றகு கைாரணம் 
பல உல்லா் விடுதிகைள் சுறறுலா பிரயா-
ணிகைள் இல்லா்மயால் அ்வ மூடபபட்-
டுள்ளன. அஙகு த�ாழில் புரிந்�வர்கைளின் 
நி்ல்மயும் பாதிபப்டந்துள்ளது.  

என்வ மிகைவி்ரவாகை விவ்ாயிகை்ள 
பாதுகைாபப�றகு நடவடிக்கை எடுககைப-
படாவிட்டால் எதிர்கைாலம் இன்னும் 
்மா்மாகை அ்மயலாம். �றதபாழுது 
ஏறபட்டு தபாருளா�ார பிரச்சி்ன கைார-
ணமாகை இந்� நி்ல்ம இன்னும் ்மா்-

ம்டந்�ால் பலரும் உணண உனவின்றி 
மிகைவும் ்ம்மான ஒரு நி்ல்ம ஏற-
படலாம். இ�்ன கைருத்தில் தகைாணடு 
விவ்ாயிகைளுககு ்�்வயான இர்ா-
யன உரவ்கைகை்ளயும் கிருமி நாசினி 
உட்பட ஏ்னய ்�்வகை்ளயும் புூர்த்தி 
த்ய்ய முடியுமாகை இருந்�ால் நிச்்யமாகை 
உணவு பற்றாககு்்ற்ய நிவர்த்தி த்ய்து 
தகைாள்ள முடியும்.  

அ்னத்து வளஙகை்ளயும் நாம் ்கையில் 
்வத்துக தகைாணடும் கைடந்� கைாலஙகை-
ளில் பல ்�்வயில்லா� மரககைறிகை்ள 
தவளிநாடுகைளில் இருந்து இ்றககுமதி 
த்ய்்�ாம். அ�்ன அதிகைரிபப�றகு எந்-
�வி�மான நடவடிக்கை்யயும் யாரும் 
்மறதகைாள்ளவில்்ல.   

நுவதரலியா மாவட்டத்்� தபாறுத்� 
அளவில் இங்கை அதிகைமானவர்கைள் விவ-
்ாயத்்�யும் ்�யி்ல்யயு்ம நம்பியி-
ருபபவர்கைள். 

்�யி்லயும் �றதபாழுது பாதிப்ப 
்ந்தித்து வருகின்்றது. இது த�ாடர்பாகை 
வி்ரவாகை தீர்மானஙகை்ள ்மறதகைாணடு 
நடவடிக்கை எடுககை ்வணடியது அரசின் 
கைட்ம.  

்மலும் விவ்ாயத் தி்ணககைளத்து 
அலுவலகைஙகைளிலும் ்ரியான 
�கைவல்கைள், புள்ளிவிபரஙகைள் 
இல்்ல. அவர்கைளிடம் எந்� 
�கைவ்ல ்கைட்டாலும் அ�்ன 
புள்ளிவிபரஙகைளுடன் தபற-
றுகதகைாள்ள முடியாது. இ�ற-
குக கைாரணம். அவர்கைளின் மந்� 
நி்லயிலான த்யறபாடுகை்ள.  
விவ்ாய தி்ணககைளம் ஒரு தி்ற-
்மயான நிறுவனமாகை மாறறி 
அ்மககைபபட ்வணடும். 
அபபடி த்ய்�ால் மாத்திர்ம 
இந்� விவ்ாயத்தில் கைாணப-
படும் பின்ன்ட்வ �டுத்து 
நிறுத்� முடியும்.  

நுவதரலிய விவ்ாயிகைள் 
மிகைவும் தி்ற்மயானவர்கைள். 
அவர்கை்ள அ்ழத்து கைலந்-
து்ரயாடினா்ல அவர்கைளி-
டம் இருந்து பல �கைவல்கை்ள 
தபறறுக தகைாள்ள முடியும். 
அ�ன் மூலமாகை நல்ல பல 
திட்டஙகை்ள த்யறபடுத்� 

முடியும். இ�்ன கைடந்� கைாலஙகைளில் திட்-
டமிட்டு த்யறபடுத்தியிருந்�ால் இன்்்றய 
நி்ல்ம ஏறபட்டிருககைாது.    

விளைச்சல் குளைவு, வெளிமாெட்ட வ�ாறி ெரத்து 
இல்ள� உள்ளூர் ெர்த்்தகமும் படுத்துவிட்டது...  

நூரளை தியாகு    ...?

திண்டசாடித் தவிககும நுவரரலியசா 
மரக்கறி விவ்சாயி்கள் 

்சாண 
ஏறி்னசால் முழம 
்றுககுகிறதசாம! 
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இலங்ைக�ல் �க அ�ர்ஷ்டசா�யான 
ஒரு ம�தர் என்றால் அது ர�ல் �க்-
�ரம�ங்கதான். யாருேம எ�ர்பார்த்-

�ருக்காத வைக�ல் �ரமரா��ருக்�றார். 
ெஹா�வூட் ��மாக்க�ல் வருவைதப்-
ேபால த�ெயாருவராக – ஒற்ைற ஆளாக – 
�ன்று ஆட்� அைமத்�ருக்�றார். 

அவருைடய அைமச்சரைவ�ல் இடம்ெப-
று�ன்றவர்களும் இடம்ெபறப்ேபா�ன்றவர்-
களும் ெவவ்ேவறு கட்�கைளச் ேசர்ந்தவர்-
கள். இதுவைரயும் அவைரக் கடுைமயாக 
எ�ர்த்தவர்கள், எ�ர்ப்பவர்கள். அவைரயும் 
அவருைடய ஆட்�ையயும் ஆத�க்கப்-
ேபா�ன்றவர்களும் கூட எ�ர்த்�ைச�ல் 
�ற்பவர்கேள. எவராலும் எதுவுேம ெசய்ய 
மு�யாது என �� ேவறு �தமாக �ைளயா-
டத் ெதாடங்��ருக்�றது. இதனால் ர�ல் 
�க்�ரம�ங்கைவயும் அவருைடய ஆட்�-
ையயும் எ�ர்க்க மு�யாது என்ற �ைல�ல் 
எல்ேலாரும் உள்ளனர்.  த�ர்க்க மு�யாமல் 
அைனவரும் ர�ல் �க்�ரம�ங்கைவயும் 
அவருைடய ஆட்�ையயும் ஆத�த்ேத �ர-
ேவண்டும். அல்லது ெபாறுைமயாக அைத 
�ர�த்துக் ெகாள்ள ேவணும். 

மறுத்து, எ�ர்த்தால் வரலாற்றுப் ப� வந்து 
�டும். அது அர�யல் படுகு�யா� �டும்.  
நாட்�ன் �ைலயும் மக்கள் மன�ைலயும் 
அந்தளவுக்கு வந்துள்ளது. 

இதனால், இந்த �ர்ப்பந்தத்தால் �ரும்-
�ேயா �ரும்பாமேலா ர�ல் அரசாங்கத்ைத 
ஆத�த்ேத ஆக ேவண்டும் என்றா�யுள்ளது. 

இைத, இந்த வாய்ப்ைப கடந்த ேதர்த�ல் 
ெவற்�ையப் ெபற்�ராத ஐக்�ய ேத�யக் 
கட்�ேயா ர�ல் �க்�ர�ங்கேவா எ�ர்-
பார்க்க�ல்ைல. ஏன் இலங்ைக�ல் மட்டு-
மல்ல, உலகத்�ேலேய கூட யாரும் இைத 
எ�ர்பார்த்�ருக்க மாட்டார்கள். 

ஆனால், நடந்துள்ளது. 
அவருைடய ஐக்�ய ேத�யக் கட்��ல் 

அவைரத் த�ர ேவறு யாருேம ெத�வாக-
�ல்ைல. ஏன் அவர் கூடக் கடந்த (2020) ேதர்-
த�ல் ேதாற்க�க்கப்பட்�ருந்தார். ஆனால் 
இன்று அவர் இலங்ைக�ன் �ரதமர். 

ஆகேவ காலம் அவருக்கு அ�த்த ப�சு 
என்ேற இைதச் ெசால்ல ேவண்டும். அ�க 
எண்�க்ைகயான வாக்குகைளப் ெபற்றவர்-
களும் அ�க ஆசனங்கைளப் ெபற்ற கட்�க-
ளும் எதுவுேம ெசய்ய மு�யாத �ைல�ல் 
இருக்கும்ேபாது ேதர்த�ல் ெத�வா��ருக்-
காத – �ராக�க்கப்பட்டவர் �ரதமரா��ருக்-
�றார் என்றால்! 

இதற்குக் காரணம், இலங்ைக�ல் ஏற்பட்-
டுள்ள ெபாருளாதார ெநருக்க�யும் ராஜபக்-
ஸ�ன�ன் ஆட்�த் தவறுகளுேம. 

மட்டுமல்ல, எ�ர்க்கட்�க�ன் தவறுமா-
கும். 

இைவ �ட்ட தவறுகளால்தான் அ�க வாக்-
குகைளப் ெபற்றவர்களும் அ�க ஆசனங்க-
ைளப் ெபற்ற கட்�களும் ஆட்� அைமக்க 
மு�யாது என்று தடுமாற ேவண்��ருந்தது. 

மட்டுமல்ல,  வரலாற்�ன் இந்த அபூர்வ 
தருணத்�ல் த�ழ், முஸ்�ம், மைலயகக் 
கட்�கள் – இனத்தவர்க�ைடேய  இருந்து 

ஒருவைரக் கூட �ரதமராக்க மு�ய�ல்ைல. 
இைத ராஜபக்ஸ�ன�டம் ேகட்க மு�யா-
�ருக்கலாம்.  ஆனால்  எல்லா இனத்தவர்-
களும் இைணந்து ேபாராடும் கா�முகத்�-
டல் ேபாராட்டக் காரர்க�டத்�லும் ேத�ய 
ெநருக்க�க்குத் �ர்வு காண ேவண்டும்  
என்று �ரும்பு�ன்றவர்க�டத்�லும் ேகட்க 
ேவண்டும். 

அப்ப�ெயாரு ெத�வு நடந்�ருந்தால் அது 
ெபாருளாதாரப் �ரச்�ைனேயாடு இனப்-
�ரச்�ைனக்கான �ர்ைவக் காண்பதற்கான 
ெதாடக்கப்புள்�யாகவும் இருந்�ருக்கக் 
கூடும். நல்�ணக்கத்�ன் ெமய்யான புள்�-
ையத் ெதாட்டதாகவும் இருந்�ருக்கும். 

அதற்கான சூழல் இன்னும் க�ய�ல்ைல 
என்று ைவத்துக் ெகாள்ேவாம்.

இப்ெபாழுது உள்ள சூழ�ல் த�ெயாரு-
வராக – எந்த ஆதரவுப் �ன்ன�யும் இல்லா-
மல் து�ேவாடு ர�ல் முன்வந்தேத அவரு-
ைடய ெவற்�யாகும். 

இதற்கு அவருக்குப் �ன்ன� ஆதரவுகள் 
இருந்�ருக்கலாம். (அப்ப�ப் பலமாக ஊ�க்-
கப்படு�றது). ஆனாலும் அைத மட்டும் நம்-
பாமல் தன்ைன நம்�க் களத்�ல் ஒரு ேபார் 
�ரைரப் ேபால இறங்�யேத அவருைடய 
ெவற்�யாகும். 

ஆனாலும் இந்த ெவற்�ைய அவருைடய 
ஆட்�ேய உறு�ப்படுத்த ேவண்டும். 

ஏற்கனேவ இந்த மா�� அவருக்கு எ�ர்�-
ைல�ல் இருந்த இரண்டு ஜனா�ப�களால் 
தன்னுைடய ஆட்�ையத் ெதாடர மு�-
யாமல் பத�ைய இழந்த அனுபவம் அவ-
ருக்குண்டு. அப்ப��ருந்தும் மூன்றாவது 
தடைவயும் தைலையக் ெகாடுத்துள்ளார் 
என்றால்.. அது சாதாரணமானதல்ல. 

இப்ெபாழுது த�ர்க்க மு�யாமல் அரசாங்-
கத்�ல் பங்குபற்றப் ேபாகும் கட்�களும் 
அரசாங்கத்ைத ஆத�க்கும் கட்�களுமாக 
(ஆத�த்ேத ஆக ேவண்டும் என்ற �ைல�ல்)  
ஏறக்குைறய அைனத்துத் தரப்�ன�ன் ஆத-
ரவும் ர�ல் �க்�ரம�ங்க அரசாங்கத்துக்-
குக் �ைடத்துள்ளது.  இப்ப� முழுைமயான 
ஆதரவு �ைடத்தாலும் அது எந்தளவுக்குச் 
ெசல்லும்? எதுவைர தாக்குப் ��க்கும் 
என்று ெத�ய�ல்ைல.  

ஏெனன்றால் உருவா��ருக்கும் ெபாருளா-
தார ெநருக்க� ஒரு ேத�ய ெநருக்க�யாக 
உணரப்படுவைதப்ேபால அைதத் �ர்ப்பதற்-
கான முயற்�களும் நடவ�க்ைககளும் உண-
ரப்பட ேவண்டும். அப்ப� உணரப்பட்டால்-
தான் �ர்ைவக் காண்பது இலகு. அதுதான் 
�ைரவான �ட்புக்கு உதவும். 

இதற்கு ஒருங்�ைணந்த �ந்தைன 
ேவண்டும். அல்லது பல �ைலப்பட்ட �ந்-
தைனகைள ஒருங்�ைணக்கும் ஆற்றல் 
ேவண்டும். 

இலங்ைக�ன் அர�யல் பண்பாட்�ல் 
அப்ப�யான ஒருங்�ைணந்த �ந்தைனேயா 
அல்லது பல �ைலப்பட்ட �ந்தைனகைள 
ஒருங்�ைணத்துத் �ர்மானங்கைள எடுக்கும் 
மரேபா இல்ைல. 

இங்ேக �லவுவது, கட்�க�ன் இருப்பும் 
ெவற்�ையக் கு�த்த இலக்கு – ேநாக்குேம. 

கட்�களுக்குள்ளும் தமக்கான இடத்ைத 
– ெவற்�ைய உறு�ப்படுத்�க் ெகாள்ளும் 
முைனப்புேம. 

இப்ப�யான ஒரு மரபுச் சூழ�ல் எப்ப� 
இந்தத் ேத�ய ெநருக்க�க்குத் �ர்ைவக் 
காண்பது?

நாேடா �க அபாய �ைல�ல் உள்ளது. 
ஆட்�ப் ெபாறுப்ேபற்ற �ன் நாட்டு மக்-

களுக்கு ஆற்�ய உைர�ல் இைத ெவ�ப்-
பைடயாகச்ெசால்��ருக்�றார் �ரதமர். 
எைதயும் மக்களுக்கு மைறப்பதற்குத் தான் 
�ரும்ப�ல்ைல. மக்களுக்கு உண்ைமகள் 
ெத�ய ேவண்டும் என்று கு�ப்�ட்ட அவர், 
எ�ர்வரும் காலம் என்பது �கக்க�னமான 
நாட்கைளக் ெகாண்டதாக இருக்கும் என எச்ச-
�த்துள்ளார். அல்லது அ�வுறுத்�யுள்ளார். 

�ைலைமைய மாற்�யைமப்பதற்கு தான் 
�ல நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்-
��ருப்பதாகவும் �ரதமர் கூ��ருக்�றார். 
கு�ப்பாக ��லங்கன் எயார் ைலன்ஸ் �றுவ-
னத்ைதத் த�யாருக்கு �ற்க ேவண்��ருப்ப-
தாகவும் கு�ப்�ட்�ருக்�றார். இைதப்ேபால 
ேவறு �றுவனங்கள், சைபகளும் த�யார் 
மயப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பமுண்டு. 

இப்ெபாழுது நாடு ெவற்�டமாகேவ 
உள்ளது என்பைத அவருைடய அ��ப்�-
�ருந்து நாம் உணர மு��றது. இைதேய 
முன்னாள் �� அைமச்சர் ப�ல் ராஜபக்ஸ-
வும் ெபாறுப்ேபற்ற காலத்�ல் கூ��ருந்தார். 

ஆகேவ, �ைலைம படு ேமாசமாகேவ 

உள்ளது. இப்ெபாழுது இந்தக் கட்டுைரைய 
எழு�க் ெகாண்�ருக்கும்ேபாது ேகாதுைம 
மா�ன் �ைல 40 ரூபா�னால் அ�க�த்துள்-
ளது. பா�ன் �ைல 30 ரூபா�னால் கூ�யுள்-
ளது. 

பு�ய அரசாங்கம் ஆட்�க்கு வந்தாலும்  
எ�ெபாருள் ��ேயாகம் �ராக�ல்ைல. 
�ன்தைட �ங்க�ல்ைல. இெதல்லாம் இப்-
ேபாைதக்கு �ராகும் என்�ல்ைல. இதற்குக் 
காலம் எடுக்கும். அந்தக் காலத்ைதத் தாக்குப்-
��க்கக் கூ�ய ஆட்� ேவண்டும். அல்லது 
�ரும்�ேயா �ரும்பாமேலா கட்� அர�ய-
லுக்கு அப்பால் ஆட்�ைய ஸ்�ரப்படுத்த 
ேவண்டும். அேதாடு இந்த அபாய ெநருக்க�க்-
குத் �ர்வு காணக் கூ�யவாறு ஒரு முகப்பட்டு 
�ர்மானங்கைள எடுக்�ன்ற ஒரு ஒழுக்கம் 
ேதைவப்படு�றது. 

இைத எப்ப� உருவாக்குவது?
மக்க�ன் �து அக்கைற ெகாண்டு ெசயற்ப-

டுவதன் மூலேம இைத உருவாக்க மு�யும். 
மக்கள்தான் நாடு. நாடு என்பது ெவறும் 

�லமும் கடலும் மைலகளும் காடுகளும் 
அல்ல. அது மக்களும் அவர்களுைடய வாழ்க்-
ைகயுமாகும். 

மக்களுைடய வாழ்க்ைகையப் பாதுகாப்பது 
என்பது மக்கைளப் பாதுகாப்பதாகும். மக்க-
ைளப்  பாதுகாப்பது என்பேத நாட்ைடப் பாது-
காப்பது என்பதாகும்.  இைதச் ெசய்ய முன்-
வராத சக்�கைளயும் ஆட்கைளயும் மக்கள் 
இனங்காண ேவண்டும். அவர்கைள அர�யல் 

அரங்��ருந்து அகற்ற ேவண்டும். அல்லது 
�ராக�க்க ேவண்டும்.

இது மக்கள் 100 �தம் ��ப்பாக இருக்க 
ேவண்�ய தருணம். கரணம் தப்�னால் 
மரணம் என்ற �ைல�ல் மக்களுக்கு ேவறு 
வ��ல்ைல. அவர்கள் இைதச் ெசய்துதான் 
ஆக ேவண்டும். 

தமக்கு ஏற்பட்ட ெநருக்க�ைய முன்�-
றுத்�, அதற்கு எ�ராகப் ேபாரா�யப�யால்-
தான் ��ய அள�லான மாற்றங்கள் �கழ்ந்-
துள்ளன.  இன்னும் ெநடுந்தூரம் பய�க்க 
ேவண்டும். ஆகேவ அதற்குத் ெதாடர்ந்து 
ேபாராட ேவண்டும். ெதாடர்ந்து ��ப்பாக 
இருக்க ேவண்டும்.  மக்கேள வ�ப்படுத்துநர்-
களாக இருக்க ேவண்�ய வரலாற்றுத் தருணம் 
இது. 

ெநருக்க�கள்  உச்சமைடயும்ேபாது மக்க-

�ன் பங்ேகற்பு உருவாகுவது உலக �ய�. உல-
ெகங்கும் இதுேவ நடந்துள்ளது.  ஆகேவ இந்த 
ஆட்�ைய மக்கேள வ�நடத்த ேவண்டும். 
பு�ய அரசாங்கம் ெபாறுப்ெபடுத்துள்ளது.  
பு�ய �ரதமரும் அைமச்சர்களும் வந்துள்-
ளனர். ஆகேவ இ�ப் �ரச்�ைன�ல்ைல. 
எல்லாேம �ரா�  �டும் என்று  நம்பேவா 
எ�ர்பார்க்கேவா மு�யாது. அைதேய பு�ய  
அரசாங்கத்�லும் ெதாடரும் �ைலயும் �ரத-
ம�ன் அ��ப்பும் ெசால்�ன்றன. 

மக்கள் அரசாங்கத்ைத வ�நடத்தால், 
அைதச் ச�யாகக் கண்கா�க்காமல் �ட்-
டதன் தவேற இன்ைறய அறுவைட என்ப-
ைதயும் மக்கள் பு�ந்து ெகாள்ள ேவண்டும். 
ஆகேவ மக்கள் அரசாங்கத்ைத வ�ப்படுத்-
துவது, கண்கா�ப்பதுடன் தம்முைடய 
வாழ்க்ைக முைறையயும் மாற்�க் ெகாள்ள 
ேவணும். ெநருக்க� �ைலக்கு ஏற்ப 
வாழ்க்ைக முைற�ல் மாற்றம் ேதைவப்படு-
�றது. உணவு, உைட, ேபாக்குவரத்து, பண்-
பாட்டு �கழ்வுகள் என அைனத்�லும் இந்த 
மாற்றம் ேதைவ. அத்துடன் முக்�யமாக 
உைழப்�லும் உற்பத்��லும் பன்மடங்கு 
ஆற்றைல ெவ�ப்படுத்த ேவண்டும். எல்-
ேலாரும் இரண்டு அல்லது இரண்டைர மடங்கு  
உைழக்க ேவண்டும். அரச உத்�ேயாகத்தர்கள் 
த�ேய உத்�ேயாகம் என்று அலுவல வட்-
டத்�ற்குள் சுற்�க் ெகாள்ளாமல் களத்�லும் 
ப�யாற்ற ேவண்டும். இந்தப் ப� ஏேதா 
கடைமக்குச் ெசய்யும் ப� என்�ல்லாமல் 
அர்ப்ப�ப்புடன், பு�தாக்கு�ேறாம் என்ற 
உணர்வுடன் ெசய்யப்பட ேவண்டும். 

இப்ப� அைனத்துத் தரப்�லும் ஒரு முகப்-
பட்டு ேமற்ெகாள்ளப்படும் நடவ�க்ைககேள 
இந்தத் ேத�ய இடைர �க்கப்பயன்படும்.
இதற்கான வ�ைய அரசாங்கமும் காட்ட 
ேவண்டும். பு�ய �ரதமரும் அவைர அங்�-
�த்துள்ள ஜனா�ப�யும் கூட்டாக இைணந்து 
இந்த வ�காட்டைலச் ெசய்ய ேவண்டும். 
அவர்கைள ெந�ப்படுத்தும் ெபாறுப்பு மக்க-
ளுக்கு. ஆக பரஸ்பர உறவும் பங்ேகற்புமான 
�ைல�ல்தான் பு�ய சூழைல உருவாக்க 
மு�யும்.  

ன்ைமக்காகச் ெசய்த கா�யங்கள் நற்ெப-
யர் ெபற்ற சந்தர்ப்பங்கள் அ�துதான். 
அ�லும் அர�ய�ல் இப்ெபயைர 

வாங்கேவ மு�யாத �ைலகேள �ைலக்�ன்-
றன. எங்ேகா, என்ேறா ெபாருளாதாரத்�ல் 
�ழுந்த நமது நாட்ைட 
�ட்கப்புறப்பட்�ருக்�றார் பு�ய �ரதமர் 
ர�ல். தருணம் தப்�னால் தைல�ல்தான் 
அ� என்�ருக்ைக�ல், தைலையக் 
ெகாடுத்து நமது ேதாள்கைள ��ர்த்த வந்த 
�ரதம�ன் முயற்�க்கு முத�ல் ஒரு 
பாராட்டு. எத்தைனேயா ேபைர எத்தைன 

தடைவகள் அைழத்தேபாதும், து�ந்து 
வந்த தைலமகைன வாழ்த்தாமல் �டுவ-
தற்கு �ன்னாலுள்ள �ன்ன�கைளச் 
ெசால்ல ேவண்�ய�ல்ைல. வாழ்த்�யவர்-
க�ல் �லர் �ழ்த்தக் காத்�ருப்பது �ளங்-

காத �டயமும் இல்ைல.  உச்சக்கட்ட ஜன-
நாயகவா�யான �ரதமர் ர�ல் 
�க்�ரம�ங்க, குறுக்காக வந்து குந்�க்-
ெகாண்டதாகச் �லர் காட்ட �ைழவதுதான் 
எல்ேலாருக்குமான அ�லாைஷகைள 
அ�ப்பது ேபா�ருக்�றது. எனேவ, இ�ல் 
எைதயாவது அைடய ஆைசப்படுேவார் 
கால அவகாசம் வழங்கேவ ேவண்டும். மக்-
க�ன் ப�ையப் பயன்படுத்� அவர்கைள 
��க�ல் இறக்��டும் அர�யல்,  பா�ய 
�ப�தங்களுக்ேக �த்�டும். இதனால்-
தான், ெபாறுைம காக்குமாறு ேகாரப்படு�-

றது. எவைரயாவது அல்லது எந்தக் குடும்-
பத்ைதயாவது பாதுகாக்கும் ேநாக்கு இந்தப் 
பத�ப்�ரமாணத்�ல் இருக்கலாம் அல்லது 
இல்லாமலும் �டலாம். ஆனால் நாெமல்-
ேலாரும் பஞ்சத்��ருந்து பாதுகாக்கப்பட 

ேவண்டுேம! இதற்காகேவ இந்தக் கால அவ-
காசம் அவ�யப்படு�றது. 

நமது வாழ்வாதாரத்ைத �ழ்த்�, அர�ய-
�ல் வாழப் புறப்பட்ட, புறப்படும் அர�-
யல் கலாசாரத்ைத ஒ�க்கேவ இந்தப் புரட்� 
ெவ�த்�ருக்�றது. 

இந்த ெவ�ப்புக்க�ன் ெவ�ப்பாடு-
களால், பல ெவற்�கள் �ட்��ருப்ப-
தும் உண்ைமதான். ெவன்றவர்கள் வாழ 
வ�ையக் காட்டுவதுதான் பு�ய �ரதம-
�ன் �யூகம். இந்த �யூகங்க�ல் ெவற்�-
யைடவது இன்று, நாைள சாத்�யப்படும் 

�டயமும் இல்ைலேய! இதனால்தான், 
ெபாருளாதார ெநருக்க�க்கு �ர்வுகண்டு, 
�ைலைமகள் ச�யானதும் ெபாதுத் ேதர்த-
லுக்குச் ெசல்லலாம் என்�றார் �ரதமர்.

ஸ்�ர�ைலையக் காட்�, அர�யல் ஒன்று-

படைலக் காட்� இன்னும் எல்ேலாருக்கு-
மான ேதைவ ஒன்ேற எனக் காட்�த்தான், 
சர்வேதச உத�கைள ெவல்ல ேவண்�யுள்-
ளது. இைவகள் ைகக்கு வந்த �ன்னர்தான் 
நாம் �ண்ெடழுந்து, �ண்டும் இப்ப� 
மூழாம�ருப்பதற்கான பு�ய அர�யல் 
கலாசாரத்ைத உருவாக்க ேவண்டும். இந்தச் 
சந்தர்ப்பம் �ச்சயமாக இைளஞர்க�ன் ம�-
�லும், ைகக�லும் �ழத்தா�ருக்�ன்றன. 
எனேவ, இைளஞர்கள் இன்ைறய சந்தர்ப்பத்-
துக்கு ஒத்துைழப்பதுதான் உள்ள வ�.

இலங்ைக�ன் ேகா�க்ைககளுக்கு எ�ர்-
வரும் (24) ப�ல�க்கவுள்ளது சர்வேதச 
நாணய ��யம். ெபரும்பாலும் சாதகமான 
ப�ேல எ�ர்பார்க்கப்படு�றது. புலம்ெப-
யர் த�ழர்கைள நாட்�ல் முத�ட வருமாறு 
எ�ர்க்கட்� தைலவர் அைழத்�ருக்�றார். 
ஏற்கனேவ ஏைனய தரப்�னராலும் இந்த 
அைழப்பு �டுக்கப்பட்டதுதான். 

இருந்தாலும் ச�த் �ேரமதாஸ�ன் 

அைழப்பும் ஒரு ச�க்ைகதாேன! ஏற்கனேவ 
அைழத்தவர்கைள �டவும், புலம்ெபயர் 
த�ழர்களுக்கு ேநசமானதும், நம்�க்ைகைக-
யான அ�யும் எஸ்.ேஜ.� தாேன! இந்த 
அ��லுள்ள �றுபான்ைம சமூங்க�ன் அர-
�யல் தைலைமகளுக்கும் இவ்�டயத்�ல் 
ெபாறுப்புக்கள் உள்ளன. 

ஐேராப்�ய ஒன்�யம் இன்னும் அர-
பு�க் என்பவற்றுடன் ெதாடர்புள்ேளா-
ரதும் ஒத்துைழப்பும் இன்ைறய �ைல-
ைமக்கு ேதைவப்படு�றது. ெபாதுவாகச் 
ெசான்னால் வற்�, வரண்டு ேபாயுள்ள 
வயல்க�ல் வான்மைழையப் ெபறுவதற்-
கான கூட்டு முயற்�கேள அவ�யப்படு�-
றது. இைதேய, �ருக்குறள் "துப்பார்க்குத் 
துப்பாய துப்பாக்�த் துப்பார்க்குத் துப்பாய 
தூஉம் மைழ" என்�றது.

நாட்ைடக் காக்க முன்வராத சக்திகைள அரசியல் 
அரங்கிலிருந்து அகற்ற ேவண்டும்

நாைளய சந்தர்ப்பத்துக்காய் இன்ைறய 
சூழ்நிைலக்கு ஒத்துைழப்ேபாம்!

சுஐப் எம்.காசிம்-    ...

 கருணாகரன்   ...

தமக்கு ஏற்பட்ட ெநருக்கடிைய முன்னிறுத்தி, அதற்கு 
எதிராகப் ேபாராடியபடியால்தான் சிறிய அளவிலான மாற்றங்கள் 
நிகழ்ந்துள்ளன.  இன்னும் ெநடுந்தூரம் பயணிக்க ேவண்டும். 
ஆகேவ அதற்குத் ெதாடர்ந்து ேபாராட ேவண்டும். ெதாடர்ந்து 
விழிப்பாக இருக்க ேவண்டும்.  மக்கேள வழிப்படுத்துநர்களாக 
இருக்க ேவண்டிய வரலாற்றுத் தருணம் இது. 
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இலங்கை முதற் பிர்ையின் இலலம் 
எனப் பெயரபெற்்ற ைனாதிெதி மாளி்கை

க�ொழும்பின் 
கதை

என். சரவணன்

27க�ொ ழும்பின் பழமேயான ேரபுரிமே 
கட்டிடஙகளில் ஒன்று இன்மறைய 
ஜனாதிபதி ோளிமக.   ஒரு 

காலத்தில் அது இராணி ோளிமக (Queen’s House), அரச 
ோளிமக, கவரனர ோளிமக (Governor’s house) என்றும் 
அமழத்்ாரகள். இலஙமக குடியரசான பின்னர ஜனாதிபதி 
ோளிமக (President’s House) என்று இன்று அமழக்கபபடுகி-
றைது. அது அமேந்திருக்கும் வீதியும் கூட அன்று இராணி வீதி 
என்று அமழக்கபபட்டது. இபமபாது ஜனாதிபதி ோவத்ம் 
(Janadhipathi Mawatha) என்று அமழக்கபபடுகிறைது.

1972 ஆம் ஆண்டு குடியரசு அரசியலமேபபு ம்ான்றும் 
வமர இலஙமகயில் மூன்று அரச ோளிமககள் இருந்்ன. 
ககாழும்பிலும், கண்டியிலும், நுவகரலியாவிலும் அமவ 
இருந்்ன.   

ககாழும்பு மகாட்மடயில் உள்்ள ஜனாதிபதி ோவத்ம -்
யில் உள்்ள மகாரடன் பூஙகாவில் அமேந்துள்்ள இந்  ்கட்டி-
டத்தின் வரலாறு டச்சுகாலத்தில் இருந்து க்ாடஙகுகிறைது. 
18ஆம் நூற்றைாண்டில் கட்டபபட்ட இந்  ் அரண்ேமன, 
நாட்டின் கமடசி டச்சு ஆளுநரான கயாஹான் வான் அன்-
ககல்பீக்கின் (15.07.1794 – 16.02.1796) ்னிபபட்ட இல்ல-

ோக இருந்்து. அவர இ்மன 1785 ஆம் ஆண்டு 16ஆம் நூற்-
றைாண்மடச் மசரந்  ்பமழய மபாரத்துக்மகய புனி  ்பிரான்சிஸ் 
(St Francis's Church) ம்வாலயத்ம  ்இடித்துவிட்டுக் கட்டிய 
அரண்ேமன ்ான் இது. இது பிரிட்டிஷ் கவரனரகளின் உத்-
திமயாகபூரவ அரச இல்லோக ோறிய்ற்குப பின்னால் ஒரு 
சுவாரஸ்யோன ேற்றும் மசாகோன கம  ்உள்்ளது.  

இறுதி டச்சு ஆளுநரான கயாஹான்வான் அன்ககல்பீக்-
கின் (Johan Gerard van Angelbeek) மபத்திமய ேணந்்வர ஆங-
கிமலய வரி வசூலிபபு சிவில் அதிகாரியாக இருந்  ்மஜாரஜ் 
கேல்வின் கலஸ்லி (George Melvin Leslie). ்னது கடமேக-
ளின் மபாது ஒரு முமறை கணக்கு வழக்குகம்ளப பாரத்்மபாது 
பத்்ாயிரம் பவுண்கள் குமறைவாக இருந்்்ற்கு அவர கபாறு-
மபற்க மவண்டிய இக்கட்டான நிமல ஏற்பட்டிருக்கிறைது. 
அன்ககல்பீக்கின் குடும்பத்தினர ்ான் அவமர இந்  ்கநருக்-
கடியான சூழ்நிமலயில் இருந்து காபபாற்றினாரகள். இறு-
தியில் பிரித்்ானிய அரசால் அன்று ேதிபபிடபபட்டிருந்் 
35,000 பவுண்களுக்கு இந்  ்டச்சு அரண்ேமனமய 1804 ஆம் 
ஆண்டு ஜனவரி 17ஆம் திகதி பிரிட்டிஷ் ஆட்சியா்ளரகளிடம் 
ஒபபமடக்கபபட்டது. இம்ப பற்றிய ்கவல்கம்ள பரூக் 
எலியட் (Brooke Elliott) ்னது நூலில் (Real Ceylon 1937) விப-
ரஙகம்ளத் ் ந்திருக்கிறைார.  

அதிலிருந்து ஆரம்பத்தில் இது கிஙஸ் ஹவுஸ் அரச 
ோளிமக (kings House) என்றும் பின்னர விக்மடாரியா இரா-
ணியின் ஆட்சிக் காலத்தில் (1837 - 1901) இராணி ோளிமக 
(Queen 's House) என்றும் அமழக்கபபட்டது.  

இந்்த் ்னியார பஙக்ளாமவ இலஙமகயின் மு்லாவது 
ஆஙகிமலய ஆளுனர மநாரத் அரசுடமேயாக்கிக் ககாண்டா-
லும் இ்மன கவரனரின் இல்லோக ஆக்கிக்ககாண்டவர 
அவருக்குப பின்னர ஆளுநராக வந்  ்ம்ாேஸ் கேயிட்லன்ட். 
கவரனருக்கான இன்கனாரு ோளிமகமயயும் அமேத்்ார. 
அது ்ான் இன்மறைய கல்கிஸ்்ஸ மஹாட்டலாக ோறியிருக்கி-
றைது.  

மபாரத்துமகய, டச்சு காலத்தில் மபரு ேதில்களுடன் 
இருந்  ் மகாட்மட எல்மலக்குள் இருந்  ் மேய கட்டிடஙக-
ளில் ஒன்று இது.  

மஜம்ஸ் காரடினர ் னது நூலில் (Description of Ceylon - 1807) 
ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர காலோன டச்சு ஆளுநர வான் 
ஏஞசல்பீக்கின் அந்  ்இல்லத்ம்ப பற்றிக் கூறுகிறைார:  

இது ககாழும்பு மகாட்மடயின் மிகபகபரியதும், சிறைந்் 
வசிபபிடமுோகும். இபமபாது தீவின் ஆளுநரான மேஜர 
கஜனரல் ம்ாேஸ் கேயிட்லாண்ட் வசோக்கபபட்டிருக்கி-
றைது. இது பிர்ான பாம்யில் அமேந்திருக்கிறைது, இரண்டு 
ோடிகம்ளக் ககாண்ட இந்  ் இல்லத்தின் ஒரு பக்கத்தில் 
மேல் பால்கனியில் இருந்து கடல், சாமல, துமறைமுகம் என்-
பவற்மறை விசாலோகப பாரக்க முடியும். ேறுபுறைம், ஏரி, புறைக்-
மகாட்மட, கறுவாத் ம்ாட்டஙகள் மபான்றைவற்மறை காண 
முடியும் என்கிறைார.  

பிரிட்டிஷ் காலத்தில் இந்  ்ோளிமகயில் பல உயர அதிகா-
ரிகளின் ஆடம்பர களியாட்டஙகள் நிகழ்த்்பபட்ட இடோக 
இருந்்து. 1815 ஆம் ஆண்டு கண்டி உடன்படிக்மகமயத் 
க்ாடரந்து ஆளுநர மசர கராபரட் பிரவுன்ரிக் கவற்றியுடன் 
ககாழும்புக்குத் திரும்பியமபாது இஙமக கபரு விழாவாக களி-

யாட்ட நிகழ்ச்சி நடத்்பபட்டது.  
புறைக்மகாட்மடயில் பிர்ான வாயிலான மகேன் வாயிலில் 

(Kayman’s Gate) ஆஙகிமலயரகளின் கவற்றிமயக் ககாண்டா-
டும் முகோக வாயில்வம்ளவு அமேக்கபபட்டு, கவரனர அங-
கிருந்து ் னது துருபபுக்கம்ளக் கடந்து கசன்றைார. கேயின் வீதி-
யிலிருந்து அரச ோளிமகக்கு கசல்லும் பாம  ்கநடுகிலும், 
மகாட்மடயில் பீரஙகிகளும் துமறைமுகத்தில் ்ரித்து நின்றை 
மபாரக்கபபல்களில் இருந்  ்பீரஙகிகளும் முழஙகி அவருக்கு 
வணக்கம் கசலுத்தின.ஆளுநர அரச ோளிமகயில் இறைஙகி-
யதும், குடியிருபபா்ளரகள் வந்து வாழ்த்து க்ரிவித்்னர. 
வருமக ்ந்ம்ாருக்கு பாணும் சூபபும் வழஙகி அன்மறைய 
இரவு விேரிமசயாக ககாண்டாடபபட்டன.  

ஆளுநர கராபட்மஹாரட்டனின் காலத்தில்(1831-1837)700 

பவுண்டுகள் கசலவில் பழுதுபாரக்கபபட்டது. அ்ன் 
பின்னர 1852ல் ஆளுநர ஜாரஜ் ஆண்டரசனால் மீண்டும் புதுப-
பிக்கபபட்டது.   

டச்சுக்காரரகள் விட்டுச் கசன்றை பல கட்டடஙகம்ள ஆஙகி-
மலய உயர அதிகாரிகள் ்ேது உத்திமயாகபூரவ இல்லஙக்ளா-
கப பயன்படுத்திக் ககாண்ட மபாதும் மிகவும் உயரிய ் ரத்தில் 
ககாழும்பில் இருந்  ் அரண்ேமனயாக இது காணபபட்ட-
்ால் பிரிட்டிஷ் ஆளுநரகளின் இல்லோக இது க்ாடரந்து 
பயன்படுத்்பபட்டது. அ்ாவது இலஙமகயின் மு்ற் பிரமஜ-
யின் இல்லோக இது க்ாடரந்்து. இலஙமகமய ஆண்ட 29 
ஆளுநரகள் இதில் வசித்திருக்கிறைாரகள்.  

1948 சு்ந்திரத்துக்குப பின்னரும் இலஙமகயின் ஆளுநர 
ோளிமகயாகத் ்ான் அது க்ாடரந்்து. சு்ந்திர இலஙமக-
யின் மு்லாவது ஆளுநர நாயகம் கஹன்றி மூரின் ப்விப 
பிரோணம் 1948 கபபரவரி 4 ஆம் திகதி இஙகு்ான் இடம்-
கபற்றைது. 1954 ஆம் ஆண்டு எலிசகபத் ேகாராணியின் உத்-
திமயாகபூரவ வருமகயின் மபாது ்னது கணவமராடு இஙமக 
்ஙகியிருந்்ார.  

1972 ஆம் ஆண்டு ஆளுநர ப்வி ஒழிந்்்ன் பின் ஆளுநர 

நிமல கிட்டத்்ட்ட ஜனாதிபதி ப்வியாக ோறியது. ஒலிவர 
குணதிலக்க 1962 ோரச் 2 ஆம் திகதி வமர இஙகு வசித்்ார. 
அபமபாம்ய இராணுவ அரச கவிழ்பபுச் சதியில் சந்ம்கிக்-
கபபட்ட அவர நாட்மட விட்டு ஓடிவிட்ட நிமலயில் அந்் 
இடத்துக்கு கவரனராக நியமிக்கபபட்ட வில்லியம் ககாபல்-
லாவ இரண்டு ்டமவகள் ஆ்ளநராக ப்வி வகித்  ் மபாது 
இஙமக ்ான் வசித்்ார.1972 ஆம் ஆண்டு அவர இலஙமக-
யின் மு்லாவது ஜனாதிபதியாக க்ரிவாகியமபாது இது 
ஜனாதிபதி ோளிமகயாக அமழக்கபபட்டது. மஜ.ஆர, பிமர-
ே்ாச, மகாத்்பாய மபான்றை ் ேது கசாந்  ்இல்லஙகளிமலமய 
வசித்்மபாதும் உத்திமயாகபூரவ சந்திபபுகளுக்கான அரண்-
ேமனயாக இம்த் ்ான் பயன்படுத்தி வந்்ாரகள். மேத்தி-
ரிபால சிறிமசன ஜனாதிபதியாக இருந்  ் காலத்தில் இஙமக 
அவர வசிக்கவில்மல.  

இந்  ் ோளிமகமய பழுது பாரக்கும் ம்மவ 80 களில் 
உணரபபட்டது. அடுத்  ் பத்்ாண்டுகள் அ்ன் பழுதுபாரப-
புக்காக கசலவிடபபட்டது. அ்மன இலஙமகயில் மிகப 
புகழ்கபற்றை கட்டடக் கமலஞரான கஜபரி பாவா (Geoffrey 
Bawa) அந்்ப பணிமய அற்பு்ோக கசய்து முடித்்ார. இந்்க் 
காலபபகுதியில் ஜனாதிபதி மஜ.ஆர .கஜயவரத்்ன அவரின் 

கசாந்  ் இல்லோன பமறைேரில் (Braemar) குடியிருந்்னர. 
ஆனாலும் இந்  ் இமடக்காலத்தில் முக்கிய அரச சந்திபபு-
களுக்கு இந்  ் ோளிமகமயப பயன்படுத்தினார. 1987 ஆம் 
ஆண்டு ராஜீவ் மஜ.ஆர உடன்படிக்மகக்கான சந்திபபுகள் 
இஙமக ்ான் நிகழ்ந்்ன. இந்  ்ோளிமகக்கு கவளியில் ்ான் 
ராஜீவ் காந்தி இராணுவ ேரியாம  ்ஏற்பு நிகழ்வில் கடற்பமட 
சிபபாயால் ் ாக்கபபட்டார.  

1993 இல் ஜனாதிபதி பிமரே்ாச ்ற்ககாமல குண்டு ்ாக்-
கு்லில் ககால்லபபட்டதும் அவருக்குப பதிலாக டீ.பி 
விமஜதுஙக ஜனாதிபதியாகி இந்  ்ோளிமகயில் ்ான் ்னது 
ஓராண்டு கால ஆட்சியின் மபாது வசித்்ார. 1994 ஆம் 
ஆண்டு ஜனாதிபதியாக சந்திரிகா குோரணதுஙக ஆட்சிய-
மேத்  ்மவம்ள அவர ஜனாதிபதியின் வாசஸ்்லோக அலரி 
ோளிமகமயப பயன்படுத்தினார. பிர்ேரான சிறிோ பண்-
டாரநாயக்க அவருடன் அஙமகமய வசித்து வந்்ார. ஆனால் 
1999 ஆம் ஆண்டு அவரின் ப்விக் காலம் நிமறைவுறும் வமர 
அஙமகமய ்ஙகிய மபாதும். மீண்டும் அவர க்ரிவு கசய்யப-
பட்ட மபாது ஜனாதிபதி ோளிமகயில் வசிக்கத் க்ாடஙகி-
னார.  

இந்  ்ோளிமகமயச் சூழ அழகான பூஙகாமவ அமேத்்வர 
1883 –1890 காலபபகுதியில் இலஙமகயின் ஆளுநராக ஆட்சி 
கசய்  ்கஹமில்டன் மகாரடன் (Sir Arthur Hamilton Gordon). 
1887 ஆம் ஆண்டு விக்மடாரியா இராணியின் கபான் விழா 
ககாண்டாட்டம் நிகழ்ந்்மபாது, ோளிமகமயாடு அண்டிய 
நான்கு ஏக்கர நிலத்தில் ்னது கசாந்்ச் கசலவில் அந்்ப 
பூஙகாமவ அவர அமேத்்ார. அன்றிலிருந்து அந்்ப பூஙகா 
மகாரடன் காரடன் என்று அமழக்கபபட்டு வருகிறைது. அம் 

ஒரு இரகசியப பூஙகா என்றும் சிலர அமழபபம்க் கண்டி-
ருக்கிமறைாம். பல்மவறு அரி்ான ேரஙகளும், ்ாவரஙகளும் 
அஙமக உள்்ளன. 1970கள் வமர அந்்ப பூஙகாமவ கபாதுேக்-
களும் அனுபவித்்ாரகள். அ்ன் பின்னர அது இந்  ்ோளிமக-
மயாடு இமணக்கபபட்டு மூடபபட்டுவிட்டது.  

1920 ஆம் ஆண்டு இஙகிலாந்திலிருந்து ககாண்டுவ-
ரபபட்டு இஙமக மவக்கபபட்டிருந்் விக்மடாரியா ேகா-
ராணியின் கவண்கலச் சிமல 2006 ஆம் ஆண்டு ேகிந்் 
ராஜபக்சவின் ஆட்சி காலத்தில் அகற்றைபபட்டு ககாழும்பு 

நூ்னசாமலயில் மவக்கபபட்டது. 
மேலும் 1505 ஆம் ஆண்டு மபாரத்து-
மகயர இலஙமகக் மகபபற்றிய மபாது 
ககாழும்பு துமறைமுகத்தின் அருகில் 20 
க்ான் எமடயுள்்ள ஒரு கல்லில் ்ேது 
சின்னத்ம் அமடயா்ளோகப கபாறித்-
்ாரகள். 1875 ஆம் ஆண்டு ஆஙகி-
மலயர துமறைமுகத்ம் மீள்நிரோணம் 
கசய்்மவம்ள இந்்க் கல் அவரகளுக்கு 
கிமடத்்து. அ்மன அவரகள் ககாண்டு 
வந்து இந்் இராணி ோளிமகயின் பூங-
காவில் மவத்்ாரகள். ஜனாதிபதியாக 
ேஹிந்் ராஜபக் ஷ ப்வி வசித்் காலத்-
தில் இக் கல் அகற்றைபபட்டு கடற்கமர-
மயாரோக வீசி எறியபபட்டிருந்்து.  

இலஙமகயின் நில அ்ளமவமயக் குறிக்கும்மபாது. 
இந்் இராணி ோளிமகயில் இருந்து ்ான் சகல பிரம்சஙக-
ளின் தூரஙகளும் அ்ளவிடபபட்டு வருகின்றைன. 1830 இல் 
ககாழும்பு - கண்டி வீதி அமேக்கபபட்டதிலிருந்து இந்் 
வழிமுமறை பின்பற்றைபபட்டு வருகிறைது.   

இந்் ோளிமகமய எவரும் இலகுவில் அணுகமுடியா் 
நிமலமய ஆஙகிமலயர காலத்தில் இருந்்து. ஆளுநரகளும், 
காலனித்துவ அதிகாரிகளும், ோளிமகப பணியா்ளரகளும் 
ேட்டுமே அஙகு கசன்று வரும் வாய்பமபப கபற்றிருந்-
்ாரகள்.    1996 ஆம் ஆண்டு இந்் ோளிமகயின் அருகில் 
இருக்கும் இலஙமகயின் ேத்திய வஙகியின் மீது நிகழ்ந்் 
பாரிய குண்டு கவடிபபின் பின்னர ஜனாதிபதி ோவத்ம் 
(வீதி) மூடபபட்டது. பின்னர மீண்டும் 2015 ஆம் ஆண்டு 
நல்லாட்சி அரசாஙகத்தின் மபாது்ான் திறைக்கபபட்டது. 
2016 ஆம் ஆண்டு இது ஒரு வார காலத்துக்கு மபாது ேக்கள் 
பாரமவயிடுவ்ற்காக திறைக்கபபட்டது. பல பாடசாமல 
ோணவரகளும் மபாது ேக்களும் நீண்ட வரிமசயில் இந்் 
ோளிமகமயப பாரத்து வியந்து கசன்றைனர.   ேகிந்் ராஜபக்-
சவின் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்் ோளிமகயின் அமேபபில் 
பல ோற்றைஙகள் கசய்யபபட்டன. சுோர மூன்று பில்லியன் 
ரூபாய் அ்ற்காக கசலவிடபபட்டன. யுத்் பீதியின் கார-
ணோக நிலக்கீழ் இரகசிய அமறைகளும் கட்டபபட்டன. 
அவரின் குடும்பத்தினரின் ஆடம்பர ோளிமகயாகவும் ோற்-
றைபபட்ட கசய்திகள் அபமபாது கவளிவந்்ன. ோ்ாந்் 
மின்சார பாவமனக்கான கட்டணம் ோத்திரம் மூன்று மில்-
லியன்கள் கசலுத்்பபட்டது.   டச்சு,பிரிட்டிஷ் கட்டிடக் 
கமலயின் அம்சஙகம்ள ஒருஙகிமணத்து, இந்் இரண்டு 
ோடிக் கட்டடம் பல ்னித்துவோன அம்சஙகம்ளக் ககாண்-
டிருக்கிறைது. கட்டடத்தின் உட்புறைம் பல உறுதியான ேர வடி-
வமேபபுகம்ளக் ககாண்டுள்்ளது. பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்-
தில் அஙகிருந்து இறைக்குேதி கசய்யபபட்ட மநரத்தியான 
்்ளபாடஙகள் கட்டடத்தின் பிரோண்டத்ம் மேலும் வசீக-
ரபபடுத்துகின்றைன.  

ககாழும்பு -- கண்டி வீதிமய அமேபப்ற்கு வழிவகுத்் 
ஆளுநர மசர எட்வரட் பாரன்ஸின் கவண்கலச்சிமல அரண்-
ேமனயின் முன்வாயிலுக்கு அருகில் அமேக்கபபட்டுள்-
்ளது.   இந்் ோளிமகயில் பிரித்்ானிய அரச குடும்ப உறுப-
பினரகள் ேட்டுேன்றி பிற்காலத்தில் இலஙமகக்கு விஜயம் 
கசய்் அரச விருந்தினரகளும் பல பிரமுகரகளும் ் ஙகமவக்-
கபபட்டனர.  

இந்் ோளிமகயின் நுமழவாயிலில் ஒரு பாரிய இரும்பு 
வாசல் உண்டு. அஙகிருக்கும் சாவடியில் காவலாளிகள் 
ஆயு்மேந்தி பாதுகாக்கின்றைனர. லண்டனில் உள்்ள ேகாரா-
ணியின் அரண்ேமனக் காவலாளிகம்ளப மபால இவரகள் 
விமசடோன சீருமட அணிந்து உரிய மநரத்துக்கு அணிவ-
குத்து வந்து கடமேயில் ோறுவம் பலர வந்து பாரமவயி-
டுவாரகள்.    

� டனில்லாக்கஞசி கால்வயிறு' 
என்கறைாரு பழகோழி இருக்கி-
றைது. இ்ன் அரத்்ம் அவரவர 

்கமேக்கும் விருபபத்துக்கும் ஏற்றைவமகயில் 
மபாட்டுக் ககாள்்ளலாம்.  கடனில்லாேல் 
வாழுவ்ாயின் கால் வயிற்றுக்மக கஞசி குடிக்-
கலாம் என்றும் கூறைலாம். கடனில்லாேல் 
கால்வயிமறை சாபபிட்டாலும் நல்லது எனவும் 
கபாருள் ககாள்்ளலாம். 

    எேது வாழ்க்மகமய கடன் வாஙகிமய 
ஓட்டிவிடலாம் என்றை சிந்்மன இன்று அமந-
கருக்கு உண்டு. எஙககல்லாம் கடன் ககாடுக்-
கிறைாரகம்ளா அஙககல்லாம் ்ன்மனயும் ஒரு 
உறுபபின்ளாக மசரத்து கடன் வாஙகிக் குவிக்-
கும் கபண்கள் சிலமர எனக்குத் க்ரியும். 
அவரகளிடம் மசமிபபுப பற்றி நான் எடுத்-
துக் கூறிய கசாற்கள் எல்லாம் குடிகாரனிடம் 
கசான்ன புத்திேதிகள் மபால மபாம்யில் 
கமரந்து மபானது. 

  சரி கடன்்ான் வாஙகுகீறீரகம்ள அது உங-
களுக்கு ம்மவயான வமகயில் கபாரும்ள 
கேன்மேலும் கபருக்கக்கூடிய வமகயில் 
அமேகிறை்ா என்றைால் அதுவும் கிமடயாது. 
மு்லில் மகாழி வ்ளரபபிற்காக கடன் வாஙகி 
ஒரு கபன்னம்கபரிய க்ாமலக்காட்சிப 

கபட்டிமய வாஙகிய கபண், இன்று அ்ற்-
காக  மின் கட்டணத்ம்யும், ோ்ாந்்ம் டிஷ் 
கட்டணத்ம்யும் கட்டிக்ககாண்டு கடமன-

யும் திருபபிக் கட்டிக் ககாண்டிருக்கிறைாள். 
அந்் கடமன வழஙகியவரகள் கட்டுகிறை 
கடன் முடியுமுன்மப மவகறைாரு கபயரில் 
மவறு கடமன வழஙக சித்்ோகிவிட்டனர. 

இபமபாது அந்்பகபண் மயாசித்்ாள். அம் 
வாஙகினால் பமழய கடமன கசலுத்திவிட்டு 
புதியம் கட்டலாம் என்று. அவள் அம் 
கசயற்படுத்தினாள்.. இபமபாது அவளுமடய 
வீட்டுக்கு ஒரு காஸ் சிலிண்டரும் இரட்மட 
அடுபபும் வந்்ன. அவளுமடய சமேயல் 
மநரம் மீ்ோகி க்ாமலக்காட்சியில் கூடு -்
லான மநரத்ம் கசலவிட முடிந்்து. இம் 
மநரம், இன்னுகோரு விடயம் நடக்கிறைது. 

   இ்ற்கு முன்னர அவரகள் வீட்டின் 
க்ன்மன ேரஙகளிலிருந்து விழும் 
ஓமலகம்ள கிடுகாக பின்னி அம்மய வீடு 
மவயவும், மவலியமடக்கவும் பயன்படுத்தி 
வந்்ாரகள். இபமபாது அவளுக்கு அ்ற்கான 
மநரம் க்ாமலந்து மபாயிருந்்து. காரணம் 
கிடுகின் ம்மவபபாடும் குமறைந்து மபானது. 
கசன்றை காலத்தின் வீட்டுத்திட்டோனது அவர-
களுக்ககாரு வீடு கட்ட உ்வியிருந்்து. என் 
்ாயார அடிக்கடி ஒரு கிராமியபபாடமல 
முணுமுணுபபார. 

' எல்லாருந் ்ாலிகட்ட என்  ேகம்ளா பாத்-
திருக்க வாடி ேகம்ள நாஙகள் வரணி ேட்டும் 
மபாய் வருவம்' என்று. அம் மபால அவரக-
ளும் எல்லாரும் கல் வீட்டில் இருக்க நாஙக 
ேட்டும் என்ன குமறைவா என்று வீட்மடக்-
கட்ட ஆரம்பித்்ாரகள். அந்் வீடானது அவர-
களுமடய வீட்டிலிருந்் ககாஞச நஞச நமக 
நட்டுகம்ளயும், சின்ன்ாக வீட்டுச் கசலமவ 
சோளித்துக் ககாண்டிருந்் கால்நமடகம்ள-
யும் விழுஙகி நிமிரந்்து. 

  இ்ன் பின்னணியில் அவரக்ளது கசாந்் 
வருோனோன க்ன்மன பமனகளின் 
ஓமலகள் ம்மவயற்று அமவ  தீயிடபபட்-
டன. 

கிராேத்தில் கபண்களிடம் ஒரு வழக்கம் 
உண்டு. காமலயில் சமேத்் பாத்திரஙகம்ள 
கவளிமய ஒரு வாமழ ேரத்திடியிமலா கமுக 
ேரத்்டியிமலா மபாட்டு ஆசறுதியாக ஒரு 
குந்து பலமகயில் அேரந்து வி்ளக்கி கழுவு-
வாரகள் இ்ற்கு மவக்மகால் தும்புகம்ளமயா 
க்ன்னந்தும்புகம்ளமயா உபமயாபகிப-
பாரகள். வி்ளக்கும் கபாரு்ளாக சிறு துண்டு 
சலமவ மசாப, சாம்பல் என்பமவ பயன்ப-

டும் பாத்திரஙகள் பித்்ம்ளயாயின் ககாஞசம் 
புளிமயா ம்சிக்காய்கம்ளா அதுவும் வீட்டில் 
விம்ளந்்து்ான். உபமயாகிபபர. அந்் 
கழுவிய நீர வாமழக்குப பாய்ந்து ஒரு நல்ல 
குமல மபாடும். ோ்ாந்்ம் இந்் சட்டி-
பாமன கழுவும் கசலவு (நகரத்தில் பி்ளாட்-
டுகளில் வசிக்கும் கபண்கள் விதிவிலக்கு) 
இன்மறைய கபண்களுக்கு எவ்வ்ளவு என்கி-
றீரகள். மபாட்டி மபாட்டுக் ககாண்டு இந்் 
கழுவல் வி்ளம்பரஙகள் எஙகள் கபண்களின் 
கழிபபமறை வமர கசல்கிறைது. எேது வ்ளஙகள் 
மபாமய மபாச்சு. சட்டிகள் கழுவும் இடத்-
தில் ஒரு சட்டிச்சிறைாம்பி இருக்கும் கழுவிய 
ேண்சட்டிகள் அமனத்தும் அதில் பரவி 
கவய்யிலில் காயவிடபபடும். அவற்றில் 
இரண்டு ்ட்டுகள் மவத்திருபபர ஒன்றில் 
தீய சட்டிபாமனகள் அ்ாவது ேச்சம் ோமிசம் 
புழஙகா்மவ. ேற்றைது கலவன். இன்று கிரா-
ேத்து வீடுகளில் கூட கழுவும் ்்ளம் வீட்-
டுக்குள்்ான். ம்ஙகாய் துருவும் சத்்த்ம்க் 
மகட்டுக் ககாண்மட ேலசலம் கழிக்கவும் 
பழகிக் ககாண்மடாம். இவற்றுக்காக நாம் 
கசலவிடும் பணம் கவளிநாடுகளுக்குத்்ான் 
மபாகிறைது.   மு்லில் எேக்கு வசதிகம்ள ஏற்-
படுத்தி ் ருவ்ற்காக கம்பனிகள் வரும். அந்் 
கம்பனிகளின் கபாருட்கம்ள நாம் பழகும் 
வமர நிவாரணோகக்கூட ்ருவாரகள். 

அ்ன்பின் நாம் மீ்ள முடியாேல் அ்ற்குள் 
ோட்டிக் ககாள்மவாம் . ஒரு நாடு கடன் ்ரும் 
்ந்் கடமன ்ாமன வசூலிபப்ற்காக இந்் 
கம்பனிகம்ள முன்னமே அனுபபும் அவரக-
ளுமடய பணம் அவரகளுக்மக மபாய்விடும். 
நாஙகள் வட்டி கட்டிக் ககாண்மட இருப-
மபாம். எஙகளுமடய வ்ளஙகளுக்கு என்ன 
நடந்்து.? என்றை மகள்விமய மகட்காேல் நாம் 
அழுந்திப மபாய்க்கிடபமபாம். 

எல்லா மூன்றைாம் உலக நாடுகம்ளயும் 

அ்ன் வ்ளஙகம்ளயும் அடித்துச் சாபபிடும் 
மு்லாளித்துவ நாடுகளுக்கு அம் ்மட-
யின்றி வழஙகவல்ல அரசாஙகஙகளும் மிக 
அவசியம். 

    சா்ாரண ேக்களுக்கு கடன் வழஙகும் 
்னியார வஙகிகளுக்கும் இதுமவ மநாக்கம் 
என்றைால் நம்புவீரக்ளா? நாஙகள் ஆற்றிமல 
புளிகமரக்கிமறைாம் என்பம் அறியாேமல 
வாழ்ந்து ககாண்டிருக்கிமறைாம். எம்மேச்சுற்றி 
என்ன நடக்கிறைது என்பம் அறிந்்ாலும் 
நம்ோல் எதுவும் கசய்ய முடியாது.

  வாருஙகள் கபாக்கமணக்கு ஐந்து லட்-

சத்துக்கும் அதிகோன ேக்கள் அன்றைாடம் 
சமேக்க இரண்டு  ஆண்டுகளுக்கு மேலாக 
காஸ் சிலிண்டரகள் இல்மல. மபார நடந்் 
ேண்ணில் இரண்டாயிரத்து இரண்டின் 
சோ்ான காலம் வந்் மபாது்ான் இந்் 
சிலிண்டரகள் வந்்து. 

அதுவும் இரண்டாயிரத்து ஆறுடன் நின்று 
மபானது ஆனாலும் கபருே்ளவு ேக்கள் 
இம் பழகவில்மல. எரிகபாரு்ளாக விறைகு 
்ாரா்ளோகமவ இருந்்து.  ேக்கள் ஒருபுறை-
ோக சாய்க்கபபட்டு இரமணபபாமல கடந்் 
பிறைகு விறைகு கிமடக்கவில்மல. ஆனால் 
ேக்கள் சமேத்ம் உண்டாரகள். நீரிமலமய 
கிமடக்கும் கண்டல் மவரகம்ள கவட்டி 
கவய்யிலில் உலர மவத்து பமன ஓமலக-
ளும் பாம்ளகளும் கலந்து சமேத்்ாரகள். அது 
ஒரு பாழ்கவளி.  ேணல் ேணல் ேணல் ேண-
மலத்்விர சா்ாரண ேண் கிமடயாது ஆலும் 
பமனயும் ஈச்சேரஙகளுமே இருந்்ன ஆனால் 
எனக்கு இபமபாதும் ஆச்சரியோகத்்ான் இருக்-
கிறைது லட்சக்கணக்கானவரகளில் விரல்விட்டு 
எண்ணக்கூடிய அ்ளவினரிடமே ேண்கணய் 
அடுபபு இருந்்து அ்ற்கும் ேண்கணய்யின் 
விமல மபாத்்ல் ஐநூறு ரூபா. வாழ்ந்ம்ாம் 
ேக்கம்ள நாஙகள் இழபப்ற்கு எேது உயி-
மரத்்விர எதுவுமில்லாேலும் வாழ்ந்ம்ாம். 
கடன் என்றை மபச்மச இல்லாேல் வாழ்ந்-
ம்ாம்.         நாம் இழந்  ்ேறைந்து மபான வாழ்க்-
மகமய மீ்ளவும் ம்டிக் கண்டமடந்்ால் ்னிப-
பட எனக்கு லாபம் என நான் நிமனக்கிமறைன். 
அ்னால் முழுமேயாக முடியாவிட்டாலும் 
இயலுோனவமர இயற்மகமய மபண முயல்கி-
மறைன். இதுவமர கடனில்லாேல் வாழ்ந்திருக்-
கிமறைன். இனியும் அபபடிமய வாழ விரும்புகி-
மறைன்.  என்பம் ஒவ்கவாரு பிரமசயும் ேன 
உறுதிமயாடு கூறை முடிந்்ால் எம்மே யாரால் 
அமசக்க முடியும்.
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கைடனிலலாமல கைால்வயிற்ற 
சாப்பிடடாலும் நலலது



ேகள்வி :- தற்கால அரசியல் 
நிைலைம ெதாடர்பாக உங்களின் 
நிைலப்பாடு?  

பதில்:- ர��ன் தைலைம-
�ல் கட்� சார்பற்ற அரசாங்கம் 
நைடெபறுவது வரேவற்கத்தக்-
கது. ஆனால் ர��ன் இன்ைறய 
ஆதரவாளர்கள் ேகாடாபய�ன் 
ஆதரவாளர்கேள. அவர்களுக்கு 
எ�ராக ர�ல் ெசல்ல மு�யாது. 

இக்கட்டான �ைல�ேல தான் 
ர��ன் பயணம் ெதாடர்�ன்-
றது. ெபாருளாதார அவலங்க�ல் 
இருந்து நாட்ைட �ட்க ர�ல் 
எடுக்கும் கா�யங்கள் ெவற்� ெபற 
ேவண்டும் என்பேத எனது எ�ர்-
பார்ப்பு.  

2. ேகள்வி :- தமிழக முத-
லைமச்சரினால் வழங்கப்பட்ட 
உதவித் திட்டங்கள் சிங்கள 
மக்களுக்கும் ெசன்றைடய 
ேவண்டும் என்று தமிழ் அரசி-
யல்வாதிகள் வலியுறுத்தியதன் 
அடிப்பைடயில் சிங்கள மக்க-
ளுக்கு வழங்கப்பட்ட உதவியி-
னால் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் 
நல்ெலண்ணம் உருவாகியுள்-
ளது. அைத தமிழ் மக்கள் சாத-
கமாக பயன்படுத்த முடியாதா?  

பதில்:- இன்று கா� முகத்�ட�-
லும் ஏைனய இடங்க�லும் த�ழ் 
மக்கைள சக கு�மக்களாக நடத்-
தும் ஒரு இயல்பு �ங்கள மக்க�-
ைடேய பர� வரு�ன்றது. அந்த 
மன மாற்றத்�ற்கு த�ழ் நாட்�ன் 
உத�களும் காரணமாக இருக்க 
மு�யும்.  

3. ேகள்வி :- சமஷ்டி ேகாரும் 
நாங்கள் சிங்கள மக்களின் 
தமிழ் மக்கள் மீதான நல்-
ெலண்ணத்ைத அடிப்பைடயா-
கக் ெகாண்டு இனப்பிரச்சிைன 
தீர்வு விடயம் ெதாடர்பாக ஏன் 
ேகாரிக்ைக ைவக்கக்கூடாது?  

பதில்:- அைதத்தான் நாங்கள் 
தற்ேபாது ெசய்து வரு�ன்ேறாம். 
இம் மாதம் 17ந் �க� பாராளுமன்-
றத்�ல் நான் இருந்த ேபாது வாக்-
ெகடுப்�ன் ேபாது �ரதமர் ர�ல் 
தான் �ற்�ருந்த ஆசனத்ைத 
�ட்ெடழுந்து பாராளுமன்ற 
முன்�ைலக் கடந்து எ�ர்க்கட்� 
ஆசனத்�ல் இருந்த என்�டம் 
வந்து தனக்கு ஆதரவு ெத��த்-
தைமக்காக நன்� ெத��த்து, 

தற்ேபாைதய ெநருக்க� �ைல 
கடந்த �ன் த�ழர்க�ன் சகல 
�ரச்�ைனகைளயும் தான் 
ஒவ்ெவான்றாகத் �ர்க்கப் 
ேபாவதாகவும் அதற்கு 
நாம் தமக்கு ஆதரவு 
வழங்க ேவண்டும் 
என்றும் ேகட்டுக் 
ெ க ா ண் ட ா ர் . 
ர�ல் வழக்கமா-

கத் த�ழ்ப் �ர���களுக்கு அவர்-
கள் ேகட்கும் த�ப்பட்ட உத�-
கைளத் தாராளமாக வழங்குவார். 
த�ழ் மக்க�ன் �ரச்�ைனகைளத் 
�ர்த்து ைவக்கமாட்டார். அவ�லும் 
இன்று ஒரு மாற்றம் ெத��ன்றேதா 
என்று �ந்�க்க ேவண்�யுள்ளது! 
இருந்து தான் பார்ப்ேபாேம?  

4. ேகள்வி :- சுமந்திரனுக்கு 
சட்டமறுசீரைமப்பு குழுவில் 
அங்கத்துவம் வழங்கப்பட்டுள்ள 
வாய்ப்ைப பயன்படுத்தி அரசாங்-
கத்தில் ஏன் இைணந்து ெசயற்-
படக்கூடாது?  

பதில்:- சுமந்�ரனுக்கு ஒரு த�ப்-
பட்ட அங்கத்துவம் �ைடத்துள்-
ளது. அவர் அதைன ெமாத்தத் 
த�ழ் மக்க�ன் ��வுக்காகப் 
பா�க்க ேவண்டும். எமக்குப் பத-
�கள் தந்தால் அரசாங்கத்�ற்கு 
ஆதரவ�ப்ேபாம் என்பது வட 
�ழக்குத் ேத�யத் த�ழ் கட்�க-
�ன் ெபாதுவான பாரம்ப�யம் 
அல்ல. பத� ெகாடுத்தால் ஆத�ப்-
பதும் பணம் ெபற்று வாக்க�ப்ப-
தும் ஒன்று தான். ெவக்கங் ெகட்ட 
ெசயல்! ஆனால் நாட்�ன் நலன் 
கரு� உடன் பய�ப்பது உத்தமர்க-
�ன் ெசயல்.   

5. ேகள்வி :- ஏன் அைமச்-
சுப் பதவிகைள ெபறக்கூடாது? 
அைமச்சுப் பதவிகைள ெபறும் 
எண்ணங்கள் உண்டா?  

பதில்:- அைமச்சுப் பத�கள் 

ெபற்ற டக்ளஸ் ேதவானந்தா ேபான்-
றவர்கள் த�ழ்ப் �ரச்�ைனகைளத் 
�ர்த்துள்ளார்களா? எமக்குத் த�ழர் 
�ரச்�ைன �ர்க்கப்பட ேவண்டும். 
அைமச்சுப் பத�கள் ெபறுவது 
ஒரு ெபாருட்டல்ல. ஆனால் �பந்-
தைனகள் �டுப்பதும் எழுத்து 
மூல உத்தரவாதங்கைளக் ேகட்-
பதும் ஆட்�யாளர்க�ன் மேனா-
�ைலையக் க�த்து அடுத்த 
நடவ�க்ைகக�ல் இறங்குவதற்-
காகேவ. அேநகமாக எனது �பந்த-
ைனகளுக்குச் சாதகமான எழுத்து 
மூலமான ப�ல் அரசாங்கத்�டம் 
இருந்து �ைடக்காது என்பது எனது 
க�ப்பு. வாய்ச் ெசாற்கைள நம்�, 
�ரபுத்துவ உடன்பாடுகைள நம்� 
நற்றாற்�ல் �டப்பட எமது கட்� 
ஆயத்த�ல்ைல.   

6. ேகள்வி :- எதிர்கால திட்-
டங்கள் ெதாடர்பில் உங்கள் கட்சி-
யின் நிைலப்பாடு என்ன?  

பதில்:- �ட்டங்கைள முன்-
ைவக்க உள்ேளாம். புலம்ெபயர் 
உறவுகள் முன் வந்து எமது தாயகத்-
�ல் தைடகள் எதுவு�ன்� முத�டு-
கள் ெசய்ய இடம�க்க ேவண்டும் 
என்று ேகார உள்ேளாம். ர��ன் 
ப�ைலப் ெபாறுத்ேத �ட்ட 
அமுல்ப்படுத்தல்க�ன் முன்ேனற்-
றங்கள் இருப்பன.   
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ேகள்வி:- நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள 
குழப்ப நிைலகள் ெதாடர்பில் உங்-
களின் நிைலப்பாடு என்ன?

பதில்:- நாட்�ன் குழப்ப �ைல 
ெதா டரும். பு�ய �தமரும் 
அவ்வாேற ெத��த்துள்ளார். 
இன்னும் காலங்கள் எடுக்கலாம். �ர-
தமர் ச�யான பாைத�ல் ெசல்வரா 
என்பதும் ேகள்�க்கு�யாக தான் 
எனது மன�ல் ேதான்று�ன்றது. 15 
அைமச்சர்கைளத் தான் �ய�க்கப் 
ேபாவதாக  கூ��ருக்�ன்றார். முழு-
ைமயாக �ய�க்க அவரால் மு�-
ய�ல்ைல. ஜனா�ப��டம் யார் 
யார் அைமச்சர்கள் என்று ெசால்ல 
மு�ய�ல்ைல. இவ்வாறான � 
ைலைம ��க்�ன்ற ெபாழுது, 
பலமான ஒருவராக அவர் 
இல்ைல. �ரதமர் ஐக்�ய 
ேத�ய கட்��ன் தைலவ-
ராக இல்ைல. ெபாதுஜன 

ெபரமுன�ன் உறுப்�னராக தான் 
இருக்�ன்றார். அவ�ன் ெபரும்பான்-
ைம�ன் அ�ப்பைட�ல் தான் �ர-
தமராக ஜனா�ப�யால் �ய�க்கப்-
பட்டுள்ளார். ஆைக�னால், இந்த 
குழப்பம் ெதாடரப் ேபா�ன்றது. 
ெபாருளாதார ெநருக்க�க்கு �ர்வு 
காண்பெதன்றால். ெடாலர் அ�க-
�க்க ேவண்டும். இன்னும் ச�யான 
�ைலப்பாடு வர�ல்ைல.  மூன்று 
வாரத்�ன் �ன்னர் தான் ம�ப்-
�ட்ைட ெசய்யலாம் என �ைனக்-
�ன்ேறன்.

ேகள்வி:- தமிழக முதலைமச்ச-
ரினால் வழங்கப்படுகின்ற உதவித் 
திட்டங்கள், தமிழ் மக்களுக்கு 
மட்டுமன்றி, சிங்கள மக்களுக்கும் 
வழங்க ேவண்டும் என்ற ேகாரிக்-
ைகயினால், சிங்கள மக்கள் 
மத்தியில் தமிழ் மக்கள் மீது 
நல்ெலண்ணம் ேதான்றியுள்ளது. 
இந்த சந்தர்ப்பத்ைதப் பயன்ப-
டுத்தி, சிங்கள மக்களுடன் ஏன் 
இைணந்து ெசயற்படக்கூடாது?

பதில்:- நாங்கள் �ங்கள மக்க�ன் 
நல்ெலண்ணத்ைத பயன்படுத்�, 
அரசாங்கத்துடனும், அரசாங்கம் 
சார்ந்தவர்களுடனும் ேப�, ஒரு �ர்-
வுக்கு வர ேவண்டுெமன்று தான் 
பல முயற்�கைள முன்ெனடுக்�ன்-
ேறாம். அ�ல் ��ரமாக இருக்�ன்-
ேறாம். அ�ல் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் 
இல்ைல.

ேகள்வி:- சமஸ்டிைய  
ைகவிட்டு, 13வது திருத்தத்ைத 
முழுைமயாக நைடமுைறப்படுத்தி, 
அதனூடாக தமிழ் மக்களின் 
இனப்பிரச்சிைன தீர்வுக்கும் , 
அதிகாரங்கைள ெபறுவதற்கமான 
முயற்சிகளிலும்  ஈடுபடக்கூடாது?

பதில்:- கட்டைமப்பு ேவறாக 
இருக்கலாம். முைறைம கூட்டாட்� 
முைறைமயாக இருக்க ேவண்டும். 
மாகாண சைப முைறைமக்குள்-
ளும் கூட்டாட்� முைறைம 
வரலாம். இைணப்பாட்�, அல்லது 
கூட்டாட்� தான் எங்களுக்கு 
ேதைவயாக இருக்�ன்றது. �ன்ன-
ெதாரு மாற்றத்�ற்காக, எங்களது 
அங்�காரம் எமது இனத்�ன் அைட-

யாளங்கள், அதன் பாதுகாப்பு என்-
பனவற்ைறக்  ைக�ட ேவண்�ய 
அவ�ய�ல்ைல. 13வது �ருத்தத்-
�ல் இருக்க ேவண்�யது கூட இல்-
லாமல் ேபாய்�ட்டது. மாகாண 
சைப முைறைம இருக்க ேவண்டும் 
என்ப�ல் நாங்கள் ெத�வாக இருக்-
�ன்ேறாம். அது இருக்க ேவண்டும். 
அது பாராளுமன்றத்�ற்கும், உள்-
ளூராட்�க்கும் இைட�ல் இருக்க 
ேவண்�ய கட்டைமப்பு . அது 
ேவறு. எமது அர�யல் இலக்கு, 
ேநாக்கம் தன்னாட்�.  நாங்கள் 
���ைன ேகார�ல்ைல. 

ேகள்வி:- சுமந்திரனுக்கு சட்டம் 
மறுசீரைமப்பு குழுவில் அங்கத்-
துவம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்ைத பயன்படுத்தி தமிழ் 
கட்சிகள்  ஏன் அரசாங்கத்துடன் 
இைணந்து ெசயற்படக்கூடாது. 
ஏன் அைமச்சுப் பதவிகைளப் 
ெபறக்கூடாது?

பதில்:- த�ழ் மக்கள் என்று பார்க்-
கும் ேபாது, டக்ளஸ் ேதவானந்தா, 
�வன் ெதாண்டமான் ேபான்றவர்-
கள் அைமச்சுப் பத�கைள எடுக்-
கத்தான் ேபா�றார்கள். எங்கைளப் 
ெபாறுத்தவைர அைமச்சுப் பத�-
ெயன்பது ஒரு கூட்டுப் ெபாறுப்�ற்-
குள் ெசல்�ன்ற  �டயம். ெபாறுப்-
புக் கூறல் என்று அைமச்சுக்குள் 
ேபாவெதன்றால், இந்த அரசாங்கம் 
எல்லாவற்ைறயும் ச�யாக ெசய்யுமா 
என்பது ேகள்�க்கு�. அதன் 
வரலாறு அப்ப�த்தான். எல்லா �ட-
யங்களுக்கும் அைமச்சுக்குள் ேபாய் 
இருந்துெகாண்டு ெபாறுப்ெபடுக்க 
மு�யாது. எம்மால்  அைமச்சுப் பத-
�கைள ஏற்க மு�யாது. ஆனால் 
பங்கா�யாக இருக்க மு�யும். த�ழ் 
ேத�ய கூட்டைமப்ைப ெபாறுத்த-
வைர�ல் எங்களுக்கு அைமச்சுப்-
பத�கைள எடுக்கும் எண்ணம் 
�ைடயாது. அது எங்களுக்குப்  பாத-
கமாக அைமயும். ஆனால், நல்ல 
ெசயற்பாடுகளுக்கு நாங்கள் ஆதர-
வாக இருப்ேபாம்.  எனேவ சுமந்�-
ரன் சட்ட மறு�ரைமப்பு குழு�ல் 
அங்கம் வ�ப்பதனால் நன்ைம பயக்-
கும் என்று தான் �ைனக்�ன்ேறன். 

இந்தக் குழு�ல் எங்களு-
ைடய பல �ரச்�ைன-
கைளப் ேபசலாம். 
அந்தப் �ரச்�ைனக-
ளுக்கு �ர்வு �ைடக்-
கலாம். ஆனால், அர-
சாங்கத்�ன் பங்கா� 
கட்�யாக மாற 
தயாராக இல்ைல.

ேகள்வி:- பிரதமர் ரணில் விக்-
கிரமசிங்க அரசாங்கத்துடன் 
இைணந்து ெசயற்பட வருமாறு 
கட்சிகளுக்கு அைழப்பு விடுத்-
துள்ளார். அரசுடன் இைணந்து 
ெசயற்பட தமிழ் ேதசிய கூட்டைமப்பு 
தயாரா?

பதில்:- அரசாங்தத்�ற்கு எ�ரான 
�ைலப்பாட்�ல், ர�ல் �க்�ரம-
�ங்க�ன் அரசாங்கத்�ல் பங்கா�-
யாகவும் இருக்க�ரும்ப�ல்ைல. 
ெபாருளாதார ெநருக்க��ல் 
இருந்து �ள்வதற்கு எமது கட்� �ச்-
சயமாக ஆதரவு வழங்கும். அேதேந-
ரம் பாதகமான �ைலப்பாடு வந்தால் 
அைத நாங்கள் எ�ர்ப்ேபாம். நடு-
�ைலயான மு�வுகைளத் தான் 
நாங்கள் எடுப்ேபாம். அைமச்சுப் பத-
�கள் எடுக்காது. ஆதரவு  ெகாடுக்க 
ேவண்�யதற்கு ஆதரவு ெகாடுப்-
ேபாம்.ெபாருளாதார ெநருக்க��ல் 
இருந்து �ள ர�ல் �க்�ரம�ங்க 
முயற்�க்�ன்றார். �ைலப்பாட்ைட 
அவதானம் ெசய்து ஒரு மு�வுக்கு 
வரலாம். தற்ேபாது நாங்கள் எ�ரான 
�ைலப்பாடு எடுக்க�ல்ைல.

ேகள்வி:- தமிழ் ேதசிய கூட்-
டைமப்பின் எதிர்கால அரசியல் 
திட்டங்கள் என்ன?

பதில்:- த�ழ் ேத�ய கூட்டைமப்-
�ன் �ைலப்பாட்�ல் மாற்றம் 
இல்ைல. எங்களுைடய அர�யல் 
இலக்கு மற்றும் ேநாக்கம் ஸ்�ரமா-
னது. அதனால், ஆட்� மாற்றம் வந்-
தாலும் ச�, ேதர்தல் வந்தாலும்  ச�, 
எமது �ைலப்பாட்ைட எமது மக்கள் 
முன் ைவப்ேபாம். எமது இனத்�ன் 
அைடயாளத்ைத இந்த நாட்�ல் பாது-
காத்துக்ெகாண்டு, எமது தாயகத்�ல் 
எமது கல்�, கலாசாரம், ெபாருளா-
தாரத்ைத ேமம்படுத்தக் கூ�ய கட்-
டைமப்ைபயும், � ைலைமையயும் 
உருவாக்� க்ெகாண்டு, இப்ேபாது 
எந்த �ைலப்பாட்�ல் இருக்�ன்-
ேறாேமா? அந்த �ைலப்பாட்�ல் 
இருந்து மாற மாட்ேடாம். த�ழ் 
மக்க�ன் உ�ைமகைள �ட்க, பாது-
காக்க, ெதாடர்ந்தும் பாடுபடுேவாம். 

கூட்டைமப்பு அைமச்சுப் 
பதவிகைள ஏற்காது

புலம்ெபயர் உறவுகள் தாயகத்தில்   
தைடயின்றி முதலிடும் சூழல் அவசியம்   

சு�த்� தங்கராசா

சு�த்� தங்கராசா

வடக்கு மாகாண சைபயின் சைப முதல்வர் சி.வி.ேக சிவஞானம் சி.வி. விக்கிேனஸ்வரன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்   

தற்ேபாைதய ெதன்னிலங்ைக அரசியல் நிலவரம் ெதாடர்-
பாக வடக்கின் அரசியல் தைலவர்களது நிைலப்பாடு பற்றி 
வடக்கு மாகாண சைபயின் முன்னாள் முதலைமச்சரும் 
பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான சி.வி விக்கிேனஸ்வ-
ரனும், வடக்கு மாகாண சைபயின் அைவத் தைலவர் 
சிவிேக சிவஞானமும் ெதரிவித்துள்ள கருத்துக்கள்... 

யா/ஊெரழு கேணச �த்�யாசாைல�ன் மாணவர் தைலவர்களுக்கான �ன்னம் சூட்டும் �கழ்வு  கடந்த �யாழக்�ழைம பாடசாைல-
�ல் இடம்ெபற்றது.

��ப்புலனற்றவர்க�ன் யாழ். மாவட்டக் 
�ைள�ல் ப�வுெசய்துள்ள 275 குடும்பங்க-
�ன் வாழ்வாதாரத்ைத கருத்�ல் ெகாண்டு 

அதன் தைலவ�ன் ேகா�க்ைகக்கைமய ரூபா 
3,00,000 ெபறும�யான உலர் உணவுப் 

ெபாருட்கள் வழங்கப்பட்டன. பூம�ய-
ம்மா அறக்கட்டைள�ன் இலங்ைகக்கான 

தைலவரும் யாழ் மாநகரசைப உறுப்�னரும் 
சமூகேசைவயாளருமான லயன் கலா�� 

நா.தேனந்�ர�ன் தைலைம�ல் சமூகத்ெதா-
ண்டர் அழகுராசாவால் இைவ வழங்கப்பட்டன. 
ேமற்ேறாலான்ட் ��யா�ன் பங்க�ப்புடன் 
கனகரத்�னம் ேகாபால் அன்ட்  கம்ப� உ�-

ைமயாளரும் அனுசரைண வழங்�னர். 
 படம்- ேவலைண குறூப் �ருபர்

CBL குழுமத்�னர் நாட்�ல் 
ெபாருளாதார ெநருக்க��ன் காரண-
மாக ேமாசமாக பா�க்கப்பட்டுள்ள 
குடும்பங்கள் மற்றும் சமூகங்களுக்கு 
அவசரகால �வாரணம் வழங்கும் 
டயெலாக் ஆ�ஆட்டா �எல்�, 
MAS    Holdings, Hemas Holdings 
PLC, சர்ேவாதய �ரமதான சங்கம் 
மற்றும் PwC   Sri Lanka  ஆ�யன 
கூட்டாக ேமற்ெகாண்டுள்ள “ம�-
தேநய ஒன்�ைணவு” �வாரண 
�ட்டத் �ட்டத்�ல் தாமும் இைணந்-
துெகாண்டுள்ளனர்.      

 பா�ப்�ற்குள்ளா�யுள்ள சமூ-
கங்களுக்கு உடன� உத�கைள 
வழங்கும் ேநாக்�ல், “ம�தேநய-
ஒன்�ைணவு” �வாரண  �ட்டத்ைத 
முன்ெனடுப்பதற்காக அதன் �ைற-
ேவற்று  பங்காளரான சர்ேவாதய 
மற்றும் கணக்காய்வுபங்காளரான  
PwC Sri Lanka உள்�ட்ட ஒத்த 
எண்ணம் ெகாண்ட பங்காளர்களு-
டன் டயெலாக்ைக ேகார்த்தவாறு, 
டயெலாக், MAS மற்றும்  Hemas 

ஆ�ய �றுவனங்க�ன் ��யு-
த� பங்க�ப்�ல் வழங்கு�ன்ற 
ேமற்ப� “ம�தேநயஒன்�ைணவு” 
�வாரணத்�னூேட, 100,000 க்கும்-
ேமற்பட்ட ேமாசமாக பா�க்கப்பட்-

டுள்ள ஆழ்ந்த வறுைம�ல் உள்ள 
குடும்பங்களுக்கு அவசர� வாரணங்-
கைள வழங்குவதுடன் ,ேமற்ப� 
“ம�தேநயஒன்�ைணவு” �வாரண 
�ட்டத்�ன் மூலம் தற்ேபாது 25 

மாவட்டங்க�ல் அவசர �வார-
ணங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. பய-
னுள்ள ெபாருளாதார முன்மா�� 
�ட்டத்�னூடாக �ைலயான நலன்-
ப�மாற்றமுைறெயான்று நாட்�ல் 

�றுவப்படும்வைர ேமற்ப� 
“ ம � த ே ந ய ஒன் � ை ண வு ” 
�வாரண ேவைலத்�ட்டமா-
னது 60- முதல்  90 நாட்களுக்கு 
ெதாடர்ந்து முன்ெனடுக்கப்-
படும் என்பது கு�ப்�டத்-
தக்கது.   

CBL குழும முகாைமத்துவ ப�ப்-
பாளர் �யாம� �க்�ரம�ங்க 
ெத��க்ைக�ல், CBL குழுமமா-
னது அக்கைற, தரம், புத்தாக்கம் 
மற்றும் ேநர்ைம ஆ�ய நான்கு 
முக்�ய ம�ப்புக�ன் அ�ப்பைட-
�ல் கட்டைமக்கப்பட்டுள்ளது. 
இந்த ெகாள்ைக ம�ப்பானது CBL 
இல்�றப்பானஇடத்ைதப்ெபற்றுள்-
ளது. இந்த�வாரணெசயற்�ட்டந-
டவ�க்ைகக�ல் பங்குதாரர்களாக 
இருப்ப�ல் நாங்கள் ம�ழ்ச்�யைட-
�ன்ேறாம், ேமலும் ச�யான தருணத்-
�ல் இந்த முயற்��ல் ஒருபகு�யாக 
இருப்பதற்கு எம்ைம அைழத்த-
ைமக்காக டயெலாக் �றுவனத்�ற்கு 
நன்�கைள ெத��க்�ன்ேறன். 

ெபாறுப்புள்ள ெபரு�றுவனங்கள் 
என்ற ���ல், சமூகங்கைள பா�க்-
கும் �டயங்க�ல் சமூகத்�ற்கு சாத-
கமான வைக�ல் ஈடுபட ேவண்�ய 
கடைம எங்களுக்கு உள்ளதுடன், 
ேமலும் இந்த முக்�ய தருணத்�ல் 
உத�கள் ேதைவப்படும் பல இலங்-
ைகயர்களுக்கு எம்மால் உதவமு�-
யும் என்று நம்பு�ேறன். ஒருநாடு 
என்ற ���ல்எங்களுக்கு ஒருபு �ய-
ேநாக்கு இருத்தல் அவ�யமாகும். 
அது அைனவருக்கும் ெச�ப்ைப 
ேதாற்று�ப்பதாக அைமதல் 
ேவண்டும், அத்தைகய இலக்ைக 
அைடவதற்காக ேமலும் ஒருப� 
முன்ேனறுவதற்கு இந்த ம�தா�-
மான முயற்��ல் பங்குதாரர்களாக 
இருப்ப�ல் CBL ம�ழ்ச்�யைட�-
றது" என்றார்.

CBL குழுமம் டயெலாக், MAS & Hemas
வழங்கும் அவசரகால நிவாரண முயற்சி
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(கடந்த வாரத் த்தாடர்)

இதன் காரணமாகவே இநதப் வ�ாராட்டங்-
கள்  எநத ஒரு அரசியல் தலைலமத்-
துேமும், பின்்னணியும் இல்ைாமல் 

இ்டம்்�றுகின்்றது. வ�ாராட்டத்தில் ஈடு�டடுள்்ள 
இல்ளஞரகள் 'நாம் யாேரும் தலைேரகள்' என்்ற  
்ெய்தியில்ன ேழங்குகின்்றாரகள். வ�ாராட்டத்லத 
ந்டத்துேதற்கு மரபுரீதியாக நாம் �ாரக்கும் தலை-
லமத்துேம் அேசியம் இல்லை என்�தல்ன  
இநதப் வ�ாராட்டங்கள் ்ேளிப்�டுத்துகின்்ற்ன. 
முல்றயா்ன தலைலமத்துேம் அல்ைது அரசியல் 
பின்புைம் இல்ைாமல்  இப்வ�ாராட்டங்கள் இ்டம்-
்�றுேதால் இதல்னப் �ைரும் வகலி ்ெய்தார-
கள். இல்ளஞரகளின் ்�ாழுதுவ�ாக்குக்கா்ன 
க்ளமாக காலிமுகத்தி்டலை விமரசித்தாரகள். 
உணவு, குடிநீர மற்றும் ஏல்னய ேெதிகள் இல்-
ைாமல் வ�ாகும்வ�ாது சுயமாகவே கலைநது 
்ெல்ோரகள் எ்னப் �ைரும் எதிர�ாரத்தாரகள். 
க்டநத காைங்களில் இைங்லகயில் அவேப்வ�ாது 
இ்டம்்�ற்்ற வ�ாராட்டங்களில் ஒன்்றாக இதல்னப் 
�ாரத்தாரகள். வ�ாராட்டத்லத குழப்புேதற்கு அரெ 
தரப்பி்னரால் �ை முயற்சிகள் ்தா்டரச்சியாக 
வமற்்காள்்ளப்�ட்ட்ன. அலே ்தா்டரகின்்ற்ன. 
ஆயினும் அலே யாேற்ல்றயும் வ�ாராட்டக்காரர-
கள் ்ேற்றிகரமாக முறியடித்து வ�ாராடி ேருகின்-
்றாரகள். இதன் காரணமாக இப் வ�ாராட்டங்கள் 
மீதும், அதில் ஈடு�டடுள்்ள இல்ளஞரகள் மீதும் 
்�ரும் நம்பிக்லக, மரியாலத மற்றும் ஏற்பு-
ல்டலம அதிகரித்துள்்ளது. இதன் காரணமாக 
�ல்வேறு  பின்புைங்கல்ளக் ்காண்டேரகள் 
இப்வ�ாராட்டங்களுக்கு ஆதரவு அளித்து ேருே-
தல்ன காணமுடிகின்்றது. அதில் உணவு அடிப்-
�ல்ட ேெதிகள் என்�்னவும் அ்டங்கும். இலே 
இநதப் வ�ாராட்டத்தில்ன வமலும் ெக்தி�டுத்தி-
யுள்்ளது. அரசியல் கைப்�ற்்ற வ�ாராட்டமாக இது 
்தா்டரேதற்கு பிறி்தாரு காரணமுணடு. அதுவே 
அரசியல்ோதிகள் தலையிட்டால் ஒடடு்மாத்த 
வ�ாராட்டத்தில்னயும் தமது நைன்களுக்காக திலெ-
திருப்பி விடுோரகள் என்்ற அச்ெம் இல்ளஞரகள் 
மத்தியில் நிைவுகின்்றது. எநத ஒரு அரசியல் பின்-
புைமும் இல்ைாது ஒரு மாதகாைத்திற்கு  வமைாக  
�ை தல்டகல்ளத் தாணடி இ்டம்்�றும் வ�ாராட்டம் 
இது. இது மக்கள் வ�ாராட்டத்திற்கா்ன புதிய கைா-
ொரத்லத ேழங்கியுள்்ளது. மக்கவ்ள தலைேரகள் 
என்்ற ்ெய்தியில்ன மீ்ள நில்னவூடடுகின்்றது. 

இப்வ�ாராட்டங்களில் காணக்கூடிய பிரி்தாரு 
வி்டயம் யா்தனில், தகேல் ்தாழிநுட�த்தில்ன-
யும் டிஜிட்டல் ஊ்டகங்கல்ளயும் வில்னத்தி்றன் 
மிக்க ேலகயில் லகயாள்ேதாகும். �ாதுகாப்பு 
்கடுபிடிகள் மற்றும் ஏல்னய தல்டகள் மற்றும் 
அச்சுறுத்தல்கல்ள வ�ாராட்டக்காரரகள் ்ேற்றி-
கரமாக முறியடித்து ேருேதற்கு இலே ்�ரிய்ள-
விைா்ன �ங்களிப்பில்ன ேழங்கி ேருகின்்ற்ன.  
இலே இல்ளஞரகள் ஆக்கத்தி்றனு்டன் சிநதிப்�-
தற்கும் புத்தாக்க ்ெயற்�ாடுகல்ள முன்்்னடுப்-
�தற்கும் மற்றும் கேரச்சிகரமாக, யாேலரயும் 
ஈரக்கும் ேலகயில் வ�ாராட்டத்தில்ன ்காணடு 
ந்டாத்துேதற்கும் இநத விஞஞா்ன ்தாழிநுட�த்-
து்டன் அேரகளுக்கு இருக்கும் �ரிடெயம் முக்கிய 
காரண்ம்னைாம். க்டநத காைங்களில் ஏல்னய 
நாடுகளில் இ்டம்்�ற்்ற மக்கள் வ�ாராட்டங்களில் 
இருநது �ா்டங்கல்ள கற்று அதல்ன இங்கு நல்ட-
முல்றப்�டுத்தி ேருேதல்ன அேதானிக்க முடிகின்-
்றது. 

மக்கள் வ�ாராட்டம் ்தா்டர�ாக எநத ஒரு 
முன் அனு�ேமும் இல்ைாத ைடெக்கணக்கா்ன 
புதிய ோக்கா்ளரகள் காலிமுகத்தி்டலில்  அணிதி-
ரணடு இருப்�து முக்கிய வி்டயமாகும். இேரகள் 

ஜ்னநாயகத்தின் விழுமியங்கல்ள, ஜ்னநாயகப் 
வ�ாராட்டம், அகிம்ொ ேழிப்வ�ாராட்டம் ்தா்டர�ாக 
பிரவயாக ரீதியா்ன அனு�ேத்தில்ன, அறிவில்னப் 
்�ற்று ேருகின்்ற்னர. இதல்ன இநதப் வ�ாராட-
்டம் ஒழுங்கலமக்கப்�டடுள்்ள  விதத்தில்ன வநாக்-
கும்வ�ாது ்தளிோகின்்றது. சி்றப்�ா்ன நூைகம் 
ஒன்று  தாபிக்கப்�டடிருப்�து இதல்ன வமலும் 
உறுதி ்ெய்கின்்றது. 

வ�ாராட்டங்களில் ்ேளிப்�டும் பிரதா்ன முழக்-
கங்கள்

இநதப் வ�ாராட்டங்களின் ஊ்டாக எழுப்�ப்�டும் 
மிக முக்கிய வகாெங்க்ளாக காணப்�டுேது பின்ே-
ரும் வி்டயங்க்ளாகும். 

(1) இருக்கின்்ற ஆடசி முல்றயில் மாற்்றம் 
்காணடுேரப்�்ட வேணடும். 

(2) ஊழல், வமாெடி இல்ைாத இைங்லகயில்ன 
உருோக்குதல் மற்றும் ஊழலில் ஈடு�ட்ட அரசியல்-
ோதிகள் ெட்டத்தின் முன் தணடிக்கப்�்ட வேணடும். 

(3) ராஜ�க்ெ குடும்�த்தி்னர உட�்ட ஏல்னய அர-
சியல்ோதிகள் ்காள்ல்ளயடித்த ்�ாதுமக்களின் 
�ணம் மீ்ளப்்�்றப்�டுதல் வேணடும் மற்றும் 
அேரகளின் ்ொத்துக்கள் ்�ாதுவுல்டலம ஆக்-
கப்�டுதல். 

(4) ்�ாது நிறுே்னங்கள் மிகவும் �ைவீ்ன-
மாக காணப்�டுேதால் அலே மறுசீரலமக்கப்�்ட 
வேணடும், சுதநதிரமாக ்ெயல்�்ட வேணடும் 
என்�து பிரி்தாரு வகாரிக்லக. இங்கு ெட்டமா 
அதி�ர காரியாையம், கணக்காய்ோ்ளர நாயகம் 
காரியாையம், இைஞெ ஊழல் ஆலணக்குழு,ம-
னித உரிலம ஆலணக்குழு மற்றும் ஏல்னய 
சுயாதீ்ன ஆலணக்குழுக்கல்ள ேலியுறுத்தி ேரு-

கின்்ற்னர. 
(5) அரசியல்ோதிகள் ்காள்ல்ளயடித்த ்ொத்-

துக்கல்ள மீ்ளப்்�றுேதற்கா்ன ெட்டங்கல்ள 
அறிமுகம் ்ெய்தல் மற்றும் ்ொத்துக்கல்ள �கி-
ரங்கப்�டுத்துதல் ்தா்டர�ா்ன ெட்டங்கல்ள �ைப்-
�டுத்துதல். 

(6) குற்்றவியல் நீதி முல்றலம மறுசீரலமக்கப்-
�்ட வேணடும் - இதன் மூைம் ெட்டத்தில்ன யாே-
ருக்கும் ெமமாக நல்டமுல்றப்�டுத்துதல் மற்றும் 
ெட்டத்தில்ன அமுல்�டுத்தும் நிறுே்னங்கல்ள அர-
சியல் கைப்�ற்்ற சுயாதீ்னமா்ன நிறுே்னங்க்ளாக 
மாற்்ற வேணடும்.

அதிகாரம் ஆடசியில் இருப்�ேரகளின் அதிகாரத்-
தில்ன வி்ட உயரோ்னது என்்ற வகாெம் ்தா்டரந-
தும் முன்லேக்கப்�டுகின்்றது. இது மக்கள் இல்ற-
லமயின் முக்கியத்துேத்தில்ன, மக்கவ்ள ஆடசி 
அதிகாரத்தின் மூைாதாரம் என்�தல்ன மீணடும் 
ஒரு முல்ற மக்களுக்கும் ஆடசியா்ளரகளுக்கும் 
நில்னவு�டுத்துேதாக அலமநதுள்்ளது. 

இச்்ெய்தி மக்கல்ள விழிப்புணரவு அல்டயச் 
்ெய்துள்்ளது்டன் ்ேறுமவ்ன இவே்ளவு காைமும் 
ோக்கா்ளராக இருநத மக்கள் பிரலஜக்ளாக மாறு-
ேதற்கு ேழி ்ெய்துள்்ளது. இது ஒரு முக்கியமா்ன 
மாற்்றமாகும். ஜ்னநாயகத்தில்ன மற்றும் நல்-
ைாடசியில்ன வ�ணுேதற்கு ்ெயலூக்கமுள்்ள 
பிரலஜகள் மற்றும் தரக்க ரீதியாக சிநதிக்கும், 
அரொங்கத்தின்  ்ெயல்�ாடுகல்ள கணகாணிக்-
கும், விமரசிக்கும் ஆடசிமுல்ற ்ெயல்�ாடுகளில் 
ஈடு�ாடு காடடுகின்்ற பிரலஜகள் ்�ரிதும் அேசி-
யம் எ்ன ஹாரேரட �ல்கலைக்கழகத்தின் உை-
கறிநத அரசியல் விஞஞா்ன வ�ராசிரிலயயா்ன 

பிப்�ா ்நாறிஸ் குறிப்பிடடுள்்ளார.
இதுேலர காைமும் குறுகிய இைா�ங்களுக்காக-

வும், ்�ாருள் ொரநத  நன்லமகளுக்காக ்ேறும் 
ோக்கா்ளரக்ளாக இருநத இைங்லக மக்கள் 
இன்று பிரலஜக்ளாக மாறி வீதிகல்ள தமது கட-
டுப்�ாடடுக்குள் ்காணடு ேநது தீவிர மாற்்றத்லத 
வகாரி நிற்�து ஒரு புதிய அரசியல் கைாச்ொரத்-
திற்கா்ன ஆரம்�மாக அலமநதுள்்ளது எ்னைாம். 
்ேறும் உணரச்சிகளுக்கும், இ்ன, மத வதசியோத 
சிநதல்னக்ளாலும் ஆட்காள்்ளப்�டடிருநத ்தன்-
னிைங்லக மக்கள் மாத்திரமின்றி ஏல்னய ெமூகத்-
தேரகளும் இவோ்றா்ன மாற்்றத்தில்ன தழுவியி-
ருப்�து ேரவேற்கத்தக்க வி்டயமாகும். 

(7) இலே எல்ைாேற்ல்றயும் வி்ட பிறி்தாரு 
முக்கிய ்ெய்தி இநத வ�ாராட்டத்தில் ேலியுறுத்-
தப்�டடு ேருகி்றது. இது சிறு�ான்லம மக்கல்ள 
்�ாறுத்தேலர மிக முக்கியமா்ன வி்டயமாகும். 
அது வேற்றுலமயில் ஒற்றுலம' என்்ற ்ெய்தியா-
கும். ெகை ெமூகத்தேரும் ஒன்்றாக வ�ாராடுேது, 
உ்றங்குேது, உணவுண�து, ஒன்்றாக லகவகாரத்-
துக் வகாெம் இடுேது, பிரச்ொரம் ் ெய்ேது வ�ான்்ற 
்ெயற்�ாடுகள் யாவும் நாம் இைங்லகயர இங்கு  
சிங்க்ளம், தமிழ், முஸ்லீம் என்்ற வேறு�ாடு 
இல்லை என்்ற ்ெய்தியில்ன ்ேளிப்�டுத்தி 
உள்்ளது. இ்ன மற்றும் மதோதமற்்ற இைங்லக 
வேணடும் என்�து சிறு�ான்லம இ்னத்தேரது 
நீண்ட காை க்னோகும். அதற்கா்ன ஆரம்�மாக  
இதல்ன நாம் வநாக்க முடியும். 

இநதப் வ�ாராட்டம் முழுேதும் இ்னோதத்திற்கு 
எதிராக வகாெம் எழுப்�ப்�டுேது, �ன்லமத்து-
ேம் மதிக்கப்�டுேது, ஏற்றுக்்காள்்ளப்�டுேது, 
ெமத்துேம், ெமோய்ப்பு ஆகிய சித்தாநதங்கள் 
வ�ணப்�டுேது ்தா்டரச்சியாக காணக் கூடியதாக 
உள்்ளது. மல்றநத எஸ்.்டபிள்யூ.ஆர.டி. �ண-
்டாரநாயக்காவின் உருேச்சிலையின் கணகள் 
கறுப்பு துணியால் கட்டப்�ட்டலம இ்னோதத்திற்கு 
எதிரா்ன முக்கிய ்ெய்திலய �ல்றொற்றுகி்றது.  
1956ஆம் ஆணடு ்காணடு ேரப்�ட்ட 'சிங்க-
்ளம் மடடுவம' ெட்டம் இநத நாடடில்ன சீரகுலைந-
துள்்ளது என்�தல்னயும், இ்னோதம் இைங்லக 
வதெத்தில்ன சுதநதிரத்திற்குப் பின் 74 ஆணடுக-
்ளாக மிக வமாெமா்ன அழிவுக்கு இடடு்ென்றுள்-
்ளது என்�தல்னயும் வ�ாராட்டத்தில் ஈடு�டடுள்்ள 
சிங்க்ள இல்ளஞரகள் ஏற்றுக்்காணடுள்்ளாரகள் 
என்�து இதன் மூைம் புைப்�டுகின்்றது. ஆயினும் 
இத்தலகய வ�ாக்குகள் எவே்ளவு காைம் நீடிக்-
கும் என்�து சிறு�ான்லம ெமூகம் முன்லேக்கும் 
பிரதா்ன வகள்வியாகும். இதற்கு அேரகளின் க்டந-
தகாை அனு�ேங்கள் காரணமாக அலமயைாம்.  

வ�ராசியர ஜயவதே உயன்்கா்ட  நாடுதழுவிய 
ரீதியில் இ்டம்்�றும் வ�ாராட்டங்களின் ஊ்டாக 
வகாரப்�டும் System change என்�து பின்ேரும் 
வி்டயங்கல்ள ேலியுறுத்துேதாக ோதிக்கின்்றார.  

1. ஆதிக்கமிக்க அரசியல் கைாொரத்தில்ன மாற்-
றுதல் 2. ்�ாதுக்்காள்லக உருோக்க ்ெயன்-
முல்ற மற்றும் நல்டமுல்றயில்ன மாற்றுதல். 3. 
ஆளும் ேரக்கம் அரசு ொரநத ்ெயற்�ாடுகல்ள 
வமற்்காள்ளும் நல்டமுல்றயில்ன மாற்றுதல் 
4. இைங்லகயினுல்டய பிரதிநிதித்துே அரொங்-
கம் வீழ்ச்சியல்டநது ்ெல்லுதல்  5. அெமத்துேம் 
மற்றும் அநீதிகளுக்கு காரணமாக அலமநதுள்்ள 
ெமூக, ்�ாரு்ளாதார முல்றயில் மாற்்றத்தில்ன 
ஏற்�டுத்த விரும்புகின்்றாரகள்.  

வ�ாராட்டக்காரரகள் முன்னுள்்ள ெோல்கள்
எவோ்றாயினும் இநதப் வ�ாராட்டங்கள் ஒரு 

�க்கம் மகிழ்ச்சியளிப்�தாக இருநதாலும் மா்றாக 
பிறி்தாரு முக்கிய வகள்வியில்னயும் எழுப்புகி-
்றது. இைங்லகயினுல்டய க்டநதகாை நிகழ்வுகள், 
ஆழமாக வேறுன்றியுள்்ள இ்ன,மத, வதசியோதம் 
என்�ேற்றில்ன லேத்து வநாக்கும் வ�ாது ஒரு 
தீவிர ஐ்னநாயக மறுசீரலமப்பு இநதப் வ�ாராட-
்டங்கள் மூைம் ஏற்�டுமா  என்்ற வி்னாவிற்கு 
இன்னும்  வில்டகாண முடியாமல் உள்்ளது. இப் 
வ�ாராட்டம் ்ேறுமவ்ன ராஜ�க்ெ குடும்�த்தி்னலர  
விரடடியடிப்�து்டன் மடடுப்�டுத்தப்�டுமா? நிறுத்-
தப்�டுமா? அல்ைது அதற்கு அப்�ால் ்ென்று 
இநத நாடடின் ஆடசிமுல்றயில் மற்றும் ஜ்னநா-
யக   கட்டலமப்பில் நீண்டகாைமாக  நிைவி ேரும்  
அடிப்�ல்ட பிரச்ெல்னகளுக்கா்ன தீரவுகல்ள 
வநாக்கி இப் வ�ாராட்டங்கள் நீடிக்குமா என்�து 
சிநதிக்க வேணடிய வி்டயமாகும். இலே சிறு-
�ான்லம மக்கல்ளப் ் �ாருத்தேலர முக்கியமா்ன 
வகள்வி்ளாகும். காரணம் ராஜ�க்ெக்கல்ள விரடடி-
யடிப்�தன் முைம் மாத்திரம் இநத நாடடில் ெகை 
ெமூகத்தேரகளும் ெம உரிலமகளு்டன் ோழக்-
கூடிய இைங்லக வதெத்தில்னக் கடடி்யழுப்� 
முடியாது.�ன்லமத்துேம், சுதநதிரம், ெமோய்ப்பு, 
யாேலரயும் உள்ோங்கும் ஆடசி, சிறு�ான்லம-
யி்னருக்கா்ன நீதி, அரசியல் தீரவு என்�்ன கில்டக்-
கப்வ�ாேதில்லை.அேரகல்ள விரடடியடிப்�தன் 
மூைம் மாத்திரம் நாடடின் தற்வ�ாலதய ்நருக்க-
டிகளுக்கு தீரவில்ன காணமுடியாது.

ஆகவே  தற்வ�ாலதயப் வ�ாராட்டங்களில் இநத 
வி்டயங்களும் பிரதி�லிக்கப்�்ட வேணடும். இது 
குறித்து புரிதலை  சிங்க்ள இல்ளஞரகள் மத்தி-
யில் ஏற்�டுத்த வேணடும். இது  தமிழ், சிங்க்ளம், 
முஸ்லிம் மக்கள் ெம உரிலமகளு்டன்  ோழக்கூ-
டிய புதிய இைங்லகயில்ன கடடி்யழுப்புேதற்-
கா்ன  நல்ை்தாரு ோய்ப்�ாக ்தன்�டுகின்்றது. 

(்தா்டரும்)

அரசியல்-ப�ொருளொதொர பெருக்கடிகப்கதிரொன ப�ொரொட்டங்கள்

சில அவதானிப்புகள்

கைாநிதி இரா. ரமேஷ்...?
சிவரஸ்்ட விரிவுலரயா்ளர,

அரசியல் விஞஞா்னத்துல்ற,
வ�ராதல்னப் �ல்கலைக்கழகம்

உைக்ளாவிய ரீதியில் ரஷய- உக்லரன் 
வ�ார �ாரிய உைகப் ்�ாரு்ளாதார 
்நருக்கடிலய ஏற்�டுத்தியுள்்ளது. 

அதில் ஐவராப்�ாவே அதிகம் �ாதிப்பில்ன எதிர-
்காணடுேருகி்றது. ஐவராப்�ாக் கண்டத்தில் ரஷ-
யாவின் முக்கியத்துேம் ொரநது அதிக ்நருக்க-
டிலய அ்மரிக்காவும் வமற்குைகமும் ஏற்�டுத்தி 
ேருகி்றது. ரஷயாவுக்கும் அ்மரிக்காவுக்குமா்ன 
வமாதல் மீ்ளவும் ஏற்�்ட ஆரம்பித்துள்்ளது. 
ஆ்னால் �னிப்வ�ார காைம் வ�ாைவே அ்மரிக்கா 
ரஷயாவு்ட்னா்ன வ�ாலர வநரடியாக எதிர்காள்-
்ளாது ரஷயாவின் அயல்நாடுகல்ளயும் புவிொர 
அரசியல் ரீதியா்ன நாடுகல்ளயும் ்காணடு 
ரஷயாலே தாக்கி ேருகி்றது. இதில் உக்லரன் 
மடடுமல்ை ரஷயாவும் அதிக இழப்புக்கல்ள 
எதிர்காண்டது வ�ால் சுவீ்டனும் பின்ைாநதும் ெந-
திக்கவுள்்ளதாகவே கருத்துக்கள் ்ேளியாகி ேரு-
கின்்ற்ன. இக்கடடுலரயும் வநடவ்டாவின் அடுத்த 
கட்ட விஸ்தரிப்�ா்ன சுவீ்டன் மற்றும் பின்ைாநது 
்தா்டரபில் ரஷயாவிற்கும் பிராநதியத்திற்கும் ஏற்-
�டடுள்்ள ்நருக்கடிகல்ள வதடுேதாக அலமய-
வுள்்ளது.  

முதைாேது, பின்ைாநது த்னது கிழக்கு �குதி-
யில் நீண்ட எல்லைலய ரஷயாவோடு �கிரநது 
்காள்ேது்டன் 1955 இல் ஐக்கிய நாடுகள் 
அலமப்பில் வெரநது ்காண்டது. ரூஷயப் வ�ரர-
சின் அங்கமாக இருநத பின்ைாநது ரஷயப் புரட-
சிக்கு பின்வ� தனித்வதெமாகியது. இருநத வ�ாதும் 
நடுநிலைக் ்காள்லகலயக் கல்டப்பிடித்த பின்-
ைாநது வொவியாத் யூனியனுக்கு எதிரா்ன எநத 
அணியிலும் தன்ல்னச் இலணத்தக் ்காள்்ளாத 
்காள்லகலயக் ்காணடிருக்கும் உ்டன்�ாட-
வ்டாடு ்ெயல்�ட்டது. வொவியத் யூனியனின் வீழ்ச்-
சிக்கு பின்பு அக்்காள்லகயின் கீழ் ரஷயாவு்டன் 
்ெயல்�ட்டது. ஆ்னால் ஐவராப்பிய யூனியனிலும் 
ஏல்னய ்�ாரு்ளாதார ஒருங்கிலணப்புக்களிலும் 
ஒன்று வெரநது ்ெயல்�ட்டது்டன் ரஷயாவின் நை-
னுக்கு விவராதமாக ்ெயல்�டுேதில்லை என்்ற 
்காள்லகலய கல்டப்பிடித்துக் ்காண்டது. அதற்-
கா்ன அடிப்�ல்ட பின்ைாநதி்னது புவிொர அரசி-
யைாகும். அதாேது ரஷயாவின் அயல் நா்டாக-

வும் இராணுே முக்கியத்துேம் மிக்க நா்டாகவும் 
அலமநதிருநதலமவய பிரதா்ன காரணமாகும். 
ரூஷயப் வ�ரரசுக் காைம் முதல் தற்வ�ாது ேலர 
ரஷயாவின் ்ெல்ோக்குப் பிராநதியமாகவே பின்-
ைாநது காணப்�ட்டது.  

இரண்டாேது, பின்ைாநதின் அயல்நா்டா்ன 
சுவீ்டன் ரஷயாவு்டன் எல்லைலயக் ்காணடுள்-
்ளது. சுவீ்டன் வ�ரரசுக்குள் அங்கமாக இருநத 
பின்ைாநலத ரூஷயப் வ�ரரசி்டம் இழநத ேர-
ைாற்ல்றக் ்காண்டது. கருங்க்டைால் பிரிக்கப்-
�ட்ட �குதிலயக் ்காண்ட இரு நாடுகளும் ரஷ-
யாவின் கருங்க்டல் ஆதிக்கத்திற்கு ெோல்விடும் 
புவியியல் அலமப்பில்னக் ்காண்டலேயாகக் 
காணப்�டுகின்்ற்ன. சுவீ்டன் தாரா்ள ஜ்னநாயகத்-
தில் ேலுோ்ன வதெமாக அலமநதாலும் இைகுரக 
ஆயுதங்கல்ள உற்�த்தி ்ெய்யும் நாடு என்�து-
வும் குறிப்பி்டத்தக்கதாகும். இவேலக புவிொர அர-
சியல் ்நருக்கத்லதக் ்காண்ட இரு நாடுகளும் 
ரஷயா -உக்லரன் வ�ாலர அடுத்து தமது �ாது-
காப்ல� முதன்லமப்�டுத்திக் ்காணடு வநடவ்டா-
வில் இலணய விணணப்பித்துள்்ள்ன. அத்தலகய 
விணணப்�த்லத வநடவ்டா தலைலமயகத்தில் 
இரு நாடடின் பிரதிநிதிகளும் ெமரப்பித்துள்்ள்ன. 
இதல்ன ேரவேற்றுள்்ள வநடவ்டாவின் தலைேர 
ஸ்்்டால்்டன் வ�ரக் இது ஒரு ேரைாற்று தருணம் 
இதல்ன நாம் லகப்�ற்்ற வேணடும் என்்றார. 
உைகிவைவய �ைமா்ன இராணுேக் கூட்டணியாக 
வி்ளங்கும் வநடவ்டாவில் 30 நாடுகள் அங்கம் 
்�றுகின்்ற்ன. அேற்றில் ஏதாே்தரு நாடு புதிதாக 
இலணயும் நாடல்ட நிராகரித்தால் அங்கத்துேம் 
ொத்தியமற்றும் வ�ாகும். அத்தலகய நிலைலயவய 
துருக்கிய நாடடுத் தலைேர எடவ்டாரகன் அறிவித்-
துள்்ளார. அதாேது சுவீ்டனும் பின்ைாநதும் வநட-
வ்டாவில் இலணேலத துருக்கி தடுத்து நிறுத்தியுள்-
்ளது என்வ்ற ்தரிகி்றது. அதற்கு துருக்கி கூறும் 
காரணம் குரதிஸ் வ�ராளிகளுக்கு எதிராக துருக்கி 
இராணுே ந்டேடிக்லகலய வமற்்காள்ளும் 
வ�ாது  சுவீ்டன் மற்றும் பின்ைாநது துருக்கிக்கு 
எதிரா்ன தல்டகல்ள ஏற்�டுத்திய நாடுகள் எ்னக் 
குற்்றம் ொடடியுள்்ளது. இத்தலகய குற்்றச்ொடல்ட 
வி்ட வேறு ஏதும் காரணங்கள் உண்டா என்�வத 
பிரதா்ன வகள்வியாகும். குறிப்�ாக துருக்கி ரஷ-
யாவின் எஸ்-400 ரக ஏவுகலணகல்ள அ்மரிக்க 
தயாரிப்�ா்ன எப்-17 விமா்னங்களுக்கு �திைாக 
்�ற்றுக் ்காண்டலம கே்னத்திற்குரியதாகும். 
அதாேது அ்மரிக்க தயாரிப்பு வ�ார விமா்னங்-
கல்ள வநடவ்டாவின் அங்கத்துே நாடு என்்ற அடிப்-
�ல்டயில் துருக்கி வகாரிய வ�ாதும் அ்மரிக்கா 
ேழங்க மறுத்திருநதது. அதல்ன அடுத்வத ரஷயத் 

தயாரிப்�ா்ன ஏவுகலணலய துருக்கி ்�ற்றுக் 
்காண்டது. இது அ்மரிக்கா துருக்கி வமாதல் மட-
டுமல்ை வநடவ்டாவு்ட்னா்ன துருக்கியின் முரண�ா-
டும் ஏற்�்ட காரணமாகியது. அதிலும் ்்டா்னால் 
டரம்ப் அ்மரிக்க ஜ்னாதி�தியாக இருநத காைத்-
தில் அதிக முரண�ாடுகல்ள இரு நாடடுக்கும் 
இல்டயில் அதிகமாகக் காணப்�ட்டது கே்னத்திற்-
குரியதாகும். எ்னவே இத்தலகய எதிரப்பினூ்டாக 
துருக்கி ரஷயாலே ஆதரிப்�தன் வில்ளோக 
அலமயைாம் அல்ைது அ்மரிக்காவி்டம் மீ்ளவும் 
எப்-17 ரக விமா்னங்கல்ள ்காள்்ளே்னவு ்ெய்ய 
துருக்கி முல்னய ோய்ப்புள்்ளது. இதில் எது 
நிகழ்நதாலும் துருக்கிக்கு இைா�கரமா்னதாகவே 
அலமயும். காரணம் ஈரான் மற்றும் இஸ்வரலு்ட-
்னா்ன �லகலமலய எதிர்காள்ேதற்கா்ன ஆயுத-
த்ள�ா்டங்கள் அேசியமா்னலே. இதில் ரஷயாவு்ட-
்னா்ன உ்றவு இரு நாடுகல்ளயும் வமற்காசியாவில் 
எதிர்காள்்ள அேசியமா்னலேயாகவே துருக்கி 
கருதுகி்றது. அதல்னவய இஸ்வரலும் கருத்தில் 
்காணடு ரஷயாலே உக்லரன் வ�ாரில் ஆத-
ரித்தது என்�து நில்னவு ்காள்்ளத் தக்கதாகும். 
ஆ்னால் இத்தலகய ந்டேடிக்லக ரஷயாவிற்கு 
�ாரிய வில்ளலேத் தரப்வ�ாகின்்ற வி்டயமாகவே 
்தரிகி்றது.  

மூன்்றாேது, சுவீ்டல்ன வி்ட பின்ைாநது ரஷ-
யாவு்டன் மிக நீண்டகாைமாகப் ஒன்றித்து �ய-
ணித்த நாடு. உைக ேரைாற்றில் வொவியத் யூனி-
யனுக்கு எதிரா்ன நாடுகளு்டவ்னா ரஷயாவுக்கு 
எதிரா்ன நாடுகளு்டவ்னா அல்ைது அணிகளு்டவ்னா 

இலணயாது நடுநிலை ேகுத்த நாடு பின்ைாநது 
என்�து குறிப்பி்டத்தக்கதாகும். அது மடடுமன்றி 
இரு நாடுகளும் ரஷயாவின் �ாதுகாப்பு அரண-
க்ளாக புவியியல் ரீதியில் காணப்�டும் நாடுகள் 
என்�து கே்னத்திற்குரியதாகும். கருங்க்டலை 
�ங்கிடும் நாடுகளில் பிரதா்ன இ்டத்தில் அலமந-
துள்்ள்ன. ரஷய க்டற்�ல்டயின் இருப்பு அதிகம் 
கருங்க்டலில் தங்கியுள்்ளது என்�துவும் கே்னத்-
திற்குரியதாகும். இத்னால் வநடவ்டாவில் இரு நாடு-
களும் இலணே்தன்�து ரஷயாவின் �ாதுகாப்-
புக்கு அச்சுறுத்தைாகவே அலமய ோய்ப்புள்்ளது.  

நான்காேது இரு நாடுகளுக்கும் எதிராக 
இன்வ்னார வ�ார முல்னலய ரஷயா தி்றக்குமா-
யின் ரஷயாவின் இருப்பு �ாரிய வகள்விக்குரிய-
தாக அலமயும். அதல்னவய வமற்கு நாடுகளும் 
வநடவ்டா அணியும் விரும்புகின்்ற்ன. அதிலும் 
அ்மரிக்கா வ�ாரில் வநரடியாக ஈடு�்டாது ரஷய 
நடபு நாடுகல்ளயும் அயல் நாடுகல்ளயும் முன்்ன-
கரத்தி ரஷயாவின் ேலுலே வதாற்கடிக்க முயன்று 
ேருகின்்றது. அதற்குள் ஏற்க்னவே உக்லரன் �லி-
யி்டப்�டடுவிட்டது. தற்வ�ாது பின்ைாநதும் சுவீ்ட-
னும் அகப்�டடுள்்ள்ன. ரஷயா வமற்குக்கு எதிராக 
வ�ாலரவய முதன்லமப்�டுத்தும் நா்டாக உள்்ளத-
்னால் இரு நாடுகளுக்கும் எதிராக வ�ாலர நிகழ்த்த 
திட்டமி்ட ோய்ப்பு அதிகமுணடு. துருக்கி வமற்கு்டன் 
ெமரெம் ்ெய்ய மறுக்குமாயின் மடடுவம வ�ார 
தவிரக்கப்�்ட ோய்ப்புள்்ளது. அல்ைது ரஷயா-
வின் வமற்குப் �குதியிலும் வ�ாரக் க்ள்மான்றுக்-
கா்ன சூழல் உருோ்னாலும் ஆச்ெரியப்�டுேதற்கு 

இல்லை. ஏ்்னனில் ரஷயா வமற்குக்கு எதிராக 
தநதிரங்கல்ள லகயாள்ேலத வி்ட வ�ாலரவய 
முதல் ்தரிோகக் ்காள்்ள வில்ளகி்றது.   

ஐநதாேது, ்�ாரு்ளாதமார ரீதியில் உைகம் 
வேகமாக ்நருக்கடிலய எதிர்காள்ேது வ�ால் 
ரஷயாவும் வ�ாரக்ளால் அதிக ்நருக்கடிலய எதிர 
்காள்்ள ோய்ப்புள்்ளது. குறிப்�ாக ரஷயாவின் 
நாணயம் ே்ளரச்சியல்டநதாலும் எரிோயு மற்றும் 
்�ற்வ்றாலியத்தால் வமற்கு ஐவராப்�ா �ாதிப்�-
ல்டநதாலும் வமற்கு ஓரணியாகச் ் ெயல்�டுகி்றது. 
அதன் இராணுக் கூடடு மட்டமல்ை ்�ாரு்ளாதாரக் 
கூடடும் �ைமா்னது. தற்வ�ாலதய ்நருக்கடிலய 
்ேற்றி ்காணடுவிடும் என்று எதிர�ாரக்கப்�டுகி-
்றது. தற்வ�ாது பின்ைாநது்ட்னா்ன உ்றலே �டிப்�-
டியாக ரஷயா தகரக்க ஆரம்பித்துள்்ளது. மின்ொர 
விநிவயாகத்லத நிறுத்தியத்னால் 30 ெதவீத அதிக-
ரிப்ல� பின்ைாநது எதிரவநாக்கியுள்்ளது. அடுத்து 
எரிோயுலே நிறுத்துேது �ற்றிய முடிலே அறிவிக்-
கவுள்்ளது. �டிப்�டியாக உக்லரன் நிலேலமலய 
வநாக்கி பின்ைாநது ்ெல்ைவுள்்ளலத வகாடிடடுக் 
காடடுகி்றது.   

ஆ்றாேது, உகலரனின் மரியப்வ�ா  நகரம் 
முழுலமயாக ரஷயாவின் கடடுப்�ாடடுக்குள் ேந-
துள்்ளலம உக்லரனுக்கு மடடுமல்ை இப்பிராநதிய 
நாடுகளுக்வக ஆ�த்தா்னதாக அலமய ோய்ப்புள்-
்ளது. ரஷயா வதாற்கி்றது எ்ன வமற்கு ஊ்டகங்கள் 
கூறிக் ்காண்டாலும் வ�ாரில் மூவைா�ாய நிைங்-
கள் லகப்�ற்்றப்�டுேது முக்கியமா்ன திருப்�மாக 
அலமயும். அது சுவீ்டன், பின்ைாநது மற்றும் 
வஜாரஜியாவுக்கும் ஆ�த்தா்னதாகவே அலமயும்.  

எ்னவே ரஷயாவின் வ�ார முல்னலய அதிகரிப்-
�தன் மூைம் வமற்கு நாடுகள் ரஷயாலே இைகு-
வில் வதாற்கடித்துவி்டைாம் எ்னக் கணக்குப் வ�ாடு-
கின்்ற்ன. ஆ்னால் ரஷயாவின் வநடவ்டாவுக்கு 
எதிரா்ன வ�ார என்�து அதிக மாற்்றத்லத பிராந-
திய மட்டத்தில் ஏற்�டுத்தப் வ�ாகி்றது. வமற்கு 
ஐவராப்�ா �ாரிய ்�ாரு்ளாதார ்நருக்கடிக்கு 
முகங்்காடுக்க ஆரம்பித்துள்்ளது. பின்ைாநதி்ன-
தும் சுவீ்ட்னதும் நகரவு ரஷயாலே கடடுப்�டுத்-
துேதற்கு �திைாக எழுச்சி ்�்ற லேப்�தற்கா்ன 
ோய்ப்ல�வய அதிகரிக்கப் வ�ாகி்றது. இத்னால் 
வ�ார விஸ்தரிக்கவும் ஐவராப்�ா நிலைகுலையவும் 
ேழிேகுக்கப் வ�ாகி்றது. இது அ்மரிக்காவுக்கு 
ோய்ப்�ா்னதாகவே அலமயவுள்்ளது. அ்மரிக்கா 
மடடுமல்ை சீ்னாவுக்கும் இைா�கரமா்னதாகவே 
்தரிகி்றது. ஆ்னால் உைக்ளாவிய ்�ாரு்ளாதார 
வீழ்ச்சி அல்னத்து எதிர�ாரக்லகலயயும் தலை 
கீழாக மாற்றிவி்டக் கூடியது. அதல்ன வநாக்கிவய 
உைக நாடுகள் �யணிக்கின்்ற்ன.  

்கலொநிதி 
ப்க.ரீ.்கபேசலிங்கம் 
யொழ். �ல்்கலலக்கழ்கம்

ரஷயொவுககு எதிரொன பெடப்டொவின் விஸதரிப்பு   
ஐபரொப்�ொலை நிலலகுலலயச் பசய்யுமொ?  

புதிய இலஙல்க பதசத்திலனக
்கடடிபயழுப்� உதவுமொ?
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‘‘ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையில் வயது்ககு 
வருவதும், இள்ைப் ெருவமும் கைல்யாணமும் 
குழந்தை பிறப்பும் எததை்ை மு்ககியமைா அததை்ை 
மு்ககியம்தைான் பைமைாொஸ் எைப்ெடுகிற இநதை 
ைாதைவில்ககு நிற்கும் கைாலகைட்டமும். ஆைால், 
கைாலம்கைாலைாகை, ‘இது அசிஙகைம். இ்தைப் ெற்றிப் 
மெச்க கூ்டாது’ என்மற மொதி்ககைப்ெடடுளளதைால் 
பெண்கைளாகிய நாம் இழப்ெது எததை்ை 
அதிகைம்?’’ 

ைாதைவி்டாய் நிற்ெதைற்கு முந்தைய கைாலைாை 
ப்ரீ பைமைாொஸ் (pre menopause) ெருவததில் 
பெண்கைளு்ககு பசாற்கை்ள நி்ைவில் 
பகைாளவதில் சிரைம் ஏற்ெடும்.

ைாதைவி்டாய் நிற்கும் கைாலததில், 
ஈஸ்டமராஜன்  மஹாரமைான் உற்ெததி 

தை்்டெடுவதைால், ஹிப்மொகைாம்ெஸ் 
ைற்றும் ைததிய நரம்பு ைண்்டலததின் சில 

பசயல்ொடுகைள ொதிப்பு்ககுளளாகும்.
ெருவம் அ்்டநதை பெண்கைளு்ககு 
ஒவபவாரு ைாதைமும் ஏற்ெடும் 

ைாதைவி்டாய் உதிரப்மொ்ககு, 
குறிப்பிட்ட வய்தை 

கை்டநதைப் பின்பு நிரநதைரைாகை 
நின்றுவிடும். இ்தைமய 

ைாதைவி்டாய் நிறுததைம் 
(பைமைாொஸ்) 

என்கிமறாம். பெரும்ொன்்ையாை பெண்கைளு்ககு 45 முதைல் 
55 வயதிற்குள ைாதைவி்டாய் நிற்கிறது. இநதை்க 
கைாலகைட்டததில், பெண்கைள ெல்மவறு உ்டல் ைற்றும் 
ைை ரீதியாை ொதிப்புகைளு்ககு உளளாகிறாரகைள.  
ைாதைவி்டாய்  நின்ற கைாலததில் உ்டலில் ஈஸ்டமராஜன் 
உற்ெததியில் சரிவு ஏற்ெடுவதைால், எலும்புகைளில் உளள 
கைால்சியததின் அளவு கு்றயும். இதைன் கைாரணைாகை 
எலும்புகைள வலுவிழததைல், தை்ச ைற்றும் மூடடு வலி, 

இதையத துடிப்பில் ைாற்றம் எை ெல பிரச்சி்ைகைள 
ஏற்ெடும். இதில் நரம்பியல் பதைா்டரொை 

பிரச்சி்ைகைள மு்ககியைாை்வ. 
பைமைாொஸ் 

ஏற்ெடுவதைால் ைைநி்ல ைாற்றஙகைள, மகைாெம் 
ைற்றும் ைைச்மசாரவு ஆகிய்வ அதிகைரிப்ெதைாகை ெல 
ஆய்வுகைள பதைரிவி்ககின்றை. இநதை்க கைாலகைட்டததில் 
மூ்ள அ்ைப்பு, நரம்பு இ்ணப்பு ைற்றும் ஆற்றல் 
வளரசி்தை ைாற்றம் ஆகிய்வ குறிப்பி்டததை்ககை 
ைாற்றஙகைளு்ககு உடெடும்.

மூ்ளயின் ஹிப்மொமகைம்ெஸ் (hippocampus) 
எனும்  ெகுதியில் ெல ஈஸ்டமராஜன் பரபசப்்டரகைள 
உளளை. இநதைப் ெகுதி நி்ைவுத திறனு்ககு 
மு்ககியைாை ஒன்று.

ைாதைவி்டாய் நிற்கும் கைாலததில், ஈஸ்டமராஜன் 
ஹாரமைான் உற்ெததி தை்்டெடுவதைால், 
ஹிப்மொகைாம்ெஸ் ைற்றும் ைததிய நரம்பு 
ைண்்டலததின் சில பசயல்ொடுகைள 
ொதிப்பு்ககுளளாகும். அதது்டன் நடுததைர வயது 
ைற்றும் வயதைாை கைாலததில் பெண்கை்ள ொதி்ககும் 
ெல நரம்பியல் மகைாளாறுகைள, நி்ைவாற்றல் 
இழப்பு, மலசாை அறிவாற்றல் கு்றொடு, 
இஸ்கிமி்க ெ்ககைவாதைம், ொரகின்சன் ைற்றும் 
அல்்சைர மநாய் மொன்ற பிரச்சி்ைகைள 
வருவதைற்கும் வாய்ப்பிரு்ககிறது.

ைாதைவி்டாய் நிற்ெதைற்கு முந்தைய கைாலைாை 
ப்ரீ பைமைாொஸ் (pre - menopause) ெருவததில் 
பெண்கைளு்ககு பசாற்கை்ள நி்ைவில் பகைாளவதில் 
சிரைம் ஏற்ெடும். ஒமர மநரததில் ெல ெணிகைளில் 
கைவைம் பசலுததுவதிலும், மெசுவதிலும் சிரைம் 
உண்்டாகும்.

பைமைாொஸ் தீரவுகைள:
பைமைாொஸ் ஏற்ெடுவதைற்கு முன்ைதைாகைமவ 

உணவு மு்றயில் கைவைம் பசலுததை மவண்டும். 
கைால்சியம் நி்றநதை உணவுகை்ள அதிகைைாகை சாப்பி்ட 
மவண்டும். திைமும் ைாதுளம் ெழம் சாப்பிடுவதைன் 
மூலம், உ்டலில் ஈஸ்டமராஜன் ஹாரமைான் சீராகை 
சுர்ககும். 

பைன்்ையாை உ்டற்ெயிற்சிகை்ள 
பசய்யுஙகைள. ைை்தை 
எப்மொதும் ைகிழச்சியாகை 
்வதது்கபகைாளளுஙகைள.
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நாட்டில் தற்பாது பாரியளவில் சமையல் எரிவாயு 
தட்டுபபாடு நிலவி வருகிறது. இதற்ா் ைக்ள் 
ததாடர்ந்தும் ஆங்ாங்் வரிமசயில் நிறபமத 
பார்க்லாம். 

நான்கு ்பர்்மளத்ாணட ஒரு குடும்பத்திறகு 
சராசரியா் 35 நாட்்ளுககு ஒரு சமையல் எரிவாயு 
்பாதுைானது. அமதவிட குமறந்த நாட்்ளில் 
எரிவாயு தீர்ந்து விட்டால், அளவுககு அதி்ைா் 
தசலவாகிகத்ாணடிருபபதா் அர்த்தம்.  

என்வ தற்பாமதய சூழ்நிமலமய ்வனத்தில் 
த்ாணடு சமையல் எரிவாயுமவ சிக்னைா் 
பயன்படுத்துவது எபபடி என்று பார்ப்பாம்.

்ாஸ் அடுபபு, சமையல் தசய்யும் பாத்திரங்ள் 
்பான்றமவ்மள எப்பாதும் சுத்தைா் 
மவத்திருங்ள். பாத்திரங்ளின் அடியில் இருககும் 
்ரியும், பர்னரில் இருககும் அழுககும் ்ாஸ் தசலமவ 
அதி்ரிககும்.

எப்பாதும் தரம் உயர்ந்த அடுபமப வாஙகுங்ள். 
பர்னர்,  தரகு்லட்டர் ்பான்றமவ்ள் வழியா் 
மி்ககுமறந்த அளவில் ்ாஸ் லீக ஆ் 
வாய்பபிருககிறது. அதமன பரி்சாதமன தசய்யுங்ள்.

த்ாபபர் ைறறும் ஸ்தடயின்தலஸ் ஸ்டீல் 

பாத்திரங்ள் ்வ்ைா் சூடாகும். 
அது்பால் சூடு அமனத்து பகுதி்ளுககும் 
சீரா் பரவவும் தசய்யும். ஒருமுமற 
சூடாகிவிட்டால் அந்த சூடு அதி் ்நரம் 
நிமலத்து நிற்வும் தசய்யும். அத்தம்ய 
பாத்திரங்மள சமையலுககு 
பயன்படுத்துவது அவசியம்.

சமையல் தசய்யும் பாத்திரத்மத 
்ழுவி, துமடத்த பின்பு அடுபபில் 
மவக்வும். துமடக்ாவிட்டால் 
பாத்திரத்தில் தணணீர் ஒட்டியிருககும். 
அது சூடாகி, ஆவியா்வும் ்ாஸ் 
அதி்ம் தசலவாகும்.

- மலட்டமர ம்யில் 
எடுத்துமவத்துகத்ாணடு அடுபபில் 
்ாமை திறந்தால்்பாதும். 
்ாமை திறந்துமவத்துகத்ாணடு 
மலட்டமர்யா, தீபதபட்டிமய்யா 
்தடிகத்ாணடிருந்தால் ்ாஸ் 
வீணாகும். 

சமையலுககு ்தமவயான 
அமனத்மதயும் தயாராககி அருகில் 

மவத்துவிட்டு சமையமல ததாடஙகுங்ள். 
்தமவயில்லாைல் ஸ்டவமவ எரியவிட்டால் ்ாஸ் 
வீணாகிகத்ாணடிருககும். இமடயில் ்வறு ்வமல்ள் 
தசய்ய்வணடியிருந்தால், சிறிது ்நரத்திறகு ்ாமை 
அமனத்து தசய்துவிடுங்ள்.

உணவுப தபாருள் த்ாதிக்த் ததாடஙகியதும், 
அடுபமப தைல்லிய தநருபபில் மவத்துவிட்டு 
பாத்திரத்மத மூடிமவத்திட்வணடும். அந்த 
குமறந்த அளவு தீ்ய உணவு நன்றா் ்வகுவதறகு 
்பாதுைானது. இபபடி தசய்தால் 25 சதவீதம் ்ாஸ் 

மிசசைாகும்.
குழம்பு வம்்ளில் அளவுககு 

அதி்ைா் தணணீர் ்சர்க்்வணடாம். 
அதி்ைா் தணணீர் ்சர்த்தால் அது 
வறறுவதறகு அதி் ்நரைாகும். 
அதனால் ்ாஸ் வீணாகும்.

- பிரஷர் குக்ரின் பயன்பாடு எரிவாயு 
தசலமவக குமறககும். அத்்தாடு 
சமையல் தசய்யும் ்நரத்தின் 
அளமவயும் குமறத்துவிடும். 
சாதாரண பாத்திரத்தில் பயறு 
்வகுவதறகு ்தமவயான 
்ாமைவிட, பிரஷர் குக்ரில் 
்வ்மவத்தால் 46 சதவீத எரிவாயு 
மிசசைாகும். 

சமைககும் தபாருள் எந்த 
அளவுககு ்வ்்வணடும் 
என்ற ்ணககு சமைபப வருககு 
ததரிந்திருக்்வணடும். 
்தமவயில்லாைல் அதி் ்நரம் 
தபாருட்்மள ்வ்மவத்தால் 
சமையல் எரிவாயு அதி்ைா் 
தசலவாகுவ்தாடு, உணவுப 
தபாருளின் சுமவயும் குன்றிவிடும்.

முட்்ட்ய்க 
பகைாண்டு இரண்டு 
மு்றயில் பஷம்பூ  
தையாரி்ககைலாம். முட்்ட 
பஷம்பூ ்வ எப்ெடி 
தையாரிப்ெது என்று ஒவபவாரு 
வழிமு்றயாகைப் ொர்ககைலாம்.

சததுகைள அதிகைம் உளள முட்்ட 
உ்டலின் உளமள ைடடுைல்ல, 
உ்டலு்ககு பவளிமயவும் ெல நன்்ைகை்ள 
பசய்கிறது. முகைததிற்கு பொலிவு தைருவதில் 
இருநது மகைசதது்ககுத மதை்வயாை ஊட்டச்சததுகைள வ்ர 
அளி்ககிறது. குறிப்ொகை, அதிகைம் உலரநது, வறண்டு, வலி்ையிழநது 
மொை மகைசத்தை மிருதுவாகைவும், வலி்ையு்்டயதைாகை ைாற்றவும் முட்்ட 
உதைவும். மகைச ஆமரா்ககியதது்ககு்க ்கைபகைாடு்ககும் முட்்ட்ய்க 
பகைாண்டு வீடடிமலமய எப்ெடி பஷம்பூ  தையாரி்ககைலாம் என்று ொரப்மொம்.

முட்்ட்ய்க பகைாண்டு இரண்டு மு்றயில் பஷம்பூ  தையாரி்ககைலாம். 
முட்்ட பஷம்பூ்வ எப்ெடி தையாரிப்ெது என்று ஒவபவாரு 
வழிமு்றயாகைப் ொர்ககைலாம்.

்தமவயான தபாருள்்ள்:
- 1 முட்்ட
- 1 டீஸ்பூன் ஆலிவ எண்பணய்
- 1 டீஸ்பூன் எலுமிச்்ச சாறு
-1 ம்டபிள ஸ்பூன் ்ைல்டு/பஹரெல்/மெபி பஷம்பூ (நறுைணைற்றது 

ெரிநது்ர்ககைததை்ககைது)
- 1/2 கைப் தைண்ணீர

தசய்முமற
மைமல கூறப்ெடடுளள அ்ைததுப் பொருளகை்ளயும் ஒரு 

பிபளண்்டரில் மசரதது, நன்றாகை்க கைல்ககைவும். கைலநது ்வததுளள இநதை்க 
கைல்வ்ய தை்ல்ககு பஷம்பூ வாகைப் ெயன்ெடுததைவும்.

வறண்்ட ைற்றும் மசதைை்்டநதை மகைசம் உளளவரகைளு்ககு இநதை பஷம்பூ 
சிறநதைது. குறிப்ொகை சூரிய ஒளி அதிகைைாகைத தை்லயில் ெடுவதைன் கைாரணைாகை 
தை்லமுடி மசதைம் ஏற்ெட்டவரகைளு்ககு, இநதை பஷம்பூ  எளி்ையாை 
தீரவாகை அ்ையும்.

தை்லமுடி மிகைவும் நீளைாகை இருநதைால், மைமல குறிப்பிடடுளள 
ஒவபவாரு மூலப்பொரு்ளயும் கூடுதைலாகைச் மசர்ககைவும். பஷம்பூ  
எஞ்சியிருநதைால் குளிரசாதைைப் பெடடியில் ்வதது 36 ைணி மநரததிற்குள 
ெயன்ெடுததி்கபகைாளளலாம்.

முட்டை  ெஷம்பூ 
ெெய்வது எப்படி? 

ெ்ையல் எரி்வாயு்்வ 
சிக்கனைா்க 
்பயன்படுத்துவ்வாம்

்கை ைற்றும் கைால் 
விரல்கைளின் நகைஙகை்ள 
பநயில்  பொலிஷ் 
பகைாண்டு 
அழகுப்ெடுததி 
ொரப்ெது 
பெரும்ொலாை 
பெண்கைளு்ககு 
பிடிததைைாை 
பொழுது 
மொ்ககைாகை 
இரு்ககிறது. 
அணியும் உ்்டகைளு்ககு 
பொருததைைாகை 
பநயில்  
பொலிஷ்கை்ள தீடடி 
அழகுொரப்ொரகைள.

அதில் இருநது 
பவளிப்ெடும் 
வாச்ையும் 
ெலரு்ககு பிடி்ககும். 
அதை்ை நுகைரநது 
ொரதது இரசி்ககைவும் பசய்வாரகைள. ஆைால், 
பநயில்  பொலிஷ்கைள உ்டல் நலததிற்கு 
தீஙகு வி்ளவி்ககும் தைன்்ை பகைாண்்ட்வ 
என்ெ்தை ெலரும் அறிவதில்்ல. அதைன் 
வாச்ை உ்டல் ஆமரா்ககியததிற்கு மகைடு 
ெய்ககும்.

கூடுைாைவ்ர பநயில்  பொலி்ஷ 
அடி்ககைடி ெயன்ெடுததுவ்தை  தைவிர்ககை 
மவண்டும். சில வ்கை பநயில்  பொலிஷ்கை்ள 
ெயன்ெடுததும்மொது நகைஙகைள உலரநது 
ைஞ்சள நிறததிற்கு ைாறதபதைா்டஙகிவிடும். 
அதில் மசர்ககைப்ெடும் இரசாயைஙகைள உ்டல் 
நலததிற்கு கைடும் ொதிப்புகை்ள  ஏற்ெடுததை்க 
கூடிய்வ.

பைன்்ை தைன்்ை்ய தை்ககை்வப்ெதைற்கும், 
நிறஙகைளின் பொலிவு்ககும் ம்டாலுன் 
ெயன்ெடுததைப்ெடுகிறது. எனினும் இது 
நகைததின் வழிமய ஊடுருவி உ்டல்நல 
ொதிப்புகை்ளயும் ஏற்ெடுததிவிடும். 
பதைா்டரநது ெயன்ெடுததும்மொது 
நரம்பு ைண்்டலம், மூ்ள மொன்ற்வ 
ொதிப்பு்ககுளளாகை்ககூடும். தை்லவலி, 
ைய்ககைம், தை்லச்சுற்று, குைட்டல், 

உ்டல் ெலவீைம் மொன்ற 
பிரச்சி்ைகை்ளயும் 

எதிரபகைாளள மநரும்.
நகை  பொலிஷ்கைளின் 

ஆயுடகைாலத்தை 
நீடடிப்ெதைற்கு  
மொரைல்டி்ஹட 
எனும் இரசாயைம் 
மசர்ககைப்ெடுகிறது. 
ஒவவா்ை 

பிரச்சி்ை 
பகைாண்்டவரகைள 

மொரைல்டி்ஹட 

கைலநதிரு்ககும் நகை  பொலி்ஷ தைவிரப்ெது 
நல்லது. 

மதைால் மநாய்கைள, ைை அழுததைம், 
புற்றுமநாய், இதையம் சாரநதை மநாய் 
ொதிப்புகைளும் ஏற்ெ்ட கைாரணைாகிவிடும்.

டிபூட ெததைாமலட என்ற இரசாயைம் 
சாயஙகைள ைற்றும் பெயிண்டிங மொல 
பசயல்ெடடு நகை  பொலிஷு்ககு பொலிவு 
மசர்ககும் தைன்்ை பகைாண்்டது. இதுவும் 
நாளமில்லா சுரப்பிகைள, சுவாச மகைாளாறுகைள 
சாரநதை பிரச்சி்ைகைளு்ககு வழிவகு்ககும். 
ஆ்கையால், இததை்கைய இரசாயைஙகைள 
கைலநதை நகை  பொலிஷ்கை்ள தைவிர்ககை 
மவண்டும்.

‘5 பிரீ பநயில்  பொலிஷ், 3 பிரீ 
பநயில்  பொலிஷ்’ மொன்ற இரசாயை 
கைலப்பு அதிகைம் இல்லாதை பநயில்  
பொலிஷ்கை்ள மதைரநபதைடுதது ெயன் 
ெடுததைலாம். நகை  பொலிஷ்கை்ள அடி்ககைடி 
உெமயாகைப்ெடுததைாைல் விமஷ்ட நாடகைளில் 
ைடடும் ெயன்ெடுததைலாம். அன்று இரமவ நகை  
பொலி்ஷ அகைற்றி நகைஙகை்ள சுததைப்ெடுததி 
விடுவதும் நல்லது.

நகப்பூச்சு

்தமவயான தபாருட்்ள்
்டமல பருபபு - ஒரு ் ப, உபபு 

- 1/4 tsp,

பாகு தயாரிக்
தவல்லம் - 1 1/2 ்ப, தணணீர் - 1/4 

்ப, மைதா ைாவு - 2 ்ப, ைஞசள் - ஒரு சிட்டிம், உபபு - 1/4 ்த.், தநய் - 1 tsp, 
எணதணய் - 2 ்த.், துருவிய ்தங்ாய் - 1/4 ்ப, வாமழ இமல - 

தசய்முமற :
்டமல பருபமப அமர ைணி ்நரம் ஊற மவக் ்வணடும். பின் பருபமப ்ால் 

்ப தணணீர் ைறறும் ்ால் ஸ்பூன் உபபு ்சர்த்து குக்ரில் மூன்று விசில் வரும் 
வமர ்வ் விடவும்.

தவல்லபபாகு தயாரிக் பாத்திரத்தில் தவல்லம் ைறறும் நீர் ் சர்த்து உரு் விடவும். 
உறுகியதும் வடித்து தனியா் எடுத்துகத்ாள்ளவும்.

அடுத்ததா் ைறதறாரு பாத்திரத்தில் வடி்ட்டிய தவல்லத்மத த்ாட்டி அ்தாடு 
்வ் மவத்த பருபமப நன்கு ைசித்து அதில் த்ாட்டிக கிளறவும். அ்தாடு துருவிய 
்தங்ாய் ்சர்த்துகத்ாள்ளவும். தவல்லமும் பருபபும் நன்கு ்லந்து சறறு த்ட்டிப 
பதத்திறகு வந்ததும் அமணத்துவிடவும்.

ைாவு பிமசய மைதா ைாவு, ைஞசள், உபபு , தநய் ஊறறி பிமசந்துத்ாள்ளவும். 
அ்தாடு இரணடு ்த.்ரணடி எணதணய் ஊறறி பிமசயவும். ைாவு இலகிய பதத்தில் 
இருக் ்வணடும். அப்பாதுதான் தைன்மையா் இருககும்.

பிமசந்த ைாமவ ்ால் ைணி ்நரம் மூடி ஊற மவக்வும்.
பின் வாமழ இமலயில் எணதணய் தடவில் அதில் பிமசந்த மைதா ைாமவ 

தட்டி அ்தாடு ்டமலப பருபமபயும் உருணமடயா்ப பிமசந்து அதில் மவத்து 
உருட்டிகத்ாள்ளவும். பின் விரல்்ளால் தட்மடயா் தட்டிக த்ாண்ட இருங்ள்.

உங்ளுககு ்தமவயான பதத்தில் தட்மடயா்த் தட்டிகத்ாள்ளவும். பின் அமத 
அபபடி்ய எடுத்து ்தாமசக ்ல்லில் ்பாட்டு தநய் தடவி வாட்டி எடுக்வும்.

பருப்பு
பபோலி

ெைவனா்பாஸ்
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Ceylon Tobacco Company PLC (CTC) தனது 
வருடாநத P innacle விருது விழாமவ, நிறு -
வனத்தின்  சிறநத செயல்திறன் ச�ாணட -
வர� ளின் ொதமன�மைக் ச�ௌரவிக்கும் 
வம�யில் அணமேயில் நடத்தியது. 

சதாடரநது இரணடாவது வருடமும் ஒரு 
சேய்நி�ர நி�ழவா� நடத்தப்படும் CTC 
Pinnacle Awards என்்பது ஒவசவாரு 
ஆணடும் நிறுவனத்திற்கு சிறநத ச்பறும்ப -
று�மை ச்பற்றுக்ச�ாளவதற்கு �டினோ� 
உமழக்கும் ஊழியர�ளின் முயற்சி�மை 
அங்கீ�ரிக்கும் ஒரு உளை� விருது வழங் -
கும் தைோகும். இநத ஆணடு, வரத்த� 
ெநமதப்படுத்தல் பிரிவில் சோத்தம் ஏழு 
்பணியாைர�ள ச�ௌரவிக்�ப்படடனர.   

2021 ஆம் ஆணடின் வரத்த� ெநமதப -
்படுத்தல் நிமறமவற்று அதி�ாரிக்�ான 
முதன்மே விருது Route-to-Market Executive 
விஷான் வீரசிங்�வுக்கு வழங்�ப்படட -
மதாடு வரத்த� ெநமதப்படுத்தல் அதி�ாரி -
�ைான தினுஷாத ஸ்ரீ �ஹவிடட ேற்றும் 
புத்திே விக்கிரோரத்ன ஆகிமயாருக்கு 
இரணடாம் ேற்றும் மூன்றாம் இடத்மத 

சவன்றனர.   முதன்மே விருதுக்கு மேல -
தி�ோ�, 2021 ஆம் ஆணடில் விமெஷித்த 
சிறபம்ப சவளிப்படுத்திய ஊழியர�ளுக்கு 
நான்கு விருது�ள வழங்�ப்படடன. 

வரத்த� ெநமதப்படுத்தல் நிரவாகி� -
ைான ஸ்ரீஹரி இல்லேநாதன் ேற்றும் லசித 
தரேதாெ ஆகிமயார '2021 ஆம் ஆணடின் 
வைரநது வரும் வரத்த� ெநமதப்படுத் -
தல் நிமறமவற்று அதி�ாரி பிரிவுக்�ான 
விருதிமனப ச்பற்ற அமதமவமை மெனல் 

மு�ாமேயாைர MT/HoReCa, தானியா 
்பத்திரம� '2021 ஆம் ஆணடின் சிறநத 
உதவி மு�ாமேயாைருக்�ான விருமதப 
ச்பற்றார. 

இமதமவமை நவீன வரத்த� ேற்றும் 
HoReCa நிரவாகி, ரோலா விமேமெ�ர, 
'பிராணடு�ள, மூமலா்பாய  திடடமிடல் 
ேற்றும் நுண்ணறிவு, வணி� மேம்்பாடு 
2021' பிரிவில் ஆணடின் சிறநத நிரவாகிக் -
�ான விருமத சவன்றார.    

இநநாடடிலுளை ்போஜ் வா�ன 
உரிமே யாைர�ளின் வெதிமய மேலும் 
உறுதிப்படுத்தும் மநாக்கில் ்போஜ் அெல் 
உதிரிப்பா� விற்்பமன நிமலயங்�மைக் 
குருநா�ல், யாழப்பா்ணம் ேற்றும் நீரச�ா-
ழும்பு ஆகிய ந�ரங்�ளில் திறப்பதற்கு 
மடவிட பீரிஸ் மோடடார �ம்்பனி 
(பிமரவட) லிமிசடட  நிறுவனம் 
அணமேயில் நடவடிக்ம� எடுத்தது.

இல 226,புத்தைம் வீதி,குருநா -
�ல், இல 405,பிரவுண வீதி,ச�ாக் -
குவில் கிழக்கு,யாழப்பா்ணம், இல 
394,ச�ாழும்புவீதி, நீரச�ாழும்பு 
ஆகியமு�வரி�ளில் புதிய ்போஜ் 
அெல் உதிரிப்பா� விற்்பமன நிமலயங் -
�ள அமேக்�ப்படடுளைன.

்போஜ் முசெக்�ரவணடி, மோடடார 
மெக்கிள�ள, கியூட வா�னம் ேற்றும் 
KTM மோடடார வா�னம் ஆகியவற் -
றுக்�ானஅெல் உதிரிப்பா�ங்�ள ேற்றும் 
்போஜ் சேனுயின் ஒயில்,ஒராயன் ேற்றும் 
MRFடயர, DP Accessories  முசெக்�ரவணடி 
ேற்றும் மோடடார மெக்கிள�மை அலங்� -
ரிக்கும் தும்ணப்பா�ங்�ள மோடடார வா� -

னங்�ள, ேற்றும் வரத்த� வா�னங் �ளுக் -
�ா� அறிமு�ப்படுத்தப்படடுளை அடலஸ் 
டயர ம்பான்றவற்மற இநத உதிரிப்பா� விற் -
்பமனநிமலயங்�ளில் மி�வும் செௌ�ரியோ -
னமுமறயில் ச்பற்றுக்ச�ாளைமுடியும். 

்போஜ் அெல் உதிரிப்பா� விற்்பமன 

நிமலயங்�ளில் அமேக்�ப்படடுளைவ 
ைா�த்திமலமயனும் மவரச்ாப அமேக் -
�ப்படடிருப்பதால் வாடிக்ம�யா ைர�ளுக்குத் 
மதமவயானஅெல் உதிரிப்பா�ங்�மைஅங்ம�-
மயவா�னங்�ளில் ச்பாருத்திக்ச�ாளைவதற்-
�ான வாய்பபும் இங்கு �ா்ணப்படுகிறது.

பஜாஜ் அசல் உதிரிபபாக 
விறபனை நினையஙகள்   
பிரதாை நகரஙகளில்   

அன்புடன் அரவம்ணக்-
கும் வங்கி செலான் 
வங்கி, தனது வழங்�ல் 
ேற்றும் ச�ாளமுதல் �ட-
டங்�ளுக்�ான ஒன்மலன் 
ச�ாடுக்�ல் வாங்�ல் ்பாது-
�ாபபு �டடமேபம்ப 
EMV 3DS 2.0க்கு மேம்்ப-
டுத்தியுளைதா� அறிவித்-
துளைது. இதனூடா�, 
இலங்ம�யில் இநத 
்பாது�ாபபு சேரும�ற்-
றத்மத மேற்ச�ாணடுளை 
முதலாவது வங்கி�ளில் 
ஒன்றா� அமேநதுளைது. 
இநத மேம்்படுத்தலினூடா� உயர ேடட 
மோெடி தவிரபபு ஆற்றல் உறுதி செய் -
யப்படடுளைதுடன், செலான் வாடிக்ம� -
யாைர�ளுக்கு தேது Mastercars ேற்றும் 
VISA �ாரட அடிப்பமடயிலான ச�ாடுக் -
�ல் வாங்�ல்�ளுக்கு ஒப்பற்ற அனு்ப -
வத்மத வழங்குவதா�வும் அமேநதுள -
ைது.

தற்ெேயம், �்ணனி�ள, ஸ்ோரடஃ -
ம்பான்�ள, சடப�ள ேற்றும் Alexa 
ேற்றும் Google Home ம்பான்ற ்பல்மவறு 
ொதனங்�ளினூடா� டிஜிடடல் முமற� -
ளில் ச�ாடுக்�ல் வாங்�ல்�ள இடம்ச்ப -
றுகின்றன. இநத ச�ாடுக்�ல் வாங்�ல் 
முமற�ள ச�ாடுப்பனவு செயற்்பாடு -
�மை மவ�ோனதா�வும், அதி�ைவு 
செௌ�ரியோனதா�வும் தி�ழச செய்வ -
துடன், ஈடு்பாடடுக்கு அதி�ைவு வாய்ப -
பு�மை ஏற்்படுத்துவதுடன், ச�ாடுக்�ல் 
வாங்�ல்�ளில் மோெடி இனங்�ா்ணல், 

உறுதி செய்தல் ேற்றும் 
அங்கீ�ரித்தல் ம்பான்ற 
ஆழோன ்பாது�ாபபு 
ச ெ யன் மு ம ற � ம ை யு ம் 
மதமவயா� ச�ாணடுள -
ைன.

வங்கியின் பிரதான 
செயற்்பாடு�ளில், வாடிக் -
ம�யாைர ்பாது�ாபபுக்கு 
முன் னு ரி ம ே ய ளி க் � ப ்ப -
டும் நிமலயில், வாடிக் -
ம�யாைர�ளின் மேம் -
்பாடமடயும் ச�ாடுக்�ல் 
வாங்�ல் செயற்்பாடு� -
ளுக்கு சிறநத முமறயில் 

ச்பாருநதக் கூடியதா� செயற்்பாடு�ள 
ேற்றும் செயன்முமற�ள அமேநதிருப -
்பமத செலான் வங்கி உறுதி செய்கின்றது. 
அதற்�மேய, வங்கியினால் தனது ெ�ல 
அடமட�மையும் Three Domain Secure 
(3DS) �டடமேபபினூடா� முன்பு 
செயற்்படுத்தியிருநதது. இதனூடா� அட -
மடதாரர�ள e-வணி� இம்ணயத்தைங்�-
ளில் கிசரடிட ேற்றும் சடபிட அடமட�-
மைப ்பயன்்படுத்தி card-not-present (CNP) 
ச�ாடுக்�ல் வாங்�மல மேற்ச�ாளளும் 
ம்பாது நம்்ப�த்தன்மே உறுதி செய்யப்ப -
டுகின்றது. 3DS 2.0க்கு மேம்்படுத்தப்பட -
டுளைதனூடா�, வாடிக்ம�யாைர�ளின் 
அடமட ச�ாடுக்�ல் வாங்�ல்�ளின் ்பாது-
�ாபபு மேலும் உறுதி செய்யப்படடுளை-
துடன் சிறநத வாடிக்ம�யாைர அனு்பவத்-
மதயும் வழங்கி, குமறநதைவு ம்பாலியான 
நிரா�ரிபபு�ள ேற்றும் குமறநதைவு உறு-
திப்படுத்தல்�மை வழங்குகின்றது.

ஒனனைன ககாடுககல் வாஙகல் பாதுகாபனப   
மேமபடுத்தியுள்்ள  கசைான வஙகி    

IIC சதாழில்நுட்ப ்பல்�மலக்�ழ�த்து -
டன் இம்ணநத ICBM Campus இன் ்பட -
டேளிபபு விழா அணமேயில் BMICH 
இல் சவகு விேரிமெயா� நமடச்பற்றது. 
பிரதே விருநதினரா� �லாநிதி அஜித் 
ச�ாசலான்மன, �ம்ம்பாடியாவின் IICUT 
இன் சதாழில்்பாடடு மு�ாமேத்துவம் 
சதாடர்பான ம்பராசிரியரும் இலங்ம� -
யின் ICBM Campus இன் தமலவரும் மு�ா -
மேத்துவப ்பணிப்பாைருோன ம்பராசிரி-
யர ரசி� அச்பான்சு ேற்றும் இதர சிமரஷட 
அறிஞர�ள ்பலரும் ்பங்ம�ற்ற இநத ்பட-
டேளிபபு விழாவில் 60 ்படடதாரி ோ்ண -
வர�ள தேது ்படடப்படிபபு ொன்றிதமழ 
ச்பற்றுக்ச�ாணடனர.

�லாநிதி ்படடப்படிபபு (Ph.D.), வரத்த� 
மு�ாமேத்துவம் சதாடர்பான முதுோனி 
்படடப்படிபபு (MBA), மு�ாமேத்துவம் 
சதாடர்பான வரத்த� நிரவா�த்துக்�ான 

முதல் ்படடப்படிபபு, வங்கி�ள ேற்றும் 
நிதி சதாடர்பான முதல் ்படடப்படிபபு, 
�ல்வியியல் முதல் ்படடப்படிபபு,வழங்-
�ல் மு�ாமேத்துவம் சதாடர்பான முதல் 
்படடப்படிபபு ஆகிய ்படடப்படிபபு ொன் -
றிதழ�ள இதன்ம்பாது ோ்ணவர�ளுக்கு 
வழங்�ப்படடன. IIC சதாழில்நுட்ப ்பல்-
�மலக்�ழ�ம் 2008 ஆம் ஆணடு ஆரம்-
பிக்�ப்படடமதாடு 1999 ஆம் ஆணடு 
ஆரம்பிக்�ப்படட ெரவமதெ �ம்ம்பாடிய 
நிறுவனத்தின் வைரசசியின் ஊடா�மவ 
அது ஆரம்பிக்�ப்படடது. IICUT இன் ெ�ல 
்படடப்படிபபு ்பாடசநறி�ளும் இலங்ம� 
்பல்�மலக்�ழ� ோனியங்�ள ஆம்ணக்-
குழுவின் அங்கீ�ாரத்தின் கீழ வழங்-
�ப்படுகின்றது. சநகிழவுப ம்பாக்குத் 
தன்மேயுடனும் நியாயோனதுோன �ட -
ட்ணங்�ளில் அறிமு�ப்படுத்தப்படடுளை 
ICBM Campus இன் ்படடப்படிபபு ்பாட -

சிறபபாக நனைகபறற 
ICBM Campus இன படைேளிபபு விழா

உடகடைனேபபு திடைஙகளுககு 
ஒளியூடடும DIMO Lighting Solutions

புத்தாக்�ோன முமறயிலும் நுட்போன 
வம�யிலும் வடிவமேக்�ப்படட அமனவ -
ருக்குோன இலங்ம�யின் வங்கியான DFCC 
வங்கியின் இம்ணயத்தைத்துக்கு BestWeb.
lk விருது�ள வழங்கும் நி�ழவில் 3 சவளளி 
விருது�ள வழங்கி ச�ௌரவிக்�ப்படடிருந -
தன. 2009 ஆம் ஆணடு முதல் LK Domain 
Registry இனால் வருடாநதம் இநத விருது�ள 
வழங்கும் நி�ழவு ஏற்்பாடு செய்யப்படுகின் -
றமே குறிபபிடத்தக்�து. 

வங்கி ேற்றும் நிதியியல் பிரிவில் சிறநத 
வங்கி இம்ணயத்தைம் என்்பதற்�ான தங்� 
விருது வழங்�ப்படாத நிமலயில், DFCC வங் -
கியின் இம்ணயத்தைத்துக்கு சவளளி விருது 
வழங்கிக் ச�ௌரவிக்�ப்படடிருநதது. அத்து -
டன் ஒடடுசோத்த சிறநத தமிழ இம்ணயத் -
தைம் ேற்றும் சிறநத சிங்�ை இம்ணயத்தைம் 
ஆகிய விருது�ளும் வழங்�ப்படடிருநதன.

எதிர�ாலத்தில் சிறநத வாடிக்ம�யாைர -
�மை மேயப்படுத்திய ேற்றும் டிஜிடடல் 
ேயப்படுத்தப்படட வங்கியா�த் தி�ழவது 
எனும் DFCC வங்கியின் மநாக்�த்துக்�மே -
வா�, வாடிக்ம�யாைர மெமவ, வாடிக்ம� -
யாைர அனு்பவம் ேற்றும் ஒப்பற்ற ்பயன் -
்படுத்தல் இலகுத் தன்மே ஆகியவற்றின் 

அடிப்பமடயில் வங்கியின் இம்ணயத்தைம் 
இலங்ம�யின் சிறநத இம்ணயத்தைங்�ளில் 
ஒன்றா� வடிவமேக்�ப்படடிருநததுடன், 
அதனூடா� சிறநத ்பாவமனயாைர அனு்ப -
வத்மதப ச்பற்றுக் ச�ாடுப்பதற்�ா�, துரி -
தோ� இயங்�க்கூடிய திறன் அம்ெங்�ள, 
சிறநத வடிவமேபபு ேற்றும் �டடமேப -
பு�ள ம்பான்றன ஏற்்படுத்தப்படடிருநதன. 
இநத சதளிவான ேற்றும் எளிமேயான �டட -
மேபபுடன், இலகுவான ேற்றும் ஒரு அழுத் -
தலில் ்பாரமவயிடக்கூடிய தன்மே ேற்றும் 
நிபு்ணத்துவ உ்ணரவு ம்பான்றன DFCC வங்கி -
யின் இம்ணயத்தைத்மத அமனவர ேத்தியில் 
சிறநத வம�யில் சதன்்பட ஏதுவா� அமேந -
துளைன. 

துல்லியோன, பிநதிய ேற்றும் ச்பாருத்த -
ோன த�வல்�மை ஒவசவாரு ்பாவமனயா -
ைரின் சதரிவு சோழியிலும் கிமடப்பமத 
உறுதி செய்யும் வம�யில், வங்கியினால் சிங் -
�ைம், தமிழ ேற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய மூன்று 
சோழி�ளிலுவும் இம்ணயத்தைம் வடிவ -
மேக்�ப்படடுளைது.

இநத விருதின் மூலோ� DFCC வங்கியின் 
இம்ணயத்தைம் ்பரிபூர்ண, நவீன, ்பாவ -
மனயாைருக்கு நட்பான இம்ணயத்தைோ� 
ஏற்றுக் ச�ாளைப்படடுளைதுடன், ொதார்ண 
வங்கியியல் இம்ணயத்தைம் ஒன்றினால் 
வழங்�ப்படும் மெமவ�ள ேற்றும் தீரவு� -
ளுக்கு அப்பாலான தீரவு�மைப ச்பற்றுக் 
ச�ாடுக்கும் வம�யில் அமேநதுளைது. 

DFCC வங்கியின் இணையத்தளததுக்கு 
உயர் விருது

E.B. Creasy அன்ட �ம்்பனி பிஎல்சியின் 
முழு உரிமேயாணமேயின் கீழ இயங்கும் 
லங்�ா ஸ்ச்பஷல் ஸ்டீல் லிமிசடட (லங்�ா 
SSL), உயர தரம் வாய்நத �ம்பி�ள விநிமயா-
�த்தில் வாடிக்ம�யாைர�ளின் நம்பிக்ம�மய 
சவன்ற நாேோ�த் தி�ழவதுடன், தனது 
அவன்தியா, டாரச�ட, ெக்தி ேற்றும் மவரஜ் 

ஆகிய அணி�ளினூடா� தனது சவற்றிப 
்பய்ணத்மத சதாடரநது, தரம் ேற்றும் உற்்பத்-
தித் திறன் மதசிய ோநாடு (NCQP) 2021 இல் 
நான்கு விருது�மை சவன்றிருநதது. 

தரம் ேற்றும் உற்்பத்தித்திறன் முன்மனற்-
றத்துக்�ான இலங்ம� ெம்மேைனத்தினால் 
(SLAAQP) வருடாநதம் ஏற்்பாடு செய்யப்ப-

டும் இநத நி�ழவு, இலங்ம�க்�ான ேப்பா -
னிய தூதுவர மிசுச�ாஷி ஹிமதகியின் ்பங்-
ம�ற்புடன் இடம்ச்பற்றது. இநநி�ழவில் இதர 
அதிதி�ைா� �லாநிதி. சுனில் ேயநத நவரடன, 
சுனில் ஜி விமேசிங்� ேற்றும் SLAAQP இன் 
தமலவர விபுல் குலரடன ஆகிமயார �லநது 
ச�ாணடனர. இநநி�ழவில் நாடடின் ெ�ல 
்பா�ங்�ளிலிருநதும் 250 க்கும் அதி�ோன 
அணி�ள இநநி�ழவில் ்பங்ம�ற்று விமனத்-
திறன் ேற்றும் உற்்பத்தித்திறன் ஆகியவற்மற 
மேம்்படுத்துவது சதாடரபில் முன்சனடுக்�க்-
கூடிய ்பல்மவறு செயற்்பாடு�மை சவளிப-
்படுத்தி ம்பாடடியிடடிருநதன. லங்�ா SSL 
இன் நான்கு அணி�ளினால் சிறநத வலிமே-
�ள ேற்றும் ச்பறுேதி�ள ம்பான்றன இநதப 
பிரிவு�ளில் சவளிப்படுத்தப்படடிருநதது-
டன், அவர�ளின் நம்பிக்ம�, �டின உமழபபு 
ேற்றும் அரப்பணிபபு ம்பான்றவற்றுக்கு உயர 
ச�ௌரவிபபு வழங்�ப்படடிருநதது.

மநரடி விற்்பமனயானது  ஒரு சதாழிலா� 
உலகின் ்பல �ணடங்�ளில் சதாழில்முயற்சி-
யாைர�மை மேம்்படுத்துகிறது. Tupperware 
ேற்றும் Avon ம்பான்ற பிர்பலோன வரத்-
த� நாேங்�ள மநரடியா� ச்பண�ளுக்கு 
ச்பாருைாதார சுதநதிரத்மத வழங்கும் மநரடி 
விற்்பமன செயல்்பாடு�ள மூலம் சவற்றி-
�ரோ� விைம்்பரப்படுத்தப்படடுளைன; 
உலச�ங்கிலும் உளை வீடு�ளில் Tupperware 
நி�ழவு�ள  நடத்தப்படடன, மேலும் Avon 
அழகுொதனப ச்பாருட�ள Avon ச்பண�ள 
மூலம் தமலமுமற தமலமுமறயா� பிர்ப-
லேமடநதன.இலங்ம�யில்,  முன்னணி 
மநரடி விற்்பமன அமேப்பான குமைா்பல் 
மலஃபஸ்மடல்  லங்�ா (GLL) க்கு தாய்ோர-
�ைா� தி�ழும்  ச்பண�மை வலுவூடடுவது 

ஒரு முக்கிய அக்�மறக்குரியவிடயோ� தி�ழ-
கிறது . சதாழில்முயற்சி ேற்றும் சநகிழவான 
மவமல மநரங்�மை ேதிக்கும் தாய்ோர�-
ளுக்கு ேற்றும் குடும்்பங்�ளுக்குச்பாருைாதார 
சுதநதிரத்மத   வழங்குவது முன்னுரிமேயா� 
உளைது, இதனால் அவர�ள தங்�ள வீடு�மை-
யும் வணி�த்மதயும் நிரவகிக்� முடியும்.

இலங்ம�யின் முன்னணியில் உளை ்பல்வம�ப-
்படட கூடடு நிறுவனங்�ளில் ஒன்றான DIMO நிறு -
வனம், �டடட மு�ாமேத்துவம், திரவ மு�ாமேத் -
துவம், ச்பாது ச்பாறியியல் தீரவு�ள உளளிடட 
்பல பிரிவு�ளில் உல�த்தரம் வாய்நத ஒரு முமன -
யிலிருநது ேறு முமனக்�ான இறுதித் தீரவு�மை 
வழங்குவதன் மூலம் இலங்ம�யில் ச்பாறியியல் 
துமறயில் சிறநது விைங்குவமதாடு, இத்துமறயில் 
முன்னணியில் தி�ழகின்றது.

DIMO Lighting Solutions மூலம், ்பாரிய உட -
�டடமேபபு திடடங்�மை ஒளிரசசெய்வதற்�ான 
அதிநவீன தீரவு�மை வழங்குவதன் மூலம், DIMO 

நாடடிலுளை மலடடிங் தீரவு�ளின் முன்னணி 
வழங்குனரா� மவ�ோ� வைரநது வருகின்றது. 
விோன நிமலயங்�ள, அதிமவ� சநடுஞொமல -
�ள, ்பாரமவயாைர அரங்கு�ள அத்துடன் ச்பரிய 
அைவிலான வணி� �டடடங்�ள ம்பான்றன 
இதில் அடங்குகின்றன. 

DIMO Lighting Solutions ஆனது, ேக்�ள வசிக் -
கின்ற, மவமல செய்கின்ற, ்பய்ணம் செய்கின்ற, 
விமையாடுகின்ற, ஓய்சவடுக்கின்ற இடங்�ளில் 
ேனதுக்கு இதோன �ாடசி விமைவு�மை உருவாக்-
கும் வம�யிலான வணி� ரீதியான செயற்்பாடமட 
மேற்ச�ாளகிறது. நானகு தஙக விருதுகன்ள சுவீகரித்துள்்ள  SSL

தாய்ாருக்கு வலுவூட்டும் குள�ாபல் லைஃப்ஸலடைல் ைங்ா

CTC இல் சிறபபாக கசயறபடை பணியா்ளரகளுககு 
விருது வழஙகி ககௌரவம
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(கடந்தவாரத் த்தாடர்்)

பு ழுமவ த�ாண்டுக்குள் எடுத்துக் 
தகாண்ட சிறிய குஞ்சின் பின்்ால் 
10, 12 குஞ்சுகளும் சிறகுகமை இரு 

பக்கமும் விரித்து ஒன்றன்பின் ஒன்றாக 
ஓடும் காட்சி பார்்பப்தற்கு அழகா்து. 
பார்வதி குஞ்சுகளின் விமையாட்டின் 
மூலம் தபரும் ேகிழ்ச்சி அமடந்தார்.

எனினும், எவவைவு ்தான் காவல் காத்-
்தாலும்  �ாம்பல் நிற பருநது ஒமர மேரத்-
தில் கீமழ வநது இரு குஞ்சுகமையும் 
தூக்கிச் த�ன்ற பின் அவள் குஞ்சுகமை 
தவளிமய விடுவ்தம் நிறுத்திவிட் -
டார். இச்�ம்பவம் அவருக்கு தபரும் 
மவ்தம்மய ஏற்படுத்தியது. இரு ோ்தங்-
கள் வயதுமடய குஞ்சுகள் மிக அழகாக 
வைர்நதிருந்த்.

எனினும், இன்னும் மூன்று ோ்தங் -
களின் பின் இைம் வயதுமடய மூன்று 
மகாழிகள் ஒரு வாரத்தில் காணாேல் 
மபாயி். மு்தல் மகாழி காணாேல் 
மபா் ோளிலிருநது அவள் பலத்்த அவ -
்தா்த்துடன் இருந்தாலும் இன்னும் 
இரு மகாழிகள் காணாேல் மபாகும் 
வமர அவளுக்கு என்் ேடந்தது என்பது 
பற்றிய ்தகவல் எதுவும் தபற்றுக் -
தகாள்ை முடியவில்மல.

அதிக ேதுபா்ம் குடி்பப்தற்கு பழக் -
க்பபட்டுள்ை சிவமே�ன் மடஸ்ட்டுக் -
காக ோலாவது மகாழிமய்ப பிடிக்கும் -
மபாது பார்வதி சிவமே�ம் மகயும் 
தேய்யுோக்ப பிடித்துக்தகாண்டார்.

அத்தி்த்்தன்று முழுோளும் பார்வதி 
சிவமே�ம் திட்டித் தீர்த்்தார். சிவமே -
�ன் மூன்று ோட்கைாக வீட்டுக்கு வர -
வில்மல.

***
்தேது கை்ப பரிம�ா்தம்யின் 

மபாது வழங்க்பபட்ட உத்்தரவு �ட்ட -
ரீதியா்்தா? இல்மலயா? என்ப்தன்றி 
அ்பமபாது தபாலிஸ் பரிம�ா்தகர் எழு்ப -
பிய 'பி' அறிக்மக பற்றிய குறி்பபு கார -
ணோக அம்ேணிக்கு அச்�ந்தர்்பபத்தில் 
உடன் மகாபம் ஏற்பட்டது. நீ்தவான் 
ம�ாபாவின் மேல் பக்கோகச் �ாய்நது 
அமேதியாக்ப பார்த்துக் தகாண்டிருந -
்தார்.

***
மகாழிகள் முட்மட இட ஆரம்பித் -

்த். அ்தற்கு இரு வாரங்களுக்கு ேட்டும் 
முன் ோ்தர் �ங்க ஊழியர்கள் வநது 

மகாழி்பபண்மணயில் Loying box ஐ்ப 
தபாருத்தி்ார்கள். Loying box   இன் 
கருத்து என்் என்றும் இது எ்தற்கு்ப 
தபாருத்்த்பபட்டது என்றும் பார்வதிக்கு 
விைங்கவில்மல. எனினும் மகாழிகள் 

முட்மட இடுவ்தற்கு ஆரம்பித்்த பின் 
அவள் அ்த்ால் ஏற்படும் வ�திகமை 
விைங்கிக் தகாண்டார்.

ோதைான்றுக்கு 45 முட்மடகள். 
வாரத்துக்கு 315. ோ்தத்திற்கு 1260. 
வாரத்துக்கு ஒருமுமற வீட்டுக்கு வநது 
12 ரூபாய் 50 �்தவீ்தம் முட்மடமயக் 
தகாள்வ்வு த�ய்்தார்கள். பார்வதி 
தகா்பபி, புத்்தகம் ஒன்றில் கணக்குச் 

த�ய்து பார்த்்தார். வாரத்திற்கு 3937 
ரூபா 50 �்தம். ோ்தத்துக்கு 15,770 ரூபா. 
இரு வருடங்களுக்கு 378,480.00 ரூபா. 
அ்தன்பின் மகாழி இமறச்சிமய  விமல 
தகாடுத்து வாங்குவார்கள். .

மகாழி்பபண்மண வருோ்த்தி்ால் 
பார்வதியின் அமேக்ப பிரச்சிம்கள் 
தீர்ந்த். வாழ்க்மகயில் மு்தன்முமற -
யாக அவருக்கு நிம்ேதி கிமடத்்தது. 
அவள் ேகிழ்ச்சியுடன் காலத்ம்தக் கழித் -
்தார். ஓர் இராத்்தல் பாண்,100 சீனி, 50 
கிராம் ம்தயிமல வாங்குவ்தற்கு அவள் 
சிவமே�னுடன் �ண்மட �ச்�ரவு த�ய்ய 
மவண்டியதில்மல. 

சிவ்பபு்பபட்டியுட்ா் உயர்ந்த �்ப -
பாத்து ம�ாடி ஒன்று, பட்டரியில் இயங் -
கும் 12 நிறத்த்தாமலக்காட்சி, அவைது 
அடுத்்த க்வாக இருந்தது. அ்பமபாது 
்தனூஷ் ேடி்பப்தம் கண்கைால் பார்க் -

கக் கூடிய்தாக இருக்கும்.
அவளுக்கு சிவமே�ன் 

நிம்வுக்கு வந்தது. 
***

மகாழிகள் முட்மட இட  
ஆரம்பித்்த். 10 ோ்தங்களுக் -
கு்ப பின் முக்்தார் பார்வதி -
மயச் �நதி்பப்தற்கு வந்தார். 
�லுமகக் காலம் முடிவமடந -
துள்ை்த்ால் தபற்றுக் -
தகாண்ட கடம் வட்டித்்தவ -
மணயுடன் அடுத்்த ோ்தம் 
மு்தல் த�லுத்்த மவண்டும் 
எ் அவர் த்தரிவித்்தார். ்தான் 
தபற்றது உ்தவிமய ்தவிர, 
கடன் பணேல்ல. பார்வதி 
எவவைவு ்தர்க்கித்்தாலும் 
அவள் மகதயா்பபமிட்ட 
ஒ்பபந்த்ப பத்திரத்ம்த வாசித் -
துக் காட்டிய பின் அவள் 
ேயங்கி விட்டாள். இவவ -
ைவு தபரும் கடன் ்தவமணத் 
த்தாமகமயச் த�லுத்துவது 
எ்பபடி?

இைம் பார்வதியின் 
தேலிந்த உடமல்ப பார்த்்த 
முக்்தார் கூறியது பார்வ -
திக்கு தபரும் நிவாரணோக 
அமேந்தது. கடன் ்தவமண -
மய்ப தபற  முக்்தார் ோ்தாோ -
்தம் வந்தார். அவவாறு அவர் 
வரும் �ந்தர்்பபத்தில் சிவ -
மே�ன் வீட்டில் இருந்தால் 
சிவமே�ன் தவளிக் க்தவி -
்ால் தவளிமயறி விடுவார். 
முக்்தாரின் இட ோற்றத்தின் 
பின் �்கன் வநதுமபாவது 
அவவாமற இடம்தபற்றது.

ஒரு �ந்தர்்பபத்தில் ஓரைவு பணத்ம்தச் 
த�லுத்்த மவண்டிய நிமல பார்வதிக்கு 
ஏற்பட்டது. 

சிவமே�ன் ே்ம்தக் கடுமேயாக்கி 
தகாண்மட இருந்தார். எனினும், எந்த 
ஒரு ோளும் அவன் இது பற்றி்ப மபசிய-
தில்மல.

மகாழிகள் முட்மடயிடும் காலம் 
முடிவிம் தேருங்கிக்தகாண்டிருந்தது. 

அ்பமபாது கடம் அறவிட வந்தவர் 
பண்டார. அழகா்வர் ்தடித்்த உயரோ -்
வர். இன்னும் இரு ோ்தங்கள் கழிநதுவிட்-
ட். நிலுமவத் த்தாமகமயச் த�லுத்து-
வ்தற்குத் ்தவறிய்த்ால் நீதிேன்றத்தில் 
வழக்குத் ்தாக்கல் த�ய்வது த்தாடர்பா் 
ஆரம்ப கடி்தத்துடன் அத்தி்த்்தன்று 
பண்டார வந்தார்.

***
'இந்த �ம்பவத்ம்தக் கண்ட எவராவது 

இங்கு இருக்கின்றீர்கைா?'
தபாலிஸ் உத்திமயாகத்்தர் உயர்ந்த 

குரலில் கூடியிருந்தவர்கமை விளித்துக் 
மகட்டார். எவரும் மப�வில்மல. பின்பு 
நீ்தவான் பார்வதிமய ்தன்முன் அமழத்-
்தார். 

'உேக்கு இது குறித்து ஏ்தாவது கூறுவ -
்தற்கு இருக்கின்ற்தா?'தபாலிஸ் உத்தி-
மயாகத்்தர் அவளிடம் மகட்டார். 

பார்வதி �ற்று நிலத்ம்த்ப பார்த்துக்-
தகாண்டிருந்தார். பின் மிக ம�ாகோகவும்  
அன்புடனும்  சிவமே�ம் மோக்கி்ாள்.

்தன் கம்தமய ஆரம்பித்்தாள். 
பண்டார ஏம்ய ோட்கமை்ப மபான்று 

அன்றும் கடம்க் மகட்டு வந்தார். 
இனியும் காலம் ்தர முடியாது. வழக்-
குத் ்தாக்கல் த�ய்ய மவண்டும் என்றார். 
என்்ால் இ்தற்க்பபால் எதுவும் த�ய்ய 
முடியாது என்றார். பிறகு ேற்ற ோட்க-
மை்ப மபான்று அவர் நிலத்தில் படுத்்தார். 
அவர்  கூமரயில் மவத்திருந்த கிரிஸ்கத்-
திமய எடுத்து 

பண்டார துமரயின் வயிற்றில் குத்தி-
்ார்.

�்தா �ரண பி்ான்ஸ் நிறுவ்த்தின் 
உரிமேயாைமர தகாமலக் குற்றச்�ாட்-
டுக்காக நீதிேன்றத்தில் ஆ�ர் த�ய்யுோறு 
தபாலிஸாருக்கு நீ்தவான் உத்்தரவிட்டார். 
நீ்தவான் கடும் த்தானியில் விடுத்்த கட்ட-
மையி்ால் அம�நது மபா் தபாலிஸ் உத்-
திமயாகத்்தர் வ�்ங்கமை தவளி்பபடுத்்த 
்தயங்கிய நிமலயில் 
ேடம்... ேடம் .. 
பி அறிக்மக என்று 
த�ால்லும் மபாது 
நீ்தவான் அவமரக் 
கடும் பார்மவயில் 
பார்த்்தார்.

க�ோழிப்பண்ணை  

கமல் மமண்டிஸ் 
தமிழில்: - என்.எம். அமீன் - ...?

அ.கனகசூரியர்  ...?

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல :24

இடமிருநது வலம்   

(01) ேதி்பபு, புகழ்.  
(04) ஓர் உறவுமுமற.  
(06) ஒரு சிற்றுண்டி. (திரும்பியுள்ைது)  
(08) கள்வன்.   
(11) ஒருவமக மீன். (குழம்பியுள்ைது)  
(12) வீண் அகராறு அல்லது வீண் மபச்சு.   
(13) ஒரு காட்டு மிருகம் திரும்பிவிட்டது.   
(14) ்தகுதி, உயரிய ்தன்மே.   
(17) தபரு விருட்�ங்களுள் ஒன்று.   
(19) இனிமேயா் பாடல். (திரும்பியுள்ைது)  
(22) பணம்.   
(23) குலம்  
(24) தபண்கள்.  
(25) தேதுவாகச் த�ல்லும் பிராணி.   

மேலிருநது வலம்  

(01) �ோச்�ாரம், ்தகவல்.  
(02) ம�ார்வுத் ்தன்மே.  
(03) ேமழக்கு ேட்டுேல்ல, தவயிலுக்கும் பயன்படும்.   
(05) ேரணம்.   
(07) ஆண்தடான்று மபா்ால் இதுவும் உயரும்.   
(09) கண் இமேக்கு மேலுள்ை பகுதி. (குழம்பியுள்ைது)  
(10) ஏழு ோட்களில் ஒன்று. (குழம்பியுள்ைது)  
(13) வீடு அல்லது காணிக்கு பாதுகா்பபு ்தருவது. (்தமலகீழ்)  
(15)  குறி்பபால் அல்லது மககளின் அம�வுகைால் 
        உணர்த்துவது. (்தமலகீழ்)  
(16) மகள்விக்குறியாக அமேந்த த�ால்.   
(18) முமற்பபாடு.  
(20) தித்தி்பபு. (குழம்பியுள்ைது)  
(21) இ்பபிற்பபு.   

விடைகள்

பாராட்டு பபறுவ�ார்

இடமிருநது வலம்  
01. புரா்த்ம்  04. பமக  06. கரும்பு 
07. விோனி  09. தவல்லம்  12. பாணம் 
14. ஆம்பல்  16. நீக்கு  18. பா்தம் 
19. ோசு  20. �ருகு  21. குைம்  

மேலிருநது கீழ்   
01. புரவி  02. ்தனிமே  03. தவட்கம் 
04. பம்பல்  05. புமக  08. ோகாணம் 
10. நீலம்  11. கும்ோைம் 12. ஆபா�ம் 
13. கும்பம்  15. பால்  17. சுக்கு  

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 23

1. ஆர். ராஹினி,  
மகாவிலடி, 
தோரதகால்ல வீதி,  
தவளிேமட.   

2. ஏ. �நதியாகு,  
34/12, த�மி்ரிவத்ம்த வீதி,  
த்தன்்க்கும்புர.  

3. எ்ப.ஆர்.. ஷக்கூர்,  
145, கம்தப் ேடிமக,   
ேடவமை பஸார்.  

4. மக. கஸ்தூரி,  
தவலிக்கநம்த,  
கண்டி.   

5. திருேதி வி. பாமலநதிரா,  
15/2, ்தயா வீதி,  
தவள்ைவத்ம்த,
தகாழும்பு 06.  

6. எம்.ஆர். இ்பதிகார்,  
பி 9/4, ஒவத்்த,   
ஹிங்குல.   

7. ஏ.எச்.ஏ. அலீம்,  
்தபாலக விடுதி,  
ஏறாவூர்.  

8. சி. அருந்ததி,  
241/15, 
தராக்ஹில்,  
பதுமை.   
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திரு/திருமதி.்்சல்வி ......................................................

          (ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது விரும�த்தககெது)

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

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

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

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

      திகெதி                            ககெ்�ோப்�ம

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்து ப�ோட்டி 
இல: 24

மஞ்சரி குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி
ப�ோட்டி இல. 24

த.ெ�.இல.834. ெகோழும்பு
  

பரிசு பபறுவ�ோர்

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 22

மு்தலாம் பரிசு  

திருமதி இ. ஞோனச்சந்திரன்,  
இல. 40, மு்தலியார் வீதி,  

ேட்டக்கை்பபு.   

இரண்டாம் பரிசு  

திருமதி யு.எச. நஜிமுதீன்,  
155, அம்பாமற வீதி,  
அக்கமர்பபற்று 19.  

மூன்றாம் பரிசு  

மங்கெளம மபனோரஞ்சன்,  
இல. 69, வட்மடவி்தாம் 

வீதி,  கல்மும் 02.  

விஞ்ஞானிகள்  மு்தன்முமறயாக 
நிலாவின் ேண்ணில் ்தாவரங் -
கமை வைர்த்துள்ைார்கள். நிலவில்  

நீண்ட காலம் ்தங்குவம்தச் �ாத்தியோக்குவ -
்தற்கா் ஒரு முக்கியோ் முன்ம்ற்றோக  
இது பார்க்க்பபடுகிறது.

1969  மு்தல் 1972 ஆம் ஆண்டு வமர-
யிலா் அ்பமபாமலா பயணத்தின் மபாது 
ம�கரிக்க்பபட்ட  சிறிய அைவிலா் ேண் 
ோதிரிகமை கிதரஸ் எ்்பபடும் ்தாவரத்ம்த 
வைர்க்க்ப  பயன்படுத்தி்ார்கள்.

அவர்களுக்கு ஆச்�ர்யம் ்தரும் வி்தோக, 
அந்த ேண்ணில் இரண்டு ோட்களுக்கு்ப 
பிறகு விம்தகள் முமைத்துள்ை். 

"ோங்கள்  எவவைவு ஆச்�ர்ய்பபட்மடாம் 
என்பம்தச் த�ால்லமவ முடியாது," என்று 
ஃ்பமைாரிடா  பல்கமலக்கழக மபராசிரியர் 
ஆன்்ா-லி�ா பால் கூறி்ார். இவர், இந்த 
ஆய்வின்  கண்டுபிடி்பபுகள் குறித்்த ஆய்வுக்-
கட்டுமரயின் இமண ஆசிரியராவார்.

"ஒவதவாரு  ்தாவரமும், நிலவின் ேண் 
ோதிரியில் இருந்தாலும் �ரி கட்டு்பபாட் -
டில்  இருந்தாலும் �ரி, ஆறாவது ோள் வமர 
அமவ ஒமர ோதிரியாக இருந்த்," என்று 
அவர்  கூறுகிறார்.

அ்தன்  பிறகு, அவற்றில் வித்தியா�ங்கள் 
ம்தான்றி். நிலவு ேண்ணில் வைர்க்க்பப-
டும்  ்தாவரங்கள் வைர்ச்சியில் அழுத்்தத்ம்தக் 
காட்டத் த்தாடங்கி, தேதுவாக வைர்ச்சி  
குன்றியது.கால் தரக்கார்டிங் த�யலிகளுக்-
குத் ்தமட: கூகுள் ்பமைஸ்மடாரின் முயற்சி 
்தகவல் திருட்மடத் ்தடுக்குோ?இமண-
யத்ம்த முடக்குவதில் 'டிஜிட்டல்' இநதியா 
மு்தலிடம்: 'அரசிடம் ்தரவுகள் இல்மல'ேனு 
நீதி என்றால் என்்? அது என்் த�ால்கி -

றது, ஏன் வந்தது? ஆ்ால்,  இந்த ஆய்வில் 
�ம்பந்த்பபட்டவர்கள், இதுதவாரு திரு்பபு-
மும் என்றும்  பூமிக்குரிய ்தாக்கங்களில் 
ஒன்மறக் தகாண்டிரு்பபது த்தரியவருவ்தாக-
வும்  கூறுகிறார்கள்.

"இந்த  ஆராய்ச்சி ோ�ாவின் ேனி்தர்கமை 
நிலவுக்குக் தகாண்டு த�ல்வது குறித்்த  நீண் -
டகால ஆய்வு இலக்குகளில் முக்கியோ்து. 
ஏத்னில், எதிர்கால விண்தவளி  வீரர்க-
ளுக்கு, நிலவிலும் த�வவாய் கிரகத்திலும் 
காண்பபடும் வைங்கமை  உணவுக்கா் 
ஆ்தாரங்கைாக்ப பயன்படுத்திக் தகாள்ை 
மவண்டும்," என்கிறார், ோ�ா  ்தமலவர் பில் 
தேல்�ன்.

"இந்த  அடி்பபமட ்தாவர வைர்ச்சி ஆய்வு, 
பூமியில் உணவு்ப பற்றாக்குமற உள்ை  பகு-
திகளில் ்தாவரங்கள் எவவாறு அங்குள்ை 
அழுத்்தங்கமைச் �ோளிக்கிறது  என்பம்த்ப 
புரிநதுதகாள்ை உ்தவுகிறது. மேலும், இது 
மவைாண் கண்டுபிடி்பபுகமை  உருவாக்க 
ோ�ா எவவாறு த�யல்படுகிறது என்ப்தற் -
கா் ஒரு முக்கிய உ்தாரணம்.

ஆராய்ச்சியாைர்களுக்கு  இதிலுள்ை �வால் 
என்்தவன்றால், பரிம�ா்தம் த�ய்வ்தற்கு 
அதிகைவிலா் நிலவின் ேண்  இல்மல. 
1969 மு்தல் மூன்று வருட கால்பபகுதியில், 

ோ�ா விண்தவளி வீரர்கள்  �நதிர மேற்பர்ப-
பில் இருநது நிலவின் பாமறகள், கூழாங்கற்-
கள், ேணல் ேற்றும்  தூசு ஆகியவற்மற 382 
கிமலா அைவுக்குச் ம�கரித்து வந்தார்கள்.

பல்லாண்டுக்  காலோக பூட்டி மவக்க்ப -
பட்டிருந்த ோதிரிகளில் இருநது பரிம�ா்த-
ம்க்காக  ஃ்பமைாரிடா பல்கமலக்கழக 
குழுவிற்கு ஒரு த�டிக்கு ஒரு கிராம் ேண் 
என்ற  விகி்தத்தில் நிலவின் ேண் ோதிரி 
வழங்க்பபட்டது.

1972-ஆம்  ஆண்டுக்கு்ப பிறகு மு்தன்மு -
மறயாக 2025-ஆம் ஆண்டில் திட்டமிட்ப-
பட்டுள்ை ஒரு  பயணத்தில் ேனி்தர்கமை 
நிலவில் ்தமரயிறக்க ோ�ா திட்டமிட்டுள் -
ைது. 

2019-ஆம்  ஆண்டு �்வரியில், சீ்ாவின் 
�ாங்'இ4 மராமபாட்டிக் ஆய்வு விண்கலம் 
மூலம்  நிலவுக்கு எடுத்துச் த�ல்ல்பபட்ட 
விம்தகள் முமைத்்த்தாக சீ்ாவின் ம்தசிய  
விண்தவளி முகமே த்தரிவித்்தது.

நிலவில்  உயிரி் வைர்ச்சி மு்தன்முமறயா-
கக் காண்பபட்டது மிக முக்கியோ்  முன்-
ம்ற்றோகக் கரு்த்பபட்டது. விண்தவளி 
ஆராய்ச்சியில் நீண்டகால மோக்கில்  குறி்ப -
பிடத்்தக்க ஒரு முன்ம்ற்றோக இது கரு்த்ப-
பட்டது.

�ாங்'இ4  நிலவின் ேறுபக்கத்தில் ்தமர-
யிறங்கிய பின் மேற்தகாள்ை்ப பட்ட மு்த-
லாவது ஆய்வு  முயற்சியில் கிமடத்்த இந்த 
தவற்றிமயத் த்தாடர்நது, ்தற்மபாது நிலவின் 
ேண்  ோதிரிகமை்ப பயன்படுத்தி ்தாவரங் -
கள் முமைவிடுவம்தாடு, அவற்றின் வைர்ச்சி-
மயச்  �ாத்திய்பபடுத்துவ்தற்கா் முயற்சியி-
லும் முன்ம்ற்றம் கிமடத்துள்ைது. 

பூமிமய  மோக்கிமய இருக்கும் நிலவின் 
பக்கத்தில் அல்லாேல், ேறுபுறத்தில் 
இருைாக  இருக்கும் பகுதியில் ்தமரயிறங்கி 
சீ்ாவின் �ாங்'இ4 விண்கலம் ஆய்வு  மேற் -
தகாண்டது.

சீ்ாவின் �ாங்'இ4 விண்கலம் 2019-ஆம் 
ஆண்டில் நிலவில் ்தாவரம் வைர்க்கும் முயற்-
சிமய நிலவில் �ாத்திய்பபடுத்தியது

2019-ஆம்  ஆண்டு, �்வரி 3 ஆம் திகதி 
்தமரயிறங்கிய இந்த விண்கலத்தில், அந்த்ப 
பகுதியில்  உள்ை நிலவின் ேண்மண ஆய்வு 
த�ய்வ்தற்கா் கருவிகள் இருந்த்.

அ்தற்கு  முன்பாக, �ர்வம்த� விண்தவளி 
ஆய்வு நிமலயத்தில் ்தாவரங்கள் வைர்க்க்ப  
பட்டுள்ை். ஆ்ால் சீ்ாவின் �ாங்'இ4 
விண்கலம் 2019-ஆம் ஆண்டில் அம்த  முயற்-
சிமய நிலவில் �ாத்திய்பபடுத்தியது.

நிலவின்  ேண்ணில் ்தாவரங்கள் வைர்வ்தற்-

கா் 

திறன் 
இரு்ப -
ப து , 

நீண்டகால விண்தவளித்  தி ட் -
டங்களுடன் ஒருங்கிமணக்க்பபட்ட த�யல் -
பாடுகளுக்கு உ்தவும். இரண்டமர ஆண்டு  
காலம் வமர பிடிக்கக்கூடிய, த�வவாய் 
கிரக்ப பயணம் மபான்ற, விண்தவளித்  திட்-
டத்துடன் இமணந்த்தாக இது இருக்கும்.

விண்தவளி  வீரர்கள் உணவுத் ம்தமவக்-
காக பூமிக்குத் திரும்பி வருவ்தற்கா் ம்தமவ 
இல்லாேல்,  விண்தவளியிமலமய ்தங்களுக் -
கா் உணமவ அறுவமட த�ய்து தகாள்வ -
்தற்கா் வாய்்பபு இந்த  ஆய்வுகளின் முலம் 
கிமடக்கும்.

சந்திர மண்ணில் வளரந்்த சசடிகள்  

அறிவியல் சசொல்லும் சசய்தி என்ன?
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காலிமுகத்திடலில் ப�ாராடடம் நடத்தியவரகள்... (03ஆம் பக்்கத் த�ாடர்)

அந்தச் சம்�வஙகளின் பின்்னணியில் �ா்தாள 
உலகக் குழுவி்னர, ப�ாத்தப்�ாருள் மற்றும் 
சடடவிபரா்த மது�ா்ன வியா�ாரிகள் உள்ள்னர 
என்�த்த ்�ாறுபபுடன் கூற விரும்புகின்பறன். 
எ்னபவ, நான் முன்ப� கூறியது ப�ால், சமு்தா-
யத்தில் ஏற்�டடுள்ள இந்த ்நருக்கடிதய ப�ாக்க 
நாம் அத்னவரும் தகபகாரக்க பவண்டும். உண்-
தமயில், நான் அலரிமாளிதகயில் நதட்�ற்ற 
அந்தக் கூடடத்தில் கலநது ்காள்ளவில்தல 
அல்லது அந்த எதிரப�ாளரகதளத் ்தாக்குவ்தற்-
காக காலிமுகத்திடலுக்குச் ்சல்லவில்தல. அந்தச் 
சம்�வஙகளுடன் எந்தத் ்்தாடரபும் இல்லா்த 
ஒருவன் நான். பிறகு எப�டி என் வீடடுக்குத் தீ 
தவக்கப�டடது? அவரகள் என் வீடடிற்கு தீ தவப-
�்தற்கு முன் உதடதமகள் ்காள்தளயிடப�டட்ன.

கே: முன்னாள் பிரதமர் மஹிநத 
ரனாஜபக்ஷ மற்றும் முழு அமம-

ச்சரமையும் இரனாஜி்னாமனா ச்சய்துள்்ள 
நிமையில், ஜ்னாதிபதி பதவி விைகும் 
ைமர கபனாரனாட்டதமத மேவி்டப் கபனா-
ைதில்மை எ் ேனாலிமுேததி்டலில் 
ஆர்ப்பனாட்டததில் ஈடுபட்டைர்ேள் சதரிவி-
ததுள்்ள்ர். இது பற்றி நீஙேள் ேரு-
ததுத சதரிவிகே விரும்புகிறீர்ே்ளனா?
�தில்: ஐக்கிய ப்தசியக் கடசியின் ப்தசியப �டடி-

யல் �ாராளுமன்ற உறுபபி்னர ரணில் விக்ரமசிஙக 
புதிய பிர்தமராக நியமிக்கப�டட ப�ாது, கரதி்னால் 
மற்றும் வண. ஓமல்ப� பசாபி்த ப்தரர ஆகிபயார 

இ்தத்ன விமரசித்்த்னர. உண்தமயில், மூன்றில் 
இரண்டு �ஙகு ்�ரும்�ான்தமதயப ்�ற்ற ஒரு 
அரசாஙகத்தின் பிர்தமர்தான் ்த்னது இராஜி்னாமா-
தவச் சமரபபித்்தார. பமலும், கடந்த ஜ்னாதி�தித் 
ப்தர்தலில் 6.9 மில்லியன் வாக்குகதளப ்�ற்ற 
ஜ்னாதி�திதய �்தவிநீக்கம் ்சய்யுமாறு சில பிரி-
வி்னர பகாருகின்ற்னர. அப�டியா்னால் அதுவும் 
்தவறு. இது அவரகளின் இரடதட பவடத்த்த ்்தளி-
வாகக் காடடுகிறது. இந்தச் ்சயல்களின் பின்்ன-
ணியில் யார இருக்கிறாரகள் என்�த்த மக்கள் 
கண்டறிய முயற்சிப�ாரகள். அஙகு அதமதியா்ன 
ப�ாராடடம் நடத்்தப�டுவ்தாக மக்கள் நித்னக்கின்-
ற்னர. அந்த இடஙகளுக்குச் ்சல்�வரகளுக்கு 
அஙகு உண்தமயில் என்்ன நடக்கிறது என்�து 
்்தரியும். கிராமஙகளில் உள்ளவரகள் இதுப�ான்ற 

ப�ாராடடஙகதள ஏற்�ாடு ்சய்திருக்கிறாரகளா?
நாடடில் ்நருக்கடியா்ன சூழதல உருவாக்-

குவப்த அவரகளின் பநாக்கமாகும். நாடு அரா-
ஜகமாக மாறி்னால், மக்களின் வாக்குகளால் 
ஆடசிக்கு வர முடியா்த அரசியல் கடசிகள் புரடசி-
கரமா்ன அரசியல் ்நருக்கடிதய உருவாக்கி அதி-
காரத்த்த உறுதிப�டுத்்த முடியும். பஜ.வி.பி.யின் 
்ததலவர அனுரகுமார திஸாநாயக்க, காலிமுகத்-
திடல் ப�ாராடடக்காரரகதளச் சநதிக்கச் ்சன்ற-
ப�ாது, அவர வரபவற்கப�டடப்த ்தவிர, ்தாக்கப�ட-
வில்தல. எவவாறாயினும், எதிரக்கடசித் ்ததலவர 
சஜித் பிபரம்தாசபவா அல்லது நாபமா அஙகு 
்சன்றால், நாஙகள் ்தாக்கப�டுபவாம். எ்னபவ, 
இது ஏன் நடக்கிறது என்�த்த நாம் கண்டுபிடிக்க 
பவண்டும்.

சவால்கதள முறியடித்்தவாறு... 
(06ஆம் பக்்கத் த�ாடர்)

இ�னால் த�ாடர்ந்து மே்கோன தபாருளா�ார ேளர்ச்சி அமடந்து 
ேரும் நாடு என்ற சி்றபமப இந்தியா �க்்க மேத்துக் த்காள்ளும்.

இம�்காலத்தில் புதிய ேதிபபீட்டினபடி ஜபபான தபாருளா�ா -
ரம் 3.2 ச�வீ�த்திலிருந்து 3.3 ச�வீ�ோ்க அதி்கரிக்கும். நடபபு 
நிதியாண்டில் அதேரிக்்க தபாருளா�ாரம் 5.2 ச�வீ�ம் ேளர்ச்சி 
்காணும் என முந்திய அறிக்ம்கயில் த�ரிவிக்்கபபட்டிருந்�து. 
இது, �ற்மபாது 4 ச�வீ�ோ்க கும்றத்து நிர்்ணயிக்்கபபட்டுள் -
ளது.ஆ்கமே இந்திய தபாருளா�ாரத்தின ேளர்ச்சியானது ஏமனய 
நாடு்களுடன ஒபபிடும்கயில் உச்ச அளவிமலமய உள்ளமே குறிப -
பிடத்�க்்கது.

இம�மபால சீனாவின தபாருளா�ார ேளர்ச்சி, 5.6 ச�வீ�த்தில் 
இருந்து 4.8 ச�வீ�ோ்க சரிேமடந்துள்ளது. அடுத்� ஆண்டு இந்-
தியாவின ்கடன ேளர்ச்சி எதிர்பார்க்கும் அளவிற்கு மேம்படும். 
மேலும் எதிர்பார்த்��ற்கும் மேலா்க நிதித் தும்றயின தசயல்பாடு 
சி்றபபா்க இருக்கும் எனப�ால் மு�லீடு்களும், நு்கர்வு ேற்றும் 
ம�மேபபாடும் அதி்கரிக்கும். 

த்காமரானா பாதிபபு ்கார்ணோன மேமல இழபபு, த�ாழில் 
முடக்்கம், ேருோன இழபபு, ஏமழ_-ப்ணக்்கார ஏற்்றத் �ாழ்வு அதி -
்கரிபபு, ்கல்லூரி்கள் மூடபபட்ட�ால் ம்கள்விக்குறியான இமளஞர்-
்களின எதிர்்காலம் மபான்ற பல்மேறு சோல்்களுக்கும் ேத்தியில் 
இந்திய தபாருளா�ாரத்தின ேளர்ச்சி வியக்்க மேக்கின்றது எனகி -
்றார்்கள் தபாருளா�ார நிபு்ணர்்கள்.

த்காமரானா பாதிபபு ஏற்படுத்திய தநருக்்கடி்களால் இந்தியா 
�னது தபாருளா�ாரத்தில் பல்மேறு சோல்்கமள சந்திக்்க மநர்ந்�து. 
இ�னால் அமனத்துத் தும்ற்களும் பாதிக்்கபபட்டன. ஆனாலும் 
இந்� தநருக்்கடி்களிலிருந்து விேசாயம், த�ாழில்தும்ற மீண்டு ேந்-
திருக்கின்றன.

விநிமயா்கச் சங்கிலியில் சீர்திருத்�ங்்கமள மேற்த்காள்ளு�ல், 
மூல�ன தசலவினங்்கள் ேற்றும் ஏற்றுேதி உள்ளிட்டேற்றில் 
்கேனம் தசலுத்துேது ஆகியமே அடுத்� நிதியாண்டு்களில் ேளர்ச்-
சிமய ஊக்குவிக்கும் முக்கிய ்காரணி்களா்க இருக்கும் என எதிர் -
பார்க்்கபபடுகின்றது. மேலும் எதிர்ேரும் ்காலத்தில் த�ாற்றுமநாய் 
த�ாடர்பான தபாருளா�ார சீர்குமலவு இருக்்காது எனப�ால் 
இந்திய தபாருளா�ாரோனது ேளர்ச்சிப மபாக்ம்கமய ்காண்பிக்கும் 
எனபம� நம்பிக்ம்கயாகும்.

இந்தியாவில் த�ாழில்தும்ற, நு்கர்வு, ஆகியேற்றில் நிதிநி -
மலமய சேநிமலயில் மேத்திருக்்க ம�மேயான நிதி நிமல 
அரசிடம் இருபப�ா்கவும், எனமே ம�மேபபடும் மபாது 
மூல�னச் தசலவினங்்கமள அதி்கரிக்்க அரசு தி்றனுடன இயங் -
கும் எனவும் அறிக்ம்க்கள் த�ரிவிக்கின்றன.

தபாருளா�ாரத்-
தில் த்காந்�ளிப-
பான நி்கழ்வு்கள் 
நடக்கும்மபாது நிதி 
சந்ம�்கள் அழுத்�த்-
துக்குள்ளாேது ேழக்-
்கம். ஆனால் இந்திய 
நிதி சந்ம�்கள் 
த்காமரானா ்காலத்-
தில் விதிவிலக்்கா்க 
சி்றபபா்கச் தசயல்-
பட்டு உச்சங்்கமள 
எட்டின.

�ற்மபாதுள்ள 
சோலான தபாருளா-
�ார சூழலில் நாடு 
முழுேதும் 2020_-
2025 ்கால்கட்டத்தில் 
உல்கத் �ரம் ோய்ந்� 
உட்்கட்டமேபமப 
உருோக்கி, த�ாழில் 
சூழல் ேற்றும் 
ோழ்க்ம்கத் �ரத்ம� 
மேம்படுத்துேது 
அேசியம். இ�ன 
மூலம் உள்்கட்ட-
மேபபில் உள்நாட்-
டிலும் தேளிநாட்டி-
லும் மு�லீடு்கமள 
ஈர்க்்கவும் இந்திய 
அரசு திட்டமிட்-
டுள்ளது.

இளதமதய சிதறயிபலபய... (02ஆம் பக்்கத் த�ாடர்)

 அது நீதித்தும்றயிலும் சில ோற்்றங்்கமள 
ஏற்படுத்�க் கூடும். 

ஆனால் அ�ற்த்கல்லாம் ோய்பமப 
இல்மல எனறு ேறுத்துமரக்கின்றனர் தசன -
மனமயச் மசர்ந்� ேழக்குமரஞர் ஒருேர். 
“இந்தியாவில் சட்டம் ேலுோனது. நீதித் -
தும்ற பலோனது. அது குற்்றோளி்களா்க 
அமடயாளம் ்காண்மபாமர நடேடிக் -
ம்கக்கு உட்படுத்திமய தீரும். முனனாள் 
மு�லமேச்சர் தஜயலலி�ா த�ாடக்்கம் 
சசி்கலா ேமரயில் இ�ற்கு நிம்றய உ�ா -
ர்ணங்்கள் உண்டு. �மிழ் நாட்டில் ேட்டு -
ேல்ல, இந்தியா முழுேதிலும் இது�ான 
உண்மே” எனகின்றார் அேர். 

ஆ்கமே மபரறிோளனின விடு�மல ஒரு 
த�ாடர் நடேடிக்ம்கக்்கான த�ாடக்்கப 

புள்ளியா்க இருக்கும். இது பல வி�ங்்களில் 
முனோதிரி்கமள உருோக்கியுள்ளது. 

ஆனால், துரதிருஸடேசோ்க �மிழ் 
நாட்டில் இந்�ச் சம்பேம் நி்கழ்ந்�து. அ�ற் -
்கபபால் அபபடி ஒரு சம்பேம் நி்கழ்ந்�ம� 
�ேறு. அ�மனாடு த�ரிந்தும் த�ரியாேலும் 
சிக்கிக் த்காண்டேர்்கள் இவேளவு ்காலம் 
சிம்றக்குள்ளிருக்்க மேண்டி ேந்�து துயரம். 
இருந்�ாலும் மபரறிோளனின விடு�மல 
பலருக்கும் தேற்றிமய. இது அடுத்� ்கட்ட -
ோ்க எஞ்சியுள்ள ஆறு மபருமடய விடு -
�மலக்்கான ்க�வு்கமளத் தி்றந்து விடக் 
கூடும். சிலமேமள நிரந்�ரோ்க மூடி விடும் 
அபாயமும் உண்டு” எனகி்றார் அேர். 

இம�த்�ான நாமும் எதிர்பார்க்கிம்றாம். 
அடுத்து எனன நடக்கும் எனறு த�ரியா� 

நிமலயில். 
மபரறிோளனும் அேருடன சிம்றபபடுத் -

�பபட்டிருந்� ஏமனய அறுேரும் �ங்்கள் 
இளமேமய சிம்றக்குப பரிசளித்துள்ளனர். 
அல்லது அேர்்களுமடய இளமேமய – 
ோழ்க்ம்கமய சிம்ற குடித்து விட்டது. 
இ�ற்குக் ்கார்ணம் அரசியல் படுத்கா -
மலமய. விடு�மலபபுலி்கள் ராஜீவ ்காந் -
திமயக் த்கால்ல முற்பட்ட�ன விமளமே 
இதுோகும். இ�னால் ராஜீவ ்காந்தியும் 
இல்மல. இறுதியில் புலி்களும் அேர்்களு -
மடய �மலமேயும் இல்மல. மிஞ்சியது 
இந்� ோதிரி சிம்றயிருபபு்களும் அமலக்்க -
ழிபபு்களும் துயருமே. 

்காலம் ோறி, ்காட்சி்கள் ோறினாலும் துய -
ரங்்களின நீட்சி ோ்றவில்மல.  

உலத்கங்கும்  பதிமனாரு நாடு்களில் சுோர் 
80 மபருக்கு குரங்்கம்மே மநாய் த�ாற்று 

உண்டாகி  உள்ளது உறுதி தசய்யபபட்டுள்-
ளது எனறு த�ரிவித்துள்ள உல்க சு்கா�ார 
நிறுேனம்  இனனும் த�ாற்்றாளர்்களின எண்-
ணிக்ம்க அதி்கரிக்்கக்கூடும் எனறு  எச்சரித்-
துள்ளது.

இதுேட்டுேல்லாேல்  தேவமேறு நாடு -
்களில் உள்ள மேலும் 50 மபருக்கு குரங்-
்கம்மே பாதிபபு  ஏற்பட்டிருக்்கலாம் எனறு 
சந்ம�்கத்தின அடிபபமடயில் மசா�மன்க -
ளுக்கு  உள்ளாக்்கபபட்டுள்ள�ா்க கூறியுள்ள 
உல்க சு்கா�ார நிறுேனம், அேர்்கள் எந்�  

நாட்மடச் மசர்ந்�ேர்்கள் எனபம�த் த�ரி-
விக்்கவில்மல.

முனன�ா்க  இத்�ாலி, ஸதபயின, மபார்ச்-
சு்கல், அதேரிக்்கா ேற்றும் பிரிட்டன ஆகிய  
நாடு்களில் குரங்்கம்மே பாதிபபு இருபபது 
உறுதி தசய்யபபட்டது. சமீபத்திய  பரே-
லினமபாது ஐமராபபிய ்கண்டத்தில் மு�ல் 
மும்றயா்க பிரிட்டனில்�ான  உறுதியானது. 

ேத்திய  ேற்றும் மேற்கு ஆபபிரிக்்க நாடு்க-
ளில் த�ாமலதூர பகுதி்களில் குரங்்கம்மே  
பாதிபபு மி்கவும் சா�ார்ணோனது. குரங்-
்கம்மே எனபது ஒரு மேரஸ த�ாற்்றாகும்.  
இந்� மேரஸ த�ாற்று உண்டாேது மி்கவும் 

அரி�ானது. 21ஆம் நூற்்றாண்மட அதிர 
மேத்� சில மேரஸ �ாக்கு�ல்்கள்ஈரக்குமிழ் 
தேபபநிமல என்றால் எனன? நாம் ஏன ்கே-
மலபபட மேண்டும்?

இந்�  மேரஸ த�ாற்றின பாதிபபு தபரும்-
பாலும் மி�ோ்கமே இருக்கும். இ�னால்  
பாதிக்்கபபட்டேர்்கள் சில ோரங்்களிமலமய 
கு்ணேமடந்து விடுோர்்கள் எனறு  பிரிட்ட-
னின ம�சிய சு்கா�ார மசமே கூறுகி்றது.குரங் -
்கம்மேயின அறிகுறி்கள் எனன?

குரங்்கம்மே  ஒருேரிடமிருந்து ேற்த்றா -
ருேருக்கு அவேளவு எளிதில் பரோது; 
இ�னால்  தபாதுேக்்களுக்கு ஏற்படும் 

அபாயம் எனபது மி்கவும் கும்றவு எனறு ேல் -
லுநர்்கள்  கூறுகி்றார்்கள். குரங்்கம்மே  பாதிப-
புக்கு எனறு �னியா்க ஒரு �டுபபூசி இதுேமர 
கிமடயாது. தபரியம்மே  த�ாற்ம்ற உண் -
டாக்கும் மேரஸ கிருமிமய மபானம்ற 
குரங்்கம்மேமய உண்டாக்கும்  மேரசும் 
இருபப�ால் தபரியம்மே �டுபபூசிமய 
குரங்்கம்மே பாதிபபில் இருந்து  85 ச�விகி -
�ம் ேமர பாது்காபபு ேழங்கும்.

மேற்கு ஆபபிரிக்்க ேம்க ேத்திய ஆப -
பிரிக்்க எனறு குரங்்கம்மே மேரஸ்களில் 
இரண்டு ேம்க்கள் உள்ளன.

இந்�  த�ாற்று பாதித்� ோ்ணேர்்களுக்கு 

ஆரம்ப்கட்டத்தில் ்காய்ச்சல், �மலேலி,  
வீக்்கம், முதுகு ேலி, �மச ேலி, மசார்வு 
ஆகிய அறிகுறி்கள் த�னபடும்.  ்காய்ச்சல்  
ஏற்பட்டதும் �டிபபு்கள் ஏற்படும். இமே 
தபரும்பாலும் மு்கத்தில் உண்டாகும்.  இந்� 
சிறிய �டிபபு்கள் உடலின பி்ற பகுதி்களுக்கும் 
பரவும். 

தபாதுோ்க உள்ளங்ம்க  ேற்றும் பா�ங்்க-
ளில் இந்� �டிபபு்கள் ேரும். ்கமடசியா்க 
சிரங்கு மபால உண்டாகி  உதிர்ந்து விடும். 
இந்�க் ்காயங்்களால் ம�ாலில் �ழும்பு ஏற்படும். 
14 மு�ல் 21 நாட்்கள் ேமர இந்�த் த�ாற்று, 
�ாோ்கமே சரியாகிவிடும்.

குரங்கம்மையின் அறிகுறி்கள் என்்ன? - உலக்கஙகும 11 நாடு்களில் பரவல்

MHtj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd Ntz;LNfhs;

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR
ePh;g;ghrd mikr;R

cyf tq;fpapdhy; epjpaplg;gl;l xUq;fpize;j 
ePNue;Jk; gpuNjrq;fs; kw;Wk; ePh; tsq;fs; 

Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk; (IWWRMP)

nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkid

(fld; ,y. : IDA 66210)

njhpT nra;ag;gl;l jpl;lq;fSf;fhd rhFgbapy;yhj 

fhyg;gFjpf;fhd tho;thjhu MjuT cjtp (LSA) jpl;lj;ij 

jahhpg;gjw;fhd MNyhridr; Nrit

xg;ge;j ,y.: LK-MOMDE-138825-CS-CQS

01.  ,yq;if murhq;fkhdJ  xUq;fpize;j ePNue;Jk; gpuNjrq;fs; kw;Wk; ePh; tsq;fs; 

Kfhikj;Jt nraw;wpl;lj;jpw;fhf epjpaplnyhd;iwg; ngw;Ws;sJld; ngWiffspd; 

gFjpnahd;iw MNyhridr; NritfSf;F nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ.  

02.  MNyhrid Nritfspd; Nehf;fkhdJ tsit tyJ fiu fhy;tha;> ehfjPg 

Fsk;> mutj;j Fsk;> ,Yf;Fr;Nrid fhy;tha;> ghtw;Fsk; mizf;fl;L> 

khtpyhW ePHj;Njf;f Ntiyfs; kw;Wk; Njt`_t fhy;tha; kw;Wk; mizfl;L> 

GzUj;jhgdq;fSf;fhd LSA jpl;lq;fis IWWRM nraw;wpl;lj;jpd; fPo; 

jahhpg;gjhFk;. kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s nraw;gLj;jy; fhyg;gFjpahdJ MW 

khjq;fs; vd;gJld; vjph;ghh;f;fg;gLk; gzpapd; Muk;g fhyg;gFjpahdJ 2022 Xf];l; 

khjk; MFk;. ,e;j Nritfspd; Nkyjpf tpguq;fshdJ Fwpg;G tpjpKiwfspy; 

(TOR) tpsf;fg;gl;Ls;sJ.  

3.  Nkw;Fwpg;gpl;l gzpf;fhd tpsf;fkhd Fwpg;G tpjpKiwfs; www.iwwrmp.lk/
advertisements  vd;w ,izajsj;jpy; ghh;itaplyhk;

4.  LSA nraw;wpl;lj;ij jahhpg;gjpy; ep&gpf;fg;gl;l mDgtj;Jld; my;yJ epfuhd 

mDgtj;Jld; Nritfis toq;Ftjpy; jq;fs; MHtj;ij ntspapl jFjpahd 

MNyhrid epWtdq;fis IWWRMP miof;fpwJ.  

5.  Mh;tKs;s MNyhrfHfs; mth;fs; Nritfis nraw;gLj;Jtjw;fhf 

Njitg;gLj;jg;gLk; jifik kw;Wk; chpj;jhd mDgtj;ijAilath;fnsd 

ep&gpg;gjw;fhd jftiy toq;fy; Ntz;Lnkd;gJld; gpd;tUtdtw;iwAk; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. (m) fk;gdp Ratpguk; kw;Wk; rig mq;fj;jpdh;fspd; 

jifikfs;> fk;gdp gzpahl;fspd; fle;j mDgtk; mlq;fyhf fk;gdpapd; ngah;fs; 

kw;Wk; gpujhd gzp epiy mYtyh;fspd; RUf;fkhd RajuT (fhyg;gFjp KOtJk; 

gpujhd gzp epiy mYtyh;fspd; ,Ug;G epiyia jaT nra;J cWjp nra;aTk;)> 

rpWntspaPLfs; Nghd;wit. (M) fle;j Ie;J tUlq;fspy; ntspehLfspdhy; 

epjpaplg;gl;l nraw;wpl;lq;fspy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l epfuhd nraw;wpl;lq;fs; kdpj 

khjk; kw;Wk; mnkhpf;f kjpg;gpy; xg;ge;j njhiffs; (Nrit ehLdhpd; njhlh;G 

tpguq;fs;) kw;Wk; ,ize;j MNyhrid xg;ge;jq;fspd; msT (,) fle;j Ie;J 

tUlq;fspy; fzf;fha;T nra;ag;gl;l epjpaply; fzf;Ffs; (<) Vida tsq;fs; 

kw;Wk; Gjpa njhopy; njhopy;El;gk; Mfpad.

06.   MNyhridahsHfs; Vida fk;gdpfSld; jkJ jifikfis 

Nkk;gLj;Jtjw;fhf ,izayhk; Mdhy; ,izg;ghdJ $l;LKaw;rp kw;Wk; / 
my;yJ cg - MNyhridapd; tbtj;jpy; cs;sjh vd;gjid njspthf Fwpg;gply; 

Ntz;Lk;. $l;L Kaw;rpnad;why; $l;LKaw;rpAs;s midj;J gq;Fjhuh;fSk;> 

njhpT nra;ag;gl;lhy;> KOikahd xg;ge;jj;jpw;F ,ize;Jk;> jdpj;Jtkhd 

nghWg;igAilath;fshftpUg;gh;> njhpT nra;ag;gbd;> fk;gdp/ mikg;nghd;W xU 

Kd;nkhoptpw;F khj;jpuk; Vf - MNyhridahsuhf> $l;L Kaw;rp gq;Fjhuuhf 

my;yJ xU cg - MNyhridahsuhf gq;FngWtjw;F mDkjpf;fg;gLth;. 

07.  eyd;fspd; Kuz;ghL njhlh;ghf cyf tq;fpapd; nfhs;ifapy; tpsf;fpAs;sthW 

2017 etk;gh; kw;Wk; 2018 Xf];l; Mfpa tUlq;fspy; jpUj;jg;gl;lJk; 2016 [_iy 

jpfjpaplg;gl;lJk; IPF fld;ngWdh;fSf;fhd cyf tq;fpapd; ngWif xOq;F 

tpjpfshd 3.14> 3.16 kw;Wk; 3.17 Mfpa ge;jpfspy; III Mk; gphptpw;F Mh;tKs;s 

MNyhrHfspd; ftdj;jpw;F Kd;itf;fpd;wJ. 

08.  2016 [_iy khjk; jpfjpaplg;gl;lJk; 2017 etk;gh; kw;Wk; 2018 Xf];l; khjq;fspy; 

jpUj;jg;gl;l cyf tq;fpapd; 'IPF fld; ngWdh;fSf;fhd ngWif tpjpKiwfs;|| 

topfhl;bapd; gpufhuk; MNyhrfhpd; jFjpj; NjHT (CQS) Kiwf;F Vw;g ngWif 

xOq;F tpjpfspd; gpufhuk; xU MNyhrid epWtdk; njhpT nra;ag;gLk;.

09.  Mh;tKs;s MNyhrHfs; Nkyjpf jftiy fPNoAs;s Kfthpapy; mYtyf 
Neuq;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; khj;jpuk; 
Social Safeguard Specialist ,lkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. (+94 112691163)   
njhiyefy;: 0094-11-2691163. kpd;dQ;ry;: iwwrmp@sltnet.lk

10.  Mh;t ntspg;ghlhdJ vOj;J tbtpy; ,U gpujpfspy; 2022 [_d; 13 Mk; jpfjpad;W 
K.g. 11 kzpf;F (cs;@h; Neuk;) gpe;jhky; fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; 
Ntz;Lk;. 

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkid>

xUq;fpize;j ePNue;Jk; gpuNjrq;fs; kw;Wk; 

ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk;>

2 Mk; khb> k`htyp epiyak;>

,y.: 96> Mde;j FkhuRthkp khtj;ij>

nfhOk;G-07> ,yq;if.

njhiyNgrp : +94-112691163
njhiyefy; : +94-112691163
kpd;dQ;ry; : iwwrmp@sltnet.lk

Nky; ePjpkd;wk; - fy;Kid 

Nfs;tp mwptpj;jy; 
fy;Kid Nky; ePjpkd;w tyaj;jpw;Fl;gl;l ePjpkd;w tshfq;fspy; Rj;jpfhpg;Gg; gzpfis Nkw;nfhs;tjw;Fhpa 
Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jFjp tha;e;j epWtdq;fsplkpUe;J ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd. 

njhFjp 01
01. Nky; ePjpkd;wk; fy;Kid
02. khfhz Nkd;KiwaPL Nky; ePjpkd;wk; fy;Kid
03. khtl;l ePjpkd;wk; fy;Kid
04. ePjthd; ePjpkd;wk; fy;Kid

njhFjp-02
01. khtl;l/ ePjthd; ePjpkd;wk; mf;fiug;gw;W
02. khtl;l/ ePjthd; ePjpkd;wk; nghj;Jtpy; 
03. ePjthd ePjpkd;wk; rk;khe;Jiw

vdNt Rj;jpfhpg;G gzpfis xg;ge;j mbg;gilapy; Nkw;nfhs;s tpUk;GNthH chpa tpz;zg;gg;gbtq;fisAk;> 
Nkyjpf tpguq;fisAk; fy;Kid Nky; ePjpkd;w fzf;Fg; gphptpy; kPsspf;f Kbahj itg;ghf &gh. 1>000/- 
Ak; kPsspf;ff;$ba itg;ghf &gh  2>500/- Ak; nrYj;jp 19.05.2022 nrt;tha;f;fpoik gp.g. 12.00 kzp tiu 
ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpz;zg;gq;fs; 03.06.2022 gpw;gfy; 2.00 kzp tiu Vw;Wf;nfhs;tJld; gpw;gfy; 3.00 
kzpf;F tpiykDf;fs; Nfs;tpjhuH Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

xt;nthU ePjpkd;wq;fSf;Fk; Rj;jpfhpg;G gzpfis Nkw;nfhs;tjw;fhf jdpj;jdpahf  tpz;zg;gpf;f Ntz;Lk;. 

Nky; ePjpkd;w ePjpgjp>
Nky; ePjpkd;wk;> 
fy;Kid. 
Nkyjpf njhlHGfSf;F: 0672224984/ 0672225458
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மூத்த எழுத்ததாளர் தி. ஞதானசேகரன்

ஈழத்து நவீன 
இலக்கிய முன்னோடிகள்

6

ன்னால் உங்களுக்கு எந்த 
வி்தமனா் பிரச்சின்யும் 
இருக்்கனாது... ்கனானையில் 

ப�னா்னால் இரவு்தனான திரும்பி்தனான 
வருபவன. சனி, ஞனாயிற்றுக்கிழனம-
்களில் �டிப�்தற்்கனா்க னை�ரிக்கும் 
ப�னாய்விடுபவன!"   

�ச்னசப ப�னாய்னயை �்தறனாமல் 
பசனான்னாள் சரணயைனா.   

எப�டியைனாவது அந்த வீட்டில் ்தஙகி-
விட பவணடுபமனறு அவள் முடிவு 
பசய்திருந்தனாள்.   

"ம்.... நீங்க இவவளவு பசனால்ற்தனா 

இருந்தனா நனாங்கள் ப்கனாஞசம் 
பயைனாசித்துப �னார்க்கிபறனாம்.... 
என்... மன்வி மனாதுரி..?" எனறு 
மன்வியின �க்்கம் திரும்பி்னார்.   

"ஆமனாம்.... ம்கபள எங்களுக்கும் 
குழநன்த இல்னை.... அ்த்னால் 
்தனான பிரசனாநதினினயை இஙப்க 
னவத்துக் ப்கனாணபடனாம். நீங்க 
விரும்பி்னா அவளுடன அந்த 
அனறயில் ்தஙகிக்்கைனாம். 

எங்கள் வீடு சிறி்தனா்க இருப-
�்தனால் பவறு அனற்கள் எதுவும் 
இல்னை!   

"ம்.... அதுக்கு �ரவனாயில்ை நனான 

எப�டி பவணடுமனா்னாலும் அஜஸ்ட் 
�ணணிக்குபவன...!"   

"உங்களிடம் ஐடனடி ்கனார்ட் 
எல்ைனாம் இருக்்கனா?"   

"ஆமனாம்...!" எனறு பசனால்லி 
விட்டு,   

்த்து அனடயைனாள அட்னடனயை 
எடுத்துக் ப்கனாடுத்்தனார் சரணயைனா.   

அன்தப �னார்த்து விட்டு அவனி-
டபம திருபபிக் ப்கனாடுத்து விட்டனாள்.   

நல்ை பவனை அவர் அலுவை்க 
அனடயைனாள அட்னடனயைக் ப்கட்்க-

வில்னை.   
அப�டி ப்கட்டிருந்தனால், சரணயைனா-

வுக்கு அது ப�ரியை பிரச்சின்யைனா்க 
இருநதிருக்கும்.   

ஆ்னால்,   
அவர் அ்தற்கு �திைனா்க பவறு ஒரு 

ப்கள்வினயைக் ப்கட்டனார்.   
"உங்களுக்கு சப்கனா்தர சப்கனா்தரி-

்கள் யைனாரனாவது இருக்குறனாங்களனா?"   
"எ்க்கு ஒபர ஒரு அண்ணன 

மட்டும்்தனான இருக்கிறனார். அவர் ஒரு 
ப�னாலிஸ் இனஸ்ப�க்டர்!"   

"ஓ... அப�டியைனா... அப� ஏன 
�யைப�ட பவணடும்... நனாங்க 
இதுக்கு முநதி யைனானரயுபம இந்த 

விட்டுை ப�னார்டிங்கனா வச்சிக் 
ப்கனாணடதில்னை... ப்தரியைனா்தவங-
்கள பவச்சிக் ப்கனாள்றது பிரச்சி-
ன்்தனாப் அ்த்னால்்தனான அப�டி 
ப்கட்படன... நீங்க ்தப�னா பந்ச்-
சிக்்கனாதீங்க...   "பவணுமுன்னா 
என அண்ணனுக்கு ப�னான பசய்து 
்கடுவை ப�னாலிஸில் இருநது 
ஒருவனர அனழத்து வநது உங்களு-
டன ப�சனவக்்கட்டுமனா?"   

"ஐனயைபயைனா... அப்தல்ைனாம் 
பவணடனாம் பமடம்... உங்கள் மு்கத்-
ன்தப �னார்த்்தனாபை ப்தரியுது, நீங்க 
ஏமனாற்றுக் ்கனாரி இல்னைனனு"   
எனறனாள் மனாதுரி.   

"அந்த வனார்த்ன்த்களுக்கு பரனாம்� 
நனறி அம்மனா... அபப�னா நனான 
இப� ப�னாயிட்டு எ்து உடுபபு 
ப�க்ன்க எடுத்துக் ப்கனாணடு அந-
திக்கு வனாபறன!"   

"ப்கனாஞசம் பநரத்ப்தனாடபயை 
வனாங்க... பிரசனாநதினியும் இன-
னடக்கி பநரத்ப்தனாட வருவ்தனா்கச் 
பசனான்னாள். அவனளயும் உங்க-
ளுக்கு அறிமு்கப�டுத்தி னவக்கி-
பறன!"   

"எத்்த் மணிக்கு அம்மனா அவ 
வருவனா?"   "இனனிக்கு மூனும-
ணிக்ப்கல்ைனாம் வருவ்தனா்க அவ 
பசனான்னா?"   

"சரி... அப� அந்த மூனு 
மணிக்ப்க நனானும் வரப�னாக்குபறன"   

பிரசனாநதினியுடன ப�சுவ்தற்கு 
வனாய்பபு கினடத்து விட்டப்த எணணி 
மகிழ்நது ப�னா் சரணயைனா அவர்-
்களிடமிருநது வினட ப�ற்றுச் 
பசனறனாள்.   

சுமனார் நனாலு மணி அளவில் 
்த்து �யை்ணப ன�னயையும் எழுத்-
துக் ப்கனாணடு, பிரசனாநதினி ்தஙகி 
இருந்த வீட்டுக்குச் பசனறனாள் 
சரணயைனா.   

"ஓ... வனாங்க வனாங்க... மூனறு 
மணியில் இருநப்த உங்கனள எதிர்-
�னார்த்துக் ப்கனாணடிருநப்தனாம்!"   

்தம்�தியைர் மகிழ்ச்சியுடன, சரண-
யைனானவ வரபவற்றனார்்கள்.   

"�ஸ் ப்கனாஞசம் ்தனாம்தமனா்க வநது 
விட்டது... அ்த்னால் ்தனான ்தனாம்தமனா-
கிவிட்டது.   

"ம்... அதுக்கு �ரவனாயில்ை... 
மனாதுரி இவங்களுக்கு அந்த 
அனறனயைக் ்கனாட்டுங்கபளன..." 
எனறு மன்வினயைப �னார்த்து 
பசனான்னார்.   

"வனாங்க... இது்தனான உங்கள் 
அனற இனனும் ப்கனாஞச பநரத்தி-
லும் பிரசனாநதினி வநது விடுவனாள். 
குளியைல் அனறக்குச் பசனறு 
நீங்கள் உனட்கனள மனாற்றிக் 
ப்கனாள்ளைனாம். நனான ப�னாய் பரணடு 
ப�ருக்கும் டீ ப�னாட்டுக் ப்கனாணடுவனா-

பறன!"   
"சரி அம்மனா...!" எனறு பசனால்லி 

விட்டு,   
அனறக்குள் நுனழந்தனாள் 

சரணயைனா"   
�னாத்ரூமுக்குள் பசனறு மு்கம் 

்கழுவிட்டு,   
உனட்கனள மனாற்றிக் ப்கனாணடனாள்.   
அப்த பநரம்.   
இரணடு ்கப்களில் டீனயை எடுத்துக் 

ப்கனாணடு,   
உள்பள வந்தனாள் மனாதுரி.   
"ம்... இந்தனாங்க டீ சூடனா இருக்கு 

குடிங்க..!"   
"பரனாம்� நனறி அம்மனா!"   
"இபப�னா பிரசனாநதினியும் இஙப்க 

வருவனாள்... அவளுக்கு இந்த 

டீனயைக் குடுங்க... அனறக்குள் 
இருப�து ப�ரியை ்கட்டில் என�-
்தனால் இருவருக்கும் அதில் தூஙகிக் 
ப்கனாள்ளைனாம் எனறு நின்க்கி-
பறன... என் நனான பசனால்றது சரி 
்தனாப்...!"   

"ஐபயைனா... நல்ைனாபவ ப�னாதும் 
அம்மனா... ப்கனாஞச பநரம் தூஙகுவ-
துக்குத்்தனாப்... நனான சமனாளித்துக் 
ப்கனாள்பவன!"   

"சரி... நனான வனாபறன!" அவள் 

பசனறதும்,   ்தனைனயை துனடத்்த-
�டிபயை,   

அனறக்குள் நுனழந்தனாள் பிரசனாந-
தினி.   

சிரித்்த �டிபயை,   
அவனள உற்றுப�னார்த்்தனாள் 

சரணயைனா.   
தீ�னின நண�ர்்கள் பசனான -்

ன்தப ப�னால் அவள் அழ்கனா்கத்்தனான 
இருந்தனாள்.   

(இளனம வளரும்)   

இன்ஸ்பெக்டர் கண்டு பிடித்து விட்டடாரடாம் ்கடாலைகடாரலை 

முடிவல்டயப் பபெடாகிறதடாம் அவரது விசடாரலை!   
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க�ொல்லுவத�ொ இளமை க�ொடர�ம�மை வொசித்துக் க�ொண்டு 
வரும் வொச�ர�ளுக்கு ஓர இன்ப அதிரச்சி.   

ஆைொம்,   
இந� துப்பறியும் �ம�யில் க�ொமை�ொரன ைொர எனறு �ண்டு 

பிடித்து எழுதும் வொச�ர�ளில் மூனறு த்பருக்கு நம் நொட்டு 
எழுத்�ொளர�ளின விமை ைதிபபுளள நூல்�ள ்பரிசொ� வழங�ப்படும்.   

நீங�ள கசயை தவண்டிைது க�ொமை�ொரன ைொர எனறு 
�ண்டுபிடித்து எழுதி அனுபபுவது ைட்டும்�ொன. ஒருவர ஒரு 

்பதிமை ைட்டும்�ொன எழு�முடியும். 

க�ொலை�ொரலைக் 
�ண்டுபிடித்ொல்  பரிசு!   

க�ொலை�ொரலை �ண்டுபிடியுங�ள் நூல�லை 
பரிசொ� கெலலுங�ள்

க�ொல்லுவத�ொ இளமை 
தின�ரன் வொரைஞ்சரி தேக்ஹவுஸ் 

க�ொழும்பு-10.

அனுப�பவணடியை மு்கவரி:

ஈ ழத்துத் தமிழ் நாவல் இலக்கியம் 
என்ற ஆய்வு நூலிமை எழுதிய 
கலாநிதி நா.சுப்பிரேணியம், ஈழத்து 

தமிழ் நாவலிலக்கிய  முதன முயற்சிகள் 
பற்றித் தைது நூலில் பினவருோறு குறிப்பிட் -
டுள்்ார்:

'பத்்தானபதாம் நூற்்றாண்டின பிற்பகு -
தியிமல ஈழத்துத் தமிழ் நாவல் இலக்கிய 
முதன முயற்சிகள் மேற்்காள்்ப்பட்டு -
விட்்டை. 1856ஆம் ஆண்டில் ்வளிவநத 
காவலப்பன கமதமய தமிழில் ்வளி -
வநத முதலாவது நாவ்லனறு மு. கணப -
திப்பிள்ம் கருதுகி்றார். Parly the Porter      
என்ற ஆங்கில நாவலின தமிழாக்கோக 
அமேநத இது யாழ்ப்பாணம் ரிலிஜஸ் 
்�ாம�யிட்டியின ்வளியீ்டாகும். ஸனைா 
மூர் எனபார் இதன ஆசிரியர். இநத நூல் 
பார்மல என்ற சுமேதாங்கி (1869), பார்மல 
எனனும் சுமேயாளியின கமத (1876) 
ஆகிய தமலப்புகளு்டன தமிழ்நாட்டிமல 
்வளிவநதுள்்து. இநத நூற்பிரதிகள் 
கிம்டக்கவில்மல. இதமை நாவல் எனறு 
்காள்்லாோ எனபது ஆய்வுக்குரியது. 
காவலப்பன கமத மேமல நாட்டுச் �ேயக் 
கமதகளி்லான்றாக விருக்கலாம். 

கலாநிதி சுப்பிரேணியனின ஐயம் �ரியா -
ைமத எனபதாக அமேநதுள்்து ஆய்வா்ர் 
என. �ரவணன எனபார் எழுதிய ஷகட்்ட -
விழ்க்கப்ப்டாத காவலப்பன கமத- இலங் -
மகயின முதலாவது நாவல் எது? என்ற 
கட்டுமர. இக்கட்டுமர கார்த்திமக 2020 
ஜீவநதியில் ்வளிவநதது.

'காவலப்பன கமதயாைது மூர் ஹனைாஹ் 
எனபவர் 1796இல் இயற்றிய Paley Poter 
எனனும் நாவலின ்ோழி்பயர்ப்பு எனம்ற 
பதிவு ்�ய்யப்பட்டுள்்து. ஆைால் அதன 
மூலப்பிரதிமய இக்கட்டுமரக்காகத் மதடி 
எடுத்தமபாது அநத நூலாைது அட்ம்ட -
மயாடு ம�ர்த்து 12 பக்கங்கள் ேட்டுமே 
்காண்்ட சிறு நூல் எனபமதக் காண முடிந -
தது. 1856ஆம் ஆண்டு மூர் எழுதிய பம்டப் -
புகள் அமைத்தும் மீண்டும் ஒமர நூலாகத் 
்தாகுக்கப்பட்்டமபாது அநத நூலில் இந -
தக்கமத ்வறும் நானமக பக்கங்களுக்குள் 
அ்டங்கிவிட்்டை. இனனும் ்�ால்லப்மபா -
ைால் ்ோத்தமே சுோர் 4500 ்�ாற்கம் 
ேட்டுமே ்காண்்ட கமத. அமத ஒரு 
சிறுகமத எனறு மவண்டு்ேன்றால் கூ்றலா -
மே்யாழிய ஒரு நாவலாக தமிழில் எப்படி 
அம்டயா்ப் படுத்திைார்கள் எனறு ்தரி -

யவில்மல. ஆங்கில உலகில் எங்குமே 
இக்கமதமய ஒரு நாவலாக அம்டயா்ப் -
படுத்தியதில்மல. கும்றநதபட்�ம் ஒரு குறு -
நாவல் உள்்்டக்கத்மதக்கூ்ட இது ்காண் -
டிருக்கவில்மல. ஆகமவ காவலப்பன கமத 
எனகி்ற நூல் ்வளிவநதிருநதாலும்கூ்ட 
அது நாவலாக இருக்க வாய்ப்மப இல்மல 

எனபது ்தளிவாகி்றது'
இநநிமலயில், 1885இல் ்வளிவநத 

அம�னமபயும்டய கமத ஈழத்தின முதலா -
வது தமிழ் நாவல் எனபது நிரூபணோகின -
்றது. இநநாவல் பற்றி நா. சுப்பிரேணியன 
தைது நூலில் பினவருோறு பதிவு ்�ய்துள் -
்ார்

'இலங்மக சுப்றீம் மகாட்டுப் பி்றக்்ற -
ரும் முஸ்லிம் மந�ன பத்திரிமகப் பத்தி -
ராதிபரும் ஆகிய சித்தி்லப்மப ேமரக் -
கார் இயற்றிய அ�னமபயும்டய கமத 
1885ஆம் ஆண்டு முஸ்லிம் மந�ன அழுத் -
தகத்தில் அச்சி்டப்பட்டு ்வளிவநதது.  
இநத நூலின புதிய பதிப்்பானறு அ�ன -
மபயும்டய �ரித்திரம் என்ற தமலப்பு்டன 
1974இல் திருச்சிராப்பள்ளி இஸ்லாமி -
யத் தமிழ் இலக்கிய கழக ்வளியீ்டாக 
வநதுள்்து. இதன கமத ேத்திய கிழக்கு 
நாடுகள் இநதியா ஆகியவற்ம்ற நிமலக் -
க்ைாகக் ்காண்்டது| எைக் குறிப்பிட் -
்டமதாடு நாவலின கமதச்சுருக்கத்மதயும் 
தநதுள்்ார்:

மிசுறு மத� (எகிப்து) காயீர் பட்டிைத்து 
யூசுபு பாக்ா எனனும் இராஜவம்�த்த -
வருக்குப் பி்றநத ேகன குழநமதப் பரு -
வத்திமலமய க்டத்தப்பட்டு  பம்பாயில் 
ஜகுபர் எனபவரி்டம் வ்ருகி்றான. இக் 
குழநமதக்கு அஸன என்ற ்பயரிட்்டைர். 
பதிைானனு வயதில் ஜகுபமர விட்டுப்பி -
ரிநது வஞ�கரின சூழ்ச்சிக்கா்ாை இவன 
அவற்றினினறு தப்பிக்க கல்கத்தா நகருக் -
குச் ்�னறு அங்கிருநத ஆங்கில மத�ா -
திபதி நாயகத்தின ஆதரவில் கற்று மேம் -
படுகி்றான. லார்டு ்்டலிங்்டனின ேகள் 
பாளிைாவின காதலைாகி்றான. மிசுறு 

மத�த்திலிருக்கும் தைது ்பற் -
ம்றாமரக்காணச் ்�ல்கி்றான. 
அங்கும் பல சூழ்ச்சிகட்கு ஆட் -
பட்டுத் தப்பித் தீமயாமரப் 
பிடித்துக் ்காடுக்கி்றான. இவ் -
வீரச் ்�யல்களுக்காக, மப 
எனனும் ்கௌரவ விருமதப் 
்பறுகி்றான.

இக்கமதயம்�ம் ேர்ேச் �ம் -
பவங்களு்டனும் வீர�ாகச் 
்�யல்களு்டனும் இஸ்லாமிய 
பண்பாட்டு அம்�ங்களு்டனும் 
சித்தரிக்கப்பட்டுள்்து. 

மபராசிரியர் எம். ஏ. 
நுஃோன சித்தி்லப்மபயின 

அ�னமப �ரித்திரம் என்ற தைது கட்டுமர -
யில் (ஞாைம் - டி�ம்பர் 2011 இதழ்) பினவ -
ருோறு பதிவு ்�ய்துள்்ார்.

'சித்தி்லப்மபயின  நாவல் ்வளிப்ப -
ம்டயாகமவ அ்றப்மபாதமை மநாக்கம் 
்காண்்டது. இஸ்லாமிய வாழ்க்மக 
மும்றயின உயர்மவக் காட்டுவது ஆசிரி -

யரின மநாக்கம் எனறு ்தரிகி்றது. தைது 
பிரதாை பாத்திரோை அ�மை இஸ்லா -
மிய நம்பிக்மகயில் ஆழ மவரூனறிய 
ஒரு நவீை இம்ஞனின ோதிரி உருவாக 
அவர் பம்டத்திருக்கி்றார்.... அ�னுக் -
கும் பாளினுக்கும் இம்டயிலாை திருே -
ணத்மத இஸ்லாத்துக்கும் மேற்குலகிற் -
கும் இம்டயிலாை திருேணம் பற்றிய ஒரு 
19ஆம் நூற்்றாண்டுப் பார்மவயாக  நாம் 
வி்க்க முடியும். சித்தி்லப்மப தைது 
கதாநாயகனுக்கு அவைது ேத பண்பாட் -
டுச் சூழலில் வ்ர்நத ஒரு ்பண்மண -
யனறி மேமலத்மதயப் பண்பாட்டில் 
வ்ர்நத ஒரு ்பண்மணச் ம�ாடியாக்கு -
வது அனம்றய சூழலில் மிகுநத முக்கியத் -
துவம் உம்டயது. சித்தி்லப்மப பழமே -
வாத அல்லது ேரபுவழி இஸ்லாத்மதயும் 

மேற்குேயோதமலயும் நிராகரிக்கி்றார். 
அவர் இஸ்லாம் ேயப்படுத்தல் மூலோை 
ஒரு நவீை ேயப்படுத்தமல விரும்பிைார் 
எை நாம் கருதலாம். அவரது காலத்மதப் 
்பாறுத்தவமர இமத ஒரு முற்மபாக்காை 
கருத்துநிமல எைக் கருத முடியும்' 

அறிஞர் சித்தி்லப்மப கண்டியில் பி்றந -
தவர். இவரது தநமத முகம்ேது ்லப்மப 
அக்காலத்தில் ஆங்கிலம் கற்்ற மிகச் 
சிலருள் ஒருவர். பிரித்தானிய ஆட்சியா் -
ரால் 1833ஆம் ஆண்டில் இலங்மகயின 
முதல் முஸ்லிம் வழக்கறிஞராக நியேைம் 
்பற்்றவர். இவருக்கு மூன்றாவது குழந -
மதயாக 1838 ஜூன 11இல் கண்டியில் 
பி்றநதவர்தான முகம்ேது காசிம் சித்தி -
்லப்மப.

இவர், திண்மணப் பள்ளிக் கூ்டத்தில் 
கல்வி பயின்ற காலகட்்டத்தில் குர்ஆன 
ஓதல், ோர்க்க �ட்்ட திட்்டங்கள் பற்றிய 
அறிவு ்பற்்றமதாடு, அரபு, தமிழ், ஆங்கி -
லம் சிங்க்ம் ஆகிய ்ோழிகளிலும் சி்றப் -
புத் மதர்ச்சி ்பற்்றார். இவர் தநமதமயப் 

மபானம்ற �ட்்டக் கல்வியிலும் சி்றநது 
வி்ங்கிைார்.

கண்டி ோவட்்ட நீதி ேன்றத்திமல 
1862இல் வழக்கறிஞராக நியேைம் ்பற்்ற 
சித்தி்லப்மப 1864ஆம் ஆண்டில் உயர் 
நீதிேன்ற வழக்கறிஞராக  நியேைம் 
்பற்்றார். �ேகாலத்தில் பிரசித்த ்நாத்தாரி -
�ாகவும் பணிபுரிநதார். கண்டி ோநகர�மப 
நீதிேன்றத்தில் நீதிபதியாகவும் க்டமேயாற் -
றிய இவர், சிறிது காலம் ோநகர�மப உறுப் -
பிைராகவும் பணிபுரிநதுள்்ார்.

கல்விமய முனனிறுத்தி �முதாயத்மத 
மேம்ப்டச் ்�ய்யும் முயற்சிகளில் தீவிரோக 
இவர் ஈடுபட்்டார். முஸ்லிம்கள் கல்வியில் 
முனமை்ற மவண்டியதன அவசியத்மத வலி -
யுறுத்த 1882ஆம் ஆண்டு டி�ம்பர் 21ஆம் 
திகதி முஸ்லிம் மந�ன என்ற ்பயரில் அரபு 

தமிழ் வார இதழ் ஒனறிமை ஆரம்பித்தார். 
தேது வாரப்பத்திரிமக மூலோகத் தேது �முதா-
யத்தின முனமைற்்றத்துக்கு தாம் ஆற்்றவிருநத 
்தாண்டுகள்பற்றி வி்க்கிைார். 1884 ஜூமல 
ோதத்திலிருநது இவரது நாவல் அ�னமபயு-
ம்டய கமத முஸ்லிம் மந�னில் ்தா்டராக 
்வளிவநதது எனபதும் குறிப்பி்டத்தக்கது.  
இஸ்லாத்தின மீது அவர் ்காண்டிருநத பக்தி-
யாைது தேது �முதாயத்தின ேறுேலர்ச்சிக்காை 
பரிகாரங்கம்த் மத்ட அவமரத் தூண்டியதால் 
அவர் தேது �ட்்டத் ்தாழிமலயும் கண்டி 
ோநகர �மபயில் உறுப்பிைர் என்ற வமகயில் 
தேக்கிருநத தகுதிமயயும் தூக்கி எறிநதார். 
தேது பிற்கால வாழ்க்மக முழுவமதயும் 
தேது �முதாயத்தின மேம்பாட்டிற்கும், முன-
மைற்்றத்திற்கும் தீவிரோக ஈடுபடுவதற்காக 
1984இல் அவர் தமலநகர் ்காழும்மபத் 
தைது வாழ்வி்டோகக் ்காண்்டார்.

1884ஆம் ஆண்டில் ்காழும்பு, புதிய 
ம�ாைகத் ்தருவிமல முதலாவது ஆங்கில 
முகேதிய பா்ட�ாமலமய அவர் மதாற்றுவித்-
தார். இப்பா்ட�ாமல பினைர், 'அல்-ேதர�துல் 

மகரியா' எனனும் ்பயரில் இயங்கியது. 
இதுமவ பிற்பாடு ்காழும்பு �ாஹிரா கல்லூ-
ரியாக ேலர்நதது. அடுத்துவநத ஆண்டுகளில் 
பல பிரமத�ங்களிலும் முஸ்லிம்களுக்காை 
பா்ட�ாமலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்்டை. சித்-
தி்லப்மப ்பண்கள் கல்வியிலும் அதிக 
அக்கம்ற காட்டிைார். 1891இல் ்பண்களுக்-
காை பா்ட�ாமல ஒனம்ற இவர் கண்டியில் 
ஆரம்பித்தார்.

 முஸ்லிம் ேறுேலர்ச்சி இயக்கத்தின தநமத, 
முஸ்லிம் பத்திரிமகத்தும்ற முனமைாடி, 
ஈழத்தின முதலாவது நாவமல எழுதியவர் 
மபான்ற பல்தும்ற சி்றப்புகம்க் ்காண்்ட 
சித்தி்லப்மப 05-.02.-1898இல் அேரத்துவம் 
அம்டநதார்.

(்தா்டரும்)

ஈழதது நொவல் இைக்கிய முன்ைொடி சிததிகைபலப



ஹே ஜலபுல ஜங்கு... ஹேய் ேம ேம ோங்கு... தப் லலப்ல கிங்கு ோன் செட்டிங்கு'... 
என ஹெட்லே, ச�ாசமடி, �ாதல் �ாட்சி�ளில் �லக்கி ஜாலியான நடிப்்ால் ரசி�ர�ளிேம் 
'எங்�ள் வீட்டு பிள்லளை' என ்ட்ேம் வாங்கிய சிவ�ாரத்திஹ�யன் 'ோன்' குறித்து மனம் 
திறக்கிறார..  

'ோன்'... லேட்டிஹல ்யமா இருக்ஹ�...?   
 ஆமா... ஜாலியான ச�ாஹலஜ் �லதக்கு தான் ்யப்்டுற அளைவுக்கு லேட்டில் லவச்-

சிருக்ஹ�ாம். ்ேம் முழுக்� அநத லேட்டிலின் எனரஜி இருக்கும், ச�ாஹலஜில் ஒரு 
மாணவலன 'ோன்' ஹ்ால �ாட்டி �லத ்ண்ணியிருநதார இயக்குனர சிபி. ்ேத்தில் 
எஸ்.ஹஜ.சூரயா, ெமுத்திரக்�னி, சிவாங்கி, �ாளி சவங்�ட், முனீஷ�ாநத், ்ாலா நடிச்சி-
ருக்�ாங்�.  

முதல் ்ே அறிமு� இயக்குனஹராடு ஹவலல...?   
 இயக்குனர சிபிக்கு சினிமா ஹமல் ச்ரிய சவறி, �ாதல். சஜயிக்குற 

ஆரவம் இருக்கு. அவஹராே ்யணிக்கும் ஹ்ாது எனக்கும் அநத எனரஜி 
வநத மாதிரி பீல் ்ண்ஹறன். நம்ம இத்தலன ்ேம் ்ண்ணி இருக்ஹ�ாம்ங்கு-
றலத மறநது நாமும் இவங்� ஹவ�த்துக்கு ஓடுஹவாம்.  

எப்்டிசயல்லாம் �லத இருக்�ணும்னு நிலனப்பீங்�...?   
 குடும்்த்ஹதாடு ்ாரக்குற மாதிரி இருக்�ணும். என் �ல்லுாரி வாழ்க்-

ல�யில் நண்்ர�ஹளைாடு நேநத ெம்்வங்�லளை நிலனத்துப் ்ாரத்துத் 
தான் ோன் ஓ.ஹ�. ்ண்ணிஹனன். 'ோன்'னா அடிதடி எல்லாம் ்ண்ற 
ச்ரிய ஆள் கிலேயாது. ஹெட்லே ்ண்ற �லேசி ச்ஞ்சில் இருக்கிற 
ஒருத்தன் தான் ோன்.  

அனிருத், சிவா கூட்ேணி ஹிட்... ?  
 ்ாட்டு ஹிட்ோ� என்ன ஹதலவஹயா அலத தான் டிஸ்�ஸ் ்ண்ணு-

ஹவாம். அனிருத்துக்கு ஜாலியா ்ாட்டு ்ண்ண பிடிக்கும். வாரத்லத-
�ள் கூே ஹ்ாட்டு ச�ாடுப்்ார. 'செல்லம்மா செல்லம்மா' கூே அவர 
சொன்ன வாரத்லத தான். அதுக்�ப்புறம் நான் எழுதிஹனன்.  

ஸ்ரீதிவயா, பிரியங்�ா ஹமா�னுக்கு 2 ்ேங்�ள் வாய்ப்பு... ?
 ஒரு ்ேத்தின் ்ாேல்�ள் ஹிட் ஆகும் ஹ்ாது ரசி�ர�ளுக்கு அநத 

ஹஜாடி பிடிக்� ஆரம்பிக்கிறது அப்்டிதான் ஸ்ரீதிவயா, கீரத்தி, பிரி-
யங்�ா வலர நேக்குது. இதுல ஒரு ச்ரிய விஷயம் அநத 3 ஹ்ருக்-
குஹம தமிழ் நல்லா சதரியும் ..ச�ாசமடியும் வரும்.  

நடி�ர�ள் ெம்்ளை உயரவு குறித்து... ?  
 முதல் ்ே சவற்றி ெம்்ளைம் நிரணயிக்கும். அப்ஹ்ா தான் தயாரிப்-

்ாளைர�ஹளை அடுத்த ்ேத்துக்கு அதி� ெம்்ளைம் ச�ாடுப்்ாங்�. ெம்்ளைத்-
திற்கு ஏற்் எப்்டி உலைக்கிறதுனு தான் ்ாரக்�ணும். ்ேம் எப்்டி ஓடுஹதா 
அலத லவச்சு தான் நடி�ர�ளின் மாரக்ச�ட் இருக்கும்.  

நடி�ர�ள் தயாரிப்்ாளைராகி �ேன் சுலமயில் இருக்�ாங்�ஹளை ....?  
 நடி�னா மட்டும் இருக்ஹ�ன்னு ரிஸ்க் எடுக்�ாம எதுவும் ்ண்ண முடியாது, 

நான் கூே டிவியில் நல்ல ெம்்ளைம் வாங்கிஹனன். அடுத்த �ட்ேம் ஹ்ா� முடிவு 
எடுத்தஹத ச்ரிய ரிஸ்க் தான். 
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ஆர. ராமன், வத்தலளை.   

மேள்வி:- நடிகர் பிரசாத்தைத காண-
வில்லையே... அவர் இபயபாதும் படஙக-
ளில நடிததுக் ககாண்டிருக்கிறாரா?   

பதில்:- அவர் இபமபாது ேதாநாயேனாே 
நடித்துக் கோண்டிருக்கும் படம் 'அநதேன்'. 
இநதபபடத்மத அவரது தநமதயும் நடிேரு-
ோன தியாேராஜன் தயாரித்து இயக்குகிறார்.   

 இநதபபடத்தில், ோர்த்திக், சிம்ரன், 
பிரியா ஆனந, ஊர்வசி, வனிதா விஜயகு-
ோர், சமுத்திரேனி, மே.எஸ்.ரவிகுோர், 
மயாகி பாபு, ேமனாபாலா, மோேன் 
மவத்யா மபான்ற நடிே- நடிமேயர்ேள் நடிக்-
கிறார்ேள்.   

'அநதேன்' படத்மதப 
பற்றி படக்குழுவினர் 
கூறியதாவது' அநதா 
தூன்' கதலுங்கு படத்தின் 
தழுவல்தான் 'அநதேன்'. 
இநதபபடத்தின் ேதாநா-
யேன் ஒரு பியாமனா 
ேமலஞன். 
பிரசாநத் 
பியாமனா 
ேற்று அதில் 
ஒரு நிபுண-
ராே இருபப-
தால் இநத 
ேதாபாத்தி-
ரத்தில் பிர-
சாநத் நடித்தால் சிறபபாே இருக்குகேன்று 
முடிவு கசயத தியாேராஜன், மிேவும் சிரேப-
பட்டு அநதப படத்தின் உரிமேமய வாங்கி 
இருக்கிறார்.   

முக்கியோன ஒரு சம்பவத்மத கசால்-
வகதன்றால், ஒரு ோட்சியில் பிரசாநத் 
பியாமனா வாசித்திருக்கிறார்.   

அநத வாசிபபில் உண்மேயிமலமய 
ேயங்கிப மபான படக் குழுவினரும், 

நடனம் அமேத்த ேலா ோஸ்டரும் 
மே தட்டி ஆரவாரம் கசயதனர்.   

அநத பியாமனாவில் அபபடி 
அற்புதம் கசயகிறார். படத்-

திற்கு மிேப கபரிய 
பலமே அதுதான். 

திகில்- திரில்-
லர் 

சம்பவங்ேமைக் கோண்டு படம் தயாராகி 
வருகிறது.   

வருகிற ஜூமல 1ஆம் திேதி படத்மத 
கவளியிடுவதற்கு ஏற்பாடு கசயதிருபபதாே 
படக்குழுவினர் நம்பிக்மேமயாடு கதரிவித்-
தனர்.   

எம்.எம். ல்ரூஸ், �ல்முலன.   

மேள்வி:- தைனுஷ் நடிததை 'ஜகயே 
தைந்திரம்' படததில லைண்டனில வாழும் 

கபண்ணாக நடிததை நடி்க ஐஸவர்ோ 
லைட்சுமி இபயபாது படம் தைோரிக்கிறா-
ராயே உண்்ேோ..?   

பதில்:- உண்மேதான். 'ஜேமே 
தநதிரம்' படத்தில் தன்னுமடய கசாந-
தக்குரலில் தமிமழப மபசி நடித்து 
அமனவரின் ேனமதயும் ேவர்நதிருந-

தார் நடிமே ஐஸ்வர்யா லட்சுமி. தற்மபாது 
ேணிரத்னம் இயக்ேத்தில் தயாராகி வரும் 
கபான்னியின் கசல்வன்' படத்தில் முக்கிய 
மவடத்தில் நடித்து வரும் இவர் தமிழில் 
இரண்டு படங்ேளில் நடிக்ே ஒபபுக் கோண்-
டிருக்கிறார். நடிமேயாேவும், கோடலிங் 
ேங்மேயாேவும், மவத்தியராேவும் பணி-
யாற்றி வரும் நடிமே ஐஸ்வர்யா லட்சுமி 
தற்மபாது தயாரிபபாைராேவும் எடுத்தி-
ருக்கிறார். இயக்குநர் கேௌதம் ராேசசந-
திரன் இயக்ேத்தில் நடிமே சாய பல்லவி 
ேமதயின் நாயகியாே நடித்து வரும் 'ோர்கி' 
படத்மதத் தயாரித்து வருகிறார்.   

திமரத்துமறயில் சம்பாதித்த பணத்மத 
மீண்டும் திமரத்துமறயில் முதலீடு 
கசயயும் நடிமே கீர்த்தி சுமரஷ், நடிமே 
நயன்தாரா ஆகிமயாரின் பட்டியலில் ஐஸ்-
வர்யா லட்சுமியும் இமணநதிருக்கி-

றார்.   

எஸ்.எல். ராஜஹ�ா்ால், யாழ்ப்்ாணம்.   

மேள்வி:- நடிகர் உதைே நிதி ஸடாலின் 
தி்ர உலைகில இருந்து வி்ட கபறும் 
யபாகிறாராயே?

  பதில்:- நடிேர் உதயநிதி ஸ்டாலின் 
தற்மபாது ோரி கசல்வராஜ் இயக்ேத்தில் 
'ோேன்னன்' என கபயரிடபபட்டிருக்கும் 
படத்தில் நடித்து வருகிறார். இநதப படம்-
தான் அவரது ேமடசிபடம் என அவருக்கு 
கநருங்கியவர்ேள் கதரிவித்து வருகிறார்ேள்.   

இநநிமலயில் அவர் இநதியில் 
கவளியாகி கவற்றி கபற்ற' ஆர்ட்டிக்ேள் 
15' படத்தின் தமிழ் பதிபபான 'கநஞ்-
சுக்கு நீதி' படத்தில் நாயேனாே 
நடித்திருக்கிறார். இபபடத்தின் 
முன்மனாட்டம் அண்மேயில் 
கவளியானது. இதில் உதயநிதி 
கபாலிஸ் சீருமட அணிநது ேம்-
பீரோேக் மதான்றியிருக்கிறார்.   

அத்துடன் அவர் மபசும் 
வசனங்ேள் சமூே நீதிமய வலியு-
றுத்துவதால், திமர உலே 
ரசிேர்ேமை ேடநது 
அமனத்து தரபபு 
ேோன்ேளின் ேவ-
னத்மதயும் ேவர்ந-
திருக்கிறது!   

எம்.மாகிரட், எல்ே�ம.   

மேள்வி:- இேக்கு-
நர் கெச் விய�ாத 
இேக்கததில 
அஜிதகுோர் 
நடிதது 

வரும் படத-
தின் நாேகி 
ோர்?   

பதில்:- 
இதுவமர 
கபயரிடபப-
டாத இநதப 
படத்தில் 
அஜித்துக்கு 
மஜாடியாே 
நடிபபதற்கு 
ஒபபநதோகி 
இருக்கிறார் 
ேஞ்சு வாரியர். 
இநதபபடத்தில் 
அஜித் இரட்மட 
மவடங்ேளில் 
நடித்தாலும் 
நாயேனான 
அஜித்துக்கு 
மஜாடியாே 
ேஞ்சு 
வாரியர் 
நடிப-

பதாே படக்குழுவினர் விைக்ேேளித்தி-
ருக்கிறார்ேள். அஜித்குோர் -ேஞ்சுவாரியர் 
மஜாடி திமரயில் புதிது என்பதால் இநத 
மஜாடிக்கு வரமவற்பும் கூடுதலாே இருக்-

கும் என்று எதிர்பார்க்ேபபடுகிறது.   

எம்.மலர ராணி,
  ச�ாழும்பு-13.   

மேள்வி:- எ�து 
அபிோ� நடி்க ஆன்ட்ரிோ நடிதது 

அடுதது கவளிவர இருக்கும் படங-
கள் எ்வ?   

பதில்:- 'பிசாசு 2', 'ோ', 'ோளிமே', 'மநா 
என்ட்ரி' ஆகிய படங்ேள் தயாராகி கவளி-
யீட்டுக்ோே ோத்திருக்கிறது.   

எல்.எம்.இஸ்மத், மல்வான.   

மேள்வி:- கேலைொசன் நடிதது அடுதது 
கவளிவர இருக்கும் படம் எது?   

பதில்:- 'விக்ரம்' இநதப படம் ஜூன் 
ோதம் 3ஆம்  திேதி கவளி வருகிறதாம். நீண்ட 
இமடகவளிக்குப பிறகு ேேல் ஒரு பாடமல-
யும் பாடியிருக்கிறார்.  

கேள்வி பதில்

சினி பஜார்

ம�ொழிவொணன்

தமிழ் சினிோவின் முன்னணி திமர-
பிரபலோன ஆதி- நிக்கி ேல்ராணி 
மஜாடியின் திருேணம் சிறபபாே நடநது 

முடிநதுள்ைது. 
தமிழில் டார்லிங் படம் மூலம் ேதாநாய-
கியாே அறிமுேோனவர் நிக்கி ேல்ராணி.  

கதாடர்நது யாோவா ராயினும் 
நாோக்ே, மவமலன்னு வநதுட்டா 

கவள்மைக்ோரன்,  கநருபபுடா, 
ேலேலபபு-2, சார்லி சாபளின் 

உள்பட பல படங்ேளில் 
நடித்து  இருக்கிறார். நிக்கி 

ேல்ராணியும், நடிேர் 
ஆதியும் ோதலிபப-

தாே ஏற்ேனமவ  
கிசுகிசுக்ேள் 

வநதன. இருவரும் யாேவா ராயினும் 
நாோக்ே படத்தில் இமணநது  நடித்த-
மபாது ோதல் வயபட்டதாே கூறபபட்டது. 
இதமன அவர்ேள் ேறுக்ேவில்மல. ஆதி 
வீட்டில் நடநத குடும்ப நிேழ்சசிேளில் 
நிக்கி ேல்ராணி பங்மேற்ற  புமேபபடங்ேள் 
வமலத்தைத்தில் கவளியாகி கநருக்ேத்மத 
உறுதிபபடுத்தியது.  மிருேம் படத்தில் ஆதி 
அறிமுேோகி ஈரம், அயயனார், அரவான், 
ேரேத நாணயம், யு  டர்ன் உள்ளிட்ட பல 
படங்ேளில் நடித்து இருக்கிறார். 

நிக்கி  ேல்ராணிக்கும், ஆதிக்கும் திருேண 
ஏற்பாடுேள் நடபபதாே ஏற்ேனமவ தேவல்  
கவளியாகி பிறகு நிசசயதார்த்தம் நடநது 

விட்டதாே நிக்கி 
ேல்ராணி  கூறியிருநதார். 

அதுகுறித்த புமேபபடங்ேமை தனது 
சமூே வமலத்தை பக்ேத்தில்  பதிவு கசயதி-
ருநதார். இநநிமலயில், ஆதி நிக்கி ேல்ராணி 
மஜாடியின் திருேணம் மநற்று நமடகபற்-
றுள்ைது.  இதில் ஆர்யா - சாயிஷா, கேட்மரா 
சிரீஷ் என ஏராைோன திமரபிரபலங்ேள்  
ேலநதுகோண்டு ேணேக்ேமை வாழ்த்-
தினர். இது குறித்த புமேபப-
டங்ேள் சமூே  வமலத்த-
ைத்தில் மவரலாகி 
வருகிறது.

தமிழில் பல 
படங்ேள் நடித்து பிரப-

லேமடநத விேல் தற்மபாது நடித்துள்ை 
அடுத்த படத்தின் அறிவிபபு கவளியாகி உள்ைது.  

நடிேர் விேல் ேதாநாயேனாே நடித்து உருவாகியுள்ை 
படம் ‘துடிக்கும்  ேரங்ேள்’. இபபடத்தின் ேதாநாயகியாே 

மும்மபமய மசர்நத ேனிஷா அறிமுேோகிறார்.  இவர் இதற்கு-
முன் கதலுங்கு, ேன்னட கோழி படங்ேளில் நடித்துள்ைார்.  இவர்-

ேளுடன் சுமரஷ் மேனன், சதீஷ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய ேதாபாத்-
திரங்ேளில்  நடித்துள்ைனர். இபபடத்மத 'ஓடியன் டாக்கீஸ்' சார்பாே  

மே.அண்ணாத்துமர தயாரிக்கிறார். இதமன மவலுதாஸ் என்பவர் இயக்-
கியுள்ைதுடன்,  இமண தயாரிபபாைராேவும் கபாறுபமபற்றுள்ைார்.. 
இவர் ேனவு என்கிற குறும்படத்மத  இயக்கியதற்ோே ேனடா சர்வமதச 
திமரபபட விருது கபற்றிருக்கிறார்.

இபபடத்தில் மும்மபமய மசர்நத 'இநதியன் சகீரா' என  அமழக்ேப-
படும் சிமனோ குபதா ஒரு பாடலுக்கு நடனோடி இருக்கிறார். பிரபல  
இமசயமேபபாைர் ேணிசர்ோவுடன் 23 வருடங்ேள் உதவியாைராே 
பணியாற்றி வரும்,  அவரது சமோதரர் ேேன் ராேவ் பிரசாத் இநதப 

படத்தின் மூலம் இமசயமேபபாைராே  அறிமுேோகிறார். இந-
தபபடத்தில் ஒளிபபதிவாைராே 'யாமிருக்ே பயமே' படத்தில்  

பணியாற்றிய ராம்மி இமணநதுள்ைார். இதன் படபபி-
டிபபு கசன்மனயில் 45 நாட்ேள்  நமடபகபற்றுள்-

ைது. இதன் பிற அறிவிபபுேள் விமரவில் 
கவளியாகும் என  கதரிவிக்ேபபட்-

டுள்ைது.

'டான்'
நான் சேட்டைக்ார
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ல்

ஆதி-நிக்கி கல்ராணி ஜஜராடியி
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வாய்ப்புகைளத் தவற�டா�ர்கள்!
ஒவ்ெவாரு ம�தனும் முன்ேனறுவதற்கும், உயர்ந்த 

அந்தஸ்துக்கைள ெபற்றுக் ெகாள்வதற்கும் அவனுக்கு 
�ைடக்கும் வாய்ப்புக்கைள அவன் ச�யான முைற�ல் 
பயன்படுத்�க் ெகாள்ள ேவண்�யது அவ�யமாகும். 
இைறவன் தான் பைடத்துள்ள ஒவ்ெவாரு ம�தனுக்கும் 
சமமான அள�ல் ஏேதா ஒரு வைக�ல் வாய்ப்புகைள 
வழங்��ருக்�ன்றான் அவற்ைற உ�ய முைற�ல் 
பயன்படுத்�க் ெகாள்பவர்கள் முன்ேனற்றமைட�றார்கள் 
மற்றவர்கள் ேதால்�ையத் தழுவு�றார்கள்.

கல்� கற்பதற்கான வாய்ப்புகள், உயர்கல்�க்கான 
வாய்ப்புகள், ெதா�ல்கைள ெபற்றுக்ெகாள்வதற்கான 
வாய்ப்புகள், �யாபாரங்கைள ஆரம்�ப்பதற்கான 
வாய்ப்புகள், அவற்ைற அ��ருத்� ெசய்வதற்கான 
வாய்ப்புகள், உயர் பத�கைளயும் பத� உயர்வுகைளயும் 
ெபற்றுக்ெகாள்வதற்கான வாய்ப்புகள், தைலைமத்துவத்ைத 
தரக்கூ�ய வாய்ப்புகள், ஆட்� அ�காரங்கைள ெபறக்கூ�ய 
வாய்ப்புகள், என எண்ணற்ற வாய்ப்புகள் ஒவ்ெவாருவருக்கும் 

வந்த வண்ணேம 
இருக்�ன்றன என்பைத 
மறுக்க மு�யாது.

தமது அசாக்ரைதயால், 
கவன�னத்தால், ேசாம் 
ேப�த்தனத்தால், தாழ்வு 
ம ன ப் ப ான் ை ம ய ா ல் , 
‘இயலாது’ என்ற தவறான 

எண்ணத்தால், ‘�றகு பார்த்துக் ெகாள்ளலாம்’ என்ற 
ெபாடுேபாக்கால் இவ்வாறான வாய்ப்புக�ல் பலவற்ைற 
பலரும் நழுவ �ட்டு�டு�றார்கள். இத்தைகய வாய்ப்புகள் 
�ண்டும் தமக்குக் �ைடக்காது என்பைத அவர்கள் 
பு�ந்துெகாள்ள மறந்து �டு�றார்கள்.

வா��ருந்து ெவ�வந்த ெசால், �ல்��ருந்து புறப்பட்ட 
அம்பு, துப்பாக்���ருந்து ெவ�யான குண்டு, கடந்து ேபான 
ேநரம் என்பன எவ்வாறு �ண்டும் �ளாேதா அவ்வாறு தான் 
தவற �டப்பட்ட வாய்ப்புகளும் என்பைத ஒவ்ெவாருவரும் 
நன்கு பு�ந்து உணர்ந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.

“ேபான பஸ்சுக்கு ைக�ட்� �ரேயாசனம் இல்ைல” என்ற 
சாதாரண �ரா�யப் பழெமா� வாய்ப்புகைள தவற �ட்டு 
�ன்னர் ைகேசதப்படக்கூடாது என்பதற்கு எச்ச�க்ைக �டும் 
�கச் �றந்த ப�ப்�ைனயூட்டும் பழெமா�யாகும். 

நாம் எமது வாழ்�ல் எத்தைனேயா வாய்ப்புகைள 
ைக�ட்டு ௧ைவளப்பட்�ருப்ேபாம் ‘நானும்கூட 
எத்தைனேயா அ�ய வாய்ப்புகைள தவற�ட்�ருக்�ேறன். 
அந்த முட்டாள்தனத்ைத எண்� இன்றும் என்ைனேய நான் 
ெநாந்துெகாள்�ேறன். அேத ேபால் பலரும் வாய்புகைள 
பயன்படுத்தாது �ட்டு�ட்டு �ன்னர் கவைலப்படுவைதயும் 
கண்�ருக்�ேறாம். எனேவ �ளப்ெபற மு�யாத இத்தைகய 
ஆழமான இழப்�ன் பா�ப்ைப ச�யாகப் பு�ந்து ெகாண்டு 

வாழ்க்ைக�ல் எந்தெவாரு வாய்ப்�ைனயும் தவற�டாது 
உ�ய முைற�ல் �றப்பாக, �ைறவாக, முைறயாக 
பயன்படுத்� ெவற்� ெகாள்ள உறு�பூண ேவண்டும்.

�ரதமர் ெகௗரவ ர�ல் �க்ரம�ங்க
இலங்ைக�ன் பு�ய �ரதமராக ெகௗரவ ர�ல் 

�க்ரம�ங்க பத� ஏற்றுள்ளார். நாடாளுமன்றத்�ல் ஒேர 
ஒரு ஆசனத்ைத மட்டுேம ைவத்துக்ெகாண்டு ஒருவர், ஒரு 
நாட்�ன்  �ரதமரான சந்தர்ப்பம் உல�ேலேய இதுேவ முதல் 
�கழ்வாக இருக்குெமனக் கருதலாம். 

இவரது பத� ஏற்�ைன 
ஆத�த்தும், எ�ர்த்தும், 
�மர்�த்தும் பல்ேவறு கருத்துக்கள் 
மக்கள் மத்��ல் பர�யுள்ளன. 
இவற்�ல் எ�ர்மைறயான 
கருத்துக்கேள அ�கம் எனலாம். 
எ�னும் நாடு �க ேமாசமான 
ெபாருளாதார ெநருக்க��ல் 
�க்�யுள்ள இவ்ேவைள�ல் 
அ��ருந்து நம் நாட்ைட �ட்டு, 
நாட்�ன் ெபாருளாதாரத்ைத 
�ண்டும் கட்�ெயழுப்�, 
மக்களுக்கு �வாரனத்ைத வழங்குவதற்காகேவ தான் இந்த 
�ரதமர் பத�ைய ெபாறுப்ேபற்றதாக ெகௗரவ ர�ல் 
�க்ரம�ங்க ெத��த்துள்ளார். 

அவர் �து எத்தைகய எ�ர்மைறயான �மர்சனங்கள் ைவக்கப்பட்ட 
ேபா�லும், மற்றவர்கைளப் ேபால் �ன் �ற்காமல் து�ச்சலாக 
எடுத்த இத்�ர்மானத்ைத, நாம் பாராட்டு�ன்ேறாம். இவ்�டயத்�ல் 
�ரதமரது முயற்�கள் ெவற்�ெபற்று இலங்ைக�ன் ெபாருளாதாரம் 
�ரைடந்து நாட்டு மக்க�ன் கஷ்டங்கள் �ர்ந்து, �வாரணங்கள் 
ெபற்று ம�ழ்ேவாடு வாழும் �ைல உருவாக வாழ்த்து�ேறாம்.

பு�ய �ரதமர் ெகௗரவ ர�ல் �க்கரம�ங்க ெதாடர்�ல் 
ெபரும்பாலும் பலரும் அ�ந்�ராத �ல கு�ப்�டத்தக்க �டயங்கைள 
உங்களுக்காக இங்ேக தரு�ேறாம்.

(1) இவர், க.ெபா.த (உ/த) ப�ட்ைச�ல் ேத�ய மட்டத்�ல் 
02ம் இடம், (2) க.ெபா.த (சா/த) ப�ட்ைச�ல் ேத�ய 
மட்டத்�ல் 07வது இடம், (3) ெகாழும்பு ேராயல் கல்லூ� 
�வாதக் குழு மற்றும் நாடகக் குழு�ன் தைலவர். (4) 
இலங்ைக சட்டக் கல்லூ��ல் முதல் ���ல் �த்� ெபற்றவர்.

(5) ஒக்ஸ்ேபார்ட் பல்கைலக்கழகத்�ல் சட்டம் ெதாடர்பான 
முதுகைலப் பட்டம் ெபற்றவர். (6) தனது 15 வய�ல் ஐக்�ய 
நாடுகள் சைப�ல் உைரயாற்�ய உல�ன் ஒேர ஒேர மாணவர், 
(7) ஜப்பான் பாராளுமன்றத்�ல் ஜப்பான் ெமா��ேலேய 
உைரயாற்�ய உல�ன் ெவ�நாட்டு அரச தைலவர், (8)
இலங்ைக�ன் முதலாவது வயது குைறந்த அைமச்சர். 

 (9) உல�ல் அைமச்சர்களுக்காக வழங்கப்படும் “�ெலன் � 
ஒர்” �ருைத இரண்டு தடைவகள் ெபற்ற ஒேரெயாரு இலங்ைக 
அர�யல்வா�, (10) “ேநாபல்” ப�சுக்கு ப�ந்துைரக்கப்பட்ட 
முதலாவது இலங்ைகயர் (1989ல்), (11) இலங்ைக�ல் 
ைகயடக்கத் ெதாைலேப�ையயும், இைணயத்தளத்ைதயும் 
அ�முகப்படுத்�யவர், (12) ேத�ய இைளஞர் ேசைவ 
மன்றத்ைத ஆரம்�த்தவர், (13) இலங்ைக�ல் அறெந�க் 
கல்�க்கு �த்�ட்டவர், (14) கல்��யற் கல்லூ�கைள 
(college of education) ஆரம்�த்தவர், (15) ேபாட்�ப் ப�ட்ைச 
மூலம் ஆ��யர் �யமனம் வழங்கைல ஆரம்�த்தவர், (16) 
ேத�ய கல்� �றுவகத்ைத �று�யவர், (17) 1994 முதல் 
ஐக்�ய ேத�யக் கட்��ன் தைலவர், (18) இலங்ைக�ல் அ�க 
தடைவகள் �ரதமரானவர்,

`ப�த்ததும் பகர்வதும்`
வாரமஞ்ச��ன்
வாசைனத் �ர�யம்! 
இதய இ�ய 
நல் வாழ்த்துகள்! 

ேபரா��யர் ேசமுமு முகம்மத� 
இஸ்லா�ய இலக்�ய கழக தைலவர்
ெசன்ைன, த�ழ் நாடு, இந்�யா.
    
உங்களது ‘ெப�யவரும் fெபரா� காரும்’ கு�ப்�ைனப் 

ப�த்ேதன் ர�த்ேதன். இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
அெம�க்கா ெசன்�ருந்தேபாது, �யுேயார்க் நக�ல் 
ஒரு உணவகத்துக்கு எனது நண்பர் 
அைழத்துச் ெசன்றார். நாம் ெசன்ற 
காைர ஒரு வாகனத் த�ப்�டத்�ல் 
�றுத்��ட்டுத் தான் ெசன்ேறாம். 

உணவருந்� மு�த்து இரன்டு 
ம�ேநரம் க�த்து கா�ல் ஏற 
வந்ேதாம். உணவுக்குச் ெசலவானது 
25 ெடாலர்கள். ஆனால், கார் 
த�ப்�டத்�ன் வாடைக 20 ெடாலர்கள். 
அந்த �ங்காத �ைனைவ இைர�ட்�ப் பார்க்க உங்கள் 
ப�வு உத�யது.

உலக அ��ப்பாளர் �. எச். அப்துல் ஹ�த்

ெஷ�ன் அபூ அக்லஹ்
அல் ெஜ�ரா ெசய்� ேசைவ�ன் �ரபல ெபண் 

ஊடக�யலாளர் ெஷ�ன் அபூ அக்லஹ் கடந்த 
11ம் �க� (11.05.2022) இஸ்ேர�ய பாதுகாப்பு 
பைட�னரால் சுட்டுக் ெகால்லப்பட்டார். 1971ல் 
ெபத்லெஹ�ல், பாலஸ்�ன அரா�ய ��ஸ்தவராக 
�றந்த இவர், ஊடகத்துைற பட்டதா�யாவார். 

ஆரம்பத்�ல் ெமாண்ேடகார்ேலா வாெனா��ன் 
ஊடக�யலாளராக கடைமயாற்�ய ெஷ�ன், 
சமகாலத்�ல் ‘UNRWA’ எனும் பாலஸ்�ன 
அக�களுக்கான ஐக்�ய நாடுக�ன் �வாரண 
�றுவனத்�லும் ப�பு�ந்தார். 1997ல் அல் 
ெஜ�ரா�ல் ஊடக�யலாளராக இைணந்த இவர் தனது 

51வது வய�ல் இறக்கும் வைர 
அப்பத�ேலேய ெதாடர்ந்தார். 
பாலஸ்�ன�ன் �டுதைல 
ேபாராட்டம் சம்மந்தமான 
ெசய்�கைள ேபாராட்ட 
களத்��ருந்து ேநர�யாக 
ெதாகுத்து வழங்குவ�ல் அ�க 
அக்கைற ெசலுத்�னார். 

இஸ்ேர�ய �ைறக் கூடங்க�ல் 
அைடக்கப்பட்ட பாலஸ்�ன 
ைக�கைள ேநர்காணல் 

ெசய்து ஒ�பரப்�னார். 2002 ெஜ�ன் யுத்தம் உட்பட 
காஸா�ல் நைடெபற்ற பல்ேவறு யுத்தங்க�ன் ேபாதும், 
ஆக்�ர�ப்பு தாக்குதல்க�ன் ேபாதும் ேநர�யாக இவர் 
வழங்�ய ெசய்� அ�க்ைககள் முக்�யத்துவம் ெபற்றன. 
பல ெபண்களுக்கு முன்மா��யாக இருந்த இவரது 
ெசயற்பாடுகளால் ஈர்க்கப்பட்ட பல ெபண்களும்கூட  
ஊடகத்துைற�ல் ஆர்வம் ெசலுத்தத் ெதாடங்�யாைம 
�ேசடமாகக் கு�ப்�டத்தக்கது.

இஸ்ேர�ய இரானுவத்�னர் பாலஸ்�ன அக� முகாம் 
ஒன்�ல் ேதடுதல் நடவ�க்ைக�ல் ஈடுபட்ட ேபாது 
அத்தகவல்கைள �ரட்�க்ெகாண்�ருைக�ேலேய, 
எந்த�த காரணமு�ன்�, இவர் இஸ்ேர�யப் 
பைட�னரால் அ�யாயமாக சுட்டுக் 
ெகால்லப்பட்டுள்ளார். பாலஸ்�னத்�ல் இஸ்ேர�ய�ன் 
ம�தா�மானமற்ற அடாவ�த்தன ெசயற்பாடுகளுக்கு 
இது மற்றுெமாரு சான்றாகும். 

இவரது படுெகாைலைய ஐக்�ய நாடுகள் சைப உட்பட 
உல�ன் பல நாடுகளும், பல்ேவறு ஊடக அைமப்புகளும் 
ெவகுவாக கண்�த்துள்ளன. இஸ்ேர�ன் ெகாடூரத்தால் 
அ�யாயமாக தன்னு�ைர இழந்த ெஷ�ன் அபூ அக்லஹ், 
பாலஸ்�ன ேபாராட்ட ச�த்�ரத்�ல் மறக்க மு�யாத ஒரு 
அங்கமாக இடம் ெபறுவார் என்பது �ண்ணம்.

 ேம 18ம் �க� சர்வேதச அருங்காட்�யகத் 
�னம். அதைன முன்�ட்டு, பழங்காலப் �னா�ன் 
சான்�ங்தூய் எனும் ��லத்�ல் கண்ட�யப்பட்ட 
�லங்கு வ��லான ெவண்கலத் ெதால் ெபாரு�ன் 
இந்தப் படம் உங்கள் பார்ைவக்கு. ஆ�ரக்கணக்கான 
ஆண்டுகள் பழைமயானது. ந�ன �ன்சார நாய் ஒன்ைறப் 
ேபான்ற இந்தத் ெதால் ெபாருள் பலதரப்பட்ட மக்க�ன் 
கவனத்ைத ஈர்த்துள்ளது. 
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இப்பத்��ல் இடம்ெபறும் அம்சங்க�ன் ேநாக்ைக, ேபாக்ைக, 
அைமப்ைப, அளைவ, அழைக �ன்பற்� எழுத �ரும்புேவார், 

“ப�த்ததும் பகர்வதும்” பகு�யுடன் ெதாடர்பு ெகாள்ள, �ன்னஞ்சல் 
(email): pptknvm@gmail.com, வாட்ஸ்எப் (WhatsApp): 0777314207    

            பாராட்டுேறாம்! வாழ்த்து�ேறாம்!!

       ��ந்தார் ெபருைம

வாய்ப்ெபான்று வாழ்க்ைகயிேல ஒருதரம்தான் வரும் 

ெபாறுப்பின்றி தவறவிட்டால் கவைலகள்தாம் மிகும்  

ெமய்ேயாடு வாய்ப்புகைள நீ பற்றித்தான் பிடித்தாேல 

ேபருயர் ெவற்றிகள் தாம் உன் காலடிேய வந்து விழும் 

நல்லைத ெசால்�ேறாம்

காண ேவண்�ய காட்�ெயான்று

ெநஞ்சுக்கு ��

ெநஞ்ேசாடு  ெநஞ்சம்

மு�ெவடுத்த �றகு காலந்தாழ்த்துவது �தாக மு�யும்
த� நபராக இருந்தாலும் ச� 

அல்லது குடும்பத்தைலவராக 
இருந்தாலும் ச� அல்லது 
�றுவனத்தைலவராக  இருந்தாலும் 
ச� அல்லது ஏன் நாட்�ன் 
தைலவராக இருந்தாலும் ச� 
மு�ெவடுத்தல் என்பது �கவும் 
�ரதானமான ெசயற்பாடாகும். 
எடுக்கப்படும் மு�வுகேள த� 
வாழ்க்ைகயாக இருந்தாலும் ச� 
ெபாது வாழ்க்ைகயாக இருந்தாலும் 
ச� ெதா�ல் வாழ்க்ைகயாக 
இருந்தாலும் ச� அர�யல் 
வாழ்க்ைகயாக இருந்தாலும் 
ச� ெவற்� ேதால்�கைளத் 
�ர்மா�க்�றது.  ச�யான ேநரத்�ல் 
ச�யான மு�வுகைளக்  கால 
ேதச வர்த்தமானங்களுக்கு ஏற்ற 
�தத்�ல் எடுக்க  ேவண்டும். 
அப்ேபாதுதான் ச�யான 
இலக்குகைள ேநாக்�ச்  ெசல்ல 
மு�யும்.ஒரு �றுவ னத்�ன் 
முகாைமயாளைரப்  ெபாறுத்த 
வைர�ல் ச�யான ேநரத்�ல் 
ச�யான மு�வுகைள எடுத்தல் 
என்பது �கவும் முக்�யமான 
ெதான்றாகும். அப் ேபாதுதான் 
அவர் தான் சார்ந்த �றுவனத்�ன் 
ெசயற்பாடுகைளச்  ச�யான 
முைற�ல் ஒழுங்கைமத்து ச�யான 
இலக்�ல் ெகாண்டு ெசல்ல 
மு�யும் என்ற கருத்துக்கைள 
�ழ்வரும் ஈர��ல் �ருவள்ளுவர்  
�ளக்கு�ன்றார்.  

எண்ணித் துணிக கருமம் 
துணிந்தபின் 
எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு.                   
                                              (குறள் -467)

ஒருவர் ஒரு ெசய�ல் 
இறங்குமுன் நன்றாகச் �ந்�த்து  
மு�ெவடுத்த �றேக ெசய�ல் 
இறங்க ேவண்டும். ெசய�ல் 
இறங்�ய �றகு அச்ெசயைலப் 
பற்�ச் �ந்�க்கலாம் என்பது 
தவறு என்�றார் �ருவள்ளுவர். 
எனேவ �றுவன ெமான்�ன் 
முகாைமயாளர் ேபாதுமான 
தகவல்கைளச் ேசர்த்து அந்தத்  
தகவல்கைள ஆராய்ந்து  
நன்றாகச்  �ந்�த்த �ன்ேப 
எதைன எப்ப� எங்கு எவ்வாறு 
ெசய்வெதன்று மு�ெவடுக்க 
ேவண்டும் . ெசய�ல் இறங்�ய  
�ன் �ந்�க்கலாம் என்று அந்த 
முகாைமயாளர் �ைனப்பாரா�ன்  
அவர் சார்ந்த �றுவனத்�ன் 
எ�ர்பார்த்த இலக்குகைள 

அைடவ�ல்  �ரச்சைனகள் 
ஏற்படலாம் அது மட்டுமல்ல 
அந்த �றுவனத்ைத நடத்�ச் 
ெசல்வ�லும் �ரச்�ைனகள் 
ஏற்படாலம் என்பதுடன்  இது 
ஒரு தவறான  முகாைமத்துவம் 
என்�றார் �ருவள்ளுவர்.

ச�யான தகவல்கள் இன்� 
ஆராயாமல் எடுக்கப்பட்ட 
மு�வுக�னால் அல்லல்பட்ட 
த�நபர்கைள, குடும்பங்கைள, 
�றுவனங்கைள, நாடுகைள 
நாங்கள் பார்க்�ேறாம். 
தைலவர்களால் எடுக்கப்பட்ட 
தவறான தூர ேநாக்கற்ற 
மு�வுக�னால் எத்தைனேயா 
நாடுகள் சமூக, ெபாருளாதரா, 
அர�யல் ெநருக்க�க்குள் உள்ளா� 
மக்க�ன் ெவறுப்புக்கு ஆளா� 
அரசாங்கங்கள் மக்களால் தூக்�  
எ�யப்பட்ட  சமபவங்கள் 
வரலாற்�ல் �ைறயேவ நடந்து 
இருக்�ன்றன.

�ருவள்ளுவ�ன் இக்கருத்து  
ேஹபர்ட் ைசம�ன் (Herbert Sim 
on, 1916 -2001) �ைனத்�றனான 

மு�ெவடுத்தல்  (Effective Decision 
Making) என்ற கருத்துடனும் 
�ட்டர் ட்றக்க�ன் ”.(Peter 
Ferdinand Drucker 1909 –2005 ) 
து�ந்து மு�ெவடுத்தல் என்ற 
கருத்துடனும் ஒத்துப்ேபாவைதக் 
காணலாம்.  ைசமன் ஒரு ெசயல் 
பற்� மு�ெவடுக்கமுன்  அது 
ெதாடர்பான தகவல்கைளச்  
ேசக�க்க  ேவண்டும் என்�றார். 
ைசம�ன் கருத்துப்ப� 

மு�ெவடுத்தெலன்பது மூன்று  
வைகப்படும். அைவயாவன, 
புத்� சா�த்தனமான நடவ�க்ைக 
(Intelligence Activity), 
வ�வைமக்கப்பட்ட நடவ�க்ைக 
(Designed Activity) மற்றும் 
ெத�ந்ெதடுக்கும் நடவ�க்ைக 
(Choice Activity) என்பனவாம். 
மு�ெவடுத்தல் ெதாடர்பான 
ைசம�ன் இந்தக்  கருத்துக்கைளக்  
�ழ்வரும் ஈர��ல் �ருவள்ளுவர்  
�றப்பாக ெவ�ப்படுத்து�ன்றார்.

ஒல்வ தறிவது அறிந்ததன் 
கண்தங்கிச் 
ெசல்வார்க்குச் ெசல்லாதது 
இல்.                         (குறள் -472)

ஒருவர் தனக்குப் ெபாருந்தும் என 
�ைனத்து ெத�வு ெசய்து ஒரு ெசய�ல் 
ஈ.டுபடும்ேபாது அச்ெசயல் பற்�ய   
அைனத்ைதயும் ஆராய்ந்த�ந்து 
அச்ெசய ைலப்  புத்�சா�த்தனமாக 
வ�வைமக்கப்பட்ட  முைற�ல் ெசய்ய  
முயற்� ேமற் ெகாண்டால் மு�யாதது 
என்று எதுவு�ல்ைல என்�றார் 
�ருவள்ளுவர் . தனது �றுவனத்�ல் 
ஒரு ெசய�ல் ஈடுபட முகாைமயாளர் 
மு�ெவடுக்கும்ேபாது அச் ெசயலால் 
�ைளயக்கூ�ய  சாதக பாதகங்கள் 
பற்� நன்கு கலந்தாய்வு  (Consultation) 
ெசய்து ெபாருத்தமான �றுவனத்�ன் 
ெவற்�கரமான இயக்கத்ைத உறு� 
ெசய்யும் வைக�ல் மு�ெவடுக்க  
ேவண்டும்  என்�றார் �ருவள்ளுவர். 
அவ்வாறு ஒரு  முகாைமயாளர் 
ஆராய்ந்து மு�ெவடுத்த �றகு தான் 
எடுத்த மு��ைன �ைறேவற்ற 
(Execution) ேவண்டும் அவ்வாறு 
இல்லாது �ைறேவற்றுவைத 
ஏதாவது காரணங்கைளக்  காட்� 
காலந்தாழ்த்துவது எப்ேபாதும் �தாக 
மு�யும். இக்கருத்துக்கைள  �ழ்வரும் 
ஈர��ல் �ருவள்ளுவர்  �றப்பாக 
�ளக்கு�ன்றார் .

சூழ்ச்சி முடிவு 
துணிெவய்தல் 
அத்துணிவு 
தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் 
தீது.                (குறள் -671)

அதாவது ஒரு ெசய�ல் 
ஈ.டுபட மு�ெவடுக்கும் ேபாது 
அச்ெசயலால் �ைளயும் சாதக 
பாதகங்கள் பற்�ய ஆராய்ச்�யும் 
மு�வைடந்�ருக்க ேவண்டும். 
அேத ேபால் மு�ெவடுத்த 
�றகு காலந்தாழ்த்துவது �தாக 
மு�யும் என்�றார் .அதாவது ஒரு 
�றுவன் முகாைமயாளர்அல்லது 

நாட்�ன் தைலவர் என்பவர் தான் 
மு�ெவடுக்கும்ேபாது சமூக 
ெபாருளாதார அர�யல் சூழ்�ைலகைள 
கவனமாக ஆராய்ந்து மு�ெவடுக்க 
ேவண்டும் அேதேபால எடுத்த 
மு��ைன மாற்றம் ெசய்ய முயலாமல் 
ெசயல்படுத்தேவண்டும் என்�றார் 
�ருவள்ளுவர். 

இவ் ஈர��ல்  �தா�த்து 
ேயா�த்தல் (Deliberation-சூழ்ச்�), 
மு�ெவடுக்கும் �றன் (Decision 
Making-மு�வு து�ெவய்தல்), 
ச�யான ேநரத்�ல் �ைற ேவற்றுவது 
(Timely Execution –அத் து�வு 
தாழ்ச்�யுள் தங்குதல் �து)  ஆ�ய 
முகாைமத்துவம்  பற்�ய கருத்துக்கைள 
�ருவள்ளுவர்  ெவ�ப்படுத்து�றார். 
எனேவ ெவற்�கரமான முகாைமயாளர் 
அல்லது தைலவர்  என்பவர் �தா�த்து 
ேயா�ப்பவராகேவா அல்லது 
ேயா�த்து மு�ெவடுப்பவராகேவா 
மட்டும் அல்லாமல் எடுத்த மு�ைவ 
அமுல்படுத்துபவராகவும் இருக்க 
ேவண்டும்.

உண்ைம�ல் ஒரு ெசயைலக் கு�த்து 
கலந்து ஆேலாசைன ெசய்து ெத�வு 
ெபற்று  மு�வு எடுத்த�ன்பு அதைன 
ெசய�ல் ெசய்வ�ல் காலந்தாழ்த்துதல் 
எப்ேபாதும் �தாகும் என்�றார் 
�ருவள்ளுவர். உதாரணமாக ஒரு 
ெப�ய �ட்டத்ைதத் ெதாடங்குவதற்கு 
முன் அதனுடன் ெதாடர்புைடய 
அைனவருடனும் அது பற்�த் 
ெத�வு ஏற்படும்வைர நன்கு கலந்து 
ஆேலா�த்து உறு�யான மு�வு 
எட்டப்படேவண்டும். அம்மு�வு 
�ட்டம் ெதாடங்குவதாகவும் 
இருக்கலாம் அல்லது 
ைக�டுவதாகவும் இருக்கலாம். 
எப்ப��ருந்தாலும் அந்த மு�ைவ 
அதாவது ெசய்யத் து�ந்த 
ெசயைலச் ெசயல்படுத்துவ�ல் 
காலம் தாழ்த்�னால் எ�ர் பாராத  
�ைளவுகள் உண்டா� �ைமகள் 
�ைளக்கும்.

கால தாமதம் ெசய்யும் ேபாது 

மு�வு எடுக்கும்ேபாது உள்ள 
சூழ்�ைல மாறக்கூடும். இத்தைகய 
மா�ய சூழல் பாதகமான 
�ைளவுகைளத்  தரக்கூ�ய 
ஒன்றாகவும் இருக்கக் கூடும். 
ஏற்படும் சூழல் மாற்றங்களுக்குக் 
ஏற்ப �ல ேவைளக�ல் ெசயல்படுத்த 
மு�ந்த கா�யங்கைளத் �ரும்பவும் 
முத�ேல இருந்து ெசய்ய ேவண்�ய 
ஒரு �ைலயம் ஏற்படக்கூடும். �ல 
ேவைளக�ல் கால ��ப்ைப அ�ந்து 
ெகாள்ளும் ேபாட்�யாளர்கள் அதைன 
தமக்குச் சாதகமான முைற�ல் 
பா�க்கக்கூடும். இதனால் �ைடத்த 
வாய்ப்புகள் �ண்டும் �ைடக்காமல் 
ேபாகலாம். எனேவதான் 
�ருவள்ளுவர் எடுத்த மு�வுகைள கல 
ேநரத்ேதாடு அமுல்படுத்த ேவண்டும் 
என்று �தந்துைரக்�றார். 

அேதேபால முகாைமயாளர் 
அமுல்படுத்தக் கூ�ய மு�வுகைளேய 
எடுக்க ேவண்டும் என்பதுவும் 
�ருவள்ளுவ�ன்  கருத்தாகும். 
எனேவ ஒரு முகாைமயாளர்  
அமுல்படுத்தமு�யாத மு�வுகைள 
எடுப்பாரா�ன்  அவ�ன் 
மு�வுக�னால்  �றுவனத்�ற்கு 
எந்தப் �ரேயாசனமும் 
�ைடயாது என்பைத 
�ருவள்ளுவர் வ�யுறுத்து�றார். 
பல �றுவனங்க�னதும் 
நாடுக�னதும் தைலவர்கள் 
ஏன் குடும்பத்தைலவர்கள் கூட 
அமுல்படுத்த மு�யாத மு�வுகைள 
எடுத்து அவ�ப்பட்டைதயும் 
அடுத்தவர்கைளயும் அவ�க்கு 
உள்ளாக்�யைதயும் நாங்கள் 
பார்க்�ேறாம்.

உதாரணமாக  அவசர�ைலைமக�ன் 
(Emergency Situation) ேபாது அல்லது 
ேப�டர்கள் அனர்த்தங்கள் (Disaster) 
�கழும்ேபாது முகாைமயாளர் அல்லது 
தைலவர் என்பவர் �ைலைமக்ேகற்ப 
து�தமாக மு�ெவடுக்கத்  
ெத�ந்தவராகவும் �ன் அம்மு�ைவ 
ெசயல்படுத்தக் கூ�யவராகவும் 
இருக்க ேவண்டும். அப்ேபாதுதான் 
�வாரணப் ப�கைள அல்லது 
�ட்புப் ப�கைள ெசவ்வேன ெசய்ய 
மு�யும். �றுவனத்ைத அல்லது 
மக்கைள அனர்த்தங்க�ன் பாதக 
�ைளவுக�ல் இருந்து பாதுகாக்க 
மு�யும். எனேவ தகவல்கைள 
ேசக�த்தலும் ேசக�த்த தகவல்கைளக் 
கவனமாக ஆராய்தலும் அதன் 
அ�ப்பைட�ல் மு�ெவடுத்தலும் 
எடுத்த மு�வுகைளச் ச�யான 
முைற�ல் தாமத�ன்� முன்னு�ைம 
அ�ப்பைட�ல் அமுல்படுத்தலும் ஒரு 
முகாைமயாள�ன் அல்லது தைலவ�ன் 
ப� என்�றார் �ருவள்ளுவர்.

 

முகாைமயாளர் ேக. பத்மானந்தன்

�ருவள்ளுவர் எனும் ெதய்வீக
08

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

gbj;jJk;

gfu;tJk;

(ெதாடரும் ) 

96
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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

LOT NO. 18, I.D.B. ZONE 
PANNALA

VALAMPURI
SAFETY WAX MATCHES

Maximum
Rs. 20/-

VALAMPURI MATCH INDUSTRIES

கண்� - குண்டசாைல 80 
ேபர்ச் சதுர வ�வ கா� 
ெகன்ேடாஸ் ெசாக்ளட் 
ெ த ா � ற் ச ா ை ல க் கு 
முன்னால் 180 அ� 
அகலமான கார்பட் 
�ரதான ���ல் 
இருந்து 100 �ற்றரு-
க்கு அப்பால்,  21730 
சதுர அ� கா�. 
கா�ையச் சுற்� 15 
அ� உயர பாதுகாப்பு 
சுவர் இரும்பு ேகட்டு-
டன் வர்த்தக வங்�கள்,  
BOI,  பல்ேலெகேல 
�ைள யாட்டரங்கு,  
அரச அ�கார சைபகள் 
மற்றும் � ெஜன்ட் 
ேஹாட்டலுக்கு அரு�ல். 
நைடதூரம் ஐந்து 
��டம் கா��ல் 
இருந்து - ெடாக்டர்களு-
க்கு ெபாருத்தமானது. 
�ன்சாரம்,  �ர் உண்டு. 
ெபறும� ரூ. 85 �ல்�-
யன். 0777438169,  
07772 82147
 031616

rpwe;j ngWNgWfSf;fhf 

- tpsk;guk; nra;jpLtPh;

rpW tpsk;guq;fs;

000000377
*
*

150/-
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

011 2 429 342 / 011 2 429 343
classified@lakehouse.lk

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

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

�றைமயான ெம�ன் ேகாட் 
பாஸ் ேதைவ. தங்கு�ட வச-
�யுண்டு. ெகாட்டாவ. 077 
5698582. 031412

கம்பஹா உடுகம்பள 
ே ந ா யு ற் � ரு க் கு ம் 
ெபண்ம� ஒருவைர 
தங்��ருந்து பார்த்துக் 
ெகாள்வதற்கு ெபண் 
ஒருவர் ேதைவ. 071 
6392095 என்ற இல-
க்கத்ைத அைழக்கவும்.
 031091

ெகஸ்பாவ�ல் �ட்டு 
ேவைல ெசய்வதற்கான 
ெபண் ஒருவர் ேதைவ. 
(வயது 30 - 55 இற்கு-
�ைட�ல்) 071 
0458783. 031306

�ட்�ல் தங்��ருந்து 

சைமயல் ெசய்யும் 

ெபண் ேதைவ. சம்பள-

ம் 35, 000/ - லக் ஷ்� 

மான்பவர் W.A. �ல்வா 

மாவத்ைத,  ெவௗ்ளவ-

த்ைத. 031374

 ெகாழும்பு தலவத்துெகாட 

� ெடான்�ல் தங்��-

ருந்து ேவைல ெசய்வ-

தற்கு 55 வய�ற்குட்ப-

ட்ட ெபண்ெணாருவர் 

ேதைவ. சம்பளம் 30, 

000 - 35, 000 அனு-

பவத்�ன் �ரகாரம். 

0 7 7 7 5 8 4 9 6 1 /  

0 7 7 7 4 5 6 5 7 9

 030807

கம்பஹா ெவ�ேவ�ய 

ஐந்து ஏக்கர் ெதன்னந் 

ேதாட்டத்�ல் தங்��-

ருந்து ேவைல ெசய்வ-

தற்கு ஒருவர் ேதைவ. 

தங்கு�டம் உண்டு. 

076 3279169,  033 

2259143. 031087

50 ஏக்கர் ேத �ைல 

ேதாட்டத்�ல் ேவைல 

ெசய்வதற்கு ெதா�-

லாளர்கள் ேதைவ. 

சுமார் 30 ஏக்கர் 

வைர�ல் ஒப்பந்த 

ேவைலகள் உள்ளன. 

0 7 1 3 5 2 3 6 3 4 .

 030545

�ல்லைறக் கைடக்கு 

ேவைலக்கு ஆண்கள் 

ேதைவ. கூடுதல் சம்பள-

ம். உணவு,  தங்கு�டம் 

உண்டு. ��யந்தைல. 

077 1744973.

 031474

ெத�வைள�ல் அைம-

ந்துள்ள �ரபலமான 

Catering Service �று-

வனத்�ற்கு அனுபவ-

முள்ள அனுபவமற்ற 

kitchen helpers உடன் 

ேவைலக்கு ேதைவ. 

உணவு தங்கு�டம் 

இலவசம். சம்பளம் 

ேப�த்�ர்மா�க்கலா -

ம். 077 2655252,  

077 2613231,  077 

0412989. 031786

ெதா�ற்சாைல ெவற்�-

டங்கள்,  ஹ ங்ெவல்ல 

�ரந்த ர ேசைவக்கு 

ஒரு நாைளக்கு ரூ. 

1500,  ெபண் ஊ�யர் 

1100  (வார முற்பண-

ம்,   தங்கு�டம் இலவ-

சம்  +  உணவுக் ெகாடு-

ப்பன வு) 60 வய�ற்கு 

கு ைறந்ேதார். 077 

3077813,  0722 

273273. 031613

071-86537 81 பாதுகாப்பு 
ஊ�யர்கள்  ெவற்�டங்கள். 
இரத்ம லாைன,  ��யந்த-
ைல,  ெப� �யான,  ெபார-
ெல ஸ்கமுவ,  ெகா ஹ�வல,  
நுேகெகாட,  ெமாரட்டுவ,  கல்�-
ஸ்ஸ,  பாணந்துைற,  ஒருெகா-
டவ த்த,  கட்டு நாயக்க,  �துவ,  
வத்தைள ,   ேப� யெகாட ,  
எலகந்த,  ெகாழும்பு,  ரணால,  
கடுவைள,  இராஜ��ய,  ேசதவ-
த்த,  ெஹாரண,  ேகாணெபால,  
ேகா�ன் ன ,   ெத ர � யகல,  
ெத� ேயா � ட்ட ,   இர த்மலா-
ைன - 0718379981,  கல்�-
ஸ்ஸ -  0706991637,  பா-
ணந்துைற - 070-4545051,  
வத்தைள -  071-8653779,  
ெகாழும்பு - 071 -8653780,  
இராஜ��ய - 0712125238,  
ெஹாரண - 070-2513418,  
அலுவலகம் - 0760989129,  
076-3155331. 031818

ெகாழும்பு -02 பாதுகாப்புக் 

கல்லூ�க்கு முன்னால் 

ஆடம்பர �டைமப்பு 

�ட்டத் ெதாகு��ல் 

4ஆம் மா��ல் 800 

ச. அ� �டு �ற்பைன-

க்கு. 011 2927235,  

0775 787400.

 031595

ெகாழும்பு-15,  �ரதான 

��க்கு மு கப்பாக 

6 ேபர்ச் ஒரு ேபர்ச் 

2 �ல்�யன் - 

0 7 7 3 9 8 8 2 3 5

 031617

ெபாரலஸ்கமுவ 3 மா� 

�டு 9.5 ேபர்ச் 05 

படுக்ைகயைறகள் 12 

அ� சுற்றுச்சுவர் 02 

x ெப�ய ஓய்வுப் �ர-

ேதசம் 03 x வாகன 

�றுத்து�ட வச�க-

ள் �ங்கர் ெபன்� 

கப்ேபாட் ரூப்ெடாப் 

உடன் அழகான சுற்றா-

டல் ெதாடர்பு 077 

8510282/ 070 

4644640 �ைல 48 

�ல்�யன். 031362

617

கம்பஹா கடவத்ைத 

�ரா�ய சுற்றாட�ல் 

கண்ேடனர் ஒன்ைற 

�க்க�ன்� உள்ேள 

எடுப்பதற்கான இடவ-

ச�யுள்ள 04 �டுகள் 

04 கராஜ்கள் 02 க�-

வைறகள் �தம் �ர்மா-

�க்கப்பட்டுள்ளன. 

ெகாழும்புக்கு 10 �.�. 

ெதாைல�ல் �க்கலற்ற 

45 வருட த� உறு�ப்ப-

த்�ரம் ெதா. ேப. 070 

1121966. R. D. ஆ�-

யதாஸ். 031078

641

நுேகெகாைட �டு வா-

டைகக்கு. ேமம்பால-

த்�ற்கு 300 �ட்டர்,  

3 படுக்ைகயைறகள் ,  

2 க�ப்பைறக ள்,  

ஓய்வைற,  ச ைம யல-

ைற வாகன �றுத்து�ட-

ம் ரூ. 55, 000/ - மாதா-

ந்தம் 0777-644254.

 031338

43/  4A HAKBOTY 
RD களு ேபா�ல 

சரணங்கர பாைத 

சந் ைதக்கு முன்னால் 

2 படுக்ைக அைறகள் 

ெப�ய சாைல,  2 

வாகனத் த�ப்பு �ெம-

ந்துத் தைர ெகாண்ட 

�டு 25, 000/ - கு��-

ருக்கும் �ைல�ல் வா-

டைகக்கு உண்டு. 077 

0482400. 031052



THINAKARAN VAARAMANJARY SUNDAY MAY 22, 2022 212022  மே 22 ஞாயிற்றுக்கிழமே

மைகாசி  3 ம் திகதி (17/05/2022) மீன ராசியில் 
செவைாய்  ெஞெரித்துள்ார்.  அட்டோதிபதியாக 
இரு க்கும் செவைாய் 12-ஆம் இ்டத்திற்கு செல்லும்-
மபாது  திட்டமி்டாது செய்யும் சில காரியஙகளில் 
சைற்றி கிம்டக்கும். வீண் பழிகளில்  இருந்து விடுபடு-
வீர்கள. எனமறைக்மகா ைாஙகிப் மபாட்ட இ்டம் விமல 
உயர்ந்து  உஙகள மேமைகம் பூர்த்தி செய்யப்மபா-
கிறைது. விலகிச் செனறை சொந்ேஙகள  விரும்பி ைந்து 
இமைைர். ைாகன ோற்றைம் செய்ய முனைருவீர்கள.

மைகாசி  3ம் திகதி (17/05/2022)மீன ராசியில் 
செவைாய் ெஞெரித்துள்ார். உஙகள  ராசிக்கு விரயா-
திபதியான செவைாய் லாப ஸோனத்தில் ெஞெரிக்கும் 
மபாது  விரயதிற்மகற்றை பைம் ைந்து மெரும். காரியங-
கள கம்டசி மேரத்தில் எப்படியாைது  மககூடி விடும். 
ேண்பர்கள உேவுைார்கள.  ஊர் ோற்றைம், வீடு ோற்றைத்-
துக்கான  முயற்சி மககூடும். பயைஙக்ால் அமலச்ெ-
லும் ஆோயமும் உண்டு.

மைகாசி  3ம் திகதி (17/05/2022) மீன ராசியில் 
செவைாய் ெஞெரித்துள்ார். உஙகள  ராசிக்கு 6 க்கு 
அதிபதியான செவைாய் 10ல் ெஞெரிக்கும் சபாழுது 
சோழில்  பிரச்சிமன அதிகரிக்கும். உத்திமயாகத்தில் 
மேலதிகாரிகளின மகாபத்திற்கு ஆ்ாக  மேரிடும். 
நிம்ேதி குமறையும்.ைாய்ோக்கள, ைழக்குகள ைந்ே 
ைண்ைம் இருக்கும்.  ேனக்குழப்பம் ஏற்ப்டலாம். உத்-
திமயாகத்தில் ெக ஊழியர்க்ால் சோல்மல  அதிகரிக்-
கும். சுய சோழில் செய்ைது பற்றி சிந்திப்பீர்கள.

மைகாசி  3ம் திகதி (17/05/2022)மீன ராசியில் 
செவைாய் ெஞெரித்துள்ார். அைர்  பாக்கிய ஸோனத்-

திற்கு ைருைோல் உ்டனபிறைப்புகளின ஒத்துமழப்பு 
கிம்டக்கும்.  க்டன சுமே குமறையும். உத்திமயாகத்தில் 
புதிய சபாறுப்புகள கிம்டக்கும்.  சபாரு்ாோர சிக்-
கல்களிலிருந்து விடுபடுவீர்கள.

மைகாசி  3ம் திகதி (17/05/2022) மீன ராசியில் 
செவைாய் ெஞெரித்துள்ார். அைர்  உஙகள இரா-
சிக்கு 8ம் இ்டத்திற்கு செல்ைது அவை்வு ேல்-
லேல்ல.  ஆமராக்கியத்மேயும் ேனக் குழப்பத்-
மேயும் உண்்டாக்கும். குருமைாடு இமைந்து 
குரு  ேஙகல மயாகம் ஏற்படுைோல் இல்லத்தில் 
சுப காரியஙகள ேம்டசபறும். சபாரு்ாோர  பற்றைாக்-
குமறை நிலவும். இ்டம் பூமியால் கிம்டக்க மைண்டிய 
லாபம் ோேேோகும்.  சகாடுத்ே ைாக்மகக் காப்பாற்றை 
இயலாது.

மைகாசி  3ம் திகதி (17/05/2022)மீன ராசியில் 
செவைாய் ெஞெரித்துள்ார். உஙகள  ராசிக்கு 3 ,8 
ஆகிய இ்டஙகளுக்கு அதிபதியான செவைாய் ெப்ேே 
ஸோனத்தில்  ெஞெரிக்கும் சபாழுது ெமகாேரர்க்ால் 
ெஙக்டம் ைரலாம். சோழிலில் இழப்புகம்  ெந்திக்க 
மேரிடும். பிறைமர ேம்பி செய்ே காரியம் ேனைாட்டம் 
ேரும்.

மைகாசி  3ம் திகதி (17/05/2022) மீன ராசியில் 
செவைாய் ெஞெரித்துள்ார். உஙகள  ராசிக்கு 2, 7 
ஆகிய இ்டஙகளுக்கு அதிபதியான செவைாய் 6ம் 
இ்டத்திற்கு  செல்லும் சபாழுது சில எதிர்பார்ப்புகள 
நிமறைமைறும். ேருத்துைம் ொர்ந்ே  சோழிலில் இருப்-
பைர்களுக்கு ேகத்ோன பலன கிம்டக்கும். அ்டகு 
மைத்ே ேமககம்  மீடபீர்கள.

மைகாசி  3ம் திகதி (17/05/2022)மீன ராசியில் 
செவைாய் ெஞெரித்துள்ார். உஙகள  ராசிோேனாக-
வும் 6க்கு அதிபதியாகவும் வி்ஙகும் செவைாய் பூர்ை 
புண்ணிய  ஸோனத்திற்கு செல்லும் மபாது புதிய 
சபாறுப்புகள கிம்டக்கும். அஙகு உள்  குருமைாடு 
செவைாய் மெர்ந்து குரு ேஙக் மயாகத்மே உருைாக்கு-
ைோல் இல்லத்தில்  ேஙகல ஓமெ மகடகும். ஆகாரத்-
தில் அக்கமறை செலுத்துஙகள.

மைகாசி  3ம் திகதி (17/05/2022) மீன ராசியில் 
செவைாய் ெஞெரித்துள்ார். உஙகள  ராசிக்கு 5 ,12 

ஆகிய இ்டஙகளுக்கு அதிபதியான செவைாய் சுக 
ஸோனத்திற்கு  செல்லும்மபாது ஆ்டம்பரச் செலவு 
அதிகரிக்கும். சைளிோடடில் இருந்து  அமழப்புகள 
ைரலாம். கூடடுக் குடும்பத்தில் உள்ைர்கள ேனித்து 
இயஙக  முற்படுைர். அரசியல் ஈடுபாடு சகாண்்டைர்க-
ளுக்கு சபாறுப்பு அதிகரிக்கும்.

மைகாசி  3ம் திகதி (17/05/2022) மீன ராசியில் 
செவைாய் ெஞெரித்துள்ார். உஙகள  ராசிக்கு 4 ,11 
ஆ கிய இ்டஙகளுக்கு அதிபதியானைர் செவைாய் 
ெகாய ஸோனத்தில்  ெஞெரிக்கும் சபாழுது ைருோ-
னம் திருப்தி ேரும். சைளிோடடிலிருந்து  எதிர்பார்த்ே 
காரியம் ோேேப்ப்டலாம். உத்திமயாகத்தில் உள்ைர்-
களுக்கு திடீர்  இ்டோற்றைம் ஏற்ப்டலாம். ைாக்குைாேங-
கம் ேவிர்ப்பது ேல்லது.

மைகாசி  3ம் திகதி (17/05/2022) மீன ராசியில் 
செவைாய் ெஞெரித்துள்ார். உஙகள  ராசிக்கு 3 ,10 
ஆகிய இ்டஙகளுக்கு அதிபதியானைர் செவைாய். 
அைர் ேனஸோனத்தில்  செல்லும் சபாழுது உ்டனபி-
றைப்புகளின முனமனற்றைம் திருப்தி ேரும்.செவைாய்  
குருமைாடு இமைைோல் குருேஙக் மயாகம் உருைா-
கினறைது. எனமை ேல்ல காரியஙகள  இல்லத்தில் ேம்ட-
சபறும்.

-மைகாசி  3ம் திகதி (17/05/2022) மீன ராசியான 
உஙகள ராசியில் செவைாய்  ெஞெரித்துள்ார். உஙகள 
ராசிக்கு 2 ,9 ஆகிய இ்டஙகளுக்கு அதிபதியான  
செவைாய் உஙகள ராசியிமலமய ெஞெரிக்கும் சபாழுது 
நிமனத்ே காரியம் நிமனத்ே  மேரத்தில் முடியும். 
மேரியம் ேனனம்பிக்மக கூடும். சபாறுப்புச் சொல்லி  
ைாஙகிக் சகாடுத்ே சோமக ைந்து மெரும். இ்டம் பூமி 
ைாஙகும் முயற்சி மககூடும்.

க்டகம்

கனனி

துலாம்

விருச்சிகம்

ேனுசு

ேகரம்

கும்பம்

மீனம்

ரிஷபம்

சிம்ேம்

மிதுனம்

22.05.2022 - 28.05.2022

 மேஷம்  

யு த்ே  சூழ்நிமல நிலவிய காலப்பகுதியில் 
எனது ேந்மே திடீசரனக் காைாேல் 
மபானமபாது,  எேது குடும்பம் ைருோ-

னத்மே இழந்து ேவித்ேது. அவமைம்யில் 
ைறுமேயால் ைாடிய  ோம், ஒருமைம்ச் ொப்-
பாடடுக்கு மிகவும் கஷ்டப்படம்டாம். இ்மே-
யில் பசியின  சகாடுமேமய அனுபவித்ே ோன, 
உைைகசோனமறை உருைாக்கி அேன மூலம் 
ைருோனம்  ஈடடுைமோடு ோத்திரமினறி, 
பசியால் ைாடுமைாருக்கும் உேவியளிக்க மைண்-
டுசேனறு  எண்ணிமனன. இவைாறைானசோரு 
எதிர்பார்ப்மப ேற்மபாது உைைகசோனமறை 
ேமலமே ோஙகி  ே்டத்துைேற்கு எனமன உந்-
தியோக, இ்ம் சபண் சுயசோழில் முயற்சியா-
்ரான திருேதி  ைாசுகி சிைராஜா சேரிவித்துள-
்ார். 

ேட்டக்க்ப்பு  ோைட்டத்தின செஙகலடி, 
குோரமைலியார் கிராேத்மேச் மெர்ந்ே 37 
ையதும்டய  ைாசுகி, சகாம்ோதுமறைக் கிரா-
ேத்தில் 'அமிர்ேம்' எனும் பாரம்பரிய உைை-
கசோனமறை  சிறைந்ே முமறையில் ே்டத்தி ைருகின-
றைார். ெகலவிேோன பாரம்பரிய உைவுகம்யும்  
ேயாரித்து அைர் விற்பமன செய்ைோல், 'அமிர்-
ேம்' எனறைால் 'ைாசுகி', 'ைாசுகி'  எனறைால் அமிர்-
ேம் எனும் அ்விற்கு அவவுைைகமும் சிறைந்ே 
முமறையில் இயஙகி  ைருகினறைது.  

இந்நிமலயில், 'அமிர்ேம்' உைைகத்தில்  
சிறைந்ே  சுகாோர ேரத்மே மபணியமேக்காக, 
க்டந்ே 2017ஆம் ஆண்டில், கிழக்கு  ோகாை 
ரீதியில் இ்ம் சபண் சோழில் முயற்சியா -்
ருக்கான விருது, 'காவியா'  சபண்கள அபிவி-
ருத்தி அமேப்பின அனுெரமையு்டன, ஐக்கிய 
ோடுகள அபிவிருத்தி  திட்டத்தினால் ைாசுகிக்கு 
ைழஙகி சகௌரவிக்கப்பட்டது. 

ேேது  உைைகம், இ்மேயில் ோன பட்ட 
கஷ்டம். அக்கஷ்டத்திலிருந்து ோன முனமனறி  
ைருகினறைமே பற்றி தினகரன ைாரேஞெரி ைாெ-
கர்களு்டன அைர்  பகிர்ந்துசகாளகினறைார். இது 
சோ்டர்பில் அைர் மேலும் சேரிவிக்மகயில், 

எேது  குடும்பம், ோனகு அஙகத்ேைர்கம்க் 
சகாண்்ட சிறிய குடும்போகும். எனது  சபற்-
மறைாரு்டன, எனக்கு ஒரு  ேம்பி இருக்கினறைார். 
இவைாறு ோம் இருந்து  ைருமகயில், யுத்ே 
சூழ்நிமல நிலவிய காலப்பகுதியான 1990ஆம் 
ஆண்டில் எனது  ேந்மே காைாேல் மபானார்.  
அப்மபாது எனக்கு 10 ையமேயாகும். எனது 
ேந்மே காைாேல்  மபானமே எண்ணி, எனது 

ோயு்டன மெர்ந்து பிளம்க்ாகிய ோமும் மைே-
மனயால்  துடித்மோம். 

ேந்மே காைாேல் மபான துயரம் ஒருபக்கம் 
எம்மே ைாடடி ைமேக்க,  ேறுபுறைம் குடும்ப 
ைருோனமினறி அைதிப்படம்டாம். இந்நிமல-
யில், எேது குடும்பச்  செலமைச் ெோளிப்பேற்-
காக எனது ோயார் ேத்திய கிழக்கு ோச்டான-
றிற்கு வீடடுப்  பணிப்சபண்ைாகச் செனறு, 
அஙகு சுோர் இரண்டு ைரு்டகாலம்  பணியாற்-
றியிருந்ோர். அேன பினனர், எேது ஊர் திரும்-
பிய எனது ோயார்,  அப்பம் சுடடு விற்கும் 
சோழிமல ஆரம்பித்ோர். 

அப்மபாது எனது பா்டொமலக்  கற்றைல் ே்ட-
ைடிக்மககம்யும் கைனித்துக்சகாண்டு, 
ோயாரின அப்பம் சுடடு  விற்கும் சோழி-
லுக்கு ோன ஒத்ோமெயாக இருந்மேன.  இச்-

சூழ்நிமலக்கு  ேத்தியில், எனது பா்டொமலக் 
கல்வியில், க.சபா.ே. ொோரைேரத்தில்  சித்-
தியம்டந்து, க.சபா.ே. உயர்ேரத்தில் கமலப்-
பிரிவில் கல்விமயத் சோ்டர்ந்ே  ோன, ோயாரு-
்டன  மெர்ந்து குடும்ப பாரத்மே சுேக்க மைண்டி 
ஏற்பட்ட  நிர்ப்பந்ேத்ோல், க.சபா.ே. உயர்ேரக் 
கல்விமய இம்டேடுவில் மகவி்ட மேர்ந்ேது  
எனகினறைார் அைர். 

இேமனத் சோ்டர்ந்து, ோயாரின அப்பம்  
சுடடு விற்கும் சோழிலுக்கு ஒத்ோமெயாக 

இருந்து ைந்ேமோடு, ஏமனய உைவுகம்த்  
ேயாரிப்பது பற்றியும் ோயாரி்டம் பழகிக்சகாண்-
ம்டன.  

உைவுகம்த்  ேயாரிக்க ேனகு பழகிக்-
சகாண்்ட ோன,  க்டந்ே 2017ஆம் ஆண்டு 
'காவியா' சபண்கள  அபிவிருத்தி அமேப்பின 
உேவியு்டன ஆரம்பிக்கப்பட்ட 'அமிர்ேம்' பாரம்-
பரிய  உைைகத்மே ே்டத்துைேற்கு ேமலமே 
ோஙகிமனன. இதில் எனனு்டன மெர்த்து 15  
சபண்கள மைமல செய்கினறைார்கள. ோஙகள. 
15 மபரும், 15 ைமகயான உைவுகம்த்  ேயா-
ரிப்மபாம். 

எேது உைைகத்தில் மைமல செய்யும் 
அத்ேமன சபண்களும் கைைரினறி ேலிவுற்றை 
சபண்கம்யாைர் எனகினறைார் அைர்.  

'அமிர்ேம்'  உைைகம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட-
மபாது, வியாபார நுடபம் பற்றிய அறிவு எனக்கு  
மபாதிய்ைாக இருக்கவில்மல. 'அமிர்ேம்' 
உைைகம் ஆரம்பிக்கப்படடு,  சுோர் 6  ோே-
காலத்தில். 'காவியா' சபண்கள அபிவிருத்தி 
அமேப்பினால் 35 சபண்கம்த்  சேரிவு-
செய்து 'வியாபாரம் எனறைால் எனன' எனும் 

ேமலப்பில் 7 ோள  பயிற்சிப்பட-
்டமறை ே்டத்ேப்பட்டது. அதில் கலந்-
துசகாண்்ட ோன, வியாபாரத்தின  
நுடபம் பற்றிய அறிமை அறிந்து-

சகாண்்டமோடு, அமே எேது வியாபாரத்திலும்  
ேம்டமுமறைப்படுத்ே சோ்டஙகிமனன. அதிலி-
ருந்து உைைகத்மே ோன சிறைந்ே முமறையில்  
ே்டத்தி ைருைமோடு, இலாபத்மேயும் சபற்று 
ைருகினமறைன எனகினறைார் அைர். 

இது  இவவிேமிருக்க, எேது உைைகம் ஆரம்-
பிக்கப்பட்ட நிமலயில் ோன பல ெைால்கம்  
எதிர்மோக்கிமனன. எேது உைைகோனது சுோர் 
2 ைரு்டகாலம் இலாபத்து்டன சிறைந்ே  முமறையில் 
இயஙகி ைந்ேமபாதிலும், பினனர் மபாடடி ேனப்-
பானமே காரைோக  வீழ்ச்சியம்டயத் சோ்டங-
கியது. 

இவைாறைான நிமலயில், ோன புதியசோரு 
உத்திமயக்  மகயாண்ம்டன. அோைது, கடின-
சேனறு ஏமனமயார் செய்யத் ேயஙகும் உை-
வுகம  ் ோன  ேயாரிக்கத் சோ்டஙகிமனன. 

இேமனத் சோ்டர்ந்து, எேது உைைகம் மீண்டும்  
முனமனற்றைம் காைத் சோ்டஙகியது. 

மெை உைவுகள ோத்திரமே  விற்பமன செய்-
யப்படும் எேது உைைகத்தில், இமலக்கஞசி-
யிலிருந்து ெகலவிேோன  உைவுகளும் மூனறு 
மைம்களிலும் விற்பமன செய்யப்படுகின-
றைன. அத்மோடு,  சிற்றுண்டிகளும் விற்பமன 
செய்யப்படுகினறைன. மேலும்,  அமெை உைவு-
களுக்காக  ைாடிக்மகயா்ர்கள எனனி்டம் ஓ்டர் 
செய்யும் படெத்தில்,  அைற்மறை எனது வீடடில் 

மைத்து ேயாரித்து விற்பமன செய்கினமறைாம் 
எனகினறைார்  அைர்.  

எப்மபாதும் எேது உைைகத்தில் உைவுக-
ளுக்கு மகளவி அதிகம்  காைப்படுைமோடு, 
மிகவும் பரபரப்பான இக்காலகட்டத்தில் 
பா்டொமல ோைைர்கள,  பல்கமலக்கழக ோை-
ைர்கள, மைமலக்குச் செல்மைார் எனறு அமனை-
ரும் ைந்து  ேஙகளுக்கு விரும்பிய உைவுகம் 
எம்மி்டம் ைாஙகிச் செல்கினறைனர். 

மேலும்,  ேற்மபாது ெமேயல் 
எரிைாயுவுக்கு ேடடுப்பாடு 
நிலவும் இக்காலப்பகுதியில் 
எேது  பிரமேெத்தில் அமனக-

ோன உைைகஙகள மூ்டப்படு-
ைதும் திறைப்பதுோக  காைப்படு-
கினறைன. ஆனால், எேது உைைக 

வியாபாரோனது மொமப இழந்-
துவி்டவில்மல.  ேற்மபாது 
நிலவும் ெமேயல் எரிைாயுத் 
ேடடுப்பாடடினால் வீடுகளில் 
உைவுகம்த்  ேயாரிக்க முடி-
யாேைர்கள கூ்ட, எேது உை-
ைகத்தில் உைவுகம  ் ைாங-
குகினறைனர்.  இேனால் எேது 
வியாபாரம் சபருகுகினறைது 
எனகினறைார் அைர். 

ோமும்  ைரிமெயில் காத்தி-
ருந்து ெமேயல் எரிைாயுமை 
சபற்றுக்சகாண்்ட ெந்ேர்ப்பங-
களும்  உள்ன. ேற்மபாது 
ோற்றீ்டாக, விறைகு அடுப்பிலும் 
தூசு அடுப்பிலும் உைவுகம்  
ெமேக்கத் சோ்டஙகியுளம ா்ம் 
எனகினறைார். 

ோன ஒரு  சபண்ைாக இருந்-
துசகாண்டு கடினோன முயற்சிக்கு ேத்தியில் 
எேது வியாபாரத்மே  கைனித்து ைருகினமறைன. 
மேர முகாமேத்துைத்மேக் மகயாளைமே எனக்கு 
சபரிய  வி்டயோக இருக்கும். வீடடுக் க்டமேக-
ம்யும் கைனித்துக்சகாண்டு எேது  வியாபாரத்-
மேயும் சிறைந்ே முமறையில் கைனிக்கினமறைன. 

எேது  வியாபாரத்திற்கு ோன ேமலமே ோஙகி-
யமபாது, ஒரு ைமகயான பீதிமய, சைடகத்மே  
உைர்ந்மேன. இருந்ேமபாதிலும், அைற்மறை ஒருபு-
றைம் தூக்கி எறிந்துவிடடு எனது  காலில் ோன நிற்க 
மைண்டுசேனறு ேன உறுதிமய ஏற்படுத்திமனன. 
ஏமனமயாருக்கு  பயந்ோல், எனது ைாழ்க்மகயில் 
முனமனறை முடியாது எனபமே உைர்ந்மேன. 

ஆமகயால்,  எனமனப் மபானறை சபண்களுக்கு 
ோன கூறை விரும்புைது யாசேனில்,  சபண்க ா்-
கிய  அமனைரினுளளும்; ஏமோசைாரு திறைமே 

ஒளிந்துசகாண்டிருக்கினறைது. அத்திறைமேமய ோம்  
அம்டயா் ம் கண்டு, உரிய முமறையில் பயனபடுத்-
திக்சகாள  ்மைண்டுசேனபமே எனது  எதிர்பார்ப்-
பாகும். 

எனது ைாழ்க்மகயில் முனமனறி ைரும்  எனக்கு, 
ெமூகத்தில் ேலிவுற்றை சபண்கம  ்முனனிமலக்கு 
சகாண்டுைர மைண்டுசேனறு  ேமனா மேரியம் 
ஏற்படடுள்மோடு,  அேற்கான ே்டைடிக்மகயி-
லும் ோன ஈடுபடடு  ைருகினமறைன எனகினறைார் 
அைர். 

மயாகேலர் அஜித்குோர்
ஆரம்பத்தில்  ஓர் ஆசிரிமயயாக க்டமேயாற்றி 

ைந்ே எனக்கு, ெமூகத்தில் மிகவும் பினேஙகிய  
நிமலயில் ைாழும் ேக்களு்டன பழகுைேற்கான 
ெந்ேர்ப்பம் கிம்டத்ேது.  அவமைம்யிமலமய,  
அச்ெமூகத்மே ைலுவூட்ட மைண்டுசேனறு எண்-
ணிமனன.  இந்நிமலயில், எனது ஆசிரிமயத் 
சோழிமலக் மகவிடடு, சபண்களுக்கான ெமூகப் 
பணிமய  முேற்கட்டோக முனசனடுக்க சோ்டங-
கிமனன என, 'காவியா' சபண்கள அபிவிருத்தி  
அமேப்பின ஸோபகர் திருேதி மயாகேலர் அஜித்-
குோர் சேரிவித்துள்ார்.

க்டந்ே  2002ஆம் ஆண்டில் உருைாக்கப்பட்ட  
'காவியா'  சபண்கள அபிவிருத்தி  அமேப்பா-
னது, ேலிவுற்றை சபண்களுக்காக ோத்திரமினறி, 
ெமூகத்தில் ேலிவுற்றை  ஆண்களின முனமனற்றைத்-
திற்கும் மகசகாடுக்கத் சோ்டஙகியது. 'ஆண், 
சபண்  இருைருக்கும் ெேோன முனனுரிமே' 
எனும் சகாளமகயு்டன இவைமேப்பு இயங-
கத்  சோ்டஙகியது. ஆரம்பத்தில், ேண்முமன 
மேற்கு ைவுைதீவு பிரமேெ செயலகத்மே  
மேயப்படுத்தி ேனது ெமூகப் பணிமய சோ்டங-
கிய 'காவியா' சபண்கள அபிவிருத்தி  அமேப்-
பானது, ேற்மபாது கிழக்கு ோகாைம் முழுைதும் 
அேன பணிமய முனசனடுக்கும்  ைமகயில் விரி-
ைம்டந்துள்து. 

ேற்மபாது  இவைமேப்பினால், 75 ெேவீேோன 
சபண்களும் 25 ெேவீேோன ஆண்களும் பயன-
ம்டந்து ைருைோகவும், அைர் சேரிவித்துள்ார்.  

யுத்ே  சூழ்நிமலயால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்-
பஙகள, கைைமன இழந்ே ேற்றும் கைைனால்  
மகவி்டப்பட்ட சபண்கள, ஏழ்மேயில் ைாழும் 
குடும்பஙகள, இ்ையதுத் திருேைம்,  சிறைார்-
களின பா்டொமல இம்டவிலகல் உளளிட்ட 
பிரச்சிமனகம  ் கைனத்திற்சகாண்டு,  அப்பி-
ரச்சிமனகளுக்கு முற்றுப்புளளி மைக்க மைண்-
டுசேனபேன அடிப்பம்டயில்  எேது அமேப்பு 
செயற்ப்டத் சோ்டஙகியது. 

சபண்களின  பிரச்சிமனகம  ் மோக்கிய-
மபாது, சபண்களின ேமலமேத்துை பண்பு  
குமறைைாக  காைப்பட்டமே, ெமூக, சபாரு்ா-
ோரத்தில் சபண்கள ேந்ேகதியில் காைப்பட-

்டமே,  ஆண்களில் சபண்கள ேஙகி ைாழ்ேல், 
வீண் சபாழுதுமபாக்கல் உளளிட்ட பிரச்சிமன-
கள  அம்டயா்ம் காைப்பட்டன.  

இந்நிமலயில் ஆண்களுக்கு  ஒத்ோமெயாக 
சபண்களும், சபண்களுக்கு ஒத்ோமெயாக 
ஆண்களும் இருக்கும் ைமகயில்,  மைமலத்-
திட்டஙகள எம்ோல் முனசனடுக்கப்பட்டன.

சபண்களின வீடடுக்  க்டமேகளுக்கான 
மேரம் மபாக, எஞசிய மேரத்மே சபறுேதி மிக்-
கோக ோற்றியமேத்ேல்,  சிறுசோழில் முயற்சி, 
அதில் பைம் ெம்பாதித்ேல், மெகரித்ேல், கல்வி-
யறிவூட்டல்  மபானறை வி்டயஙகம  ்கற்றுக்சகா-
டுத்து, அைர்கம  ்ை்ோக்கிமனாம். 

இதில்  சபரும்பாலான சபண்கள முனமன-
றியமோடு, சுயசோழில் செய்து மெமிக்கத்  
சோ்டஙகினார்கள. இவைாறு முனமனறிய-
ைர்களில் ஒருைமர, இ்ம் சபண் சுயசோழில்  
முயற்சியா்ரான திருேதி ைாசுகி சிைராஜா. 
அைமர 'அமிர்ேம்' உைைகத்தின  ேமலை-
ராைார்.  ேற்மபாது எேது ோடடில் நிலவும்;  
சபாருடகளின விமலமயற்றைம், மூலப்சபா-
ருடகளின ேடடுப்பாடு மபானறை சபாரு்ாோர  
சோய்வு நிமல, எேது ெமூகப் பணியிலும் 
ெற்று சோய்மை உருைாக்கியுள்து.  இத்-
சோய்வு நிமலக்கு ேத்தியிலும் எேது ெமூகப் 
பணிமய முனசனடுப்பமே எேது  ேற்மபா-
மேய ெைாலாக காைப்படுகினறைது எனகின-
றைார் அைர். 'காவியா'  சபண்கள அபிவிருத்தி 
அமேப்மப ோன உருைாக்க முற்பட்ட 
மைம்யில், எனனால்  இப்பாரிய ெமூகப் 
பணிமய முனசனடுக்க முடியுோ எனறை ேயக்-
கம் காைப்பட்டது.  இருந்ோலும், அத்ேயக்-
கத்திற்கு இ்டஙசகாடுக்காேல், தி்டோன ேன 
ேம்பிக்மகயு்டன  இவைமேப்மப உருைாக்கி-
மனன. 

அத்ேயக்கம் கூ்ட எனக்கு 
ொதிக்கக்கூடியோக  அமேந்து 
விட்டது. எத்ேம்டகள ைந்ோ-
லும் சைனறு செல்மைாம் என-
கினறைார் அைர். 

சமையல் எரிவாயுத் தட்டுப்ாடு: 
்ழமைக்கு திரும்பியுள்ளாம்

கைகைொடுக்கும் விறகு, தூசு அடுப்பு; 
ச�ொகை இழக்ைவிலகலை எமது உணவைம்

இளம் பபண் சுயப�ொழில் முயற்சியொளர் வொசுகி சிவரொஜொ

ஆர். சுகந்தினி  ...?
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ஐந்து கவிதைத் தைொகுப்புகளின்... 05ஆம் பகக தைொடர்...

ஒரு தபொறுப்பற்ற சமூகத்தின்மீைொன ககொபத்தை 
தெளி ப்படுத்தும் இெரது கவிதைகள், சிறியது-
யரத்தைகயனும் கடந்து தசல்லமுடியொை எமககு 
எப்படி பசித்ைெதன, தைந்து தமலிந்ைெதன 
கடந்து தசல்லமுடிகி்றது என்்ற ஏககத்தில முடிகின் -
்றன. 

ஆற்றொதமகளும் துயரஙகளும் ெொழ்வில 
நித்றந்து கபொய்ககிடந்ைொலும், எல்லொத் துயரஙக-
ளுககுப் பிறபொடும் ஒரு ெொழ்கதக மீைமிருககி்றது 
என்றும் அது மகிழ்ச்சிககொக மொத்திரகம கொத்திருக -

கி்றது என்றும் இெது கவிதைகள் ஒலிககின்்றன.
ைம்பிகதக என்்ற ஒறத்றககயிறத்றப் பிடித்-

துகதகொண்டுைொன், இதுவும் கடந்து கபொகும் 
என்்ற ைம்பிகதகதய ைம்முள் கிருஷ்ணபிரியன் 
விதைககி்றொர்' என்று கெணி சதீஸ் ைனது விமர் -
சன உதரயில தைரிவித்ைொர்.   

'மத்லயகத்தின் இடதுசொரிககவிஞரொகத் திகழும் 
கிருஷ்ணபிரியன் மத்லயக மககளின் விடுைத்ல 
கைொககிய பய்ணத்தை ெலியுறுத்தி, எளிதமயொன 
தமொழியில, அதனத்து ைரப்பினதரயும் தசன்-

்றதடயும் கைொககில ைனது கவிதைகதை ஆககி -
யிருப்பது சி்றப்பொனைொகும். மூைன்தன என்்ற 
படிமம் மனதில எத்ைதனகயொ உ்ணர்வுகதை 
எழுப்பிச் தசல கின்்றன. மூைன்தனயின் பொடல 
என்்ற ைத்லப்கப அறபுைமொன உ்ணர்வுகதை 
ஏறபடுத்துகின்்றன' என்று 'நி்றமற்ற மனிைர்கள்' 
சிறுகதைத் தைொகுப்பின் ஆசிரிதய பூஙககொதை 
ைனது உதரயில தைரிவித்ைொர்.  

'கரு்ணொகரனின் கொட்சிப்படுத்ைலகளும் அ்லொ -
தியொன கறபதனயும் புதுதம கைொககும் அழகி-
யலும் அெரது கவிதைகளுககு புதிய தமருகு 
கசர்ககின்்றன. இரவு என்பதைகய ஒரு மனிை -
னொக உருெகித்து ைனது கறபதன வீச்தச ைனது 
'இரவின் தூரம்' என்்ற கவிதைத்தைொகுப்பிக்ல 
ைன்கு தெளிப்படுத்தியிருககி்றொர். கவிதையின் 
ெடிெமும் பொடுதபொருளும் ெொசகதன ைன்கு ஈர்ப்-
பனெொய் உள்ைன ' என்று மொைவி சிெலீ்லன் 
ைனது விமர்சன் உதரயில குறிப்பிட்டொர்.   

'ஈழத்துக கவிஞர்கதை மககள் மத்தியில 
தகொண்டு தசலலும் அரிய பணிதய இம்மொ-
திரி விமர்சன அரஙகுககை முன்தனடுககின்-
்றன. யொப்பு சிம்மொசனத்தில வீறறிருந்ை கொ்லம் 
கபொய், கருத்துகள் ஜனைொயகப்படுத்ைப்பட்டு , 
புதிய வீச்சுடன் எழுந்திருககும் புதுககவிதையின் 
தசழுதமதய கரு்ணொகரனின் 'இரவின் தூரம்' 
கவிதைகள் பு்லப்படுத்துகின்்றன. கரு்ணொகரனின் 
கவிதைகள் இத்தைொகுப்பில புதிய கைத்தில, விபத் -
திறகுள்ைொகி மருத்துெமதனயில ெலிகயொடும் 
துயகரொடும் கபொரொடும் மனநித்லயில எழுைப்பட்-
டுள்ைன. 

கமொைலில ஆரம்பித்து, கொை்லொகிக கசிந்து 
முடிகி்ற ைன்தமயில இயலபொன ெரிகளில ெந்தி -
ருககின்்றன. விரிந்து பரந்ை ஈழத்துப் பூஙகொவில 
'இரவின் தூரம்' நித்லதப்ற ெல்லது' என்று விமர்-
சகர் மயூரன் கருத்துத் தைரிவித்ைொர்.  

'அகதிகதை சட்ட விகரொைக குடிகயறிகைொகக-
கருதி, ைமிழகத்தில அதமககப்பட்டுள்ை ைடுப்பு 
முகொம்களில முப்பது ஆண்டுகைொக ெொழும் விஜி -
ைரனின் தகொடூர ெொழ்வின் பொடுகதை 'குருதி 
ெழியும் பொடல' கவிதைத்தைொகுப்பு தெளிக-
தகொண்டு ெந்திருககி்றது. 'தமொழி தகொண்டு ஒன் -
்றொகெொம் என்று கூவித்திரிதகயில, தமொழி ஒன் -
்றொகினும் நி்லம் கெ்றொன பரகைசிகளில ைொனும் 
ஒருென்' என்று குரல ைரும் ைமிழகத்து மத்லயக 
அகதி ஒருெரின் குருதி ெழியும் பொடல இந்ைகக-
விதை. உ்லகின் மிக இழிந்ை ெர்ககமொக தைொழிற-
படும் கியூ பிரொஞ்சின் ெதைகள் சகித்துகதகொள்ை 
இய்லொைதெ. 

இெர்களின் தககளில ஈழத்து அகதிகள் படும் 
அெஸ்தைதய விஜிைரன் ைனது அனுபெத்திலி-
ருந்து கவிதைகைொக ெடித்திருககி்றொர்' என்று 
அரசியல தசயறபொட்டொைர் கைொழர் கெலு ைனது 
விமர்சன உதரயில தைரிவித்ைொர்.  

கவிதைத்தைொகுப்புகளின் வித்தியொசமொன 
கைர்வும், தபண் விமர்சகிகள் தபருமைவு பஙகு 
தகொண்டதும், தபருந்தைொறறு கைொய்ககுப்பின்ன-
ரொன கூட்ட ஒழுஙகும் குறிப்பிட்டுககூ்ற கெண்டிய 
அம்சஙகைொகும்.  

 மயி்லஙகூடலூர் ைடரொஜன், 'ைடு' ககொமகன், 
ஐ.தி.சம்பந்ைன் ஆகிகயொரின் மத்றவிறகு கூட்டத் -
தில அஞ்சலி தசலுத்ைப்பட்டது.   

பதிதனட்டு ஆண்டுகைொக கத்ல, இ்லககியம், 
சினிமொ, ஓவியம் என்று கனதியொன தசயற-
பொட்தட கமறதகொண்டுெந்ை விம்பம் அதமப்பு, 
தபருந்தைொறறுககுப் பின்னர் ்லண்டனில நிகழ்த்-
திய இரண்டொெது தைொடர் இ்லககிய நிகழ்வு இது 
என்பது குறிப்பிடத்ைககது.

#oy; mikr;R

Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafk; (GmRg)

gjtp ntw;wplq;fs;
1992 Mk; Mz;bd; 33 Mk; ,yf;f Ruq;fq;fs; kw;Wk; fdpg;nghUl;fs; rl;lj;jpdhy; 
jhgpf;fg;gl;l Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafj;jpy; epyTk; fPNo 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s gjtp ntw;wplq;fis epug;Gtjw;fhf ,yq;if gpui[fsplkpUe;J 
tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

01. Gtp ,aw;gpayhsh; 02 
02. gjpthsh;   01
03. cjtpg; gzpg;ghsh; (ngWif) 01 
04. Jisaply; mYtyh; 01

01. Gtp ,aw;gpayhsh; (vk;vk; 1-1)
 ntspthhp tpz;zg;gjhhpfs;:

 fy;tphPjpahdJ:

 1.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ngsjPftpaiy 
Jizg;ghlnkhd;whf Gtpr;rhpjtpaypy; ngw;w tpQ;Qhdkhzp (tpN\l) (1 Mk; 
my;yJ 2 Mk; tFg;G) gl;lk;.

 kw;Wk;

 Nrit mDgtk;:

  Kjyhk; gl;ljhhpg; gl;lj;ijg; ngw;w gpd;dh;> gjtpf;F chpj;jhd tifapy; Gtp 
,aw;gpay; Kiwikfs; Jiwapy; ngw;w Mff; Fiwe;jJ xU (01) tUl gl;l gpd; 
jifikg; gl;l mDgtk;. 

cs;sf tpz;zg;gjhhpfs; (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 ,w;fhdJ)

 fy;tphPjpahdJ:

 1.  ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;F Nkw;Fwpg;gpl;Ls;s Njitg;gLj;jg;gl;Ls;s 
jifikfis ngw;wpUj;jy;.

 Nrit mDgtk;:

 2.  Gtp ,aw;gpay; Kiwikfs; Jiwapy; ~fdp\;l Kfhikahsh; tifapYs;s| 
(N[vk; 1-1) gjtpnahd;wpy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (05) tUl jpUg;jpfukhd 
Nritia g+h;j;jp nra;jpUj;jy;. 

02. gjpthsh; (vk;vk; 1-1)
 ntspthhp tpz;zg;gjhhpfs;:

 fy;tphPjpapyhdJ:

 1.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Gtpapaypy; (1 
Mk; 2 Mk; tFg;G) ngw;w tpN\l gl;ljhhpg; gl;lk;.

 kw;Wk;

 Nrit mDgtk;:

  Kjyhk; gl;ljhhpg; gl;lj;ijg; ngw;w gpd;dh;> Mineral Titling/GIS and remote Sensing/
Cartography Mfpatw;wpy; Mff; Fiwe;jJ xU (01) tUl gl;lg;gpd; jifikg; gl;lk;.

cs;sf tpz;zg;gjhhpfs; (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 ,w;fhdJ)

 fy;tphPjpapyhdJ:

 1.  ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;F Nkw;Fwpg;gpl;Ls;s Njitg;gLj;jg;gl;Ls;s 
jifikfis ngw;wpUj;jy;.

 Nrit mDgtk;:

 2.  gjtpf;Fhpj;jhd Mineral Titling Jiwapy; ~fdp\;l Kfhikahsh; tifapyhd|  
gjtpapy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (05) tUl jpUg;jpfukhd Nritia g+h;j;jp 
nra;jpUj;jy;. 

03. cjtpg; gzpg;ghsh; (ngWif) - vk;vk; 1-1
 ntspthhp tpz;zg;gjhhpfs;:

 fy;tphPjpapyhdJ

 1.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Kfhikj;Jtk; 
/ nghUshjhuk; / re;ijg;gLj;jy; / fzf;fpay; my;yJ ngWif njhlh;ghd 
VjhtnjhU gl;ljhhpg; gl;lk;.

 kw;Wk;

 Nrit mDgtk;:

  Kjyhk; gl;ljhhpg; gl;lj;ijg; ngw;w gpd;dh;> gjtp njhlh;ghd ngWif Jiwapy; 
Mff; Fiwe;jJ xU (01) tUl gl;lg;gpd; jifikg; gl;lk;.

  cs;sf tpz;zg;gjhhpfs;  (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 ,w;fhdJ)

 fy;tphPjpapyhdJ:

  gjtp njhlh;ghd ngWif Jiwapy; ~fdp\;l Kfhikahsh; tFjpapy;| (N[vk; 1-1) 
,w;fhd gjtpnahd;wpy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (05) tUl jpUg;jpfukhd Nritia 
g+h;j;jp nra;jpUj;jy;. 

  tanjy;iy: (01> 02 kw;Wk; 03 ,w;fhdJ) tajhdJ 22 tajpw;F Fiwtpy;yhkYk; 
45 ,w;F Nkw;glhkYkpUj;jy; Ntz;Lk;. cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;F Nky; 
tanjy;iy gpuNahfg;gLj;jg;gl khl;lhJ.

  rk;gs kl;lkhdJ 02/2016 vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; Rw;wwpf;ifapd; 
gpufhukhdJ.

 MM-1-1  53,175-10x1,375-15x1,190-95,575 &gh
04. Jisaply; mYtyh; - N[vk; 1-1
  ntspthhp tpz;zg;gjhhpfs; (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 my;yJ 3 ,w;fhdJ) 

njhopw;gapw;rpj; jifik:

 1.  nghwpKiw Jiwf;F chpj;jhd %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp 
Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ njhopw;gapw;rp gapw;rp 
epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa tho;njhopy; jifik 7 Mk; kl;lj;jpw;F  
Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 2.  nghwpKiw Jiwf;F chpj;jhd %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp 
Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ njhopw;gapw;rp gapw;rp 
epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa tho;njhopy; jifik 6 Mk; kl;lj;jpw;F  
Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

kw;Wk;

   $l;Lj;jhgdnkhd;wpy;/ rig / Gfo;tha;e;j epajpr;rl;l epWtdnkhd;wpy; nghwpKiw 
Jiw rhh;e;j gjtpapy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (05) tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l 
mDgtk;.

 3.  nghwpKiw Jiwf;F chpj;jhd %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;gapw;rp fy;tp 
Mizf;FOtpdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l njhopy;El;g/ njhopw;gapw;rp gapw;rp 
epiyaj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa tho;njhopy; jifik 7 Mk; kl;lj;jpw;F  
Fiwahj Njh;r;rp rhd;wpjnohd;W ngwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

kw;Wk;

$l;Lj;jhgdnkhd;wpy;/ rig / Gfo;tha;e;j epajpr;rl;l epWtdnkhd;wpy; nghwpKiw Jiw 
rhh;e;j gjtpapy; Mff; Fiwe;jJ gj;J (10) tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l mDgtk;.

cs;thhp tpz;zg;gjhhpfs; (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 ,w;fhdJ)

 1.  NkNy $wg;gl;lthW (1 my;yJ 2 my;yJ 3) ntspthhp  tpz;zg;gjhhpfspdhy; 
Njitg;gLj;jg;gLk; jifikfis ngw;wpUj;jy;. 

 2. Nrit mDgtk;:

   gjtpf;F chpj;jhd Jisaply; Jiwapy; II Mk; juj;jpy; (vk;V 2-2) 
Kfhikj;Jt cjtp -  njhopy;El;gtpay; gjtpapy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (05) 
tUl jpUg;jpfukhd Nritia g+h;j;jp nra;jpUj;jy;. 

tanjy;iy: ( 03 kw;Wk; 04 ,w;fhdJ)

tajhdJ 22 tajpw;F Fiwtpy;yhkYk; 45 ,w;F Nkw;glhkYkpUj;jy; Ntz;Lk;. 
cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;F Nky; tanjy;iy gpuNahfg;gLj;jg;gl khl;lhJ.

rk;gs kl;lkhdJ 02/2016 vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; Rw;wwpf;ifapd; 
gpufhukhdJ.

N[vk; 1-1  42,600-10x755-18x1,135   -   70,580  &gh
gjtpf;F gpuNahfg;gLj;jg;gLk; nghJ epge;jidfs;:

•     njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfs; mtuJ rk;gsj;jpd; 10% I Copah; Nrkyhg 
epjpaj;jpw;F gq;fspg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. gzpafkhdJ 15% I Copah; Nrkyhg 
epjpaj;jpw;Fk; Nkyjpfkhf 3% I Copah; ek;gpf;if epjpaj;jpw;Fk; gq;fspg;Gr; nra;Ak;. 

•  mur $l;Lj;jhgdq;fs;/epajpr;rl;l rigfspd; tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; 
tpz;zg;gq;fis chpj;jhd epWtdq;fspd; jiyth;fSlhfNt mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

•  itj;jparhiy kUj;Jt fhg;GWjp jpl;lj;jpw;fhd jFjp.

•  ntspNehahsh; kUj;Jt tpiyr;rpl;ilfis kPs;epug;Gtjw;fhd jFjp.

•    tpz;zg;gjhhpapd; jFjpia rhpghh;g;gjw;fhf tpz;zg;gj;jpy; ,U cwtpduy;yhj 
ghpe;Jiuahsh;fspd; ngah;fs;> Kfthpfs; kw;Wk; njhiyNgrp ,yf;fq;fs; 
Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

•    fy;tprhh; kw;Wk; Vida chpj;jhd rhd;wpjo;fspd; epow;glg;gpujpfs; tpz;zg;gj;Jld; 
,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gj;ij mlf;fpAs;s jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; 
gjtp 

Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 2022.06.09 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; tpz;zg;gq;fs; gjpTj; jghypy; gpd;tUk; Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 
njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfs; khj;jpuNk Neh;Kfg;ghPl;irnahd;wpw;F miof;fg;gLth;.

gzpg;ghsh; ehafk;>

Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafk;>

,y. 569> gpl;lKy;y ghij> gpl;lNfhl;Nl. 

fsdp gy;fiyf;fofk; -  ,yq;if

2020/2021 fy;tp Mz;bw;fhf fPo;f;fhZk; gjtpfSf;fhf 
tpz;zg;gq;fs; 2022.06.09k; jpfjp tiu vd;dhy; Vw;fg;gLk;.

 jw;fhypf tphpTiuahsh;
 jw;fhypf nra;tpsf;fk; fhl;Leh;
 fdp\;l ,iz mq;fj;jth; (fellow)

r%f tpQ;Qhd gPlk;

njhiynjhlh;G fy;tpg; gphpT/ fhl;rpg;gLj;jy; fy;tpg; gphpT/ E}
yfk; kw;Wk; tpQ;Qhd fy;tpg; gphpT/ tuyhw;W fy;tpg; gphpT/ r%f 
tpQ;Qhd fy;tpg; gphpT/ g+Nfhs tpQ;Qhd fy;tpg; gphpT/ njhy; 
nghUspay; fy;tpg; gphpT/ nghUspay; fy;tpg; gphpT/ r%f fy;tpg; 
gphpT/ murpay; fy;tpg; gphpT/ rh;tNjr fy;tpg; gphpT/ tpisahl;L 
kw;Wk; clw;fy;tp gphpT/ jfty; kw;Wk; njhiyj;njhlh;G fy;tpg; 
gphpT

gPlhjpgjp mjp

khdpltpay; gPlk;
rpq;fs fy;tpg; gphpT/ `pe;jp fy;tpg; gphpT/ghyp kw;Wk; ngsj;j 
fy;tpg; gphpT/ Mq;fpy fy;tpg; gphpT/ fyhrhu kw;Wk; fPioj;Nja 
rh];jpu fy;tpg; gphpT/ mofpaw;fiy fy;tpg; gphpT/ (fiy> 
jpl;lkply; kw;Wk; muq;Nfw;wy; fiyg; gphpT> ehlfk; kw;Wk; 
muq;Nfw;wf;fiy kw;Wk; fiyg; gphpT) th];J rh];jpu fy;tp 
gphpT/ gpwnkhop fy;tpg; gphpT/ Nkiyj;Nja rk;gpujha fyhrhuk; 
kw;Wk; fpwp];jt fyhrhu fy;tpg; gphpT/Mq;fpy nkhop fw;gpj;jy; 
fy;tpg; gphpT

gPlhjpgjp mYtyfk;
fy;tpkhzp gl;lk; (B.Ed.)

tzpf kw;Wk; Kfhikj;Jt fy;tpg; gPlk;
kdpj ts Kfhikj;Jt fy;tpg; gphpT

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw:
Nkw;gb gjtpf;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLtJ xd;iyd; 
Kiwapd; %ykhFk;. tpz;zg;gj;jpw;F gpuNtrpj;jy; tpz;zg;gj;ij 
epug;Gtjw;fhd topfhl;ly;fs;> fy;tpj; jifikfs; rk;gsk; 
kw;Wk; rYiffs; gw;wpa jfty;fs;. https://www.kln.ac./Vacancies 
vd;w ,izajsj;jpw;F gpuNtrpj;Jg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

xd;iyd; Kiwapy; rhpahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fis 
09.06.2022k; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

gjpthsh;>
fsdpg; gy;fiyf;fofk;.

2022.05.20

ntw;wplq;fs;

mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fp
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fpf;fhf jilapy;yhj kpd;rhu 

toq;fypd; gOJghh;j;jy; kw;Wk;  guhkhpg;G Mfpatw;wpw;fhd 

Kd;nkhoptpw;fhd miog;G

ngWifapd; tpsf;fk; jilapy;yhj gOJghh;j;jy; kw;Wk; guhkhpg;G Mfpatw;wpd;                                       

jilapy;yhj kpd;rhu toq;fy;

Vw;Gilajhd kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk;

5>000 &gh

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

toq;fy; jpfjpfs;

2022.05.23 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.06.03 Mk; jpfjp tiuAk; 

- K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;

Nfs;tpia %Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk; 2022.06.06 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F

rkh;g;gpf;f Ntz;ba 

tpiykDg;gpizapd; ngWkjp

60>000 &gh

1.  Kd;nkhopT tpz;zg;g Mtzq;fis nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 269 Mk; 

,yf;fj;jpYs;s mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fpapd; 4 Mk; khbapd; nyh[p];bf;]; 

gphptpd; gpujhd KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; 2022.05.23 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.06.03 

Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;                                                                                                

gbtq;fs; toq;fg;gLk;. 

2. jFjpj;jd;ik jfTj;jpwd; gpd;tUkhW:

•   tpiykDjhuh; ,yq;ifap;y; xd;wpizf;fg;gl;l gjpTf; fk;gdpahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

•  tpiykDjhuh; tq;fpfs;/ epjpaply; epWtdq;fs; jilapy;yhj kpd;rhu toq;fypd; 

gOJghh;j;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy; njhlh;ghf Mff; Fiwe;jJ 3 tUl mDgtj;ijAk; 

jw;NghJ eilngw;Wf; nfhz;bUf;Fk; Mff; Fiwe;jJ 3 nraw;ghl;L tpguq;fs; 

njhlh;G tpguq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

•  tpiykDjhuh; midj;J  khfhzq;fspYk; Nritfis toq;Ftjw;fhd Mw;wYk; 

ve;jnthU fpisiaAk; 4 kzpj;jpahyq;fspy; nrd;wilAk; Mw;wiyAk; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

•   ehlshtpahPjpapy; tpiykDjhuh; my;yJ mjdJ jha; fk;gdpahdJ my;yJ 

Jizf;fk;gdpahdJ guhkhpg;G Nritfis toq;Ftjw;fhf fpis tiyaikg;igf; 

nfhz;bUj;jy;; Ntz;Lk;. 

•  tpiykDjhuh; mth;fspd; jifikAila gzpahsh;fspd; Njh;r;rpia fhl;Ltjw;fhf 

mth;fspd; ngah;fs; kw;Wk; cldbahf gOJghh;j;jYf;fhd NtiyfSf;fhd filapd; 

tpguq;fis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  NkNy Rl;bf;fhl;bathW Nfs;tpf;Fhpj;jhdJk; mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fpapdhy; 

Vw;Wf; nfhs;sg;glf;$baJkhdJk; th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;lJk; Mff; 

Fiwe;j fhyg;gFjpahd 2022.06.06 Mk; jpfjpapypUe;J tUlnkhd;wpw;F nry;YgbahFk; 

jd;ikapYkpUf;Fk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Kd;nkhoptpw;fhd 

tpz;zg;gq;fs; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  2022.06.06 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; 

cldbahfNt jpwf;fg;gLnkd;gJld; K.g. 10 kzpf;Fg; gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gl;L jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;. 

5.  Nkyjpf tpguq;fs; 0117722879 vd;w ,yf;fj;jpd; topahf mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L 

tq;fpapd; nyh[p];bf;]; gphpT> gpujhd KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. 

gpujhd epiwNtw;W mYtyh;/ nghJ Kfhikahsh;>

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

,y. 269> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

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

mk;ghiw> gj;juKy;y kw;Wk; fz;b 

efuq;fspy; mYtyf trjpfs; Njit

mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fpapd; mk;ghiw> gj;juKy;y 
kw;Wk; fz;b fpisfSf;fhf efu vy;iyfSf;Fs; gpd;tUk; 
trjpfisf; nfhz;l mYtyf ,ltrjp thliff;F / 
Fj;jiff;Fg; ngw;Wf;nfhs;s NjitahfTs;sJ.

fpis rJu mb

mk;ghiw 1400 - 1750

gj;juKy;y 1600 - 2000

fz;b 3000 - 3500

Njitg;gLk; trjpfs;:

•  jiuj; jskhdJ gpujhd tPjpf;F Kfg;ghf 
mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

•  Fiwe;jgl;rk; 4 thfdq;fSf;fhd jhpg;gpl trjpfs; 
,Uj;jy; Ntz;Lk;

•  fhw;Nwhw;w trjpAld; $ba jdpahd kpd;gpwg;ghf;fp 
miw 

• jPf; fhg;GWjp kw;Wk; kpd;rhu nghwpapay; rhd;wpjo;

•  tpNrl NjitAilath;fSf;fhd jdpahd 
Eiothapy;

•  ePh;> njhiyNgrp> jphP Ng]; kpd;rhuk;> kpd; gpwg;ghf;fp 
kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L trjpfis cs;slf;fpa 
Vida mbg;gil Njitg;ghLfs;

• mtru ntspNaw;w thapy;

• jiuNahL gjpf;fg;gl;l jiu

rfy tpguq;fisAk; cs;slf;fpa Kj;jpiuf; Fwp 
nghwpf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fis vjph;ghh;f;Fk; khjhe;j 
thlif> rJu mbfspd; msT> fl;bl mq;fPfhu jpl;l 
tiuglk;> ,zf;fr; rhd;wpjo; (COC), fhzp cWjpapd; 
gpujpfs; kw;Wk; epy msit tiuglk; kw;Wk; Vida 
epge;jidfisAk; cs;slf;fp 2022-06-17Mk; jpfjp gp.g. 
3.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; xd;wpy; gjpTj; 
jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ gpd;tUk; Kfthpf;F 
xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpfs; KbTWj;jg;gl;ljd; gpd; 
cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

jiyth; (ngWiff; FO)>
mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fp>
,y. 269> fhyp tPjp>
nfhOk;G 03.

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J gpujhd Kfhikahsh; 
(HR & Logistic) mth;fis 011-7722879/011-7722784 vDk; 
njhiyNgrp ,yf;fq;fspy; njhlh;Gnfhs;sTk;.

nghJ Kfhikahsh;>
mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fp>
,y. 269> fhyp tPjp>
nfhOk;G 03.
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இவ்வார மழலையர்
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என். விக�ாதர்ஷன்,   
தரம் 11, ேம்்மடுவ தமிழ் ்மோ வித்தியாலயம்,   
்மாத்தளை. 

பி. ரக்மஸ்வரன்,   
தரம் 07, ேம்்மடுவ தமிழ் ்மோ வித்தியாலயம்,   
்மாத்தளை.

மு. முக்மஷிோ,   
தரம் 09,   ேளல்மேள் தமிழ் வித்தியாலயம்,   
இரத்தி�புரி.

குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
செய்விள� செய்வான் செயல்முளை அவ்விள�  
உள்ைறிவான் உள்ைம் சோைல். 

தெளிவுரை :  
தெயரை தெய்கின்றவன தெய்ய வவண்டியமுர்ற, 

அநெச் தெயலின உண்ரமையான இயலரபை அறிநெவனு-
ரைய கருதரெத ொன ஏற்றுகதகாளவொகும்.

 

விளைேள்
இைமிருந்து வலம்  

(01) அள்மதி  (04) ேளை  (06) இடி  (08) ேடுகு 
(12) ேல்வி  (15) ஆல்  (19) தளல  (21) புயல்  
(24) மீன்  

க்மலிருந்து கீழ்  
(01) அடிள்ம  (02) இள்ம  (04) ேடுேதி  (05) குளை 
(08) ேல்  (12) புதல்வி  (18) ோல்   

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 11

இைமிருந்து வலம்  
(01)  இருபத்ளதந்து ஆண்டுேள் நிளைவில் சோண்ைாைபபடு-

கின்ை விழா.   
(07)  ்மனிதனுக்கு உணவு, உளையுள் கபான்று இதுவும் 

மிேவும் அவசியம்.   
(10)  நாம் எ்மக்குரிய அடிபபளைத் கதளவேளை நிளைவு 

செய்து சோண்டு வாழ கவண்டு்மா�ால் இதுதான் அவ-
சியம். இல்ளலகயல் வாழ்வில் வறுள்ம வந்து கெரந்து 
விடும்.   

(12)  வீதிகயாரத்தில் ேழிவுநீர வடிந்கதாடுகின்ை இைம் இது. 
(தளலகீழா� சொல்)  

(15)  பாைல்ேள் இயற்றுகின்ை ேவிஞள� இபசபயராலும் 
குறிபபிைலாம்.   

(19)  ்மக்ேள் கூடைத்ளதக் குறிக்கின்ை சொல்.                             
        (தளலகீழா� சொல்)  
(23)  வாழ்க்ளேயில் ்மற்ளைகயாரால் எ்மக்குப பிடிக்ோத ோரி-

யஙேள் எத்தள� நைந்தாலும், ்ம�தில் இந்த ஆக்கரா-
்ஷம் கதான்ைக் கூைாது. (தளலகீழா� சொல்)  

க்மலிருந்து கீழ்  
(01)  எ்மது அன்ைாை உணவில் இயற்ளேயா� சுளவயூடடியாே 

இதள�ப பயன்படுத்துகின்கைாம். ேறி, ெம்பல் கபான்ை 
பலவளே உணவுேளுக்கும் அவசியம். இது இன்கைல் 
ேறி சுளவபபதில்ளல.   

(03)  ேருஙேல், ்மரம் கபான்ைவற்றில் சிளல, சித்திர கவளலப-
பாடுேளை செய்வதற்குத் கதளவயா� செதுக்ேல் உபேர-
ணம். (தளலகீழா� சொல்)  

(04) வி�ாக்ேள் சதாடுத்தால், பதிலாேக் கிளைபபது.   
(09)  ்மோத்்மா ோந்தி கபான்ை உத்த்மரேளின் சபயரேளுக்குப 

பின்�ால் இசசொல் பயன்படுத்தபபடுகின்ைது.   
(12)  சிலபபதிோரத்தில் இவன் முக்கிய பாத்திரம். செய்யாத                  

குற்ைத்துக்ோே ்மரணதண்ைள�க்கு உள்ைா�வன். 
       (தளலகீழா� சொல்)  
(15) அள�த்து உயிரேள் மீதும் சோள்ை கவண்டிய கநெம்.    

சதாைரபுேளுக்கு  :  0112429294   
மின்�ஞெல்  :  editor.vm@lakehouse.lk   

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 12
சிறுவர் உலகம்   
தினகரன் வாரமஞ்சரி  

த.பெ.இல : 834 பகாழும்பு.  

முதலாம் பரிசு
எம்.ஆர. அபரி,  
தரம் 10, (ஆஙகிலபபிரிவு)  
கே/்மா/ொஹிரா கதசியக்ேல்லூரி,  
்மாவ�ல்ல.   

இரண்ைாம் பரிசு  
ே�ேசிஙேம் விக�ாபா,  
தரம் 06, ேமு/ோரக்மல் பற்றி்மா கதசிய பாைொளல,  
69சி, வடைவிதாள� வீதி,  
ேல்முள� 02.  

மூன்ைாம் பரிசு  
கே.எம். ொஹில், 
தரம் 05 பி, ேளு/ஜீலான் ்மத்தியக்ேல்லூரி,  
கே�முல்ளல,  பா�ந்துளை.  

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல: 10
பரிசு பபறுவ�ார்  

பாராட்டு பபறுவ�ார் 
1. பஹ்மா,  
தரம் 08ஏ, சபன்ஹில் ெரவகதெ பாைொளல,  
22/1ஏ, இலாவத்துளை,  
ேம்பளை.   
2. ேரிகலா்ஷன் க்மேவரணன்,  
தரம் 07, ஸாஹிரா ஆண்ேள் ேல்லூரி,  
ேடடுேஸ்சதாடளை  
3. நவாப பாத்தி்மா ரிபதியா,  
தரம் 05, அல் அ்மான் மு.்ம.்ம.வி.,  
ேல்சலாலுவ,  
மினுவஙசோளை.   
4. எம்.ஐ. அய்�ா,  
தரம் 05,   
ப/ பாத்தி்மா முஸ்லிம் ்மேளிர ேல்லூரி,  
தயாகுணகெேர வீதி,  
பதுளை.   
5. பிரனுோ பிரொந்த்,  
தரம் 03, ்மட/வின்ென்ற் ்மேளிர கதசிய பாைொளல,  
்மடைக்ேைபபு.   

ச்மாே்மட  ்மோரிம், பாத்தி்மா நசீோ கபேம் 

தம்பதிேளின் புதல்விேள் 
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“இகலெதிர் சாய்ல்ாழுக வலொமை யாமை 
மிகலூக்கும் ்னமே யவர்” எனகிறார் வள்ளுவப் 

லெரு்்மக. 
மவற்றுமேமய விட்டு ஒற்றுமேயுடன யாலைல-

ொம் வாழ்கினறார்கம�ா, அவர்கம� ம்ாற்கடிக்க 
முடியாது எனெம  ்அ்ன கருத்ாகும்.  

ஒற்றுமே எனப்ெடுவது இவ்வுெகில வாழ்கினற 
அமனதது உயிரினஙகளுக்கும் அவசியோன ஒனறா-
கும். ஆதிகாெ ேனி்ர்கள் கூட்டம் கூட்டோகமவ குடி-
மசகள் அமேதது வாழ்்து வ்்ார்கள்.  

கூட்டோக வாழ்்து வரு்ல அவர்களுக்கு ொதுகாப்-
மெத ்்்ம்ாடு, குழுவாக மவட்மடயாடி அ்ன 
மூெம் கிமடக்கினற உணமவ ெகிர்்துண்டு ஒற்றுமே-
யாக வாழ்்்ார்கள்.   

ேனி்ர்கள் ேட்டுமினறி விெஙகுகள் ெறமவகள் 
உட்ெட அமனதது உயிரினஙகளும் ஒற்றுமேயாக 
வாழ்்மெ விரும்புவம்ாடு, அமவ லெரும்ொலும் கூட்-

டாகமவ வாழ்கினறன.
ஏமனய விெஙகுக�ால ஆெதது மேரும் மொது ஒன-

றாகத திைண்டு அ்மன எதிர்லகாள்கினறன. காடுகளில 
வாழும் விெஙகுக�ான யாமனகள், ோனகள், சிஙகங-
கள் அமனததுமே கூட்டாக வாழ்ெமவமய.  

ஒற்றுமேக்கு மிகச்சிற்  ்உ்ாைணோக வி�ஙகும் ெற-
மவயினம் காகம். காகஙகள் ஏம்னும் சிறு உணமவக் 
கண்டால கூட, சத்ோகக் கமை்து ்ன கூட்டதம் 
அமழதம  ்உண்ணும்.   

மேலும் ம்னீக்கள் ஒற்றுமேக்கு ேற்றுலோரு சிற்் 
எடுததுக்காட்டு. ம்னீக்கள் ்னித்னியாக ம்மன மசக-
ரித  ்மொதும், அ்மன மசர்்ம  ்மசமிதது மவக்கினறன.  

்ேது வாழ்விடதம  ்ஏம்னும் ஒரு ஆெதது லேருங-
கும் மொது கூட்டாகச் லசனறு ்ாக்குகினறன. அதது-
டன எறும்புகள், கமறயான மொனறமவயும் ஒனறாகச் 
மசர்்து ேண்மணக் குமட்து வாழ்விடதம  ்அமேக்-

கினறன.  இவ்வாறு விெஙகுகளும் ெறமவக-
ளும் ஒற்றுமேயின அவசியதம  ் உணர்்து 
கூட்டாகச் லசயற்ெடுகினறன.

இவ்வுெகில வாழ்கினற ேனி்ர்கள் அமன-
வரும் இனம், ே்ம், லோழி என பிரி்து 
மவற்றுமேமயாடு வாழ்கினறனர்.    இ்னால 
இனே  ் கெவைஙகளும் ஏமனய ெெ சச்சைவு-
களும் சமூகததில ம்ாற்றம் லெற்று, ேனி் 
இனமே அழிவுப்ொம்மய மோக்கி 
லசனறு லகாண்டிருக்கினறது.

இவ்வாறான ஒரு சூழலில ஒற்று-
மேயானது மிகவும் அவசியோன ஒன-
றாகக் காணப்ெடுகினறது. ேனி்ர்கள் 
ஒருவமை ஒருவர் புரி்து ேலலிணக்கத-
துடன வாழ்்்ால ேட்டுமே அமன-
வரும் அமேதியான சூழலில வாழ 
முடியும். 

ஒ வ் ல வ ா ரு 
ேனி்னும் ்வறு 
லசயெவனாகமவ 
ெமடக்கப்ெட்டுள்�ான. எனமவ 
்வறுகம� ேனனிக்கும் குணமும், 
புரி்துணர்வும் அவசியோகும்.  

ஆைம்ெகாெ ேனி்ர்கள் 
கூட்டம் கூட்டோக இமண்து 
கூட்டுக் குடும்ெஙக�ாக வாழ் -்
்ார்கள். “கூடி வாழ்்்ால மகாடி 
ேனமே” எனற ெழலோழிக்-
மகற்ெ கூட்டாக விவசாயம் 
லசயது உணமவ ெகிர்்துண்டு 
ஒற்றுமேயாக வாழ்்்ார்கள். 
ஆனால ்ற்காெததில இ்் 

முமறமே அருகி ்னிக்குடும்ெோக வாழ்வ -
ம்மய விரும்புகினறார்கள்.  இ்ற்கு பிை்ான 
காைணோக வி�ஙகுவது ேக்களிமடமய சகிப் -
புத்னமேயும், சுயேெமும் அதிகரிதது வருவ -
்ாொகும்.  எனமவ ேக்கள் அமனவரும் சமகா -்
ைததுவததுடனும், ஒருவர் மீது ஒருவர் உள்�ார்்் 
அனபுடனும் வாழமவண்டும். ஒற்றுமேயுடன 
வாழ்்்ால ேட்டுமே இ்் சமு்ாயம் சீர்மகடுகள் 
ஏதுேற்று சிறப்ொக வி�ஙகும்.  

இய்திைேயோன இ்் ேனி் வாழ்க்மக அழகாக 
ோற மவண்டுோயின ோம் அமனவரும் விட்டுக்-
லகாடுப்புடன, ஒருவமை ஒருவர் அனபு லசயது வாழ-
மவண்டும்.  

ஆர.  ராஹினி,
சவளி்மளை.  

ஒற்றுமமவே பலம்

வீட்மடக் காவல காக்கிறாய
    விமை்து ஓடி வருகிறாய
மசட்மட  லசயயததுணிகிறாய
    லசலெோக குதிக்கிறாய

குட்டிவாமெ அமசக்கிறாய   
    குறும்புத்னமும் லசயகிறாய
எட்டி உனமன பிடிக்க வ்்ால

    எலொததிமசயும்  ஓடுகிறாய
ேனறியுள்� ோய்ான  நீ
   ேம்பிக்மகயும் லகாண்டாய நீ
எசோன லகாண்ட எதிர்ொர்ப்மெ
   இனறும் எனறும் காப்ொய!

பெளையூர 
்மல்லிோ பத்்மநாதன்

நாய்   

்மயில்ேள் பற்றி  பாைப புத்தேத்தில் படித்திருப-
கபாம். ்மயில்ேள் 20 ஆண்டுேள் வளர உயிர-

வாழும் தன்ள்ம சோண்ைது. ஆ�ால், பூஙோக்ேள் 
்மற்றும் ்மனித தளைக்கு உடபடை பகுதிேளில் 40 
ஆண்டுேள் வளர உயிரவாழும். இந்தியாவில் சபரும்-
பாலா� ்மயில்ேள் ்மனிதரேள் கவடளையாடுவதால் 
உயிரிழக்கின்ை�.

சபாதுவாே ்மயில்ேளின் உைல் அழோ� வடிவம் 
சோண்டிருபபதால் ேண்ேளை சோள்ளை சோள்ைச 
செய்கின்ை�.. சபண் ்மயில்ேளை விை ஆண் ்மயில்-
ேள் தான் மிேவும் அழோே இருபபளவ. இருந்தா-
லும், ேவிஞரேள் ‘்மயில் கபால சபாண்ணு ஒன்னு‘ 
என்று ேற்பள� செய்வசதல்லாம் ஆண் ்மயிளல ்ம�தில் 
நிள�த்கத என்பது ்மடடும் முரணாேகவ இருக்கிைது.

்மயில்ேளுக்கு புராணஙேளிலும், ேலாசொரத்திலும் குறிப -
பிைத்தக்ே இைமுண்டு. ்மத வழிபாடுேளிலும் முக்கிய பஙகு 
வகிக்கிைது. அதில் ெரஸ்வதிக்கு அளையாை்மாேவும், கிகரக் -
ேரேள் வழிபாடடிலும் இைம்பிடித்துள்ைது.

வண்ண்மய்மா� ்மயில்ேளில் சில குறிபபிடைளவ 
சதரிவு செய்து, ேலபபு முளையில் ்மனிதரேள் இ�பசபருக்-
ேம் செய்வதில் ்மயில்ேள் வண்ண்மற்று உருவாகின்ை�. 

இதற்கு ோரணம் உண்ள்மயில் ஒரு ்மரபணு ்மாற்ை்மாகும். 
இதுகவ சவள்ளை ்மயில்ேள் உருவாே ோரணம்.

்மயில் எபபடி இ�பசபருக்ேம் செய்கிைது என்பது பற்றி 
ஏராை்மா� ேடடுக்ேளதேள் உண்டு. ஆ�ால் உண்ள்ம 
இதுதான். சபண் ்மயில்ேளை ேவர ஆண் ்மயில் தன் 
கதாளேேளை விரித்து ஆடுகின்ை�. பிைகு ேவரபபடை 
சபண் ்மயிலுைன் இ�சகெரக்ளே முடிந்தபின் சபண் ்மயில்-
ேள் 3 முதல் 6 முடளைேள் இடும். அது அளைோத்து குஞசு 
சபாரித்ததும் வைரும் வளர கோழிேளை கபான்று தாய் 
்மயில் அவற்ளை பாதுோக்கும்.

்மயில்ேள் ஒற்ளைத் துளணயுைன் வாழ்வதில்ளல. அளவ 
இ�சகெரக்ளேக்கு சவவ்கவறு ்மயில்ேளைகய நாடுகின்-
ை�. அகதகபால் இ�பசபருக்ேக் ோலத்தில் பல துளணயு-
ைனும் இளணவதில்ளல.

்மயில்ேைால் 11 வித்தியாெ்மா� ஒலிேளை எழுபப 
முடியும். அந்த ஒலிேள் ்மனிதரேளுக்கு எரிசெலூடடுவ-

தாேகவ இருக்கும். சபாதுவாே ்மயில்ேள் ்மளழளய 
அறிவிக்ே ஒலி எழுபபுகின்ை�. நாய்ேள் எழுபபும் 
ஒலிளய ‘குளரத்தல்‘ என்பது கபால ்மயில்ேள் எழுப-
பும் ஒலிளய ‘அேவுதல்‘ என்கிகைாம்.

்மயில்ேள் ொந்த்மா� பைளவயாேகவ பாரக்ேபப -
டுகிைது. எளிதில் ்மனிதரேளுைன் பழகும் தன்ள்ம 
சோண்டுள்ைது. அளவ பழகும் ்மனிதரேளிைம் 
்மற்ைவரேள் சநருஙகி பழகுவளத ்மயில்ேள் 
விரும்புவதில்ளல. 

்மயில்ேளுக்கு அழோ� நீண்ை கதாளே 
இருந்தாலும், சநடும் தூரம் பைக்ே 
இயலாது. அளவ குறிபபிடை தூரம் 
்மடடுக்ம பைக்கின்ைது. அதிலும் குறிப -
பாே தன்ள� ஆபத்திலிருந்து ோத் -
துக்சோள்ைகவ பைக்கின்ை�.

்மயில்ேள் தாவரஙேள், 
விளதேள், பூக்ேள், எறும்புேள், 
தானியஙேள் ்மற்றும் சிறிய 
பாம்புேள், தவளைேள், வண் -
ணத்துபபூசசிேள், எலிேள் 
உள்ளிடைவற்ளை உண்ணு -
கின்ை�.

்மயில்ேள் அைரந்த ோடுே -
ளில் வாழுவதில்ளல. அளவ 
குளைந்த ்மரஙேள் சோண்ை 
நிலபபரபபிகலகய வாழ் -

கின்ை�. இயற்ளேயாேகவ அளவ 
இந்தியா, பர்மா ்மற்றும் இலஙளே -
யில் பரவலாே ோணபபடும்.

்மயில் தமிழில் பல்கவறு சபயர-
ேளில் அளழக்ேபபடுகிைது. சிகி, 
ஞ்மலி, கதாளே, சிோவைம், சிேண்டி, 
்மஞளஞ, ஓேரம், பிணிமுேம், ேலாபி, 
நவிரம், பீலி, கேேயம் எ� பல்கவறு 
சொற்ேள் ்மயிளலக் குறிக்ே பயன்ப -
டுத்தபபடுகிைது. ்மயூரம் என்பது ெ்மஸ் -
கிருத சொல்லாகும்.

கவடளையாடுதல் ்மற்றும் ்மக்ேள் 
சதாளேபசபருக்ேம் உள்ளிடை ோர -
ணஙேைால் ்மயில்ேளின் எண்-
ணிக்ளே குளைந்து வருவதாே ஆய்வுத் 
தேவல்ேள் சதரிவிக்கின்ை�.   

மயில்
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கல்ல� குறூப் �ருபர்

மட்ட க்களப்பு மண்முைன ேமற்கு ேகாட்ட மட்ட ெமய்வல்-
லுநர் 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான ேபாட்� �கழ்வுகள் மட்டக்-
களப்பு மண்முைன ேமற்கு நாவற்காடு நாமகள் �த்�யாலய 
ைமதானத்�ல் நைடெபற்றது.

மண்முைன ேமற்கு ேகாட்டக்கல்� ப�ப்பாளர் எஸ்.
முருேகசுப்�ள்ைள தைலைம�ல் நைடெபற்ற ேகாட்ட மட்ட 
ெமய்வல்லுநர் �றனாய்வு ேபாட்� �கழ்�ற்கு �ரதம அ��-
யாக மண்முைன ேமற்கு வலயக்கல்� ப�ப்பாளர் ெசல்� 
அ�லா கனகசூ�யம் மற்றும் �ேசட அ��களாக மண்முைன 
ேமற்கு வலயக்கல்� அலுவலக �ர� கல்�ப்ப�ப்பாளர்கள், 
பாடசாைலக�ன் அ�பர்கள் கலந்துெகாண்டனர்.

மண்முைன ேமற்கு ேகாட்டக்கல்� ப�ப்பாளர் தைலைம-
�ல் நைடெபற்ற மண்முைன ேமற்கு கல்� வலயத்�ற்குட்-
பட்ட பாடசாைலக�ன் முதலாம் ஆண்டு ெதாடக்கம் 13 ஆம் 
ஆண்டு வைர�லான மாணவர்களுக்�ைட�ல் நடாத்தப்பட்ட 
2022 ஆண்டுக்கான ெமய்வல்லுநர்ந �ைளயாட்டு ேபாட்� 
�கழ்வுக�ல் பங்கு பற்� ெவற்� ெபற்ற பாடசாைலக�ன் 
மாணவர்களுக்கான சான்�தழ்களுடன் ெவற்� �ண்ணங்க-
ளும், ெவற்� பதக்கங்களும் வழங்� ெகௗர�க்கப்பட்டனர்.

இேதேவைள �ைளயாட்டு ேபாட்� �கழ்�ல் கலந்து-
ெகாண்ட பாடசாைலக�ன் அ�பர்கள், ஆ��யர்கள் உடற்-
கல்� ஆ��யர்கள், பாடசாைல �ைளயாட்டுத்துைற ப�ற்-
று�ப்பாளர் இைட�ல் ேபாட்�கள் நடாத்தப்பட்டு ெவற்� 
ெபற்றவர்களுக்கான ப��ல்கள் வழங்� ெகௗர�க்கப்பட்ட-
னர்.

மண்முைன ேமற்கு கல்� ேகாட்ட மட்டத்�ல் நடாத்தப்பட்ட 
பாடசாைலகளுக்�ைட�லான 2022 ஆண்டுக்கான ெமய்-
வல்லுநர் �ைளயாட்டுப் ேபாட்��ல் முதலாம் இடத்�ைன 
ம�ழெவட்டுவான் �த்�யாலயமும், இரண்டாம் இடத்�ைன 
கன்னங்குடா �த்�யாலயமும், மூன்றாம் இடத்�ைன நாவக்-
காடு நாமகள் �த்�யாலயமும் ெபற்றுக்ெகாண்டைம கு�ப்�-
டத்தக்கது.

kQ;rhpkQ;rhp

��ப்ைபன்�ல் அடுத்த 
ஆண்டு நைடெபறவுள்ள 
ெபண்கள் உலகக் ேகாப்ைப 
கூைடப்பந்து ேபாட்��ல் பங்-
ேகற்க ரஷ்யா மற்றும் ெபலரஸ் 
அ�களுக்கு தைட ��க்கப்-
பட்டுள்ளதாக  அ��க்கப்பட்-
டுள்ளது.

சர்வேதச கூைடப்பந்து சம்ேம-
ளனத்�ன் (FIBA) ெசயற்குழு-
�ன் மு�வானது மார்ச் 
மாதம் உக்ைரன் பைட-
ெயடுப்�ற்குப் �ன்னர், 
இந்த ஆண்�ன் �ற்பகு-
��ல் �ட்��ல் நடந்த 
ெபண்கள் கூைடப்பந்து 
உலகக் ேகாப்ைப�ல் 
இருந்து ரஷ்யா ெவ�-
ேயற்றப்பட்டதாக அ�-
�க்கப்பட்டது.

அவர்களுக்குப் ப�லாக 
ேபார்ட்ேடா �க்ேகா 
ேபாட்��ல் இடம் ெபறு-
வார்கள் என்று FIBA   உறு-
�ப்படுத்�யது.

FIBA கூைடப்பந்து 
உலகக் ேகாப்ைப 2023 
ஐேராப்�ய தகு�ச் சுற்றுப் 
ேபாட்��ன் குழு � இ�-
ருந்து ரஷ்யா ெவ�ேய�யது 
மற்றும் மாற்று அ�கள் 
எதுவும் �ய�க்கப்படாமல், 
குழு எச் இ�ருந்து ரஷ்யா 
ெவ�ேய�யது.

மூன்று ேபாட்�க�லும் 
ெவற்� ெபற்றதன் மூலம் 
ரஷ்யா தனது குழு�ல் முத-
�டத்�ல் இருந்தது, ேமலும் 
ெதாடர்ந்து இரண்டாவது 
ேபாட்��லும் உலகக் 
ேகாப்ைபைய உருவாக்கும் 

�ருப்பங்க�ல் ஒன்றாக இருந்-
�ருக்கும்.

ெபலரஸ் அவர்க�ன் 
குழு�ல் மூன்றாவது இடத்�ல் 
இருந்தது மற்றும் தகு� ெபற்�-
ருக்க வாய்ப்�ல்ைல.

ஹங்ேக��ல் ஜ�ைல 9 முதல் 
17 வைர நைடெபறவுள்ள 
இந்த ஆண்டுக்கான FIBA   U17 
ெபண்கள் கூைடப்பந்து உலகக் 

ேகாப்ைப�ல் இ ருந்தும் 
ரஷ்யாவுக்கு தைட ��க்-
கப்பட்டுள்ளது.

அவர்கள் ெசர்�யா-
வால் மாற்றப்படும், 
கடந்த ஆண்டு FIBA   
U16 மக�ர் ஐேராப்�ய 
ேசலஞ்ச�ன் குழு � இல் 
இரண்டாவது இடத்ைதப் 
��த்தது, ேமலும் அந்த 

குழு�ல் தகு� ெபறாத எந்த 
குழு�ன் ஒேர இரண்டாவது 
அ�யும் மூன்றாவது இடத்-
ைதப் ��த்த ஹங்ேக�க்கு 
வழங்கப்பட்டது.

இது ரஷ்யா மற்றும் ெபலரஸ் 
அ�கள் அைனத்து FIBA   
ேத�ய ேபாட்�க��ருந்தும் 
தைட ெசய்யப்ப டும் என்பதற்-
கான தைடக�ன் ெதாகுப்�ன் 

ஒரு பகு�யாகும்.
இந்த ஆண்டு FIBA   3x3 

உலகக் ேகாப்ைபயு ம் இ�ல் 
அடங்கும், அங்கு ரஷ்யா-
�ன் ஆண்கள் ஸ்ேலாேவ-
�யா மற்றும் ெபண்களுக்கு 
ப�லாக இஸ்ேரல் இடம் 
ெபறுவார்கள்.2022 FIBA   3x3 
U18 உலகக் ேகாப்ைப�ல் 
இருந்து ெபலாரஸ் ெவ�-
ேயற்றப்பட்டது, ஆண்க-
ளுக்கான ேபாட்��ல் �து-
ேவ�யாவும், ெபண்க�ல் 
ெபல்�யமும் இடம்��த்-
துள்ளன.”மறு அ��ப்பு 
வரும் வைர” ரஷ்யா அல்லது 
ெபலர�ல் FIBA   இ� எந்த 

ேபாட்�கைளயும்  நடத்தாது 
என்பதும் உ று� ெசய்யப்பட்-
டது.

ரஷ்ய கூைடப்பந்து கூட்ட-
ைமப்பு (RBF) தங்கள் �ரர்க-
ைளப் பாதுகாக்க இந்த மு�வு 
எடுக்கப்பட்டதாகக் கூ�யது.

சர்வேதச ேபாட்�க�ன் 
ேபாது ரஷ்ய அ�க�ன் பாது-
காப்ைப உறு� ெசய்ய மு�யாத 
காரணத்தால் FIBA   இன் மு�வு 
முதன்ைமயாக உள்ளது,” என்று 
அவர்கள் ஒரு அ�க்ைக�ல் 
ெத��த்தனர்.

“அேத ேநரத்�ல், பல �ைள-
யாட்டுக�ல் ரஷ்ய ேத�ய அ�-
களுடன் நடந்தைதப் ேபால, 
முழுைமயான தகு� �க்கம் 
எதுவும் இல்ைல.

“RBF இன் தைலைம எ�ர்-
பார்க்கப்படு�றது, பு�ந்து-
ெகாள்�றது மற்றும் உல�ன் 
தற்ேபாைதய �ைலைம ெதாடர்-
பாக இந்த மு�ைவ எடுக்�றது 
மற்றும் FIBA   �ர���களு-
டன் ெதாட ர்ந்து ெதாடர்�ல் 
உள்ளது.”

2023 கூைடப்பந்து உலகக் கிண்ணம்:

இந்�யன் ���யர் �க் ெதாட�ல் 
�றைமகைள ெவ�ப்படுத்� வரு�ன்ற 
இலங்ைக மற்றும் இந்�யா�ன் இளம் 
�ரர்கைள பாராட்�ய இலங்ைக ��க்-
ெகட் முன்னாள் நட்சத்�ர ேவகப் பந்து-
�ச்சாளரான ச�ந்த வாஸ், அவர்களது 
எ�ர்காலம் எவ்வாறு அைமயும் என்பது 
ெதாடர்�லும் தனது �ைலப்பாட்ைட 
ெத��த்துள்ளார்.

கடந்த ஆண்டு நைடெபற்ற � 20 
உலகக் �ண்ணத் ெதாட�ல் இலங்ைக 
��க்ெகட் அ� �றப்பாகச் ெசயற்-
பட்டது. கு�த்த ெதாட�ல் �றப்பாகச் 
ெசயற்பட்ட வ�ந்து ஹஸரங்க, துஷ்-
மந்த ச�ர, பானுக ராஜபக்ஷ, ம�ஷ் 
�க்ஷன ஆ�ய �ரர்கள் தற்ேபாது நைட-
ெபற்று வரு�ன்ற இந்�யன் ���யர் 
�க் ெதாட�ன் 15ஆவது அத்�யாயத்-
�ல் தங்கள் அ�களுக்காக �றப்பாக 
�ைளயா� வரு�ன்றனர்.

அது மாத்�ர�ன்�, இந்த ஆண்டு 
முற்பகு��ல் நைடெபற்ற ஐ�� இன் 
19 வயதுக்குட்பட்ேடாருக்கான உலகக் �ண்ணத் ெதாட�ல் 
�றப்பாகச் ெசயற்பட்ட ம�ஷ பத்�ரன, ெசன்ைன சுபர் �ங்ஸ் 
அ��ல் இடம்��த்து, தனது அ�முகப் ேபாட்��ேலேய 2 
�க்ெகட்டுகைளக் ைகப்பற்� அசத்��ருந்தார்.

இந்த �ைல�ல், இம்முைற இந்�யன் ���யர் �க் 
ெதாட�ல் இடம்��த்து �றைமகைள ெவ�ப்படுத்� வரு�ன்ற 
இலங்ைக �ரர்கள் கு�த்து இலங்ைக அ��ன் முன்னாள் 
நட்சத்�ர ேவகப் பந்து�ச்சாளரான ச�ந்த வாஸ் மும்ைப�ல் 
இடம்ெபற்ற �கழ்ெவான்�ல் கலந்துெகாண்டு கருத்து ெத�-
�க்ைக�ல்,

இந்த ஆண்டு   இந்�யன் ���யர் �க்  ெதாட�ல் இலங்ைக 
அ��ல் உள்ள �ல �ரர்களுக்கு வாய்ப்பு �ைடத்தது மற்றும்   

இந்�யன் ���யர் �க்  ெதாட�ல் அவர்களால் �றைம-
கைள ெவ�ப்படுத்த மு�ந்தைம ம�ழ்ச்� அ�க்�றது, 
இதற்கு �றந்த உதாரணம் வ�ந்து ஹஸரங்க. அண்ைமக்-
காலமாக இலங்ைக ��க்ெகட் அ�க்காக �ைளயா� �ற-
ைமகைள ெவ�ப்படுத்� வரு�ன்ற நட்சத்�ர �ரர். வ�ந்து-
ைவப் ேபால இம்முைற  இந்�யன் ���யர் �க்  ெதாட�ல் 
�ைளயா� வரு�ன்ற ஏைனய �ரர்களும் தங்கள் ெபாறுப்பு-
கைள �றந்த முைற�ல் �ைறேவற்� வரு�றார்கள். எனேவ, 
இலங்ைக அ��ன் எ�ர்கால நட்சத்�ரங்கள்   இந்�யன் ��-
�யர் �க்  ெதாட�ல் �ைளயாடுவது ம�ப்புக்கு�யது என்று 
அவர் கூ�னார்.

இம்முைற   இந்�யன் ���யர் �க் ெதாட�ல் �றைமகைள 
ெவ�ப்படுத்�ய புதுமுக �ரர்களான �லக் வர்மா, அ�ேஷக் 
சர்மா மற்றும் உம்ரான் மா�க் ெதாடர்�லும் ச�ந்த வாஸ் 
கருத்து ெவ��ட்�ருந்தார். இ�ல் ஜம்மு காஷ்�ைரச் ேசர்ந்த 
22 வயதான இளம் ேவகப் பந்து�ச்சாளரான உம்ரான் மா�க் 
இம்முைற இந்�யன் ���யர் �க்  ெதாட�ல் �றப்பான ஆட்-
டத்ைத ெவ�ப்படுத்� வரு�றார். இவர் ெதாட�ன் அ�ேவக-
மான பந்து�ச்ைச ேமற்ெகாண்ட �ரராக சாதைன பைடத்-
தார். இதுவைர 13 ேபாட்�க�ல் 21 �க்ெகட்டுகைள �ழ்த்� 
2022 இந்�யன் ���யர் �க் இல் அ�க �க்ெகட்டுகள் �ழ்த்-
�யவர்க�ல் நான்காவது இடத்�ல் உள்ளார்.

உம்ரான் மா�க்�ன் பந்து�ச்சு �றைமைய ெவகுவாகப் 
பாராட்�ய ச�ந்த வாஸ், அவர் நாளுக்கு நாள் முன்ேனற்-
றம் கண்டு வருவதாகவும், அவர் எ�ர்காலத்�ல் இந்�யா�ன் 
�றந்த பந்து �ச்சாளராக இருப்பார் என்றும் ச�ந்த வாஸ் 
கூ�னார்.

கடந்த ஆண்டும் இந்�யன் ���யர் �க்  ெதாட�ல் �ைள-
யா�யைதப் பார்த்ேதன். அவர் ெதாடர்ந்து அேத இடத்�ல் 
பந்து�சு�றார், � 20 ேபாட்�க�ல் கு�க்ேகாளுடன் �ைள-
யாடுவது �கவும் முக்�யமானது. அவர் இந்�யாவுக்கு �றந்த 
பந்து�ச்சாளராக இருப்பார். அவர் �ைர�ல் ஜஸ்��த் பும்ரா-
�ன் இடத்ைத �ரப்புவார். இந்�ய ேதர்வாளர்கள் அவருக்கு 

ஒரு வாய்ப்பு ெகாடுத்தால், �ச்சயம் 
அவர் �ண்ட தூரம் ெசல்வார் என்று 
நான் �ைனக்�ேறன்’ என்று அவர் 
கு�ப்�ட்டார்.

இந்த ஆண்டு இந்�யன் ���யர் 
�க்  ெதாட�ல் இளம் �ரர்களான 
முேகஷ் ெசௗத்�, அர்ஷ்�ப் �ங், 
அேவஷ் கான், ெமாஹ்�ன் கான் 
ஆ�ேயார் தங்கள் �றைமைய ெவ�ப்-
படுத்��ருந்தனர். இதுெதாடர்�ல் 
ேப�ய ச�ந்த வாஸ், இந்�யா�ன் 
முதல்தரப் ேபாட்� �கவும் �றந்த 
�ைல�ல் இருப்பதாக அவர் ெத��த்-
தார்.

‘இந்�யா�ல் முதல்தர ெதாடர்கள் 
�றந்த முைற�ல் நடத்தப்பட்டு வரு-
�ன்றன. பல முதல்தர �ைளயாட்டுக் 
கழகங்கள் �றைமயான �ரர்கைள 
உருவாக்கு�ன்றன. அதனால்தான் �ற-
ைமயான பந்து�ச்சாளர்கள் உருவாகு-
வதாக’ அவர் ேமலும் கு�ப்�ட்டார்.

இந்தியன் பிரீமியர் லீக்

திறைம காட்டும்
இலங்ைக வீரர்கைள
பாராட்டும் சமிந்த வாஸ்

ைதக்காநகர் எவர்ெடாப் விைளயாட்டு கழகம் 
பவர் சம்பியன் கிண்ணத்ைத ைகப்பற்றியது

அக்கைரப்பற்று 
வடக்கு �னகரன் 
�ருபர்

அக்கைரப்பற்று பவர் 
�ைளயாட்டு கழகம் 
நடாத்�ய அ�க்கு 
ப�ெனாரு ேபர் எட்டு 
ஓவர்கள் மட்டுப்படுத்-
தப்பட்ட ”பவர் சம்�-
யன் �ண்ணம் 2022” 
மாெபரும் ெமன்பந்து 
��க்ெகட் சுற்றுப்-
ேபாட்��ன் சம்�யனாக அட்டா-
ைளச்ேசைன, ைதக்காநகர் எவர்-
ெடாப் �ைளயாட்டு கழகம் ெத�வு 
ெசய்யப்பட்டது.

32 �ைளயாட்டு கழகங்க�ன் பங்-
குபற்றலுடன் �லகல் முைற�ல் 
நைடெபற்ற இச்சுற்றுத்ெதாட�ன் 
இறு�ப்ேபாட்� ஆைலய�ேவம்பு 
தர்மசங்க� ெபாது �ைளயாட்டு 

ைமதானத்�ல் அண்ைம�ல் இடம்-
ெபற்றது. இறு�ப்ேபாட்��ல், அக்-
கைரப்பற்று சம்�யன்ஸ் கழகத்ைத 
எ�ர்த்து ைதக்காநகர் எவர்ெடாப் 
கழகம் எ�ர்த்தா� இறு�ப்ேபாட்-
��ல் ெவற்�ெபற்றதுடன் சம்�-
யன் �ண்ணம் மற்றும் பணப்ப�சும் 
வழங்� ைவக்கப்பட்டது.

இறு�ப்ேபாட்��ன் �றப்பாட்-

டக்காராக எவர்ெடாப் அ��ன் 
�ரர் என்.எம்.�யாமும், சுற்றுத்ெதா-
ட�ன் �றந்த �ரராக அேத அ��ன் 
முஹம்மட் இனாத்தும் ெத�வு ெசய்-
யப்பட்டார்.

இச்சுற்றுத்ெதாட�ல் அக்கைரப்-
பற்று சம்�யன்ஸ் கழகமானது 
இரண்டாவது இடத்ைத ெபற்றுக்-
ெகாண்டைமயும் கு�ப்�டத்தக்கது.

ெசன்நியூஸ்ரார் விைளயாட்டுக்கழக அணி, திருமகள்
விைளயாட்டுக்கழக அணி இறுதியாட்டத்திற்கு தகுதி

யாழ்.�ைளயாட்டு �ருபர்

சங்காைன �ரேதச ெசயலக ��-
வுக்கு உட்பட்ட ப�வு ெசய்யப்பட்ட 
�ைளயாட்டுக்கழகங்களுக்கு இைட-
�லான கால்பந்தாட்டத் ெதாட�ல் 
ெசன்�யூஸ்ரார் �ைளயாட்டுக்கழக 
அ�, �ருமகள் �ைளயாட்டுக்கழக 
அ� ெவற்� ெபற்று இறு�யாட்டத்-
�ற்கு தகு� ெபற்றன.

கடந்த  ச�க்�ழைம வட்டுக்-
ேகாட்ைட யாழ்ப்பாணக்கல்லூ� 

ைமதானத்�ல்  இடம்ெபற்ற  முதால-
வது அைர�று�யாட்டத்�ல் மூளாய் 
வளர்ம� �ைளயாட்டுக்கழக 
அ�ைய எ�ர்த்து ெசன்�யூஸ்ரார் 
�ைளயாட்டுக்கழக அ�ேமா�க்-
ெகாண்டது. இ�ல் ெசன்�யூஸ்ரார் 
�ைளயாட்டுக்கழக அ� 2:1 என்ற 
ேகால் கணக்�ல் ெவற்� ெபற்றது.
ெசன்�யூஸ்ரார் �ைளயாட்டுக்கழக 
அ� சார்�ல் பாசன் 2 ேகா�ைன 
ப�வு ெசய்தார்.

இராண்டவது  அைர�று�யாட்-

டத்�ல் அண்ணா�ைளயாட்டுக்-
கழக அ�ைய எ�ர்த்து �ருமகள் 
�ைளயாட்டுக்கழக அ�ேமா�க்-
ெகாண்டது. ஆட்ட ேநர மு��ல் 
இரண்டு அ�யனரும் தலா இரண்டு 
ேகால்கைள ப�வு ெசய்ய ஆட்டம் 
சம�ைல�ல் மு�வைடந்து. 
ஆட்டம் ெவற்� ேதால்� காண்ப-
தற்காக வழங்கப்பட்ட சம�ைல 
தகர்ப்பு உைத�ல் �ருமகள் �ைள-
யாட்டுக்கழக அ� 3:1 என்ற ேகால் 
கணக்�ல் ெவற்� ெபற்றது.

ரஷ்யா, ெபலரஸ்
அணிகளுக்கு தைட

மட்டக்களப்பு மண்முைன ேமற்கு

ேகாட்ட மட்ட ெமய்வல்லுநர்
ேபாட்டி: மகிழெவட்டுவான்
வித்தியாலயம் முதலிடம்
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