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க�ொழும்பு, புரட்ொதி 4
இலங்� ஆடசியொ 

ளர�ள் விருப்பப்ப்ொவிட்ொ 
லும் மேலும் ஒரு த்்ை 
நொடடில் க்பொது மு்க�ம் 
நீடிக�ப்படடுள்ளது. புரட 
்ொதி 6ஆம் நொள் ை்ரயில் 
ஏற�னமை அறிவிக�ப்பட 

டிருநத க்பொதுமு்க�ம் 
13ஆம் நொள் ை்ரயில், 
ஒரு ைொர �ொலத்திறகு நீடிக 
�ப்படுைதொ� சு�ொதொரத்து்ை 
அ்ேச்சர க��லிய ரம்புக 
கைல மநறறு அறிவித்தொர.

அர்ச த்லைர ம�ொட்ொ 
்பய 

க�ொழும்பு, புரட்ொதி 4
ம�ொது்ே ேொவின் வி்ல்ய 12 ரூ்பொைொல் 

அதி�ரிப்பதறகு பிரிேொ நிறுைனம் முடிவு க்சய்தி 
ருககின்ைது. இநத வி்ல அதி�ரிபபுககு அனுேதி 
ைழங�ப்ப்வில்்ல என்று நு�ரமைொர விை�ொர 
அதி�ொர ்ச்்ப கதரிவித்தொலும் ேொ வி்ல்ய 
உ்னடியொ� அதி�ரிப்பதறகு பிரிேொ தீரேொனித் 
துள்ளது.

நொடடில் சீனி ேறறும் அரிசிககு ஏற்படடுள்ள 
்பறைொககு்ை ேறறும் வி்ல அதி�ரிப்்பத் 
கதொ்ரநது அைறறுக�ொன �டடுப்பொடடு வி்ல 
�்ள அரசு அறிவித்து 24 ேணி மநரத்திறகுள் 
ம�ொது்ேயின் வி்ல அதி�ரிக�ப்படடுள்ளது.

கைள்்ளச சீனியின் வி்ல 122 ரூ்பொைொ�வும் 
ேண்நிைச சீனியின் வி்ல 125 ரூ்பொைொ�வும் 
அர்சொல் நிர்ணயிக�ப்படடுள்ளது. 

ப�ோலிப் 
�டிவம்

குறித்துக் 
கவனம்

க�ொழும்பு, புரட்ொதி 4
இலங்�யில் தடுபபூசி 

ஏறறுைதற�ொ� 18 ையதுக 
குக கு்ைநத குழந்த� 
ளின் விைரங�ள் திரட்ப 
்படுைதொ�த் கதரிவித்து 
கூகிள் இ்்ணயப ்படிைம் 
ஒன்று ்சமூ� ஊ்ங�ளில் 
உலொ ைருைதொ�வும் அது 
ம்பொலியொனது என்றும் 
சு�ொதொர மேம்்பொடடுப 
்பணிய�ம் அறிவித்துள் 
ளது.

சு�ொதொர அ்ேசசி 
னொமலொ கதொறறுமநொயியல் 
பிரிவினொமலொ அத்த்�ய 
விைரங�ள் எ்ையும் 
ம்ச�ரிக�ப்ப்வில்்ல 
என்று சு�ொதொர மேம்்பொட 
டுப ்பணிய�த்தின் ்பணிப 
்பொளர ரஞ்சித் ்பது ைநது 
்ொை க�ொழும்பு, புரட்ொதி 4

இலங்�யில் மநறறும் 202 ம்பர க�ொமரொனொ நுண்தீமியின் 
்பொதிப்பொல் உயிரிழநதிருககும் நி்லயில் மநொய்த் தொக�த்்தக 
�டடுப்படுத்தவும் உயிரிழபபுக�்ளக கு்ைக�வும் மூன்ைொ 
ைது தடுபபூசியும் ஏறைப்படுைது அைசியம் என்று சிறிலங�ொ 
ேருத்துை ்சங�ம் அரசுககுப ்பரிநது்ரத்துள்ளது.

நொடடிலுள்ள 30 ையதுககு மேற்பட்ைர�ளுககுத் தடுபபூசி 
�்ள ைழஙகுைதற�ொன ந்ைடிக்��ள் தறம்பொது இ்ம் 
க்பறறு ைருகின்ைன. ஏற�னமை �ணி்சேொன எண்ணிக்� 
யொமனொருககு இரண்டு �ட்த் தடுபபூசி�ள் ம்பொ்ப்படடுள்ளன. 
இநத நி்லயில் சிமனொ்பொம் தடுபபூசி்ய இரு �ட்ங�ளொ�ப 
க்பறறுகக�ொண்்ைர�ளுககு இரண்்ொைது �ட்த் தடுபபூசி 
ைழங�ப்படடு 28 நொட�ளுககுப பின்னர 3ஆம் �ட்த் தடுப 
பூசி்ய ைழஙகுைதறகு ந்ைடிக்� எடுககும்்படி ேருத்துை 
்சங�ம் ைலியுறுத்தியிருககின்ைது.

க�ொமரொனொ தடுபபுச க்சயலணியின் கூட்ம் மநறறு இ்ம் 
க்பறைம்பொது 20 ையதுககும் 29 ையதுககும் இ்்ப்பட் 
ைர�ளுககு அடுத்த �ட்ேொ� தடுபபூசி ைழஙகும் ந்ைடிக 
்��்ள மேறக�ொள்ைது குறித்து ஆரொயப்பட் நி்லயில் 
ேருத்துை ்சங�த்தின் இநத ைலியுறுத்தல் முன்்ைக�ப்பட 
டுள்ளது.

3MtJ 3MtJ 
jLg ;G+r pAk ; jLg ;G+r pAk ; 
mtr pak ;!mtr pak ;!

rpwpyq ;fh kUj;Jt rq ;fk ; gu pe;Jiu

mu pr p> r Pd p Fiwa

kh t piy mj pfu pg ;G

யொழப்பொ்ணம், புரட்ொதி 4
யொழப்பொ்ணம், குருந�ர ்பகுதி்யச 

ம்சரநத இ்ளஞர கெைன்ஸ் ்பழிககுப 
்பழி ைொஙகும் மநொக�த்மதொடு க�மி 
கும்்பலொல் ்படுக�ொ்ல க்சய்யப்பட் 
நி்லயில் இநதக குறைத்தில் ஈடு்பட்ைர 
�ளில் 6 ம்பர �ொைல்து்ையினரி்ம் 
்சர்ண்்நதனர. எனினும் இ்ளஞன் 
உயிரிழப்பதறகுக �ொர்ணேொ�, அைரது 
உயி்ரப ்பறிககும் ை்�யிலொன கைட 
டுக �ொயத்்த ஏற்படுத்தியைர என்று 
குறைஞ்்சொட்ப்படும் முககிய ்சநமத� 

ந்பரொன ்சநதிரன் எனப்படும் ந்பர இன் 
னும் ் �து க்சய்யப்ப்வில்்ல.

ஆைணி 22, ஞொயிறறுககிழ்ே ஒரு 
மேொட்ொர ் ்சககிளில் க்சன்றுக�ொண்டி 
ருநத மூை்ர ைழிேறித்த ைன்மு்ைக 
கும்்பல் ஒன்று அைர�்ள ைொள்�ளொல் 
கைடடியும் குத்தியும் தொககுதல் ந்த்தி 
யது. அைர�ளில் இருைர கைடடுக 
�ொயங�ளுககு உள்ளொ� ஒருைர ்படு�ொ 
யே்்நதிருநதொர. அைரது �ொல்�ள் 
இரண்டிலும் �டு்ேயொன கைடடுக 
�ொயம் �ொ்ணப்பட்து 

குருநகர் இளைஞர் ககொளை:

4 முக்கிய குற்றவாளிகள்
த�ாடர்ந்தும் �லைமல்றவு

இன்னும் தலைமலைவாகியுள்ள சந்தகநபரக்ளான சநதிரன், டாரவின், சுைக்ஸன.13 வரையும்
முடக்கம் நீடிப்பு

பக்கம் 02

பக்கம் 02

பக்கம் 02பக்கம் 02

பக்கம் 02

காணாமல் 
ஆககப்பட்டவரகளை
யார, எவர என்று 
தே்ட தவண்டாம்?



வாரப் பத்திரிகை
551 A, ைஸ்தூரியார் வீதி, யாழப்பாணம்

மின்னஞ்சல்: shemman.redsoil@gmail.com
த�ாடர்பு எண்: 021 492 7781

உரிகை ைற்றும் தவளியீடு: கிறீன மீடியா ைவுஸ் பிகர. லிட்
ஆசிரியர்: தே.பிதேமானந்த் 

அவசர காலச் சட்டம்
விரரவில் நீஙகவவண்டும்
இலங்கையில் அவசர கைால நி்ல பிறப்பிககைப்்பட்டிருக 

கினறது. உணவு விநிய�ாகைத்தைச் சீராககுவதைறகைாகையவ இநதை 
அவசர கைால நி்ல அறிவிககைப்்பட்டிருப்்பதைாகை ஆட்சி�ாளரகைள் 
கூறியிருககினறாரகைள். அரச தை்லவர யகைாட்்ா்ப� ராஜ்பகச 
தைனது அதிகைாரத்தைப் ்ப�ன்படுததி இதை்ன அறிவிததி 
ருககிறார.

அவசர கைாலச் சட்்த்தை இலங்கை அறிவிததிருப்்பதைறகுப் 
்பல தைரப்புககைளி்ம் இருநதும் எதிரப்புககைள் வவளிப்்பட்டுள்ளன. 
எதிரக கைட்சித தை்லவர சஜித பியரமதைாசா, மாறறுக வகைாள் 
்கைகைளுககைான அ்மப்பு, இலங்கையின ஜனநா�கைததுககைான 
சரவயதைச வ்ல�்மப்பு ய்பானறன ஏறகைனயவ கைண்னங 
கை்ள வவளிப்்படுததியுள்ளன. இருப்பினும் அவசர கைாலச் 
சட்்ததைால் ய்பாரக கைாலஙகைளில் கைடு்ம�ாகைப் ்பாதிப்புககை்ளச் 
சநதிததைவரகைளான தைமிழரகைளி்ம் இருநயதை இதைறகைான முதைல் 
எதிரப்பு ்பதிவு வசய�ப்்பட்்து.

தைமிழ்த யதைசி�க கூட்்்மப்பின நா்ாளுமனற உறுப்பி 
னர எம்.ஏ.சுமநதிரன இநதைக கைண்னத்தைப் ்பதிவு வசயதைார. 
நாட்டில் தைமிழ் மககை்ள ஒடுககுவதைறகும், கைட்டுககை்ஙகைாதை 
மனிதை உரி்ம மீறல்கைளில் இலங்கைப் ்ப்்யினர ஈடு்படு 
வதைறகும் ய்பாரக கைாலஙகைளில் அதிகைம் இ்மளிததை இரு சட் 
்ஙகைள் எனறால் அ்வ அவசர கைாலச் சட்்மும் ்ப�ஙகைர 
வாதைச் சட்்முயம. அநதைச் சட்்ஙகைளால் அதிகைம் ்பாதிககைப் 
்பட்்வரகைள் தைமிழ் மககையள.

நாட்டில் ய்பரி்ர ஏற்படும் நி்லயில் அதை்னச் சமாளிப்்ப 
தைறகைாகையவ அவசர கைாலச் சட்்ம் எனற ஒனறு உருவாககைப் 
்பட்்து. ஆனால் அதை்னத தைமது சரவாதிகைாரப் ்ப�ன்பாட்டுக 
கைான ஆயுதைமாகையவ கை்நதை கைாலஙகைளில் இலங்கை ஆட்சி 
�ாளரகைள் மு்றயகை்ாகைப் ்ப�ன்படுததி வநதிருககிறாரகைள். 
மிகை நீண் கைாலததிறகு அவசர கைாலச் சட்்த்தைத வதைா்ரநது 
ந்்மு்றப்்படுததி� சாதை்ன எல்லாம் இலங்கையின வசம் 
இருககினறது.

அததை்கை� கை்ற்படிநதை வரலாற்றக வகைாணடிருககும் 
நி்லயில், மிகை யமாசமான மனிதை உரி்ம மீறல்கை்ளக வகைாண் 
ய்பா்ர ்பாதுகைாப்புச் வச�லாளராகை இருநது வழி ந்ததி� ஒரு 
வயர இப்ய்பாது அரச தை்லவராகை இருநது வகைாணடு அவ 
சர கைாலச் சட்்த்தைக ் கையிவலடுததிருப்்பது மககைள் மததி 
யில் அச்சத்தை குறிப்்பாகை தைமிழ், முஸ்லிம் மககைள் மததியில் 
அச்சத்தை ஏற்படுததுவது வி�ககைககூடி� ஒனறல்ல.

வகைாயரானா தைடுப்பு ந்வடிக்கைகை்ள மருததுவ அறிவி 
�ல் ரீதி�ாகை அணுகிக ் கை�ாள மறுததைதைன வி்ளவாகை நாட் 
டின வ்பாருளாதைாரத்தையும் அதைள்பாதைாளததில் வீழ்ததியுள்ள 
இன்ற� ராஜ்பகசககைள் ஆட்சி, அதைனால் நி்லகு்லநதுள்ள 
வ்பாருள்கைளின இறககுமதி்�யும் தைளம்்பல்்நதுள்ள 
வ்பாருள்கைளின வி்லகை்ளயும் கைாரணமாகைக கைாட்டி இநதை 
அவசரகை கைால நி்ல்� அறிவிததுள்ளது.

அவசர கைாலச் சட்்ம் அரச தை்லவரின அதிகைாரததின 
கீழ் பிறப்பிககைப்்பட்்ாலும் ஒரு மாதை கைாலததிறகுள் அதைறகு 
நா்ாளுமனறததின அஙகீகைாரம் வ்பறப்்ப்யவணடும். அது 
நீடிககைப்்படுவதைானால் ஒவவவாரு மாதைமும் அதைறகு 
நா்ாளுமனறததின அனுமதி வ்பறப்்ப்யவணடும். மூனறில் 
இரணடு வ்பரும்்பான்மப் ்பலத்தைத தைன வசம் 
்வததிருககும் இநதை ஆட்சிககு மாதைா மாதைம் அவசர கைாலச் 
சட்்த்தை நீடிப்்பது ஒனறும் கைடினமான கைாரி�மல்ல.

அப்்படி நிகைழுமாயின அது இலங்கை்� மீணடுவமாரு 
ய்பரி்ருககு இட்டுச் வசல்வதைறகைான  அதிகை வாயப்புககை்ளக 
வகைாணடிருககும். அததை்கை� ஒரு நி்ல வரககூ்ாது. 
ஏறகைனயவ அளவுககைதிகைமான அதிகைாரஙகை்ளத தைனி ஒரு 
மனிதைான அரச தை்லவயர வகைாணடிருககும் நி்லயில் 
அவசரகைாலச் சட்் விதிகைளின கீழான அதிகைாரஙகை்ளயும் 
அவரி்யம வழஙகுவது நாட்டுககும் மககைளுககும் நல்லதைல்ல.

எனயவ எநதைத யதை்வககைாகை அவசர கைாலச் சட்்ம் பிறப் 
பிககைப்்பட்்யதைா அது முடிநதைதும் வி்ரவாகை அநதைச் சட்்ம் 
கைாலாவதி�ாகும் நி்ல்� உறுதிப்்படுததுவது அவசி�ம். 
இலங்கையின ஜனநா�கைத்தைப் ்பாதுகைாககைவும் மககைளாட் 
சி்� உறுதிப்்படுததைவும் அவசர கைாலச் சட்்ம் முடிநதை 
வி்ரவில் நீககைப்்படுவது அவசி�ம். அது வருஙகைாலததில் 
அ்ககுமு்றகை்ள நிகைழ்ததுவதைறகைான கைருவி�ாகைப் 
்ப�ன்படுததைப்்ப்ககூ்ாது.

ய்பாருககுப் பினனர ்ப�ஙகைரவாதைத தை்்ச் சட்்ம் ஆட்சி 
�ாளரகைளுககு எதிரானவரகைள் மீது ஈவு இரககைமினறிப் ்ப�ன 
்படுததைப்்பட்டுவரும் நி்லயில் அவசரகைாலச் சட்்மும் சட்் 
வியராதை ந்வடிக்கைகைளுககைான கைருவி�ாகை மாறுவ்தை 
அனுமதிககை முடி�ாது. எனயவ ஜனநா�கைக கைாவலரகைள் 
அ்னவரும் ஒருஙகி்ணநது வி்ரவில் அவசர கைாலச் 
சட்்ம் நீககைப்்படுவதைறகைான ந்வடிக்கைகை்ள யமறவகைாள்ள 
யவணடி�து அவசி�ம். 

இலங்கையில் வகைாயரானாவால் உயிரி 
ழநதைவரகைளின எணணிக்கை ஏறகைனயவ 9 
ஆயிரதது 800ஐக கை்நதுள்ளது. யநறறு 
மட்டும் 3 ஆயிரதது 644 புதி� வதைாறறா 
ளரகைள் இனம்கைாணப்்பட்டுள்ளனர. 
வதைாறறுககுள்ளான 61 ஆயிரதது 631 ய்பர 
வதைா்ர கைணகைாணிப்பிலும் சிகிச்்சயிலும் 
்வககைப்்பட்டுள்ளனர.

இநதை நி்லயில் யநா்�க கைட்டுப்்பாட் 
டுககுள் வகைாணடு வருவதைறகைான மூனறு 
முககி� ்பரிநது்ரகை்ள மருததுவ சஙகைம் 
யநறறு முன்வததைது.

60 வ�துககு யமற்பட்் அ்னவருககும் 
18 வ�து முதைல் 60 வ�து வ்ர�ானவர 
கைளுககும் எவவளவு வி்ரவாகை முடியுயமா 

அவவளவு வி்ரவாகைத தைடுப்பூசிகைள் வழங 
கைப்்ப்யவணடும், அதைறகு முனனுரி்ம 
வழஙகைப்்ப்யவணடும்.

60 வ�துககு யமற்பட்் 2 தைடுப்பூசி 
கை்ளயும் வ்பறறுக வகைாண்வரகைளுககும் 
12 வ�துககு யமற்பட்்வரகைளில் யநாவ� 
திரப்புக கு்ற்பாடு உள்ள, ஏறகைனயவ 
இரணடு கைட்்த தைடுப்பூசிகை்ளயும் 
வ்பறறவரகைளுககும் மூனறாவது தைடுப்பூசி 
வழஙகைப்்ப்யவணடும்.

கு்றநதைது 18ஆம் நாள் வ்ரயிலாவது 
தைறய்பா்தை� மு்ககைத்தை நீடிககை யவண 
டும்.

இநதை மூனறு வி்�ஙகை்ளயும் மருத 
துவ சஙகைம் அரசி்ம் வலியுறுததியுள்ளது.

3ஆவது...

13 வரையும்...
ராஜ்பகசவுககும் வகைாயரானா கைட்டுப் 

்பாட்டுச் வச�லணிககும் இ்்யில் வவள் 
ளிககிழ்ம கைா்ல ந்நதை கூட்்ததில் 
மு்ககைத்தை நீடிப்்பதைறகைான முடிவு எட்்ப் 
்பட்்து.

தைறய்பாது வச�ற்படுததைப்்பட்டுவரும் 
தைடுப்பூசி ஏறறல் ந்வடிக்கையின மூலம் 
வதைாறறுப் ்பரவலின அதிகைரிப்்்பக 
கைட்டுப்்படுததை முடியும் எனறு தி்மாகைப் 
்பரிநது்ரககைப்்படுவதைால் மு்ககை 
நி்ல்� நீடிப்்பதைறகுத தீரமானிககைப் 
்பட்்தைாகை அ்மச்சர வதைரிவிததைார.

இநதை யநரத்தைப் ்ப�ன்படுததித 

தைடுப்பூசிகை்ளப் ய்பாட்டுகவகைாள்ளும்்படி 
யும் யதை்வ�றறு ந்மா்ாது வீட்டிலிருக 
கும்்படியும் முகைமூடிகை்ள அணிநதிருக 
கும்்படியும் அ்மச்சர யகைட்டுகவகைாண 
்ார.

இலங்கையின தைறய்பா்தை� வ்பாருளா 
தைார வநருககைடி நி்லயில் நாட்்்ப் 
வ்பாது மு்ககைததில் ்வததிருப்்பது 
இ�லாதை கைாரி�ம் எனறு ஆட்சி�ாளரகைள் 
கைருதினாலும் வதைாறறுப் ்பரவலின வீரி�ம் 
கைாரணமாகை வ்பாது மு்ககைத்தை தைளரததை 
முடி�ாதை நி்ல ஏற்பட்டிருப்்பதைாகை வல்லு 
நரகைள் கைருததுத வதைரிவிககினறனர.

எனறும் ஒரு கைால் கிட்்ததைட்் துண்ா 
்ப்்பட்் நி்லயில் இருநதைது எனறும் 
யநரில் கைண் சாட்சிகைள் வதைரிவிததைனர.

இரண் வரு்ஙகைளின முனனர கிறிஸ் 
மஸ் கைாலப் ்பகுதியில் �ாழ். நகைரில் உள்ள 
கை்்யில் ஆ்்கைள் வாஙகைச் வசனற 
சம�ம் ஏற்பட்் கைருதது முரண்பாட்டில் 
வகைமி வனமு்றக கும்்பல் என அறி�ப்்படும் 
குழுவின தை்லவனான வகைமி என்பவ்ரத 
தைாககி� இ்ளஞனின கைால்கையள துண 
்ா்ப்்படுமளவிறகு வவட்்ப்்பட்டிருநதைன.

தைனது அணணனான வகைமி்�த தைாககி� 
ந்பரின ்கைகை்ள வவட்டுயவன எனறு 
முகைப் புததைகைம் மூலம் ்பகிரஙகைமாகை அறி 
விததை இநதைக கும்்பலின உறுப்பினரான 
புககை என அ்ழககைப்்படும் அஜிததைன 
தை்ல்மயில் இநதைப் ்படுவகைா்ல 
திட்்மிட்டு ந்ததைப்்பட்்து எனறு வசம்மண 
்பததிரி்கையின புலனாயவில் வதைரி�வநதைது.

அஜிததைன மீது ஏறகைனயவ �ாழ்ப்்பாணம் 
யமல் நீதிமனறததில் ஒருவ்ர வாகைனததைால் 
யமாதிகவகைால்ல மு�னறார எனகிற வழககு 
நிலு்வயில் உள்ளது. அயதைய்பானறு 17 
வ�து இ்ளஞர ஒருவ்ரக கை்ததிச் 
வசனறு தைாககினார எனகிற வழககிலும் 
அவர சநயதைகைந்பராகைச் யசரககைப்்பட்டுள்ளார. 
இரு வழககுகைளிலும் நீதிமனறப் பி்ணயில் 
இருககினற நி்லயியலய� இநதைப் ்படு 
வகைா்ல்�த திட்்மிட்டு அவர தை்ல்ம 
யிலான குழு நிகைழ்ததியிருககினறது.

சம்்பததில் குருநகை்ரச் யசரநதை 25 வ� 

தைான வஜறனஸ் ்படுகைா�ம்்நதை நி்லயில் 
�ாழ்ப்்பாணம் ய்பாதைனா ் வததி�சா்லயில் 
யசரககைப்்பட்் பினனர சிகிச்்ச ்ப�னினறி 
ஆவணி 23ஆம் நாள் உயிரிழநதைார.

இநதைக திட்்மிட்் வகைா்லயில் ஈடு்பட் 
்வரகைளில் 7 சநயதைகைந்பரகை்ளக கைாவல் 
து்றயினர ்கைது வசயது நீதிமனறததில் 
முற்படுததியுள்ளனர. முககி� குறறவாளிகைள் 
எனச் சநயதைகிககைப்்படு்பவரகைளான புககை 
எனப்்படும் அஜிநதைன, விஸ்வா எனப்்படும் 
மிஸ்்பா, மீனகுஞ்சு எனப்்படும் மிதுசன, 
ஜூட் ்ானி�ல், டிலக்ஸன ஆகிய�ார 
சட்்ததைரணி வறமீடி�ஸ் மூலம் கைாவல் 
து்றயினரி்ம் சரண்்நதைனர.

அவரகை்ள நீதிமனறததில் முற்படுததி� 
கைாவல்து்றயினர விசார்ணகை்ள ந்தது 
வதைறகைாகைத இரணடு நாள்கைளுககுத தைமது 
கைாவலில் ் வததிருப்்பதைறகு நீதிமனறததின 
அனுமதி்� யவணடினர. நீதிவான அனு 
மதி வழஙகி�து்ன தை்லம்றவாகியுள்ள 
ஏ்ன� குறறவாளிகை்ளக ்கைது வசயவ 
தைறகு வி்ரநது ந்வடிக்கை எடுககும்்படி 
அறிவிறுததினார.

வகைமி குழுவின முககி� உறுப்பினரகைளும் 
வகைமியின சயகைாதைரரகைளான ்ாரவின 
மறறும் சுலக்ஸன, சநதிரன, ராஜா குட்டி 
ஆகிய�ார வதைா்ரநதும் தை்லம்றவாகி 
யுள்ளனர. இவரகைளில் வஜரனஸ் ்படுகைா�ம 
்்யுமளவிறகு அவ்ர வவட்டி�வர 
சநதிரன எனறு கைாவல்து்றயினர வதைரிவித 
தைனர.

4 முக்கிய...

ப�ோலிப்...
வதைரிவிததைார.''இது ஒரு ய்பாலி�ான 

தைரவு யசகைரிப்பு. அது ஆ்பததைானதைாகைவும் 
இருககைககூடும். இநதைச் சநயதைகைததிறகுரி� 
்படிவததின மூலம் எநதைவவாரு தைகைவ்லயும் 
்பகிரநதுவகைாள்ளயவண்ாம் எனறும் நாம் 

எச்சரிககினயறாம்'' எனறார அவர.
இநதைப் ய்பாலி தைகைவல் யசகைரிப்பு 

வதைா்ரபில் கைாவல்து்றயினரி்ம் மு்றப் 
்பாடு ்பதிவு வசய�ப்்பட்டுள்ளதைாகைவும் 
அவர வதைரிவிததைார.

அரிசி...
நாட்டுப் ்பச்்ச அரிசியின வி்ல 95 

ரூ்பாவாகைவும் குததைரியின வி்ல 98 
ரூ்பாவாகைவும் சம்்பா அரிசியின வி்ல 103 
ரூ்பாவாகைவும் கீரி சம்்பாவின வி்ல 125 
ரூ்பாவாகைவும் அரசால் அறிவிககைப்்பட்டிருக 
கினறது.

சந்தையில் இதுவ்ரயில் சீனி 200 
முதைல் 220 ரூ்பாவாகை விறகைப்்பட்டு வநதை 
நி்லயில் அரசின வி்லக கு்றப்்பால் 
சந்தையில் உள்ள சீனி கைாணாமறய்பாகும் 
நி்ல ஏற்ப்ககூடும் எனகிற அச்சம் மக 
கைள் மததியில் ஏற்பட்டுள்ளது. அயதைய்பானறு 
குததைரிசியின வி்லயும் 120 முதைல் 140 
ரூ்பா வ்ரயில் எகிறியுள்ள நி்லயில் 
அரசின ந்வடிக்கை�ால் சந்தையில் 

அவற்றயும் கைாணமுடி�ாதை நி்ல ஏற 
்படும் எனகிற அச்சம் நிலவுகினறது.

இதைறகி்்ய� மா வி்ல்� அதிகைரிப் 
்பது எனகிற பிரிமா நிறுவனததின முடிவு 
சட்்ததுககுப் புறம்்பானது எனறு நுகைரயவார 
அதிகைார ச்்ப வதைரிவிககினறது. வி்ல 
அதிகைரிககைப்்பட்்ால் பிரிமா நிறுவனததிறகு 
எதிராகை சட்் ந்வடிக்கை எடுககைப்்படும் 
எனறும் வதைரிவிககைப்்பட்்து.

கை்நதை கைாலஙகைளிலும் இவவாறு மா 
வில அதிகைரிககைப்்பட்் சம�ஙகைளில் நுகைர 
யவார அதிகைார ச்்ப இப்்படித துள்ளிக 
குதிப்்பதும் பினனர வி்ல அதிகைரிப்பு 
அஙகீகைரிககைப்்படுவதும் வழககைமாகை ந் 
நயதை வநதிருககினறது. 
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தமிழ்க் கவிதத காலத்துக்குக் காலம் தனதனைப் புதுப்பித்துக் 
ககாண்டு வளர்ந்து வருகிறது. மரபு, புதுக்கவிதத, பின நவீனைம், 
நவீனைம் எனைப் பல்வறு விதமானை கவிதத வடிவஙகள் தமிழ் 
கவிதத உலதக அலங கரித்து இருக்கினறனை. அவற்றில ஒனறுதான  
குறும்பாக்  கவிததகள்.  இதத முதலில தமிழில ஈழத்து கவிஞர் 
மகாகவி எழுதினைார்.

ஆஙகிலத்தில உள்ள ‘லிமரிக்" எனகிற ஒருவதகதைப்  பின 
பற்றி எழுதப்பட்டதாகச் க�ாலலப்பட்டாலும் அக்கவிததகளில 
இருந்து பல ் வறு வதககளில ் வறுபட்டதாக இது அதமந்தது. 
அதாவது அக்கவிததகதள வாசித்து அதன அருடடுணர்வில 
எழுதப்பட்டகதனப்த கபாருத்த மானைதாகும் எனபதற்கு மகாகவி 
யின குறும்பா நூலுக்கானை முனனுதரயில வருகினற பின 
வரும்பகுதி ஆதாரம் ஆகிறது 

'இலக்கிை விமர்�கர்கள்' எனைத் தம்தமக் கருது்வார் நம் 
நாடடில அ்நகர் உளர். ் �ாம்பதல ஓம்பி, நுனிப் புல ் மயச்�லிடும் 

சுபாவமுள்ள அவர்கள், "குறும் பாக்கள் 
விமரிக்" கின கமாழிகபைர்ப்்ப' எனறு ஏக 

வ�னைத்திற் கூறிவிடுவார்கள். இது பிரதம 
அனறு. இக் குறும் பாக்களுட சில 
இளம் பிதற' மாசிதகயிற் பிரசுரமானை 
காலத்தில, தாழ்வுச் சிக்கலி னைாலும், 
விரக்தியினைாலும் �ாம்பிக் ககாண்டி 
ருக்குஞ் சில 'இலக்கிைக்காரர்’ இத் 
ததகை அபிப்பிராைம் ஒனதறப் 
பரப்பிைதத நான அறி்வன. 
குறும் பாக்களி்ல சுைம்புவானை 
கருத்து வீறும், கமாழி வீச்சும், 
கற்பதனை வளமும் இருக்கினறனை. 
இத் தனதமக்ள குறும்பா புதிை 
தமிழ்க் கவிதத முைற்சி எனபதத 
நிறுவுவதற்குப் ் பாதுமா னைதவ.
இந்த கவிதத ஐந்து வரிகதளக் 

ககாண்்ட மிகச் சிறிை கவிததைாக 
இருப்பதால குறும்பா எனை அதழக்கப்படு 

கிறது இருந்தா லும் இதனுத்டை அதமப்பு 
இதற்குரிை சிறப்புத் தனதம அதாவது ஒரு கருத் 

திைல மீதானை ஏளனைம், தநைாண்டி அதாவது குறும்புத் தனதமதை 
இது  ககாண்டிருகிறது. மகாகவி எழுதிை பல குறும்பாக்கள் இக்கு 
றும்தப இைலபாய  ககாண்டிருக்கினறனை. ஒரு கருத்ததக் குறும் 
பாகச் க�ாலலுதல ் வடிக்தகைாகச் க�ாலவது எனற கபாருள் ப்ட 
இது குறும்பா எனை அதழக்கப்படுவது கபாருத்தம் எனை கருதுகி்றன.

து.உருத்திரமூர்த்தி {மஹாகவி}

மகாகவியின குறும்பா கதாகுப்பில இருந்து இரண்டு குறும்பாக் 
கள் 

கபஞ்�னி்ல வந்தழகக் ் கானைர்
கபருஙகதிதர மீதமர லானைார்.
அஞ்�ாறு நாள் இருந்தார். அடுத்த திஙகள் பின்னைரம் . . .
பஞ்சியினு்ல இறந்து ் பானைர்.
மஹாகவியின
சீதததை இராமபிரான மீட்டார்.
சிற்றித்டயின கற்தப எத்ட ் பாட்டார்.
ஏதும் அவர்க் தகைம் இலதல! எனறாலும் காட்டவர் வாய
தீது, இதல்ைல க�யவாரா?. . . . மாட்டார்!
 
மரபுக் கவிததகதள மீண்டும் எழுதிப் பார்ப்பது ் பால தமிழ் 

கவிததயின  பல வடிவஙகதள மீண்டும் எழுதிப் பார்க்க ் வண்டி 
யிருக்கிறது. அவவாறானை கவிதத வடிவஙகதளத் தத்ரூபமாக 
எழுதுகினற ஆற்றல சிலருக்கு வாயத்துள்ளது. அவவாறு கணினி 
வழியில இந்தக் குறும்பா கவிததகதள எழுத இனறு பலர் விருப் 
புக்ககாண்டுள்ளனைர்.

அவவாறு  மகாகவிக்குபின  பல  கவிஞர்கள் குறும்பா  கவிதத 
கதள எழுதி இருந்தாலும் இ�. முரளிதரன, கவிஞர் வடிவழதகைன, 
சிவ்�கரன, காதரகவி கந்ததைா பத்மநாதன, அகலக்ஸ் பரந்தா 
மன ்பானறவர்கள் சிறப்பாக கவிததகதள தந்திருக்கிறார்கள் 

7

வேலணையூர் _ தாஸ்

எனறாலும் இதனுத்டை இலக்கண அதமப்புச் �ரிைாக அதம 
கிறது எனபதற்காகச் �ற்றுக் கூடுதலாகக் கவிததகள் எழுத 
முற்படுகினற்பாது இலக்கண அதமப்பில கபாருந் தினைாலும் 
கருத்திைல ரீதியில குறும்பு அலலாத அதாவது நதகச்சுதவ 
தனதம இலலாத கவறும்பாக்கள்  வருவதற்கானை சூழலும் 
அதமந்து விடுகிறது எனபதத இப்கபாழுது இதணைவழியில 
எழுதப்படுகினற பல கவிததகளில காணமுடிகிறது. 

பதழை கவிதத வடிவஙகதள மீள எழுத  முைற்சிப்பதும் 
வர்வற்க ் வண்டிைது எனறாலும் அதிக ஆர்வத்தில குறும்பு 
இலலாத குறும்பாக்கள் அதிகம் எழுதப்படுவது குறும்பா 
கவிததகளின தரத்தத குதறத்து விடுவதற்கும் வழியுண்டு.

 "சும்மா கி்டந்த �ஙதக ஊதிக்ககடுத்தானைாம் ஆண்டி" 
எனகிற பழகமாழிதை இந்த ் நரத்தில நிதனைவில ககாள்ள 
்வண்டி யிருக்கிறது. 

இனறு இதணை வழியில நலல குறும்பாக்கதள எழுது 
கினற கவிஞர்களின சில குறும்பாக்கள் க�ம்மண் வா�கர்க 
ளுக்காகத் தரப்படுகிறது.

கவிஞர் ேடிேழணகயன்

படிப்பதற்கு க�னறுவந்தாள் தலலா
பாதவைவள் ந்டப்பதுஓர் ஸ்தரலா
துடியித்டைாள் நத்டைழ்கா
தகதிமிதா தாளமி்ட
கபடிைகளலாம் பார்த்து ஒ்ர தபலா

எஸ் .சிேவேகரன் 

சுழிபுரத்தில ஏறினைாளாம் ரம்தப
சுத்திவிட்டா ளாம்விழி ைம்தப
கநளிவுகதள பக்கம்நினறு
்நாக்கிைதால அம்பிைவன
வழியினிகல பறிககாடுத்தான 

தனதப...!

காணரககவி  கநணதயா பத்மநாதன் 

்வலற்தற வி்டதலப்கபாடி ் கது
கவளியில கவளிக்கிட்டாலபரம �ாது
பாலற்தற கபடத்ட்ைா்டகதரிைாம
பகிடிவிடடு பலலிளிக்கதவ்ைா
ஏலாமப் ் பாடடுதிப்பவனுக்கு காது!

அலலகஸ் பரநதா்மன் 

முகம் முற்றுமுழுவதுமாய  தாடி
முகம் சுழித்துச் க�னறாகளன '் லடி'
அகத்திலிலதல அழுக்ககனறு
ஆயிரம்முதற க�ானனை்பாதும்
நகம் கடித்துப் ் பாகிறா்ைஅடி ் பாடி.
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காணாமல் ஆக்கப் 
பட்டவர்கள் பற் 

றிய விவ்காரம் இலங்்கயில் 
மி்க நீண்ட ்காலமா்கவவ 
இருந்து வருகிறது. ஆனாலும் 
2009ஆம் ஆணடு வம 19ஆம் 
தி்கதிககுப் பினனர அதாவது 
இறுதிப் வபாருககுப் பிறகு 
்காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் 
பற்றிய வத்டவல இப்வபாது 
வ்ர தமிழர்கள் மத்தியில் 
மு்னப்புப் பபற்றிருந்தது. 
அதற்குக ்காரணம் வபாரின 
வபாது பபரும் எணணிக்்க 
யான தமிழர்கள் பலவந்தமா்கக 
்காணாமற்வபா்கச் பெயயப்பட 
்டார்கள் எனபதும், ப்்டயினரி 
்டம் உறவினர்களால் வேரடியா்கக 
்்கயளிக்கப்பட்டவர்கள்கூ்ட 
்காணாமற்வபா்கச் பெயயப்பட்டார 
்கள் எனபதும்தான.

்காணாமல்வபான தமது தந்்த, 
்கணவன, பிள்்ள்கள், ெவ்காதரர 
்க்ளக ்காடடுங்கள் எனறு அவர்க 
ளின குடும்ப அங்கத்தவர்கள் 
பல்வவறு மாவட்டங்களிலும் 
்க்டந்த 12 ஆணடு்களா்கத் தவம் 
கி்டககிறார்கள்.  இது இவவாறிருக்க 
்காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் 
வி்டயத்தில் அரெ த்லவர 
வ்காட்டாபயவின நி்லப்பாடு 
எனன எனப்த நீதி அ்மச்ெர 
அலி ெப்ரியூ்டா்க அண்மயில் 
ஊ்ட்கங்களுககுத் பதரியப்படுத் 
தியிருந்தார. 

இதில் ்கவனிக்கப்ப்ட வவணடிய 
வி்டயம் எனனபவனில், ''அதுபற்றி 
இனி ஆராய வவண்டாம். எனன 
்காரணத்துக்கா்க எனப்த விொ 
ரிக்கத் வத்வயில்்ல. குற்றம் 
நி்கழ்ந்துள்ளதா எனப்தயும் 
பாரக்காதீர்கள். அவர்கள் எந்தப் 
பக்கம் எனறும் வத்டவவண்டாம். 
அவர்கள் சிறீலங்கா்வச் வெரந்த 
வர்கள் எனபதால் அந்த வலி்ய 
உணருங்கள். அவர்களுககு உரிய 
இழப்பீடு்க்ள வழங்க வவணடும்'' 
என முத்தாயப்பா்கக கூறிவிட்டார 
அரெ த்லவர.

இறுதியா்கக ்காணாமல் ஆக்கப் 
பட்டவர்கள் வி்டயத்தில் புலி்களின 
முககியஸதர்கள் பலர அ்டஙகுவ 
தால் புலம்பபயர தமிழர்கள் 
அதற்்கான பினனூட்டல் ஒன்றத் 
பதா்டரந்து ப்காடுத்து வருகிறார 
்கள். இந்த நி்லயில் பவளிவந்தி 
ருககினற அரெ த்லவரின 
்கருத்தின பினனணி யில் ்காணாமல் 
ஆக்கப்பட்டவர்கள் எனபது 
பபாது்மப்படுத்தப் படடுவிட்டது. 
பி ர ச் சி்ன்களில்  இருந்து 
தப்பிகப்காள்வதற்கு ராஜபகெக்கள் 
நீண்ட்காலமா்கப் பயனபடுத்தி 
வரும் உத்தி இந்தப் பபாது்மப் 
படுத்தல்தான. 

யார் - யாரால் காணாமல்
ஆககப்பட்ார்கள்?
்காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர 
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இனங்க்ளச் வெரந்தவர்களும் 
அ்டஙகுகினறனர. இவர்கள் 
யாரால் ்காணாமலாக்கப்பட்டனர 
எனற வ்கள்விககு இலங்்க அரசு, 
இந்திய அரசு ஆகிய்வயும் 
அவர்களு்டன வெரந்து இயஙகிய 
வர்க்ளயும் படடியலி்டவவணடிய 
நி்ல இருககிறது. மறுபுறத்தில் 
விடுத்லப் புலி்கள் இயக்கம் 
மீதும் குற்றச்ொடடுக்கள் இருக 
கினறன.

2005-2009 வ்ரயான ்காலப் 
பகுதியில் ஆடசியிலிருந்த மகிந்த 
தரப்்பவி்ட ஏ்னய ஆடசியா 
ளர்களின ்காலத்தில் இ்டம்பபற்ற 
்காணாமல் ஆக்கப்பட்ட ெம்ப 
வங்களும் ்கணிெமா்க உள்ளன. 
இதில் 1971, 1989்காலப்பகுதி்களில் 
இ்டம்பபற்ற வஜ.வி.பி. கிளரச்சிக 
்கால ெம்பவங்களினவபாது ்காணா 
மலாக்கப்பட்டவர்களும் உள்ள்டங 
குவர.

இறுதியா்கப் வபாராடும் முககிய 
தரப்பா்க இருந்த விடுத்லப் புலி 
்கள் அ்மப்பால் ்காணாமல் ஆக 
்கப்பட்டவர்களின படடியலும் 
(வ்டககுக கிழககுத் தமிழர, முஸ 

லிம்்கள், எல்்லக கிராமச் சிங்கள 
வர்களும் இதில் அ்டஙகுவர) 
முஸலிம்்கள் தரப்பில் இயஙகிய 
ஜிஹாத் ஆயுதக குழுவினரால் 
இல்லாபதாழிக்கப்பட்டவர்களின 
படடியலுவம இந்தப் பபாது்மப் 
படுத்தப்பட்ட நி்கழ்ச்சி நிரலுககுள் 
இனி இ்டம்பபறவிருககிறது. 

இதன மூலம் ெரவவதெ அரங 
கில் ்காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர 
்க்ள இலங்்க அரசு ஐந்பதா்்கக 
்கணகப்கானறாககி அறிக்்கயா்கச் 
ெமரப்பிககும். இதில் விடுத்லப் 
புலி்கள் அ்மப்பில் ஆயுதப் 
பயிற்சிபபற்ற 13ஆயிரம் வபாராளி 
்களுககு மறுவாழ்வளித்து ஐ.ோ 
வின உதவியு்டன மீணடும் அவர 
்களின குடும்பங்களு்டன ்்கய 
ளித்த வி்டயம் மகிந்த தரப்பினரால் 
மாத்திரவம இ்டம்பபற்றிருககிறது. 
இந்தக ்கட்டத்தில் விடுத்லப் 
புலி்களால் ்க்டத்தப்பட்டவர்களும், 
ஏ்னய இயக்கங்களால் ்க்டத்தப் 

பட்டவர்களின எணணிக்்க்ய 
யும் எடுத்துக்காடடி தனனால் 
்காணாமற்வபானவர்களின எண 
ணிக்்கயு்டன அத்னச் ெமப்ப 
டுத்த வ்காட்டாபய அரசு முழு்ம 
யா்க முயற்சிககும்.

தற்வபாது ோ்டாளுமனற உறுப் 
பினர்களா்கவும் பல ்கடசி்களின 
முககியஸதர்களா்கவும் இருப்பவர 
்கள் 2009வம 19 வ்ர இலங்்கப் 

ப்்ட்களில் ெம்பளம் 
பபற்ற ஊழி யர்க 
ளா்கச் பெயற்பட்ட 
தால் அதற் ்கான 
எழுத்து மூல ஆதா 
ரங்களும் வ்காட்டா 
பய அரசி்டம் உள் 
ளன. எனவவ ்காணா 
மல் ஆக்கப்பட்ட 
பல ெம்பவங்களுககு 
இலங்்கப் ப்்ட்கள் 
்காரணம் எனபது்டன 
புலி்களுககு எதிரான 
த மி ழ்  ஆயு த க 
குழுக்களும் பதில் 
ப ெ ா ல் ல வ வணடி 

யிருககும்.
அரெ த்லவர வ்காட்டாபய 

கூறியதா்க நீதி அ்மச்ெர குறிப் 
பிட்ட வி்டயத்தில் இறுதிப் வபாரில் 
்காணாமல் ஆக்கப்பட்ட வர 
்களின குடும்பத்தி னரின வபாராட 
்டம் இழப்பீடு பபறுவதில் வபாய 
முடியப்வபா கிறது எனபது அவர 
்களுககு வவத்ன ் யக ப்காடுத் 
தாலும் அவர்களின வபாராட 
்டத்தின வி்ளவால் 2009ஆம் 
ஆணடுககு முனனர ்காணாமல் 
ஆக்கப்பட்ட சிங்கள, தமிழ், முஸ 
லிம் தரப்பினர ேன்மய்்டயவவ 
அதி்க வாயப்புணடு. அவதவேரம் 
்காணாமலாக்கப்பட்டவர்கள் வி்ட 
யத்தில் பழி்ய 2005-2009வ்ர 
ஆடசி பெயத மகிந்த தரப்பின 
்ரவி்ட ஏ்னயவர்கவள அதி்கம் 
சுமக்கவவணடியிருககும். 

இந்த அதி்கரித்த பதா்்க 
பதா்டரபில் பல்வவறு விமரெ 

னங்கள் எழுந்தாலும் இது வி்டயத் 
தில் வ்காட்டாபய அரசுககுச் ொத்க 
மா்கவவ ஐவராப்பிய, அபமரிக்க, 
இந்தியா ஆகியன பெயற்ப்டவவண 
டியிருககும். வ்டககுக கிழககில் 
இந்தியப் ப்்டயினர ெம்பாதித்த 
ப்கட்ட இறந்த ்காலங்கள் இந்தி 
யாவின த்ல்யத் துணடுவபாடடு 
ம்றக்கவவணடிய நி்லககுத் 
தள்ளிவிடும்.

காணாமல் ஆககப்பட்டவரகளை
யார, எவர என்று தே்ட தவண்டாம?்
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2005-2009 
வரரயான காலப 

்பகுதியில் 
ஆடசியிலிருந்த 

மகிந்த 
்தரபர்பவி் 

ஏரனய ஆடசியா 
ளர்களின் 
காலத்தில் 

இ்ம்்பற்ற 
காணாமல் 

ஆககப்பட் சம்ப 
வஙகளும 
கணிசமாக 
உள்ளன



அரபு நாடுகள் மத்தியில் அமமரிககா 
தனது நட்புறவை முதன் முதலாக 

ஏற்படுத்திய நாடு சவூதி அரரபியா. அங்கி 
ருநத அமமரிககத் தூதர் ஒருைர் ஒரு 
தடவை சவூதி மன்னவரச் சநதித்தர்பாது, 
ஏவனய அரபு நாடுகவைக வகயாள்ைதறகுச் 
சாகசங்கவை விரும்புகின்ற ஓர் இவைஞ 
வனத் ரதடிகமகாண்டிருககிரறன் என்று 
கூறியிருககிறார். அைரது ர்பச்சின் உள் 
ரநாககமாக இருநத ந்பர் அநத மன்னரின் 

மகரன. அவதப் புரிநதுமகாண்ட மன்னன் 
தனது மகனின் நண்்பனும் ம்பாறியியலாை 
ருமான சாகசங்கவை விரும்புகின்ற ஒசாமா 
பின்ரலடவன அநத அமமரிககத் தூதருககு 
அறிமுகம் மசய்து வைத்தார். 

அநத உறவு 2001 மசப்மரம்்பர் 11இல் 
அமமரிகக இரட்வடக ரகாபுரத் தாககுதலின் 
பின் ஒசாமா பின்ரலடவன இலககு வைத்து 
ஆப்கானிஸதானுககுள் அமமரிககப் ்பவட 

இறககப்்பட்டதுடன் முடிநதது. பின்ரலட 
வனப் ்பாகிஸதானுககுள் வைத்துக மகால்ை 
தறகு ஆப்கானிஸதானின் ்பவடயிறககல் 
அமமரிககாவுககு உதவியது. தறர்பாது அமம 
ரிககப் ்பவட அங்கிருகக ரைண்டிய அை 
சியமில்வல என்்பதால்தான் பின்ைாங்கியது. 
இதனால் அமமரிககா ்பலப்்படுத்திய ஆட்சி 
ஆப்கானிஸதானில் மசயலிழநத நிவலயில் 
தலி்பான்கள் ஆப்கானிஸதாவனத் தமது 
கட்டுப்்பாட்டுககுள் மகாண்டுைநதுள்ைனர்.

ஆப்கானிஸதாவனத் தலி்பான்கள் 
வகப்்பறறிய பின்னர் அநத நாட்வடக 
மகாவலக கைமாக மாறறப்ர்பாகி 
றார்கள், 20 ைருட காலமாக அமம 
ரிககா ஆப்கான் மககளுககு ைழங் 
கிய சுதநதிரத்வத இனி அங்கு எதிர் 
்பார்ப்்பது சிரமம் என்மறல்லாம் 
அமமரிகக, ஐரராப்பிய ஊடகங்கள் 
கவத அைநதன. இதறகு மாறாகத் 
தலி்பான்களின் முன்மனடுப்புகள் 
அவமநதிருககின்றன.

உலகம் முழுதும் மசய்தி ஊடகங் 
கவை வைத்து அதன் பின்னணியில் 
மசயற்படுரைார் யூதர்கள். 

யூதர்களின் மசய்தி ஊடகங்களுககு 
மாறான மசய்திகவை ைழங்குைதில் 
ஆர்.ரி. எனப்்படும் ரஷய மசய்தி 
நிறுைனத்தின் மசய்திகளும் அல் 
ஜசீரா எனப்்படும் யூதர்களுககு 
எதிராகக கைத்தில் நின்று மசயற்படும் 
அரபு மககளின் மசய்தி ஊடகங்களும் 
சில தகைல்கவை மைளியிடுகின்றன.

இஸலாமிய அடிப்்பவடைாதம் 
என்்பது மத்திய கிழககு நாடுகளில் 
மட்டுமல்லாது இநதியா, இலங்வக 
ர்பான்ற நாடுகளிலும் உள்ைது. 
இலங்வகயின் முன்னணி இஸலாமி 
யத் தவலைரான எம்.எச்.எம்.

அஷரப்பின் மவனயிவியின் மதாடகககால 
ஒளிப்்படங்கவைப் ்பார்த்தால், ்பர்தா அணி 
யாது முகத்வத மூடாத வககளில் கறுப்பு 
உவறர்பாடாத நிவலயிருநதது. 1977இன் 
பின்்பான காலப்்பகுதியில் அரபு நாடுகளுககு 
மதாழிலுககாகச் மசன்ற இஸலாமியப் ம்பண் 
கள் மார்கக உவடகவை இலங்வக இநதியா 
ர்பான்ற நாடுகளில் அறிமுகப்்படுத்தினர் 
(முகத்வத மூடிய கறுப்பு ஆவட). இப்ர்பாது 

அதுரை அைர்களின் ்பண்்பாடு என்று 
ர்பாதிககப்்படுகின்றது.

தலிபான்களும் ஷரியாச் சட்டமும்
இலங்வகயில்கூட ஷரியாச் சட்டம் நவட 

முவறயில் உள்ைது. அநதச் சட்டத்தின்்படி 
18 ையதுககுக குவறநத ம்பண்கள் திருமணம் 
மசய்ய முடியும் (இநதுககளிடமும் ்பால்ய 
திருமண ைழககம் இருககிறது. மகாத்மா 
காநதிகூட 13 ையதுச் சிறுமிவயரய திரு 
மணம் மசய்தார்). இநத விைரம் அறியாத 
ம்பண்களின் திருமணத்வத 18 ையதாக 
மாறற ரைண்டும் என இலங்வக அரசு ்பரி 
சீலித்து ைருகிறது. 

ஆப்கானிஸதான் ஒரு முஸலிம் நாடு 
என்ற ைவகயில் அைர்களின் ்பண்்பாடு 
ைழககு முவறகளுககு ஏற்ப ஷரியாச் 
சட்டத்வத நவடமுவறப்்படுத்த நிவனத்தால் 
அவத யாரும் தடுத்துவிட முடியாது. தலி 
்பான்கள் சன்னி முஸலிம் பிரிவைச் சார்நத 
ைர்கள். தமிழ் நாட்வடப்ர்பால 5 மடங்கு 
நிலப்்பரப்வ்பயும், அவரைாசி மககள் 
மதாவகவயயும் (அண்ணைைாக 4 ரகாடி) 
மகாண்டது ஆப்கானிஸதான். இதில் ஷியா 
முஸலிம் பிரிவைச் ரசர்நதைர்களின் அதிக 
ரித்த மசல்ைாககு ஆப்கானின் ைட ்பாகத்தில் 
உண்டு.

அமமரிககாவும் அவதச் சார்நத நாடுக 
ளும் தலி்பான்களுககு எதிராகக கருத்துக 
கூறுைதறகு அைர்களிடம் காணப்்படுகின்ற 
இஸலாமிய அடிப்்பவடைாதக கடும்ர்பாக 
கும் ம்பண்கள் மீதான அடககுமுவறயும் 
காரணம் என்று கூறப்்படுகின்றது. ஆனால், 
அது அைர்களின் ்பண்்பாட்டுடன் கலநத 
நவடமுவறகள், அதவன அமமரிககர்கள் 
அவைைவு இலகுவில் மாறறிவிட முடியாது 
என்்பவதக காலம் நிரூபித்துள்ைது.

தறர்பாது ஆப்கானில் இருநது மைளிரய 
றத் துடிப்்பைர்கள் கடநத 20 ஆண்டுகைாக 
அமமரிகக மறறும் ரநாட்ரடாப் ்பவடகளு 
டன் இருநது ்பணியாறறியைர்களும் சுகர்பா 
கங்கவை அனு்பவித்தைர்களுரம. தனிப் 
்பட்ட முவறயில் தலி்பான்கள் தம்வமக மகால் 
ைார்கள் என்ற அச்சத்தில் அைசர அைசர 
மாக மைளிரயற நிவனககின்றனர். இைர்கள் 
40 ஆயிரம் அைவில் இருககககூடும் என்று 
எதிர்்பார்ககப்்படுகிறது. ஆனால் ஏவனய 
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ஆப்கானிஸதான ஒரு 
முஸலிம் நாடு என்ற 

வக்கயில் அவர்களின 
பணபாடு வழக்கு 

முக்ற்களுக்கு ஏறப 
ஷரியாச் சட்டதகத 
நக்டமுக்றபபடுதத 

நிகைததால் அகத யாரும் 
தடுததுவி்ட முடியாது. தலி 
பான்கள் சனனி முஸலிம் 
பிரிகவச் சார்நதவர்கள்.



மக்கள் வாழ்கின்ற பகுதி்கள் 
இயல்பு வாழ்க்்கககு மாறியி 
ருபபது தெரிகி்றது. அங்கிருந்து 
நாளாந்ெம் தெய்தி ஊட்கங்்களுககுக 
கி்டககின்ற ஒளிபபடங்்களும், 
்்கபபசிக ்கமராக்களில் எடுக்கப 
படுகின்ற உச்சிப பார்வப படங் 
்களும் அ்ெபய ்காட்டுகின்றன. 
அதமரிக்காவும் ஏ்னய நாடு்க 
ளும் நி்னதெ்ெபபப ால 
தபருந்தொ்்கயானவர்க்ளத 
ெலிபான்கள் சுட்டுகத்கால்லவில்்ல 
எனபது தெரிகி்றது.

பெண்கள் மீதான ஒடுக்குமுறை
இதில் பல்பவறு விடயங்்கள் 

அடங்குகின்றன.  தபண்கள் 
வீட்்டவிட்டு தவளிபய வரும் 
பபாது ெனியா்க அல்லாமல் யாரா 
வது ஓர ஆண து்ையுடன 
தவளிபய வர பவணடும் (ஒரு 
சிறுவனுடாவது), மு்கம் துணியால் 
மூடியிருக்க பவணடும், தபாது 
இடங்்களில் தபண்கள் உரததுக 
்க்ெக்கக கூடாது, குதி உயரந்ெ 
்காலணி்க்ள அணியககூடாது, 
அென ெதெம் மற்றவர்களுககுக 
ப்கட்்கககூடாது, 8ஆம் வகுபபு 
வ்ர ்கல்வி ்கற்கலாம், ந்கப 
பூச்சு்கள் பூசினால் ெணட்னககுரிய 
குற்றம், பவ்லககுச் தெல்ல முடி 
யாது. இ்வ ஷரியாச் ெட்டததில் 
கூ்றபபட்டுள்ள பபாதிலும் ்கடந்ெ 
20ஆணடு்களா்க இறுக்கமா்கக 
்க்டபபிடிக்கபபடவில்்ல. 
எதிர்காலததில் ெலிபான்கள் 
இவறறில் சில ெளரவுப பபாக்்க 
ஏறபடுதெககூடும்.

ஒரு நாட்டின இ்்ற்மயில் 
இனபனார நாடு ெ்லயிடககூடாது 
எனபது ஐ.நாவின ந்டமு்்றயா்கக 
கூ்றபபட்டாலும் அ்ெயும் ்கடந்து 
பல முனனணி நாடு்கள் ஆப்கான 
விடயததில் மூக்்க நு்ைபபது 
தெரிகி்றது. அதமரிக்கா கூறுகின்ற 
ஜனநாய்கததுககு அபபால் அங்கு 
பம ஆப எனகி்ற புதிய வ்்க 
ஆபதொன குண்ட அதமரிக்கா 
ஆப்கானிஸொனில் பரிசீலிததி 
ருபபது எதிர்கால ஆப்கானிஸ 
ொ்ன எவவாறு ் ்கயாளபபபாகி 
்றது எனப்ெபய ்காட்டுகி்றது. 
இெறகு ஜனநாய்கமும் மனிெ உரி 
்ம்களும் ொட்சியா்க இருக்கப 
பபாகின்றன. எனபபெ ஒரு த்காடு 
்மயான தெய்தி.

உல்கம் முழுதும் முஸலிம் 
மக்கள் அ்கதி்களா்க வாழ்ந்து 
த்காணடிருபபது ஒரு மனிெ 
அவலமா்க இருககும் நி்லயில் 
ெறபபாது ஆப்கானிஸொனில் 
இருந்து தவளிபயறுபவர்களாலும் 
அ்கதி்க்ள உள்வாங்கும் நாடு்க 
ளுககுத ெ்லயிடி ஏறபட்டிககி்றது. 
உல்க நாடு்களும், ஐ.நாவும், 
ஊட்கங்்களும், மனிெ உரி்ம 
அ்மபபு்களும் ஒரு விடயததில் 
்கவனம் தெலுதெத ெவ்றககூடாது. 
அொவது ஆப்கானில் இருககும் 
தபரும்பான்மயான மக்கள் 
ஆப்கானிஸொ்ன விட்டு தவளி 
பய்ற முயலவில்்ல எனப்ெயும் 
அவர்கள் ெலிபான்களுடன வாை 
விரும்புகி்றார்கள் எனப்ெயும் 
மனதில் த்காள்ளபவணடும். மக்கள் 
மீது அழுதெங்்க்ளப பிரபயா 
கிக்கபபபாகின்ற முெலாவது நாடு 
ெலிபான்களால் நிரவகிக்கபபட 
வுள்ள ஆப்கான மக்களல்ல 
எனப்ெயும் உல்கம் ்கண்ைத 
தி்றந்து பாரக்கபவணடும்.

''எங்்்க தவளியி்ல பபா்க?'' எணடி்ற ப்கள்வி 
எனககுதொன தபாருந்தும்பபா்ல… ப்றாட்டு வலு 
்கல்கலபபாய்தொன கிடககுது… ெட்டம் ஒரு பக்கம், 
வருதெம் ஒரு பக்கம், ெனபமா இனதனாரு பக்கம், 
நாட்டு நடப்ப நி்னக்கச் சீய் எணடல்பல கிடக 
குது. ப்றாட்டி்ல பாரதொல், நாட்டி்ல த்கடுபிடி 
இல்லபவ இல்்லபபபா்ல கிடககுது.. ஆனால் 
எனககு வீட்டி்ல ்கடுங்த்கடுபிடி.. பட்ல ்கடக்க 
முடியாச் ெட்டம். ஆபரா்டயும் ஏதும் ்க்ெக்காட்டில் 
ெ்ல பதொயிரம் பதி்னஞொயிரமாச் சிெறுமாப 
பபா்ல கிடககுது எணடுபபாட்டு தமல்லப பட்லய 
டியி்ல நிணடன.

ெம்பர அொ்ல பபானவர என்னக ்கணடிட்டார. 
ெடகத்கணடு ்ெககிளா்ல குதிச்சு பட்லககுள்ள 
வந்திட்டார. ''எனன ்கதிபரெண்ை ஆ்ளபய 
்காைமுடியுதில்்ல?'' எணடு ்க்ெ்யத தொடக்க 
ெம்பர பாய்ஞெடிச்ெபடி வந்து பெந்ொர. ''அண்ை 
அங்்கா்ல ெந்தியி்ல தபாலிஸ ஆக்க்ள மறிச்சு 
பீசீஆர தெய்யுொம்'' எணடார. ''உ்ெக்க பவணுமடா 
உங்்க்ள.. ெட்டம் பபாட்டால் மதிச்சு நடவுங்ப்காவன'' 
எணடு நான தொல்ல பபொமலுககு நிணடிட்டினம் 
ரணடு பபருபம.

''ெரியபபா நாடு பபாகி்ற பபாக்்கப பாக்கப பய 
மாயல்பல கிடககுது?'' எணடு ்க்ெ்ய மாததினன. 
''ஊரடங்கு பபாடபபபாகி்றான எணடவுட்ன 
தபறப்றால் தெறறி்லயும் பாறி்லயும் குவியி்ற 
முனபயாசி்னயி்ல த்காஞெத்ெதயணடாலும் 
வருதெப பாது்காபபி்லயும் பயாசிக்க முடிஞசிருந் 
ொல் இந்ெளவுககு பமாெமான நி்ல்ம வந்திருக 
்காெல்பல?'' எணடு நான தொனன்ெ ''ஓபமாம் 
எங்்க்டயாக்கள் ்கவனமில்லாெ ஆக்கள்ொன'' 
எணடு ஆபமாதிச்சினம்.

''உந்ெச் தெல்லடி தபாம்பரடிககுள்ள ெபபின எங்்க 

ளுககு உதெனன தபரிய பிரச்ெ்ன்யபய எண 
டல்பல நி்னககினம்... ்க்ெககினம்...'' எணடு 
ெம்பர தொல்ல ''உ்ெதொபன அரொங்்கமும் புழுகி 
னது... பயங்்கரவாெத்ெ ஒழிச்ெமாதிரி இ்ெ 
யும்ஒழிபபதமணடு மாரெட்டினதின்ர வி்ள்வப 
பாககி்றம்ொபன…'' எணடார ெம்பர. ''உண்மொன.. 
வருதெதொ்ல ொ்கபபபா்றபமா இல்்லபயா பட்டி 
னியா்ல து்லயபபபா்றம்'' எணடன நான.

''இஞெ பவலித ெடி்ய முறிச்சு மூணடு ்கல்்ல 
ப்காடிககுள்ள ் வச்தெணடாலும் அடுபபு மூட்டலாம்.. 
ந்கரப பக்கம் உது ெரிவருபம? ்காஸ ்கணணி்ல 
படுகுதில்்ல...'' எணட உண்ம்யப புலம்பிச்சுது 
ெம்பர. அபப சுென வந்துது. ''மாமா உங்்களிட்்ட 
ெணடி இ்ல வாங்குவதமணடு வா்றன.. நீங்்கள் 
வைக்கம் மாதிரி ்கல்கலபபாதொன இருககிறியள் 
பபா்ல...'' எணடான சுென. ''ஓ... ஓ... சும்மா 
இதி்ல ்கணடாபபபா்ல நாட்டு நடப்பக ்க்ெக 
கி்றம்...'' எணடன நான.

''பள்ளிககூடங்்க்ள வா்ற மாெம் தி்றககி்ற்ெப 
பறறி பயாசிககினமாம் ெம்பி! உண்மொபனா?'' 
எணடார ெம்பர. ''ஓஓ… அபொ... அது ெரிவரு 
தமணடு நி்னக்கககூடின மாதிரிபய நி்ல்ம 
கிடககுது? தபாழுதுபபா்கக ்க்ெககி்ற ்க்ெொன. 
றிபபபாட்படசும் அ்ெப தபரிொககி தெய்தியாககி 
்றாங்்கள்…'' எணடு சுென ெலிச்சுகத்காணடான.

''அது ெரி ெம்பி! பொதி்னயள் அ்றம்பு்றமா நடக 
குது, உன்ர பள்ளிககூடததி்லயும் நடககுபொ?'' 
எணடு ப்கட்டார ெம்பர. ''ஓஓ… நடககுது எணடு 
ொன நாங்்களும் இருககி்றம்… பிள்்ளயள் த்காஞ 
ெம் வடிவாப பயனபடுததுது்கள்… படிச்ெது்க்ள 
மீட்டு்றதுககும் படிக்காெது்க்ள அறியி்றதுககும் ஒரு 
ெந்ெரபபம்ொபன? ஆனால் தபரும்பாலான பிள்்ள 
யளுககு ஒணடுபமயில்்ல. எழுதுகி்ற த்காஞெத 
தி்லயும் அபன்கமான பிள்்ளயள் பாததெழுது்றதும் 
கூட்டுமுயறசியும் எணடு அரதெமில்லாமல் கிடககுது'' 
எணடு உண்ம்ய பபாட்டு்டச்ொன.

''அபப உந்ெச் பொதி்னயா்ல எனனொனராபபா 
பிரபயாெனம்?'' எணடார ெம்பர. ''நாங்்கள் ்கல்வி 
யி்ல அக்க்்றயாயிருககி்றம் எணடு அதி்காரி்கள் 
்காட்ட உெவுமல்பல?'' எணடார ெமபபர. சுெனும் 
நானும் சிரிச்ெம். ெம்பர புரியால் ெடுமாறினார. ''உண 
்மொன மாமா… இதி்ல பிள்்ளயள் எடுககி்ற 
மாகஸ்ெ ் வச்சு ஒன்லன வகுபபு்களும் தெயலட் 
்டயளும் தவறறி எணடு அறிக்்கதயழுெலாம். 
ஆனால் முக்கால்வாசிககு பம்ல பிள்்ளயள் 
உந்ெச் பொதி்னயளி்ல பங்குபறப்றல்்ல எணடி 
்ற்ெயும் ஏறறுகத்காணடு முடிவு்க்ள எடுதொல் 
நல்லாயிருககும்… அது எபபிடிபயா தபரிய 
இடங்்களின்ர முடிவல்பல?'' எணடான சுென.

''தெய்யி்ற பவ்லயளுக்கா்க எங்்க்ட முதுகு்க  
ளி்ல நாங்்கபள ெட்டிப பாராட்டலாம்'' எனன? 
எணடு நான தொனனபொ்ட ்க்ெ்ய நிபபாட்டிட் 
டம்.

எங்கடை முதுகிடை 
நாங்களே தட்டுவள�ா?

்கதிரேசன் ்காததவோயன்
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அன்றாடப் பறாவனைப் 
ப ப றாருள்கனைக் 

ப்கறாளவைவு பெய்யும் விட 
யத்தில் தமிழர்கள பபறாருக்கு 
முநனதய ்கறாலம், பபறாரக் 
்கறாலம், பபறாருக்குப் பிநனதய 
்கறாலம் (2009இன பின) எைப் 
பல்பவறு ்கடடங்களில் பல் 
பவறு மறாற்ங்கனைக் ்கடநது 
வநதிருக்கின்ைர. இதில் 
்கடநத 12 வருட ்கறாலத்தில் 
பபறாருட ப்கறாளவைவு பெய் 
வதில் அபரிமிதமறாை மறாற்த் 
னதக் ்கறாணமுடிகி்து. 

தமிழ் மக்்களில் 30 ெதவீதத் 
துக்குக் குன்வறாைவர்கைறா 
பலபய இநத மறாற்ம் நி்கழ்த்தப்படடிருக்கி்து. 
இனறுளை இநதப் பபறாக்ப்கனபது ஏன 
பபறாருட்கனைக் ப்கறாளவைவு பெய்கிப்றாம் 
என் திடடமில்லறாமல் பெயறபடுபவர்கைறால் 
நடநபதறுகி்து. 

இவர்கள பவறு யறாருக்்கறாவது வழஙகுவ 
தற்கறா்க இநதக் ப்கறாளவைவு்கனைச் பெய்வ 
தில்னல. இதில் பவளிநறாடடுப் பணம், சுப்ப 
மறாரக்ப்கறறு்கள, ஸமறாரட பதறானலபபசி்களின 
பறாவனை, இநதியத் பதறானலக்்கறாடசி நறாட்கங 
்களின பெல்வறாக்கு, பமறாடடறார னெக்கிள்கள, 
்கறார, வறான்களின பறாவனை எைப் பல்பவறு 
விடயங்கள ஆதிக்்கம் பெலுத்துகின்ை. இனவ 
யனைத்னதயும் தம்வெப்படுத்த முடிநத ஓரை 
வுக்்கறாவது பண வெதியுளை வரக்்கபம அநத 
30 ெதவீதத்தவர்களுமறாவர. பபறார முடிநத பின 
ைர இநதக் ப்கறாளவைைவுப் பழக்்கம் அதி்கமறா்க 
இருநதபபறாதிலும் இநதக் ப்கறாபரறாைறாத் 
பதறாறறுக்்கறாலம் அனத பமலும் உநதித் தளளி 
யிருக்கி்து.

சுப்ப மார்க்கெற்றுகெள்
2010ஆம் ஆண்டு ்கறாலப்பகுதியில் யறாழ்ப் 

பறாண ந்கரில் அனனை நறா்கறா பூட சிறறி மறாத்தி 
ரபம சுப்பர மறாரக்ப்கற தரத்தில் முதன முதலில் 
தி்க்்கப்படடிருநதது. தறபபறாது அபை்கமறா்க 
யறாழ்ப்பறாணத்தின எல்லறா ந்கரங்களிலும் இநதச் 
சுப்ப மறாரக்ப்கறறு்கள முனைத்திருக்கின்ை. 
சுப்பர மறாரக்ப்கறறு்களில் பபறாருள்கனைக் 
ப்கறாளவைவு பெய்வதில் ஒரு நறா்கரீ்க பறாணியும், 
ஒரு கூனரக்குள எல்லறாவறன்யும் வறாஙகி 
விடலறாம் எனபதும், ்கறாலறாவதித் தி்கதி, வினல, 
பபறாருள்கள ஆகியவறன்ப் பறாரத்து வறாங்க 
லறாம் எனபதும் வன்க வன்கயறாை பமனல 
நறாடடு உணவுப் பபறாருள்கனை வறாங்கலறாம் 
எைபதுமறா்கப் பல்பவறு ்கறாரணங்கள கூ்ப்பட 
டறாலும் உண்னமயில் அஙகு பபறாருளப்கறாளவைவு 
பெய்யக்கூடிய பண வெதி சிலரிடம் இருப்பதும் 
அவர்கனைப் பறாரத்து தறாமும் நடநதுப்கறாளை 
பவண்டும் எனகி் ஆனெ பலரிடம் இருப்ப 
துபம இதற்கறாை முதனனமக் ்கறாரணமறாகும். 
பண வெதியும் பவளிநறாடடுத் பதறாடரபு்களும் 
இல்லறாத மக்்கள குளிரூடடப்படட - மினபைறா 
ளியில் மினுஙகுகின் - வறா்கைங்கள அதி்கம் 
நிறுத்தி னவக்்கப்படடுளை ஓர ஆடம்பரச் சூழ 
லுக்குள புகுநது பபறாருள்கனை வறாங்க விரும்பு 
வதில்னல. ''உதுக்குளை பபறாைறால் ஆயிரத்து 
ஐஞ்நூறு ரூபறா எண்டறாலும் பவணும்'' எனறு 
விலகிக் ப்கறாளபவர்களும் இருக்கின்ைர.

சுப்பர மறாரக்ப்கற எனபது பபரம் பபெலில் 
லறாத ஓர இடம். அதறகுள ்கடி்கறாரம் இருப்ப 
தில்னல. அஙகு பபறாருள்கனைக் ப்கறாளவைவு 
பெய்யச் பெல்பவர்கள எவவைவு  பநரம் எடுத் 
தறாலும் பரவறாயில்னல எனறு சுனம பதரியறாமலி 
ருக்்கச் சில்லுப் பூடடிய வண்டில்்கனைக் ன்க 
யில் ப்கறாடுத்து அதி்கம் பபறாருள்கனை வறாங்க 
பவண்டும் எனறு உநதுகி்றார்கள. அவெரத் 
துக்குச் சிறுநீர ்கழிக்்கபவண்டுமறாைறால் ்கனடக் 
குளபை அநத வெதி்களும் உண்டு. அதி்க 
பநரம் அநதக் ்கனடக்குள மக்்கள நிற்க பவண் 
டும் எனபபத அதன எதிரபறாரப்பு.

ஒரு சுப்பர மறாரக்ப்கறறுக்குள புகுநத உட 
பைபய பல பபறாருள்களுக்கு வினலக்்கழிவு, 
இரண்டு வறாஙகிைறால் ஒனறு இலவெம், 

முறகூடடிபய குறுந த்க 
வல்்கள மூலம் வறாடிக்ன்க 
யறாைருக்குச் ெலுன்க்கனை 
அறியத் தருவது வறாடிக்ன்க 
யறாைரின பபயர ,பதறானல 
பபசி இலக்்கம் பபறாறித்த 
சிடனட்கனை வழஙகுவது 
எை எல்லறாம் சுப்பர மறாரக் 
ப்கறறு்களுக்கும் பபறாருள 
்கனை வறாஙகுபவர்களுடன 
தமக்்கறாை ஓர இனணப்னப 
- உ்னவப் பபணுவதறகு 
தனியறா்கச் பெயறபடுகின 
்ை.  

இனதவிடச் சிறுவர்கள 
தமக்குத் பதனவயறாை 
பபறாருள்கனை இலகுவில் 
ன்கனவத்து எடுக்்கக்கூடிய 
உயரத்தில் கீழ்த் தடடு்களில் 
அடுக்கி னவத்திருப்பதறால் 
பிளனை்கள தமக்குப் 
பிடித்த எல்லறாவறன்யும் 
பபறப்றார இழுத்துச் பெல் 
லும் வண்டில்்களுக்குள 
நிரப்புகின்ைர. அதறகு 
பமலதி்கமறா்கப் பணத்னதச் 
பெலுத்தும் இடங்களில் 
பிளனை்கள அதி்கம் விரும் 
பும் வினலயுயரநத இனிப் 
புப் பண்டங்கள, அவற 
றுடன இனணக்்கப்படட 
வினையறாடடுப் பபறாருள்கள 
பபறான்வறன்க் ்கவரச்சி்கர 
மறா்க அடுக்கி னவத்திருப் 
பறார்கள. பணம் ப்கறாடுத்து 
பவளிபயறுவதறகுள பிள 
னை்கள பவறு சில வினலயு 
யரநத பபறாருள்கனையும் 
எடுத்து விடுகின்ைர.

கெடன் வியா்பாரம்
இல்லை
1990்களுக்கு முன பி்ந 

தவர்கள தமது பபறப்றாரு 
டன அல்லது மூத்த ெப்கறா 
தரர்களுடன ெங்கக் ்கனடக் 
குச் பெல்வதறா்கபவ நனட 
முன்யும் வழக்்கமும் இருந 
தது. அஙகு பபரீச்ெம்பழம், 
்கற்கண்டு, பிஸ்கட பபறான் 
எனதயறாவது வறாஙகித் 
தருவறார்கள என் ஆரவத்திபலபய அவவறாறு 
பெல்வதுண்டு. இனதவிடத் தனிநபர ்கனட்களில் 
ஏதறாவது பபறாருள்கள வறாஙகிைறால் ஒரு 
புளுடபடறா பரறாபி அல்லது பதறாடம்பழ 
இனிப்பு மிச்ெக் ்கறாசுக்குத் தருவறார்கள. அப் 
பபறானதய சிறுவர்களுக்கு பபறாருள்களின 
வினல்கள துல்லியமறா்கக் ்கணக்கிடத் பதரியறா 
விடடறாலும் இவவைவு பபறாருள்கனை வறாஙகி 
ைறால் தமக்கு எனை பதறும் எனறு பதளிவறா்கத் 
பதரிநதிருநதது.

உளளூரிலுளை ்கனட்கள பல ்கடன ப்கறாடு 
த்து அவறன் மீைப் பப் முடியறாமல் ஊரவர்க 
ளுடன விபரறாதத்னதத் பதடி பூடடப்படட 
ெம்பவங்கள பலவுண்டு. ஒரு ் றாத்தல் பறானைக் 

்கடைறா்கக் ப்கடடுக் ்கனடக்்கறாரர 
அனதக் ப்கறாடுக்்கறாத படெத்தில் 
''நறாங்கள ஒரு பறாணுக்குப் 
பபறுமதியில்லறா மல் பபறாயிற்ம் 
எனை'' எனறு கூறி அதற்கறா்கச் 
ெண்னட பிடித்து இறுதியில் 
அநதக் ்கடன ஆக்கி னை்கள 
தறாங்கறாமல் பனழய த்கரத்தில் 
்கடன இல்னல, இனறு ்கடன 
இல்னல எைச் சுண்ணறாம் பறால் 
எழுதிக் ்கறாடசிப்படுத்திய ஊரக் 
்கனட்களும் இருநதை. ஆைறால் 
அவர்கள தம்மிடமுளை பபறாருள 
்கனை ஓரைவுக்குப் பகிரநது 
ப்கறாடுத்தறார்கள. 

இவவறாறு பபறாது மக்்களின 
நலன்களில் அக்்கன்யுளை பல 
வரத்த்கர்கள இருநதறாலும் திரு 
பநல்பவலி ்கலறாெறானல வீதியில் 
இருக்கும் தறாஸ ்கனட இதறகு 
மி்கச் சி்நத உதறாரணமறாகும். 
பபறாருைறாதறாரத் தனட நிலவிய 
்கறாலத்தில் அவருக்கு ஒரு பரல் 
மண்பணண்பணய் கினடத்தறாலும் 
தம்மிடம் பபறாருள்கள வறாஙகும் 
வறாடிக்ன்கயறாைர்கைக்குக் ்கறால் 
பபறாத்தல் மண்பணய்னயயறாவது 
ப்கறாடுப்பறார. யறாரறாவது அனத 
வறாங்கத் தவறியிருநதறால் அவ 
வழியறால் பெறால்லும்பபறாது கூப் 
பிடடுச் பெறால்வறார.

சுப்பர மறாக்ப்கறறு்களில் ஒரு 
வர பத்து வருடங்கள வறாடிக்ன்க 
யறாைரறா்க இருநது பல லடெ 
ரூபறாய்்களுக்குப் பபறாருள்கனை 
வறாஙகியிருநதறால்கூட பத்து ரூபறா 
குன்நதறால் அனதக் ்கடைறா்கப் 
பப் முடியறாது. ஏன எனில் அதன 
உரினமயறாைனர மக்்கள பநரடி 
யறா்கக் ்கறாண முடியறாது. ஊழியர 
்கள தமது எண்ணத்துக்குக் ்கடன 
வழங்கவும் முடியறாது. ப்கறாடுக்்கல் 
வறாங்கல்்கள அனைத்தும் ்கணினி 
மயப்படுத்தப்படடிருப்பதறால் 
அதறகுள புகுநது ்கடன ப்கறாடுப் 
பது சிரமறாமகும்.

கூட்டுறவுச் சஙகெஙகெளின் வீழ்ச்சி
பபறாருைறாதறாரத் தனட, பபறாருள்களுக்்கறாை 

தடடுப்பறாடு, இடர்கறாலப் பிரச்சினை்கள எை 
ஏறபடும்பபறாபதல்லறாம் கூடடு்வுச் ெங்கங்கள 
மி்கச் சி்ப்பறா்க இயஙகிை. ஆைறால் தறபபறாது 
அநத நினலயில்னல. ஒரு குடும்பத்துக்்கறாை 
பபறாருள்கனைக் கூடடு்வுக் ்கனட்களில் பபறு 
வதற்கறாை பபறாறிமுன் ஏற்கைபவ இருநத 
பபறாதிலும் கூடடு்வுச் ெங்கங்கள முனபிருநதது 
பபறால ப்கறாளவைவு ஆற்ல்்கனைக் ப்கறாண்டி 
ருக்்கவில்னல. ்கடநத ்கறால ஊழல்்கைறால் பபரு 
மைவு நடடத்னதபய கூடடு்வுச் ெங்கங்கள 
அனடநதிருக்கின்ை. இதைறால் மக்்களுக்்கறாை 
பெனவ்கனை அவர்கைறால் வழங்க   

நியூட்டன்

(10ம் பக். பறாரக்்க)

2010ஆம் 
ஆண்டு 

கொலைப்பகுதியில 
யாழ்ப்பாண 

நகெரில 
அன்்னை நாகொ 

பூட் சிற்றி 
மாத்திரமம 
சுப்பர 

மார்க்கெற் 
தரத்தில முதன் 

முதலில 
திற்ககெப்பட்
டிருநதது. 



எதிர்பாரத்து இருக்பாததபால், தனக்பான அன்பாட ் டமை்ளுக 
குள்ளும், ் ணி்ளுககுள்ளும் தனமன மூழ்டித்துக்்பாள்்ளத் 
்தபாடங்கினபாள்.

சங்்ரனனபா, ஏனதனதபா எல்்பாம் சிந்தித்தவனபாய் தனக்பான 
்பாம்க ்டன்ம்ள ஒவ்வபான்பாய் நிம்னவற்றி ்்பாண்டி 
ருந்தபான. அப்டி இருந்தும் அவன ைனம் இனனும் ்தளிவு 
அமடந்த்பாடபாயில்ம். குழப்த்தின நடுவின்னே தனமனத் 
தேபார்டுத்திக ் ்பாண்டிருந்தபான.

* * *  * * *  * * *   * * *
மீண்டும் இரண்டு மூனறு நபாட்ள் சங்்ரன னவ்்பாரு உ்்த் 

தில் சஞசபாரித்து ் ்பாண்டிருந்தபான.
இபபூன்பா்வபாசி்ளிடம் எந்த ் தபாடரம்யும் மவத்திருக் 

அவன விரும்்வில்ம்.
்ற்்மனயில் ் மதத்துக ் ்பாண்டிருந்தபான. சிரித்து ் ்பாண்டி 

ருந்தபான. இருந்திருந்து அரத்தைற்் ன்பா்ம் ் ்பாண்டு உககிர 
ைபா் நடந்து ் ்பாண்டபான.

அவமனப ் பாரககும் 
ைபாணவர்ள் அசசத்தபால் 
நபா்பாபு்மும் ்தறித்து 
ஓடினர. ஆசிரிேர்ளும் 
அவனின நிம்மேப 
்்ரிது்டுத்திக ்்பாள் 
்ளபாது, அவன ன்பாககி 
ன்னே விடடுவிடடபார 
்ள். உற்் நண்்ர்ள்கூட 
இ ம ட ் வ ளி ் ம ்ள 
ஏற்்டுத்தி ்்பாண்டிருந் 
தனர. ஆனபால் அவள் 
ைடடும் இனனும் அவ 
ன ன பா டு  ் ந ரு ங் கி 
்்பாண்டிருந்தபாள்.

ஒருநபாள் சங்்ரன 
தனிேபா் பு்ம்பி ் ்பாண் 
டிருக், அவவிடத்தபால் 
்சனறு ்்பாண்டிருந்த 
ரவீன பா  அவமனக 
்ண்டதும் ஸதம்பித்து 
ன்பாய் நின்பாள். அவன 
எனன ன்சுகி் பான 
என்மத அறிவதற்்பாய் 

தன ்சவி்ம்ள கூரபாககிே்டி தேபாரபா 
னபாள்.

"வரஷூ, நீ ஏன இபபிடி என 
னனபாட ன்பாவிககி்பா? இப் இப் 
நீ எனமன சரிேபா ்ஷடப்டுத் 
தி்பா.." னசபா்ைபான ்தபானியில் 
்சபானனபான.

"பளீஸ வரஷூ, எனககு 
உனமன நிம்ே பிடிககும்.. 
உனககு ஏன அது புரிே ைபாட 
னடங்குது?"

"்்பாஞசம் இரு... ேபானரபா 
எனமன ்ற்றி ன்சி ்்பாண்டு 
ன்பா்பாங்்ள். . .  எனனனடு 
ன்டடுக்்பாண்டு வபா்ன" 
கூறிக்்பாண்னட விமரவபா் 
எழுந்து சற்று தூரத்தில் தங்்ளுக 

குள் ன்சிேவபாறு ்சனறு ்்பாண்டி 
ருந்த இரு ைபாணவர்ம்ள ்நருங்கி 

்சன்பான.
"இஞச நில்லு.. எனமன ்ற்றி எனன 

்மதசசு ் ்பாண்டு ன்பாறீங்்ள்?" மும்த்தபான.
"நபாங்்ள் உங்்ம்ளப ்ற்றி எனன ்மதசசு 

்்பாண்டு ன்பானபாங்்ள்... ஒனடும் ் மதகன்்" என்பான 
ஒருவன.
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"எனனப்பா ்ேந்துடடிேபா?" மு்த்தின னைல் 
்டரந்திருந்த சங்்ரனின ்ண்ணீர துளி்ம்ள 

துமடத்தவபான் ன்டடபாள் சரஸவதி.
"அ்தபானடும் இல்ம்ப்பா... ரபாத்திரி ்்பாஞசம் கூட 

னநரைபா னேபாசமனயி் இருந்துடடன... தூக்மும் வனர். 
பி்கு எபபிடி நித்திமர ் ்பாண்டனனபா எனடும் ் தரினே்" 
கூறிக்்பாண்னட அவன ைடியில் இருந்து எழுந்தபாள்.

நீண்ட அழும்மே ் டிவபா்ளம் ன்பாடடு ் பாதியிம்னே 
நிறுத்தி ்்பாண்டு சரஸவதிமே ஒரு ்பாரமவ ்பாரத்தபான. 
எந்த அரத்தப்டுத்தலுககுள் அந்த ் பாரமவமே அடககுவது 
என்னத தரைசங்்டைபான ஒனறுதபான.

தபாய்ககு எதுவும் ஆ்வில்ம் எனறு சந்னதபாஷப்டுவதபா? 
இல்ம், தனனபால் தபாய் எவவ்ளவு ் ஷடத்மத அனு்வித்து 
்்பாண்டிருககி்பான்ள எனறு தன மீது ன்பா்ப்டுவதபா? 
எனகின் இருனவ்பான உணரவு்ளின நடுனவ உள்்ள 
உணரவிற்குரிே ் பாரமவதபான அது.

" இ ப ் வ பா வ து 
ன்னசன்பா.." இரு ம்் 
ம்ளயும் விரித்தபாள்.

ஒரு தபாயின அதி்ப் 
டிேபான ஆமசனே தன 
பிள்ம்ள தனனனபாடு 
ைனம் விடடுப ன்சனவண் 
டும், தன ்வம்்ம்ள 
தனனனபாடு ் கிரந்து ஆறு 
தல் அமடே னவண்டும், 
தன சந்னதபாஷங்்ம்ள 
தனககும் கூறி ஆனந்தம் 
அ ம ட ே ன வ ண் டு ம் 
என்தபாய்தபான இருககும்.

தன உணரவு்ம்ள 
ைடடுனை நிேபாேப்டுத்தி 
்பாரத்த அவனுககு , 
தபாயின உணரவு்ம்ளயும் 
புரிந்து ் ்பாள்்ள னவண்டி 
ேதன நிேபாேப்பாடும் 
தற்ன்பாது பு்னபாகியிருந் 
தது.

"்சபால்லுங்்ம்ைபா..." 
சரஸவதியின னதபாள்்ம்ள 
்ற்றி, அவள் எழுந்து 
்்பாள்வதற்கு உதவிே்டினே ன்டடபான.

"இந்த வபாரத்மதமே ன்டடு எவவ்ளபா 
நபா்ளபாசசு தங்்ம்" ஆனந்த ் ண்ணீர ் ்ருக 
்்டுக், சங்்ரனின ் னனங்்ம்ளத் தடவி 
்்பாடுத்தவபான் ் சபானனபாள்.

தபாயின வபாயிலிருந்து உதிரந்த அந்த 
சிறு வபாரத்மதயில் எவவ்ளவு ்னதி 
இருந்திருக்னவண்டும் .  அந்த 
வபாரத்மதக்பான ் திம் ் சபால்வதற்கு, 
சங்்ரன நீண்ட னேபாசமன ்சய்ே 
னவண்டியிருந்தது. அமைதிமே தவிர 
னவறு ் திம் அவனபாலும் கூ்முடிே 
வில்ம்.

"சரிப்பா இந்தக கிழவிககு இபன்பா 
மதககு நீ ்சபானன உந்த ்சபால்லு 
ஒண்டு ் பாணும். உனககும் ஆபிஸிககுப 
ன்பா் மடமும் ஆ் ன்பாகுது.. நீ ் வளிக 
கிடடு ஓடு.." உடல் ் ்வீனைபா் இருந்தபா 
லும், ைனதில் உண்டபான ்்ம் அவம்ள 
உறுதிேபா் வபாரத்மத்ம்ள ்வளித்தள்ளிே 
்டினே, சுேைபா் எழுந்து ் ்பாள்்ளவும் உதவிேது.

சரஸவதி இவவ்ளவு ன்சசு ன்சியும் ைறு ன்சசு 
ன்சுவதற்கு அவனபால் முடிேவில்ம். திடீர ஊமைேபா் 
ைபாறிவிடடபான.

சரஸவதியும் அவனிடமிருந்து எந்தப ்திம்யும் 

கற்பனையில் 
கனைத்துக் 

ககொண்டிருநைொன். 
சிரித்து ககொண்டி 

ருநைொன். 
இருநதிருநது 

அரத்ைமற்ற ககொ்பம் 
ககொண்டு 

உக்கிரமொக நடநது 
ககொண்டொன்.
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யாழ்ப்பாணம் ப்பாதனபா மருத்துவமனனயின் குருதி வங்கியில் 
குருதித் தட்டு்ப்பாடு நிலவுகின்்றது என்று அணனமயில் 

செய்திகள் சவளியபாகியிருநதன. இதறகபாகக் குருதிக் சகபானையபாளரகளிைம் 
உதவி பகபார்ப்ட்ைது. இநத நினலயில் யபாழ்ப்பாண தனர்ப்னைக் 
கட்ைனளத் தனலனமயகத்தின் ஏற்பாட்டில் கிட்ைத்தட்ை 200 சி்ப்பாய்கள் 
யபாழ்ப்பாணம் வீரசிங்கம் மணை்த்தில் குருதி தபானம் செய்தபாரகள். 

ஒரு துளி குருதினயக் 
கூைத் தபானம் செய்யபாத 
முகநூல் அரட்னையரகள் 
சிலர இநத விையம் சதபாைர 
்பாக ் னையினனர்ப ் பாரபாட் 
டியும், விமரசித்தும் ்திவு 

கனள இட்டிருநதபாரகள். ஒரு ன்நத் குருதிகூை ஒருவரது உயினரக் கபாக் 
க்ப ப்பாதுமபானது என்்து ் லரும் அறிநதபத. இதனபால்தபான் குருதிக்கு 
''உயிரத்துளி'' என்்ற சி்ற்பபு்ப ச்யரும்கூை.

சாதி, மத, மமாழி, இனம் கடநத குருதி
முன்னனய கபாலத்தில் (1970-80களில்) யபாழ்ப்பாண மருத்துவமனனயில் 

யபாருக்கபாவது குருதி பதனவ்ப்ட்டுக் குருதி ஏற்றபவணடியிருநதபால் 
ஆரியகுளம், சகபாட்ைடி, ்பானெயூர, சகபாழும்புத்துன்ற என நகரத்னதச் 

FUjpAk ; FUjpAk ; 
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சுறறியுள்ள ்குதிகளில் அனலநது யபானரயபாவது ்ணம் 
சகபாடுத்து்ப பிடித்து வநது குருதினய்ப ச்றும் வழக்கம் 
இருநதது. 

ஒருவரிைமிருநது குருதி எடுத்தபால் அவரகள் இ்றநதுவிடு 
வபாரகள் ஆனபால், பமறகூ்ற்ப்ட்ை ஊரகளில் இரு்ப்வரகள் 
்லெபாலிகள் ஆகபவ இ்றக்கமபாட்ைபாரகள் என்்ற எணணம் 
அ்பப்பாது ச்பாதுவில் இருநதது. இவவபாறு குருதி பதடி 
அனல்வரகள் ச்ரும்்பாலும் உயர ெபாதிக்கபாரர என்று 
வனக்ப்டுத்த்ப்ட்டுள்ள பமட்டுக்குடியினரபாகபவ இருந 
தபாரகள். தமது உயினரக் கபா்ப்தறகபாக அவரகள் ''தபாழத்த்ப்ட் 
ைவரகள்'' என அனையபாள்ப்டுத்த்ப்ட்ைவரகளின் குரு 
தினய்ப ச்றறுக்சகபாள்ள இன்றும் பின்னிற்தில்னல. 

தமது உைலுக்குள் பவறு யபாருனையபதபா குருதி ஏற்ற்ப 
்ட்ைதன் பின்னரும் தங்கனள உயர ெபாதிக்கபாரர என்ப்ற 
அவரகள் கூறித் திரிகின்்றனர என்்து பவடிக்னகயிலும் 
பவடிக்னக. பவறு எ்ப்டித்தபான் அவரகள் ெபாதி ரீதியபாகத் 
தங்கனள பவறு்டுத்திக்சகபாள்கி்றபாரகள் என்்னத அநத 
ஆணைவபன அறிநது னவத்துள்ளபாபனபா என்்து ெநபதகபம. 

அரசியலில் குருதி
இலங்னகத் தமிழ அரசுக் கட்சியின் தள்தி என வரணிக் 

க்ப்ட்ைவர அமிரதலிங்கம். அநதக் கட்சியினர ப்சியது 
அகிம்னெயபாக இருநதப்பாதும் 
சவள்னள பவட்டி, ெபால்னவயுைன் 
அமிரதலிங்கம் பமனையில் 
ப்ெத் சதபாைங்கும்ப்பாது ்ல 
இனளஞரகள் தமது னககனளச் 
ெவர அலகினபால் கீறி அதில் 
வரும் குருதினய அமிரதலிங்கத் 
தின் சநறறியில் னவத்த கபாலம் 
ஒன்றுள்ளது. அநதக் குருதியில் 
ெபாதி ் பாரக்க்ப்ைவில்னல. ஏசன 
னில் அத்தனகய சதபாணைரகளின் 
வபாக்குகளபால்தபான் அமிரதலிங்கம் 
ப்பான்்றவரகள் நபாைபாளுமன்்றம் 
செல்லபவணடிய பதனவயிருந 
தது. ஆனபால் இ்பப்பாது அவரது 
கட்சியும் அநதக் கட்சி தனலனம 
யிலபான கூட்டும் ெபாதி ்பாரத் 
துத்தபான் உள்ளூரபாட்சி மறறும் 
மபாகபாண ென்த் பதரதல்களில் 
வபாக்கபாளரகனளத் சதரிவு செய் 

கின்்றன என்்து சகபாடுனமயிலும் சகபாடுனம.
அகிம்ெபாவபாதி ஒருவர குருதினயத் தனது சநறறியில் 

பூசிக்சகபாள்வது எவவளவு சகபாடுனமயபானது என்்னத 
அமிரதலிங்கத்தின் சநறறியில் இனளஞரகள் குருதித் திலகம் 
னவத்தப்பாது மக்கள் சிநதிக்கவில்னல. தமிழீழம் கினைக்க 
பவணடும் என்று குருதியபால் ெ்தம் எடுத்தபாரகள்.

சில வருைங்களுக்கு முன்னர வை மபாகபாணத்துக்கபான 

ரவீநதிரன்

"ச்பாய் செபால்லபாதைபா.. எனக்கு பகட்ைது " 
முறுகலபான சதபானியில் இனரநதபான்.

"நபாங்கள் எதுக்கு.." செபால்ல முற்ட்ைவனன 
இனைமறித்து,

"இநத ன்த்தியத்பதபாை எங்களுக்கு என்ன 
கனத பவணடி கிைக்கு? நீ வபா ப்பாவம் " 
என்்றபான் மறன்றயவன்.

"யபானர ் பாரத்துைபா ன்த்தியம் எணைபாய்..?" 
கத்திக்சகபாணபை அவனின் ெட்னைனய்ப 
பிடித்து உலு்பபினபான்.

அவரகள் இருவருமபாக ெங்கரனின் னககனள 
பிடித்து மடித்து, அவனன தபாக்குவதறகு தயபாரபா 
வனத ் பாரத்ததும் ் தறியடித்து சகபாணடு அவர 
கனள சநருங்கி வநதபாள் ரவீனபா..

"அணணபா அணணபா.. ்பளீஸ் அவனர மன் 
னிச்சு விடுங்பகபா.." னககூ்பபியவபாப்ற சகஞ்சி 
னபாள்.

அவளின் பவணடுபகபானள ஏற்றவரகளபாய்,
"தங்கச்சி உங்கை வகு்பபுதபாபன இவன்... 

சகபாஞ்ெம் கவனமபா ் பாருங்பகபா.. இனியும் எங்க 
பளபாை உ்பபிடிசயன்ைபா இருட்ைடி குடுக்க பவணடி 
வரும்.. பி்றகு எங்கனளக் பகக்கபானதங்பகபா... 
இநதத் தைனவ உங்களுக்கபாக விடு்றம்.." எச்ெ 
ரித்தபான் இருவரில் ஒருவன்..

"ஓபமபாமணணபா... இனி அவர உங்கபளபாை 
பெ்பனையளுக்கு வர மபாட்ைபார.. சரபாம்் தபாங்ஸ் 
அணணபா..." நன்றியுணரபவபாடு கூறினபாள்..

இருவரும் ெங்கரனன முன்றத்தவபாப்ற அங்கி 
ருநது விலகி செல்ல, ரவீனபா ெங்கரனன பகபா்்ப 
்பாரனவபயபாடு பநபாக்கினபாள்.

"என்னைபா உனக்கு விெபரபா? எதுக்கு எல்லபா 
பரபானையும் இ்பபிடி வம்புக்கு ப்பா்றபா.. நபானளக்கு 
உனக்கு ஒன்சைன்ைபா என்ன ் ணண முடியும்..?" 
அக்கன்ற கலநத பகபா்த்பதபாடு இனரநதபாள்.

"எதுக்கு நீங்கள் என்பனபாை பகபாவிக்கிறீங்கள்? 
அவங்கள்தபான் என்னன ்றறி ப்சிக்சகபாணடு 
ப்பானனவ " ப்ச்சில் குழநனதயபாக மபாறினபான்.

"என்ன ப்சினனவ உன்னன ்றறி..? 

செபால்லு ் பார்ப்ம்.."
"அது... அ...து... என்னன ்றறி தபான் 

ப்சிக்சகபாணடு ப்பானனவ " மீணடும் அனதபய 
மீட்டினபான்.

"அதபான் உங்கனள ் றறி என்ன ப்சினனவ? 
அனத செபால்லுங்பகபா.." கட்ைபாய்ப்டுத்தினபாள்..

"சதரிபயல.. ம்றநதுட்ைன்... ஆனபா என்னன 
்றறித்தபான் ப்சி னனவ.."

செபான்னனதபய திரு்ப் திரு்ப் செபால்லி 
சகபாணடிருநத ெங்கரனன ் பாரக்க அவளுக்கு்ப 
்ரிதபா்மபாக இருநதது.

"ெரி ெரி.. அவங்கள விடுங்க.. நபாங்கள் 
அங்கபால ப்பாவம்.." கூறி சகபாணபை அவனின் 
னககனள தன் னககளபால் ் றறி பிடித்து சகபாணடு 
முன்பன நைநது செல்ல, இனத ெறறும் எதிர 
்பாரபாத ெங்கரன் அவனளயும், அவள் ்றறி்ப 
பிடித்து னகனயயும் மபாறி மபாறி ்பாரத்தவனபாய் 
அவனள்ப பின் சதபாைரநது நகரநதபான்.

பயணம் மதாடரும்...

தமது உடலுக்குள் 
வேறு 

யாருடடயவதா 
குருதி ஏற்றப் 
படடதன் 
பின்னரும் 

தஙகடை உயர் 
சாதிக்காரர் என்வ்ற 
அேர்கள் கூறித் 
திரிகின்்றனர் 

என்பது 
வேடிக்டகயிலும் 

வேடிக்டக. 

த�ொலைதூர...
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முடியவில்லை. 
சங்கங்களுக்குச் 
சசொந்தமொன 
பொதிக்்கபபடொ்த 
வொ்கனங்க்ைக் ்கழிவு 
வி்லையில ்கணக்குக் 
்கொட்டி இரும்பு வி்லைக்கு 
விற்ற்தொ்கக் ்கொட்டி ்தமது 
சசொந்த வஙகிக் 
்கணக்கு்க்ைச் சிலை 
சங்கங்களின் 
சபொறுபபுவொயந்த 
உத்தியயொ்கத்்தர்கள்  
நிரபபிக் ச்கொணட 
சம்பவங்களும் 
யொழபபொணத்தில நடந்தன. 
இ்தனொல இபயபொது 
சங்கங்க்ை நொடுபவர்கள் 
இல்லை என்கி்ற நி்லை 
ஏறபட்டுவிட்டது. சுபபர 
மொக்ச்கற யமொ்கத்திறகு 
இதுவுசமொரு ்கொரணம்.

சுபபர மொக்ச்கற 
யபொன்்ற ்தனியொர 
வரத்்த்கர்கள் 
மக்்களுக்்கொன யச்வ 
என்ப்தறகு அபபொல 
்தம்மிடமுள்ை 
சபொருள்்க்ை வி்ரவொ்க 
விறறுப பணம் 
சம்பொதிபபதியலையய 
குறியொ்கவுள்ைனர. 
அ்தற்கொ்க அவர்கள் 
அடிக்்கடி சலு்்க்க்ை 
அறிவிக்்கவும் 
்தயஙகுவதில்லை. இந்தப 
யபொட்டி்கைொல சொ்தொரண 
்க்ட்க்ை நடத்துகின்்ற 
்தனியொர ்க்ட 
உரி்மயொைர்கள் 
இக்்கட்டொன சூழலில 
்தமது 
வொடிக்்்கயொைருக்குத் 
ய்த்வயொன 
சபொருள்்க்ை வழங்க 
முடியொது 
திணடொடுகின்்றனர. 

மக்்கள் ச்தொ்்கயில 30 
வீ்தத்துக்குக் கு்்றவொன 
மக்்கள் ்தம்மிடமுள்ை பண 
வசதி்யப பயன்படுத்தி 
70 வீ்தமொன மக்்களுக்குத் 
ய்த்வயொன 
அத்தியொவசியப 
சபொருள்்க்ையும் ்தொயம 
ச்கொள்வனவு சசயது 
வீட்டில பதுக்கி 
்வத்திருக்கி்றொர்கள். 
்கடந்த ஒன்்ற்ர 
வருடமொ்க உ்ழபபில 
பின்ன்டவு நி்லையில 
இருக்கும் சொ்தொரண 
மக்்கள் ்தம்மிடமுள்ை 
சிறி்தைவு பணத்்்த 
்வத்துக்கூடத் ்தமக்குத் 
ய்த்வயொன அன்்றொடப 
சபொருள்்க்ை வொங்க 
முடியைொ்த அைவுக்கு 
ஏ்னய மக்்களின் 
அதி்கரித்்த ச்கொள்வனவுப 
பழக்்கயம பொதிப்ப 
ஏறபடுத்துகின்்றது. இ்தறகு 
முக்கிய ்கொரணங்களில 
ஒன்று வசதியொனவர்கள் 
்தொம் இந்த இக்்கட்டொன 
சூழலில இருநது 
்தபபிக்ச்கொள்ை 
நி்னபபதும் 
அவர்களுக்கு ஏற்றவொறு 
சுபபர மொக்ச்கறறு்கள் 
யபொன்்ற சபரிய 
மு்தலீட்டொைர்கள் 
சசயபடுவதும் ஆகும்.

்தம்ப்னப பகுதியில ்கணவ்ர இழந்த 
சபண ஒருவர ்தனது இரணடு பிள்்ை்களுடன் 
வொழநது வந்தொர. அவரது குடும்ப வொழவொ்தொரத் 
துக்கு உ்தவுவ்தொ்கக்கூறி லீசிங நிறுவனத்்்தச் 
யசரந்த சிலைர அந்த வி்த்வப சபண்ண 
அணுகி அவர்களின் வருமொனத்்்த யமம்படுத் 
தும் வ்்கயில ''லைொணட் மொஸரர'' ஒன்்்ற 
வழஙகியிருந்தொர்கள். 

லைொணட் மொஸர்ர இயக்்க முடியொ்த அந்தப 
சபண சொரதிக்குச் சம்பைம் ச்கொடுத்து யவ்லை 
்க்ைக் ்கவனிக்்க யவணடியிருந்த்தொல அவைொல 
எதிரபொரத்்த வருமொனத்்்தப சப்ற முடிய 
வில்லை. ஆனொல, லீசிங நிறுவனத்்்தச் 
யசரந்தவர்கள் மொ்தொந்தம் சசலுத்்தயவணடிய 
பணத்்்தச் சசலுத்தியய ஆ்கயவணடும் என 
வறபுறுத்தினொர்கள். 

்தவ்ணப பணத்்்தக் ்கட்டுவது ்தறயபொது 
சிரமம் என்று அந்தபசபண கூ்ற அந்த நிறுவ 
னத்தின் சட்ட ஆயலைொச்க்ர அஙகு அ்ழத்துச் 
சசன்்றொர்கள். அந்தச் சட்டஆயலைொச்கர அந்தப 
சபணணிடம், நீங்கள் பணம் ்கட்டொவிட்டொல 
உங்கள் மீது சட்ட நடவடிக்்்க எடுக்்க முடியும் 
என அ்ரகு்்றத் ்தமிழில அச்சுறுத்தி, ஆவ 
ணம் ஒன்றில அந்தப சபண ஒபபம் இட்டிருப 
ப்்தக் ்கொட்டி உங்களுக்கு எதிரொ்க நொங்கள் 
ச்கொழும்பில வழக்குத் ச்தொடரந்தொல நீங்கள் 
ச்கொழும்புக்குச் சசன்றுவரும் சசலைவு, அஙகு 
்தஙகுவ்தற்கொன சசலைவு, சட்டத்்தரணிக்கு 
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வழங்க யவணடிய பணம் எனப சபருமைவில 
சசலைவிட யவணடியிருக்கும் இ்வ எலலைொவற்்ற 
யும் ்தடுபப்தொ்க இருந்தொல நீங்கள் மிகுதியொ்க 
உள்ை பணத்்்தக் ்கட்டயவணடும். இலலைொவிட்டொல 
சி்்றசசலலையவணடியிருக்கும். என்ச்றலலைொம் 
கூறிப மிரட்டியிருக்கி்றொர. 

இ்்தக் ய்கட்டுப பயந்த அந்த வி்த்வப 
சபண பொடசொ்லையில படித்துக்ச்கொணடிருந்த 
்தனது இரணடு பிள்்ை்க்ையும் ்க்ட்களுக்கு 
யவ்லைக்கு அனுபபி அவர்களின் சம்பைத்்்தப 
சபறறு மொ்தொ மொ்தம் லீசிங பணத்்்தக் ்கட்டி 
வருகி்றொர.

லீசிங விடயத்தில இ்றஙகுபவர்கள் ்தொம் சசய 
யும் ச்தொழி்லை விட்டுவிட்டுப புதிய ச்தொழில 
முயறசி்களில இ்றஙகுவது ்தவறு நீங்கள் குறுகிய 
்கொலைத்தில பணக்்கொரர ஆகிவிடலைொம் என்று லீசிங 
நிறுவனத்்்தச் யசரந்தவர்கள் சபொய்கள் பலை்்த 
யும் சசொலலிக் ்க்்தவிடுவர. அய்தயவ்ை ்தமக்கு 
விைக்்கமிலலைொ்த சிங்கைம் ஆஙகிலைம் ஆகிய 
சமொழி்களில பதிபபித்து வநது ்கொணபிக்கும் ஆவ 
ணங்களில ஒபபமிடக்கூடொது. இத்்த்்கய ்கடன் 
்க்ைத் ்தவிரக்கும்யபொது சபொருத்்தமற்ற மு்த லீட் 
்டச் சசயய முறபட்டு அலலைது ஏமொநது ்தமது 
பிள்்ை்களின் ்கலவி்ய இலலைொது சசயயும் 
நி்லையும் யவறு யொயரொ பண மு்த்லை்கள் ்தமது 
வியொபொரத்்்தப சபருக்கிக் ச்கொள்வ்தறகுச் 
சிறுவர்க்ை யவ்லைக்கு அமரத்துவ்்தயும் 
்தவிரக்்க முடியும். மக்்கள் ச்தொடரச்சியொன விழிபபு 
ணரவுடன் இருந்தொல மொத்திரயம இத்்த்்கய 
சதித்திட்டங்களில இருநது ்தபப முடியும்.

ஆளுநர ொ்கவிருந்தவர ொன 
ச்றஜியனொலட் குயர யொழபபொ 
ணத்துத் ்தமிழ மக்்களின் உடலில 
சிங்கைக் குருதி ஓடுகி்றது என்று 
பலை ்தட்வ்கள் யம்ட்களில 
யபசியிருக்கி்றொ ர .  அ்தன் 
அரத்்தம் யொழபபொணத்்த 
வர்களுக்குத் ய்த்வயயறபடும் 
யபொச்தலலைொம் குருதி ச்கொடுபப 
வர்கள் சிங்கைச் சிபபொய்கைொ்க 
இருந்தொர்கள் என்ப்தொகும்.

நிலை்ம இவவொறிருக்கும் 
யபொது அண்மயில சிங்கைப 
ப்டயினர குருதி ச்கொடுத்தி 
ருபபது குறித்து சமூ்க வ்லைத் 
்தைங்களில சபொஙகியவர்களில 
பலைர அந்தக் குருதி எமக்குத் 
ய்த்வயில்லை என்்ற அரத்்தத்தி 
ய லை ய ய  குமுறின ொ ர ்கள் . 
சச ொல்லைவிடச் சசயயலை 
வலி்மயொனது. சிபபொய்கள் 

200 யபர குருதி ச்கொடுத் 
திருக்்்கயில, சிங்கைக் குருதி 
ய ்த்வயில்லை  என்று 
வொதிடுபவர்கள் ்தொங்கள் 
கு்்றந்தது 250 ்தமிழ்ரயொவது 
குருதி ச்கொடுக்்க ் வத்துவிட்டு 
அ்்த மு்கநூலில பதிவு 
சசயதிருந்தொல மி்கவும் ்கொத்தி 
ரமொன்தொ்கவும் இனபபறறு 
மிக்்க்தொ்கவும் இருநதிருக்கும்.

எந்த விடயம் என்்றொலும் 
சவொல விடுகி்ற மனநி்லை்யத் 
்தமிழர்கள் வைரத்துக்ச்கொள்வது 
நலலைது. ஆனொல அது சவறும் 
வொயச் சவொலைொ்க இருக்்கக்கூடொது. 
ச சயறபடுத்்தபபடுவ்த ொ்க 
இருக்்கயவணடும். அ்தறகுத் 
்தமிழத் ய்தசியம் யபசுகின்்ற 
அரசியலவொதி்கள்  புதிய 
முன்சனடுபபு்க்ை யமறச்கொள்ை 
முடியும். ்தமிழத் ய்தசியக் 

்கட்சி்கள் பலகிப சபருகியுள்ை 
நி்லையில அவர்களின் அணி 
்கைமி்றஙகினொல ப்டயினர 
ஒருயபொதும் குருதி ச்கொடுக்கும் 
முயறசியில இ்றங்கபயபொவ 
தில்லை .  ்தன்மொனமுள்ை 
்தமிழர்கள் அவவொய்ற சசயறபடு 
வொர்கள்...!
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எங்கள் சிறை அறைக்குள் வேதறையில் 
துடித்துக்்்கொண்டிருநதேனின் ் ெயர் துறை. 

அேன் எங்கள் இருேறையும் ெொர்த்து ''சித்தொவேெ 
ஏதொேது இருக்்கொ'' என்று வ்கட்ொன். எம்மி்ம் அது 
இருக்்கவில்றே. அேனுற்ய அநத வேதறைறய 
வேலும் உச்சத்துக்குக் ்்கொண்டுவெொகும் ேற்கயில் 
ஐயர் அேனு்ன் ்கறதக்்கத் ் தொ்ஙகிைொர். அேைது 
பூர்வீ்கம் ெற்றி்யல்ேொம் வி்சொரித்தொர். ஐயருக்குத் 
தமிழிலுள்்ள இஙகிதம் என்ை ்்சொல்லின் அர்த்தம் 
்தரியொேலிருபெறத நிறைத்து ் �ொநது்்கொண்வ்ன். 
அநத இருேரு்ன் �ொனும் ஒரு பிைொணியொ்க ேொடடிக்  
்்கொண்டு விட்றத நிறைத்துச ்சபித்தும் ்்கொண் 
வ்ன்.

�ொள் முழுதும் ெயணம் ்்சயத ்கற்ளபபு என்ெ 

தொல் ெடுத்தவு்ன் நித்திறை ேநதது. நு்ளம்வெொ, புளுக் 
்கவேொ, ெொது்கொபபுப ெற்றிய வயொ்சறை்கவ்ள எறே 
யும் இருக்்கவில்றே. ஒரு சிங்க்ளச சிறையில் இருக் 
்கக்கூடிய ்சொதொைண குழபெங்கள் எறேயும் ேட்க் 
்க்ளபபுச சிறைச்சொறேயில் இருக்்கவில்றே. ஒரு 
தமிழ்ச சூழலில் இருக்கிவைொம் என்ை எண்ணவே 
அது.

''தமிழ் அைசியல் ற்கதி்கற்ள இறதவி்ச சுதநதிை 
ேொ்க முன்பு சிறைக்குள் �்ேொ் விடவ்ொம். ேொற்று 
இயக்்கக்்கொைர்்கள் யொைொேது தீஙகியல் குற்ைங்களுக்்கொ 
்கச சிறைக்குள் ேரும்வெொது அேர்்கற்ள அைசியல் 
ற்கதி்கள் தொக்கியதொல் திைநது விடும் வ�ைத்றத 
நிர்ேொ்கம் குறைத்துவிட்து'' என்று சிறைச்சொறே 
ஊழியர் ஒருேர் என்னி்ம் கூறிைொர்.

ேட்க்்க்ளபபில் ற்கதி்கற்ளப பூடடித் 
திைக்கும் வ�ைம் ஏறைய சிறை்கற்ளவி் 
வித்தியொ்சேொ்க இருநதது (எல்ேொச 
சிறை்களிலும் 12 ேணிவ�ைம் பூட்பெடடி 
ருபெது ்ெொதுேொை வி்யம்). ்கொறே 
6 ேணிக்குத் திைநது ற்கதி்கற்ள எண்ணி 
யவு்ன் ்ேளித் ்தொடடியில் உள்்ள 
தண்ணீரில் குளிக்்க விடுேொர்்கள். அதன் 
பின் சிறை அறை ஒவ்ேொன்றுக்குமுரிய 
ெொறணயும் ்சம்ெறேயும் சிறை அறை 
யிலிருநது யொைொேது ஒருேர் வெொய 
்சறேயேறையில் எடுத்து ேருேொர். 
்கொறே 6.45 ேணிக்கு மீண்டும் உள்வ்ள 
விடடு ் ேளிக்்கறதறே ேடடும் பூடடி 
விடுேொர்்கள். மீண்டும் 9 ் தொ்க்்கம் 10 
ேணி ேறையிலும், ேொறே 3.45 ேணி 
்தொ்க்்கம் 4.45 ேணி ேறையிலும் 
ற்கதி்கற்ள ் ேளிவய திைநது விடுேொர் 
்கள். ெ்கல் உணவுக்குத் திைநது உ் 

வைவய பூடடி விடுேொர்்கள்.
வேல் ேொடியில் ஒரு ்தொறேக்்கொடசிப ்ெடடி 

இருநதது (அது அறை்க்ளற்ை ேண்்ெம்). அதுதொன் 
எல்வேொருக்கும் ்ெொழுதுவெொக்குக் கூ்ம். அநதத் 
்தொறேக்்கொடசியில் எத்தற்கய நி்கழ்சசி ்கொட்பெட 
்ொலும் ஒரு சிே ற்கதி்களுக்கு அேற்றைத் ் தொ்ர்நது 
ெொர்க்கும் ெழக்்கம் இருநதது.

்ெொதுேொ்க ்ேளி ேொழ்க்ற்கயில் பிைொேணர்்கள் 
உண்ணும்வெொது சூத்திைர்்கள் ெொர்க்்கக்கூ்ொது என்கிை 
எழுதபெ்ொத விதியுண்டு. ஆைொல், இஙகு �ொங்கள் 
மூேரும் ஒன்ைொ்க இருநது ்சொபபிடுவேொம். �ொனும் 
துறையும் ேொடடிறைசசி ்சொபபிடும்வெொது ஐயர் 
அருகிலிருநது ேைக்்கறிச ்சொபெொடற்ச ்சொபபிடுேொர். 
இது இநது ்சேய விழுமியங்களுக்கு முைணொைது. 

தமிழரின் ெண்ெொடு �ம்பிக்ற்க எல்ேொவே இவேொைொை 
�ற்முறை்க்ளொல் ெே இ்ங்களில் சிறதக்்கபெடுே 
றதக் ்கொணேொம். சிே வி்யங்களில் ேற்ைேர்்களின் 
ேைம் புண்ெ் �்பெது சிைேேொைது. ஐயர்கூ் ேைக் 
கூ்ொத இ்த்துக்கு ேநதுவிட்ொல் இபெடித்தொன் ்கஸ் 
ைபெ் வேண்டும் என்ெது சிறைச்சொறேறயப 
்ெொறுத்தேறை ஒரு ் ெொது விதியொ்கவே இருநதது.

�ொன் ேட்க்்க்ளபபுச சிறைச்சொறேக்குச ்்சன்ை 
்தொ்க்்க �ொள்்களில் ஐயருக்கும் எைக்கும் விசிட 
ேருேதற்கு (ெொர்க்்க ேருேதற்கு) யொரும் இல்றே. 
ஆைொல் எேக்கு எநதக் குறையும் அஙகிருக்்கவில்றே. 
�ொம் இருேரும் விவ்ச் அதிதி்கள்வெொே எல்ேொக் 
ற்கதி்க்ளொலும் ்கேனிக்்கபெடவ்ொம். வீடடில் ேொழ் 
ேதுவெொே அநத உைவு இருநதது. ேட்க்்க்ளபபுச 
சிறை என்ெது ஒருேருக்குச சிறை என்று புரிேதற்குரிய 
அற்யொ்ளம் ேொறே 5.30 ேணிக்குப பூடடி ேறு�ொள் 
்கொறே 6 ேணிக்குத் திைபெது ேொத்திைம்தொன்.

ேட்க்்க்ளபபுச சிறைச்சொறேயில் மி்கப ெறழய 
்கொேத்து அலுமினியக் வ்கொபறெ்கள் இன்னும் உண்டு. 
சிறைச்சொறே ஆைம்பிக்்கபெட் ்கொேத்தில் அநதக் 
வ்கொபறெ்கள் ேழங்கபெடடிருத்தல்வேண்டும். அது 
ஒரு தடித்த ்கைேொை அலுமினியத் த்கடற் ேற்ளத் 
துச ்்சயயபெட்து. இதுவெொன்ை வ்கொபறெ்கற்ள 
வேறு சிறை்களில் �ொன் ்கண்்தில்றே. அநதப ெறழய 
த்கடடுக் வ்கொபறெயு்ன் ேரிற்சயொ்க உண வுக்குக் 
்கொத்திருபெது மி்கவும் துன்ெேொைது. இன்்ைொரு 
ேற்கயில் ்்சொல்ேதொைொல் அநதக் வ்கொபறெ்களில் 
ெல்ேொயிைக்்கணக்்கொை ற்கதி்கள் உணவு ேொஙகிச 
்சொபபிடடிருபெொர்்கள்.  

சிறைச்சொறேயில் கிற்க்கும் பிைதொை ெயிற்சி 
்சகிபபுத்தன்றேறய ே்ளர்த்துக்்்கொள்ேதற்்கொைது. 
அஙகு ேைதுக்கு ஒவேொத நி்கழ்வு்கள் ெே திைமும் 
�்க்கும். அேற்றைச ்சகித்துக் ் ்கொள்ேறதத் தவிை 
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சிறைச்சாறை 
உட் 
கதவினூடசாகப் 
பிளறளைகறளை 
அறைத்து 
வநதசாரகள. ஐயர 
முறைத்தில் 
குநதியிருநது 2 
பிளறளைகறளையும் 
அறைத்து
க்கசாண்டு 
கதறியழுத 
கசாட்சிறய 
என்சால் 
வரணிகக 
முடியசாது. 
ம்றத 
உலுககிய 
்ம்்பவம் அது.
இத்தறகய ஒரு 
நிறை எநதத் 
தநறதககும் 
வரககூடசாது.
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மார்சல் ப்ரூஸ்ட் (தமிழில் இல.சுபத்திரா)

''அட்மீடஸின் சுற்றத்தினரை அப்பல்லோ 
இைட்சித்்த்தோகக் கவிஞரகள் கூறுகி்றோரகள். 
்்போல்ே, உலகில உள்்ள ஒவ்ேோரு 

மனி்தனும் முட்டோள் ் ேடம் ்தரித்திருக்கும் 
கடவுள்்தோன்'' -ைோலஃப ேோல்டோ எமர்ஸன்.

கடநத வார ததாடரச்சி...

4
''நோர்ளயும் மறுநோளும் அ்தற 

கடுத்்த நோளும் முநர்தய தினத்தின் 
அற்ப ்தருணஙகளுக்குள் நுரைநது 
நிச்சயிக்கப்பட்ட கோலத்தின் இறுதி 
்நோடிகர்ள ்நோக்கி அரைத்துச 
்்சலகின்்றன நமது கடந்த கோலஙக்ள 
ரனத்தும் முட்டோள் மனி்தரகளுக்கு 
மைணத்ர்த ் நோக்கி ஒளிகோட்டியிருக் 
கி்றது. அரணநதிடு, அரணநதிடு, 
சிறிய ்மழுகுேரத்தி்ய! ேோழக்ரக 
என்்பது ஒரு நகரகி்ற நிைல, ்தன் 
கோலத்தில ் மரடயில கரேத்துடனும் 
்ப்தற்றத்துடனும் நரட்்போடுகி்ற ஒரு 
துயரமிகு நடிகன், அ்தன்பி்றகு அேன் 
கோணோமல ் ்போய்விடுகி்றோன் ேோழக்ரக 
என்்பது கரேமும் ஆத்திைமும் நிர்றந்த 
ஒரு முட்டோள் ் ்சோலகி்ற அரத்்தமற்ற 
கர்த''. -்ேக்ஸ்பியர, ் மக்்பத்

ரமத்துனியின் ் நோய்ரமக் கோலத் 
தில அேருள் ஏற்பட்ட உணரவுகளும் கர்ளபபும் 
அேைது ்நோரய அதிகப்படுத்தியிருந்தது. 
இன்னும் ஒரு மோ்தம் மட்டு்ம எஞ்சியிருக்கி்ற்்தன 
அேைது ்போதிரியோர அறிவித்்தோர. அப்்போது 
கோரல ்பத்து மணி, மரை அடித்துப ்்பய்து 
்கோண்டிருந்தது. அைண்மரனக்கு முன்பு ஒரு 
ேண்டி ேநது நின்்றது. சீமோட்டி ஒலீவி்யன் 
ேநதிருந்தோர. முன்பு மைணத்தின் ்தருணஙகர்ள 
அலஙகரிக்க முயன்்ற கோலஙகளில அேர 
்தனக்குள் இப்படிச ் ்சோலலியிருந்தோர.

''அது ஒரு ் ்தளிேோன மோரலயோய் இருக்கும். 
சூரியன் இ்றஙகிக்்கோண்டிருக்க, ஆபபிள் 
மைஙகளினூடோகக் கோட்சியளிக்கும் கடல ஊ்தோ 
நி்றம் ் கோண்டிருக்கும். ் ேளிறிய மலரகர்ளப 
்்போல எரடயின்ரமயும் குற்ற உணரவிரனப 
்்போல கனமும் ்கோண்ட இ்ளஞ்சிேபபு முகில 
கள் ் ்தோடுேோனில இ்றஙகும்…''

அது கோரல ்பத்து மணி. அடித்துப ் ்பய்கி்ற 
மரையினூடோகத் ்தோழநது இ்றஙகியிருக்கும் 
விசும்பின் கீழ சீமோட்டி ஒலீவி்யன் ேநது 
்்சரந்தோர. ்நோய்ரமயினோல முறறும் ்்சோரே 
ரடநது, உயரசிநர்தக்ளோல மட்டு்ம ஆக்கிை 
மிக்கப்பட்டிருந்த அேர, இதுநோள் ேரை ேோழ 
விறகு அைகும் மதிபபும் ்்பருரமயும் ்்சரக் 
கின்்ற விேயஙகள் எனக் கருதியேறறின் கருரண 
மீது ்தற்்போது ஆரேம் இைநதிருந்தோர. ்தோன் 
மிகவும் ்்சோரநதிருப்ப்தோகச சீமோட்டியிடம் 
்்சோலலும்்படி ்பணியோட்கர்ளப ்பணித்்தோர. 
சீமோட்டி மீண்டும் கட்டோயப்படுத்திய ்்போதும் 
அேர உறுதியோக மறுத்துவிட்டோர. அேள் இப 
்்போது அேருக்கு எதுவுமிலரல. ்பல ேோைஙக 
்ளோக அேர அஞ்சிக்்கோண்டிருந்த உ்றவுகளின் 
்சஙகிலியிலிருநது இ்றபபு அேரைச ்சட்்டன 
விடுவித்துவிட்டது. ஒலீவி்யரனப ்பறறிச 
சிநதிக்க முயன்்ற்்போது, அேைது மனதின் கண்க 
ளுக்கு எதுவு்ம ்தட்டுப்படவிலரல. அேைது 
கற்பரனயின் கண்களும் கரேத்தின் கண்களும் 
உணரவிைநதிருந்தன.

என்்றோலும், அேைது மைணத்திறகு ஒரு 
ேோைத்திறகு முன்பு, ்்போஹீமியோவின் சீமோட்டி 
ஒரு ் களிக்ரகரய ஏற்போடு ் ்சய்திருப்ப்தோகவும் 
அதில பியோ, மறுநோள் ் டன்மோரக் கி்ளம்்பவிருக் 
கும் கஸ்ட்ரூக்்கோவுடன் நடனமோடவிருக்கி்றோள் 
என்றும் ் கள்வியுற்ற்்போது ் ்தோன்றிய ஆத்திைம் 
அேருள்ளிருந்த ்்போ்றோரமரயத் தூண்டியது. 
பியோரேக் கோண ் ேண்டு்மனப பிைபு விருப 
்பம் ் ்தரிவித்்த ் ்போது அேைது ரமத்துனி அ்தறகு 
மறுபபு ் ்தரிவித்்தோள். பியோரேப ்போரக்கவிடோமல 
அேரகள் ்தடுப்ப்தோகவும் அேரைச சித்திைேர்த 
்்சய்ே்தோகவும் எண்ணிச சினமுற்றோர அேர. 
என்ே அேைது துயைத்ர்தக் குர்றக்கும் 
்்போருட்டு உடனடியோக அேளுக்கு அரைபபு 
விடுத்்தனர.

அேள் ேநது ் ்சரந்த்்போது அேர அரமதி 

யரடநதிருந்தோர. ஆனோல மிகவும் துயருறறிருந 
்தோர. அேர்ளப ்படுக்ரக அரு்க அரைத்்தேர, 
உடனடியோக்ே ்்போஹீமியோவின் சீமோட்டி 
ஏற்போடு ் ்சய்திருக்கும் ் களிக்ரகரயப ்பறறிப 
்்பசினோர.

''நோம் உ்றவினரகள் அலல. என்ே நீ எனக் 
கோக துக்கம் அனுஷ்டிக்க மோட்டோய். ஆனோல 
நோன் உன்னிடம் ஒரு உ்தவி ்கோை உள்்்ளன். 
அந்தக் ்களிக்ரகக்கு நீ ்்சலலோ்்த. ்்சலல 
மோட்்டன் என எனக்குச ்சத்தியம் ் ்சய்து்கோடு''

கண் மணிகளின் விளிம்பில, மைணத்தினோலும் 
பிரணக்க முடியோ்்தன அறிநது  துயைத்்தோலும் 

அன்்போலும் நிர்றந்த அேரக்ளது ஆன்மோ 
்ததும்பி நிறக, அேரகள் ஒருேரை ஒருேர உறறு 
்நோக்கினர.

அே்ளது ்தயக்கத்ர்த அேர புரிநது்கோண்டோர. 
உ்தடுகள் ேலியோல முறுக்கிக்்கோள்்ள அேர 
்மலல முனகினோர.

''் ேண்டோம், ்சத்தியம் ் ்சய்யோ்்த. இ்றக்கின்்ற 
ஒரு மனி்தனுக்குச ்்சய்்த ்சத்தியத்ர்த நீ மீ்ற 
்ேண்டோம். உனக்கு உறுதியோகத் ்்தரியோ்த 
்பட்்சத்தில நீ ்சத்தியம் ் ்சய்யோ்்த.''

''என்னோல உஙகளுக்குச ்சத்தியம் ்்சய்ய 
முடியோது. நோன் அேரைப ்போரத்து இைண்டு 
மோ்தஙகளுக்கும் ் மலோகி்றது. மீண்டும் ்சநதிக்க 
இயலோம்ல்யகூடப ்்போகலோம். அந்த 
விருநதிறகுச ்்சலல முடியோவிட்டோல நோன் 
ஒரு்்போதும் ஆறு்தலரடயோ்தே்ளோய் திரி்ேன்.''

''நீ அேரனக் கோ்தலிப்ப்தோலும் இ்றபபு ேநது 
விடக்கூடும் என்்ப்தோலும்… நீ உடலநலத்்்தோடு 
இன்னும் உயி்ைோடிருக்கப ்்போே்தோலும், நீ 
்்சோலேது ்சரி்தோன். ஆனோலும் நீ எனக்குச சிறிய 
்தோக ஏ்்தனும் ் ்சய்ய முடியும். எல்லோரையும் 
குைபபுே்தறகோக, ் களிக்ரகயின் ் ்போது சிறிது 
்நைத்ர்த நீ என்னுடன் ் ்சலேழிக்க ் ேண்டும். 
அந்த ்நைத்ர்த உனது மோரலயில இருநது 

கழித்துவிடு. உன்னுடனோன சில நிமிடஙகர்ள 
நிரனவு்கோள்்ள எனது ஆன்மோவிறகு அனுமதி 
யளி. என்ரனப ்பறறி ் கோஞ்்சம் ் யோசி.''

''அந்தச ்சத்தியத்ர்தயும்கூட என்னோல உஙக 
ளுக்குத் ்தை முடியோது. ்கோண்டோட்டம் மிகக் 
குர்றந்த ்நைத்திறகுத்்தோன் திட்டமிடப்பட் 
டுள்்ளது. நோன் கி்ளம்்போவிட்டோலும்கூட அேனு 
டன் ்்சலவிட மிகக்குர்றந்த ்நை்ம எனக்கு 
இருக்கும். ஆனோல அ்தறகுப பி்றகு தினமும் 
உன்ரன நிரனத்துக்்கோள்்ேன்.''

''அது உன்னோல முடியோது, நீ என்ரன ம்றநது 
விடுேோய். ஆனோல ஒரு ேருடத்திறகுப பி்ற்கோ 
அ்தறகு அதிகமோன கோலத்திறகுப பி்ற்கோ 
ஏ்்தனும் துயைக் கவிர்த்யோ ஒரு மைண்மோ 
அலலது ஒரு மரை மோரல்யோ உனக்கு என்ரன 
நிரனவூட்டினோல, நீ என்்மல கருரண கோட்ட 
லோம். நோன் உன்ரன ஒரு்்போதும் திரும்்பக் 
கோண முடியோது. என் ஆன்மோவிறகு மட்டு்ம 
அது ்சோத்தியமோகும் - ஆனோல, அ்தறகு நோம் 
இருேரு்ம ஒருேரை ஒருேர நிரனக்க ் ேண் 
டும். நோன் உன்ரன எப்்போதும் நிரனத்துக் 
்கோண்்ட இருப்்பன் என்்ப்தோல நீ, ஒரு்ேர்ள, 
ேைவிரும்பும் ்சமயத்திறகோக அந்தப ்போர்த 
தி்றந்்த இருக்கும். ஆனோல அ்தறகு நோன் 
அதிக கோலம் கோத்திருக்க ் ேண்டும்! நேம்்பர 
மோ்தப ்பருேமரை என் கலலர்றயில இருக்கும் 
பூக்கர்ள அழுகிப்்போகச ் ்சய்திருக்கும். ஜூன் 
மோ்தம் அேறர்ற எரித்திருக்கும். முடிேோக என் 
ஆன்மோ ்்போறுரமயறறு எப்்போதும் அழு்த்ப 
டி்ய இருக்கும். ஹ்ம்! என்்்றனும் ஒரு நோள் 
ஒரு நிரனவுப்பரி்்சோ, பி்றந்தநோ்்ளோ என்ரனக் 
குறித்்த எண்ணத்ர்த உன் சிந்தரனயில ் ்தோறறு 
வித்து என் அன்பு ேர்ளயத்திறகுள் உன்ரனக் 
்கோண்டுேைக்கூடும். அந்த தினத்தில, எனக்கு 
அது ் கட்டுவிட்டது ் ்போலவும் நோன் உன்ரன 
உணரநது்கோண்டது ்்போலவும் ஆகி ஒரு 
மநதிைத்்தோல உன் ேருரகக்கோக எலலோமும் 
மலரக்ளோல சூைப்பட்டுவிடும். இ்றநது்்போன 
ேரனப ்பறறி ்யோசி. ஆனோல, ஐ்யோ! ேோழ 
வின் உற்சோகமும் நமது கண்ணீரும் மகிழசசித் 
்தருணஙகளும் உ்தடுகளும் ்சோத்தியப்படுத்்தோ்த 
ஒன்ர்ற மைணமும் உன் ேருரகயும் ்சோத்தி 
யப்படுத்திவிட முடியுமோ?''

5
''உன்ன்தமோன ஓர இ்தயம் இ்்தோ இப்்போது 

மடிநதுவிட்டது. உ்றஙகுஙகள், இனிய இ்ளேை 
்ச்ை ்்தேர்தகள் இரணநது உஙக்ளது ஓய் 
விறகோகப ்போடுகி்றோரகள்!'' - ் ேக்ஸ்பியர, ஹோம் 
லட்.

இ்தறகிரட்ய பிைபுவிறகு ஏற்பட்ட சித்்தபபி 
ைரமயுடன் கூடிய கோய்ச்சல குணமோகோம்ல்ய 
்்போனது. முன்பு, மகிழசசிரயத் ்தக்கரேத்திருந்த 
்பல்த்ஸோ்ைரய ்தன் ்பதிமூன்்றோேது பி்றந்த 
நோளில அ்லக்ஸிஸ் ்சநதித்்த அந்த அகன்்ற 

அது உன்ால் முடியாது, நீ 
என்் மறநது விடுவாய். 
ஆ்ால் ஒரு வருடத்திற்குப் 
பிறககா அதற்கு அதிகமா் 

காலத்திற்குப் பிறககா 
ஏகதனும் துயரக் கவி்தகயா 
ஒரு மரணகமா அல்லது ஒரு 
ம்ை மா்லகயா உ்க்கு 

என்் நி்்வூட்டி்ால், நீ 
எனகமல் கரு்ண காட்ட 

லாம்



வட்ட அறைக்கு அவரது படுக்றகை மாறைபபட்டது. இங்கை 
அவரால் கை்டறை, கைபபல்கைறை, மறுபுைம் சமவவளிறை, வனத் 
றைக் கைாண முடியும். அவவப்பாது அவர் ் பசினார். ஆனால் 
அவரது வார்த்றைகைள், சமீபமாய் அவருக்குள் ்ைான்றிச் சமநி 
றைபபடுத்தியிருநை உைர்சிநைறனகைளுக்கு சறறும் வைா்டர்பில்ைா 
ைனவாய் இருநைன. அவறரப பரிகைாசம் வசய்ை கைண்ணுக்குத் 
வைரிைாை ஒரு மனிைறன ் மாசமாகைச் சபித்ைபடி, இநநூறைாண்டின் 
மகைத்ைான இறசக்கைறைஞனும் இபபிரபஞசத்தின் புகைழவபறை 
்மறகுடியினனும் ைான்ைான் எனத் திரும்பத் திரும்பச் வசால்லிக் 
வகைாண்டிருநைார்.

பின் திடீவரன அறமதிைானவர், ைன்றன ஒரு குறகைக்கு 
அறைத்துச் வசன்று ் வடற்டக்கைாகைக் குதிறரகைறைச் ் சணமிடுமாறு 
குதிறரக்கைாரனி்டம் ்வண்டினார். பார்மாவின் ைைபதியின் 
ைஙறகையு்டனான ைன் திருமணக் வகைாண்்டாட்டத்திறகுப வபரிை 
மனிைர்கைள் அறனவருக்கும் அறைபபு விடுபபைறகைான ஏறபாடுகை 
றைக் ் கைாரினார். சூைாட்டத்தில் பட்ட கை்டறன அற்டக்கை முடிைா 
மல் ் பானறை எண்ணி அஞசிை அவர், படுக்றகை அரு்கை இருநை 
அடற்டக்கைத்திறை எடுத்து அறைத் துபபாக்கி ்பால் ஏநதி 
குறிறவத்ைார். முநறைை இரவு அவர் ைாக்கிை கைாவைர்கைள் இைநது 
விட்டனரா எனக் கைண்்டறிவைறகைாகை தூதுவர்கைறை அனுபபினார். 
ைான் ைாருற்டை கைரஙகைறை்ைா பறறிக்வகைாண்டிருப பைாகைக் கைரு 
திச் சிரித்ைபடி்ை அவரி்டம் ஏ்ை்ைா உைறினார். தீை எண்ணங 
கைறை விரடடி இழிவான நிறனவுகைறை இருளில் ைள்ளும் அநை 
'விருபபம்’, ’சிநறை’ என்ை இரண்டு ்ைவறைகைளும் அவறரக் 
றகைவிடடிருநைனர்.

மூன்று தினஙகைளுக்குப பிைகு ஐநது மணிவாக்கில் அவர் ஒரு 
்மாசமான கைனவிலிருநது விழித்ைது ் பால் எழுநதுவகைாண்்டார். 
அக்கைனவிறகு அைறனக் கைண்்டவர்ைான் வபாறுபவபன்பது ் பால் 
்ைான்றினாலும் அவரால் அறை முழுறமைாகை நிறனவுகூர 
முடிைவில்றை. அதீை கீழறமறையும் பைறமறையும் மறைநது 
விட்ட சுைத்றையும் அவர் வவளிபபடுத்திை அநைச் சமைத்தில் 
உைவினர்கை்ைா நண்பர்கை்ைா அஙகிருநைனரா என வினவினார். 
ஒரு்வறை ைான் மனம்பிைழநது ந்டநதுவகைாண்்டால் பார்றவயி்ட 
வநைவர்கைறை உ்டனடிைாகை வவளி்ைறறி மீண்டும் நிறனவு 
திரும்பிை பிைகுைான் உள்்ை அனுமதிக்கை ்வண்டும் எனப 
பணிைாைர்கைளுக்கு ஆறணயிட்டார்.

கைண்கைறை உைர்த்தி அறைறைச் சுறறிப பார்த்ைவர், ஒரு சீன 
ஜாடியின் ் மல் அமர்நது வசவவநதி மைரு்டன் விறைைாடிைபடி 
அைன் நறுமணத்றை நுகைர்வது ் பாை றசறகை வசய்துவகைாண்டிருநை கைருபபுப 
பூறனறைக் கைண்டு புன்னறகைத்ைார். எல்்ைாறரயும் வவளி்ை அனுபபிவிடடு, 
அவருக்கைாகைக் கைாத்திருநை மை்பாைகைரி்டம் நீண்்ட ் நரம் ் பசினார். என்ைா 
லும், ் வறு உணறவ ஏறறுக்வகைாள்ளும் நிறையில் ைன் உ்டல் இல்றை என 
மருத்துவர் மூைம் வைரிவித்து, இறுதி விருநறை மறுத்துவிட்டார். ஒருமணி 
்நரத்திறகுப பிைகு பணிைாள் மூைம் றமத்துனிறையும் ைான் கைாலிைறையும் 
வரவறைத்ைவர் பின்வருமாறு கூறினார்.

''நான் விற்டவபறுகி்ைன், மரணிபபது குறித்தும் கை்டவுளி்டம் வசல்வது 
குறித்தும் நான் மகிழச்சி வகைாள்கி்ைன்.''

அறையில் கைாற்ைாட்டம் குறைவாய் இருநைைால் கை்டறை ் நாக்கி இருநை 
ஜன்னறைத் திைநது றவத்ைனர். மறுபுைத்தில் ் மய்ச்சல் வவளியிலிருநதும் 
வனத்திலிருநதும் வநை கைாறறு அதீைமாகை இருநைைனால் அநை ஜன்னறை 
அவர்கைள் திைக்கைவில்றை.

திைநை ஜன்னல்கைளுக்கைரு்கை ைன் படுக்றகைறை இழுத்துப்பா்டச் வசய்ைார் 
பல்ைைா்ர. மாலுமிகைளின் வழிகைாடடுை்ைாடு ப்டவகைான்று கை்டறை ் நாக்கி 
நகைர்நைபடி இருநைது. பதிறனநது வைது மதிக்கைத்ைக்கை ஒரு அைகைான சிறுவன் 
கைபபலின் முகைபபில் நின்றுவகைாண்டிருநைான். ஒவவவாரு அறையும் அவறன 
நீருக்குள் மூழகைடிபபது ்பால் ்ைான்றினாலும் அவன் ைனது உறுதிைான 
கைால்கைைால் வலுவாகை நின்ைான். உபபு படிநை உைடுகைளுக்கிற்ட்ை எரிகிை 

குைாய் ஒன்றை வபாருத்தியிருநை அவன், மீன் பிடிக்கும் வபாருடடு ைன் 
வறைறை விரித்ைான். ப்டறகை உைர்நவைைச்வசய்ை அ்ை கைாறறு இவர்கைைது 
வட்ட அறைக்குள்ளும் நுறைநது பல்ைைா்ரயின் கைன்னஙகைறைக் குளிர்வித்து 
ஒரு கைாகிைத் துண்ற்ட அறைக்குள் ப்டப்டக்கைச் வசய்ைது. ஒருசமைம் ைான் 
மிகைவும் விரும்பி அனுபவித்ை, இனி அனுபவிக்கை வாய்பபில்ைாை அநை 
மகிழச்சிைான கைாடசிறைத் ைவிர்க்கும் வபாருடடு அவர் ைறைறை ்வறு 
புைம் திருபபிக்வகைாண்்டார். துறைமுகைத்றை ்நாக்கிப பார்றவறைத் 
திருபபினார். முபபாய்மரக் கைபபல் ஒன்று புைபப்டத் ைைாராகிக்வகைாண்டிருநைது.

''அது ்மறகிநதிைத் தீவுகைறை ்நாக்கிக் கிைம்புகிைது,'' என்ைார் ைான் 
கைாலிைஸ்.

கைபபலில் இருநைபடி ைஙகைள் றகைக்குடற்டகைறை அறசத்ை அநை மனிைர் 
கைறை அவரால் அற்டைாைம் கைாண இைைவில்றை. ஆனால் அறிைபப்டாை 
விஷைஙகைள் மீைான ைாகைம் நிறைநை அவர்கைைது கைண்கைறை அவரால் புரிநது 
வகைாள்ை முடிநைது. அறிநதுவகைாள்ைவும் அனுபவிக்கைவும் உணரவும் இன்னும் 
அவர்கைளுக்கு எவவை்வா உள்ைது. நஙகூரம் அகைறைபபட்டது, கூச்சல்கைள் 
எதிவராலிக்கை கைபபல் இருண்்ட கை்டறைத் துறைத்ைபடி ்மறகு ்நாக்கிப 
பாய்நைது. வபான்னிை மூடுபனியின் பின்னணியில் ப்டகுகைறை ் மகைஙகை்ைாடு 
பிறணத்து ஒளியூடடி வைளிவறை ஆர்வமூடடும் நம்பிக்றகைகைறைப 
பைணிகைளுக்கு அளித்ைபடி கைாடசிைளித்ைது அக்கை்டல்.

வட்ட அறையின் கை்டறை ்நாக்கிை ஜன்னல்கைறை மூ்டச்வசால்லிை 
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thukyu;

ைமிழத் திறரபப்ட ரசிகைர்கைளின் மன 
தில் ஆைபபதிநை ஒரு திறரபப்டம் 
சநதிரமுகி. மறுபிைவி, ் பய் ந்டமாட்டம் 
்பான்ை வி்டைஙகைறைக் கைாடசிபபடுத் 
திை திறரபப்டம் அது. இநைத் திறரப 
ப்டம் எடுக்கைபபட்ட இ்டம் றைைராபாத் 
திலுள்ை ரா்மாஜி திறரபப்ட நகைரம். 
இநைத் திறரபப்ட நகைரம் கிட்டத்ைட்ட 
ஆயிரத்து 500 ஏக்கைர்கைள் அைவிறகுப 
வபரிைது. ஒரு நகைரத்தில் இருக்கை்வண் 
டிை எல்ைா்ம அைறகுள் வடிவறமக்கைப 

படடுள்ைன. ஜபபான், பிரித்ைானிைா, 
அவமரிக்கைா எனச் சிை நாடுகைளில் 
உள்ை வீதிகைளும், வடிவறமபபுகைளும் 
கூ்ட அஙகுள்ைன. எனினும் அஙகு 
்பய்கைளின் ந்டமாட்டம் அதிகைமாகை 
உள்ைது.

ரா்மாஜி ராவ என்பவருக்குச் 
வசாநைமான இநைத் திறரபப்ட நகைரத் 
தில் ப்டபபிடிபபு, சுறறுைாத்துறையின 
ரின் வருறகை, விடுதிகைள், வபாழுது்பாக் 
குகைள், ஆ்டம்பரஙகைள் என்று பை 
வி்டைஙகைள் இருபபைால் தினமும் 
ைடசக்கைணக்கைான மக்கைள் அஙகு வசல் 
கின்ைனர். இநைத் திறரபப்ட நகைரில் 
ஹிநதி, வைலுஙகு, ைமிழ எனப பல் 
்வறு வமாழிப ப்டஙகைள் ைைாரிக்கைபபடு 
கின்ைன. அநைப ப்டஙகைறைப பார்பப 
வர்கைள் அஙகு வசல்ைவும் ஆர்வபபடு 

கின்ைனர்.
ஆனால், அஙகு இரவு - பகைல் என் 

றில்ைாமல் ் பய்கைளின் ந்டமாட்டத்றைப 
பைர் கைண்டிருக்கிைார்கைள். விைக்குகைள் 
திடீவரன அறணவது, உற்டவது, ஜன் 
னல் கைண்ணாடிகைள் உற்டவது, உருவ 
மில்ைாம்ை பைர் அடிவாஙகியிருப 
பது, உணறவக் வகைாண்டு வநது றவத் 
ைால் அவறறைச் சாபபிடடு மிகுதி 
எஞசிக் கி்டபபது எனப பை மர்மஙகைள் 
அஙகுண்டு.

ரா்மாஜி திறரபப்ட நகைரம் ் பய்கைள் 
பறறிை அதிகை மர்மஙகைறைக் வகைாண் 
்டது. அஙகு ஏன் அபபடி ந்டக்கிைது 
என்று ்கைட்டால், றைைராபாத்றை 
நிஜாம்கைள் ஆண்்ட்பாது (1720-1948) 
அது ஒரு ் பார்க் கைைமாகை இருநதிருக் 
கிைது. ்பார் வீரர்கைளும், மக்கைளும் 
வறகைவைாறகையின்றி அஙகு வகைால்ைப 
படடிருக்கிைார்கைள். அவர்கைளின் ஆவி 
கை்ை அநைப பகுதியில் உைாவுகின் 
ைன எனப வபாதுவில் நம்பபபடுகி ைது.

பல்்வறு வமாழிகைளில் உைகைத்துக்குத் 
திகில் நிறைநை திறரபப்டஙகைறைத் 
ைைாரிபபைறகு உைவிை ரா்மாஜி 
திறரபப்ட நகைருக்குள் ்பய்கைளின் 
அட்டகைாசம் உண்றமயி்ை்ை இருக்கி 
ைது என்பறை ைாராலும் நம்பிவி்டவும் 
முடிைாது.

குருபரன் - காங்கசன்துறை

மாறறு வழிகைளில்றை.
11.9.2001 அன்று பிறபகைலில் ஐைரின் இரண்டு 

பிள்றைகைறையும் ராமகிருஷண மிஷனில் இருநது 
சிறைச்சாறைக்கு அறைத்து வநைார்கைள். மூத்ை வபண் 
பிள்றைக்கு 9 வைதிருக்கும். ஆண் பிள்றைக்கு 7 
வைதிருக்கும். 2 வரு்டஙகைளின் பின்பு அன்றுைான் 
ஐைர் ைனது பிள்றைகைறைச் சநதித்ைார். சிறைச்சாறை 
உட கைைவினூ்டாகைப பிள்றைகைறை அறைத்து 
வநைார்கைள். ஐைர் முறைத்தில் குநதியிருநது 2 பிள்றை 
கைறையும் அறணத்துக்வகைாண்டு கைைறிைழுை கைாடசிறை 
என்னால் வர்ணிக்கை முடிைாது. மனறை உலுக்கிை 
சம்பவம் அது.

இத்ைறகைை ஒரு நிறை எநைத் ைநறைக்கும் வரக் 
கூ்டாது. அவர் பிள்றைகைறைக் கைவனிக்கை ் வண்டிை 
்நரத்தில் பிள்றைகைள் ஒரு பிஸ்கைட வபடடியு்டன் 
வநது ைநறைறைச் சிறையில் பார்த்துப்பானது மிகை 
வும் துன்பமாகை இருநைது. 

ஐைரின் மறனவியும் ஐைரு்டன் றகைது வசய்ைபபடடு 
வவலிக்கைற்ட வபண்கைள் சிறையில் அற்டக்கைபபடடி 
ருநைார். ஐைருற்டை மறனவியும் ஐைரு்டன் ் சர்நது 
வநது பிள்றைகைறை மட்டக்கைைபபுச் சிறையில் பார்ப 
பைறகு வவலிக்கைற்டச் சிறையூ்டாகை விண்ணபபித்தி 
ருநை்பாதிலும் அது நிராகைரிக்கைபபட்டது என்று 
பின்னர் அறிந்ைன்.     (வைா்டரும்)
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ப�ொதுவொக அழகுப் �ரொமரிப்பில் ப�ரு 
மளவு மூலிகககை அதிலும் இைறககைொக 
கிகைப்�கைப் �ைன�டுத்துவது �றறி எமது 
பெம்மண் அழகு �குதியில் �ொர்த்து 
வருகின்றொம். அநை வககயில் பூகக 
களகபகொண்டு பூகககளப் ்�ொனறு ெரு 
மத்கையும் பமனகமைொககிவிை உைவக 
கூடிை பூககள் �ல உண்டு. அதில் 
ைொமகரப் பூவும் ஒனறு.

ைொமகர வறண்ை ெருமத்கைப் 
்�ொககவும், ெருமம் இளகமைொக 
இருககவும் உைவுகிறது. ைொமகர 
இைழகள், ் வர்கள், விகைகள் என 
அகனத்து்ம மருத்துவ குணஙக 
்ளொடு அழகு ைரும் குணஙககளக 
பகொண்டிருககினறது.

இநை வொரம் ைொமகரகைப் �ொவி 
த்து எவவொறு ெருமப் �ொதுகொப்க� 
பமருகூடைலொம் என�து �றறிப் 
�ொர்ககலொம். ைொமகர இைழககளத் 
ைனிைொக எடுத்து நறுககி கவத்து 
அைனுைன �ொல் சிறிது ்ெர்த்து 
நனறொக அகரத்து முகம் மறறும் 
கழுத்து �குதியில் பூசி மெொஜ் பெயை 
்வண்டும். பூசிை பினனர் 20 முைல் 30 
நிமிைஙகள் வகர இருநது பிறகு பவது 
பவதுப்�ொன நீரில் முகத்கை கழுவி எடுத்ைொல் 

்�ொதும்.
வொரத்துககு இரண்டு முகற இகைச் 

பெயது வநைொல் முகத்துககு ் வண்டிை நன 
கமகள் கிகைககும். பநறறியில் இருககும் 
்கொடுககள, புள்ளிககள சுருககஙககள 
மகறைச் பெயயும். ் மலும், ெருமம் பமல்லி 
ைைொக்வொ வறடசிைொக்வொ இருநைொல் 

ைொமகரப் பூகவ நீரில் ஊறகவத்து அகைக 
பகொண்டு முகத்கைக கழுவி வநைொல் ் �ொது 
மொனது, விகரவில் மொறறத்கை உணரலொம்.

சரும பாதுகாப்புக்கு 
தாமரை..!

�ல்ைஸொ்ர, புல்பவளிககளயும் வனத் 
கையும் ்நொககிை ஜனனல்ககளத் திறநது 
கவககச் பெொனனொர். ெமபவளிகளின மீது 
�ொர்கவகைச் பெலுத்தினொலும் முப்�ொயமரப் 
�ைகிலிருநை�டி விகைப�றறவர்களின கூக 
குரகலச் பெவிகளிலும், �றகளிகை்ை குழொ 
கைப் ப�ொருத்திை�டி வகல விரித்ை சிறுவ 
கனக கண்களிலும் உணர முடிநைது.

�ல்ைஸொ்ரயின கரஙகள் கொயச்ெலுறறது 
்�ொல் நடுஙகின. இைைத்துடிப்க�ப் ் �ொல, 
ஆழமும் பிரித்ைறிை முடிைொைைமுமொன 
ைனகமபகொண்ை, ஒரு மஙகலொன பவள்ளி 
மணி்ைொகெகை அவரொல் ் கடக முடிநைது. 
பவகுபைொகலவில் இருககும் ஒரு கிரொமத்தில் 
ஒலிககினற அநை மணிகை இவரது குறற 
மறற பெவிகளில் ்ெர்ககும்�டி �ல கமல் 
நிலஙககளயும் ஆறுககளயும் கைககச் 
பெயை பைளிவொன ெொைகமொன மொகலத் பைனற 
லுககு நனறி. அநைக குரல் ஒ்ர ெமைத்தில் 
ைறகொலத்திைைொகவும் �ழஙகொலத்திைைொகவும் 
ஒலித்ைது. இப்்�ொது அவரது இைைமும் 
அநை மணி்ைொகெ்ைொடு இகைநது ஒலிப் 
�து ் �ொல் இருநைது. இகையிகை்ை அது 
அகமதியுறற ் �ொது அகை ஆழநது உள்ளி 
ழுத்து, பின �லவீனமொன நீண்ை சுவொெமொக 
பவளியிடைது. வொழககக முழுவது்ம எப் 
்�ொது இப்�டித் பைொகலதூர மணி்ைொகெ 
ககளக ் கடைொலும், �ொல்ைகொல நொடகளில் 
ெமபவளிககளக கைநது ைன அரண்மகனகை 
்நொககித் திரும்பும்்�ொது உணர்நை கொறறின 
இனிகமகை நிகனவுகூர்வொர்.

அநை நிமிைம் எல்்லொகரயும் அகழத்ை 
மருத்துவர், ''எல்லொம் முடிநதுவிடைது!'' 
என அறிவித்ைொர்.

பநருஙகிவிடை மரணத்தினொல் மரத்துப் 
்�ொயிருநை ைன பெவிகளொல் ் கடகமுடிைொை 
மணி்ைொகெகை இைைத்ைொல் கவனித்ை�டி 
கண்ககள மூடி �ல்ைஸொ்ர �டுத்திருநைொர். 

வீடடிறகுத் திரும்பிை அவகர பநறறியில் 
முத்ைமிடடு, இரவில் கொல்ககளத் ் ையத்துச் 
சூடு�டுத்தி, �டுகககககு அனுப்பி, உறங 
கும் வகர உைனிருககிற அம்மொகவ நிகன 
வில் கண்ைொர். ரொபினென கரூ்ஸொகவ 
நிகனத்துகபகொண்ைொர். பிறகொலத்தில் இவர் 
ஒரு சிறநை இகெகககலஞனொவொர் எனக 
கணித்ை ஆசிரிைகரயும் மகறத்துகபகொள்ள 
இைலொமல் அைறகுத் ைன ஆச்ெரிைத்கை 
பவளிப்�டுத்திை அனகனகையும் நிகனத் 
துகபகொண்ைொர். அனகனயும் ெ்கொைரியும் 
அவரிைம் பகொண்டிருநை எதிர்�ொர்ப்புககள 
நிஜமொககுவைறகு இனி ் நரமில்கல. ஊணொ 
மரத்தினகீழ ைனககுத் திருமணம் நிச்ெைமொன 
தினத்கையும் பின அநை நிச்ெைம் முறிநது 
்�ொன தினத்கையும் நிகனத்துகபகொண்ைொர். 
அனறு அவரது அனகனைொல் மடடு ம அவகர 
ஆறுைல்�டுத்ை முடிநைது. ைன �ொடடிகை 
முத்ைமிடுவைொகவும் ைன முைல் வைலிகனக 
ககயில் �றறியிருப்�ைொகவும் எண்ணிக 
பகொண்ைொர். ஒரு பிரகொெமொன பைொகலவில் 
ெமபவளிகை ் நொககித் திறநதிருககும் ஜன 
னல் வழித்பைரியும் இனிகமயும் துைரமும் 
நிகறநை கொடசிககளப் ்�ொல இவறகறக 
கண்ைொர்.

அவர் இககொடசிககளக கண்ை இரு 
பநொடிகளுககுள், அவரது நொடித்துடிப்க�ச் 
்ெொதித்ை மருத்துவர், ''இதுைொன இறுதி!'' 
எனறொர்.

எழுநதுபகொண்ை மருத்துவர் பெொனனொர்.
''எல்லொம் முடிநதுவிடைது!''
அப்்�ொதுைொன வநது ் ெர்நை �ொர்மொவின 

ைள�தியுைன ்ெர்நது அபலகஸிஸும் 
அவனது அம்மொவும் ழொன கொலிைஸும் 
முழஙகொலிடைனர். திறநதிருநை வொயிலில் 
அவரது �ணிைொடகள் அழுதுபகொண்டி 
ருநைனர்.

(நனறி: ைமிழினி இகணைத் ைளம்)

'தலைவி'க்கு வநத சிக்்கல்!
இநதிைொவின மகறநை முனனொள் முைலகமச்ெர் 

ப ஜைலலிை ொவின வ ொழககக  வ ரல ொ றகற 
அடிப்�கைைொகக பகொண்டு உருவொகிவருகினற �ைம் 
'ைகலவி'. இகை ஏ.எல்.விஜய இைககியுள்ளொர். இதில் 
பஜைலலிைொவின கைொ�ொத்திரத்தில் கஙகணொ ரணொவத் 
நடித்துள்ளொர். இவருைன அரவிநத்ெொமி, மது�ொலொ, 
ெமுத்திரககனி உள்ளிடை �லர் இகணநது முககிை 
கைொ�ொத்திரஙகளில் நடிககிறொர்கள். இ

நைப் �ைத்தின அகனத்து �ணிகளும் முடிவகைநது 
�ைம் பவளியீடடுககுத் ைைொரொகவுள்ள நிகலயில், 
இநதிைொவில் திகரைரஙகுகள் திறககப்�டடுள்ளைொல், 
�ைம் இநை மொைம் 10ஆம் திகதி பவளிைொகும் எனறு 
�ைககுழுவினர் அறிவித்ைனர். ஆனொல், ைகலவி 
பவளியீடடில் ைற்�ொது சிககல் ஏற�டடுள்ளது. 
திகரைரஙகுகளில் பவளிைொன 2 வொரத்தில் ஓடிடியில் 
பவளியிை 'ைகலவி' �ைககுழுவினர் ஒப்�நைம் 
பெயதுள்ளனர். இைறகுத் திகரைரஙகு உரிகமைொளர்கள் 
கடும் எதிர்ப்பு பைரிவித்துள்ளனர். திகரைரஙகுகளில் 
பவளிைொன 4 மொைஙகளுககுப் பிறகுைொன ஓடிடியில் 
பவளியிை்வண்டும் எனற விதிமுகற இருப்�ைொல், 
இநைச் சிககல் ஏற�டடுள்ளது. 

இது பைொைர்�ொன ்�ச்சுகள் நைநது வருகினறன. 
ஆனொலும் ைகலவி திகரப்�ைம் இனனமும் 
பவளியீடடுச் சிககலில் இருநது மீளவில்கல. ைமிழ, 
ஹிநதி, பைலுஙகு உள்ளிடைப் �ல பமொழிகளிலும் ஒ்ர 
ெமைத்தில் 'ைகலவி' திகரப்�ைம் பவளிைொகவுள்ளகம 
குறிப்பிைத்ைககது.
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''டைடைடானிக்'' என்டாலே அடைவரது ஞடாபகஙகடையும் 
வந்து நிட்பபது அந்்தக் கபபல் மூழ்கிய்தற்கு அபபடால் அந்்தக் 
கபபலில் பயணித்த கடா்தல் ல�டாடிகளின கட்த்தடான. அந்்தக் 
கடா்தல் கைலுைன கடரந்துலபடாை ல�டாகக் கட்தலய. கடா்தேன 
இ்ந்துலபடாகக் கடரமீணை கடா்தலியின நிடைவுகைடால் ஆகியி 
ருந்்த டைடைடானிக் கட்தயில் மூழ்கடா்த உளைஙகளில்டே, அந் 
்தத திடரபபைமும் நிகழ்த்தடா்த �டா்தடைகள இல்டே. 

டைடைடானிக்டகபலபடாே இல்ேடாவிடைடாலும் அல்தலபடான் 
த்தடாரு உணடமைக் கட்தடய 2018ஆம் ஆணடில் பைமைடாக்கியி 
ருக்கி்டார் இயக்குநர் பல்ரடாஷர் தகடார்மைடாகுர். ஆைடால், கட்த 
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எனைலவடா டைடைடானிக்டகபலபடாே 
கைலில் ்தைது கடா்தேடைப பறிதகடாடுத்த 
தபணடணை டமையபபடுததிய்தடாகலவ 
இருக்கி்து. கைல் இபபடியிபபடி எத 
்தடை கடா்தல்கடைத ்தைக்குள அமிழ்ததி 
டவதது ஆர்பபரிததுக்தகடாணடிருக்கி்து 
எனும் லகளவி பைததின நிட்வில் 
நிச�யம் உஙகளுக்கு ஏற்படும். அல்த 
லவடை ஆஙகிேத திடரபபைஙகளில் 
கைலும் கடா்தலும் ஒலர மைடாதிரியடாகச சிததி 
ரிக்கபபடடு வருகின்ை எனகி் உண 
டமையும் உஙகளுக்குப பிடிபடும்.

பிரிடைடைசல�ர்ந்்த மைடாலுமி ரிச�ர்ட 
ஷடார்ப. அதமைரிக்கடாவின கலிலபடார்னியடாத 
துட்முகம் ஒனறில் பணிபுரிகி்டாள 
ைடாமி. ஒரு �ந்்தர்பபததில் அஙகு �ந்திக் 
கி் ரிச�ர்டடுக்கும் ைடாமிக்கும் நடபு உரு 
வடாகி்து. ்தைது பைகடாை மைடாயலுகடா வில் 
இரவு உணைவு உணப்தற்கு ைடாமிடய 
அடைக்கி்டார் றிச�டார்ட. நீடிக்கும் நடபு 
கடா்தேடாகி்து. லமைடாதிரமும் மைடாற்றிக்தகடாளகி்டார்கள. இருவரும் பசுபிக் 
தீவு ஒனறுக்குச த�ல்ேத திடைமிடுகி்டார்கள. �ந்ல்தடா�மைடாக வடாழ்க்டக 
நகர்ந்துதகடாணடிருந்்த சிே நடாளகளில் திடைமிடைபடி கைல் பய 
ணைதட்த லமைற்தகடாளகி்டார்கள.  

பே நடாளகள பயணைததின இடைநடுவில் ஒரு நடாளில் அவர்கைது 
கபபடேச சூ்டாவளி ்தடாக்குகி்து. கபபலின லமைல் ்தைததில் நின் 
றிச�டார்ட கைலில் கடாணைமைல்லபடாக, உட்தைததில் சுயநிடைவிைந்து 
கிைக்கின் ைடாமி நடுக்கைலில் ்தனிததுபலபடாகி்டாள. அவைது கபபலும் 
மூழ்கும் நிடேயில் இருக்கி்து. திக்குத த்தரியடா்த தபருஙகைலில் 
அடேயின லபடாக்கில் ்தத்தளிக்கும் கபபலும் அவளும் எதிர்லநடாக்கும் 
அவேஙகளும், �வடால்களும் அடுத்தடுதது வருகின்ை. அவற்றிலி 
ருந்து அவள மீணைடாை இல்டேயடா எனபல்த இந்்த உணடமைக் 
கட்தயின முடிவு.

காதலனை 
இழந்து 41 
நாள் வனை 

நடுக் கடலில் 
தனி 

ஒருத்தியாகக் 
கடலில் 

தத்தளித்து 
மீணட ஒரு 
பெணணின் 
உணனமைக் 

கனதயய இது. 



இதுவே கதையானாலும் அது 
ச�ால்லப்பட்டிருக்கிற விைம் வேறு்பட் 
டது. நிகழகா்லத்தில இதடயிதடவய 
ேரும் ஞா்பகஙகளாக டாமியின் 
நிதனவுகள் காட்டப்படுகின்றன. 
சூறாேளி ைாக்கியைால கப்பலுக்குள் 
மூழகிக் கிடக்கும் டாமியுடன் சைாடங 
குகின்ற ்படம் அேள் றிச�ாரட்தடத் 
வைடுேது, கப்பல கடலில திக்குத் 
சைரியாமல மிைந்துசகாணவட 
வ்பாேது, நீர, ஆகாரம், எவ்விை 
உைவிகளுமின்றித் ைவிப்பது என்று 
நீணடாலும் இதடயிதடவய ேரும் 
ஞா்பகக் காட்சிகவள காைல கதைதய 
யும் முன்னரான �ம்்பேஙகதளயும் 
்பாரதேயாளரகளுக்குத் சைரியப்ப 
டுத்துகின்றன. கதையின் சுோரசியத் 
துக்காகப ்படத்சைாகுபபில அந்ை 
மாறறத்தை ஏற்படுத்தியிருந்ைாலும், 
காை்லதனக் காப்பாறறிக் காயப்பட்ட 
அேதனக் கப்பலில தேத்துப ்பரா 
மரித்ை்படி கடலில ைத்ைளிப்பைாகக் 
காைலி கற்பதனக்குள் மூழகிக் கிடப்ப 
ைாகக் காட்டி ேந்து இறுதியில அது 
மாதய என்்பதை சேளிப்படுத்தும் 
இடம் ்பாரதேயாளரகளுக்கும் ஏமாற 
றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ைவிர கடலும் 
அைன் ்பயஙகரமும் வியா்பாகமும் 
எத்துதை சகாடூரமும் பிரமாணடமும் 
நிதறந்ைது என்்பதும் ்படம் முழுதும் 
புதரவயாடிக் கிடந்து ்பாரதேயாளர 
கதளப ்பயமுறுத்துகிறது. ஆரப்பா 
ரித்துக்சகாணவடயிருக்கும் கடல 
ச�ாலலும் ச�ய்திகளும் ்ப்ல. ைதரயில 
பிரமாணடஙகதளப ்பாரத்து வியக் 
கின்ற மனிைரகளுக்குத் ைதரதய 
விடவும் பூமியில இரணடு மடஙகில 
்பரந்திருக்கின்ற ஒருவ்பாதும் ஓயாை 
கடல பிரமாணடத்தை விடவும் பிர 
மாணடம் என்்பதும் இதில ஒரு துளிச 
ச�ய்தி.

காை்லதன இழந்து 41 நாள் ேதர 
நடுக் கடலில ைனி ஒருத்தியாகக் கட 
லில ைத்ைளித்து மீணட ஒரு ச்பண 
ணின் உணதமக் கதைவய இது. 
41ஆேது நாளில அேளது கப்பலில 
ைதரயிறஙகும் புறா ஒன்றின் வ்பாக்கில 
நி்லத்தையும் ஒரு கப்பத்லயும் 
தூரத்தில கணடறிந்து அந்ைக் கப்ப 
லுக்குச �மிக்தஞ ேழஙகிக் கதர 
வ�ரகிறாள் அேள். அசமரிக்க மாலுமி 
யும் எழுத்ைாளருமான டாமி லீ 
ஓலட்்ாம் ஆஷ்கிராஃபட் என்கிற 
இந்ைப ச்பண 1983ஆம் ஆணடில 
்பசுபிக் ச்பருஙகடலில 41 நாள்கள் 
அத்லந்து இறுதியில ் ோய்த் தீவில 
கதரைட்டுகிறாள். 41 நாள்கள் கடலில 
ைனியாக உயிர பிதழத்ை அேள் பின் 
னர மாலுமியாகத் ைனது ோழதேத் 
சைாடரகிறாள் என்கிற உணதமச 
ச�ய்திகள், கட்டுதரகள், ்படஙகதளக் 
காட்சிப்படுத்தியோறு முடிகிறது 
்படம்.

ml;u pt ;g ; . . .

நலோழவு என்்பைன் அரத்ைம் �ரியான புரிைலுக்குட்்பட்டிருக்கிறைா? அது 
கடவுள் என்கின்ற கறபிைம் ஒன்றினாலைான் ேழஙகப்படக்கூடியைா? எமக்  
கான நலோழவு என்்பது எமக்கு சேளிவயைான் இருக்கிறைா? அப்படியாயின் 
எமக்கான ோழவில எமக்கான ்பஙகு ்பணி என்ன? எமக்கான ோழதே 
எேவனா ஒருேன்ைான் ேழஙகவேணடுமா? அைறகாக நாம் எமக்கான ோழ 
தேப ச்பறுைல என்று அதை எப்படியும் ச்பற்லாமா? ஒரு ஒழுஙகுமுதற 
சயன்்பது அேசியமிலத்லயா? என்றோறாக எபவ்பாைாேது வகள்விசயழுபபியி 
ருக்கிவறாமா?

எமது எணைஙகள் எம்தமச ச�ழுதம ச�ய்கின்றன என்்பதை அறிவியல 
சைளிவுறுத்தியுள்ளது. அதைவயைான் சமயஞஞானமும் ச�ாலகிறது. எனவே 
சிந்ைதனைாவன ோழவு… சிந்ைதனத் சைளிவுைாவன ஆவராக்கியம்… 
அப்படியிலத்லயா? நாம் உடத்ல ேருத்துேைனூடாக உடல உள ஆவராக் 
கியம் இரணதடயுவம தூரத் ைள்ளிதேத்துவிட்டு எதைத்ைான் அதடயபவ்பாகி 
வறாம்? ஆற அமரந்து எணணிப ்பாரக்கவேணடியேரகளாகவே உள்வளாம் 
என்்பதையாேது உைரந்துசகாள்வோமா?

எதை அதடய வேணடுவமா அதைத் சைாத்லத்துவிடுகின்ற நாம் ஆறறிவு 
்பதடத்ைேரகள் என்று கூறிக்சகாள்ளும் ைகுதிதய உதடயேரகளாக 
உள்வளாமா? நம்புைல என்்பைன் சைாடக்கப புள்ளியாகிய எம்தம நாம் கே 
னிக்காது விட்டுவிட்டு எதை நம்புகிவறாம்? எமக்கு நாவம நம்பிக்தகக்குரி 
யேரகளாக இல்லாதிருந்துசகாணடு எமக்கு அப்பா்லானேறதற அதிலும் 
அவனக சேறுதமகதள நம்புகிவறாம் என்்பதுைான் பிரச�தனகளுக்குக் 
காரைமாவும் இருக்க்லாமல்லோ?

எணைஙகதள ஒடுக்குைல என்்பைா எணைஙகதள விரித்ைல என்்பைா 
ச்பாருத்ைமுதடயது? எமது இயக்கஙகள் யாவுவம எணைஙகளா்லானதே 
யல்லோ? அந்ை எணைஙகள் ஏன் எமக்கப்பா்லான ஒன்றிலிருந்ை 
சைாடஙகவேணடும்? அஙவகவய ஏன் நித்லசகாணடிருக்க வேணடும்? 
ேலிந்து ஒரு சூனியத்தை வநாக்கி எமது எணைஙகதளச ச�லுத்ைவேணடும்? 
ஏன் அப்படிவய ச�ய்துசகாணடிருக்கிவறாம்? ்பழக்கவைா�மா?

இந்ை எணைமானது எம்மால விரிவு்படுத்ைப்படுேைறகுப ்பதி்லாக சிைறடிக் 
கப்படுகிறது. கடவுதள நம்புைல என்்பைறகாக உடத்லயும் உள்ளத்தையும் 
ேருத்துகிவறாம். அைதனவிட வ�ாதிடம் என்றும் பிலலி - சூனியம் - 
ச�ய்விதன - கழிபபுக்கழித்ைல என்று ஒரு நீளப ்பட்டியலிடக்கூடிய விட 
யஙகளில எமது எணைஙகதளயும் எத்ைனஙகதளயும் ஈடு்படுத்திக்சகாணடும் 
இருக்கின்வறாம். இதேசயல்லாவம இப்பகுதியினது முன்்பகுதிகளில கூறியது 
வ்பா்ல நம்பிக்தக எனும் ச்பயரி்லான நம்பிக்தகயீனஙகவளயன்றி வேசறன்ன?

வநறறுக்களிலிருந்ைான ்பட்டறிவு, இன்றுகளின் நதடமுதற, நாதளகளின் 
எதிர்பாரபபு என எதையும் எணைஙகதளச சிைறவிட்டுவிட்டு அதடயமுடியாது 
என்்பது உைரப்படல அேசியமானது. அதே சைாடர்பான ஒரு சைாடர 
அேைானம் என்்பது எமது அத்ல ்பாய்கின்ற எணைஙகளால சிைறவிடப 
்படுகிறது. எமைான இயலுதமகதள ஆறறலகதள மட்டுமல்ல தீரக்கப்படக் 
கூடிய குதற்பாடுகதளக்கூட உைரமுடியாைோறு அேறதறப ்பறறி எணை 
முடியாைோறு எமது கேனமானது எணைஙகள் ேழி அத்லந்துசகாணடிருக்கிறது.

எதிர்பாரபபு நிதறேதடேதை இன்்பசமன்றும் அதடயப்பட முடியாை 
எதிர்பாரபத்பத் துன்்பசமன்றும் குழபபி தேத்திருக்கிவறாம். எதிர்பாரத்ைது 
அப்படிவய கிதடப்பதில ஏதும் சுகமிருக்கிறைா? அப்படிக் கிதடத்ைது நித்லக் 
குமா என்கின்ற ஏக்கம் உருோகுேதிலத்லயா? ஒன்று எதிர்பாரத்ை்படி கிதடத் 

ைதை இன்்பசமன்று கூறித் 
சைாடரந்து அனு்பவிக்க 
முடிகிறைா? நித்லயாதம 
்பறறியும் வ்பசுகிவறாம் 
நித்லக்கவேணடுசமன்றும் 
விரும்புகிவறாம் என்்பதிலி 
ருந்து எமது சிந்ைதன 
எப்படியிருக்கிறது என்்ப 
தைப புரிந்துசகாள்ள 
முடிகிறைா?

ஒன்தறவய நிதனத்துக் 
ச க ாணடும்  ஏ ஙகி க் 
சகாணடும் எதிர்பாரத்துக் 
சகாண டும் ச்பாழுதைக் 
கழித்ைால இன்று மட்டு 
மல்ல நாதளயும்கூட 
எப்படி எமக் கானைாகும்? 
எம்மிடமிருந்துைாவன 
எல்லாம். இன்்பமாகட்டும் 
துன்்பமாகட்டும் எல்லாவம 
எமது கறபிைஙகள்ைாவன? 
அதே �டபச்பாருட்களா? 
இலத்லவய எணைஙகள் 
ைாவன? எணைஙகதளச 
�ரியாக்கினால எல்லாவம 
ஒன்றுைான். சிந்ைதனதய 
வி�ாலிபவ்பாம்.
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நா.சத்தியபாலன்

I
அன்பும் புரிதலும் விட்டுக்கொடுப்பும் ்�ொறுமையும் �ரிவும் 

மிகுநத ைனித இதயஙகளுககொன ததமை கொலம் கொலைொக இருநதத 
ைருகின்்றது. ைொழ்வின் எநத நிமலயிலும் எததமகய தரததிலும் 
எததமகய உ்றவுகள் ைததியிலும் இநதப் �ண்புகள் என்றுதை தைண் 
டப்�டுைனைொகதை இருநது ைருகின்்றன.

மிதிலொவின் குடும்�தததொடு நொனும் ைநது இமைநது ைொழ்கின்்ற 
நிமல ஏற�டககூடும் என்று நொன் நிமனததிருககவிலமல. நிமனத 
ததயிருககொத விதததில ஒரு சம்�நதம், அதன் மூலைொகக கிமடதத 
உ்றவுகள் - அைரகளின் நலலியலபுகள் அதனொல நிம்றநது �ரிைளிக 
கின் எனது ்சலை ைகளின் ைொழ்கமக இமை அமனததுககுைொக 
ஒரு அம்ைொைொகக கடவுளுககுததொன் நன்றி ் சொலலதைண்டும்.

எனககுத திருைைம் நடநத அநத நொட்கள் எனககு நிமனவுககு 
ைருகின்்றன. மிதிலொவின் அப்�ொமை எனககுத திருைைம் ்சய்து 
மைததத�ொது எனககு ையது இரு�த்தொன்று. மிதிலொவின் 
அப்�ொவுககு இரு�த்தொன்�து.

த�ொற திமைககளததில �ணிபுரியும் ஒரு 
அரசொஙக உததிதயொகததர எனககுக கைைரொக 
அமையககூடு்ைன யொருதை நம்பியிருகக 
விலமல. எனது அம்ைொவின் உ்றவினர ஒருைதர 
இநதச் சம்�நதநததமதக ் கொண்டு ைநதிருநதொர. 
எஙகள் ஐயொ முதலில ்கொஞசம் தயஙகினொர. 
''நொன் ் ைறும் ததொட்டககொ்றன். என்ர பிள்மள 
ஒ.எல. ைமரககும்தொன் �டிச்சைள். அமையளின்ர 
குடும்�தை �டிச்ச குடும்�ம். தொய் ததப்�ன் 
ைொததிைொர எண்டு ்சொலலுறியள் எஙகளிட்ட 
ைரச் சம்ைதிப்பினதைொ...?'' ஐயொ தகட்டத�ொது 
எலலொம் அறிஞசுதொன் ைருகினம், �ைளததின்ர 
ைகள் எண்டொல நலல குடும்�ப் ்�ொறுப்�ொன 
பிமளயொததொன் இருககும் எண்டுதொன் 
எஙகளிட்டப் ்�ொம்பிமள தகட்டு ைருகினம், 
நீஙகள் சம்ைதிச்சொல பிமளககு ஒரு நலல 
குடும்�ததில சம்�நதம் கிமடககும். அைளின்ர 
�ரம்�மரயும் நலலொ ைரும், ஏததொ தயொசிககு 
முடி்ைடுஙதகொ, இப்பிடியொன இடம் தலசில 
அமையுத்றலல, பிள்மளயின்ர அதிர்ஷடம்- 
ததடி ைருகுது, ைறுககொைல ் சய்யுஙதகொ''

ஊமரதய அமைததுச் ் சொககட்டொன் �நதலில 
தகொலொகலைொக நடநதது எனது திருைைம் அநத 
நொட்களி்லலலொம் திருைை ைண்ட�ஙகதளொ வீட்டுககு ்ைளிதய 
திருைைம் நடததும் நமடமும்றகதளொ இருககவிலமல. இரவு ஏழு 
ைணிககு தைலதொன் முகூரதததை. எஙகள் ஐயொ அநதககொல ஆடம்�ர 
மும்றயில மலற ்ைஷின் பிடிதது வீட்மடயும் ்தருமையும் 
மின்விளககுகளொல அலஙகரிதது ஒலி ்�ருககி ்�ொருததி ஊர 
முழுகக தகட்கப் �ொட்டுப் த�ொட்டு ்ைகு விைரிமசயொகச் ்சய்து 
மைததொர.

ஊதர ைகிழ்ச்சிதயொடு கூடிக ்கொண்டொடிய திருைைம் அது. 

திருைைம் முடிநது ஒரு ைருடம் ஆகியும் குைநமதகளிலமலதய 
என்று ஐயொ கைமலப்�ட்டொர. அடுதத ைருடப் �ஙகுனியில மிதிலொ 
எனது ையிறறில உ்றைொனொள். குடும்�ததினருககும் உ்றவினருககும் 
மிதிலொ ஒரு ைகிழ்ச்சி தரும் குைநமதயொய் வீட்மட உலொ ைநதொள். 
கலகலப்புககும் குடும்�ததில எநதக கும்றயுமிருககவிலமல. அைள் 
ைளரநது �டிதது ததசிய கலவியியல கலலூரிககுத ் தரிைொனத�ொது 
எலதலொருதை மிகவும் சநததொசப்�ட்தடொம். அைளது தகப்�னும் 
அைள் �லகமலககைகதமத நொடொைல கலவியியல கலலூரிமய 
விரும்பியத�ொது அைளது விருப்�ப்�டிதய �டிதததும் ஆசிரிமயயொகி 
்ைளிதயறியதும் தநறறுப் த�ொலிருககி்றது.

''எனது ைகள் ஒரு கணித ஆசிரிமய'' என்று ்�ருமிதைொகச் 
்சொலலிக்கொள்ைொர அைளது அப்�ொ. அைளது கறபிததல �யிறசி 
உள்ளூரில கிமடததத�ொது நிம்ைதியொயிருநத எஙகள் குடும்�ததில 
்ைளி ைொைட்டம் ஒன்றில அைள் நியைனம் ் �ற்றத�ொது சிறுது கலக 
கம் ஏற�ட்டது. அம்ைொ அப்�ொமைவிட்டுத தூரம் த�ொைதறகு அைள் 
தயஙகியத�ொது அைளுககு நியைனம் கிமடதத கிளி்நொச்சிப் �ொட 
சொமலககு அருகிதலதய வீ்டொன்ம்ற ைொடமகக்கடுதது என்மனயும் 
மிதிலொதைொடு அனுப்பி மைததொர தகப்�னொர.

II
அம்ைொமை எஙகள் வீட்தடொடு அமைததுக்கொண்டது எவைளவு 

ைகிழ்ச்சியும் நிம்றவுைொன விடயம் என்�மத 
உைரததுகின்்ற ைொதிரி அம்ைொ ஒவ்ைொரு 
சநதரப்�ததிலும் ஒவ்ைொருைர விசயததிலும் 
நடநது்கொள்ைமதப் �ொரதது நொம் எலதலொருதை 
திருப்தி ் கொண்டிருநததொம்.

தநறறு இரவு �டுமகககுப் த�ொகுமுன் 
ைைககம் த�ொல எலதலொருமடய உடலநலம் 
ைருநது த�ொன்்றமை �றறிக தகட்டுக்கொள்ள 
தகொைதி அககொவிடம் அம்ைொ ்சன்்றத�ொது 
அககொ கொலுககு எண்்ைய் ததய்ததுக்கொண்டி 
ருநதொள். கட்டிலில அைரநத�டி குனிநது 
எண்்ைய் ததய்ததுக்கொண்டிருநதமதப் 
�ொரதது ''எட இப்பிடியொ ைைககைொ எண்்ைய் 
ததககி்றனீஙகள் பிள்மள? நலலொய் ஊண்டி 
்யலதலொ ததய்ககதைணும்'' என்்ற�டி அைள 
ருதக த�ொன அம்ைொ அருகிலிருநத நொள்கொலி 
ஒன்ம்ற எடுததுக்கொண்டு அககொவின் முன் 
னொள் அைரநது்கொண்டொள். ''இஞச ்கொண் 
டொரும் பிள்மள எண்்ைய்மய....'' என்று 
அமத ைொஙகிக்கொண்டு ''கொமலத தூககி 
என்ர ைடியில மையும் என்று ்சொலலிக 
்கொண்தட அைளது ைலக கொமலத தூககித 
தனது ைடியில மைததுக்கொண்டொள். தகொைதி 
யககொ இமதச் சறறும் எதிர�ொரககவிலமல. 

''ஐதயொ அம்ைொ.... என்ன தைமல �ொககிறியள்? உஙகட ைடியில 
என்ர கொமல மைககிறியதள....?'' என்று சஙதகொஜததுடன் கொமல 
இழுததுக்கொள்ள முயறசிததொள்.

''சும்ைொ இருஙதகொ பிள்மள. எண்்ைய் ததய்ககி்ற்தண்டொல 
இப்பிடிததொன். த�சொை இரும். ஒரு பிரச்சிமனயுமிலமல....'' என்று 
்சொன்ன அம்ைொ, ''என்ர மூதத ைகளுககு நொன் ் சய்யொைல இ்தல 
லொம் தை்ற ஆர ் சய்யி்றதொம்...'' என்்ற�டி எண்்ைய்மயக மகயில 
ஊறறிக்கொண்டு தகொைதியின் முைஙகொல ைமர நிதொனைொய்  

குடும்பத்தினருக்கும 
உறவினருக்கும மிதிலா 
ஒரு மகிழ்ச்சி தரும 

குழந்தயாய் வீட்டை 
உலா வநதாள். 
கலகலப்புக்கும 

குடும்பத்தில் எநதக் 
கு்றயுமிருக்கவில்்ல



நீரை வீணடிக்கககூடாது என்கிற வாககியங்கள் பலவறரறப் 
பாடசாரல்கள் த�ாடக்கம் அைச நிறுவனங்கள் வரைப் 

தபாறித்� ரவததிருககிறார்கள். நீரைச் ்சமிக்கப் பழ்க்வண்டும் 
என்று பாடசாரல த�ாடக்கம் பல வயதினருககும் விழிப்புணரவூட்டுவதும் 
நடககிறது. என்ன�ான் தசான்னாலும் நீரை மாசுபடுததுவதும் அர� 
வீணடிப்பதும் சரைக்காமல் த�ாடரகிறது. 

இலவசமா்கக கிரடப்ப�ாலும் இயறர்கயால் அைவு ்கணககின்றித 
�ைப்படுவதுமா்க இருப்ப�ா்லா என்ன்வா நீரைப் பறறிய எவ்வி� 
சிந�ரனயும் மக்களுககு இருப்பதில்ரல. அதிலும் �ரைககீழ் 
நீரவைதர�க த்காண்ட யாழ்ப்பாண மக்களில் அ்ந்கம் ் பர நீர பறறிய 
எவ்வி� தபாறுப்புணரவும் இல்லா�வர்கைா்க இருப்பர�க ்காணலாம். 

நீர தபான்னுககுச் சமம் என்று யாழ்ப்பாண மாவட்டச் தசயல்கததின் 
முன்புற மதிறசுவர்களில் எழுதியிருந� வாச்கங்கள்கூட அழிந்� ் பாய் 
விட்டன. நீர தபான்னுககுச் சமமா? என்று ்்கட்டால், இல்ரல அது 
தபான்ரன விட விரலயுயரந�தும், மதிப்பு மிக்கதும் என்ப்� சரியான 
பதிலா்க இருககும். ஆனாலும் அ�ன் மதிப்பும், �ாறபரியமும் பறறி 
எவரும் விைஙகிக த்காள்வதில்ரல. 

யாழ்ப்பாண நர்கக ்கரடத த�ருரவத 
தினமும் ்காரல்வரையில் அைவு ்கணககின்றி 
நீரூறறிக குளிப்பாட்டி நீரை வீணடிககும் 
்காட்சிரயக ்கண்டால் நீரின் அருரம த�ரியா� 
நம்மவர்கரைக ்கண்டு மனம் ்கலங்க்வ 
தசய்யும். மறுபுறததில் தீவ்கப் பகுதி, பூந்கரிப் 
பகுதி எனப் பல பகுதி்களில் குடிக்க்வா, குளிக 
்க்வா நீைறறு மக்கள் பரி�விப்பர�யும் குடா 
நாட்டின் பல பகுதி்களில் நீர இவ்வாறு வீணடிக 
்கப்படுவர�யும் ்கண்டால் ்கண் ்கலங்க்வ 
தசய்யும். நர்கக ்கரடத த�ருரவ மாததிைமன்றி 
நீர பலவிடங்களில் இவ்வாறு வீணடிக்கப்பட்வ 
தசய்கிறது.

தங்கம்
நீர தபான்னுககுச் சமம் என்ப்� நம்மவர 

வாககியம். �ங்கம் என்பது ஓர உ்லா்கம். 
நீரைப்்பால ஏறத�ாழ 19 மடஙகு எரடயுள்ைது. 
நிறம் மஙகிப்்பா்கா�, துருப்பிடிக்கா� 
உ்லா்கம். தபரும்பாலும் நிலத�டியில் பாரற்க 
ளில் படரநதிருககும் �ங்கதர�ச் சுைங்கங்கள் 
மூலம் ்�ாண்டி எடுககிறார்கள். பாரற்கரை 
தவடி ரவததுத �்கரததுத �ங்கதர� இைசாயன 
(் வதியியல்) முரறயில் பிரிதத�டுககிறார்கள். 

அ�ன்பின் மின்பகுப்பு முரறயில் சுத�ம் 
தசய்கிறார்கள். உலகில் கிரடக்கக கூடிய 

�ங்கததில் பாதியைவு த�ன்னாபிரிக்காவில் தவட்டி எடுக்கப்படுகிறது. 
்கனடா, வடத�ன் அதமரிக்க நாடு்கள், ஆஸ்தி்ைலியா, த்காரியா 
ஆகியவறறிலும், இநதியாவின் ்கரநாட்கா மாநிலததின் ்்காலார 
என்னுமிடம், இலஙர்கயின் பூத்காரட என்னுமிடம், ்கைனி ஆறறுமண் 
படிவு்கள் எனத �ங்கப் படிவு்கள் மி்கச் தசாறப அைவுரடய�ா்க்வ 
உலகில் கிரடககின்றன. இ�னால், �ங்கததுககு உலகில் உயரிய மதிப்பு 
இருககிறது. 

எப்்பாதும் பைபைப்பா்க்வ இருப்பா�ல் நர்க்கள் தசய்வ�றகுப் 

தங்கத்த உண்ண முடியாது
நீ்ை உருவாக்க முடியாது...!

சந்திர்காசன் சுஜந்தினி

பயன்படுகிறது. நர்க்கள் என்பது 
தபரும்பாலும் தபண்்கரை்ய ரமயப் 
படுததிய தபாருள் ஆர்கயால் அ�ற 
குக ்்கள்வி அதி்கமா்க இருககிறது. 
�விை அது வரத�்கச் சநர�யில் முக 
கிய தபாருைா்கவும் இருககிறது. வை 
லாறறு ரீதியா்க அரிய உ்லா்கமா்க்வ 
அது இருநது வருவ�ால் விரலயிலும் 
மு�ன்ரம தபறுகிறது.

நீர்
மறுபுறததில் நீர பறறிப் பாரத�ால், 

நீர என்பர� ஒரு வர்க ்வதியியல் 
்சரமம் என்கிறார்கள். நிறமில்லா�, 
வாசரனயறற ஒளிபுகும் �ன்ரமயுரடய 
இந� நீரில் ஓர ஒட்சிசன் அணுவுடன் 
இைண்டு ஐ�ைசன் அணுக்கள் இருக 
கின்றன. நீர ஒரு திைவமா்க இருந�ாலும் 
திண்ம நிரலயில் பனிக்கட்டியா்கவும் 
வாயு நிரலயில் நீைாவியா்கவும்கூடக 
்காணப்படுகிறது. பூமியிலுள்ை குைங 
்கள், ஏரி்கள், ்கடல்்கள், �ரைககீழ் நீர 
நிரல்கள் என நீர கிரடத�ாலும் 
அரவ அரனததுககும் மரழ வடிவில் 
�ான் நீர வநது்சரகிறது. 

மரழயா்க நீர எப்படி வருகிறது 
என்று பாரத�ால், ்மறகூறிய நீர 
நிரல்களிலிருநது நீர ஆவியாகி 

்மதலழுநது ்ம்கங்கைாகி மரழ தபாழிந்� நீர கிரடககிறது 
என்பது த�ரியவரும். ஆ்க, இஙகிருநது (�ரை) ் பாய் அஙகிருநது 
(் ம்கம்) வருகிறது. நீர என்பது பூமியில் ஒரு சுழறசி முரறயில் 
சுற்றாட்டமா்க இயஙகிக த்காண்டிருககிறது. அத்�ாடு பூமியில் 
அது குறிப்பிட்ட அை்வ நீர இருககிறது. அது இயறர்கயா்கப் 
புதி�ா்க உருவாவதில்ரல. இ�னால், அ�ன் அைவில் அதி்கரிப்பு 
ஏறபடுவதில்ரல. த�ாடரச்சியா்க சுழறசிககு உட்பட்டு இயஙகிக 
த்காண்்டயிருககிறது.

அழுத�மாய் நீவி விடத த�ாடஙகினாள். த�ாடக்கததில் �டுததுப் 
பாரத� ் ்காமதி அவளிடமிருநது ்காரலப் பறிததுகத்காள்ை முடியா 
மல் பனிததுவிட்ட ்கண்்க்ைாடு அம்மாரவ்ய பாரததுக த்காண்டி 
ருந�ாள்.

''என்ை அடுத� பிறவியில உங்கட தசாந� ம்கைா வநது பிறக்க 
்வணும் நான்...'' ் ்காமதியிடம், ''இந�ப் பிறவியிலயும் நீ எனககு 
ம்கள்�ானம்மா... என்னட்ட உன்ரனக த்காண்டு வநது ்சரக்க 
்காலம் இப்பத�ான் ் வரை பாரததிருககு. அவ்வைவு�ான்'' என்ற 
படி �னது உள்ைஙர்கயுள் ்மாமதியின் பா�தர� அழுததி நீவி 
னாள். அம்மா இருந� நிரலயி்ல்ய �ரலரயக குனிநது அம்மா 
வின் முதுகில் மு்கதர�ப் பதிததுகத்காண்ட ்்காமதியின் ்கண்்களி 
லிருநது தபருகிய ்கண்ணீர அம்மாவின் முதுர்க நரனத�து.

சுடுநீரத துளி்கைாய் முதுகில் இறஙகிய ்கண்ணீரை உணரநது 
நிமிரந� அம்மா ''என்ை ைாசாததி ஏனடியம்மா அழுகிறாய்..?'' என்ற 
படி நிமிரநது அவரைத �ன் மார்பாடரணததுகத்காண்டாள். 
''இப்பிடிதயாரு அன்ரப இதுககு முன்னம் நான் ்கண்டதில்ரல 
அம்மா...'' என்றாள் ் ்காமதி.

(த�ாடரும்)
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பூமியில் நீர் புதிதா்க 
உருவாவதில்்லை. பூமியில் 
இருக்கின்்ற குறிப்பிட்டளவு 
நீர்தான் சுற்்றாட்டத்தில் 

இயஙகிக் க்காண்டிருக்கி்றது. 
ஓர் ஒடசிசன் அணுவும் 

இரண்டு ஐதரசன் அணுவும் 
்சர்ந்து உருவானதுதான் நீர் 
என்்றாலும் அ்த அவவாறு 
ஆய்வுகூ்டத்தில் ் வத்து 

அறிவியல் 
கதாழில்நுட்பத்தில் வளர்ச்சி 

்கண்்ட மனிதர்்களால் 
உருவாக்்க முடியுமா?



இலங்கையில் வழ்கின்ற சிஙகைள, தமிழ், முஸ்லிமகைள், 
வவடரகைள் என அ்னத்துத் தரப்பினருக்கும 

ககைொவிட் கதொற்று ஏற்்பட்டுவிட்டது. இதற்குப் முழுக் கைொர 
ணம மருத்துவத் தரப்பினரின அறிவுறுத்தல்கை்ளக் கைருத்தில் 
எடுக்கைொமல் ஆட்சியொளரகைள் கெயற்்பட்ட்மவய. இதன 
மூலம மக்கைள் ககைொவிட் நுண்தீமிக் கைொவிகைளொகை மொறியுள்ளனர.

நீதியமைச்சரின் வேண்டுவ�ோள்
நீதி அ்மசெர அலிெப்ரி அண்்மயில் கவளியிட்ட 

அறிக்்கை ஒனறில் இலங்கையில் கதொற்று ஏற்்பட்டவரகைளில் 
40 வீதமொனவரகைள் முஸ்லிமகைள். அவவொறு அதிகைரித்த 
கதொற்று ஏற்்பட்டதற்கு அவரகைள் தடுப்பூசி வ்பொட்டுக் ககைொள் 
ளொதவத கைொரணம என்றொர. 

ககைொவரொன்வத் தடுப்்பதற்குத் தடுப்பூசி ஒனவ்ற தீரவு 
எனறு ஊடகைஙகைளிலும ெமூகை வ்லத்தளஙகைளிலும வ்பெப் 
்படுகி்றவ்பொதும மக்கைள் மத்தியில் உலொவுகின்ற மூட நமபிக் 
்கைகைவள அதிகைம ஆதிக்கைம கெலுத்துகின்றன. அதனொல் 
அவரகைள் தடுப்பூசி வ்பொடுவ்தத் தடுக்கி்றொரகைள். 

தடுப்பூசி வ்பொட்டவரகைளில் மிகைக் கு்்றநத கதொ்கையின 
ருக்கு ஏற்்பட்ட ்பொதிப்புகை்ள முனனிறுத்திக் கை்தத்துத் 
தடுப்பூசி வ்பொடுவ்தத் தவிரக்கின்றனர. இ்தவிடத் தடுப் 
பூசியின வ்கையில் அநத நொட்டுத் தடுப்பூசிதொன சி்றநதது, 
இநத நொட்டு ஊசி ெரியில்்ல எனறும உள்ளூரக் கை்தகைொ 
ரரகைள் முடிகவடுக்கின்றனர. இ்தவிடத் தொம வணஙகும 
கைடவுளரகைள் தம்ம இநத வநொயிலிருநது கைொப்்பொற்றுவொரகைள் 
எனறும நமபுகின்றனர. எநத மதத்தின கைடவுளரகைவளொ, மதத் 

ரவீந்திரன் த்லவரகைவளொ இது 
வ்ர அ்த உறுதிப்்ப 
டுத்தவில்்ல. மதத் 
த்லவரகைள் இதுவிடயத் 
தில் தமது கைடவு்ள 
நம்பொது தடுப்பூசி்ய 
நமபுவதொல் ஓவடொடிப் 
வ்பொய்த் தடுப்பூசி ஏற்றிக் 
ககைொள்கின்றனர.

திருைண
மேபேங�ள்
அண்்மயில் ெல 

்வத் கதொழில் கெய்யும 
எனது நண்்பர ஒருவ 
ருக்குத் கதொ்லவ்பசி 
அ்ைப்்்ப ஏற்்படுத் 
தியவ்பொது அவர முடக்கை 
நி்லயிலும  த ொன 
பிசியொகை இருக்கிவ்றன 
என்றொர. பினனர அது எனன பிசி எனறும கூறினொர. 
''நொ்ளக்குக் கைலியொண வீட்டு நொள். ்பலர வீட்டுக்கு வநது 
நிற்கி்றொரகைள். உடுப்புகைள் அயன ்பண்ணிக் குடுக்கைவவணும. 
மொப்பிள்்ளயின த்லப்்பொ்கை எடுக்கைவும கைனவ்பர 
வநது நிக்கினம'' என்றொர.

திருமணம கெய்வது மிகைவும முக்கியமொன கைொரியமதொன. 
அ்தயும ெங்கையொகை வை்மவ்பொல ஒரு வநொய்த்கதொற்றுப் 
்பரவும கைொலத்திலும கெய்து முடிக்கைவவண்டும எனறு 
அநதக் குடும்பஙகை்ளச வெரநத மண்்டக் கைொய்கைளும, 
சுழியனகைளும (சுத்துமொத்துப்வ்பரவழிகைள்) திட்டமிடுவதொல் 
இநதக் ககைொண்டொட்டஙகைள் முடிநத பினனர ்பல குடும 
்பஙகைள் தனி்மப்்படுத்தப்்பட்டும தமது குடும்ப அஙகைத்த 
வரகை்ள இைநதுமுள்ளன. இநத ்வ்பவஙகைளுக்கு 
அ்ைத்ததும முகைத்்த முறிக்கை முடியொமல் அதில் கைலநது 
ககைொண்டவரகைளும சிக்கைலுக்குள் மொட்டியுள்ளனர.

பபறவறோமை இழந்து தவிக்குை் பிள்மளை�ள்
்பல க்பற்வ்றொரகைளின க்பொறுப்்பற்்ற கெயற்்பொடுகைள் 

கைொரணமொகை அவரகைளின பிள்்ளகைள் நிரக்கைதியொகியுள்ளனர. 
இது ஒரு கதொற்று வநொய் என்பதொல் உற்்றொர உ்றவினரகைளும 
நண்்பரகைளும இநதப் பிள்்ளகை்ள அரவ்ணப்்பதில் 
தயக்கைம கைொட்டுகின்றனர. அண்்மயில் கிளிகநொசசியி 
லிருநது வொன ஒனறில் வநது தனது குடும்பத்துக்கு 
யொழ்ப்்பொணத்தில் பீட்ெொ வொஙகிச கென்றவர குடும்பத்துடன 
ககைொவரொனொவொல் ்பொதிக்கைப்்பட்டுள்ளொர. 

இலங்கை்யப் க்பொறுத்தவ்ர இஙகு வொழும மூவி 
னஙகைளும ககைொவரொனொவுக்குச வெ்வ கெய்்பவரகைளொகைவவ 
உள்ளனர. இதனொல்தொன புத்தொண்டுக் ககைொத்தணி, 
வகைொவில் ககைொத்தணி, வவறு ்பல ககைொத்தணிகைள் எனப் 
்பல்கிப் க்பருகை வொய்ப்வ்பற்்பட்டது. இனி ஏற்்படப்வ்பொகும 
ெொவுகைளொல் மட்டுவம இநதப் வ்பொக்்கைக் கைட்டுப்்படுத்த 
முடியும.

நீரர உருவாக்க முடியாது
மனித உடலுக்வகைொ, மற்்்றய 

உயிரினஙகைளுக்வகைொ ஆற்்ற 
்லவயொ, கைனிம ஊட்டசெத்துகைள் 
எ்தயுவமொ வைஙகைொவிடினும 
உயிரினஙகைள் உயிர வொழ்வதற்கு 
நீர அத்தியொவசியமொனதொகை இருக் 
கி்றது. ஆனொல், மறுபு்றத்தில் தங 
கைத்்த ஆ்பரணஙகைளொக்கி அணிநது 
மகிைலொவம தவிர அருநத முடி 
யொது. உணவொக்கி உயிரவொை 
முடியொது. 

பூமியில் நீர புதிதொகை உருவொவ 
தில்்ல. பூமியில் இருக்கின்ற 
குறிப்பிட்டளவு நீரதொன சுற்வ்றொட் 
டத்தில் இயஙகிக் ககைொண்டிருக்கி்றது. ஓர 
ஒட்சிென அணுவும இரண்டு ஐதரென அணு 
வும வெரநது உருவொனதுதொன நீர என்றொலும 
அ்த அவவொறு ஆய்வுகூடத்தில் ்வத்து 
அறிவியல் கதொழில்நுட்்பத்தில் வளரசசி கைண்ட 
மனிதரகைளொல் உருவொக்கை முடியுமொ? என்றொல் 

அதுதொன இல்்ல. இயற்்கைச கெயற்்பொட்டொல் 
மொத்திரவம ஆகியுள்ளது நீர. இயற்்கையொகைப் 
பூமியில் புதிய நீர வதொன்றொத நி்லயிலும 
மனிதரகைளொல் நீ்ர உருவொக்கை முடியொதிருக்கி்ற 
சூைலிலும பூமியில் சுைற்சி மு்்றயில் இயங 
கிக்ககைொண்டிருக்கின்ற குறிப்பிட்டளவு நீ்ரத் 
தொன நொம ்பயன்படுத்திக் ககைொண்டிருக்கிவ்றொம. 

இன்்றக்கு 21ஆம நூற் 
்றொண்டில் இருக்கும மனிதர 
கைளின கதொ்கைக்கும இனி 
வரும கைொலங கைளில் அதிகை 
ரிக்கைப்வ்பொகும மனிதரகை 
ளுக்கும இநதக் குறிப்பிட்ட 
ளவு நீவர ஆதொரம. 

வ ண் ண த் து ப் பூ ச சி 
வி்ளவு (்பட்கடரபிவள 
தியறி) என்பதொல் குறிப் 
பிடப்்படுவதுவ்பொல இநத 
நீர விடயத்தில் எதிரகைொலச 
ெநததியினரின - மற்க்றொ 
ருவ ரின வொழ்க்்கையில் 
நொம இப்வ்பொது ஆற்றும 

கெயல்கைளொல் ்பொதிப்்்ப ஏற்்படுத்தப்வ்பொகிவ்றொம 
என்ப்தயும நமது த்லயில் நொவம மண்்ண 
அள்ளிப்வ்பொட்டுக்ககைொண்டிருக்கிவ்றொம 
என்ப்தயும உணரநதுககைொள்ளவவண்டும. நீர 
க்பொன்னவிட வமலொனது என்ப்தப் புரிநது 
நடக்கைவவண்டும.

தங்கத்த...
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க்காரரானரவத் 
தடுப்பதற்குத் தடுபபூசி 

ஒன்ரறே தீர்வு என்று 
ஊட்கங்களிலும் சமூ்க 
வரைத்தளங்களிலும் 
ர்பசப்படுகிறேர்பாதும் 

மக்கள் மத்தியில் 
உைாவுகின்றே மூட 

நம்பிகர்க்கரள அதி்கம் 
ஆதிக்கம் 

கசலுத்துகின்றேன
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காற்றில் வளையும் நீர்த்துளிகள்
நீர்க் குழாயிலிருந்து தண்ணீர் 

அருவிப�ால க�ாட்டுமக�ாழுது, 
ஏற்றம ஊட்்டப�ட்்ட சீபக�ான்்ற 
அருகில் க�ாண்டு வந்தால், நீர் 
அந்தச் சீப்�  ப�ாக்கி வ்ையும. 
�ாம கென்ற வாரம �ார்்தத அபத 
விைக்�மதான. ஆனால் அந்தக் 
�ாகித்த தாள�ள ஓய்விலிருந்தன. 
இங்கு நீர் ஒழுகிக்க�ாண்டுளைது. 
இருபபினும இந்த வீழ்ச்சி்ைப 
க�ாருட்�டு்ததாது ஏற்றங்�ளின 
ஆதிக்�ம ஆட்சி கெலு்ததும.

''பைாக் விப்டா'' தி்ரப�்ட்த 
தின இறுதி ெண்்்டயில், பே�ங் 
�ளுக்கு பேல் வைர்ந்த ஒரு 
க�ரும �ட்்ட்டம க�ாடி க�ாடி 
ைாய் உ்்டந்து விழும. அப�டி 
விழுந்துக�ாண்டிருக்கும �ட்்ட 
்ட்ததுண்டு�ள பேல் குதி்ததுக் 
குதி்தது �தா�ாைகி எதிர்பபு்ற்த 
திலுளை வில்லி்ை வந்த்்டவார். 
அதுப�ால, நீர் விழுந்துக�ாண்ப்ட 
இருக்கும, ஆனால் நீரிலுளை 
இல்ததிரன�ள சீபபு உளை �க்�ம 
ப�ாக்கிப �ாய்ந்துவரும. நீ்ர 
நூல்ப�ால் கேல்லிதாய்்த தி்றந்து 
வி்டபவண்டும. அபக�ாழுபத 
இ்த அவதானிக்�லாம. (்டமைர் 
�ணக்கில தி்றந்துவிட்டுட்டு, 
வ்ைைல்ல கு்ழைல்ல எண்டு 
கொல்லப�்டாது!)

44 வயதினிலே…
சிஸ்டிக் ் �பபராசிஸ் (cystic 

frbrosis) எனும ப�ாய் ஒனறு 
உண்டு. �ம அ்னவருக்கும சுரக் 
கும ெளி இந்ப�ாய் உளைவர்�ளில் 
மி�வும தடிப�ாய் சுரக்கும. இத 
னால் அச்ெளிபை வளிக்குழாய் 
�்ை அ்்ட்தது நிபோனிைா்வக் 
க�ாண்டுவந்துவிடும. இந்த ப�ாய் 
உளைதா என�்தக் �ண்்டறிைப 
�ைன�டு்ததப�டும ஒரு வழி, �ம 
பவர்்வயில் உளை உப்� 
அைப�தாகும.

ஏற்றம அ்்டந்த அணு, 
அைன என்ற்ழக்�ப�டும. ஓரி 
ரண்டு இல்ததிரன�்ை இழப� 
தன மூலபோ இல்்ல பேலதி� 
ோ�ப க�றுவதன மூலபோ அணு 
அைன ஆகின்றது. இழக்கும 
ப�ாது ப�ர் ஏற்றம க�ாண்்ட 
அைனாகும. க�றுதலினப�ாது 
ே்்ற ஏற்றம க�ாண்்ட அைனா 
கும.  

உபபு என�து பொடிைம தனி 
ே்ததின ப�ர் ஏற்ற அைன�ைாலும 
குபைாரின தனிே்ததின ே்்ற 
ஏற்ற அைன�ைாலும ஆனது. 
பவர்்வைானது சுரக்�ப�டும 
க�ாழுது, சில குபைாரின அைன 

�ள மீண்டும உ்டலினால் உறிஞ் 
ெப�ட்டுவிடும. இத்ன மீள 
உறிஞ்ெல் (reabsorption ) 
என�ர். இவவாறு ே்்ற ஏற்றம 
க�ாண்்ட குபைாரின அைன�ள 
உறிஞ்ெப�டுமக�ாழுது, அவற 
ப்றா்டான ஈர்பபின �ாரணோ�, 
ப�ர் ஏற்றம க�ாண்்ட சில  பொடி 
ைம  அைன�ளும பினகதா்டர்ந்து 
உ்டலுக்குள கெனறுவிடும. (�ாதலி 

பைாடு உடுபபுக்�்்டக்கு கென 
்றால், �டிக்�ட்டுவ்ர கவளியில் 
வந்துவிட்டு மீண்டும ஏதாவது 
வாங்� உளபை கெல்வாள, 
இவனும திருமபி்த கதா்டர்வான, 
அபத அவல நி்லதான பொடி 
ைம அைனுக்கும.) ஆனால் 
சிஸ்டிக் ் �பபராசிஸ் ப�ாைாளி� 
ளில் இந்த மீள உறிஞ்ெல் கதாழிற 
�ாடு �்்டக�்றாது த்்டப�ட்டி 
ருக்கும. அதனால் அவர்�ள பவர் 
்வயில் ொதாரண ேனிதர்�்ை 
வி்ட  �ானகு ே்டங்கு அதீத உபபி 
ருக்கும.

இ்த்வ்தது இந்த ப�ாயின 
இருப்�க் �ண்டுபிடி்தது வி்ட 

லாம. எவவா்றாகினும இந்ப�ாய் 
உளைவர்�ளின ெராெரி ஆயுட் 
�ாலம 44.

நெஞ்சம் ெடுங்கின்றது
இந்த ப�ாய் கதா்டர்�ா� பேற 

க�ாளைப�டும சிகிச்்ெ�ளில் 
ஒனறு ''உைர் மீடி்றன க�ஞ்சுச் 
சுவர் அதிர்வுச்'' சிகிச்்ெ (HigH 
frequency CHest Wall 
oscillations -HFCWO) 
ஆகும . �்ட்ததில் இருப�வ்ரப 
�ார்்தது நீங்�ள ெறறுப �ைந்தி 
ருபபீர்�ள. இரண்டு  வ்ைகுழாய் 

�்ை (HOsepipe) உ்டலுக்குள 
கொருகிக்க�ாண்டு ொவ�ாெோ� 
தி்றனப�சி்ை ப�ாண்டுகி்றாபர 
எனறு நி்ன்ததிருபபீர்�ள. �ைப 
பி்டாதீர்�ள, அ்வ உ்டலுக்குள 
கெல்லவில்்ல, அவர் அணிந்தி 
ருக்கும விபெ்ட பேறெட்்்டயு்டன 
க�ாரு்ததப�ட்டுளைது.

உ��ரண்த்த இைக்கும 
க�ாழுது, இந்த பேறெட்்்ட 
உபபி வீங்கி க�ஞ்்ெ அழு்த 
தும, இதனால் வளிக்குழாய்�ளில் 
அ்்ட�ட்டுளை ெளி அழு்த 
த்ததில் ��ர்த கதா்டங்கும. 
பினனர் இந்த பேறெட்்்ட வீக்�ம 
கு்்றந்து �்ழை நி்லக்கு 
வரும. �ாம குருதி அழு்தத்த்த 
அைக்�ப �ைன�டு்ததும �ருவி 
்ைபப�ானறு. ஆனால் இந்த 
வீங்கிச் சுருங்கும நி�ழ்வு �டுபவ� 
ோ� க�ாடிக்கு 5 இலிருந்து 25 
த்ட்வ�ள �்டக்கும. அந்த 
பேறெட்்்ட பவ�ோ� அதி ரும.

பினவரும வெனங்�்ை யூ 
டுயூபபில் அ்்டபபுக் குறி� 
ளுக்குள பதடுவதன மூலம 
இக்�ட்டு்ர கதா்டர்�ான �ாகணா 
ளி�்ைக் �ாணலாம.

HOW to bend Water 
WitH a comb
tHe Vest airWay 

clearence system,HFCWO

அதிரும் ஆடை
கஜந்தன

வாருங்கள் ஏற்றங்களின் விளையாடளடைத் த�ாடைர்ந்து ்கண்டு ரசிப்பாம்

7
உபகரணத்ள்த 

இயக்கும் 
நபாழுது, இந்த 

லேற்்சடளடை உப்பி 
வீங்கி நெஞள்ச 

அழுத்தும், 
இ்தனால் 

வளிக்குழாயகளில் 
அளடைபடடுள்ை 
்சளி அழுத்்தத்தில் 
ெகரத் ந்தாடைங்கும்



இலைக்கஞ்சி்கலைப்போை சத்ோண 
உணவு்ோன் கிழங்குவல்கக ்கஞ்சியும். 
இரோசவள்ளிக கிழங்குக ்கஞ்சி என்றும் 
இரோசவள்ளிக கூழ் என்றும் பைவோறு 
இல் அலழககிறோர்கள் யோழ்பபோணத் 
வர்கள். இரோசவள்ளிக கிழங்குடன் 
சவவரிசிலயச் ்சரந்துக ்கஞ்சியோககி 
ஆற லவதது இறுகிய 
அல்த துணடங்்க 
ைோககி உணணும் 
்போது அ்ன் சுலவ 
அவவைவு மிகுதியோ்க 
இருககும். 

நோவல் நிறததுண 
டங்்கைோ்க அழ்கோ 
்கவும் சுலவயோ்கவும் 
இருககின்ற இரோச 
வள்ளிக கிழங்குக 
்கஞ்சிலயக குறிப 
பிடட ஒரு அைவில் 
எவவோறு ்கோய்ச்சுவது 
என்று இந்் வோரம் 
போரப்போம்.

தேவையான ப�ாருள்கள
ஒரு கி்ைோ அைவுலடய இரோச 

வள்ளிக கிழங்கு ஒன்று. சவவரிசி 200 
கிரோம். ் ்ங்்கோய்ப போல் - போதித்்ங்்கோய் 

அைவு, சீனி 250 கிரோம், உபபு - சிறி 
்ைவு.

எப�டிச் பெயைது
இரோசவள்ளிக கிழங்ல்கச் சுத்பபடுத 

தித ் ்ோல் சீவி, சிறிய சிறிய துணடு்கைோ்க 
வவடடிக ்கழுவிக வ்கோள்ளுங்்கள். சடடி 

ஒன்றுககுள் ் ணணீர 
ஊற்றிக கிழங்ல்க 
்போடடு நன்றோ்க 
அவிய விடுங்்கள். 
சவவரிசிலயயும் 
்போடடுக ்கைவுங் 
்கள் .  இ ரணடும் 
அவிந்து ்ணணீர 
வற்றி வரப போலை 
விடுங்்கள். 

போல் வ்கோதித 
்தும், சீனிலயயும், 
உபலபயும் ்போட 
டுக கிைறிவிடுங்்கள். 
ஓரைவு இறுக்கமோ்க 
வரும் ப்ததில் 
இறககிக கிழங்குத 

துணடங்்கலை மசிததுகவ்கோள்ளுங்்கள். 
பின்்னர சிறிது ் நரம் ் வ்கவிடடு இறக 
குங்்கள். சுலவயோ்ன இரோசவள்ளிக 
கிழககுக ்கஞ்சி ் யோர.

இராசவள்ளிக் கஞ்சி

வசம்மணணின் மு்ற்பக்கததில் வவளியோ  
கிய ''என்்ோயி எஞ்சோமி'' போடல் பற்றிய 
பதிவு பைலரயும் ஈரததிருந்்து. வவகு பிரபை 
மலடந்் அந்்ப போடலை ் ்கோடிக்கணக்கோ்ன 
வர்கள் போரதது ரசித்ோர்கள்.  அந்்ப போடலை 
இயற்றியவர போடைோசிரியரும் போட்கருமோ்ன 
அறிவு என்ற அறிவரசு ்கலை்நசன்.

இலசயலமபபோைர சந்்்ோஷ் நோரோயண 
னின் ம்கைோ்ன போடகி 'தீ'யுடன் இலணந்து 
அவர உருவோககிய இந்்ப போடல் வபரும் 

வர்வற்லபப வபற்று யூ டியூபபில் 32 
்்கோடிககு அதி்கமோ்ன முலற போரக்கபபடடி 
ருந்்து. இந்்ப போடல் குறித் பு்கழ் ் மலட 
்கள், பை ்ைங்்களிலும் அறிவின் வபயர 
புறக்கணிக்கபபடுவ்ோ்க இப்போது விமரச 
்னங்்கள் எழுந்திருககின்ற்ன.

சோதிய ஒடுககுமுலறககு எதிரோ்கவும் அரச 
ஒடுககுமுலற்களுககு எதிரோ்கவும் போடல்்கலை 

எழுதி, வீதி்கள், விழிபபுணரவு நி்கழ்வு 
்களில் அவற்லறப போடி  அறிமு்கமோ்னவர 
அறிவு. '்கோைோ' திலரபபடததின் மூைம் 
திலர உைகிற்குள் நுலழந்்ோர. இறுதி 
யோ்கச் சந்்்ோஷ் நோரோயணன் இலசயில் 
'சோரபடடோ பரம்பலர' படததில் 'நீ்ய 
ஒளி' என்ற போடலை சோன் வின்வசன்ட 
டி ் போல் என்ற போட்கருடன் இலணந்து 
எழுதிப போடியிருந்்ோர. இந்் நிலையில், 
சுயோதீ்ன இலச குறிதது இந்திய இலச 
இ்ழ் ஒன்று வவளியிடட ்கடடுலரயிலும் 
அந்் இ்ழின் அடலடப படததிலும் 
போடகி தீயும் சோன் வின்வசன்ட டி ்போலும் 
இடம் வபற்ற்னர. 'என்்ோயி எஞ்சோமி' 
போடலையும் 'நீ்ய ஒளி' போடலையும் 
அடிபபலடயோ்க லவத்் அந்்க ்கடடுலர 
எழு்பபடடிருந் ் ோலும் இந்்ப போடல்்கலை 
எழுதிய அறிவு, அடலடப படததிலும் 
்கடடுலரயிலும் இடம்வபறவில்லை. மோததிர 
மன்றி இவவிரு போடல்்கலைப பற்றிப ் பசப 
படுகின்ற ் மலட்க ளில்கூட அவரது வபயர 
அரி்ோ்க்வ ்பசபபடடுவ்ோ்கக கூறபபடு 
கின்றது.
இந்் நிலையில் அறிவின் வபயர புறக 

்கணிக்கபபடுவது குறிதது இயககுநர போ. 
ரஞ்சித ் ்கள்வி எழுபபி்னோர. அல்த வ ோ்டரந்து 
இயககுநர சி.எஸ். அமு்ன், ஏ.ஆர. ரஹமோன், 
விடு்லைச் சிறுதல்்கள் ்கடசிலயச் ்சரந்் 
வன்னியரசு எ்னப பைரும் இது குறிததுக 
்கணட்னங்்கலைத வ்ரிவிததுள்ை்னர.  அது 
அறிவுச் சுரணடல் என்று விமரசிததுமுள்ை்னர. 

அ்் ் நரம் ஒடுக்கபபடட சோதிலயச் ் சரந்் 
வரோ்ன அறிவு திடடமிடடுப புறக்கணிக்கபபடு 
கின்றோர என்ப்் ரஞ்சித இந்்ப பிரச்சில்ன 
லயக கிைபபிய்ற்்கோ்ன ்கோரணம். ் மிழர்கள் 
எவவைவு வைரந்்ோலும் உயரந்்ோலும் 
சோதியம் அவர்கலைவிடடு விை்க மறுபப்ன் 
மி்கச் சமீபததிய வவளிபபோடோ்க்வ இ்ல்னக 
வ்கோள்ை்வணடியிருககின்றது. 

என்றோலும் இந்்ப பிரச்சில்னயோல் ்ோன் 
வபரிதும் போதிக்கபபடடோர என்று வின்சன்ட 
டி ் போல் ்கவலைபபடடுள்ைோர. அவர இைங் 
ல்கலயச் ் சரந்்வர. ்கடந்் 5 வருடங்்கைோ்கத 
சுயோதீ்ன இலசக ்கலைஞரோ்கத ்ோன் படட 
போடு்கள் அல்னததுககுமோ்ன பயன் கிலடக்க 
விருந்் நிலையில் இயககுநர போ.ரஞ்சிததின் 
்கருத்ோல் ் ்னது எதிர்கோைம் வபரிதும் போதிக 
்கபபடடிருபப்ோ்க அவர வ்ரிவிததுள்ைோர. 

இ்ற்கிலடயில் அந்் இலச இ்ழ் ்்னது 
அடுத் அடலடபபடததில் அறிவின் ஒளிப 
படம் இடம்வபறும் என்று அறிவிததுள்ைது.  

mw pt pd ; Gwf ;fz pg ;G
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''நம்பர் 1'' என்று தமிழில் ம�ொழி�ொற்றம மெய்யப்பட்ட மதலுங் 
குத் திரைப்ப்ட�ொன மநநநொக்க்டனிநன மூலம திரைத்துர்றயில் 
அறிமு்க�ொனவர்தொன் கிருத்தி ெநனொன். ஹிநதப ்ப்டங்்களில் 
அதி்கம நடிககும நடிர்க இவர். ெபீர் ்கொனின் ஹீநைொ்பண்தி (2014) 
திரைப்ப்டத்தின் மூலம ஹிநதி திரைப்ப்டத்துர்றயில் அறிமு்க 
�ொனவர். அநதப ்ப்டத்தில் நடித்ததற்கொ்கச் சி்றநத நடிர்கக்கொன 

ஃபிலிமஃந்பர் விருரதயும மவன்்றவர்.  பின்னர் மதொ்டநது வணி்க 
ரீதி்யொ்க மவறறி்கை�ொ்க ஓடித்தள்ளி்ய மூன்று திரைப்ப்டங்்களில் 
முன்னணி ம்பண் ்கதொ்பொத்திைத்தில் கிருத்தி நடித்தொர். 

நர்கச்சுரவ ்ப்ட�ொன தில்வொநல (2015), ்கொதல் நர்கச்சுரவப்ப 
்ட�ொன ்பநைலி கி 
்பர்ஃபி (2017) �றறும 
லூ்கொ சுபபி (2019) 
ஆகி்ய மூன்று ்ப்டங்்க 
ளில் நடித்தொர். ்ப்டங் 
்கள், விளம்பைங்்களில் 
நடித்து வநதொலும 
்ப ொ்டல்்களில் ந்ட 
னங்்களில் ்கலககுவநத 
அதி்கம. தனது உ்டல் 
அரெவில் ்பலரையும 
மெொக்க ரவத்த அழகி 
்யொ்கப ்பொ்டல்்களுககு 
ந்டன�ொடிப ்பலரை 
யும ஈர்த்து ரவத்தி 
ருககி்றொர். அவரு 
ர்ட்ய ந்டனத்துககுத் 
திர ை த் துர ்றயில் 

�வுசும அதி்கம. 
இநத  நிரல 
யில்தொன் ந்ட 
னத்தில் ்கலக 
கும அவைது 
்ப ை � சு ந த ரி 
்பொ்டல் மவளி 
்யொகிச் ெகர்க 
ந்பொடு ந்பொட 
டுக ம்கொண்டி 
ருககி்றது.

தற்கொல ைெ 
ரனககு ஏற்ற 
வொறும நவீன தரலமுர்றயினரின் எதிர்்பொர்பர்ப மிஞ்சியும 
இரெயில் ்கலககிவருகின்்ற இரெபபு்யல் ைஹ�ொனின் ்பொ்டல்தொன் 
இநதப ்பை�சுநதரி. அநதப ்பொ்டலுககுக கிருத்தி ஆடி்ய ஆட்டம 
தொன் தறம்பொது ந்பசும்பொருள். 'மிமி'' என்்ற திரைப்ப்டத்தில் இ்டம 
ம்பறுகின்்ற '்பை� சுநதரி' என்்ற அநதப ்பொ்டல் மூலம ்பொர்ப்ப 
வர்்கரளயும ம�ய�்றநது ஆ்ட ரவககி்றொர் கிருத்தி. ்க்டநத 
�ொதத்தின் இறுதியில் மவளி்யொன அநதப ்பொ்டல் மவளி்யொன சில 
நிமி்டங்்களில் ெமூ்க ஊ்ட்கங்்களில் அதிநவ்க�ொ்கப ்பைவி 100 
மில்லி்யன் ்பொர்ரவ்யொளர்்கரளத் மதொடடுவிட்டது என்்றொல் ்பொருங் 
்கநளன்...! 

்பொ்டலில் நதொன்றும கிருத்தி ெநனொன் தன்னுர்ட்ய நளினம 
மிகுநத ந்டனத்தின் மூலம ்பொ்டரலயும ்கவர்ச்சி்யொககிப ்பொர்ரவ 
்யொளர்்கரளயும ்கவர்நது விட்டொர். அநத ந்டனத்தில் அவர் மவளிப 
்படுத்தும மு்க்பொவங்்களும மெல்லச் சீண்்டல்்களும ந்டன அரெவு 
்களும பிைமிக்க ரவககின்்றன.

2002ஆம ஆண்டில் மவளி்யொகிப 
ம்பருவைநவறர்பப ம்பற்ற ்ப்டம ஸர்ப்டர் 
ந�ன். அதன் மதொ்டர்ச்சி்யொ்க 2019ஆம 
ஆண்டு மவளி்யொன 'ஸர்ப்டர்ந�ன் ஃ்பொர் 

ஃபைம ந�ொம' ்ப்டமும மி்கபம்பரி்ய 
மவறறிர்யப ம்பற்றது.  அரதத் மதொ்டர்நது 
மெொனி- �ொர்மவல் நிறுவனங்்களுககிர்டந்ய 
இநதப ்ப்டம மதொ்டர்்பொன ்கொபபுரிர� பிைச் 
சிரன எழுநது இைண்டு நிறுவனங்்களும பிரி 
வதொ்க அறிவிக்கப்பட்டது. 

பின்னர் இது மதொ்டர்பில் ந்பச்சு்கள் ந்டந 
நதறின. அநதப ந்பச்சு்களில் உ்டன்்பொடு ஏற 
்பட்டதொல் தறந்பொது 'ஸர்ப்டர்ந�ன்: நநொ 
நவ ந�ொம' ்ப்டத்ரத இைண்டு தைபபும 
நெர்நநத த்யொரிககின்்றன. இநதப ்ப்டத்துக 
்கொன முன்நனொட்டக ்கொடசி தறந்பொது மவளி 
யி்டப்படடுள்ள நிரலயில் 2019ஆம ஆண் 
டில் மவளி்யொகி்ய ஸர்ப்டர்ந�ன் ்ப்டத்தில் 
வநத ம்டொக்டர் ஒகந்டொ்பஸ ்கதொ்பொத்திைம 
இ்டமம்பற்றரதக ்கண்்ட ஸர்ப்டர்ந�ன் 
ைசி்கர்்கள் �கிழ்ச்சியில் மூழ்கியுள்ளனர். 

்க்டநத 'ஸர்ப்டர்ந�ன்' ்ப்டங்்களில் முக 
கி்ய ்பொத்திைங்்களில் நடித்த ்டொம �ொலண்ட, 
ஜிண்்டொ்யொ, நே்கப, �ொரிஸொ ந்டொமீ உள்ளிட்ட 
்பலருமகூ்ட இநதப ்ப்டத்தில் நடிககின்்றனர். 

நீண்்ட நொள்்களொ்கநவ இநதப ்ப்டம குறித்த 
த்கவல்்கரள மவளியி்டொ�ல் ை்கசி்யம ்கொத்து 
வநதது ்ப்டககுழு தறந்பொது அவெை 
அவெை�ொ்க 'ஸர்ப்டர்ந�ன்: நநொ நவ 
ந�ொம' முன்நனொட்டக ்கொடசிர்ய மவளி 
யிடடுள்ளனர். 

டமையலரின் மூலம ம்டொக்டர் ஸடநைஞ்ச் 

்ப்டத்தின் முககி்ய அங்்க�ொ்க இருப்பொர் என் 
்பரத ஊகிக்க முடிகி்றது.இது தவிை ைசி்கர் 
்களுககு இன்்ப அதிர்ச்சி ்யொ்க 2004ஆம 
ஆண்டு மவளி்யொன 'ஸர்ப ்டர்ந�ன்' இைண் 
்டொம ்பொ்கத்தில் வில்லனொ்க நடித்த ம்டொக்டர் 
ஒகந்டொ்பஸ இதிலும வருகி ்றொர் என்்பதும 
இைசி்கர்்களுககு �கிழ்ச்சி்யளித்துள்ளது.

புதிய ஸ்பைடர் மேனில்
கலக்கும் பை்ைய வில்லன்
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தற்கால ரசனைக்கு ஏற்றவகாறும் நவீை 
தனலமுன்றயிைரின் எதிர்கார்பன் 

மிஞ்சியும் இனசயில் ் லக்கிவருகின்்ற 
இனச்பபுயல் ரஹ்கானின் ் காடல்தகான் 

இநத்ப ் ர்சுநதரி
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ஷங்கரின் இயக்கத்தில் ரஜினி 
்காந்தின் நடிப்பில் வெளியாகிய 

படம் எந்திரன். அதற்குக கிடடத்த 
ெரவெற்புக ்காரணமா்க இரணடாம் பா்கம் 
வெளிெந்து முதற்பா்கத்தின் ெரவெற்டபக 
குடைத்தது வெறு விடயம். 

இயந்திர மனிதனுககு அழகி ஜஸெர் 
யாராய் மீது ்காதல் ஏற்படடதால் விடைந்த 
நாசங்கவை முதற்பா்கம். இரும்பில் முடை 
த்த ்காதைால் ஏற்படுகின்்ற விபரீதங்கள் 
அதில் ்காடசிப்படுத்தப்படடிருககும். 
அதில் ெருகின்்ற ்காடசி்களில் ஒன்்றா்க 
ஐஸெர்யாராடயக குத்திக குருதி குடித்த 
நுைம்டபக ்கணடறிந்து இயந்திர மனிதன் 
அடதப் பிடிப்பது படமாக்கப்படடிருககும். 
நுைம்புக கூடடத்துககுள் அந்தத் தனி ஒரு 
நுைம்டபத் வதடியறிெதும், ்கணடுபிடிப் 
பதும், பின்்னர் அடதப் பிடித்துெந்து 
்காதலியிடம் மன்னிப்புகவ்கட்க டெப்பதும் 
சுொரசியமா்ன ்காடசி்கள்தான். 

வராவபா சிடடி படத்தில் நுைம்புக கூட 
டத்துககிடடயில் அந்த நுைம்டப 
மாத்திரம் ்கணடறிந்து பிடித்தடதப்வபாைத் 
தான் நிஜ உைகில் ொழும் நுைம்பு்களுக 

கிடடயிலிருந்து அழ்கா்ன ஒரு வபண 
நுைம்டபக ்கணடுபிடித்திருககி்றார் 
ஒளிப்படக ்கடைஞர் ஒருெர். 

இப்வபாது அந்தப் வபண நுைம்பின் 
அழகு பைடரயும் வ்காள்டை வ்காணடு 
விடடது.  இத்னால் அது இடணயத்டதக 
்கைககியும் பரவியும் ெருகி்றது. அதன் 
அழட்கக ்கணடு வியக்காதெர்்கவை 
இல்டை என்்றாகிவிடடது. அழகிய படி்ன 
மா்ன உவராமங்கடைக வ்காணட ்கால்்கள், 
உடலின் பைபைப்பு ஆகியடெ யும் அந்த 
நுைம்பு நிற்கின்்ற நிடையும் அழகிப் 
வபாடடியில் நளி்னம் ்காடடும் வபண்கடைப் 
வபாைதான் இருககி்றது. 

மத்திய, வதன் அவமரிக்காவில் ்காணப் 
படும் சவபவதஸ என்கி்ற இ்னத்டதச் 
வசர்ந்த அந்த நுைம்புதான் .வெப்பமணட 
ைப் பகுதியில் மி்கக வ்காடூரமா்ன வநாய்்க 
ளுககுக ்காரணமா்க இருககி்றது. அழகி 
என்்றாலும் ஆபத்தா்ன அழகி. இந்த அழ 
கிய நுைம்டபக ்க்னடாவின் ஒன்டாரி 
வயாடெச் வசர்ந்த கில் விசன் என்பெர் 
படம் பிடித்திருககி்றார்.
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வதன் அவமரிக்க நாடா்ன வ்காைம்பியாவில் 
்கடந்த ஜ்னெரியில் முதன் முதல் அறியப்படட 
வ்காவரா்னா டெரஸ திரிபு ககு "மூ"("Mu") 
என்்ற வபயரிடப்படடிருககி்றது.

அயல் நாடு்களிலும் ஐவராப்பா உடபடவெறு 
சிை நாடு்களிலும் பரவியுள்ை அதன் குணவி 
யல்பு்கள் வதாடர்ந்து அெதானிக்கப்படடு 
ெருெதா்க உை்கசு்காதார நிறுெ்னத்தின் நிடை 
ெர அறிகட்கயில் வதரிவிக்கப்படடிருககி்றது.

B.1.621 என்னும் அறிவியல் வபயர் 
வ்காணட வ்காைம்பியா திரிபு("ColoMBian 
variant") இனிவமல் "மூ" என்று அடழக 
்கப்படும்."மூ" என்பது கிவரக்க இைக்கங்களில் 
(Greek alphaBet) பன்னிவரணடடககுறிககும். 
வதன்்னாபிரிக்காவில் ்கணடறியப்படட 
"வபற்்றா" (Beta) திரிபிட்னப்வபான்று "மூ" 
டெரஸும் தடுப்பூசி்கடைஎதிர்ககின்்ற சகதி 
மிக்கதா்க இருக்கைாம்என்பது பூர்ொங்கப் 
பரிவசாதட்ன்களில்வதரியெந்துள்ைது. 

2019 இல் சீ்னாவில் வதான்றிய வ்காவரா்னா 
டெரஸ வதாடர்ந்து பை மரபு மாற்்றங்கடை எடுத்து 
புதிய தன்டம்களுடன்பரவி ெருெது வதரிந் 
தவத. அெற்றில்இந்தியாவில்்கணடறியப்படட 
வடல்ரா திரிபு உைவ்கஙகும் புதிதா்கத் வதாற்று 

வநருக்கடிடய ஏற்படுத்தி உள்ைது.
வ்காவரா்னா என்கின்்ற தாய் டெரஸில் 

இருந்து பை நூற்றுக ்கணக்கா்ன டெரஸ திரிபு 
்கள் உருொகிெந்தாலும் அெற்றில் சிை மாத்தி 
ரவம வதாற்றும் தி்றன் கூடிய டெயா்கவும் உட 
லின் வநாய் எதிர்ப்புச் சகதியால் ்கடடுப்படுத்த 
முடியாதடெயா்கவும் ்காணப்படுகின்்ற்ன. அத் 
தட்கய ஆபத்தா்ன திரிபு்களுககு உை்க சு்கா 
தார நிறுெ்னம் கிவரக்க வமாழியில் வபயர்்கடைச் 
சூடடி ெருகி்றது. இைகுொ்க அடடயாைம் 
்காணபதற்்கா்கவும் நாடு்களின் வபயர்்கடைக 
கூறி அடழப்பதால் உருொகின்்ற விரும்பத்த 
்காத விடைவு்கடைத் தவிர்க்கவும் கிவரக்க 
இைக்கங்களின் வபயர்்கள் திரிபு்களுககுச் சூட 
டப்படுகின்்ற்ன.

வபல்ஜியத்தில் மூதாைர் ்காப்ப்கம் ஒன்றில் 
தஙகியிருந்த ெவயாதிபர்்கள் ஏழுவபர் அணடம 
யில் "மூ" என்கின்்ற வ்காைம்பியா டெரஸ 
வதாற்றுககு இைக்காகி உயிரிழந்த்னர். அெர்்கள் 
அட்னெரும் இரணடு தடுப்பூசி்கடையும் ஏற்றி 
யெர்்கள் ஆெர். அவமரிக்கா, வமக ஸிகவ்கா 
இத்தாலி, பிரான்ஸ, வநதர்ைாந்து, வபல்ஜியம், 
இஙகிைாந்து வபான்்ற நாடு்களில் மரபு 
மாறிய"மூ" டெரஸ வதாற்்றாைர்்கள் ்கணடுபிடிக 
்கப்படடுள்ை்னர்.

க.குமாரதாஸன்
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ஒரு ஆண் முதன் முதலாக ஆபாசப் 
படத்த பார்க்கும் வயதிற்கும், 

வாழக்்கயின் பிற்காலததில் ஏற்படும் சில 
பாலியல் நடத்தகளுக்கும் ததாடர்பு இருப் 
பதாக அதெரிக்காவின் தநப்்ாஸகா பல்க்லக் 
கழக ஆ்ாய்ச்சிக் குழுவினர் கூறுகின்்றனர்.

இளம் வயதிலலலய முதல் மு்்றயாக 
ஆபாசப் படம் பார்க்கும் ஆண்கள், பிற்காலத 
தில் தபண்கள் மீது அதிக ஆதிக் 
கம் தசலுதத விரும்புவார்கள் 
என்றும், மூதத வயதில் முதல் 
மு்்றயாக ஆபாசப் படம் பார்ப் 
பவர்கள், பல தபண்களுடன் 
பாலியல் ததாடர்பு ்வக்க 
விரும்புவார்கள் என்றும் இநதக் 
கருததுக்கணிப்பு தவளிப்படுத 
தியுள்ளது.

ச்ாசரியாக 20 வயது்டய 
330 படடதாரிகளிடம் கருததுக்க 
ணிப்பு எடுக்கப்படட நி்லயில், 
அவர்கள் முதல் மு்்றயாக 
ஆபாசப் படம் பார்தத ச்ாசரி 
வயது 13ஆக இருக்கி்றது.

முதல் மு்்றயாக ஆபாசப் 
படம் பார்க்கப்படட மிக இளம் 
வயது தவறும் ஐநது என்றும், 
மிக மூதத வயது 26 என்றும் இநதக் 
கருததுக்கணிப்பில் ததரியவநதுள்ளது.

எதிலும் தவளியிடப்படாத இநத கண்டுபிடிப் 
புகள், வாஷிஙடனில் ஒரு ொநாடடில் ததாகுதது 
வழஙகப்படடது.

இளம் வயதிலலலய ஆபாசப் படம் பார்ப்ப 
வர்கள், ஆண் ஆதிக்கம் தகாண்ட கருததுக 
ளுக்கு தபரும்பாலும் உடன்படுகி்றார்கள்

எப்லபாது முதல் மு்்றயாக ஆபாசப் படம் 
பார்ததீர்கள்? லவண்டுதென்ல்ற பார்ததீர்களா? 
தற்தசயலாகப் பார்ததீர்களா? அல்லது 
நிர்பநதததிலா? என்்ற லகள்விக்ள முன்னணி 
ஆ்ாய்ச்சியாளர் அலிஸா பிஸஸகாம் ெற்றும் 
அவ்து குழுவினர் ஆண்களிடம் லகடடுள்ள 
னர். இதில் பஙலகற்்ற தபரும்பாலானவர்கள் 

லநர்பாலின உ்றவு தகாண்ட தவள்்ள இன 
ஆண்கள்.

தபண்கள் மீது ஆதிக்கம் தசலுதத விரும்பு 
பவர்கள் அல்லது ப்லளபாய் வாழக்்க வாழ 
பவர்கள் - இநத இ்ண்டு நடத்தப் பண்புகளில் 
ஒரு ஆண் எநத வ்க்யச் லசர்நதவர் 
என்ப்த உறுதிப்படுததக் கருததுக்கணிப்பில் 
பஙலகற்்றவர்களிடம் 46 லகள்விகள் லகடகப்பட 

டன.
இளம் வயதிலலலய ஆபாசப் படம் பார்ப்ப 

வர்கள், ஆண் ஆதிக்கம் தகாண்ட கருததுக 
ளுக்கு தபரும்பாலும் உடன்படுகி்றார்கள் 
என்ப்தக் கண்டறிநதுள்ளனர்.

மூதத வயதில் ஆபாசப் படம் பார்ப்பதற்கும், 
பாலியல் து்ை்ய அடிக்கடி ொற்்ற விரும்பு 
வது லபான்்ற ப்லளபாய் வாழக்்க மு்்றக்கும் 
ததாடர்பு இருப்ப்தக் கண்டறிநத ஆ்ாய்ச்சி 
யாளர்கள் அதிர்ச்சிய்டநதுள்ளனர்.

இளம் வயதிலல அடிக்கடி ஆபாசப் படம் 
பார்தது பழகியவர்களால், நிஜ வாழக்்கயில் 
பாலியல் நடவடிக்்கக்ள அனுபவிக்க 
முடியாெல் லபாகலாம் என ஆ்ாய்ச்சியாளர் 
க்ரிஸடீனா ரிச்சர்டசன் கூறுகி்றார்.

`̀ இளம் வயதிலல ஆபாசப் படம் பார்தத 
ஆண்களுக்கு, நிஜ வாழக்்கயில் தபண்க்ள 
தநருஙகுவதில் அதிக பதற்்றம் இருக்கி்றது. 
பாலியல் அனுபவஙகள் அவர்கள் திடடமிடட 
படி இருக்காது அல்லது ஆபாசப் படஙகளில் 
அவர்கள் உைர்நதது லபால நிஜ வாழக்்க 
இருக்காது`̀  எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

ொ்றாக,̀ `மூதத வயதில் ஆபாசப் படஙக்ள 
பார்தத வர்கள், நிஜ வாழவில் 
நன்்றாக பாலியல் நடவடிக்்க 
க்ள அனுபவிக்கின்்றனர். 
அதனால், இவர்கள் பிலளபாய் 
வாழக்்கயி்ன வாழவதற் 
கான வாய்ப்பு அதிகொக இருக் 
கி்றது`̀  என்றும் கூறுகி்றார்.

எதத்ன ஆபாசப் படங 
க்ள ஆண்கள் பார்ததிருக்கி 
்றார்கள், என்ன விதொன 
ஆபாசப் படம், பார்ததவர்க 
ளின் சமுக-தபாருளாதா் 
பின்னணி குறிதததல்லாம் 
இநத ஆய்வு கைக்கில் 
எடுததுக்தகாள்ளவில்்ல.

``ஆபாசப் படம், பல 
இளம் ஆண்களின் பாலியல் 
நடத்தகளில் தாக்கததி்ன 

ஏற்படுததும்` என்கி்றார் பாலியல் சிகிச்்ச 
நிபுைர் பீடடர் ஸாடிஙடன்.

``இதனால், இ்ளஞர்களின் பாலியல் 
பாகுபாடு வளர்வதுடன், பாலியல் தி்றன் 
கு்்றநதவர்களாகவும் இருப்பார்கள்`` என 
கூறுகி்றார் பீடடர்.

`̀ஆபாசப் படம் ஆண்களுக்கு ஆல்ாக்கிய 
ொன விஷயம் அல்ல̀ ` என ஆ்ாய்ச்சியாளர் 
ரிச்சர்டசன் கூறுகி்றார்.

ஆண்கள் எவவாறு இருக்கலவண்டும் என் 
பது குறிதத ஆல்ாக்கியொன சிநத்னக்ள 
வளர்ததுக்தகாள்ள இளம் ஆண்களுக்குச் 
சி்றநத முன்ொதிரி லத்வப்படுவதாகவும் 
அவர் கூறுகி்றார்.      

     (நன்றி: பிபிஸி தமிழ)

இவ்விதழ் யடாழ்்ப்டாணம் இல. 551ஏ கஸ்தூரியடார் வீதியிலுள்ள கிறீன் மீடியடா கவுஸ் பிரர. லிமிட்ட நிறுவனத்தின் ்ணிமரனயில் தயடாரடாகி 04.09.2021 
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தமிழ நான் லபசும் தொழி, ஏன் அ்த எனது பாடல்களில் 
லசர்க்கக் கூடாது? என்று லகடகி்றார் லெற்குலகில் ஆஙகிலப் தபாப் 
பாடல்களில் பி்பலொகி வருபவ்ான பிரியா.  

ஈழததமிழ பின்னணி தகாண்ட சுவிஸ தமிழ பாடகி பிரியா ் கு 
லெற்குலகின் இ்சச் சந்தயில் உச்சஙக்ளத ததாடடிருப்பவர். 
சுவிஸில் இலங்கத தமிழ அகதிகளாக வாழும் தபற்ல்றாருக்குப் 
பி்றநத பிரியா "தபாப்" பாணிப் பாடல்களால் இன்று உலகப் பி் 
பலொக ொறியுள்ளார்.

தனது 'கெலி' என்னும் பிநதிய இ்ச அல்பம் ஒன்றில் அவர் 
தமிழ வார்த்தக்ளப் புகுததிப் பாடினார். உலதகஙகும் ஆஙகி 
லததில் ஒலிக்கின்்ற அவ்து கு்லின் நடுலவ இப்லபாது தமிழச் 
தசாற்க்ளக் லகடக முடிகி்றது.

ஆகப் பிநதிய தனது அல்பததுக்கு "சநலதாசம்" என்று தபயரிட 
டிருக்கி்றார்.

அவ்து பிநதிய பாடல்களில்  உலக ் சிகர்கள் புரியாத தமிழச் 
தசாற்க்ளச் தசவிெடுக்கி்றார்கள். அது ஏன் என்்ற லகள்விகளும் 
எழுப்பப்படுகின்்றன.

"நாஙகள் எெது பாடல்களில் தமிழச் தசாற்க்ள இ்ைக்கத 
ததாடஙகி உள்லளாம். தமிழ நான் லபசும் தொழி. நாலெ உரு 
வாக்குகின்்ற பாடல்களில் தமி்ழ ஏன் லசர்க்கக்கூடாது? -

லண்டனின் 'த கார்டி யன்' பததிரி்கக்கு அளிதத பதிலில் இவ 

வாறு கூறியிருக்கி்றார் 
பிரியா ் கு.

"எல்லலாரும் த�ாலி 
வூட பாடல்க்ளலய 
பாடுகி்றார்கள். அது 
ெகிழச்சிதான். ஆனால் 
ந ா ன்  எ ங கி ரு ந து 
வநலதன் என்ப்த 
ெ்றக்காெல் இருக்கலவண்டும் என்பதற்காக எனது தபற்ல்றார் நெது 
பண்பாட்ட என்லனாடு லசர்தது வளர்தது விடடிருக்கின்்றனர்.

"நாஙகள் தமிழ தசல்வாக்்கப் பாடல்களில் இ்ைக்கத 
ததாடஙகியுள்லளாம். அதில் நம்்ெப்பற்றி அதிகம் கண்டுதகாள்ள 
முடிகி்றது. எஙகளு்டய பண்பாடடுடன் என்்ன மீள இ்ைக்க 
அது உதவுகின்்றது" - என்று கார்டியனிடம் லெலும் 
ததரிவிததிருக்கி்றார் 35 வயதான பிரியா.

சுவிஸ தசன்காளன்(St Gallen) என்்ற இடததில் பி்றநத 
பிரியா, தனது இ்சத தயாரிப்பாளருொகிய சலகாத்னுடன் 
இ்ைநது ஜாப்னா லகால்ட (Japhna Gold) என்்ற வர்ததக 
நாெததில் இ்ைநலத சுயமுயற்சியாக இ்ச அல்பஙக்ளத 
தயாரிதது தவளியிடடு வருகி்றார்.

(படம் :த கார்டியன் பததிரி்க)
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