
 

 

 

 

 

 

உரை 

Wednesday, November 26, 2014 

பதினெட்டாவது சார்க் உச்சிமாநாட்டில் ஜொதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் 
ஆற்றிய உரரயின் தமிழாக்கம். 
 

பதினெட்டாவது சார்க் உச்சிமாநாட்டின் தலைவரும், நநபாள பிரதமருமாெ 
மரியாலதக்குரிய சுஷில் ன ாய்ராைா, 

நாடு ள், அரசாங் ங் ளின் தலைவர் ள், 

மரியாலதக்குரியவர் நள, 

சார்க் பார்லவயாளர் நாடு ளின் பிரதிநிதி நள, 

மதிப்புமிகு பிரதிநிதி நள, 

சீமாட்டி நள,  ெவான் நள, 

வரைாற்றுப்பு ழ்மிக்  ந ராெ  ாத்மண்டு ந ரில் பதினெட்டாவது சார்க் உச்சிமாநாட்டிற் ா  
வந்திருப்பது எெக்கு மிகுந்த ம ிழ்ச்சிலயத் தரு ிறது. 

எங் ளுக்கு அளிக் ப்பட்ட உற்சா மாெ வரநவற்பிற்கும், தாராளமாெ உபசரிப்பிற்குமா  
தலைவர் அவர் ளுக்கும், நநபாளத்தின் அரசாங் த்திற்கும், மக் ளிற்கும்  எெது ஆழ்ந்த 
நன்றி  ைந்த பாராட்லட ஆரம்பத்திநைநய னதரிவிக்  அனுமதியுங் ள். 

தலைவர் அவர் நள, சார்க் தலைலமத்துவத்திற்கு உங் ளது பதவிநயற்பிற்கு உங் ளுக்கு 
எெது வாழ்த்துக் லளத் னதரிவிப்பநதாடு, சார்க் கூட்டுறவிலெ முழுலமயா  அலடவதற்கு 
இைங்ல  ஆதரவு குறித்து உறுதியளிக் ிநறன். 

உங் ளது தலைலமத்துவத்தின்  ீழ் னதற் ாசிய மக் ளுக்கு நமலும் சம்பந்தமுலடயதா , 

அர்த்தமுள்ளதா , பயன்தரக்கூடியதா  சார்க்-இலெ மாற்றுவதற் ா  உற்சா ம் தரும் 
பயணத்தில் சார்க் அதி சிறப்பாெ முன்நெற்றத்லத அலடயுனமன்பதில் நான் 
நம்பிக்ல யுடன்  ாணப்படு ிநறன். 

னவளிச்னசல்லும் தலைலமயா  சார்க் இற்கு மாலைதீவு ளால் வழங் ப்பட்ட அதி 
அற்புதமாெ தலைலமத்துவத்லத இைங்ல  உற்சா மா  ஒப்புக்ன ாள் ிறது. முன்ொள் 
மற்றும் இந்நாள் னசயைாளர் நாய ங் ளுக்கு அவர் ளது பங் ளிப்பு ளுக் ா  எங் ளது 
நன்றி  ைந்த பாராட்டுக் லளயும் பதிவுனசய்து ன ாள்ள விரும்பு ிநறாம். எங் ளது 
குழுக் ளின் உச்சிமாநாட்டில் முதன்முலறயா ப் பங்கு ன ாள்ளும் எங் ள் ச பாடி ளுடன் 
இலணந்து னசயற்படுவது உண்லமயிநைநய ஒரு ன ௌரவமாகும். னதாடர்ந்த 
னசயற்பாடு ளுக்கு நான் எதிர்பார்க் ிநறன். 

 

 



[ 2 / 5 ] 

தலைவர் அவர் நள, 

பதினெட்டாவது உச்சிமாநாட்டின்  ருப்னபாருளாெ "சமாதாெம், சுபிட்சத்திற் ாெ ஆழ்ந்த 
ஒருலமப்பாடு" இற்கு விரும்பி, புதிதாக் ப்பட்ட  வெத்துடன் நாங் ள் இங்கு 
கூடியிருக் ிநறாம். ஏறத்தாழ மூன்று தசாப்தங் ளா   ட்டலமப்பிலும், வடிவத்திலும், 

உள்ளடக் த்திலும் மாற்றமலடந்துள்ள சார்க், தற்நபாது முக் ியமாெனதாரு தருணத்தில் 
 ாணப்படு ிறது. தற்நபாலதய பாரம்பரிய அணுகுமுலறயிைிருந்து, எங் ள் மக் ளின் 
வாழ்க்ல  ளில் நநரடியாெ தாக் த்லத ஏற்படுத்தக்கூடிய முடிவிலெ இைக் ா க் 
ன ாண்ட, னசயற்படுத்தக்கூடிய திட்டங் ளுக்கு நாங் ள் மாற நவண்டும். 

னதற் ாசியாவாெது பல்நவறுபட்ட  ைாசாரங் ள், இெக்குழுக் ள், சமயங் ள், னமாழி ளால் 
அலடயாளப்படுத்தப்படு ிறது, ஆொல் ஒற்றுலம, ச ிப்புத்தன்லம ஆ ிய விழுமியங் ளால் 
 ட்டுப்படு ிறது. எங் ளது பன்வல லமயும், இணக் ப்பாடாெ இலணந்து வாழ்தலுநம 
சார்க்-இன் பைமாகும். 

இந்தப் பிராந்தியமாெது ஏராளமாெ னபறுமதிமிக்  நிைங் லளயும்,  டல் சார்ந்த இயற்ல  
வளங் லளயும், நாங் ள் இலணந்து பைமா  திறன் லள ஊக்குவிக்  நவண்டிய மெித 
மூைதெத்லதயும் ன ாண்டுள்ளது. 

 டந்த 6 வருடங் ளில் பிராந்தியத்தின் திடமாெ 6% வளர்ச்சியாெது மெித அபிவிருத்தியில் 
அதி அற்புதமாெ முன்நெற்றங் ளா  மாற்றப்பட்டுள்ளது. இைங்ல யின் நதசிய 
அபிவிருத்தி உபாயமாெ மஹிந்த சிந்தலெ - எதிர் ாைத்திற் ாெ தூரநநாக்கு - இன் 
அமுல்படுத்தைாெது உள்ளடக் மாெ,  ிராமங் லள லமயமா க் ன ாண்ட அபிவிருத்தி 
முன்னெடுப்புக் ள் னதாடர்பா க்  வெஞ்னசலுத்து ிறது. 

இைங்ல யின் னபாருளாதாரமாெது  டந்த சிை வருடங் ளில் 7.8% என்ற நிலையாெ 
வளர்ச்சிலய னவௌிப்படுத்தியுள்ளதுடன், 6.5% என்ற குலறவாெ வறுலம மட்டத்லதயும் 
அலடந்துள்ளது. ஆொல், 1.6 பில்ைியன் செத்னதால லயக் ன ாண்டுள்ள னதற் ாசியாவாெது 
இன்ெமும் தெது செத்னதால யில் 24.5% ஆெ மக் ள் வறுலமயில் வாழ்ந்து வரும் 
நிலையில், நாங் ள் னதாடர்ந்தும் திருப்தியலடந்தவர் ளா  இருக்  முடியாது. வறுலம, 

விைக் ப்படுதல், னசல்வந்தர் ளுக்கும், ஏலழ ளுக்கும்,  ிராமங் ளுக்கும், 

ந ரங் ளுக்குமிலடயில் அதி ரித்துவரும் வித்தியாசங் ள் ஆ ிய பிரச்சிலெ லள சார்க் 
உறுதியா த் தீர்க்  நவண்டும். 

தலைவர் அவர் நள, மூைதெத்லத உட் ட்டலமப்பு அபிவிருத்தியில் உட்னசலுத்துதல் 
துடிப்பாெ னபாருளாதாரச் சூழலையும், எழுச்சியலடயும் வணி த்லதயும், மூைதெத்லத 
 வருதலையும், நவலைவாய்ப்புக் லள உருவாக்குவலதயும், நிலைத்திருக்கும் 
வாழ்வாரத்லதயும் உருவாக்கும். நபாருக்குப் பின்லெய அபிவிருத்தியில் இதுநவ எெது 
அரசாங் த்தின் ன ாள்ல த் திட்டமா  இருந்தநதாடு, இது வடக் ில் 22%-ஆெ னபாருளாதார 
வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டுள்ளது. 

பயங் ரவாதி ள் அலெத்லதயும் நிர்மூைமாக் ிய வட மா ாணநம அது. எல்ைா 
உட் ட்டலமப்பும் நிர்மூைமாக் ப்பட்டிருந்தது. 

தலைவர் அவர் நள, 

அதி ரித்த பிராந்திய ஒருலமப்பாட்லட நநாக் ி பிராந்தியத்லதச் னசலுத்தும் முக் ிய 
அம்சங் ளில் சார்க் இற்கு இலடயிைாெ னபாருளாதாரக் கூட்டுறவு ஒன்றாகும். 

SAFTA இன் முழுலமயாெ அமுல்படுத்தைிற்கு இைங்ல  னதாடர்ந்தும் 
ஆதரவளித்துவரு ிறது. ஆொல், வர்த்த மும், நசலவ ளும் அபிவிருத்திச் 
னசயன்முலறயின் அங் மா ப் பார்க் ப்பட நவண்டுநம தவிர, அதுநவ முடிவா வல்ை. 
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SAFTA னசயற்பாடு ள், 2030ம் ஆண்டிற்கு முன்ெர் னதற் ாசியப் னபாருளாதார ஒன்றியத்லத 
உருவாக்குவதற் ாெ எங் ளது நபரார்வம் ஆ ியெ எங் ள் பிராந்தியத்தில் நிைவும் 
ஏற்றத்தாழ்வு ள், அநதநபால் குறித்த சமூ , அபிவிருத்திச் சூழ்நிலை லளக் 
 ருத்திற்ன ாள்ள நவண்டும். எந்தனவாரு நாடும், னதற் ாசியாவின் மக் ளின் எந்தனவாரு 
பிரிவும் இவ்வாறாெ னசயற்பாடு ளில் பின்தங் ிவிடுமாறு விடப்படக்கூடாது. 

 ழிவ ற்றல், சுத்தமாெ நீர் ஆ ிய வசதி ளின் குலறவாெளவு அணுக் ம், உருவா ிவரும் 
அச்சுறுத்தல் ளாெ நீர் தர மு ாலமத்துவம்,  டுலமயாெ சிறுநீர  நநாய் ள் உட்பட்டதா  
சு ாதார அபாயங் ள் ஆ ியவற்லற எதிர்ன ாள்ளுதல் மெித நைெின் முக் ியமாெ 
அம்சமாகும். இந்த விடயங் லள கூட்டா  எதிர்ன ாள்ளாமல் விடுதல் என்பது 
பிராந்தியத்தில் மெித அபிவிருத்தி அலடவு ளிலெ மட்டுப்படுத்தும். 

தலைவர் அவர் நள, 

எங் ள் நாடு ளில் உலறவிடனமன்பது அதியுச்சத் நதலவயா  உள்ளனதன்பநதாடு, இந்தப் 
பிரநதசங் ளில் னவவ்நவறளவாெ னவற்றியளவிலெக் ன ாண்டுள்ளது. இது 
எதிர்ன ாள்ளப்படநவண்டிதாகும். 

தலைவர் அவர் நள, 

எங் ள்  ாைத்தின் முக் ியமாெ சவாைாெ  ாைநிலை மாற்றமும் ஒன்றுநசர்க் ப்பட்ட 
பிராந்திய, பூந ாள எதிர்விலெலய நவண்டி நிற் ிறது. சார்க் உறுப்பு நாடு லள  ாைநிலை 
மாற்ற மீள்த வு எதிர் ாைத்திலெ நநாக் ிக் ன ாண்டுனசல்ை நவண்டிய நதலவ குறித்து 
இைங்ல  நம்பு ிறது. 

சம்பந்தப்பட்ட விடயங் ளில் சார்க் ஆெது இயலுமாெளவு னபாதுவாெ 
நிலைப்பானடான்லற எடுக்  நவண்டுனமன்பநதாடு, பூந ாள  ாைநிலைத் தளங் ளில் 
முக் ியமாெனதாரு குரைா  வரநவண்டும். 

தலைவர் அவர் நள, 

சிை நாடு ளூடா  எங் ள் பிராந்தியம் விண்னவளித் னதாழிநுட்பத்தில் அதிசிறப்புத் 
திறலெப் னபற்றுள்ளது. இந்த முன்நெற்றமாெது எங் ளது மக் ளின், குறிப்பா  
இலளஞர் ளின், ஆர்வத்லதக் ல ப்பற்றியுள்ளது. சார்க்-இற்கு எெ அர்ப்பணிக் ப்பட்டதா  
னசயற்ல க்ந ானளான்லற விருத்தி னசய்து, ஏவும் பிரதமர் நமாதி-இன் முன்னெடுப்பு 
வரநவற் த்தக்  முன்னெடுப்பாகும். பிராந்தியத்தின் னதாடர்பாடல், னதாலை ல்வி, அெர்த்த  

மு ாலமத்துவம், சமூ  னபாருளாதார அபிவிருத்தி உட்பட்ட துலற ளில் இந்தத் 
னதாழிநுட்பத்தின் னசய்படுத்தல் சிறப்பாெளவு பயலெத்தரும். 

தலைவர் அவர் நள, 

சக்திப் பாது ாப்லப உருவாக்குவதற் ா  சக்தி உற்பத்திக் ாெ மாற்று வழி லள நாங் ள் 
துடிப்புடன் நதட நவண்டும். சுவட்டு எரினபாருளிைில் அளவுக் தி மா த் 
தங் ியிருப்பதிைிருந்து விடுபடுவதற் ா  சமப்படுத்தப்பட்ட சக்திக்  ைலவனயான்லற 
விருத்தி னசய்ய நவண்டிய னதளிவாெ நதலவனயான்று உள்ளது. 

சக்திக் கூட்டுறவிற் ாெ சட்டவலரவு ஒப்பந்தமாெது மின்சாரத் துலறயில் பிராந்திய 
ஈடுபாட்லட நமம்படுத்துவதற் ாெ தளத்லத சந்நத மின்றி வழங்கும்.  

பாரம்பரியமும்,  ைாசாரமும் மெித அபிவிருத்தியின் முக் ியமாெ அங் ங் ளாகும். 
பிராந்தியத்லத தெித்துவமாெ முலறயில் ஒன்று நசர்க்கும் அங் மா  நான் 
 ைாசாரத்லதப் பார்க் ிநறன். எங் ள் நாட்டின் னதன் பிராந்தியத்தில் மாத்தலறயில் அதி 
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நவெீ சார்க்  ைாசார நிலையம் பூர்த்தியலடந்ததும் இந்தத் துலறயில் இைங்ல யின் 
அர்ப்பணிப்பு நமலும் அதி ரிக் ப்படும். 

னபௌத்த நா ரி  பாரம்பரியங் ள் னதற் ாசியா முழுவதும்  ாணப்படு ின்றெ. ன ௌதம 
புத்தரின் புெிதப் பிறப்பிடமாெ நநபாளத்தில் நாங் ள் சந்திக் ின்ற நவலளயில், 

பிராந்தியத்தில் முக் ியமாெ னபௌத்தத் தளங் லள இலணக்கும்  ைாசாரச் சுவனடான்லற 
உருவாக்  இந்த உச்சிமாநாட்டிற்குப் பரிந்துலரக்  நான் தூண்டப்பட்டுள்நளன். இதனூடா , 

னதற் ாசிய மக் ள் எங் ளது ப ிரப்பட்ட நா ரி ச் னசல்வளத்தில் னபாதுத்தன்லமலயக் 
 ண்டுன ாள்வார் ள். 

தலைவர் அவர் நள, 

இலளஞர் ளுக்கு அதி ாரமளிக்கும் நதலவயிலெ நாங் ள்  ண்டுன ாள்ள நவண்டும், 

அத்நதாடு, அவர் ளது திறன் னபறுதலை நாங் ள் வளர்க்  நவண்டும். அதன்படி, ஐக் ிய 
நாடு ள் னபாதுச்சலபயின் 69வது அமர்வில் ஜூலை 15ம் தி திலய உை  இலளஞர் திறன் 
நாளா ப் பிர டெம் னசய்யுமாறு நான் முன்னமாழிந்நதன். எல்ைா சார்க் நாடு ளின் 
ஆதரநவாடும் ஐக் ிய நாடு ளில் ஒரு தீர்மாெமாெது ஏ மெதா  ஏற்நுக் 
ன ாள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த நி ழ்லவ சார்க்-உம் ன ாண்டாடுவதற்கு உறுதிபூண 
நவண்டுனமெ நான் முன்னமாழி ிநறன். 

உட் ட்டலமப்பு, னதாடர்பாடல், வான், வதீி, புல யிரதத் னதாடர்பு ளுக் ாெ பிராந்திய 
முன்னெடுப்புக் ளின் நன்லம ள் எல்லைப்புறங் ளிலுள்ளவர் லளச் னசன்றலடய 
நவண்டும். இது சம்பந்தமா , புல யிரதங் ள், நமாட்டார் வா ெங் ள் னதாடர்பாெ பிராந்திய 
ஒப்பந்தங் ள் முன் னசல்ை நவண்டும். தலைந ரங் ளுக்கு மாத்திரமன்றி சார்க் 
ந ரங் ளுக்கும் விமாெ நசலவ லளச் னசன்றலடவதற் ாெ சுதந்திர உரிலம லள 
அனுமதிப்பதனூடா  விமாெத் னதாடர்பு லள விரிவாக்குவதற் ாெ நதலவ  

 ாணப்படு ிறது. விமாெத் னதாடர்பு ளின் இைகுதன்லமயாெது னபௌத்த  ைாசாரச் 
சுவட்டின் னவற்றிக்கு முக் ியமாெது. 

தலைவர் அவர் நள, நம 2009 இல் பயங் ரவாத் குழு இைங்ல யில் 
இல்ைாதாக் ப்பட்டலதத் னதாடர்ந்து, பிராந்தியத்தில் அதி ளவு மாற்றமலடந்த பாது ாப்புச் 
சூழல் உருவா ியுள்ளது. பிராந்திய ரீதியிலும், சர்வநதச ரீதியிலும் பயங் ரவாதம் 
னதாடர்ந்தும் அடிப்பலட பாது ாப்புச் சவாைா  உள்ளது. பயங் ரவாதத்தின் 
சாத்தியப்பாடாெ மீனளழுச்சிக்ன திராெ பாது ாப்பு நடவடிக்ல  லளக் 
ன ாண்டிருப்பதிைிருந்து இைங்ல   வெக்குலறவா  இருக்  முடியாது. 

முதைில் உறுப்பு நாடு ளிலும், பின்ெர் பிராந்தியம் முழுவதிலுமா வும் னபரும்பான்லம 
சமாதாெம் விரும்பும் மக் ளின் நைன் லள சிைரது அடிப்பலடவாதக்  ருத்துக் ளும், 

இன்னும் சிைரது தவறாெ நி ழ்ச்சி நிரல் ளும் குழப்ப முடியாது என்பலத உறுதிப்படுத்த 
எங் ளுக் ா வும், எங் ளது மக் ளுக் ா வும் நாங் ள்  டலமப்பட்டுள்நளாம். 

னதற் ாசியாவின் அறிவு சார்ந்த, ஆன்மீ ம் சார்ந்த பாரம்பரியங் ள் பை வழி ளில் 
நி ரற்றலவ. எங் ளது முன்நொர் ளின் அரசாலண ள் விழுமியக்  ட்டலமப்புக் லள 
உருவாக் ியநதாடு, ஆட்சிக் ன ாள்ல  ள் தற்நபாலதய மெித உரிலம ள் 
சட்டவலரபு ளுக்கு ஒத்தெவா க்  ாணப்பட்டெ. மெித உரிலம ள் அலெவராலும் 
நற்பண்பு, நல்னைாழுக் க்  ருப்னபாருளா  ஏற்றுக்ன ாள்ளப்பட நவண்டும், அரசியல் 
 ருவியா  அல்ை. 

ஆொல்,  வலைதரும்வல யில், மெித உரிலம ள் என்னும் னபயரில் எங் ள் 
பிராந்தியத்திலுள்ள சிை நாடு ளில் தூண்டப்பட்ட அரசியல் நி ழ்ச்சி நிரல் ள் 
பிராந்தியத்திற்கு னவளிநயயாெ அலமப்புக் ளால் திணிக் ப்படு ின்றலத நாங் ள் 
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 ண்டுன ாண்டிருக் ிநறாம். எங் ளது  ட்டலமப்புக் ள், சமூ ங் ளின்  ைாசாரப் 
பாரம்பரியங் ள், அடிப்பலம நிலைவரங் ள் ஆ ியவற்றிைிருந்து மி வும் விை ியதா  
இலடயீடு ள் இவ்வாறாெ வடிவங் ளில் முயற்சிக் ப்படு ின்றெ. 

அரசியல் சார்ந்த இருதரப்புப் பிரச்சிலெ ளிைிருந்து விை ியிருப்பநத சார்க் அலமப்பின் 
நலடமுலறயா  இருந்தநபாதிலும், னவளிப்புறச் சூழ்ச்சி லள நாங் ள் எதிர்க்  நவண்டும். 
உறுப்பு நாடு ள் மீதாெ னவளிப்புற அச்சுறுத்தல் ளுக்ன திரா  ஒன்றுநசருவது சார்க் 
மெநிலைலயப் பிரதிபைிப்பதா  அலமயும். 

பை பார்லவயாளர் நாடு நளாடு சார்க் ஆெது பயன்மிக்  னசயற்பாடு ளில் ஈடுபட்டிருந்தது. 
சிை திறன் வளர்ப்பு முன்னெடுப்புக் லள நடாத்துவதனூடா  அவர் ளது கூட்டிலெ 
இைங்ல  நன்றியுடன் ஏற்றுக்ன ாள்வதுடன், னபறுமதியா  எண்ணு ின்றது. 

பார்லவயாளர் நாடு ளுடொெ இந்தச் னசயற்பாடு லள நமம்படுத்துவதற ாெ 
வழி லளயும், மூைங் லளயும் நதடுவது அவசியமாெதாகும். அத்நதாடு, அவர் ளது 
பங் ிலெ நவலைத்திட்டங் லள அடிப்பலடயா க் ன ாண்ட, முடிவு லள இைக் ா க் 
ன ாண்ட கூட்டா  முன்நெற்றுவலதக்  ருத்திக் ன ாள்வதும் அவசியமாகும். அநத  

நநரத்தில், ஏலெய பிராந்தியக் குழுக் லள சார்க் நாடிச் னசல்லுதல் நமலும் அதி ரிக் ப்பட 
நவண்டும். 

தலைவர் அவர் நள, மெித உரிலம ள், சூழல் மற்றும்  ாைநிலை மாற்றங் ள், னதாழிைாளர் 
குடிப்னபயர்வு. நியாயமாெ நிதி மற்றும் வர்த்த்த க்  ட்டலமப்பு, பயங் ரவாதம், நமலும் சிை 
ஆ ிய அலெவருக்கும் னபாதுவாெ முக் ியத்துவமுலடய விடயங் ளில் சர்வநதச 
மன்றங் ளில் னபாது நிலைப்பானடான்லற உருவாக்குவதற் ாெ முயற்சி ள் 
இருமடங் ாக் ப்படுவதற் ாெ நதலவனயான்று  ாணப்படு ிறது. 

எங் ளுக்கு, உறுப்பு நாடு ள், எதிரா  மி ப்னபரிய அரசியல் முயற்சி ள்  ாணப்படு ின்றெ, 

அத்நதாடு, அது இம்முலெ நநாக் ிச் னசலுத்தப்படுனமெ நான் எண்ணு ிநறன். நிர்வா க் 
 ட்டுப்பாடு லள உலடத்து, கூட்டுறவாெ, னசயற்பாட்லட நநாக் ிய பாலதயில் னசல்வதற்கு 
இந்த உச்சிமாநாட்டில் நாங் ள் உறுதின ாள்நவாம். 

எங் ள் மக் ள் எல்நைாருக்குமா  இந்தப் பிராந்தியத்லத சுபிட்சமாெ, சமாதாெமாெதா  
உயர்த்துவதற்கு இது மி  அற்புதமா  வாய்ப்லப வழங்கும். எங் ள் உறுதிப்பாட்லட 
னமய்யுறுதியுடன் நமற்ன ாள்நவாம். இலத இலணந்து நமற்ன ாள்வது இந்த 
உச்சிமாநாட்டின்  ருப்னபாருள், சார்க் ஆ ியவற்றிற் ாெ அர்ப்பணிப்லப நமலும் 
ஆழமாக்கும். 

மும்மணி ளின் ஆசீர்வாதம் உங் ள் அலெவருக்கும்  ிட்டட்டும். 

 


