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இலங்கையில் மனித உரி்மகைளின் 
நி்ல மற்றும் பத்திரி்கைச் சுதந்திரம் ஆகி 
யன மமோசம்ைந்து வரும் நி்லயில் 
ககைோழும்பு மீதோன தனது இறுககைமோன, 
கைடு்மயோன கைணகைோணிப்பு மற்றும் 
அழுத்தத்்த ஐககிய நோடுகைள் மனித 
உரி்மகைள் மபர்வ கதோைரமவணடும் 
என்று வலியுறுத்தியுள்்ளது மனித உரி 
்மகைள் கைணகைோணிப்பகைம்.

மனித உரி்மகைள் மபர்வயின் 
புரடைோதி மோத அமர்வு நோ்்ளமறுதினம் 
திஙகைடகிழ்ம கெனிவோவில் கதோைஙகு 
கின்்றது. இந்த அமர்வில் இலங்கை 
கதோைர்போன வோய் மூல அறிக்கை்ய 
ஐ.நோ. மனித உரி்மகைள் ஆ்ையோ்ளர் 
மிச்கசல் பச்கலட அம்்மயோர் தோககைல் 
கசய்யவுள்்ளோர். மபர்வயில் இலங்கை 
கதோைர்போகை கைைந்த வருைம் நி்்றமவற் 
்றப்படை தீர்மோனம் கதோைர்பில் ககைோழும் 
பின் நகைர்வுகைள் இந்த அறிக்கையில் 
கைடு்மயோன விமர்சனஙகைளுககு உள்்ளோ 
கும் என்று எதிர்போர்ககைப்படுகின்்றது.

இந்த அமர்வுககு முன்னதோகை, ஐ.நோ. 
மனித உரி்மகைள் மபர்வககு தமிழ்த் 

மதசியம் மபசும் கைடசிகைள் பல அணிகை்ளோ 
கைக கைடிதஙகை்்ள அனுப்பி ் வத்திருக 
கின்்ற்ம சர்ச்்ச்ய ஏற்படுத்தியுள்்ளது. 
தமிழ்த் மதசியக கூடை்மப்பின் சோர் 
பில் அதன் த்லவர் இரோ. சம்பந்தன் 
ஒப்பமிடடு ஒரு கைடிதம் அனுப்பி ் வக 
கைப்படடுள்்ளது. ஆனோல் அந்தக கூடை 
்மப்பில் அஙகைம் வகிககும் கரமலோ 
மற்றும் புக்ளோட கைடசிகைள் நோைோளுமன்்ற 
உறுப்பினர் சி.வி.விகமனஸவரனின் 
தமிழ் மககைள் கூடைணியுைனும் சடைத் 
தரணி சிறிகைோந்தோ மற்றும் முன்னோள் 
நோைோளுமன்்ற உறுப்பினர் எம்.மகை.சிவோ 
ஜிலிஙகைம் ஆகிமயோரின் தமிழ்த் மதசி 
யக கைடசியுைனும் முன்னோள் வைமோகைோை 
ச்ப உறுப்பினர் அனந்தி சசிதரனின் 
ஈழத் தமிழர் சுயோடசிக கைழகைத்துைனும் 
இ்ைந்து பிறிகதோரு கைடிதத்்த 
அனுப்பி ் வத்துள்்ளன.

ஐககிய நோடுகைள் ச்பயின் கபோதுச் 
கசயலோ்ளரோகை போன் கீன் மூன் இருந்த 
மபோது அவரோல் நியமிககைப்படை மூன்று 
நிபுைர்கை்்ளக ககைோணை குழுவின் 
அறிக்கையின் 
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நீடிப்பு
இலங்கையில் ந்ை 

மு்்றயில் உள்்ள முைககைம் 
மமலும் ஒரு வோரத்திற்கு 
நீடிககைப்படடுள்்ளது. அரச 
த்லவர் மகைோடைோபய 
ரோெபகசவின் த்ல்மயில் 
மநற்று கவள்ளிககிழ்ம 
கூடிய ககைோமரோனோ கைட 
டுப்போடடுச் கசயலணியின் 
கூடைத்தில் இது கதோைர் 
போன முடிவு எடைப்படைது.

எதிர்வரும் 21ஆம் நோள் 
வ்ரயில் முைககைத்்த 
நீடிப்பது என்று தீர்மோனிக 
கைப்படடுள்்ளதோகை சுகைோதோரத் 
து்்ற அ்மச்சர் ககைகைலிய 
ரம்புககவல தனது கீச்சகை 
(ருவிற்்றர்) பககைத்தில் அறி 
வித்தோர்.

கதோற்்றோ்ளர்கைளின் எண 
ணிக்கை கதோைர்ச்சியோகைக 
கு்்றந்துவரும் நி்லயில் 
இலங்கை்ய வி்ரவில் 
முழுவதுமோகைத் தி்றந்துவிை 
முடியும் என்று தோம் கைருது 
கின்்றோர் என்றும் அ்மச்சர் 
கதரிவித்தோர்.

ககைோவிட-19 கதோற்றுப் 
பரவல் தீவிரம்ைந்த்தத் 
கதோைர்ந்து நோட்ை கு்்றந் 
தது 4 வோரஙகைளுககு 
முைககுமோறு மருத்துவத் 
து்்ற வலியுறுத்தி வந்தது. 
எனினும் கதோைககைத்தில் 
அத்ன ஏற்கை மறுத்து 
வந்த ஆடசியோ்ளர்கைள், ஒரு 
வழியோகை முைககைத்்த அறி 
வித்தோர்கைள். அந்த அறி 
விப்பு ஒவகவோரு வோரமோகை 
நீடிககைப்படடு இப்மபோது 
நோன்கைோவது வோரத்திற்கு 
நீடிககைப்படடுள்்ளது.

புரடைோதி 13ஆம் நோள் 
கைோ்ல 4 மணிககு விலக 
கிகககைோள்்ளப்படும் என்று 
அறிவிககைப்படடிருந்த 
ஊரைஙகு உத்தரவு 21ஆம் 
நோள் கைோ்ல 4 மணிகமகை 
நீககைப்படும் என்று மநற்று 
அறிவிககைப்படைது.

21ஆம் திகைதிககுப் 
பின்னர் நோட்ைத் தி்றந்து 
விடுவதோயின் பின்பற்்றப் 
பைமவணடிய சுகைோதோரக 
கைடடுப்போடுகைள் ந்ைமு்்ற 
கைள் கதோைர்போன அறிக 
்கை்ய முன்்வககுமோறு 
அரச த்லவர் மகைோடைோபய 
ரோெபகச தம்மிைம் வலியு 
றுத்தியிருககி்றோர் என்று 
ஊைகைஙகைளிைம் கதரிவித் 
தோர் ககைோமரோனோ கைடடுப் 
போடடுச் கசயலணியின் 
த்லவரும் த்ரப் ப்ைத் 
த்ளபதியுமோன லூடடினன்ட 
கெனரல் சமவந்திர சில்வோ.

கைைந்த சுமோர் ஒரு வருை கைோலமோகை 
மூடிககிைககும் போைசோ்லகை்்ளத் 
தி்றப்பது கதோைர்போகை சுகைோதோரத் 
து்்றயின்ரயும் உள்்ளைககிய 
கதோழில்நுடபக குழுவிைம் இருந்து 
பரிந்து்ரகை்்ளக மகைடடிருககி்றோர் 
அரச த்லவர் மகைோடைோபய ரோெ 
பகச.

அவரது த்ல்மயில் மநற்று 
கவள்ளிககிழ்ம நைந்த ககைோவிட-
19 கைடடுப்போடடுச் கசயலணியின் 
கூடைத்தின்மபோமத அவர் இத்னத் 
கதரிவித்தோர்.

போைசோ்லகைள் மூைப்படடிருப்ப 
தோல் சுமோர் 7 லடசத்துககு மமற்படை 
மோைவர்கைளின் கைல்வி போதிககைப்படடி 
ருப்பது கதோைர்பிலும் கூடைத்தில் 
ஆரோயப்படைது. இத்றகு மமலதிகை 

மோகை முன்பள்ளிச் சிறுவர்கைளின் 
கைல்வியில் ஏற்படடுள்்ள போதிப்புககைள் 
கதோைர்போகைவும் ஆரோயப்படடுள்்ளது.

இ்தயடுத்து போைசோ்லகை்்ளத் 
தி்றப்பதற்கைோன பரிந்து்ரகை்்ள முன் 
்வப்பதற்கைோன சுகைோதோரத்து்்ற 
மற்றும் கைல்வித்து்்ற அதிகைோரிகை்்ள 
உள்்ளைககிய கதோழில்நுடபக 
குழு்வ நியமித்து அதன் பரிந்து்ர 
கை்்ளப் கபறும்படி அரச த்லவர் 
அறிவுறுத்தினோர்.

முதற்கைடைமோகை 100 பிள்்்ளகைளுக 
கும் கு்்றவோன மோைவர்கைள் கைல்வி 
கைற்கும் போைசோ்லகை்்ளத் தி்றப்பது 
கதோைர்பில் இந்தத் கதோழில்நுடபக 
குழுவினர் தமது பரிந்து்ரகை்்ள 
முன்்வப்போர்கைள் என்று எதிர்போர்க 
கைப்படுகின்்றது.
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ககைோவிட-19 கதோற்்றோல் உயிரிழந் 

தவர்கைள் கதோைர்பில் மநற்று விடுககைப் 
படை அறிக்கையின்படி 131 மபர் 
மநற்றுமுன்தினமும் உயிரிழந்துள்்ளனர். 
இவர்கைளுைன் மசர்த்து 10 ஆயிரத்து 
995 மபர் கமோத்தமோகை உயிரிழந்துள் 
்ளனர்.

இவர்கைள் அ்னவரும் மநற்று 
முன்தினம் உயிரிழந்தவர்கைள் என்று 
அரச தகைவல் தி்ைககை்ளம் விடுத்த 
அறிக்கையில் கதரிவிககைப்படடுள்்ளது. 
இவர்கைளில் 110 மபர் 60 வயதுககு 
மமற்படைவர்கைள். எஞ்சிய 10 மபரும் 
30 வயது முதல் 59 வயதுககுடபடை 
வர்கைள்.

இதுவ்ரயில் 4 லடசத்து 77 ஆயி 
ரத்து 636 மபர்  
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உள்்ளோ்ைகைளின் இ்றககும 
திககு அரசு த்ை விதித்திருப்பது 
சமூகை ஊைஙகைளில் கைடு்மயோன 
மகைலிககுள்்ளோகி இருககி்றது.

ககைோமரோனோ போதிப்்பத் 
கதோைர்ந்து இலங்கையில் 
ஏற்படடுள்்ள கைடும் கபோரு்ளோதோர 
கநரூககைடி்யச் சமோளித்து 
அந்நியகசலோவணி இருப்்ப 
உயர்த்தும் மநோககுைன் அத்தி 
யோவசிய மத்வயற்்ற மற்றும் 
அவசர மத்வயற்்ற கபோருள் 
கை்்ள இ்றககுமதி கசய்வதற்கு 
இலங்கை 
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பக்கம் 02

தமிழ் நாட்டிலுள்ள 
ஈழ அகதிகளுக்குத் தீர்வு ஏது?

இலங்கை அரசு மீதோன



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 
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புரட்டாதி 2021

அடிப்படையில் ப்பரடையின் நகர்வுகள் 
முன்்னெடுககப்பைபைண்டும் என்று சம்்பந் 
தனின் கடிதத்தில் பகோரப்பட்டுள்்ளடை, 
விடுதடைப புலிகளும் ைனித உரிடை 
மீறல்களுககோக விசோரிககப்பைபைண்டும் 
என்று பகோரப்படுைதற்கு ஒப்போனெது என்று 
கூறிபே கூட்ைடைபபில் உள்்ள ்ரபைோ 
ைற்றும் பு்்ளோட் கட்சிகள் கூட்ைடைபபிலி 
ருந்து ்ைளிபேறிச்சன்று தனிேோகக 
கட்சிகட்ளத் ்தோைங்கிேைர்களுைன் 
இடைந்து ைற்்றோரு கடிதம் அனுப்பப 
்பட்ைதோக ஊைகங்களில் ் சய்திகள் ் ைளி 
ேோகி உள்்ளனெ.

இதற்கிடைபே தமிழ் அரசுக கட்சியின் 
நோைோளுைன்ற உறுபபினெர்கள், முன்னெோள் 
ைோகோை சட்ப உறுபபினெர்கள், பிரபதச 
சட்ப உறுபபினெர்கள் இடைந்து தமிழ்த் 
பதசிேத்துககோனெ நோைோளுைன்ற உறுபபினெர் 
கள் என்கிற கடிதத் தடைபபில் ைற்்றோரு 
கடிதத்டதயும் ஐ.நோ. ைனித உரிடைகள் 
ப்பரடைககு அனுபபி டைத்துள்்ளனெர் 
என்றும் ்சய்திகள் ்ைளிேோகி உள்்ளனெ. 
ஆனெோல் அதடனெ தமிழ் அரசுக கட்சியின் 
நோைோளுைன் உறுபபினெர்க்ளோனெ எஸ்.
சிறிதரன், சோர்ள்ஸ் நிர்ைைநோதன் ஆகிபேோர் 
ைறுத்துள்்ளனெர்.

இந்தக கடிதத்தில் சிைரின் டக்ேழுத் 
துககள் பைோசடிேோகப ்பேன்்படுத்தப்பட் 
டுள்்ளனெ என்று கட்சியிைம் ் தரிவிககப்பட்டி 
ருப்பதோக தமிழ் அரசுக கட்சியின் ப்பசசோ 
்ளர் எம்.ஏ.சுைந்திரன் பநற்று ்ைள்ளிக 
கிழடை ேோழ்ப்போைத்தில் ்தரிவித்தோர். 
இந்த விைேம் ஆரோேப்பட்ைபின் பைோசடி 
நைந்தது உண்டைேோயின் குற்றவிேல் சட் 
ைங்களின் கீழ் நைைடிகடக எடுககக கட்சி 
நிர்ப்பந்திககப்படும் என்றும் அைர் ்தரி 
வித்தோர்.

''ஐ.நோ. ைனித உரிடைகள் ப்பரடைககு 
இைங்டக விைகோரம் டகேளிககப்பட்ைபத 
தருஸ்ைன் தடைடையிைோனெ மூைர் குழு 
வின் அறிகடகயின் அடிப்படையில்தோன். 
அதனெோல்தோன் அந்த அறிகடகடே பைற் 
பகோள்கோட்டி சம்்பந்தனின் கடிதம் எழுதப 
்பட்ைது. ் கோழும்ட்பத் த்ளைோகக ் கோண்டு 
இேங்கிைரும் ைனித உரிடைகள் ப்பரடைத் 
தீர்ைோனெத்தின் மீதோனெ கண்கோணிபபு அரச 
சோர்்பற்ற நிறுைனெம் ஒன்றின் அறிகடகடே 
அப்படிபே ைனித உரிடைகள் ஆடைேோ்ள 
ருககு அனுபபி டைப்பது என்று சம்்பந்தன் 
எடுத்த முடிவின் அடிப்படையில் அதனு 
ைன் பசர்ந்து ஒரு கைரிங் ்ைட்ைர்தோன் 
அைரோல் இடைககப்பட்ைது. அதன் 
ைடரவுகூை கூட்ைடைபபின் அடனெத்துக 
கட்சியினெருககும் அனுப்பப்பட்ைது'' என் 
றோர் சுைந்திரன்.

ஐ.நோ. ைனித உரிடைகள் தீர்ைோனெத்தின்்படி 
36 விைேங்கட்ள நிடறபைற்றுைதற்கு 
இைங்டக ்்போறுபபுகட்ளக ்கோண்டிருக 

கின்றப்போதும் அதில் 7 விைேங்கள் ைட் 
டுபை இதுைடரயில் இைங்டக அரசோல் 
்தோட்டுப ்போர்ககப்பட்டுள்்ளனெ என்று அந்த 
அரச சோர்்பற்ற அறிகடக கூறுைதோகச சுட் 
டிககோட்டிே சுைந்திரன், அது்ைோரு சிறந்த 
அறிகடக என்்பதோல் அதடனெ அப்படிபே 
அனுபபி டைப்பதற்கு சம்்பந்தன் 
தீர்ைோனித்தோர் என்றும் ் தரிவித்தோர்.

''நோம் தமிழீழ விடுதடைப புலிகள் இேக 
கம் மீது விசோரடை நைத்தும்்படி பகட்ைக 
வில்டை. இைங்டக அரபச விசோரடைககு 
உட்்படுத்தப்பைபைண்டும் என்று ்சோல்கி 
பறோம்'' என்றோர் அைர்.

தருஸ்ைன் அறிகடகயில் ப்போரில் ஈடு 
்பட்ை தரபபுககள் எல்ைோபை ைனித உரிடை 
மீறல்களில் ஈடு்பட்டிருப்பதற்கு ஆதோரங்கள் 
இருப்பதோல் அடை குறித்து விசோரிககப 
்பைபைண்டும் என்று கூறப்பட்டிருககின்றது. 
அதடனெபே தமிழ்த் பதசிேக கூட்ைடைபபும் 
ைலியுறுத்துைது புலிகட்ளயும் விசோர 
டைககு உட்்படுத்துைதோக அடையும் என்று 
்ரபைோ ைற்றும் பு்்ளோட் தைது தனிக 
கடிதத்ததிற்கு வி்ளககம் ் கோடுத்திருந்தனெ.

தமிழ்க கட்சிகள் இங்கு இப்படிப பிசசல் 
பிடுங்கல்்பட்டுக ் கோண்டிருககும் நிடையி 
பைபே இைங்டக மீதோனெ இறுககைோனெ கண் 
கோணிபபு த்ளர்த்தப்பைககூைோது என்று ைனித 
உரிடைகள் கண்கோணிப்பகம் ைலியுறுத் 
தியுள்்ளது.

இைங்டகயில் தற்ப்போது நைந்துைரும் 
அரச நிர்ைோக அடைபபுககள், ைகக்ளோட்சி,  
சட்ைத்தின் ஆட்சி என்்பனெ ்பைவீனெப்படுத் 
தப்படுைது, அரச தடைைர் பகோட்ைோ்பே 
ரோஜ்பகசவின் முடறபகடுகள் என்்பனெ 
குறித்த தைது எசசரிகடகடே ஐ.நோ. ைனித 
உரிடைகள் ப்பரடை உறுபபு நோடுகள் 
்ைளிப்படுத்தபைண்டும் என்றும் ைனித 
உரிடைகள் கண்கோணிப்பகம் ் தரிவித்துள் 
்ளது.

''அதிகோரத் தரபபினெரோல் கடும் அசசத் 
துககுள்்ளோகி இருககும் சிறு்போன்டைச சமூ 
கங்கள், ைனித உரிடைச ் சேற்்போட்ைோ்ளர்கள், 
்பத்திரிடகேோ்ளர்கள் எதிர்்கோள்ளும் அச 
சுறுத்தல்கட்ளக குடறப்பதற்கு ் தோைர்சசி 
ேோனெ ்பன்னெோட்டு கைனெக குவிபபு ைற்றும் 
அழுத்தம் உதவும்'' என்று ்தரிவித்தோர் 
கண்கோணிப்பகத்தின் ் தன்னெோசிே பிரோதிே 
்பணிப்போ்ளர் மீனெோட்சி கங்குலி.

இபதபைட்ள, ஐ.நோ. ைனித உரிடைகள் 
ப்பரடையின் இந்த ைோத அைர்பில் ைோய் 
்ைோழி மூை அறிகடக முன்டைககப்படு 
ைடதத் தவிர பைறு எதுவும் ்்பரிதோக 
நைககோது என்றும் தீர்ைோனெங்கள் எடையும் 
நிடறபைற்றப்பைபப்போைதில்டை என்றும் 
நோைோளுைன்ற உறுபபினெர் எம்.ஏ.சுைந்திரன் 
பநற்டறே ்பத்திரிடகேோ்ளர் சந்திபபில் 
்தரிவித்தோர். கட்சித் தடைைர் ைோடை 
பசோ.பசனெோதிரோசவும் உைனிருந்தோர்.

ஐ.நா.வின்...

வெடித்தது...
ைத்திே இறுககைோனெ கட்டுப்போடுகட்ள 

விதித்துள்்ளது. அதில் உள்்ளோடைகளின் 
இறககுைதிககும் கட்டுப்போடுகள் விதிககப 
்பட்டுள்்ளனெ.

இந்த விைேம் சமூக ஊைகங்களில் 
டைரைோகப ்பரவி அரசின் நைைடிகடக 
எள்ளி நடகேோைப்பட்டு ைருகின்றது. உள் 
்ளோடைகளின் இறககுைதிககு விதிககப 
்பட்டுள்்ள கட்டுப்போடுகள் கோரைைோக 
எைரும் உள்்ளோடைகப்ள அணிே முடிேோத 
நிடை ஏற்்பட்டுவிைப ப்போைதோனெ மிடகப 
்படுத்தப்பட்ை கற்்படனெகளுைன் இந்த 
எள்ளி நடகேோைல்கள் சமூக ஊைகங்களில் 
நிரம்பிக கிைககின்றனெ.

உண்டை நிைைரப்படி உள்்ளோடைகள் 
்்பருை்ளவில் உள்நோட்டிபைபே தேோரிககப 
்படுகின்றனெ. அதனெோல் உள்்ளோடைகளுககுத் 
தட்டுப்போடு ஏற்்படுைதற்கோனெ ைோய்பபுகள் 

குடறைோனெடை என்கின்றனெர் ைர்த்தகர்கள்.
இருபபின் அரசின் நைைடிகடககட்ள 

விைர்சிப்பதற்கோனெ ஒரு விைேைோக இது 
சமூக ைடைத்த்ளப ்பதிைர்க்ளோல் ்பேன் 
்படுத்தப்படுகின்றது. இதற்கிடையில், 
பநற்று ஊைகவிேைோ்ளர்கட்ளச சந்தித்த 
ைககள் சகதிக கட்சியின் நோைோளுைன்ற உறுப 
பினெர் கர்்ஷனெ ரோஜகருனெ, இைங்டகயில் 
முதற்றைடைேோக உள்்ளோடைகள் அைசிே 
ைற்றனெ என்று ்சோல்ைப்பட்டிருப்பதோகக 
கண்டித்தோர்.

''ைககளின் பகோைைத்டதயும் உருைப 
்போககிறது அரசு'' என்று குற்றஞசோட்டினெோர் 
அைர். இறககுைதிககு கட்டுப்போடுகள் 
விதிககப்படும் ் ்போருள்களின் ்பட்டிேலில் 
100 ் ்போருள்களின் ் ்பேர்கள் இைம்்்பற் 
றுள்்ளனெ. அைற்றில் ஒன்றோகபை உள்்ளோ 
டையும் அைங்குகின்றது. 

சாவு...
்தோற்றுககுள்்ளோகியுள்்ளனெர். 4 ைட்சத்து 9 
ஆயிரத்து 628 ப்பர் குைைடைந்துள்்ளனெர். 
57 ஆயிரத்து 144 ப்பர் ் தோைர்ந்தும் ைருத்து 
ைைடனெகளில் சிகிசடச ் ்பற்றுைருகின்றனெர்.

இபதபைட்ள, நோட்டில் 1 பகோடிககும் அதிக 
ைோனெைர்களுககு இரண்டு கட்ைத் தடுபபூ 

சிகளும் ப்போைப்பட்டுவிட்ைனெ என்று 
அறிவிககப்பட்டிருககின்றது. ் தோற்றுபநோயி 
ேல் துடறயின் பநற்டறே அறிகடகயின்்படி 
்ைோத்தம் 1 பகோடி 2 ைட்சத்து 11 ஆயிரத்து 
537 ப்பருககு தடுபபூசிகள் முழுடைேோக 
ஏற்றப்பட்டுள்்ளனெ.

எந்தத் ்தரப்பாயினும்
விசபாரிக்கத்்தபான் வேண்டும்
ஐககிே நோடுகள் ைனித உரிடைகள் ப்பரடைககு கடிதங் 

கட்ள அனுபபி டைத்த விைேத்தில் ஈழத் தமிழ் அரசிேல் 
கட்சிகள் ஒற்றுடைபேோடு ்சேற்்பைவில்டை என்கிற 
குற்றசசோட்டு எழுந்துள்்ளது. தமிழ்த் பதசிேக கூட்ைடைபபு 
ஒரு கடிதத்டதயும் அதில் அங்கம் ைகிககும் ் ரபைோ, பு்்ளோட் 
ஆகிே கட்சிகள் கூட்ைடைபபிலிருந்து பிரிந்து ் சன்று கட்சி 
கட்ளத் ்தோைங்கிேைர்களுைன் இடைந்து ைற்்றோரு 
கடிதத்டதயும் அனுபபி டைத்திருககும் பின்னெணியில் இந்தச 
சர்சடச பதோன்றியுள்்ளது.

இப்படித் தனித் தனிேோகக கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்ைடதத் 
்தோைர்ந்து தமிழ்த் பதசிேக கூட்ைடைபபு இரண்ைோக உடைந்து 
விட்ைது என்றும், தமிழ் அரசுக கட்சி ைட்டுபை இபப்போது 
கூட்ைடைப்போக எஞசியுள்்ளது என்றும் முன்டைககப்படும் 
விைர்சனெங்கட்ள தமிழ் அரசுக கட்சியின் ப்பசசோ்ளர் எம்.ஏ. 
சுைந்திரன் பநற்று ேோழ்ப்போைத்தில் ைறுத்தோர். கூட்ைடைப 
புககுள் எந்தக குழப்பமும் இல்டை என்றோர்.

்ரபைோ, பு்்ளோட் கட்சிகளின் ் சேற்்போட்டை விைர்சித்த 
ப்போதும் அது கூட்ைடைபபின் ஒற்றுடைடேக குடைககோது 
என்ற சோரப்பை அைர் கடுடைேோக ஊைகங்கள் மீது ்போய்ந் 
தோர். தமிழ் ஊைகங்கள் ் ்போறுபபுைன் ் சேற்்பைபைண்டும் 
என்றோர்.

ப்போரின் ப்போது ைனித உரிடை மீறல்களில் ஈடு்பட்ை தரப 
புககள் அடனெத்டதயும் விசோரடை ் சய்ேபைண்டும் என்று 
்பரிந்துடரககும் தருஸ்ைன் குழுவின் அறிகடகடே பைற் 
பகோள்கோட்டி சம்்பந்தன் கடிதம் அனுபபியிருப்பதன் மூைம் 
விடுதடைப புலிகட்ளயும் விசோரடைககு உள்்ளோககும்்படி 
கூட்ைடைபபு பகட்கிறது என்கிற குற்றசசோட்டின் கீபழபே 
்ரபைோ, பு்்ளோட் கட்சிகள் தனிேோகக கடிதம் அனுபபும் 
முற்சிககுச ் சன்றனெ என்றும் ் தரிவிககப்படுகின்றது. தமிழ் 
நோட்டின் ்சன்டனெயில் ைசிககும் கவிஞர் கோசி ஆனெந்தன் 
அறிகடக ஒன்றின் மூைம் கூட்ைடைபட்ப இந்த விைேத்துக 
கோக ் ைளிப்படைேோகக கண்டித்துமிருந்தோர்.

ஐககிே நோடுகள் சட்பயின் ் ்போதுச ் சேைோ்ளரோக ்போன் 
கீ மூன் ்பதவி ைகித்தப்போது இைங்டகயின் ப்போரில் நிகழ்ந்த 
ைனித உரிடை மீறல்கள் ்தோைர்பில் ஆரோய்ந்த தனெககு 
ஆபைோசடனெ ைழங்குைதற்கோக உைகின் மிகச சிறந்த ைனித 
உரிடைச ்சேற்்போட்ைோ்ளர்க்ளோனெ தருஸ்ைன், சூகோ ஆகி 
பேோடர உள்்ளைககிே 3 நிபுைர்கட்ள நிேமித்தோர். அந்தக 
குழு தனெது அறிகடகயில் ப்போரில் ஈடு்பட்ை இரு தரபபுக 
களும் அைற்றுககுத் துடை நின்ற தரபபுககளும் (துடைப 
்படைகள்) ைனித உரிடை மீறல்களிலும் ைனித குைத்துககு 
எதிரோனெ குற்றசசோட்டுககளிலும் ஈடு்பட்டிரு்பதற்கோனெ நம்்ப 
கைோனெ சோன்றுகள் இருககின்றனெ என்று ் தரிவித்திருந்தது. அடை 
குறித்து விசோரிககப்பைபைண்டும் என்றும் ் தரிவித்திருந்தது.

அந்த அறிகடகயில் ைட்டுைல்ை அதன் பின்னெர் ஐ.நோ. 
ைனித உரிடைகள் ஆடைேோ்ளர் அலுைைகத்தோல் தேோரிக 
கப்பட்ை அறிகடகயிலும்கூை ப்போரில் ஈடு்பட்ை தரபபுகக்ளோல் 
பைற்்கோள்்ளப்பட்ைதோகக கூறப்படும் ைனித உரிடை 
மீறல்கள் குற்றசசோட்டுககள் குறித்து விசோரிககப்பைபைண்டும் 
என்று ைலியுறுத்தப்பட்டுள்்ளது.

இந்த நிடையில் ஒரு இனெப்படு்கோடை அரசுககு எதிரோக 
விசோரடை நைத்துைதற்குக பகோருகின்ற சைேத்தில் அத்த 
டகே ் கோடூர அரசுககு எதிரோகப ப்போரோடிே விடுதடை இேக 
கத்டதயும் விசோரிககக பகோருைது நிேோேமில்டை என்று 
அடிப்படையில் இந்தக குற்றசசோட்டுககள் முன்டைககப்படு 
கின்றனெ. ஆனெோல் இந்தக கருத்தில் எந்த நிேோேமுமில்டை.

ைககளுககோகப ப்போரோடுகின்றைர்க்ளோக இருபபினும் அரசுக 
்ளோக இருபபினும் எைருககும் ைககள் மீது ைன்முடறடேப 
பிரபேோகிககவும் அைர்களின் ைனித உரிடைகட்ள மீறுை 
டதயும் ப்போர்க குற்றங்களில் ஈடு்படுைடதயும் அறிவு டைே 
சமூகம் ஒருப்போதும் அனுைதிககககூைோது. அதனெோல் இைங் 
டகயின் ப்போரில் ஈடு்பட்ை தரபபுககள் ைனித உரிடை மீறல் 
களில் ஈடு்பட்டிருந்தோல் அடை குறித்து விரிைோனெ சுேோதீ 
னெைோனெ விசோரடைகள் நைத்தப்பைபைண்டிேது அைசிேபை.

அது எந்தத் தரபபு என்்பது முககிேைல்ை. அப்போவி ைகக 
ளுககு எதிரோனெ எத்தடகே ் சேற்்போடுகளும் அனுைதிக கப 
்பைமுடிேோதடை. அடை மீ்ள நிகழோைல் இருப்படத உறு 
திப்படுத்தபைண்டும். அதனெோல் சரிேோனெ விசோரடை முன் 
்னெடுககப்பட்டு தைறு இடழத்த தரபபுககள் ்பகிரங்கப 
்படுத்தப்பபைண்டிேபத நிேோேைோனெது. அதில் ைோற்றுக 
கருத்துககள் இருப்பதற்கு இைமில்டை. 
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சிங்கள அரசுக்கு எதிரா்க அல்லது 
அதற்கு இணையா்கச் செயற்்படும் 

ந�ாக்கிந்லநய ''தமிழரசு'' என்ற ச்பயருடன 
இ்லஙண்கத் தமிழ் அரசுக் ்கட்சிணய எஸ்.
நே.வி.செல்வ�ாய்கம் உரு்வாக்கினார். 
ஆனால, இநதத் தமிழரசு என்ற உளந�ாக்்கம் 
சிங்கள்வருக்குத் சதரிநதுவிடாத்படி 
''ச்படரல ்பாட்டி'' எனறு ந்வச்றாரு நதாற் 
்றத்ணத அநதக் ்கட்சிக்குக் ச்காடுத்தந்பாதும் 
அநதக் ்கட்சி தமிழர் விடுதண்லக்கூட்டணியா்க 
உருச்வடுத்தது. இதனமுடி்வா்க 1976இல 
தமிழீழம்தான தீர்வு என ்வட்டுக்ந்காட்ணடத் 

தீர்்ானத்ணத ச்வளியிடந்வண்டிய நிண்ல 
ஏற்்பட்டது.

இநதக் ்கட்சியின �ரம்பு �ாடி்களா்கக் 
்காைப்பட்ட சுதநதிரன ்பத்திரிண்க, தண்ல 
்வர்்களின ந்ணடப ந்பச்சு்கள, ்கவிஞர் ்காசி 
ஆனநதனின ்கவிணத்கள ந்பான்ற 
எல்லாந் சிங்கள்வன 
ச்கட்ட்வன என்ற ொராம் 
ெத்ணதக் ச்காண்டண்வ 
யா்க இருநதன. இணதத் 
தமிழ் ்க்்கள ்த்தியில 
ஊட்டு்வதில இநதக் 
்கட்சி அதி்க ்க்வனம் 
செலுத்தியது. சிங்கள 
்வரும் தமிழரும் சுட்ட 
்ண்ணும் ்பச்ணெ ்ண் 
ணும் ந்பான்ற்வர்்கள 
என (ஒருந்பாதும் ஒட்ட 
்ாட்டார்்கள) புத்த்கம் 
ச்வளியிட்டதும் சிங்கள 
்வனின முதுகுத் நதாலில 
செருபபுத் ணதத்துப 
ந்பாடுந்வாம், சிங்கள 
்வனின குருதிணயக் கூந 
தலில பூசுந்வாம் என 
்வக்கிர்ான ந்பச்சு்க 
ளாலும் தமிழ் ் க்்களுக் 
குக் கூறிய தண்ல்வர்்கள 
�ாடாளு்ன்ற அரசியல 
என்ற ச்பயரில ்வருடத் 
தின ச்பரும்்பகுதி �ாள 
்கணளச் சிங்கள்வருட 
நனநய ்கழித்தார்்கள.

மக்கள் மத்தியில் 
த�ோற்றுவிடுத�ோம் என்ற பயம்
தமிழ்த் தண்ல்வர்்களுக்குத் நதர்தல 

்கா்லத்தினந்பாது ஒரு ெநநத்கம் எழு்வ 
துண்டு. தாங்கள ந்பசிய துந்வெத்தின 
உரபபு ்காைாதுவிட்டால, ்க்்கள த்க்கு 
்வாக்்களிக்்காது விட்டுவிடு்வர் என்ற ்பயந் 
அது. இநதத் தண்ல்வர்்களின ் னநிண்லக்கு 

ஏற்்ப 1958, 1977, 1983்கா்லப்பகுதி்களில 
இடம்ச்பற்்ற இனக்்க்ல்வரங்கள இ்வர்்கணளத் 
தீர்க்்க தரிசி்களாக்கின. நதர்தல ்கா்லங்களில 
எழுச்சியா்க எணதயா்வது கூறினாலதன 
்க்்களின ்வாக்கு்கணளப ச்ப்ற முடியும் 
என்ற விதத்தில சதனனி்லஙண்கச் சிங்களக் 
்கட்சி்கணள வி்ர்சிப்பது, அநதக் ்கட்சி்கள 
ொர்நது ்வடக்குக் கிழக்கில ந்பாட்டியிடு 
்ப்வர்்கணளக் ச்காச்ணெப்படுத்து்வது என 
்ற்்ற அரசியல்வாதி்கணள ண்வத்துத் த்து 
ச்வற்றிணய உறுதிப்படுத்தந்வண்டிய நிண்ல 
இருநதது. எபந்பாதும் எதிர்க்்கட்சி ்வரி 

ணெயில இருக்கும் இநதத் தண்ல்வர்்களுக்கு 
அபிவிருத்தி விடயங்கணளக் ண்கயாளும் 
்வாய்பபு்கள இல்லாதிருநதன (2015-19 
்கா்லப்பகுதியில �ல்லாட்சி அரசில இநத 
்வாய்பபுக் கிணடத்தது). இநத நிண்லயில 
சிங்களக் ்கட்சி்களின மூ்லம் சதரிவு 

செய்யப்படு ந்வாரின 
செயற்்பாடு்கள இநதத் 
தண்ல்வர்்கணளப ்பாதித் 
தன.

புதிய�ர்களைக
்கைமி்றககு�து
்லங்கா ெ்ெ்ாெக் 

்கட்சியின தீவிர செயற் 
்பாட்டாளரா்க இருநத 
தர்்லிங்கத்ணதத் தமிழ் 
அரசுக் ்கட்சியில நெர்த்த 
தன மூ்லம் அ்வணர �ாடா 
ளு்ன்ற உறுபபினராக் 
கியது ்ட்டு்ல்லாது 
அ்வரின தனிப்பட்ட 
சொத்து்கணளயும் ்கட் 
சிக்்கா்கச் செ்லவிட ண்வத் 
தனர். ஆனால, தர்்லிங 
்கம் சதாடர்நதும் �ாடா 
ளு்ன்ற உறுபபினரா்க 
இருநதாலந்பாதும் என்ற 
நிண்லக்குத் தளளப்பட்டி 
ருநதார். இநதந்பான்ற 
சதாரு இ்றக்கு்திணய 
2013இல ்வட்ா்காை 
ெண்பத் நதர்தலினந்பாது 
ந்ற்ச்காளளந்வண்டிய 
நதண்வ இ்லஙண்க தமிழ் 

அரசுக் ்கட்சிக்கு ஏற்்பட்டது. முத்லண்ச்ெர் 
ந்வட்்பாளருக்குத் தகுதியான ஒரு்வர் 
தம்மிடம் இலண்ல என்ற முடிவின பினனநர 
ஓய்வுச்பற்்ற நீதியரெரான விக்நனஸ்்வரணன 
முத்லண்ச்ெர் ந்வட்்பாளரா்கக் ்களமி்றக்கி 
னர். அ்வணர முத்லண்ச்ெரா்க நிண்லப்ப 
டுத்திக்ச்காண்ட பினனர் எல்லா்வற்றுக்கும் 

ஆதாரங்கணளச் ெ்ர்பபிக்கு்ாறு ந்கட்ட 
ந்பாது அது (தமிழ் அரசுக் ்கட்சியிடம் 
ஆ்வைங்கணளபந்பணும் ்ரபு இலண்ல) 
தமிழ் அரசுக் ்கட்சியின அது்வணரயான 
ஓட்டத்துக்கு ் ா்றான செயற்்பாடா்க அண்ந 
தது.

விக்நனஸ்்வரனின இநதபந்பாக்கு 
கூட்டண்பபுக்கு எதிரான ஒரு ்ாற்றுத் 
தண்லண் உரு்வாக்கிவிட ந்வண்டும் என்ற 
ந�ாக்கில சி்ல அரசியல ஆய்்வாளர்்கள, 
ெட்டத்தரணி்கள, ்தத் தண்ல்வர்்கள, 
கூட்டண்பபுக்கு எதிரான ந்பாக்குணடய 
்வர்்கள எனப ்ப்லரும் விக்நனஸ்்வரனுக்குப 
்பக்்க ்ப்ல்ா்க நிற்்பதா்கக் ்காட்டியதால 
விக்நனஸ்்வரன தமிழ் அரசுக் ்கட்சிணயத் 
துணிநது வி்ர்சித்தார். பிரிநது தனிக் 
்கட்சியும் அண்த்துக்ச்காண்டார்.

2020 த�ர�ல் �ந� போடம்
்வட்ா்காை ெண்பயின நதாலவிக்குத் 

தமிழ் அரசுக் ்கட்சியின மூத்த உறுபபி 
னரான சி.வி.ந்க.சி்வஞானம் முக்கிய 
்காரைம் என �ாடாளு்ன்ற உறுபபினர் 
சிறீதரன ச்வளிப்பணடயா்கந்வ குற்்றம் 
ொட்டியிருநதார்.  2020நதர்தலில தமிழ்த் 
நதசியக் ்கட்சியின ்வடக்குத் தண்ல்வர்்களின 
ந்்லாண்ண்ணய கிழக்கு ்க்்கள பு்றக்்க 
ணித்திருநதனர். இதுவிடயத்தில ''்வடக்குத் 
த்லண் கிழக்குத் தண்லண்்கணளக் ்கட்டுப 
்படுத்த முடியாது'' எனக் கூட்டண்பபின 
தண்ல்வர் ச்வளிப்பணடயா்கக் ்கண்டித்தி 
ருநததும் குறிபபிடத்தக்்கது. சிங்கள்வ 
ணரயும் சதனனி்லஙண்க அரசியல ்கட்சி்க 
ளுடன ெம்்பநதப்பட்ட தமிழ்த் தண்ல்வர் 
்கணளயும் ண்வத்துத் தமிழ்த் நதசியக் ்கட் 
சி்கள �டத்திச் சென்ற அரசியல 2020இல 
மி்கவும் ்பாதிப்பான ்கட்டத்துக்குத் திரும் 
பியது. ந்பார் முடிவுற்று 10ஆண்டு்கள 
்கடநதபினபு தமிழ்த் நதசியக் ்கட்சி்களின 
செயற்றி்றன இனண்ணயயும், ்வட்ா்காை 
ெண்ப அர்த்த்ற்்றதா்க ்ாறியதற்கு்ா்க 
்க்்கள தமிழ்த் நதசியக் ்கட்சி்கணளப பு்றக் 
்கணித்தார்்கள.

2020நதர்தலில தமிழ் ் க்்கள சுய்ா்கச் 
சி்ல முடிவு்கணள எடுத்திருநதார்்கள. 
ஒருபிரிவினர் நதசியத்திலிருநது வி்ல்காது 
நதசியத்தின ்பக்்கம் நின்ற ்கநேநதிரகு்ார் 
அணி, விக்நனஸ்்வரன அணி்களுக்கு 
்வாக்்களித்தனர். ஏணனய ் க்்கள கூட்டண்ப 
ண்பத் தவிர்த்து ந�ரடியா்கந்வ ச்காழும்பு 
அரசுடன நிற்கும் ்கட்சி்கணள ஆதரித்தனர். 
இதன மூ்லம் தமிழ் அரசுக் ்கட்சியின தண்ல 
்வர் ்வடக்கிலும் செய்லாளர் கிழக்கிலும் 
நதாற்்கடிக்்கப்பட்டனர். தமிழ் அரசுக் 
்கட்சியின ஊட்கப ்பத்திரிண்கணய �டத்திய 
ெர்வை்ப்வன ் ற்றும் ொநதி சிறிஸ்்கநதராோ, 
ண்வத்தியர் சி்வந்ா்கன, ந்காடீஸ்்வரன 
ந்பான்ற்வர்்களும் நதாற்்கடிக்்கப்பட்டனர். 
அங்கேன இரா்�ாதன, டக்ளஸ் நத்வா 
னநதா, திலீ்பன, ்காதர் ் ஸ்தான, பிளணள 
யான, வியாநழநதிரன ந்பான்ற்வர்்கள 
ச்வற்றிச்பற்்றனர். இதில விக்நனஸ்்வரன, 
்கநேநதிரகு்ார் ச்பானனம்்ப்லம், செல்வ 
ராொ ்கநேநதிரன ஆகிநயாரின ச்வற்றியும் 
கூட்டண்பபின ்க்்கள செல்வாக்கினண் 
யால ஏற்்பட்டநத.

�ற்தபோள�ய முரணபோடு
சேனீ்வாவுக்குக் ்கடிதம் அனுபபியதால 

வி்பரீதம் �டநதுவிட்டது என்பது ஓர் 
உடனடிக்்காரை்ா்கக் கூ்றப்பட்டாலும் 
கூட்டண்பபின உட்்கட்சி முரண்்பாடு்களின 
உச்ெ நிண்லயிந்லநய சரந்லா, புசளாட் 
ஆகியன கூட்டண்பபிலிருநது சொல்லா்ல 
ச்காளளா்ல ச்வளிநயறியிருக்கின்றன. 
கூட்டண்பபுக்குள இ்வர்்கணள ஆயுதக் 
குழுக்்கள என்ற அணடயாளத்துடநனநய 

கூட்டமைப்பின் ப�ோக்கும் கூட்டமைப்பின் ப�ோக்கும் 
உட்கடசி முரண்களும்உட்கடசி முரண்களும்

வி.அருணோசலம்

 2020த�ர�லில் 
�மிழ்த் த�சியக 

்கட்சியின �டககுத் 
�ளல�ர்களின 
தமலோணளமளய 

கிழககு மக்கள் பு்றக்க 
ணித்திருந�னர. 
இதுவிடயத்தில் 

"�டககுத் �லளம 
கிழககுத் 

�ளலளம்களைக 
்கட்டுப் படுத்� 
முடியோது" எனக 
கூட்டளமப்பின 

�ளல�ர 
வ�ளிப்பளடயோ்கக 
்கணடித்தி ருந�தும் 
குறிப்பிடத்�க்கது



30வருடங்களுக்கு மேலா்கத் தமிழ்ாட்டிலுள்ள 
அ்கதி மு்காம்களில் தஙகியுள்ள ஈழ அ்கதி்களுக்கு 

இந்தியக் குடியுரிமேமயா இந்திய ேக்்களுக்கு இருக்்கக்கூடிய 
ஏமைய சமூ்க ேதிபமபா வழங்கபபடவில்மல எனபது 
துயரோை வரலாமே. இலஙம்கயில் மபார் முடிவுற்று 12 
ஆண்டு்கள ்கடந்த பினபும அவர்்கள ஏன ்ாடு திரும 
பவில்மல? மபார் முடிந்தபின தமிழ ேக்்களுக்குத் தமலமே 
தாஙகிய தமல வர்்க்ளால் அவர்்கம்ள மீ்ளவும குடிமயற்ே 
ஏன முடியவில்மல? யாழ குடா்ாட்டின ேக்்கள ததாம்க 
குமேந்ததால் ஏற்்கைமவ இருந்துவந்த 7்ாடாளுேனே 
உறுபபிைர்்களின பதவி ஏன 6ஆ்கக் குமேந்திருக்கிேது. 
ஆைாலும தமிழ்ாட்டிலுள ஈழ அ்கதி்கம்ள மீ்ளக் குடி 
மயற்றுவதற்கு யாழபபாணத் தமலவர்்கள முயற்சிக்்க 
வில்மல. ஈழ அ்கதி்களின ்ல்வாழவுக்்கா்க 317ம்காடி 
ரூபாமவ மு.்க.ஸராலின தமலமேயிலாை தி.மு.்க அரசு 
தைது பாதீட்டில் ஒதுக்கி அவர்்களுக்்காை வீட்டு வசதி்கள, 
்கல்வி, மவமலவாய்பபு எனறு ்லத்திட்டங்கம்ள வழங்க 
விருக்கிேது எனறு கூேபபட்டுள்ளது.

அங்குள்ள அகதிகளின் மனநிலை
தமிழ்ாட்டில் நீண்ட்காலம அ்கதியா்க வாழும வவுனியா 

மவச் மசர்ந்த ஒருவரிடம உமரயாடியமபாது, 30வருடங்க 

ளுக்கு மேல் அஙகு வாழந்துவிட்டதா்கவும மீண்டும 
வவுனியாவுக்கு வருவமத விருமபிைாலும 
பிளம்ள்களின படிபபு, ததாழில்வாய்பபு மபானே 
்காரணங்க்ளால் அவர்்கள ஒரு மபாதும இஙகு 
வரவிருமபுகிோர்்களில்மல எனபதும ததளி 
வாகியது. அஙகுள்ள நிலமே்களுக்கு ஏற்ப 
ஏமதா ்கஸரபபட்டுக் கூலிமவமல தசய்து 
சிலர் சிறிய ்கமட மவத்திருக்கிோர்்கள. பலர் 
்டோடும வியாபாரம, மேசன மவமல, 
தீந்மதபூசும ததாழில், கூலி மவமல்கள எை 
வாழக்ம்க ்டத்திவரும நிமலயில் ்காடு 
பத்திபமபாை தங்கள ஊர்்க ளுக்கு மீண்டும 
வந்து எனை தசய்ய முடியும? எனபதா்கக் 
ம்களவி எழுபபுகிேது அவர்்களின ேைநிமல.

இந்தியாவில் உள்ள அகதிகள இந்தியப் 
பூர்வீகர்கள்ான்

1977ஆம ஆண்டில் உள்ாட் 
டில் ் டந்த இைக்்கலவர ்காலத் 
தினமபாது ேமலய்கப பகுதி 
யிலிருந்து அமழத்து வந்த 
ேக்்கம்ளச் சாந்தியம 12 

கிராேங்களில் குடிமயற்றிைார்்கள. அதில் முசல்குத்தி 
மபானே கிராேங்கள முற்ோ்கக் ்காடு பத்திக் கிடக்கினேை. 
இந்தியாவில் அ்கதி்க்ளா்க உள்ளவர்்களில் தபருமபாலாை 
வர்்கள இந்த ேமலய்க அடிமயச் மசர்ந்தவர்்கம்ள. ஏற்்க 
ைமவ தமிழ்ாட்டிலிருந்து கூலி்க்ளா்க ேமலய்கத்துக்குக் 
த்காண்டுவரபபட்ட இவர்்கள மீண்டும தவறுஙம்கயுடன 
தமிழ்ாட்டுக்குச் தசனறிருக்கிோர்்கள. அவர்்கள மீண்டும 
இலஙம்கக்கு வரமவண்டிய நிமலயில்மல. தமிழ்ாட்டிலுள்ள 
ஈழ அ்கதி்களில் 20வீதோைவர்்கள திருச்சியில் வாழகின 
ேைர். அவர்்கள தவளி்ாட்டுத் ததாடர்பு்கள, பண பலம, 
்ல்ல வீடு்கள, முதலீடு்கள எை வசதியா்க உள்ள ைர். 
திருச்சியில் ோமவ மசைாதிராசாவுக்குச் தசாந்தோை தபரிய 
வீடுகூட உண்டு. தவளி்ாட்டு வசதியுள்ளவர்்கள, இறுதிப 
மபார்க் ்காலப பகுதியில் இந்தியாவுக்குச் தசனேவர் ்களகூட 
அ்கதிமு்காம்களில் இல்மல. அவவாறு வந்தவர்்களில் பலர் 
தவளி்ாடு்களுக்குச் தசனறுவிட்டைர். தற்மபாது மு்காம்களில் 
உள்ளவர்்களுக்கு இலஙம்கயில் பலோை உேவு இல்மல, 
தவளி்ாடு்களிலும இல்மல. இந்த நிமலயில் அவர்்கள 
இந்தியாவில் இருபபமதமய விருமபுகினேைர். ஈழ 
அ்கதி்களின ்ல்வாழவுக்குப பாதீட்டில் பணம ஒதுக்கிய 
ஸராலினின முடிமவ இலஙம்கயிலிருந்து வாழத்துத் 
ததரிவித்தவர்்களும விருமபுவதா்கமவ ததரிகிேது.

யாழப்்ாணத்து அகதிகள இல்லை
ஈழ அ்கதி்கம்ள ஒரு மபசு தபாரு்ளா்க மவத்து அரசி 

யல் ் டத்திய இலஙம்கத் தமிழ அரசியல்வாதி்கள அமத 
மவத்து இலஙம்க அரசுக்குத் தமலயிடிமயயும பிரச்சி 
மை்கம்ளயும த்காடுத்து வந்தைர். முதலமேச்சர் ஸராலி 
னின இந்த முடிவு இலஙம்கயிலுள்ள தமிழத் மதசிய அரசி 
யல்வாதி்களுக்குப பாத்கோைது. ஆைால், ்ாட்டுக்குத் 
திருமப விருமபாத அந்த ேக்்கம்ளப தபாறுத்தவமர இந்தி 
யாவில் உரிமேயுடன வாழவதற்்காை ஒரு வாய்பமப இதன 
மூலம தபறுகினேைர்.

யாழபபாணத்தில் ்காணி நிலேற்ே இந்த ேக்்கம்ள அரச 
்காணி்களில் குடிமயற்றி அவர்்கம்ளயும தேது ேக்்க்ளா்க 
ஏற்றுக்த்காளளும ேைநிமல யாழபபாணத் தமிழ அரசியல் 
்கட்சி்கள எதனிடமும இல்மல. ஏமழ ேக்்க்ளாை அவர்்கம்ள 
தவறும ம்கயும ்காலுடனும தபாறுபமபற்பதற்கு யாரும 
தயாரில்மல. இதுவமர ்காலமும ஈழ அ்கதி்கம்ளப பற்றி 
இலஙம்கத் தமிழ அரசியல்வாதி்கள கூறியததல்லாம தபாய் 
எனபது ஸராலினின முடிவுக்கு அவர்்கம்ள வாழத்துத் ததரி 
வித்து வருவதிலிருந்து ததளிவாகிேது. அவர்்கள இந்தியப 
பூர்வீ்கக் குடி்கள எனபதால் தடல்லி அரசும ்கால ்கதியில் 
அவர்்கம்ளத் தேது பிரமை்க்ளா்க ஏற்றுக்த்காள்ளமவ 
வாய்பபு்களுண்டு.
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மபணி வந்தார்்கள.  தமிழ அரசுக் ்கட்சி 
எபமபாமதா ேறுசீரமேக்்கபபட்டிருக்்க 
மவண்டும (குமேந்தபட்சம மபார் முடிவுற்ே 
தும இது நி்கழந்திருக்்க மவண்டும). ்ல் 
லாட்சி அரசினமபாது ே்காணசமபத் மதர் 
தமலப பிற்மபாடுவதற்குக் கூட்டமேபபு 
உறுதுமணயா்க நினேதற்குக் ்காரணம 
விக்மைஸவரனின தசல்வாக்கு அதி்கரித்து 
விடக்கூடாது எனபதற்்கா்கமவ.

தற்மபாது உள்ளதுமபானே பல முரண்பா 
டு்கள ஏற்்கைமவ கூட்டமேபபுக்குள 
வந்திருக்கினேை. அவற்மேத் தங்களுக்குள 
மபரம மபசி ஒட்டுபமபாட்டதன பினைர் 
இந்தியாவின அழுத்தம, சர்வமதச அழுத் 
தம ்காரணோ்க ஒனோ்க இயஙகுோறு 

பணிக்்கபபட்டிருக்கிேது எைப புதுக்்கமத 
ஒனமேக் கி்ளபபுவமத வழக்்கோ்க இருந் 
தது.

தற்மபாது ்கட்சிக்குள ஏற்பட்டுள்ள 
முரண்பாட்டுக்கும ேக்்களுக்கும எந்தச் 
சமபந்தமும இல்மல. இது ்கட்சித் தமல 
வர்்களுக்கிமடயிலாை முரண்பாடு்கம்ள. 
தமிழரசுக் ்கட்சி இம்ளஞர் அணி ஒனமேக் 
்கட்டி வ்ளர்க்்க முடியாேல்மபாைது கூட 
எதிர்்காலத்தில் அந்தக் ்கட்சி ேக்்கள ேத்தி 
யில் நிமலத்து நிற்்க முடியாது எனபமதமய 
்காட்டுகிேது. 22 ் ாடாளுேனே உறுபபிைர் 
்கம்ள மவத்திருந்த கூட்டமேபபு தற்மபாது 
6ஆ்கச் சுருஙகிவிட்டதும இத்தம்கய 
முரண்பாடு்கள பரிசாக்கியதுதான. 

கூட்டமைப்பின்...கூட்டமைப்பின்...

யாழப்்ாணத்தில் காணி நிைமற்ற 
இந்் மககல்ள அரச காணிகளில் 
குடியயறறி அவர்கல்ளயும் ் மது 

மகக்ளாக ஏறறுக்காளளும் மனநிலை 
யாழப்்ாணத் ் மிழ அரசியல் கடசிகள 
எ்னி்டமும் இல்லை. ஏலை மகக்ளான 

அவர்கல்ள ் வறும் லகயும் 
காலு்டனும் ் ்ாறுப்ய்ற்்றகு யாரும் 

்யாரில்லை
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வேலணையூர் _ தாஸ்அம்மா
கைநழுவிச் செல்கின்மாயமா 
ைமாற்றின ைமாலே!
விழுந்து சைஞ்சுகில்ன 
எஞ்சிய எனசனமாரு சுடகையும அகையமாலே! 
சேமாணகடக்குழியில் ் மாத்திை்மாவது ேங்கி நில்

இந்தக் கவித்ததை எழுத்ததாளர் உமதாவர்தரதாஜன் ்தனது முகநூல் 
பக்கததில் 07/2021/6.49amக்கு எழுதினதார்.

்தனது ்ததாயின் இறுதிக்கணஙகதள 
அருகிருநது பதார்க்கின்்ற ஒரு மகனின் துைர 
நிதைதை எடுததுக்கதாட்டுவ்ததாக இருந்தது 
அது.

நீள எழு்ததாமல் ஒருசிை ச�தாறகளிலைலை 
ஆறச்றதாணதா மனதின் துைரதத்த இ்றக்கி 
தவபப்ததாக இருந்தது இக் கவித்த ... இது 
சவளிைதாகி மூன்று மணி லேரததில் உமதாவின் 
அமமதா கதாைமதானதார் இந்தத துைரச்  ச�ய்தி 
தையும ்தனது பக்கததில் பதிவு ச�ய்து 
இருந்ததார் உமதாவர்தரதாஜன்  ....

உமாவின் தாயாருக்கு அஞ்சலிகள்...
இவவதாறு மனதின் உணர்வுகதள சவளிப 

படுததும ஒரு ச�ைைதாய்  அதமகி்றது கவித்த.அ்ததாவது துைர் ச�தால் 
லும கவித்தகள் இன்னும உணர்வுக்கு சேருக்கமதாய் அதமகின்்றன.
ஏலனதா வதாழ்வில் துைரதத்த அதிகம விருமபதா்த மனி்தர்கள் துைரக் 
கவித்தகதள அதிகம விருமபுகி்றதார்கள் என்பது்ததான் முரணேதக .

கவிஞர் கருைாகரன் 
இவர் கூடு்தைதாக இைக்கிைக்கதாரர்கள் அறிந்த கவிஞர். அரசிைல், 

�மூகம�தார்நது பை ்தளஙகளில் எழுதி வருபவர்  இவர் முன்பு எழுதிை 
கவித்த ஒன்று முகநூலில் வதாசிக்க கிதைத்தது.

கதா்தலின் துைரதத்த ஒரு சபண வழிைதாகப லபசுகின்்ற கவித்த.
நிைதத்த, சபதாழுதுகதள, மனி்த உணர்வுகலளதாடு இதணதது 
எழுதுகின்்ற �ஙககதாை ்தமிழ்க்கவித்தகதள நிதனவூட்டுவ்ததாய் 
அதமந்த ஓர் அழகதான உணர்வுமிக்க கவித்த கதா்தலின் துைர் 
ச�தான்னதாலும அந்தக்  கதா்தலின் சமன்தமயும அன்பும சவளிபபடும 
இந்தக் கவித்தயின் ச�தாறகள் வதாசிபபவலரதாடு நீணை லேரம வரு 
கி்றது....

எனனுளலளே
ேமா்கை பூத்ேது இனறிைவு
அல்லி ் ேரந்ேது லநற்று
நீங்ைள வைவில்கே
யமாலைமாடு செனறீர சநடுந்தூைம?

இந்ே வமாெலில்
ல்மாஜமா பழுத்ேது ைமாகேயில்
்ல்லிகை சிரித்ேது ் மாகேயில்
அனசபன் செமால் ேவிக்குது
ஏன வைவில்கே இனனும?

்மாகேயில்
வமானவில் லேமானறுது முனலன
ஆறு பமாயுது அருலை
எங்லை செனறீர சபயரந்து
எபபடியிருபலபன ேனித்து?

துயர் ச�ொல்லும் கவிதைகள்

கூேலில்
ஆடிக்ைளிக்கி்து ் யில்
கூவிச்சிரிக்கி்து குயில்
அளளிச் செமாரிகி்து துயர
ஏது செயலவன இங்கிருந்து.

இல்தலபதால் கதா்தலின் அன்பும பிரிவின் துைரும சவளிப 
படும கமபனின்கவித்தசைதான்்றபபதார்க்கைதாம, ரதாவணனதால் 
அல�தாகவனததில் சித்ற இருந்த சீத்த ்தன் கணவனின் கதா்ததை 
எணணி பிரிவதால்  வருநதி இரஙகுவ்ததாக அதமயும அந்தப  பதாைல்

விழுேல், விமமுேல், ச்யஉ் சவதுமபுேல், சவருவல்,
எழுேல், ஏங்குேல், இைங்குேல், இைமா்கன எணணித்
சேமாழுேல், லெமாருேல், துளேங்குேல், துயர உழத்து உயிரத்ேல்,
அழுேல், அனறி, ் ற்று அயல் ஒனறும செயகுவது அறியமாள. 

இபபதாைல் கதா்தல் துைரின் பை நிதைகதள எடுததுக் கதாட்டு 
வ்ததாக அதமயும லபதார்ச்சூழல் கதாரணமதாக ்தஙகள் துதணதை 
இழநது இருக்கி்ற, இன்னும 
ல்தடிக்சகதாணடிருக்கி்ற, புைப 
சபைர்வு கதாரணமதாகத  ்தஙகள் 
அன்பதான துதணதைப  பிரிநதி 
ருக்கி்ற ஈழததுப சபணகளின் 
துைர் நிதைலைதாடு  இந்தக் 
கவித்ததை ஒபபிட்டு லேதாக்க 
ைதாம. 

இவவதாறு வதாழ்வின் துைர் 
நிதை லபசுகின்்ற கவித்தகள் 
லபதால் சிை கவித்தகள் விததிைதா 
�மதான லவடிக்தகைதான உணர் 
வுகதளயும சவளிபபடுததுவ 
துணடு.

ேரணி சிோ
வரணி சிவதா என்று அதழக் கபபடுகின்்ற சிவரதா�தா அவர்கள் 

கவித்தகள் அதிகம எழு்ததா விட்ைதாலும எழுததுததுத்றயில் 
ச்ததாைர்நது இைஙகுபவர்.அவர் ்ததான் சிகசரட் பதாவதனதை 
நிறுததிைத்த ேதகச்சுதவைதாகத  துைர் ல்ததாய்ந்த அனுபவததில் 
அணதமயில் எழுதியிருந்ததார் பதார்க்கி்றலபதாது ஒரு பிரிவின் 
கவித்தலபதால் ச்தன்படுகின்்ற இக் கவித்த சகதாஞ�ம விததிைதா�மதான 
வதாசிபபனுபவதத்தத ்தருவது  ச�மமண வதா�கர்களுக்கதாக....

நமாளுக்கு நமாேமாறு ேடகவக்குக் குக்யமா்ல் 
விைல்பற்றி, 
விைலிடுக்கில் கவத்துருட்டி வருடி, 
முைரந்து 
இேலழமாடு இேழ் சபமாருத்தி 
இழுத்து உறிஞ்சி
இபபி்பபில் இனி ஒரு நமாலளேனும பிரிேல் அரிசேனறிருந்ே
உ்சவமானக்த் சேமாகேத்து
இனல்மாடு ஆ்மாணடுைள

(வரும )
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வேடவ�ோ, படடோம்பூச்சிவ�ோ 
அலைந்து திரிேது இலைல�த் 
வேடி. இந்ே அலைேல் தேளிேோ� 
திடடமிடல் இல்ைோே ஒரு ப� 

ணம். ஆ�ோல் இந்ேப் ப�ணத்துக்குக் 
குறிக்வகோள் இல்லை என்று கூற முடி�ோது. 
அந்ேக் குறிக்வகோள் இன்னும் எழோே பசிக்குள் 
புலேந்து கிடக்கிறது. அவேோறுேோன் ே�து 
இளலையில் அல்வபர்ட ஐன்ஸ்டீன் அலைந்து 
தகோண்டிருந்ேோர். வேைத்லே 'வீணடிக்கோைல்' 
ேோழக்லகயில் எலேயும் சோதிக்க முடி�ோது. 
ஆ�ோல் இது இன்லற� தபறவறோருக்கு 
சுத்ேைோய்ப் புரிேதில்லை. அடிலைத்ே�ம் 
வபோன்ற உலழப்லப எதிர்போர்க்கும் போட 
சோலைக் கல்விமுலறல�த் ேோக்குப்பிடிக்க 
முடி�ோைல், போடசோலைல� விடடு இத்ேோலி 
யின் போவி�ோ (P�எல�) ேகருக்கு 
ேந்திருந்ேோர். இருபேோம் நூறறோண்டின் 

ஆைம்பம் அது. இத்ேோலியில் லகத்தேோழில் புைடசியின் 
ஆைம்பம்.

ஐன்ஸ்டீனின் ேந்லே ஒரு தபோறியி�ைோளர். இத்ேோலியின் 
படுஆ (P��ை�) பிைவேசத்தில் முேல் மின்சோை உறபத்தி 
நிலை�த்லே நிறுவும் பணியிலிருந்ேோர். ஐன்ஸ்டீன் 'கோன்ட'டின் 
(மு�தே) எழுத்துக்கலள ேோசிப்பதிலும் , அவேப்வபோது 
போவி�ோ பல்கலைக்கழகத்துக்குப் தபோழுதுவபோக்குக்குச் 
தசல்ேதிலும் வேைத்லேக் கழித்ேோர். ஆம், தபோழுதுவபோக்கிறகுத்ேோன் 
தசன்றோர், ஏத�ன்றோல் அங்கு அேர் ேன்ல�ப் பதிந்துதகோள்ள 
வில்லை, பரீடலசகளுக்கு முகங்தகோடுக்க வேண்டி� துர்போக்கி� 
நிலைக்கு அேர் ேள்ளப்பட விரும்பவில்லை. தேறும் சந் 
வேோஷத்துக்கோக ைடடுவை விரிவுலைகளுக்குச் தசன்றோர். இவ 
ேோறுேோன் சிறந்ே விஞ்ோனிகளும், கலை்ர்களும் உருேோகி 
றோர்கள்.

பணம், புகழ இலே இலைல�ப் பிடிக்க எறி�ப்படும் 
எலும்புத்துண்டுகள். இந்ேச் சந்ேர்ப்பத்தில் இலை, எம் ஆன்ைோ, 
இே�ம். இேன் பின் சூரிச் (ணுைசiஉh) தபோலிதடக்னிக் கல்லூ 
ரியில் ேன்ல�ப் பதிவு தசய்துதகோண்டு இ�றபி�ல் கறபதில் 
மூழகி�ோர், மூழகடிக்கப்படடோர். சிை ஆண்டுகள் கழித்து, 
1905இல், அேர் அக்கோைத்தின் பிைபை விஞ்ோ� இேழோ� 
'அ�ைன் தடர் பிஸிக்'ல் (யுnத�டேn �ேச Phைளலை) மூன்று 
வகோடபோடுகலள தேளியிடுகிறோர். இலே ஒவதேோன்றுவை 
வேோபல் பரிசுக்குத் ேகுதி உலட�லே.

முேைோேது அணுக்களின் இருப்லப நிரூபிக்கிறது.
இைண்டோேது குேோண்டம் இ�க்கவி�லின் (்ை�தேைஅ 

அேஉh�niஉள) முேல் அடிக்கல்லை ேோடடுகிறது.

மூன்றோேது அேரின் முேல் சோர்பி�ல் வகோடபோடலடச் 
தசோல்கிறது.

இன்று இது 'சிறப்புச் சோர்பி�ல் வகோடபோடு' (ளுPேஉல�ட 
ேோேழசை ழக சேட�ேஎலேை) எ� அறி�ப்படுகிறது. இந்ேக் 
வகோடபோவட வேைம் எவேோறு பக்கச்சோர்போக ேடந்துதகோள்கிறது 
என்பலேப் பலற சோறறுகிறது.

அல�ேருக்கும் வேைம் ஒவை வேகத்தில் ேகர்ேதில்லை. குறிப் 
பிடட சிை கோைணிகள் வேறுபடுைோயின், ஒருேருக்கு ஒரு நிமிடம் 
இன்த�ோருேருக்கு நூறு நிமிடங்களோகக்கூட இருக்கைோம். ('ேோன் 
ஒரு நிமிடம் தசைேளிச்சோ, அது நூறு நிமிஷம் தசைேளிச்ச 
ைோதிரி'). வேேர்களின் பகல், ேைக்குப் பை யுகங்கள் என்போர்கவள, 
வேேர்கள் உண்லைவ�ோ தபோய்வ�ோ, வேைத்தின் சோர்புத்ேன்லை 
உண்லை�ோய்ப்வபோ�து. இலே இ�றபி�லில் ஒரு பிைசித்தி 
தபறற உேோைணம் மூைம் விளங்கப்படுத்துேோர்கள். அலே 
'இைடலட�ர் புதிர்' (வுறin P�ச��ழஒ) என்று கூறுேோர்கள். 
அேோேது இைண்டு இைடலட�ர்கள், ேோம் ைோறறோன் திலைப்பட 
சூர்�ோக்கலள எடுத்துக்தகோள்வேோம், அேர்களில் ஒருேலை 
பூமியில் விடடு விடடு ைறறேர் மிகவும் வேகைோக (ஒளியின் 
வேகத்வேோடு ஒப்பிடத்ேக்க கணிசைோ�ளவு வேகம்) விண்கைத்தில் 
சிை ஆண்டுகள் ைடடும் ப�ணித்து விடடு பூமிக்கு மீண்டும் 
திரும்பி�ோல், ப�ணித்ே சூர்�ோ இன்னும் 'சிக்ஸ் போக்' உடன் 
இளலை�ோகவே இருப்போர். ஆ�ோல் பூமியில் பை ஆண்டுகள் 
கடந்து வபோய் , பூமியிலிருந்ே சூர்�ோ 'ேோைணம் ஆயிைம்'

திலைப்பட ே�ேோ� ேோத்ேோச் சூர்�ோேோக ைோறிவிடுேோர். (ஆ�ோல் 
அப்தபோழுதும் தகௌேம் வை�ன் அவே கலேல� லேத்து படம் 
எடுத்துக்தகோண்டிருப்போர்...����ைைைைை ஹ...).

புகழ ஐன்ஸ்டீல�ச் சூழந்ேது. பை பல்கலைக்கழகங்கள் 
வேலை ேழங்கி ேைவேறற�. ஆ�ோல் ேன் கண்டுபிடிப்பின் 
தேறறியின் களிப்லபவிட அேனுள் ைலறந்திருக்கும் ஒரு 
பிைச்சில� ஐன்ஸ்டீனின் கண்களில் நிேம் உைோவி�து, நிழைோய், 
க�ேோய், நீங்கோே வப�ோய். ஏத�ன்றோல் இந்ேக் வகோடபோடு அது 
ேலை அறி�ப்படட புவியீர்ப்புக் வகோடபோடுடன் முைண்படடது.

(தேோடரும்)

thukyu;06
11  - 17 

புரட்டாதி 2021

8

கஜந்தன்

ஒருவரை பூமியில் விட்டு விட்டு மற்றவர் 
மிகவும் வவகமாக (ஒளியின் வவகதவ்தாடு 
ஒப்பிடத்தகக கணிசமானளவு வவகம்) 
விணகலததில் சில ஆணடுகள் மட்டும் 
பயணிதது விட்டு பூமிககு மீணடும் 

திரும்பினால், பயணித்த சூர்யா இன்னும் 
'சிகஸ் பாக' உடன் இளரமயாகவவ இருப்பார். 

ஆனால் பூமியில் பல ஆணடுகள் கடநது 
வபாய் , பூமியிலிருந்த சூர்யா 'வாைணம் 

ஆயிைம்'
திரைப்பட வய்தான ்தாத்தாச் சூர்யாவாக 
மாறிவிடுவார். (ஆனால் அப்்பாழுதும் 
்கௌ்தம் வமனன் அவ்த கர்தரய ரவதது 

படம் எடுததுக்காணடிருப்பார்...
னயனனலலலலல ஹ...)

விஞ்ானி கார்வலா வைா்வள்ளியின் "வசவின் பிரிஎப் 
்லஸன்ஸ் ஒன் பிசிகஸ்''ஐத ்தழுவி எழு்தப்பட்டது. 
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12.9.2001அன்று மட்டக்களப்பு மமல் நீதிமன்்றத்தில் 
முன்னிலைப்்படுத்்தப்்படம்டன். அங்கிருந்த நீதி்பதி ராமச்சநதிரன் 
அவர்கள் வவுனியாவுககு மாற்றாைாகிவிட்ட்தால் அன்று நீதி 
மன்்றம் இயங்்கவில்லை. அடுத்்த மா்தம் 16ஆம் தி்கதிககு மறு்படி 
யும் வழககுககுத் ்தவலைம்பாட்டார்கள். இவ் 
வா்றான ்சந்தரப்்பங்்களில் ஒரு ல்கதி எந்தவி்த 
பிரமயா்சனமும் இன்றிச சில்றககுள் கி்டக்க 
மவண்டியிருககும். அ்தறகு நீதித்துல்ற எந்த 
மாறறு வழி்கலளயும் முன்லவப்்பதில்லை. 
அல்ைது ல்கதி்கலளக ்கண்டுக்காள்வம்தயில்லை. 
எதிர்பாரார்த எந்த வி்டயத்ல்தயும் மனம் 
எதிரக்காள்வ்தறகுச ்சங்்க்டப்்படுவது மனி்தனின் 
க்பாதுவான இயல்பு. நல்ைது ந்டந்தால் அது 
அதிஷ்டம். இல்ைாவிட்டால் துரதிஷ்டம்.

11.9.2001இல் அகமரிக்க ந்கரான நியூ 
மயாரககில் அல்க்காய்தா ஆய்த இயக்கம் ்பய 
ணி்கள் வானூரதி மூைம் இரடல்டக ம்காபுரங் 
்கலளத் ்த்கரத்்த க்சயதிலயத் க்தாலைக்காடசியில் 
்பாரத்ம்தன். முககியமான ஒரு ்தாககு்தலின்ம்பாது 
நான் மட்டக்களப்புச சில்றச்சாலையில் இருந 
ம்தன் என்்பல்த இப்ம்பாது நிலனத்்தாலும் 
ஞா்ப்கம் வரும்.

19.9.2001இல் மட்டக்களப்புச சில்றயில் 
ல்கதி்கள் தினம் க்காண்்டா்டப்்பட்டது. அன்று 
ல்கதி்களுககு ஒரு முடல்டயும் ஒரு இனிப்பும் 
கில்டத்்தது. எல்ைாம் இறுகிப்ம்பான சூழலில்்தான் 
வாழகல்கயின் அருலம க்தரியும். மட்டக்களப்புச 
சில்றச்சாலை ்தமிழச சூழலில் இருப்்ப்தால் 
மனதுககு இ்தமா்க இருப்பினும் க்பாழுதும்பாவது 
மி்கவும் ்கஸரமா்க இருககும். பூ்சாவில் நில்றய 
நண்்பர்கள் இருப்்ப்தாலும் நீண்்ட நாள்்கலள 
அங்கு ்கழித்துவிட்ட்தாலும் அங்கு ஒரு நாலளக 
்கழிப்்பது ஒப்பீட்டளவில் சு்கம்ம்பாை க்தரிகி்றது. 
சில்றச்சாலை்களில் ல்கதி்களின் மனநிலை 
எப்ம்பாதும் ஒமரமாதிரியா்க இருப்்பதில்லை என் 
்ப்தறகு இத்்தல்கய துன்்பங்்கமள ்காரைமாகும். 
ஒரு ம்காைத்தில் ்சரிகயனப்்படுவது இன்கனாரு 
ம்காைத்தில் அ்தறகு மநர எதிரான்தா்க ஆகி 
விடும். அல்தவி்ட மட்டக்களப்புக ல்கதி்கள் ்பைரின் வீடு்கள் 
சில்றச்சாலைககு அருகில் இருந்தன. அவ்வாறு குடும்்பத்்தவர 
அருகில் இருககும்ம்பாது ்தங்்கள் க்சாந்த ஊரி மைமய சில்றககுள் 
மு்டங்கிக கி்டப்்பது மவறு்பட்ட மன உலளச ்சலைக க்காடுககும்.

மட்டக்களப்புச சில்றச்சாலைககுள் ஒரு சிறிய பிள்லளயார 
ம்காவில் உண்டு. ஒவ்கவாரு கவள்ளிககிழலம்களிலும் அங்கு 
விம்ச்ட பூல்ச ந்டககும். க்பாங்்கல், ்க்டலை, ்பஞ்சாமிர்தம், அவல் 
எல்ைாம் ்தருவார்கள். எமது பிரிவிலுள்ள சிை ல்கதி்கள் 
்காலையிமைமய ம்காவிலுககுப்ம்பாய மவலை்கலளச க்சயவார்கள். 
மட்டக்களப்புச சில்றச்சாலையில் ்சா்தாரை சில்றகல்கதி்கலளவி்ட 
அரசியல் ல்கதி்களுககு மரியால்த க்காடுத்ம்த ந்டநதுக்காள்வார்கள். 
சிை ்சந்தரப்்பங்்களில் ல்கதி்கள் அவறல்றத் துஷபிரமயா்கம் 

மட்டக்களப்புக க்கதி்களின் மன உகளச்சல்மட்டக்களப்புக க்கதி்களின் மன உகளச்சல்
க்சயது கீழநிலைககுப் ம்பாவதுண்டு.

மட்டக்களப்புச சில்றயில் அரசியல் ல்கதி்களா்க இருந்த க்பரும்்பாைா 
னவர்கள் கிராம வாசி்கள். அவர்களது குடும்்பங்்களும் இவர்கள் 
சில்றககு வந்தபின் நாளாந்த வருமானமில்ைாது கநாநதும்பாயிருந்தன. 

சிைர ்தம்மி்டமிருந்த ஆடு, மாடு, ்காணி, நல்க 
என்்பறல்ற விறறுச சில்றயில் எடுப்ம்பாலர 
கவளிமய எடுக்க முயன்று ்சட்டத்்தரணி ்கலள 
மமலும் ்பைக்காரர்களா்க மாறறி மமலும் ்கஸர 
நிலைககுத் ்தள்ளப்்படடிருந்தன. ஒருவன் ்தான் ஓடித் 
திரிந்த ஊரில் உள்ள சில்றககுள் ல்கதியா்க இருப்்பது 
என்்பது நிலனத்துப் ்பாரக்க முடியா்த துன் ்பம். 
கவளிமய க்தரியும் எல்ைாமம அவனுககு மனக 
்கவலைலய ஏற்படுத்தும். அவர்களது ஊர ஆையங் 
்களில் எழுப்்பப்்படும் மணிமயால்ச, ்காறறு, ்பருவ 
்காை மாற்றம் என கவளிமய அனு்பவித்்த எல்ைாவற 
ல்றயும் உள்மளயிருநது மயாசிககும்ம்பாது இரடடிப் 
புத் துன்்பமா்க இருககும்.

15.9.2001இல் ்தனது மூத்்தபிள்லள ல்சககிள் 
சில்லுககுள் ்காலைக குடுத்துக ்காயத்து்டன் இருககி 
்றாள் என்றும் சின்னப் பிள்லளககும் மலனவிககும் 
்காயச்சல் என்றும் அறிநது எனது அல்றயிலிருந்த 
துலர என்்ற ல்கதி குலுங்கிக குலுங்கி அழு்தான். 
நானும் ஐயரும் அவனுககு ஆறு்தல் கூறிமனாம். 
அவ்வளவு்தான் எங்்களால் க்சயய முடிந்தது. துலர 
என்்ற ல்கதிககுப் ்பயங்்கரவா்தத் ்தல்டச்சட்டம் ்பற 
றிமயா மவறு க்பாது வி்டயங்்கள் ்பறறிமயா க்தளி 
வில்ைா்தவன். ்படிப்புக குல்றவா்க இருந்தாலும் நல்ை 
உலழப்்பாளி. அவனது வழககு வி்டயம் ்பறறி வி்சா 
ரித்்த இன்மனார ல்கதி, ''உனது மூத்்த க்பண் பிள் 
லளககு எத்்தலன வயது?'' என்று ம்கட்க, ''7வயது'' 
என்்றான் துலர. ''எப்்படியும் பிள்லளயின் ்சாமத்தியச 
்ச்டங்குககு வீடடுககுப் ம்பாயவி்டைாம் ்கவலைப்்ப 
்டாமல் இரு'' என்்றான். இப்்படி ஒரு இடி விழுந்த 
க்சயதியில் ்கவலைப்்ப்டாமல் இரு என்்றால் அவ 
னால் எப்்படி முடியும்.

க்பாதுவா்க மட்டக்களப்புச சில்றயில் உள்ள பிரச 
சிலன அங்கு வழககுக்கா்க அல்ைது உ்றவினர்கலளப் 
்பாரக்ககவனக ்களுத்துல்ற, பூ்சா சில்ற்களில் 

இருநது வரு்பவர்கள்்தான் அதி்கம். மாலை 5.30 மணிககும் 6 மணிக 
கும் இல்டயில் கீமழயுள்ள அல்ற்கள் பூட்டப்்படுவ்தால் மமல்மாடியிலுள்ள 
க்தாலைக்காடசியின் ஊ்டா்கச க்சயதி்கள் எ்தலனயும் ்பாரக்கச 
்சந்தரப்்பம் கில்டப்்பதில்லை. ்பத்திரில்க்களும் தினமும் கில்டப்்பதில்லை. 
்பத்திரில்க்கலள எடுக்கப் பிர்தம கெயிைர, நைன்புரி அதி்காரி, ்களஞசி 
யப் க்பாறுப்்பாளர என அலையமவண்டியிருககும். விசிறறில் (ல்கதி்க 
லளப் ்பாரலவயி்ட வரு்பவர்கள்) ல்கதி்கள் வாங்கும் ்பத்திரில்க்கள் 
சினிமாலவ முககியப்்படுத்துவ்தா்க அலமயும். சில்றயில் சிறிய 
வாகனாலிப்க்படடி ஒன்று இருந்தது. அதில் ்பாடடுக ம்கட்பது மடடும் 
ல்கதி்கள் அக்கல்றயா்க இருப்்பார்கள். நாடடு ந்டப்பு்கலள அறிவது 
சிரமம். சில்றச்சாலைககு அருகில் துப்்பாககிச ்சமர ஒன்று ந்டந்தால்கூ்ட 
அந்தச க்சயதி பிநதித்்தான் எமககுக கில்டககும்.        (க்தா்டரும்)

தனது 
மூததபிள்ளை 
்ைக்கிள 

சில்லுக்குள 
கா்ைக் குடுததுக் 

காயததுடன் 
இருக்கிறாள 

என்றும் சின்னப் 
பிள்ளைக்கும் 
ம்னவிக்கும் 

காய்சைல் என்றும் 
அறிந்து எனது 
அ்றயிலிருந்த 

து்ை என்ற ் கதி 
குலுங்கிக் 
குலுங்கி 
அழுதான்



ஆண்களை வெளியேறும்படி வ�ொல் 
லிவிட்டு அந்த ெகுப்பிலிருந்த  ஒன் 
்பது வ்பண்களையும துப்்பொக்கிேொல் 
�ரொமொரிேொ்கச் சுட்டுத் ்தள்ளினொர். 
அ்தற்கு முன்னர் ்தொன் வ்பணணி 
ேத்ள்த எதிர்த்துப் ய்பொரொடு்பெர் 
என்று கூறிவிட்யடே அந்தச் சூட்ளடே 
நி்கழ்த்தினொர். இந்தத் துப்்பொக்கிச் 
சூட்டேொல் அந்தப் ்பல்்களைக்்கழ்க 
ெழொ்கயம அதிர்நதுய்பொனது. நடு 
நடுங்கிக்வ்கொணயடே அங்கிருந்த 
ெர்்கள் திக்குத் வ்தரிேொமல் சி்தறி 
ஓடினர். இந்த நிளையில், துப்்பொக் 
கியுடேன் மொர்க் யைொபின் அந்தப் 
்பல்்களைக்்கழ்கத்தின் பிற ்பகுதி்களி 
லும வ்பண்களைத் ய்தடிக் குறிளெத் 
துச் சுடேத்வ்தொடேங்கினொர். சிற்றுண 
டிச்�ொளை அருகிலிருந்த மற்வறொரு 
ெகுப்்பளற என்று ய்தடித் ய்தடிே 
ளைந்த அெரது ்கணணில் ்பட்டே 
யமலும ஒரு வ்பணளணையும சிை 
ஆண்களையும சுட்டுத்்தள்ளினொர். 
இெரது துப்்பொக்கிச் சூட்டுச் �ம்பெம 

கிட்டேத்்தட்டே 20நிமிடேங்்கள் 
ெளர நீடித்்தது.

பெண்களே குறி
துப்்பொக்கியுடேன் ெகுப்பு 

ஒன்றுக்குள் நுளழந்த 
ஆயு்தொரி அங்கு விைக்்கக் 
்க ொட்சிளே ெழங்கிக் 
வ்கொணடிருந்த மொணைெளர 
அணுகி அள்த  நிறுத்தும 
்படி வ�ொல்லி ெகுப்்பளற 
யின் ஒரு ்பக்்கத்துக்கு 
அளனெளரயும ஒதுங்கு 
மொறு வ�ொல்ை, அள்த 
நள்கச்சுளெேொ்கயெ அங்கிருந்தெர்்கள் எணணினர். அெர் துப்்பொக்கிேொல் 
சுடும ெளர்தொன் அந்த எணணைம நீடித்்தது. அங்கிருந்த ஐம்பது 

ஆண்களையும வெளியேறும்படி ்கட்டேளையிட்டே பின் 
னர் அங்கிருந்த வ்பண்களிடேம 'நொன் வ்பணணிேத்ள்த 
எதிர்த்துப் ய்பொரொடுகியறன்' என்று வ�ொல்ை, அதில் ஒரு 
மொணைவி '்பொருங்்கள், நொங்்கள் வ்பொறியிேல் ்படிக்கும 
வ்பண்கள் மட்டுயம, நொங்்கள் ஆண்களுக்கு எதிரொ்க 
இருக்கியறொம என்று வ�ொல்லி வ்தருவில் அணிெகுக்்க 
இல்ளை. �ொ்தொரணை ெொழ்க்ள்க நடேத்தும மொணைெர்்கள்'' 
என்றொர், 'நீங்்கள் வ்பண்கள், நீங்்கள் வ்பொறியிேைொைர்்கைொ்கப் 
ய்பொகிறீர்்கள். நீங்்கள் அளனெரும வ்பணணிேெொதி்கள். 
நொன் வ்பணணிேெொதி்களை வெறுக்கியறன்.' என்று 
வ�ொல்லிக்வ்கொணடே ஆயு்த்தொரி அந்தப் வ்பண்களை 
இடேமிருநது ெைமொ்கத் துப்்பொக்கிேொல் சுட்டேொர். பின்னர், 
இரணடேொெது மொடி நளடே்பொள்தப் ்பகுதியில் மூன்று 
மொணைெர்்களை யநொக்கிச் சுட்டேதில் அெர்்கள் ்கொேங்்களுக் 
குள்ைொகினர், மற்வறொரு அளறக்குள் நுளழெ்தற்கு முன்பு 
அெர் ஒரு மொணைவிளேச் சுடே முற்்படே துப்்பொக்கி சுடேத் 
்தெறிேது, பின்னர் ்தொன் விட்டுச் வ�ன்ற அளறக்குத் 
திருமபிே துப்்பொக்கி்தொரி உள்ளிருநது ்க்தளெப் பூட்டிக் 
வ்கொணடிருந்தெர்்களை யநொக்கிச் சுட்டேொர். பின்னர் 
நளடே்பொள்தயில் ந்கர்நது, மற்றெர்்களைச் சுட்டேொர். பின் 

னர் அெர் பூட்டிே ்க்தவின் ஜன்னல் ெழிேொ்கப் பிறிவ்தொரு வ்பணளணைச் 
சுட்டுக் வ்கொன்றொர்.

சிற்றுணடிச்�ொளைக்குச் வ�ல்ை அங்கு நூறு ய்பர் ெளர கூடியிருந்தனர். 
�ளமேைளற்களுக்கு அருகில் நின்றிருந்த ஒரு வ்பணளணை அெர் சுட்டேொர். 
சிற்றுணடிச்�ொளையின் முடிவில் இருந்த ய�மிப்புப் ்பகுதிக்குள் நுளழநது 
அங்கு மளறநதிருந்த யமலும இரணடு வ்பண்களைச் சுட்டுக் வ்கொன்றொர். 
யமள�்களின் கீழ் ஒளிநதுவ்கொணடேெர்்களையும குறிளெத்துச் சுட்டேொர். 
இந்த நிளையில், ்கொேமளடேந்த வ்பண ஒருத்தி உ்தவி ய்கொரத் ்தனது   
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உை்கம ்பை ர்கங்்களில் ்படுவ்கொளைச் �ம்பெங்்களுக்கு மு்கம 
வ்கொடுத்திருக்கிறது. ்கொைத்துக்குக் ்கொைம ்படுவ்கொளை்கள் 

்பை ெள்க்களில் அரங்ய்கறிெருகின்றன. அந்த ெள்கயில் இடேம 
வ்பறுெது்தொன் இந்தப் வ்பொலிவரக்னிக் ்படுவ்கொளை. மி்கப் ்பழளம 
ேொனதுமகூடே. 1989ஆம ஆணடு மொர்்கழி மொ்தம ்கனடேொவின் கியூ 
வ்பக்கிலுள்ை மொணட்ரீல் ்பல்்களைக்்கழ்கத்தில் நடேந்த ்படுவ்கொளைச் 
�ம்பெத்ள்தத்்தொன் வ்பொலிவரக்னிக் ்படுவ்கொளை என்று விெரிக்கி 
றொர்்கள். இந்தச் �ம்பெம வ்பண்களைக் வ்கொல்லும யநொக்கில் குறி 
ளெத்துச் வ�யேப்்பட்டேது. 15ய்பளரக் ்கொவுவ்கொணடே இந்தச் �ம்பெம 
அப்ய்பொள்தே ்கனடேொளெக் உலுப்பிப் ய்பொட்டேது. இப்ய்பொதும இள்த 
நிளனத்்தொல் ்கனடேொ மக்்கள் ்கெளைவ்கொள்ையெ வ�யகிறொர்்கள்.  13 
ய்பளரத் துப்்பொக்கிேொல் சுட்டும ஒருெளரக் ்கத்திேொல் குத்தியும வ்கொன்ற 

குற்றெொளி இறுதியில் ்தன்ளனயும 
சுட்டு உயிர்மொயத்துக் வ்கொணடேொர். 
ஆ்க,வமொத்்தம 15 உயிர்்களைக் 
்கொவுவ்கொணடே �ம்பெம அது. இள்த 
விடே 10 வ்பண்களும 4ஆண்களும 

்கொேங்்களுக்குள்ைொகி உயிர்்தப்பினர்.

அரஙள்கறிய ப்கொடூரம்
1989ஆணடு மொர்்கழி மொ்தம 

ஆறொம தி்கதிேன்று இந்தச் �ம்பெம நடேந்தது. மொர்க் யைொபின் 
எக்ய்கொல் என்கிற இளைஞர்்தொன் அந்தத் துப்்பொக்கி்தொரி. அந்தப் ்பல் 
்களைக் ்கழ்கத்தின் இேநதிரப் வ்பொறியிேல் ெகுப்புக்குள் துப்்பொக்கி 
யுடேன் புகுந்த அெர் அங்கிருந்த ஆண, வ்பண மொணைெர்்களை ெகுப் 
்பளறயின் ஒரு்பக்்கத்துக்குச் வ�ல்லுமொறு மிரட்டேல் விடுத்து 

'nghy pnuf ;d pf ;"
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சொயரொம்

அந்தப் ெல்கலைக் 
்கழ்கத்தின் இயநதிரப் 

பெொறியியல 
வகுப்புக்குள் 

துப்ெொக்கியுடன் 
புகுந்த அவர் 

அஙகிருந்த ஆண, 
பெண மொணவர்்கலே 

வகுப்ெலையின் 
ஒருெக்்கத்துக்குச் 

பசலலுமொறு மிரடடல 
விடுத்து ஆண்கலே 
பவளிளயறும்ெடி 

பசொலலிவிடடு அந்த 
வகுப்பிலிருந்த 

ஒன்ெது 
பெண்கலேயும் 
துப்ெொக்கியொல 

சரொமொரியொ்கச் சுடடுத் 
்தள்ளினொர்

(10ம ்பக்்கம ்பொர்க்்க)
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1981 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்காவின் நசகான் பிரகான்சிஸ்்கா 
ந்ரில் தனது ெனனவி, பிளனளையுடன் வகாடன் வீட்டில் 

வகாழகன் நடத்துகிறகார் கிறிஸட் ் கார்்ணர். ''்சல்ஸ மென்'' என்று 
ஆங்கிலத்தில் சுட்டப்படுகிற விற்பனனயகாளைர் அவர். தன்னிடமிருநத 
்சமிபபுப ்ப்ணத்தில் ஒருவன் ெருத்துவ உ்ப்ர்ணங்்னளைத் 
மதகான்யகா்க ம்காளவனவு மசய்கிறகார். ெருத்துவர்்ள ெறறும் 
ஆய்வுகூடத் தரபபினருககு அவறனற அன்றகாடம் ம்காண்டு 
மசன்று ஒன்றிரண்டகா் விற்ப்த அவருனடய ் வனல. அநத இயந 
திரம் ஆறறும் ் வனல, அதன் நன்னெ்ள, அனத இயக்்வண்டிய 
முனற ஆகியவறனற விவரித்து, வகாங்கு்பவர்்iனளைக ்வர்நது 
அவறனற விறறகா் ்வண்டும் என்கிற குடும்்பச் சுனெயும், 
இறுக்மும் அவருககு. ஆனகால், ஒரு நகாளில் ஒன்னற விற்பதறகுப 
்படகாத ்பகாடு ்பட்வண்டியிருககிறது. அவறனற விறறகால்தகான் குடும் 
்பத்னதக ம்காண்டு நடத்த முடியும். வீட்டு வகாடன், ெ்னுனடய 
்றறல் மசலவு, அவனுககுரிய உ்ப்ர்ணங்்னளை வகாங்கிக ம்காடுப 
்பது, தரிபபிடப ்ப்ணம் (் கார் ்பகார்ககிங் ரிகம்ற) இது்்பகா் அரசுககு 
வரிமசலுத்துவது எனப ்பல சுனெ்ளும் அவரது ்ழுத்னத 
மநரிககின்றன. ெறு்பக்ம் அவருனடய ெனனவியும் ் வனலககுப 

்்பகாகிறகாள. அவளைது வருெகானத்தில்தகான் உ்ணவு, ெறறும் உடுதுணி 
்ள வகாங்குவது உட்்படச் சில ் காரியங்்ள நடககின்றன. ஆனகாலும் 
அநத ந்ரிலுளளை ெனிதர்்ளின் வகாழகன்ப்்பகாககு துரித ் தியில் 

kfpo ;r ;r piaj ; Njb...kf po ;r ;r piaj ; Njb...

முன்்னறறெனடநது ம்காண் 
டிருக்க கிறிஸட் ்கார்்ணரின் 
நினல அததறகு ெகாறகா்க 
கீழிறங்கிக ம்காண்்டயிருக 
கிறது.

இநதநினலயில், ம்பரு நிறு 
வனம் ஒன்றில் புதிய ் வனல 
ஒன் னறத்  ் தடிச் மசல்கிறகார் 
கிறிஸட் ் கார்்ணர். அவருனடய 
இநத இக ் ட்டகான ம்பகாருளைகா 
தகார மநருக்டிககுள அநத 
நிறுவனம் 6ெகாதப ்பயிறசிக 

்காலம் என்றும் அநதக ் காலப்பகுதிககுள ஊதியம் வழங்்ப ்படகாது 
என்றும் நி்பநதனனயுடன் ்வனல வழங்குகிறது. அநத ்வனல 
னயக ன்விடககூடகாது என்ற நினலயில் விற ்பனனயகாளைரகா் 
ெருத்துவ உ்ப்ர்ணங்்னளையும் விறறுக ம்காண்டு, தனது ெ்னனயும் 
்பரகாெரித்துகம்காண்டு அநத ் வனலனயத் மதகாடர்கிறகார். வகாடன் 
மசலுத்தகா ததகால் தங்கியிருநத இடத்திலிருநது அ்றறப்படுகிறகார். 

பின்னர் நீளும் ்படத்தின் ம்பரும்்பகுதி முழுதும் வீடில் 
லகாெல் மதருக்ள, ்பஸ்ள, மதகாடருநது நினலயங்்ள, 
்பரகாெரிபபு இல்லங்்ள, தங்குமிடங்்ள, ்ழிப்பனற்ள 
எனத் தினம் ஒரிடத்தில் உறங்கி எழுநது வகாழகன்னயக 
்ழிககிறகார். அநத ஆறுெகாத ஊதியெறற ்பயிறசிக்காலத் 
னதயும் ் வனித்து, ் ்பகாட்டியகாளைர்்ள மிகுநத அதில் முத 
லிடம் ம்பறறுச் சில வருடங்்ள வனர தன்னனச் சூழநதி 
ருநத ஏழனெனய எதிர்ம்காண்டு ஆனகால் துவண்டு 
்்பகா்காெல் முயறசி்னளை அதி்ெகாககி அதிலிருநது 
மீண்டு மசல்வநதரகாகிறகார். அவருனடய வகாழகன்ப 
்்பகாரகாட்டங்்்ளை தினரயில் ்காண்பிக்ப்படுகின்றன. 
பிற்காலத்தில் நிறுவனம் ஒன்னறத் மதகாடங்கிப ம்பருவர்த் 
த்ரகாகிச் மசல்வநதரகாகியனெ வசனங்்ளில் குறிபபிடப 
்படுகிறது.

18ஆம் நூறறகாண்டுககுப பிற்பட்ட உலகு ன்த்மதகாழிற 
புரட்சியின் ் வ்த்தகால் ஆனது. அநதத் மதகாழிறபுரட்சி 
ெனிதர்்ளின் வகாழகன்னயப புரட்டிப்்பகாட்டது. இயந 
திரங்்ளுககு ஈடகா் ெனிதர்்ள இயங்் ்வண்டிய 
்தனவனய ஏற்படுத்தியது. வகாழகன் நடத்துவதகாயின் 
்வனலயும் அதன்மூலெகான வருெகானமும் ்ட்டகாயம் 
என்றகாகியது. இதனகால் ெனிதர்்ள இயநதிரங்்ளைகாகி 
இயங்் ்வண்டியிருநதது. அவவகா்ற ெனிதர்்னளை 
இயங்் னவத்தும் அதன்்்பகாககில் வகாழகன்னய 

்வ்மெடுக்ச் மசய்தும் ்பநதயக குதினர்iனளைப்்பகால ெனிதர்் 
ளுககு உநதுதலளிககும் நி்ழச்சி நிரல்்னளை வகுத்துச் மசயற்படத் 
மதகாடங்கின அரசு்ள. அது்வ இன்றுவனர மதகாடர்கிறது.  

18ஆம் 
நூற்றாண்டுக்குப் 
பிற்பட்ட உலகு 
கைத்தறாழிற 

புரடசியின் வேைததறால் 
ஆனது. அநதத 
்தறாழிறபுரடசி 
மனிதரைளின் 
ேறாழக்கைகைப் 

புரடடிப்வ்பறாட்டது. 
இைநதிரஙைளுக்கு 
ஈ்டறாை மனிதரைள் 
இைஙை வேண்டிை 

வதகேகை 
ஏற்படுததிைது
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இத்தகைய வாழ்வில் மகிழ்ச்சியளிப்ப்தாைப ்பணமம 
இருந்தது. அந்தப ்பணதக்த - மகிழ்ச்சிகயத 
ம்தடிய ம்பாராட்டததில் வவற்றி ைண்ட ஒருவரின் 
உணகமக் ைக்த்தான் இந்தத திகரப்ப்டம். 
ைறுபபின அவமரிக்ைரான கிறிஸ்ட ைாரணர என்்ப 
வரின் ைக்த. 2006ஆம் ஆணடில் இக்தத 
திகரப்ப்டமாக்கியிருக்கிறார மைபரியல் முசிமனா. 
வில் ஸ்மித இதில் கிறிஸ்ட ைாரணராைவும், அவ 
ருக்ட மைன் மே்டன் ஸ்மித இதில் மைனாைவும் 
நடிததிருக்கிறாரைள்.

வீடில்்ாமல் ்தனது மைனு்டன் கிட்டத்தட்ட 
ஒரு வரு்டமாை அல்்ாடுகின்ற கிறிஸ்ட ைாரணரின் 
வாழ்க்கைகயச் சிததிரிக்கின்ற ைக்த என்று 
இக்தச் சுருக்ைமாைச் வ�ால்்்ாம். பின்னர அவர 
முன்மனற்றமக்டந்தார என்று குறிபபி்டப்படுகிறது. 
்தநக்தயும் மைனும் அக்நது திரியும் ைாடசிைள் 
மனதில் ்பரி்தவிபக்ப ஏற்்படுததுகின்றன. வ்தா்ட 
ருநது நிக்யக் ைழிப்பகறக்குள் ஒரு்த்டகவ 
அவரைள் இரகவக் ைழிக்ைமவணடிய சூழலில் 
்தநக்த மைனுக்குச் வ�ால்லிக்வைாள்ளும் ைக்தயும் 
அக்தச் �ாட்டாை கவததுக் ைழிப்பகறக்குள் ்தங்கி 
அந்தப பிஞ்சு உள்்ளததுக்குத ்தனது அவ் நிக் 
கயக் ைாட்டாமல் மகறக்கின்ற உததியும் மனக்த 
ஈரக்கிறது. அக்தவி்ட மருததுவ உ்பைரணமும் 
கையுமாைத வ்தருத வ்தருவாை அக்யும் ைாடசி 
ைள், சி் �மயங்ைளில் அவற்கற யாரி்டமாவது 
்பறிவைாடுப்பது - மீட்பது எனவரும் வாழக்கைப 
ம்பாராட்டதக்தக் ைாடடும் ைாடசிைளும் ஸ்சுமித 
தின் நடிப்பால் ைவரகின்றன. மருத்தவ உ்பைரணம் 
ஒரு கையில் மைன் மறு கையில் எனப பின்னர 
அக்தவி்ட அவருக்குப ்பாரம் அதிைரிக்கிறது. 
இரவு முழுதும் ைாவல் நிக்யததில் சிகறகவக் 
ைப்படடு மநரமுைதம்தரவுக்குக் ைாவல் நிக்யததி 
லிருநம்த மநராை ஒடிச் வ�ன்று தீநக்த பூசிய 
அழுக்ைாக்டயு்டன் வ�ன்று முைங்வைாடுக்கும் 
வி்தம், ஆனாலும் அவர வ்தரிவாகும் ைாடசி, மை 
கனக் ைவனிக்ைமவணடிய ைாரணத்தால் மற்ற 
வரைக்ளக் ைாடடிலும் குகறந்த்ளவு மநரமம 
மவக்வ�யய முடிகின்ற இக்ைடடு எனத 
வ்தா்டராை வரும் ைாடசிைள் அவரது வாழ்க்கைப 
ம்பாராட்டதக்தப ்பாரக்கின்ற ்பாரகவயா்ளரைள் 
மனக்தக் ைனக்ை கவக்கின்றன. மற்றவரைளு்டன் 
ஒபபிடுகையில் மிைக்குறுகிய மநரமம நிறுவனததில் 
இருக்கின்ற அவர, மிை அதிைமான மநரம் 
மவக்வ�யவது (நீர அருநதும் மநரதக்தயும் 
அ்தனால் சிறுநீர ைழிக்கும் மநரதக்தயும்கூ்ட 
வீணடிக்ைாமல் இருக்கிறார என்்ப்தன் மூ்ம் 
்தன்கன உருக்கி அவர ைஸ்ரப்பட்டகமகயக் 
ைக்தவ�ால்லியாை அவர மூ்மம வ�ால்கிறாரைள்) 
எனப ்ப்டம் முழுதும் அவரது அரப்பணிபபு 
மற்றும் வி்டா முயற்சி எனப ்ப்வும் ைாட்டப்படு 
கின்றன. இவற்றால்்தான் ம்பாடடி மிகுந்த இந்த 
உ்கில் அவரால் ்த்டம் ்பதிக்ை முடிந்தது என்்ப 
க்தப பிற்்பட்ட வாக்கியங்ைள் உணரததுகின்றன. 
அரசுைளின் விதிமுகறைள், �ட்ட திட்டங்ைள், 
நவீன வரத்தை உ்கின் ்பாயச்�ல் எனத ்தக்ட 
்தாண்ட்ாை மனி்தரைள் மீது விழுநதுள்்ள 
சுகமைக்ளயும் மனி்த வாழக்கை மகிழ்ச்சிகயத 
ம்தடி (்பணம்) ்பயணிப்பதும்கூ்ட இ்தன் உள்ம்ள 
மகறநதிருக்கின்ற �ங்ைதிைள்்தான்.
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வ்பாதுவாைத ்தமிழரைள் வீடு ைடடும்ம்பாது நிக்யம் ்பாரதது, அததி்பாரததுக்குள் 
ஐநது �நதி மண ம்பாடடு, யாகனயின் ைா்டி ்பட்ட மண, மற்றும் ்ப் வ்பாருள்ை 
க்ளப ம்பாடடுச் சு்பமநரததில் நாடைள் நாடடுகின்றனர. இக்தவி்ட வாஸ்து, வ்டக்கு 
வா�ல் என்வறல்்ாம் ்ப் வி்டயங்ைக்ளப ்பாரத்த பின்னமர வீடக்டக் ைடடுகின்றனர. 
ஆனாலும் இந்த வீடுைள் ைா்  ைதியில் ்தமக்குப வ்பாருந்தவில்க் என்்பக்த உணரநது 
விடுகின்றனர. ்ப் ைாணிைள் ஏற்ைனமவ சு்டக்ை்ளாை இருந்த ்பகுதிை்ளாைவும் 
மகழ ைா்ததில் அதிைம் ்தணணீர ம்தங்கும் ்பகுதிை்ளாைவும் ம்பய அல்்து 
ஆவிைளின் ந்டமாட்டம் உள்்ள்தாைவும் அறிந்தபின் அது ்பற்றி வவளிமய யாருக்கும் 
கூறாது அந்த வீடக்ட நல்் விக்க்கு விற்்ப்தற்குத திட்டமிடுகின்றனர.

வ்பாருத்தம் இல்க் என்்பக்த வவளியில் கூறாது வ்தாழில், பிள்க்ளைளின் 
்படிபபு, மருததுவத ம்தகவ எனப ்ப் ைாரணங்ைள் கூறி வீடக்ட விடடு வவளிமயறி 
விடுகின்றனர. அந்தக் ைட்டததிம்மய மற்றவரைளுக்குப வ்பாய வ�ால்லித ்தரமான 
வீடு எனவும் ்தங்ைளுக்கு அந்த வீடக்ட விடடுபம்பாவது மிைவும் மனக் ைஸ்ரமாை 
இருக்கிறது என்றும் நடிக்கின்றனர.

ஒரு குடும்்பம் ்தாம் விரும்பிக் ைடடிய வீடக்ட ஏன் விற்கிறாரைள் என்்பக்த அந்த 
வீடக்ட வாங்கு்பவரைள் சிநதிக்ை மவணடும். யாழ்ப்பாணததில் ஓரி்டததில் இருந்த 
வ்பரிய வீவ்டான்று கிழக்கு வா�ல் வீடு என்்ப்தால் ்தமக்குப வ்பாருத்தமில்க் என்று 
விற்ை முயன்றம்பாது இன்வனாருவர அந்த வீடக்ட வாங்ைத ்தயாராை இருநதுள்்ளார. 
்தமக்கு வா�ல் எல்்ாம் பிரச்சிகனயில்க் வீடு்தான் மவணடும் என வீடடுக்ைாரர 
வ�ான்ன விக்க்மை வாங்கியிருக்கிறாரைள். சிறிது ைா்ததிம்மய அந்த வீடக்ட 
மவறு யாருக்மைா விற்று விட்டாரைள். சி் வ்பாருத்தமற்ற வீpடுைள் இவவாறு ்ப் 
்த்டகவைள் ஏமாற்றிப ்ப்ருக்கு விற்ைப்படடிருக்கின்றன. அந்த வீடுைளில் குடிமயறு 
்பவரைள் அந்த வீடடில் வாழமுடியா்த நிக் ஏற்்படும்ம்பாது அது்பற்றி வவளிமய 
வ�ால்்ாது இன்வனாருவருக்கு விற்றுவிடுகின்ற சுததுமாதது மிை நீண்ட ைா்மாைமவ 
நம்மவர மததியில் இருநது வருகிறது.

உடுவில் ்பகுதியில் இவ 
வாறான ஒரு வ்பாருத்தமற்ற 
வீடடில் யார குடிமயறினாலும் 
விகரவிம்மய அவரைளின் 
குடும்்பததில் யாராவது 
இறநது விடுகின்றனர . 
வ்பரும்்பாலும் இவவாறு 
வீடடுச் வ�ாந்தக்ைாரருக்குப 
வ்பாருத்தமற்ற வீடுைள் வா்ட 
கைக்ைாவது கைமாறுவ 
க்தக் ைாண்ாம். உடுவில் 
்பகுதி வீடடில் இருந்த ஒரு 
வர மரணிததுவி்ட அந்தச் 
வ�த்தவீடடுக்குச் வ�ன்ற 
ம்பாது அயல் வீடடுக்ைாரர 
என்னு்டன் ைக்தத்தம்பாது, ''இகவ ஏன் இந்த வீடக்ட வா்டகைக்கு எடுததினமமா 
வ்தரியாது. இந்த வீடடில் குடிமயறுகின்ற யாரும் நல்்ா இருந்ததில்க '்' என்றார.

வ்பாருத்தமில்்ா்த இந்த வீடுைக்ள ஏமாற்றி விற்்ப்தன் மூ்ம் மமலும் ்ப்ர 
துன்்பப்படுகின்ற நிக் ஏற்்படுகிறது. இது நம்மவரி்டம் ைாணப்படுகிற மிைப வ்பரிய 
குகற்பா்டாகும். இவவாறான கைவி்டப்பட்ட வீடுைள் அல்்து உரிகமயா்ளரைக்ளக் 
குடிவயழுபபிய வீடுைக்ள வாங்ை நிகனப்பவரைள் விழிபபு்டன் இருந்தால் மாததி 
ரமம இதிலிருநது ்தப்ப முடியும். சி்ர இவவாறான பிரச்சிகனக்குரிய வீடுைக்ள 
மலிவு விக்க்கு வாங்கிப வ்பாலிவு விக்க்கு விற்றுவிடடுச் வ�ன்றுவிடுகின்றனர.

ைததியால் குததி அவக்ளக் வைான்றார. 
பின்னர முடிவாை அவர ்தனது வ்தாபபிகயக் 
ைழற்றி, ்தனது மைாடக்டத ்தனது துப்பாக்கி 
யால் சுற்றி, ' ஓ ஷிட ' என்று கூச்�லிட்ட 
பின்னர ்தன்கனத்தாமன சுடடுக் வைாண 
்டார.

விளையொட்டு வேட்ளடை
இந்தப ்படுவைாக்யானது வ்பணை 

ளுக்கு எதிரான ம்பாக்குக்டய ந்பரால் 
வ�யயப்பட்ட வ்பண எதிரபபுத ்தாக்கு்தல் 
என்மற வகைப்படுத்தப்படுகிறது இந்தப 
்படுவைாக்யின் ஆணடு நிகனவுகூரல் 
ைக்ளப வ்பணைளுக்கு எதிரான வன்முகறக் 
ைான ம்தசிய நிகனவு தினமாைக் ைன்டா 

ைக்டபபிடிக்கிறது. ஆயு்ததக்த முகற 
மை்டாைப ்பயன்்படுததிய ஒரு வ்பரிய க்பத 
தியக்ைாரனின் வ�யல் இது என்று ஆயு்த்தாரி 
மீது ்தமது ஆததிரதக்தயும் மைா்பதக்தயும் 
வைாடடித தீரக்கிறாரைள் ைமனடியரைள்.  
மான்டரியலில் உள்்ள வ�க்மமட விக்ள 
யாடடுக் ைக்ட ஒன்றில்்தான் �ம்்பவததுக்கு 
ஒரு மா்தததிற்கு முன்னர குறித்த துப்பாக் 
கிகய ஆயு்த்தாரி வாங்கியுள்்ளார. சிறிய 
விக்ளயாடடு மவடக்ட ஒன்றுக்கு  அக்தப 
்பயன்்படுத்தப ம்பாவ்தாைத வ்தரிவிதம்த 
அக்த அவர வாங்கியிருக்கிறார.  இந்த 
�ம்்பவததுக்குப பின்னர ைன்டா அரசு துப 
்பாக்கிக் ைடடுப்பாடடுச் �ட்டங்ைக்ள 
அதிைப்படுததியது. 
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ஆபிஸ் ப�ோன சங்கரன், தன்னுடைய ்கபினில் ப�ோய் அமர்நதோன். 
அவன் சி்நதடன்கடை எல்்ோம் ரவீனோ ஆக்கிரமித்துக் க்கோண்டி ரு்நதோள். 
நீண்ை ்கோ்த்திற்குப் பின் ஏற்�டை ரவீனோவுைனோன கதோைர பு்கைோல் அவன் 
வோழக்ட்க வச்நதமோ்கப் பிர்கோசிக்்க கதோைஙகியிரு்நதது. ஆனோல் �த்து 
நோட்களுக்குள்பைபய ஏற்�டை ்கோரணம் அறியோ திடீர இடைகவளியில் 
சங்கரன் தன்டனத் கதோட்த்துக் க்கோண்டிரு்நதோன். அவளுைன் ்கழித்த 
நோட்களின் அழட்க எண்ணியவோபே நி்கழ ்கோ்த்டத ்கழித்து க்கோண்டி 
ரு்நதோன்.

 ***   ***   ***

'எப்பிடி இருக்கிேோ சங்கரோ?' ்கோத்திருக்கும் பநரத்தில் சம்பிர தோயத் 
திற்்கோ்கக் ப்கட்கோமல் வலு ்கரிசடனபயோடு ப்கடைோள்.

'என்னடி திடீகரன்டு இப்பிடி ப்கக்கிேோ?' ப்கலி ்க்்நத சிரிப்ப�ோடு ப்கட 
ைோன்.

'சிரிக்்கோமச் கசோல்லுைோ. எப்பிடி இருக்்கோ?'
'நோன் நல்்ோ இருக்்கன்டி.'
'ஆமோ ஆமோ நல்்ோ தோன் 

இருக்்கோ..' அசடு வழி்நதோள்.
'நல்்ோ என்ைோ எப்பிடி' வலு புழு 

்கத்பதோடு ப்கடைோன்.
'நல்்ோ என்ைோ நல்்ோ தோன்' 

நோக்ட்க க்கோடுப்புப் �ற்்களுக்குள் 
கசருகிச் சிரித்தவோபே கசோன்னோள்.

'அதோன் எப்பிடி என்டு கசோல் 
்ன்..' இருக்ட்கயில் க்கோஞசம் 
முன்பன ந்கர்நதவோறு ப்கடைோன்.

க�ண்ணின் வோயினோல் தன் 
டனப் �ற்றிய அபிப்பிரோயங்கடைக் 
ப்கடைறிவ தில் ஓர ஆணுக்கு 
அ்ோதிப் பிரியம் இருப்�து 
இயற்ட்க. க�ண்்களுக்கும் அதுபவ 
தோன்.

'நல்்ோ என்ைோ எப்பிடி?????' 
நோடி யில் ஆட்கோடடி விரட் 
டவத்தவோபே பயோசடன கசய்வதோ்கக் 
்கோடடிக் க்கோண்டு, 'எப்பிடிச் கசோல்லுேகதன்டு கதரிபய் ைோ' கீழ இதடழ 
கவளி பநோக்கி வடைத்தோள்.

'எப்பிடியோச்சும் கசோல்ப்ன்..' அவனின் அடசவு்களில் ஆரவம் 
கவளிப்�டைது.

'நல்்ோ என்ைோ நல்்ோ... அழ்கோ... ஹோன்டசமோ.. க்யூடைோ... ஸ்மோரடைோ... 
கசோவற்ைோ...' கசோல்லி விடடு கவட்கப்�டடு மு்கத்டத மடேத்து 
க்கோண்ைோள்.

அவள் கவட்கப்�டும் அழட்க இரசிக்்கவோ இல்ட், தன்டனப் �ற்றி 
இவவைவு உயரவோ்கக் கூறிவிடைோள் எனப் க�ருடமப்�டுவதோ என்�தில் 
அவனுக்குள் ஏ்கப்�டை குழப்�ங்கள்.

வோனம் முழுடதயும் மூடி ந்கரும் பம்கக் கூடைங்களின் நடுபவ, 
இடைக்கிை எடடிப் பூமிடயப் �ோரத்து மின்னுகின்ே நடசத்திரங்கடை 
ப�ோல், மூடிய ட்கவிரல்்களின் இடைகவளியிப் அவள் ்கண்்களும் 
மிளிர்நது க்கோண்டிரு்நதன.

அவளும் ்கண்்கடை மூடித் திே்நது, அவடன இரசித்து க்கோண்டி ருக்்க, 
அவனும் அவள் அழகிப் அவன் இ்யித்து ப�ோயிருக்்க அஙப்க ஒரு 
்கோதலுக்்கோன ஒத்திட்க அரஙப்கறி ்கணப்க�ோழுதில் ஓய்்நதது.

தன் கவட்கத்துக்குக் ்கஷைப்�டடுக் ்கடிவோைம் இடடுக் க்கோண் ைோள்.
'உண்டமயோத் தோன் கசோன்னிபயோ?' திடீகரன அஙப்க ஏற்�டடி ரு்நத 

ஏற்ேங்கடை சரி கசய்து நி்டமடயச் சமன் கசய்வதற்்கோ்க ஒரு ப்கள்விடய 
எழுப்பினோன்.

'அப்பிடிபய டவச்சுக்ப்கோவன் ' சிறு தட் அடசப்ப�ோடு கசோன் னோள்.

 ***   ***   ***

'சங்கரோ... சங்கரோ...'
ரவீனோவுைனோன ்கை்நத்கோ் நிடனவு்களில் இ்யித்து இரு்நதவனுக்கு 

பம்க்ோவின் அடழப்பு ப்கட்கவில்ட்.
சத்தமோ்க அடழத்தும் கசவிசோய்க்்கோத சங்கரன் மீது பம்க்ோவிற்குச் 

சிறு எரிச்சல் எடடிப் �ோரத்தது. ஆனோல் அவன் மீது அவள் க்கோண்டிரு்நத 
அைவு ்கை்நத மரியோடத அவடைக் ப்கோ�ப்�டும் அைவுக்குக் க்கோண்டு 
ப�ோ்கவில்ட்.

சங்கரனின் அருப்க கசன்று அவனின் பதோள்்களில் கமதுவோ்கத் 
தடடினோள்.

'என்ன பசருக்குப் �்கலிட்பய ்கனபவோ?'
'ச்சோச்சோ... இன்டைக்கு என்னபவோ தட் இடியோ இருக்கு.. 

அதோன் ' சுதோ்கரித்தவோபே சமோளித்தோன்.
'இன்டைக்குத் தோபனோ, இல்ட்கயன்ைோ இப்� க்கோஞச 

நோைோபவோ?' க�ோடி டவத்துக் ப்கடைோள்.
'விைஙப்க '் குரலில் சிறு தடுமோற்ேத்பதோடு ப்கடைோன்.
'இல்ட் ஐயோவுக்குத் தட்யிடி இன்டைக்குத் தோபனோ, 

இல்ட்கயன்ைோ ரவீனோ இங்கோல் �க்்கம் வரோத நோளி் இரு்நபதோ 
என்டு ப்கடைன் ' கசோல்லி விடடுச் சிரித்தோள்.

'இவளுக்கு இது எப்பிடி கதரியும். நோகனோன்டும் இடதப் �ற்றிச் 
கசோல்ப்ட்பய.. ஒருபவடை ரவீனோ ஏதோச்சும் உைறி இருப்�ோபைோ?' 
தனக்குள் தோபன ப்கடடு க்கோண்டிரு்நதோன்.

'என்ன டச்ண்ட ஆயிடடீங்கள்? இகதல்்ோம் எனக்கு எப்பிடி 
கதரியுகமன்பைோ பயோசிக்கிறீங்கள் '

'ஓம்' எனும் �ோணியில் 
பம்க்ோடவப் �ோரத் தோன்.

' ஹ ோ . .  ஹ ோ . . 
அகதல்்ோம் கசோல்் 
ஏ்ோது ' குறும்புச் சிரிப் 
க�ோன்டே உதிரத்தோள்.

சங்கரனுக்கு அவவ 
ைவு �ரிச்சயமில்்ோத ஒரு 
க�ண் பம்க்ோ. அதனோல் 
பமற் க்கோண்டு எதடனயும் 
வற்பு றுத்திக் ப்கடடு 
அவளிைளி ரு்நது க�ற்று 
க்கோள்ை அவன் மனம் 
ஏவவில்ட். அப்�டிக் 
ப்கடைோலும் தோன் அவளி 
ைம் க�ோல்லு விடுவதோ்க 
அடமயும் என்�தோலும் 
அடமதியோ்க இரு்நதோன்.

'என்ன ்கடுடமயோன 
ப�ச்சு வோரத்டத நைக்குது 

ப�ோ '் சங்கரனின் பின்னோல் ஒரு குரல் வ்நதது.
அ்நத குரட் சங்கரனோல் நன்ேோ்கபவ அடையோைம் ்கண்டு 

க்கோள்ை முடி்நதது.
'பம்க்ோ, பதடவயில் ்ோத ்கடதயபைோை இங்க யோரும் வர 

பவண்ைோம்..' ப்கோ�த்டத உமிழ்நதோன்.
'எங்களுக்குள்ை ஆயிரம் இருக்கும், அடவ அபவன்ர 

பவட்டயப் �ோத்து க்கோண்டு ப�ோ்கடடும்' வோரத்டத்கடை அடுத் 
தடுத்து க்கோடடினோன்.

'என்னைோ சங்கரோ.. உன்டன ஒரு கசோப்ைோன ஆகைன்டு �ோத்தோ 
இவவைவு ைரஃப்�ோன ஆைோ இருக்கிபய ' ஆச்சரியத்பதோடு 
ப்கடைோள்.

'அவர கசோப்ட தோன், என்ன ப்கோ�ம் வ்நதிச்கசன்ைோ இப்பிடு 
ஆயிடுவோரு..' கசோல்லி க்கோண்பை சங்கரனின் முன்�ோ்க வ்நது, 
அவனின் மு்கத்டதபய உற்று �ோரத்தோள் ரவீனோ.

சங்கரன் மு்கத்டதத் திருப்பிக் க்கோண்டு,
'என்ை ்கபினி் இடவக்கு என்ன பவட்? இங்க இரு்நது 

அவங்கை ப�ோ்க கசோல்லுங்க பம்க்ோ..' என்ேோன்.
'எனக்கு எதுக்கு�ோ பதடவயில்்ோத பவட்.. நோபன இங்க 

இரு்நது ப�ோயிடுேன்.. நீங்கைோச்சு அவங்கைோச்சு ' கமல்லிய 
சிரிப்ப�ோடு அஙகிரு்நது வி்கிப் ப�ோனோள் பம்க்ோ.

'என்ன அவவைவு ப்கோவபமோ என்னி்..?'
அவனிைமிரு்நது �தில் இல்ட்.
'ப்கோவப்�டுேது் நியோயம் இருக்கு தோன். உனக்குச் கசோல்லி 

இருக்ப்கோனும். இவவைவு ்கோ்த்து் ப�ோனிட்யோவது ்கடதச்சு 
இருக்ப்கோனும். ம்ம்... என்ை பிடழ தோன்..' கமன்டமயோன குரலில் 
பசோ்கம் கதோற்றியிருக்்கக் கூறினோள்.

சோதோரணமோ்கப் �ழகியிரு்நதோல் இ்நத வோரத்டத்கபை சமோதோனம் 
ஆவதற்குப் ப�ோதுமோயிரு்நதிருக்கும். ஆனோல் சங்கரனும் ரவீனோவும் 
சோதோரணமோ்கப் �ழ்கவில்ட்.

'இஞபச உன்ை மண்ணோங்கடடி ரீஸகனல்்ோம்...' அவன் கூறி 
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எனது மாமனார் ஒருவர் எப்பாதும் 
்பாதையில் இருபபார். அவருடன் பழகு 
பவர்்களுக்கு அது புதினமா்க இருக்்காது. 
ஏனனனில் அவர் பார்க்கும் னைாழில் ் பயு 
டன் னைாடர்புபடடது. அ்ன்கமா்க இர 
வில்ைான் அவருக்கு ்வதை. ன்காழும்பி 
லுள்ள மி்கப னபரிய சுடதையான னபாரத்ள 
்கனததைச் சுடதையில் ்காவல் ்காரரா்கப 
பணிபுரிபவர் அவர். அவர் எப்பாது 
னைாழிலுக்குப ் பாவார், எப்பாது திரும்பி 
வருவார் என்பதுகூட எங்களுக்குத 
னைரிவதில்தை. அவதரப னபாறுதைவதர 
வீடடில் கிடபபதும் சுடதையில் கிடபபதும் 
ஒன்றுைான்.

அவர்கூறிய சிை திகிைான விடயங்கத்ள 
இஙகு குறிபபிடுகி்ேன். எல்ைா இரவு 
்களிலும் அசாைாரண சம்பவங்கள நடக்கும். 
்காற்று வீசுவதில் விததியாசம் இருக்கும். 
நறுமணங்கள வீசுவது, ்கரும் புத்க 
உருவங்கள ந்கர்ந்து னசல்வது, விததியாசம் 
விததியாசமான அவைச் சதைங்கள ்்கட 
பது, அது வந்ை திதசதய ் நாக்கிப ் பாய்ப 
பார்தைால் அஙகு எதுவும் இருக்்காது.

னபாதுவா்கப னபௌர்ணமி நாள்களில் நள 
ளிரவுக்குப பின் னவளத்ள ஆதட அணி 
ந்ை னபண் உருவங்கள உைாவுவதையும் 
அதவ ்கதைக்கும் குரல்்கத்ளயும் ் ்கடடி 

ருக்கி்ேன். ஆனால், அந்ை உருவங்கள 
்காவைர்்களுக்குத னைால்தை ன்காடுபப 
தில்தை. ஒரு நாள விடியபபுேம் 3மணியி 
ருக்கும், எனக்குத ைண்ணீர் விடாய்தைைால் 
குடிபபைற்்கா்கக் குழாய் நீர் இருக்கும் 
இடததுக்குச் னசன்்ேன். ைண்ணீர் குடிபப 
ைற்கு முன்னர் பதைடி தூரததில் ஒரு னபண் 
நிற்பதைக் ்கண்்டன். வீதி வி்ளக்ன்காளியில் 
அந்ை உருவம் னைரிந்ைது. னவளி்ய 
இருந்து யாரும் உள்்ள வரமுடியாைவாறு 
்கம்பி வதையடிதை ் வலியும் னபரிய ்கை 
வு்களும் அதடக்்கபபடடிருந்ைன. அந்ை 
உருவம் ைன்தன ்நாக்கி வருமாறு கூறி 
யது. நான் நிற்கும் இடததுக்கு வருமாறு 
கூறியதும் அந்ை உருவம் மதேந்து விட 

டது.
இவவாோன னைாழில் ரீதியான பயம் 

தினமும் இருபபைால் ைான் எந்ை ் நரமும் 
னவறியில் இருக்கி்ேன். னபாரத்ளச் 
சுடதையில் ஏரா்ளமான நா்க பாம்பு்கள 
உள்ளன. அதவகூடப ்பய்்களின் வடி 
வமா்க இருக்்கைாம் என்று நம்புகி்ேன். 
ஆனால், அந்ைப பாம்பு்கள யாதரயும் 
தீண்டியைா்க இல்தை.

ஒரு ைடதவ ன்காததுனராடடி, மீன் 
னபாரியல் என மணம் குணமா்கச் சாபபாட 
டுப னபாதி ஒன்தே இரவுச் சாபபாடடுக்்கா்கக் 
ன்காண்டு ்பாய் தவதது விடடு பின்னர் 
அந்ைப னபாதிதய அவிழதை்பாது அதில் 
எந்ைவிைமான மணம் குணமும் இருக்்க 
வில்தை. அ்ை்வத்ள எவவிை சுதவயும் 
இல்ைாமலிருந்ைது. இன்னனாரு ைடதவ 
னபரிய நாய் ஒன்று சுடதைக்கு நடுவில் 
நிற்பதைக் ்கண்்டன். அதைத துரததிய 
்பாது னமாதுவா்க நடந்து்பாய் உயரமான 
்வலிக்கு ்மைால் குதிதது விழுந்ைதைக் 
்கண்்டன். ஆனால், அது பாய்ந்ை இடத 
தில் வீதி வி்ளக்கு்கள நல்ை னவளிச்சமா்க 
இருந்ை்பாதிலும் நாதயக் ்காணவில்தை.

னபாரத்ளச் சுடதையில் எப்பாது்ம 
அமானுஷய விடயங்கள நடந்துன்காண்்ட 
யிருக்கும். ஆரம்பததில் இவற்தேக் 
்காணும்்பாது பயமா்க இருந்ைது. பின்னர் 
மனதைத திடபபடுததிக் ன்காண்்டன். 
நான் மது அருந்திச் சுயநிதனவில்ைாது 
இருந்ைால்ைான் இந்ைத னைாழிதைத 
னைாடரமுடியும் என்று நிதனக்கி்ேன். என் 
தனப னபாறுதைவதர சுடதையில் ்பய் 
நடமாடடம் உள்ளது என்ப்ை உண்தம.

தினமும் பேயைக் காணும் த�ாழில்
ரஞ்சித்  - ப�ொரளை

முடிபபைற்குள அவனின் 
இைதழ ைன் இைழால் 
்கவவி ன்காண்டாள ரவீனா. 
சங்கரனின் ்கபினில் திடீ 
னரன ஏற்படட நிசபைம் 
எல்்ைாதரயும் அவனு 
தடய ்கபின் பக்்கமா்கத 
திருபபியது.

அங்்க முதைபபரி 
மாற்ேம் நடந்து ன்காண்டி 
ருந்ைதைப பார்த்ைார் 
மததியில் சிறுசிறு ்பச்சுக் 
்களும், னமலிைான சிரிப 
னபாலி்களும் ்ைான்றித 
்ைான்றி மதேந்ைன.

சுற்றி ஆட்கள இருபபது 
னைரிந்திருந்ைாலும் முதைக் 
்காைல் பரிமாற்ேம் நின்ே 
பாடாயில்தை. ரவீனா மீதி 
ருந்ை ்்காபங்கத்ளக் 
ன்காஞசம் ன்காஞசமா்கக் 
்கதரதது ன்காண்டிருந்ைது 
அவ்ளது உமிழநீர்.

அவளிடமிருந்து விை 
கிக் ன்காள்ள விரும்பாை 
சங்கரன், அவள இைதழ 
ருசிதது ,  முதைததை 
இரசிதது ன்காண்டிருந்ைான். 
இரண்டு நிமிட யுதைம் 
ஓய்ந்து இருவரும் விைகிக் 
ன்காள்ள, அங்்க னவட்க 
்ரத்க்கள படரத னைாடங 
கிற்று.

பயணம் னைாடரும்....

ப�ொளைதூர...

நடாஷா என்று னபயர்சூடடபபடடு மார்னவல் 
்கதைய்கத திதரயில் ்கைக்கிவருபவர் ஸ்கார்னைட 
ன�ாஹான்்ஸன். அவதரச் சுபபர் ஹீ்ராவா்கக் 
ன்காண்ட பி்ளக்வி்டா திதரபபடம் அண்தமயில் 
னவளியாகியிருந்ைது. நடாஷா என்கிே பி்ளக் வி்டா 
வா்க ஸ்கார்னைட ன�ாஹான்்ஸன் இதுவதர வந்ை 
மார்னவல் படங்களில் எபபடித ைன்னுதடய பஙத்கச் 
சிேபபா்கச் னசய்திருந்ைா்ரா அதை்ய இந்ைப 
படததிலும் னசய்திருக்கிோர். சண்தடக் ்காடசி்களில் 
பின்னினயடுக்கிோர். இதில் ்கவனிக்்க தவக்கின்ே 
மற்னோரு பாததிரம் எலினாவா்க வரும் பு்்ளாரன்ஸ 
பஜ்ச். நடாஷாவின் ைஙத்கைான் எலினா. அக்்கா, 
ைஙத்க இருவரும் ஒன்ோ்கச் ் சர்ந்துைான் வில்ைதன 
எதிர்ததுச் சண்தடயிடடு னவல்வதுைான் படததின் 
்கதை. சண்தடக் ்காடசி்களில் ஸ்கார்னைட ன�ாஹான் 
்ஸனுக்கு ஈடா்கக் ்கைக்குகின்ே எலினா என்கிே 
பு்்ளாரன்ஸ பஜ்ச் பார்தவயா்ளர்்கத்ளக் ்கவனிக்்க 
தவக்கிோர். அத்ைாடு ்கவர்ச்சியும் ்காடடுகிோர். 

1996ஆம் ஆண்டில் பிேந்து 2014 ஆம் ஆண்டில் 
தி ஃபாலிங என்ே நாட்கத திதரபபடததில் அறிமு்க 
மாகிப பிரிடடிஷ சுயாதீன திதரபபட விருதை 
னவன்ேவர்ைான் இந்ைப பு்்ளாரன்ஸ பஜ்ச். 2016ஆம் 
ஆண்டில் சுயாதீன நாட்கமான ் ைடி ் மக்னபததில் 
இ்ளம் மணபனபண்ணா்க முன்னணிப பாததிர்மற்று 
நடிதைவர். பிேகும் பை நாட்கப பாணியிைான 
திதரபபடங்களில் நடிததுப பிரபைமதடந்ைார். 2019 
இல் மல்யுதை வீரர் தபஜின் வாழக்த்க வரைாற்று 
வித்ளயாடடு திதரபபடமான ஃதபடடிங வித தம 

ஃ்பமிலியிலும் திகில் திதரபபடமான மிட்சாமரிலும், 
லிடடில் வுமன் என்ே நாட்கத திதரபபடததிலும் 
நடிதது ஒஸ்கார் விருது மற்றும் பாஃபடா விருதுக்்கான 
பரிந்துதர்கத்ளப னபற்ோர். இவவாோ்கச் சிறுவயதி 
லிருந்்ை திதரயில் அதி்கம் ்கைக்கி வந்ை அவர் 
இப்பாது பி்ளக்வி்டாவிலும் ைன்தனக் ்கவனிக்்க 
தவததிருக்கிோர்.

பிளக்விட�ோவில் கலக்கும் புடளோரன்ஸ் பஜ்ச்
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இலங்கையில் வாழ் 
கின்ற தமிழரின 

இனப்பரம்பல் மிகை நீண்ட 
கைாலமாகைவவ கு்்றவ்்டந்து 
வருகி்றது. ்பாரம்பரிய நிலங 
கைளில்கூ்டக் குடிவயறுவதற்கு 
அல்லது அவற்்்றத் தக்கை 
்வத்துக் ககைாளவதற்கு 
மக்கைள இல்லாத நி்ல ஏற் 
்பட்டிருக்கி்றது. எஞ்சியுள்ள 
எச்ச க்சாச்ச மக்கைளும தமது 
்பாரம்பரிய நிலம ்பற்றிய 
வ்பணுதல் இல்லாமல் வாழ் 
கின்றனர். 1983ஆம ஆண 
டின பின்பான கைாலப்பகுதியில் 
நாட்்்ட விட்டுகவளிவயறிய 
மக்கைள, இனக்கைலவரஙகை 
்ளாலும, வ்பாராலும அழிந்த 
மக்கைள, தமிழருக்கு இ்்டயிலான உட்கைட்சி 
வமாதல்கை்ளால் ககைால்லப்பட்்டவர்கைள, சுனாமிப 
வ்பரழிவுப ்பாதிபபு என ஓர் இனம எந்கதந்தச 
்சந்தர்ப்பஙகைளில் அழிய வாய்பபுள்ளவதா 
அத்த்ன வாய்பபுகை்்ளயும தமிழர்கைள 
உளவாஙகியுள்ளனர். இத்த்கையகதாரு 
இனபக்பருக்கைப பினன்்ட்வச ்சந்தித்துள்ள 
இனம ககைாவிட் 19 தடுபபு வழிமு்்றகை்்ள 
உரியவாறு பின்பற்்றாததாலும அதிகைமவ்ப்ர 
இழக்கும நி்லக்குள வ்பாய்விழுந்திருக்கி்றது. 
இது அதிகைம வ்டக்குக் கிழக்கில்தான ஏற்்பட்டுள 
்ளது.

சரியான வழிநடத்தல் இல்்லை
தமிழ் மக்கை்்ளப க்பாறுத்தவ்ர அவர்கை்்ள 

வழிந்டத்தத் தகுந்த அரசியல் த்லவர்கைவ்ளா 
(தமக்குள முரண்பட்டு மக்கை்்ளயும பி்ளவு 
்படுத்தி ் வத்திருக்கின்றனர்), ்சமூகைத் த்லவர் 
கைவ்ளா (்சாதி முரண்பாடுகைள), மதத் த்லவர்கைவ்ளா 
(மத முரண்பாடுகைள அதிகைமுள ்ளன) இல்லாத 
கைாரணத்தால் மக்கை்்ள வழிப ்படு்டத்த முடியாத 
நி்ல கைாணப்படுகி்றது. மக்கை ் ்ளப க்பாறுத்த 
வ்ர சுயமாகைச சிந்தித்துச க்சயற்்படுகின்ற 
வல்ல்ம இல்லாதவர்கை்ளாகை இருக்கி்றார்கைள.  

ஒரு ்சமூகைம கைவனிக்கைப்ப்டாது விட்்டால் மது, 
வ்பா்தப க்பாருள ்பாவ்ன, வி்பச்சாரம, இ்ளம 
குடும்பப பிரிவுகைள, உயிர்மாய்பபுகைள, ககைா்ல, 
ககைாள்்ள, வாளகவட்டுக் குழுக்கைளின அட்்ட 
கைா்சம, வ்பா்தக் கை்டத்தல், தமது நிலத்திலுள்ள 
கைனிய வ்ளஙகை்்ளத் வதாணடி விற்்றல், அதி 
கைாரிகைள மத்தியில் நிலவும ஊழல், ஒருவரில் 
ஒருவர் நமபிக்்கையின்ம, கைல்வி கைற்கை மறுப 
்பது வ்பான்ற வவண்டத்தகைாத வி்டயஙகைள 
மலிந்துவ்பாகும. இ்வ எல்லாம ஒரு ்சமூகைத்தின 
அழிவுக்கைான அ்்டயா்ளஙகைவ்ள. இ்வ தமிழர் 
்சமூதாயத்தில் நி்்றயவவ இருக்கின்றன. இவ் 
வா்றான சூழலில் தமிழர்கை்்ள வவறு யாரும 
திட்்டமிட்டு அழிக்கைவவணடிய வத்வ இருக் 
கைாது. க்பாறுப்பற்்ற வ்கையில் தாமாகைவவ 
அழிந்துவிடுவார்கைள.

க�ார�ானா விழிப்புணர்வின்மை
க்பாதுவாகைத் தமிழர்கைளுக்குத் தம்ம வமதா 

விகை்ளாகை நி்னக்கும தன்மயுணடு. ஆனால், 
அந்த வமதாவித்தனத்துக்குரிய உள்ள்டக்கைம 
அவர்கைளி்டம உண்டா எனறு ்பார்த்தால் 
இல்்ல என்பதாகைவவ முடிவு வரும. அண்ம 

யில் மினனல் தாக்கி இ்றந்த அசசுவவலி்யச 
வ்சர்ந்த ்சாரதியின இ்றபபு வீட்டில் நூற்றுக்கைணக் 
கைானவர்கைள கைலந்து ககைாண்டதும ஒரு தனிந்பர் 
வறு்மப்பட்்ட மக்கைளுக்கு தலா 2ஆயிரமரூ்பா 
வழஙகை முற்்பட்்டவ்பாது ககைாவிட் தடுபபு வழி 
மு்்றகை்்ள மீறிச க்சயற்்பட்்ட்தயும கைாண 
முடிந்திருந்தது.

சமைய நிறுவனங�ள் மைக�்ைக
�ட்டுப்்படுத்தவில்்லை
இந்து ்சமயத் த்லவர்கைள பிராமணர்கைள 

வகைாவில் நிர்வாகிகைள எனப ்பலரும தமது 
வருமானத்துக்கைாகைப க்பாலிஸாருக்கும, க்பாது 
க்சௌக்கிய அதிகைாரிகைளுக்கும கைணணில் மண 
்ணத் தூவிவிட்டு அதிகைா்ல 3மணிக்கு வதரி 
ழுத்துவிட்டு தமக்கு எதுவும கதரியாததுவ்பால 
இருந்துவி்டப பினனர் ்சமூகை வ்லத்த்ளஙகைளில் 
''தமிவழன்டா'' என்ற ்பாணியில் ்ப்டமவ்பாட்டுப 
பிடி்பட்டுத் தனிமமப்படுத்தப்பட்்ட ்சம்பவஙகைள 
்பல ந்டந்துள்ளன.

ஒரு வகைாவில் திருவிழ வி்டயத்தில் ஐயர் 
உட்்ப்ட தரமகைத்தா ்ச்்ப்யயும கைாவல்து்்ற 
யினர் அ்ழத்து ககைாவரானா ந்்டமு்்றகை்்ள 
மீறி ஏன திருவிழா ந்டத்தினீர்கைள, நாட்டு 
நில்ம கதரியாதா? எனறு வகைட்்டவ்பாது 
''எனக்குக் கை்டனகதால்்ல இருந்ததால் 
திருவிழா்வ ந்டத்திவிட் ்டால் ்பணம 
கி்்டக்கும என நி்னத் வதன'' எனறு 
ககைாவரானாப ்பரவல் ்பற்றிக் கைருத்தில் 
எடுக்கைாமவல ஐயர் ்பதில் கூறியிருக் 
கி்றார். அபவ்பாதுதான தர்மகைத்தா 
்ச்்பயினர் தாம ஏமாற்்றப ்பட்்த 
அறிந்திருக்கி்றார்கைள.

இ��சியத திருமைணங�ள்
திருமண நிகைழ்வுகை்்ள 17.8.2021 

பினனர் ந்டத்த முடியாது எனறு அரசு 
கைடும உத்தரவு பி்றபபித்த பினனரும 
ஏற்கைனவவ திட்்டமிட்்ட திருமணஙகைள 
இரகைசியமாகை ந்டந்வதறின. ஐயர் இரகைசி 
யமாகை அந்த இ்டத்துக்குச க்சனறு 10 
நிமி்டத் துக்குள எல்லாவற்்்றயும முடித்துவிட்டு 
வழ்மயாகை வாஙகும அரிசி, வதஙகைாய், 
க்பாருளகைள எ்தயும வாஙகைாது (அ்த வீதி 
யால் ககைாணடு வ்பானால் க்பாலிஸ், இராணுவம, 
க்பாதுச க்சௌக் கிய ்பரிவ்சாதகைர்கைள பிடித்துவிடு 
்டவார்கைள என்ற ்பயம) அதற்கும வ்சர்த் துப 

்பணம வாஙகிக் ககைாணடு 
த ் ல ம ் ்ற வ ா கி யி 
ருக்கின்றனர். இந்த இரகைசியத் 
திருமணஙகை்்ளயும ்சமூகை 
வ்ல த்ளஙகைள கைாட்டிக் 
ககைாடுத்திருக்கின்றன.

''திருமணம க்சார்க்கைத்தில் 
தீர்மானிக்கைப்படுகி்றது'' என்ப 
தற்கு மா்றாகைத் திருமணம 
முடித்தவு்டன க்சார்க்கைத்துக்வகைா 
நரகைத்துக்வகைா வ்பாய்சவ்சரவவ 
இந்த இரகைசியத் திருமணஙகைள 
வழிவகுத்துள்ளன.

30வரு்ட கைால வ்பாரில் 
வ்டக்குக் கிழக்கில் அவ்வப 
வ்பாது ஒவ்கவாரு ்பகுதியாகைப 

்பாதிக்கைப்பட்்டது இறுதிபவ்பார் கூ்ட வனனிக்குள 
மு்டக்கைப்பட்்டதால் ஏ்னய ்பகுதிகைளில் வாழ் 
ந்த மக்கைள இ்றக்கைவில்்ல. ஆனால் ககைாவரானா 
வ்டக்குக் கிழக்கு எஙகும ஒவர வநரத்தில் வயது 
வித்தி யா்சமினறியும ்சாதி ்சமய வவறு்பாடினறியும 
மக்கைள இ்றந்துவ்பர்கும நி்ல்ய  

jk po pdj ;ij mo pf ;Fk ; nfhNuhdh

ஒற்றுன்னி
அவர்கள் தம்மை எவவவாறு உணர்நதவார்கள்
நடுச்வாமைத்தில்
குசினியில்
திடீர என வீட்டுக்கவாரர்கள்
மின்விளக்்க தூண்டினவால்
திடுககிட்டு
ச்யவதறியவாது நிற்கும
்கரப்வான் பூசசி்க்ளப ப்வாலவவா
இல்்ல
தி்ரச சீ்ல்ய விலககும ச்வாழுது

இடுககிலிரு்நது
சவடுகச்கனப ் றககும
வண்ணத்து பூசசி்க்ளப ப்வாலவவா
தவாம ச்யதது ் ரிசயனவவா தவசறனவவா
பதவாட்்டத்தில் இரு்நத மைல்ரப
்றித்து வ்நது
ஒருவன்
சுவவாமி அ்றயில் ் வத்தவான்
தனககு ச்வா்நதமைவான பத்ன

குடிக்க வ்நத

வண்ணவாத்துப பூசசி்ய
திரு்டன் என்்தவா
இல்்ல இ்றவ்னக
்கஞ்ன் என்்தவா
திரவாட்்்்களின் உயி்ரத்திருடி
்கண்ணவாடிப ப்வாத்தல்்களில் விற்கும உலகில்
இ்நத நியவாயத்்த எதிர்வாரக்க முடியுமைவா ?

-�திர்தவி, மைானிப்்பாய்

(parasite தி்ரப்ப்டக்கைாட்சி்யத் 
தழுவியது)

�வீந்தி�ன

க்பாதுவா�த 
்தமிழர்�ளுககுத 
்தம்மை ரமை்தா 

வி�ைா� நி்னககும 
்தன்மையுண்டு. 
ஆனால், அந்்த 
ரமை்தாவித்த
னததுககுரிய 
உள்ைடக�ம 

அவர்�ளிடம உண்டா 
எனறு ்பார்த்தால் 

இல்்லை என்ப்தா�ரவ 
முடிவு வரும
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ஏற்படுத்தியிருக் கிறது. தமிழர் தமது ஊர்்களுக்குக் 
க்கொர�ொனொ வை�வைக் ்கொவிச் கெல்கிறொர்்கள் 
அதற்கொன நன்றிக் ்கடனொ்க அைர்்களின் ெடலத் 
வதக் கூடக் ்கொை முடியொத நிவல ஏற்பட்டிருக் 
கிறது. இநத நிவலவய மொறறுைதறகு வீட்டுக்குள் 
முடங்குைது மட்டுரம ஒர� ைழியொகும்.

அதுமட்டுமல்லொது ்கொயச்ெல் இருநதொல்கூட 
உடனடியொ்க மருத்துைமவனக்குச் கெல்லுங்்கள் 
என்று யொழ்ப்பொண மருத்துைவமன்ப ்பணி்ப்பொளர் 
ெத்தியமூர்த்தி அறிவித்துள்ளொர். ்கடநத ்கொலத்தில் 

தடு்பபூ10சி ர்பொட்டுக்க்கொள்ளொமல் வ்கமருநது்க 
வளச் கெயதுக்கொண்டிருநதைர்்கரள அதி்கம்ர்பர் 
இநத ரநொயொல் இறநதிருக்கின்றனர். ்பொ�ம்்பரிய 
நம்பிக்வ்க்கள் ்பல குடும்்பங்்கவள இல்லொது 
கெயதிருக்கின்றன.

தமிழமக்்கள் க்கொர�ொனொ விடயத்தில் தமிழ 
அ�சியல்தவலைர்்கவள முன்னுதொ�ொணமொ்க 
எடுத்திருநதொல்கூட அதி்கம்ர்பர் கதொறறிலிருநது 
த்பபியிருக்்கமுடியும். தமிழ நொடொளுமன்ற உறு்ப 
பினர்்கள் ்பலர் மருத்துை ஆரலொெவன்கவள 

உரியைொறு பின்்பறறிக் க்கொழும்பிலும் யொழிலும் 
ஏவனய இடங்்களிலும் க்கொர�ொனொ கதொறறில் 
லொமரல இதுவிடயத்தில் தூ�ரநொக்குடன் கெயற 
்பட்டு ைருகின்றனர். மக்்கள் இநதவிடயத்தில் 
மொத்தி�ம் இநதத் தவலைர்்கவள முன்னுதொ�ணமொ்க 
எடுத்துத் தம்வமத் தொரம தனிம்ப்படுத்த முடி 
யும். இதன்மூலம் தமிழ இனத்வத ஓ�ளவுக்்கொைது 
க்கொடிய ரநொயின் ்பொதி்பபிலிருநது ்கொ்ப்பொறற 
முடியும்.

jk po pdj ;ij...

இவளத்தைனுக்கு எள்ளு க்கொழுத்தைனுக்குக் 
க்கொள்ளு என்்பது நம்மூர் ்பழகமொழி்களில் ஒன்று. இதன் 
அர்த்தம் என்னகைனில் ரத்கம் இவளத்தைனுக்கு 
எள்ளு மிகுநத ஊட்டம் அளிக்கும் என்்பதுரை. எள்ளு 
என்்பது ஆர�ொக்கியமும் ஊட்டமும் நிவறநத நல்ல 
கதொரு தொனிய ைவ்க. நைதொனியங்்களுள் ஒன்றும்கூட. 
இதனொல்தொன் நம்மைர்்கள் அதிலிருநது க்பற்ப்படுகின்ற 
எள்களண்வணவய்ப ்பயன்்பொட்டுக்கு எடுத்துக்க்கொள்ைது 
அதி்கம். அதிலிருக்கின்ற ஏ�ொளம் நன்வம்கள் ்கொ�ண 
மொ்க அவத நல்ல எண்வண (நல்கலண்வண) என்ற 
வழக்கும் ைழக்்கமும் உண்டொயிறறு. நல்கலண்வண, 
எள்ளுருண்வட, எள்ளு்ப்பொகு என அநத எள்ளில் 
இருநது க்பற்ப்படுகிற க்பொருள்்கள் - ்பண்டங்்கள் 
்பலவுள்ளன. அதில் எள்ளு்ப்பொகு ்பறறி நொம் இநத்ப 
்பகுதியில் ஏற்கனரை ்பொர்த்துவிட்ரடொம். இநத முவற 
எள்ளுருண்வட எ்ப்படிச் கெயைது என்று ்பொர்்பர்பொம்.

தேவையான ப�ாருட்கள்
்கொல் கிரலொ அளைொன - எள்ளு, அரத அளவு சீனி, 

நல்கலண்கணய சிறிதளவு.

எப�டிச் பெயைது?
எள்வளச் சுத்தம் கெயது எடுத்து ஒரு ெட்டியில் 

இட்டு நன்கு ைத்துக்க்கொள்ளுங்்கள். ைறுத்துக் க்கொண்டி 
ருக்கும்ர்பொரத சிறிது சிறிதொ்கச் சீனிவயயும் தூவி 
ைறுத்துக்க்கொள்ளுங்்கள். சீனி்ப்பொணி குவழைொன ்பதத் 
துக்கு ைநததும் சூடொறுைதறகு முன்னர் அவத உருண் 
வட்களொக்கிக் க்கொள்ளுங்்கள். இவதவிட எள்ளு்ப 
்பொகுவைத் தனியொ்க ைறுத்து இறக்கி்ப பின்னர் சீனி 
வய்ப ்பொணியொ்கக் ்கொயச்சி, சிறிதளவு நல்கலண்வண 
விட்டு, அதறகுள் ைறுத்த எள்வளச் ரெர்த்துக் குவழத்து 
உருண்வட்கொளொ்கவும் பிடித்துக்க்கொள்ளலொம். எ்ப்படியி 
ரு்பபினும் ்கவட்களில் ைொங்கியுண்கின்ற இனி்பபு்கவளக் 
்கொட்டிலும் குழநவத்களுக்கு நலம் ரெர்க்்கக் கூடிய 
இனி்பபு உருண்வட  இது. ர்பொத்தல் ஒன்றுக்குள் 
ர்பொட்டு வைத்து அவை்பர்பொது எடுத்து உண்ணமுடியும்.

எள்ளுருண்டை

பூமி சுழலுது
அதுபாட்டுக்கு
சாமி இருக்குது
தனபாட்டுக்கு.
காற்றிலை கைநதது
ந�ாய�ானறு ந�ற்நறாடு
நூற்று கணக்கிலை
யெற்றுடல் ஆக்கி
பழிதிர்க்குது மனிதன
ஆணெம் தீர்நதிட
ஆமானுஷம் ஒனறு.

�ம்ம �ாட்டிலை
பணவீக்கநமா யபறுமாத
யபண்ணின ெயிறாட்டம்
விலைொசிந�ா?எெயெஸ்ட்
மலை தாண்டி� உசசம்
ெளர்நது ெரும் �ாட்டின
ஊர்ொசி நிலைந�ா? அெர்
உயிர்தான மிசசம் அதுவும்
நகாநொனாவின  பசிக்கு 
நபாகுநமா எனற அசசம்.

ெருடஙகள் கழியுது
யெறும் இைக்கஙகளாய்
ொழக்லக �கருது
தினம் முடக்கஙகளாய்
முககெச ொழக்லக
முடிவினறி யதாடர்நது...
ெறுலம ஒருபுறம் ெலதக்க
யெறுலம மனலத மிதிக்க
ொழதலிலும் சாதல்நமயைன
ய�ாநது சனம்சாக அலதயும்
யகாநொனா சாவில் 
நசர்்பபயதானறும் யபரும்
த்பபில்லைந� அதுவும் நிஜம்தாநன.!

அதுவும் நிஜம்்தான்!
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ஆண், பெண் ஆகிய முதன்மைப் ொலினங்க்ைக் 
ப்காண்்ட மைனிதர்கள் மைத்தியில் இ்ை இரண்டுக்கும் 

இ்்டப்ெட்ட ொலினத்்தப் ெலரும் வித்தியாசமைானதா்கவை 
ொரக்கிறார்கள். பொதுைா்கவை ொலினம் எனறால் பெரும் சமூ 
்கத்்தப் பொறுத்தை்ர ஆண் அல்லது பெண் எனறு பொருள் 
ப்காள்ைதா்க இருக்கிறது. எமைது நாடடில் அதி்கம் இல்லாவிட்டா 
லும் அயல்நா்டான இந்தியா மைற்றும் ஆசிய, அபமைரிக்்க, ஐவராப் 
பிய நாடு்களில் ெரைலா்க அதி்கரித்து ைருகிற வெசுபொருைா்க 
இருப்ெது திருநங்்க்கள் எனகிற ொலினத்தைர விை்காரம். 
திருநங்்க்கள் எனகிற மைரியா்தக்குரிய பெயரகூ்ட அயல்நாட 
டில் அண்்மைக்்காலங்களில் சூட்டப்ெட்ட ஒனறுதான. அதுை்ர 
்காலமும் அந்தப் ொலினத்தைர்க்ைக் குறித்து நினற பெய்ர 
இழிவு்டன உசசரிக்கும் ைழக்்கவமை பெருஞ் சமூ்கத்தில் ஊறிக் 
கி்டந்தது. ஆண், பெண்்க்ைப்வொல இப்வொபதல்லாம் இந் 
தத் திருநங்்க்களும் ச்கல வி்டயங்களிலும் ்கால் ெதிக்்கத் 
பதா்டஙகிவிட்டதாலும்கூ்ட அைர்களுக்குரிய சமூ்க மைதிப்புக் 
கூடியிருக்கிறது. வி்ையாடடு, ைரத்த்கம், ்கல்வி, விஞ்்ான 
பதாழில்நுடெத்து்ற, சினிமைா எனத் திருநங்்க்களின ைைரச 

சிப்ெடி உயரந்து நினறு ெலரது ொர்ை்யயும் அைர்கைது 
ெக்்கம் திருப்பியிருக்கிறது. இதுவும் சமூ்கத்தில் அைர்க 
ளுக்குரிய மைதிப்்ெ மீடடுக்ப்காடுத்த ்காரணங்களில் ஒனறாகி 
யுள்ைது.  

பாலினமும் தனிமனித உரிமமயும்
பைளிப்ெ்்டயா்க ஆ்்ட, அணி்கலன்களிலும் உை, உ்டல் 

ரீதியா்க உணரசசி்கள், ந்டத்்த்கைாலும் தீரமைானிக்்கப்ெடுகினற 
இந்தப் ொலினத்தைர விை்காரம் தனிமைனித உரி்மைக்கு முக்கி 
யமைளித்து அைர்க்ை அைர்கள் விருப்ெப்ெட்ட ொலினமைா்க 
ைாழைதற்கு வித்திடுகிறது. இதனெடி பிறப்ொல் ஒருைர பிறந்த 

ொலினத்து்டன பதா்டரபு ப்காள்ைாமைல் ொலியல், ொலினம் 
பதா்டரொன உள்ைக்குழப்ெத்்த பைல்ல முடிகிறது. இதுை்ர 
்காலமும் சமூ்கத்தில் அதுபெரிய குழப்ெமைா்கவை இருந்தாலும் 
அந்தக் குழப்ெத்திலிருந்து மீண்டு அ்த பைற்றிப்காண்்டைர்கள் 
முனமைாதிரி்கைா்கப் வெசப்ெடும் சம்ெைங்களும் ந்டந்வதறி 
ைருகினறன. அந்த முனமைாதிரி்களில் ஒருைரதான மீரா சிங்கா 
னிய பரஹானி.

மீரா சிங்ானிய ரரஹானி
21 ையதான மீரா சிங்கானியா பரஹானி இந்தியாவின ப்கால் 

ப்காத்தா்ைப் பூரவீ்கமைா்கக் ப்காண்்டைர. ப்டல்லி ெல்்க்லக் 
்கழ்கத்தில் சமூ்கவியல் ்கற்்்க 
பநறி்யத் பதா்டரகிறார. 
அதற்கு முனனர அம்வெத்்கர 
ெல்்க்லக்்கழ்கத்தில் ெடித் 
தைர. 2019ஆம் ஆண்டில் 
தான அைர பெண்ணா்கத் 
தனது ொலினத்்த மைாற்றிக் 
ப்காண்்டார .  அதுை்ர 
ஆணா்க இருந்த திருநங்்க 
யான அைர  2019இல்தான 
தனது தாயி்டம், ''நான ஆண் 
அல்ல, பெண்'' எனறு கூறி 
னார. அனறுமுதல் பெண்ணா 
கியும் விட்டார.  பெண்ணா்க 
மைாறுைதற்கு முதல் அைர 
எடுத்த முக்கிய ந்டைடிக்்்க 
சட்டபூரைமைா்கத் தன்ன 
மைாற்றிக்ப்காள்ைது. ்காரணம் 
இஙகு ொலினத்்தத் தீரமைா 
னிப்ெதா்கச சட்டவமை இருக்கி 
றது. ஆனால், இது தனிமைனி 
தர்களிள் உ்டல், உைம் சாரந்த 
வி்டயம் எனெவத யதாரத்த 
மும் உண்்மையும். ஊரில் 
பெற்வறார்களு்டன கூடடுக் 
குடும்ெமைா்க இருந்தவொது 
தனது ொலினம் ெற்றி பைளிப் 
ெ்்டயா்கப் வெச முடியாத 
சூழலில் ெடிப்பு நிமித்தம் 
ப்டல்லிக்குச பசனற  பினனர 
தன்ன அறு்ைசிகிச்சக்கு 
உடெடுத்தினார. ஆனாலும் 
தனி வீடு, ைாழைதற்குப் 
ெணம், ொது்காப்பு, அனபு  
பசலுத்தத் வத்ையான மைனி 
தர்கள் எனெைற்றுக்கு ஏஙகு 
ெைரா்கவை அைர இருக்கிறார. 

ொலின அ்்டயாைத்துக்்கா்கப் வொராடும் எைருக்கும் 
விருப்புக்குரிய ைாழக்்்க்ய ைழஙகுைதற்்கான ்கட்ட்மைப்்ெ 
நாம் உருைாக்்க வைண்டும் எனகிறார அைர.
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சந்திரஹாசன் சுஜந்தினி

ரெளிபப
மையா் 
ஆமை, 

அணி்லன்
்ளிலும் உள, 
உைல் ரீதியா் 
உணர்ச்சி்ள், 

நைதமத்ளாலும் 
தீர்மானிக்பபடு

கின்்ற இந்தப 
பாலினததெர் 

விெ்ாரம் 
தனிமனித 

உரிமமககு முககி 
யமளிதது 

அெர்்மள 
அெர்்ள் 

விருபபபபடை 
பாலினமா் 
ொழெதற்கு 

விததிடுகி்றது
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ஏதிர்பாரப்பு நிறைவறைவறை இன்மெனறும் எதிர 
்பார்தைறை அறைய முடியபாவிடைபால் துன்மெனறும் 
குழப்பி றவ்ததிருக்கிறைபாம். எதிர்பார்தைது அப்்டிறய 
கிறைப்்தில் ஏதும் சுகமிருக்கிைைபா? அப்்டிக் கிறை்தைது 
நிறைக்குெபா? எனகினை ஏக்கம் உருவபாகுவதில்றையபா? 
ஒனறு எதிர்பார்தை்டி கிறை்தைறை இன்மெனறு கூறி்த 
மைபாைரந்து அனு்விக்க முடிகிைைபா? நிறையபாறெ ் ற்றியும் 
ற்சுகிறைபாம் நிறைக்கறவண்டுமெனறும் விரும்புகிறைபாம் 
என்திலிருந்து எெது சிந்றனை எப்்டியிருக்கிைது?

எதுவுறெ நிரந்ைரெபானைதில்றை என்றைச் ம�பால்லிக் 
மகபாண்றை நிறையறுந்ை கபானைல் ற�பாக்கி விறரகிறைபாம் 
என்து ஒரு புைெபாயிருக்க அைற்கு்த துறைக்கறழக்கிறைபாறெ? 
அஙறகைபான இருக்கிைது எெது சிந்ைறனையபாற்ைலின 
மவற்றிைம்.

�பாம் நிறைக்குமெனை �ம்பி நிகழகபாை்தது அனு்விப்புகறை 
உைறிவிடடு ஓடுகிை ஓடை்ததுக்குக் கைவுறைப் பிரபாயச் சி்த 
ைம், ற�பாதிைம் ம�ய்விறனை-சூனியம் எனை ஒனறு மிச்�மில்ைபா 
ெல் அ்தைறனைறயயுெல்ைவபா துறைக்கிழுக்கிறைபாம். 
�ல்வபாழவு எனமைபானறு இருக்குெபாயின அது இவவைவு 
சிக்கலுக்குள் வந்து ெபாடடுப்்டடுக்மகபாண்டு உஙகறைபாறைறய 
இருந்துவிடுெபா?

�ல்வபாழவு எனகிை ற்ரபாற�க்கு முடிவிைம் எது எனைபா 
வது சிந்தி்ததிருக்கிறைபாெபா? ஆற�கள் ைபான வபாழறவச் 
சீரகுறைக்கினைனை. அதிலும் எம்மிைமிருப்்து ற்ரபாற�. 
அது ஆசுவபா�ெபாகச் �பாப்பிை, உைஙக எம்றெ அனுெதிக்கு 
மெனறு �ம்புவது அறிவுள்ைவன ம�யைபாக இருக்கமுடியுெபா? 
ஆற�கள் குறைவபாயிருந்ைற்பாது றைறவகளும் குறை 
வபாகறவ இருந்ைனை. றைறவகள் அைறவபாடு இருக்றகயில் 
பிரச்சிறனைகள் குறைவபாகறவ இருந்ைனை. ெறுவழெபாக 
எண்ணினைபால் பிரச்சிறனைகளுக்கபானை மூைறெ றைறவகள்ைபான.

றைறவகள் என்து றைறவயற்ைறவயபா? உயிர வபாழ 
அ்ததியபாவசியெபாக உள்ைறவ ற்பாக மீைெபானைவற்றை்த 
றைறவகமைனறு  குழம்பிப்ற்பாவைபாக எண்ை இைமுண்ைபா? 
ஆற�யும் றைறவயும் ஒனைபா? றவறுறவைபானைைபா? ஓனறு 
ற்பாை்த றைபாற்ைெளிக்கும் றவைபானைைபா? இைற்கு்தைபான 
வபாய்ப்பு அதிகெதிகெபாயுண்டு. நிச்�யெபாக ஒனறுற்பாை 
இனமனைபானறு இல்றை. ம்ௌதிகச் �ைஙகைபாகடடும் 
எண்ைஙகைபாைபானை உைெபாக இருக்கடடும் ஒனறு ற்பால் 
ெற்மைபானறு இருக்கமுடியபாைல்ைவபா?

இஙறகயும்ைபான �பாம் கணி�ெபானைைவு எம்றெ்த 
மைபாறை்தது விடடு அறைவுறுகிறைபாம். அவனற்பாை இவன 
ற்பாை அதுற்பாை இதுற்பாை ஆகுைல் றவண்டும் எனறு 
அஙகைபாய்க்கிறைபாம். அவவபாைபாகறவண்டும் என்ைற்கபாக 
�பான என்றையும் எனைது என்றையும் ெைந்து ற்பாகிறைபாம். 
�பான என்றையும் எனைை என்றையும் மைபாறை்தது விடு 
கிறைபாம். �பான என்தினூைபாக எனைறை அறையபாைஙகண்டு 
அனு்விக்க முடியபாெல் யபாரபாகறவபா எதுவபாகறவபா ஆகி 
அனு்விக்க முயல்கிறைபாம். அப்்டிறய அல்ைது அது 
ற்பாைறவ ஆகினைபால்கூை அதில் �பானிருப்ற்னைபா? எனைக்கு 
என்து இருக்குெபா? �பான என்றை விடமைபாழிைல் 
றவண்டும் எனகிைபாரகறை எனறு றகள்விமயழுப்்முடி 
யுெல்ைவபா?

ஒனறைச் சிந்திப்ற்பாம் எெது எண்ைஙகள் ம�யல்க 
ளுக்கபானை ஒரு அடிப்புள்ளி அல்ைது றெயப்புள்ளி எது? 
அது எது? எஙறகயிருக்கிைது? இவற்றைக்கைந்து அப்்டி 
மயபாரு புள்ளி இருக்கிைைபா? இருக்கமுடியுெபா? அதுவும் 
கைவுறைப்ற்பாை கற்்றனையபா? எதுவபாகவும் இருந்துவிடடுப் 
ற்பாகடடும் எனறு விடடுவிடுறவபாம். ஆனைபால் எெது 
எண்ைஙகறை எப்புள்ளி்ற்றி விரிக்கப்ற்பாகிறைபாம்? 
அந்ைப் புள்ளிைபான �பான எனறு இருந்துவிடடுப்ற்பாகடடுறெ? 
எ்தைறனைறயபா இருக்கினைனைறவ அதுற்பாை? எண்ைங 
கள்வழி ம�யல்கள் ஒவமவபானறுக்கும் ஒரு ற�பாக்கம் 
உண்ைல்ைவபா? அந்ை ற�பாக்கம் அறை அறைவைற்கபானை 
முயற்சி எனை யபாவுக்குெபானை உந்து விற� எஙறகயிருந்து 
வரறவண்டும்? எண்ை்ததுக்குரியவனைபாகிய �பானிலிருந்து 
அந்ை உந்துவிற� கிறைக்கபாதுவிடைபால் எண்ை்ததுக்கபானை 
ம�யல்வடிவம் எப்்டிக் கிறைக்கும்? ஆக �பான என்து 
ைவிரக்கக் கூடியைபா? �பான என்றை விடமைபாழிைல் 
என்திலிருந்துைபான �ம்பிக்றக எனறு மகபாண்ைபாைப்்டுகினை 
�ம்பிக்றகயீனைம் பிைக்கிைது எனறு மகபாள்ை இைமுண் 
ைல்ைவபா? �பான எனைக்குள் எனறனைபாறைறய இருக்கும் 
எனறனை ஏற்றுக்மகபாள்வறைவிைவும் மவளிறயயுள்ை ஏறைபா 
மவபானறைறயபா, ்ைறைறயபா ஏற்றுக்மகபாள்ளுைல் �ரியபா 
னைதுைபானைபா? ஏற்புறையைபா? சிந்திப்ற்பாம்.
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பெண்ணாக...!
18 வயது வறரக் கூடடுக் குடும்்்ததில் வபாழந்றைன. 

உரிறெ ெறுப்பு, இைப் ் ற்ைபாக்குறை, கூடடுக் குடும்்ம் 
எனைப் ் ை பிரச்சிறனைகள் இருந்ைனை. பிைகு ம்ஙகளூரு 
ம�னறு ் டி்தறைன. ் பாை�பாறையில் ம்யர கூப்பிடுவதில் 
மைபாைஙகி நிறைய துஷ்பிரறயபாகஙகள், முடைபாள்ைனைங 
கறை எதிரமகபாண்றைன. எனைது ்பாலியல் ்ற்றி �பான 
மிகவும் குழப்்ெறைந்றைன. இைனைபால், கபாைல் அனு்வம் 
றைபானைவில்றை. �பான என ்பாலினை்ததுைன ற்பாரபாடிக் 
மகபாண்டிருந்றைன;. அறை அைக்கிக்மகபாண்டிருந்றைன. 
ைறைமுடிக்கு வண்ைம் தீடை்த மைபாைஙகியற்பாது, 
ம்ஙகளூரில் நிறைய மகபாடுறெப்்டு்ததுைறை எதிர 
மகபாண்றைன. கல்லூரிறய விடடு மவளிறயறிறனைன. 5 
ெபாைஙகளுக்குப் பிைகு �பான அம்ற்்தகர ் ல்கறைக்கழ 
க்ததில் ற�ரந்றைன. �மூகவியல் ் டிப்ற்்த மைபாைரந்றைன. 
என ம்ண்றெயில் �ம்பிக்றக ம்ற்றைன. குரதி, 
்பாவபாறை அணிந்றைன. �பான ஒரு ம்ண் எனகிை உைர 
ைல் வந்ைது. பிைகு எனைக்கு நிறைய தூண்டுைல்கள் இருந் 
ைனை. எனைக்கு நிறைய ஆறைகள் கிறை்தைனை, �பான ஒரு 
ரபாணியபாக ெபாறிறனைன! என முக்தறை றை�ர ம�ய்றைன 
என ைபாடி ற்பாய்விடைது. ெரு்ததுவ ரீதியபாக ெபாற்ைப்்ட 
றைன. �பான ஹபாரறெபான ெபாற்று சிகிச்ற� ம்ற்றைன. 

எனைக்கு டிஸ்ஃற்பாரியபா �பானறிைழ கிறை்தைது. �பான 
�டைரீதியபாக ெபாற்ைப்்டறைன. எனைது ்பாலினை்தறை 
�டைப்பூரவெபாக ெபாற்ை றவண்டும் என்ைபால் முழுச் 
ம�யல்முறைறயயும் அரசிைழில் ம�ய்றைன. ஆனைபால், 
அறுறவச் சிகிச்ற�க்குப் பிந்றைய கபாைம் மிகவும் 
றவைறனையபானைது! உைல் அதிரச்சி, ெனை அதிரச்சி எனை 
உைல் வலி ்யஙகரெபாக இருந்ைது. அது குைெறைய 
நீண்ை கபாைம் பிடி்தைது. ஆனைபாலும் ைபாஙகிக்மகபாண்டு 
ம்ண்ைபாகிவிடறைன.

நககக் ககை விளமெரத்தில் புதிய தைம
நீண்ை வருை வர்தைக �பாெ்தறைக் மகபாண்ை றகரைபா 

�றகக் கறை நிறுவனைம் ஒனறு திரு�ஙறக ஒருவறர்த 
ைனைது விைம்்ர்ததில் �டிக்க றவ்ததிருக்கிைது எனகிை 
ம�ய்திறயப் பினமைபாைரந்ைற்பாதுைபான மீரபா சிஙகபானிய 
மரஹபானி ்ற்றி அறிய முடிந்ைது. ஆம்! அந்ை விைம் 
்ர்ததில் �டி்தைது நிஜ்ததிலும் திரு�ஙறகயபானை அவர 
ைபான. ைபாடி, மீற�றயபாடு ஆனைபால் ம்ண் ைனறெறயபாடு 
இருப்்றைப்ற்பாை றைபானறும் �்ர ைனைது குடும்்்ததின 
ஆைரவுைன அழகபானை ெைப் ம்ண்ைபாக ெபாறுவறைக் 
கபாடடும் விைம்்ரம் அது. திரு�ஙறகயபாக ெபாை எ்தை 
னிக்கும் அவறர ஒவமவபாரு கடை்ததிலும் அனபுைன 
ஏற்றுக் மகபாண்டு ைஙக �றககறைப் ்ரி�பாக்குகினைது 
அவரது குடும்்ம். 'அனற்ப் ற்பாை ்ரிசு்தைெபானைது' 
என்துைபான அந்ை விைம்்ர்ததின ைறைப்பும்கூை. 
்ைரிைமிருந்து இவவிைம்்ர்ததுக்கு �ல்ை விெர�னைஙகள் 
கிறை்ததிருக்கினைனை. திரு�ஙறககள், திரு�ம்பிகள் 
எனற்பார ைஙகள் வீடுகளிலிருந்து விரடடியடிக்கப்்டும் 
நிறையிருக்றகயிலும், ஆைரவற்ை அவரகள் நிகழச்சிக 
ளில் ஆடியும் ்பாடியும், யபா�கம், ்பாலியல் மைபாழில் 
எனறும் வபாழக்றக �ை்ததிவருவறை ம்ருெைவில் நிகழ 
வைபாக இருக்றகயில் இந்ை �றகக் கறைவிைம்்ரம் 
அதில் ம்ரும் புரடசிறய ஏற்்டு்ததியிருக்கிைது எனறு 
்ைரும் ் பாரபாடை்த மைபாைஙகியிருக்கிைபாரகள். ஆனைபாலும் 
இந்ை விைம்்ரம் ஆண்- ம்ண் இந்து திருெை முறை 
றயக் றகள்விக்கு உட்டு்ததுவைபாக இருப்்ைபால் எதிரப் 
புகறையும் �ம்்பாதி்ததுள்ைது. ெறுறகபாை்ததில் திரு�ங 
றககள் விைய்ததில் அது புரடசிறய ஏற்்டு்ததியுள்ைது.

ehd ; xU . . .
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நா.சத்தியபாலன்

மனித உள்ளங்களுள கி்ளர்ந்து எழுகின்ற ஏக்கங்களும் 
எதிர்்பார்ப்பு்களும் இனனும் என்னவ�பா தபா்கங்களின 

்ரிதவிப்பு்களும் எலவலபாரபாலும் வ�ளிப்்டையபா்கச் வ�பாலலப்்டு 
�திலடல. அவ�பா்றபா்ன சூழலும் அவவிதமபா்ன ் கிர்தலுககு ஏற்ற 
துடை்களும் யபாருககுவம எலலபாச் �ந்தர்ப்்ங்களிலும் கிடைப்் 
திலடல. அதிலும் குறிப்்பா்கப் வ்ண்களுககு இவவிதமபா்ன 
துடை்கள கிடைப்்து அரிதுதபான. வ்கபாமதியின ஆற்றபாடமககும் 
துயரத்துககும் பின்னபால இருக்கககூடிய துயரத்தின ்க்னதிடய 
நபான புரிந்துவ்கபாணவைன. வீடு - குடும்்ம் என்ற �டைங்களுள 
தம்டம நிறுத்திகவ்கபாணடுள்ள வ்ண்களில ் லரது ம்னங்களுள 
வ�பாலலப்்ைபாத எணைங்களும் துயரக ்கடத்களும் நிடலயபாய் 
இருக்கத்தபான வ�ய்கின்ற்ன.

எ்னது மடியில தடல�பாய்த்துக கிைந்த 
வ்கபாமதியின ்கண்களிலிருந்து ்கணணீர் 
வ்ருகிகவ்கபாணவையிருந்தது.

''ஏ்னம்மபா வ்கபாமதி ஏனிப்்டி உடைஞ்சு 
வ்பா்றபாய்...? ஒரு வ்ணணுககுத்தபான இன 
வ்னபாரு வ்ணணின ம்னது புரியும். நீ வ�பால 
லபாடடிலும் உ்னககுள இருக்கககூடிய ்க�டல 
்கள எ்னககு வி்ளஙகும் பிளட்ள. கிடைத்தடை 
எலலபாப் வ்ண்களினர ம்னதின சுடம எணைது 
முழு�பாய் இ்றககி ட�க்கப்்டு�திலடல. மி்கப் 
்ல வ்ண்கள சுடம நிட்றஞ்� ம்னசு்கவ்ளபாைதபான 
�பாழுவி்னம். இறுதி�டர அந்தச் சுடம்கள 
முழு�பாய்ப் ் கிர்ந்துவ்கபாள்ளப்்டுகி்றதுமிலடல. 
இ்றககி ட�க்கப்்டுகி்றதுமிலடல'' எனறு 
வ�பாலலி நபான நிறுத்திகவ்கபாணைவ்பாது, ஆதர 
வுககுத் தவிககும் ஒரு ் ்றட�க குஞ்சுவ்பால 
எனனுள ஒடுஙகி எனட்ன இறு்க அடைத்துக 
வ்கபாணைபாள வ்கபாமதி. இப்்டியபா�து அ�்ளது 
துயரங்கள ்கடரயடடும் எனறு அ�ட்ளத் 
தபாஙகிக வ்கபாணவைன நபான. ஒரு தபாயபா்க அந் 
தப் வ்ணணின ்க�டல்களுககு ஒரு �டி 
்கபாலபா்க என்னபால அடமந்துவ்கபாள்ள முடியபா 
வதனில எனட்ன ஒரு வ்ண எனவ்றபா, ஒரு 
தபாய் எனவ்றபா அடழத்துகவ்கபாளளும் தகுதிடய அலல�பா நபான 
இழந்ததுவ்பாலபாகிவிடும்?

அழுட்கயில ்கடரந்துவ்கபாணடிருந்த வ்கபாமதி அ�்ளபா்கவ� 
ஓயும் �டர அ�வ்ளபாடு அமர்ந்திருந்துவிடடு அ�ள உ்றங்கத் 
வதபாைஙகியபி்றகு நபான எ்னது அட்றககு மீணவைன.

்டுகட்கயில �ரிந்த பி்றகும் என்னபால உ்றங்க முடியவிலடல. 
்கண்கட்ள மூடிககிைந்தவ்பாதும் ம்னதுள ்கைந்த ்கபாலமும் எ்னது 
ம்கள மிதிலபாவின ்க�டல மிகுந்த ்கைந்த ்கபாலமும் இப்வ்பாது 
ஒரு ம்களவ்பாலபாகிவிடை வ்கபாமதியின �பாழ்வும் நிட்னவு்க்ளபாய் 
என ம்ன அரஙகில அணி�குககின்ற்ன.

ஒவவ�பாரு வ்ணணும் த்னது �பாழ்கட்கயில திருமைத்துககு 
உட்டும்வ்பாது த்னது துடையபா்க �ரு்�ன தனட்ன, த்னது 
உளளுைர்வு்கட்ள ம்னம், உைல �பார்ந்த வதைல்கட்ளப் புரிந்து 
வ்கபாள்ளககூடிய�்னபா்க அடமய வ�ணடுவமனவ்ற எதிர்்பார்ககி்றபாள. 
ஒரு�ருகவ்கபாரு�ர் ஆதர�பாகி ஒரு�டரவயபாரு�ர் புரிந்துவ்கபாணடு 
வ�பாலலப்்ைபாத ்ல உைர்வு்கட்ள, வ்கபாலங்கட்ள அடையபா்ளம் 
்கணடு, தனட்ன ஏறறுகவ்கபாள்ள வ�ணடும் எனவ்ற ஒரு வ்ண 
எதிர்்பார்ககி்றபாள. தபா்கங்களின தணிட�த் தபாணடி, வதட� நிட்ற 
வ�ற்றங்கட்ளத் தபாணடி, ஒரு மட்னவியபாய், ஒரு தபாயபாய், ஒரு 
வ்ண எவவிதமபா்ன எதிர்்பார்ப்பு்கட்ள உடைய�்ளபாய் இருககி்றபாள 
என்டத எலலபாக ்கை�ர்்களும் புரிந்துவ்கபாள்ள முடியும் எனில 

ஒரு வ்ணணின துயரச் சுடமககும் அ�ள 
உருககும் ்கணணீருககும் �ரம்பு்கள 
அடமந்திருககும்.

மிதிலபாவின அப்்பா எனட்னத்திருமைம் 
வ�ய்துவ்கபாணைதும் என �பாழ்வின அர்த் 
தம் மிக்க துடையபாய் ஒரு ்கை�்னபாய் 
ஒரு தந்டதயபாய் ஒரு நண்்னபாய் என 
வ்னபாடு �பாழ்ந்த �பாழ்கட்கடய எணணிப் 
்பார்ககிவ்றன.

ஓ... எவ�்ளவு உயர்ந்த மனிதர் அ�ர்...! 
ஆர்ப்்பாடைவமபா... ஆர்ப்்ரிப்பு்கவ்ளபா இல 
லபாத அடமதியபா்ன எங்கள தபாம்்த்தியத்தில 
எங்கள குடும்் �பாழ்வில எலலபாச் �ந்தர்ப் 
்ங்களிலும் எனட்ன முழுதபாய்ப் புரிந்து 
வ்கபாணடு துடை �ந்த அ�ரது அனபு 
ம்றக்கமுடியபாத ஒன்றபாயிருந்தது. எதிர் 
்பாரபாமல வநபாய்�பாய்ப்்டைதும் ்டுகட்க 
யில �பாய்ந்த சில நபாள்களிவலவய ்கபாலன 
அ�டரப் ் றித்துப்வ்பா்னதும் ஆ்றபாத துயர 
மபாய் எனனுள நிடலவ்கபாணடுள்ள நிட்னவு 
்கள இ்றந்துவ்பா�தறகுச் சில நபாள்களுககு 
முன்னர் அ�ர் எனட்ன அடழத்து, 
''உனட்னயும் பிளட்ளடயயும் விடடுவிடடு 
நபான அ்கதியபாய்ப் வ்பாய்விடுவ�வ்னபா 

எனறு ்யமபாய்க கிைககு - ஏவ்னபா வதரிவயலல எனர உளம்னம் 
வ�பாலலுது - அப்பிடி ஏதும் ஆகிப்வ்பா்னபால, நீ ்கலஙகிப் வ்பாய் 
விைககூைபாது. உனர ம்னம் மி்கவும் திைமபா்னது எணடு எ்னககுத் 
வதரியும். எப்பிடிவயணைபாலும் அ�ட்ள ஒரு நலல இைத்தில 
குடுத்துப்வ்பாடு - ்தவி, ்ைம், இவதலலபாம் வ்ரிசிலல. நலல 
மனி�ரபாய்ப் ் பார். எங்கை குடும்்த்துகவ்கற்ற ஒரு வ்பாடிய்னபாய்ப் 
்பாத்வதடு. அந்தக ்கைடமடய முடிக்க முன்னம் ்கபாலம் எனட்னக 
கூப்பிைப் ் பார்ககுதுவ்பால கிைககு. ்கலங்கபாமல நீதபான அ�ளினர 
�பாழ்கட்கககு ஒரு நலல துடைடயத் வதடிக குடுக்க வ�ணும்'' 
எ்ன வநபாயின துன்த்திலும் தபான நிட்னத்தடதச் வ�பாலலி 

அழுகையில் 
ைகைந்துகைொண்டிருந்்த 
கைொமதி அவளொைகவ 

ஓயும் வகை அவகளொடு 
அமர்ந்திருந்துவிட்டு 
அவள் உறஙைத் 

க்தொடஙகியபிறகு நொன் 
எனது அகறக்கு 

மீண்கடன்.



2001ஆம் ஆண்டு தை 31ஆம் நாள் கண்டி 
தைச் சேர்நை திலஙக மதுஷஙக ரணசிஙக என்ற 
15 வைதுச் சிறுவன லலலெலல என்ற இடத்தில 
(கண்டி) மகாவலி கஙதகயில மூழ்கி இ்ற்நைான. 
2002ஆம் ஆண்டு தை 31ஆம் நாள் (ேரிைாக 
ஒரு வருடம் கழித்து) ஹீே்ற ஆசித்ை லகௌ என்ற 
லெைரில மாத்ைத்றயில அவன திரும்ெவும் 
சவல்றாரு ைம்ெதிகளுக்குக் குழ்நதைைாகப் 
பி்ற்நதிருக்கி்றான. அவன மறுபி்றவி எடுத்துத் 
ைறசொது 19 வைதைலைட்டியுள்்ான. இ்நை மறு 
பி்றப்புப் பி்ற்நது இரண்டதர லைாடக்கம் 3வை 
துக்குள் அவன ைனது முறபி்றவிப் லெறச்றாதரத் 
சைடி கண்டுபிடித்ை உண்தமச் ேம்ெவசம இஙகு 
ெதிவு லேயைப்ெடுகி்றது. ஹரீ்நதிர லெைலால 
எனெவர ைனது யூரியூப் ெதிவில சிஙக் லமாழி 
யில இதைப் ெதிவு லேயதிரு்நைார. மறுபி்றவி 
ெறறியிருக்கின்ற கறெதனக் கதைகள் ெலவறறுக் 
குள் நம்ெதவக்கும் ஆைாரஙகளுடன இ்நைச் 
ேம்ெவம் ெதிவாகியிருக்கி்றது. இ்நைப் பி்றவியில 
அவனுதடை லெைர ஹீே்ற ஆசித்ை லகௌ. அவன 
ைனது அனுெவஙகத்ப் லொதுலவளியில ஒரு 
சில ஆைாரஙகளுடன லவளிப்ெடுத்தியுள்்ான.

கண்டிக்கு அழைத்துச்செல்லுமாறு
அடம்பிடித்்த குைநழ்த
''எனக்கு  இரண்டதர லைாடக்கம் 3வைைாக 

இ்நைசொது எனது முறபி்றவி விடைஙகத் நான 
ஞாெகப்ெடுத்ைத் லைாடஙகிசனன. எனதனக் கண் 
டிக்குக் கூட்டிச் லேலலுஙகள் எனறு அடம்பிடித்தி 
ருக்கிச்றன. அம்மா, அப்ொ, இத்ை அக்காமார 
இருவரும் ெைம் காரணமாக எனதனக் கண்டிக்குக் 
கூட்டிச்லேலலவிலதல. ஆனால, எனது மூத்ை 
அக்கா நான அவவப்சொது கூறுவதைச் லேவிம 
டுத்து அவறத்ற ஒரு லகாப்பியில ெதிவு லேயது 
தவத்திரு்நைார. ஏ்றத்ைாழ 20 ேம்ெவஙகத் 
அவர ெதிவு லேயதிரு்நைார. இ்நை விடைத்தில 
உண்தமயிருக்கி்றைா இலதலைா எனெதை 
அறிை அவருக்கு ஆவல பி்ற்நதிருக்கி்றது. கண் 
டிக்குச் லேன்றதும் ைலைாமாளிதகயில எனதன 
இ்றக்கிவிட்டால, மிகுதி இடஙகத் நான காட்டு 
சவன எனறு கூறிசனன. அைனெடி அவரகள் 
இ்றக்கிைதும் அ்நைச் சூழல எனக்கு நனகு 
ஞாெகமிரு்நைது . 
ைலைா மாளிதகக்குச் 
லேனறு வணஙகி 
விட்டு எலசலாரும் 
ஓரிடத்தில அமர்நதி 
ரு்நைசொது, புத்ைரின 
புனிைப் ெல தவத்தி 
ருக்கும் இடத்தைப் 
பூட்டப்சொகி்றாரகள். 
எனதன அஙகு கூட் 
டிச் லேலலுஙகள் 
எனறு நான கூறி 
சனன. எனது மறு 
பி்றவிப் லெறச்றார 
மாத்ைத்ற சைவிநுவர ெகுதிதைச் சேர்நைவரகள் 
எனெைால ைலைாமாளிதகயின நதடமுத்றகள் 
அவரகளுக்குத் லைரிைாது. அஙகு லேனறு 
வணஙகிைசொது அஙகிரு்நை பிக்குவுடன நான 
ேர்மாகக் கதைத்சைன. 3வைதுப் பிள்த்க்கு 
இவவ்வு விவரம் லைரி்நதிருக்க வாயப்பிலதல 
எனறு கூறி அவர, எனனிடம் சில சகள்விகத்க் 
சகட்டார. ைலைாமாளிதகயின ஒரு ெக்கத்தைக் 
காட்டி, அஙகு எனன இருக்கி்றது?'' எனறு அவர 
சகட்க, ''புனிைப் ெலதலச் சுமக்கும் ைாதனகள் 
ைஙகுமிடம்' எனறு நான கூ்ற, பினபு்றமாகக் 
தகதைக் காட்டி, 'அஙகு எனன இருக்கி்றது,?' 
எனறு சகட்டிருக்கி்றார. 'அஙகு ெணம் லகாடுத்துப் 
ொரக்கும் இடமிருக்கி்றது' எனறு கூறிசனன. அது 
நூைனோதல எனறு கூ்ற எனக்குத் லைரி்நதிருக்க 
விலதல.

அ்நைப் பிக்கு லெௌத்ை மைத்தின பிரைானமான 
சுசலாகம் ஒனத்றக் கூறுமாறு சகட்டார. நான 
அதை முழுதமைாகக் கூறிசனன. 3வைதில அதை 
எனக்கு ைாரும் லோலலித்ைரவிலதல. இப்சொதும் 

முைல பி்றவியில கற்ற அ்நை விடைத்தைத் லைளி 
வாகக் கூ்ற முடிகி்றது.

பினனர நூைன ோதலக்கு எனதனக் கூட் 
டிச் லேன்றசொது அஙகு ைல ைாமா 
ளிதகக் குண்டுலவடிப்புச் ேம்ெவப் 
ெடஙகள் (1998 தை 25) காட்சிக்கு 
தவக்கப்ெட்டிருப்ெதைக் காட்டி, 
'இது ைலைாமாளிதகக் குண்டு 
லவடிப்புப் ெடஙகள். கீரத்தி ஐைா 
விடம் (மு்நதைை பி்றவியில அைல 
வீட்டில இரு்நைவர) இ்நைப் ெடஙகள் 
இருக்கின்றன' எனறு கூறிசனன. ைலைாமாளி 
தகக்கு அருகில எஙகள் வீடு இரு்நைைால (முற 
பி்றவியில) அஙகு குண்டுத் ைாக்குைல நட்நைசொது 
அ்நைச் ேத்ைம் லெரிைாகக் சகட்டது. இப்ெவும் 
அ்நைச் ேத்ைம் எனக்கு ஞாெகத்தில உண்டு.

முற்பிறவி வீடழடத் த்தடியது
முறபி்றவியில நான பி்ற்நது வ்ர்நை வீட்தடக் 

காட்டுவைறகுத் ைலைாமாளிதகயிலிரு்நது கூட்டிச் 
லேன்றசொது எஙகள் வீடு இடிக்கப்ெட்டிரு்நைது. 
எனினும் வீட்டுக்கு அருகிலிரு்நை லெரிை 
மரத்தை அதடைா்ம் காட்டிசனன. பினனர அை 
லவரகள் ெலதர அதடைா்ம் காட்டிசனன. அை 
லவரகள் ெலரிடம் சகட்டு எனது லெறச்றார 
உறுதிப்ெடுத்திக் லகாண்டனர. ேமுரத்தி அலுவலர 
ஒருவர எனனிடம் ''லொடி மாத்தைைா குடும்ெம் 
(எனது முறபி்றவி அப்ொவின லெைர) ைறசொது 
கண்டியில ஹாரகம ெகுதியில இருக்கி்றது'' எனறு 
கூறினார. அ்நை அலுவலரின ேசகாைரி ஒருவர 
முறபி்றவியில எனது வகுப்பில கலவி கற்றவர. 
நான அவரிடம் நீஙகள் இனனாரின அண்ணா 
அலலவா எனறு சகட்டு உறுதிப்ெடுத்திசனன. 
அவ ரது ஏறொட்டினெடி மறுநாள் கண்டி சடசவான 
சஹாட்டலில எனது முறபி்றவிப் லெறச்றாதரச் 
ே்நதிக்க ஏறொடு லேயதிரு்நைாரகள். நாஙகள் 
முனனைாகசவ அ்நை இடத்துக்குச் லேனறு 
காத்திரு்நைசொது எனது முறபி்றவி அம்மா 
வருவதைக் கண்டு மிக்க மகிழ்ச்சியில அவரிடம் 
நான ஓடிச் லேனச்றன. அதை ஆைாரப்ெடுத்தும் 
ஒளிப்ெடமும் உண்டு.

முற்பிறவியில் நான்
பாவித்்த ் பாருளகள
முறபி்றவியில நான 

இ்றக்கும்சொது ெத்ைாம் 
வகுப்பில  ெடித்துக் 
லகாண்டிரு்நசைன. அப் 
சொது ெதிதன்நது வைது. 
நான இ்ற்நைபின எனது 
லொருள்கள் அதனத்தை 
யும் வீட்டில ெத்திரப்ெ 
டுத்தி தவத்திரு்நைாரகள். 
எனது முனதனை ெடம் 
லெரிைாக்கப்ெட்டுச் சுவ 
ரில மாட்டப்ெட்டிரு்நைது. 

அலுமாரிதைத் தி்ற்நது காட்டினாரகள். நான 
ொவித்ை எலலாப் லொருள்க த்யும் அதடைா்ம் 
காட்டிசனன. முறபி்றவி அக்காமாதரக் கண்டது 
மிகவும் மகிழ்ச்சிைாக இரு்நைது. நான அகால 
மரணம் அதடவைறகுச் சில நாள்களுக்கு முன 
எஙகள் வீட்டுக் லகாம்பி யூட்டரில ெடம் கீறி 
வரணம் தீட்டிை ைலைா மாளி தகயின ெடஙகத் 
அக்காமார ெத்திரமாகப் செணி தவத்திரு்நைாரகள். 
அதை மீண்டும் ொரக்கக் கிதடத்ைது மகிழ்ச்சி.

கிரிக்்கடடும் நானும்
நான முறபி்றவியில கண்டி ைரமராெ வித்திைா 

லைத்தில கலவி கறச்றன. கிரிக்லகட் வித்ைாட்டில 
ஆரவம் லகாண்ட நான, 15வைதுக்குட்ெட்ட 
அணியில வித்ைாடி இ்நதிைாவுக்குச் லேனறும் 
வித்ைாடிசனாம். எனது முறபி்றவி 15வைதுப் 
பிரிவு அணியில பினனர இலஙதகக் கிரிக்லகட் 
அணியில பிரெலைம் அதட்நை ோமர கப்புலகை 
ரவும் இரு்நைார. நான 3வைதில ைரமராெ 
வித்திைாலைத்தைப் ொரக்கப்சொனசொது எஙக 

ளுக்குக் கிரிக்லகட் ெயிறறுவிப்ொ்ராக இரு்நை 
மாத்ை்ற ஆராயச்சி எனெவர ெடிக்கட்டில இ்றஙகி 
வ்நதுலகாண்டிருப்ெதைக் கண்டு அவருடன 
கதைத்சைன. அவர மிகவும் ே்நசைாேப்ெட்டார. 
எனது வீட்டிலிரு்நை முறபி்றவியில நான ொவித்ை 
லொருள்களில கிரிக்லகட் ெ்நதையும் ெறத்றயும் 
வாஙகி தவத்திருக்கிச்றன. முறபி்றவியில ொவித்ை 
எனது லொருத் இப்பி்றவியில கண்டுலகாண்டது 
ைாருக்கும் கிதடக்காை ஒனறு.

எனது ைறசொதைை பி்றவியில மாத்ைத்ற ோ்நை 
சேசவேஸ் வித்திைாலைத்தில கலவி கறச்றன. 
அஙகும் கிரிக்லகட் அணியில வித்ைாடி 15வை 
துக்குட்ெட்ட அணியில இ்நதிைச் சுறறுலாவுக்குப் 
சொய வ்நசைன. இதுவும் எனனால ம்றக்க முடி 
ைாை ஒனறு.

முறபி்றவியில நான இ்ற்நைசொது எனது ைாய 
சவண்டுைல ஒனத்ற தவத்திருக்கி்றார. 'எனது 
பிள்த் மீண்டும் பி்ற்நது எனதனத் சைடி வர 
சவண்டும்' எனெசை அவர சகட்ட வரம். அது 
சொல நட்நதுவிட்டது எனறு அம்மா ே்நசைாேப் 
ெட்டார. நான ைறசொது ொடோதல விடுமுத்றக் 
காலஙகளில கண்டிக்குச் லேனறு எனது முறபி்றவிக் 
குடும்ெத்ைாருடன ைஙகிச் லேலகிச்றன. இதுசொன்ற 
லைாரு அனுெவம் சவறு ைாருக்கும் கிதடத்திருக்க 
வாயப்பிலதல. முறபி்றவியில ஆறறில முழ்கி 
இ்ற்நை இடத்தை இதுவதர நான சொயப் ொரக்க 
விரும்ெவிலதல.
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முடித்ைபி்றகு அவர முகத்தில நான கண்ட 
அதமதிைான கதடசி நிமிஷம் வதர அவரில 
இரு்நைது.அதைலைலலாம் உணர்நதிரு்நை 
ஆண்டவனைான பினனால நிகழ்்நை எலலாவற 
த்றயும் நடாத்தி முடித்திருக்க சவண்டும்.

அ்நை நலல கணவரின ை்நதையின ஏக்கத் 
துக்கான தீரவாகத்ைான மிதிலா - மசகஷ் திரு 
மணத்தை ஆண்டவன முடித்து தவத்ைானா? 
அ்நை நலல உள்்த்தின பிராரத்ைதனைான 
மிதிலாவின நலல வாழ்தவத் சைடித் ை்நைைா? 
அ்நை சைாேதனகச்ாசட நான தூஙகிப் 
சொசனன.

        (லைாடரும்)

Gy ;yu pf ;f itf ;Fk ;
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கமலநா்தன்

மிதிலா...

முற்பிறவியில் நான் 
இறக்கும்தபாது பத்்தாம் 

வகுப்பில் படித்துக் 
்காண்டிருநத்தன். அப் 

தபாது பதிழைநது 
வயது. நான் இறந்தபின் 

எைது ் பாருளகள 
அழைத்ழ்தயும் வீடடில் 

பத்திரப்படுத்தி 
ழவத்திருந்தாரகள



வீட்டுக்கை இருககை விசராககிடக்கைண்டுப�ாட்டு அதி�ர் 
வீட்டடிககுப் ப�ானன். இவ்வளவுகைாலமும் நான் ஒராள் 

தான் வீட்டுக்கை இருந்திருககிறன்ப�ா்ல. பறாட்டு ்வழ்ைைாதிரி 
கைலகைலப்�ாததான் இருந்துது. ைாஸரர் வீட்டி்ல முருபகைசர் 
இருந்தார். சுதபனா்ட ஒரு ் �டியன் கை்தச்சுக்கைாண்டிருந்துது.

''்வாரும் கைதிபரசு..ஆ்ளக கைாணுறது ்வலு கைஸரைாய்ககிடககுது?''  
எண்டு ைாஸரர் ்வரப்வறறார். முருபகைசரும் ைறற்்வயும் 
சிரிச்சினம். ைாஸரர்தான் கை்த்யத ் தாடங்கினார்.

''எங்கை்டயாககைள் எவ்வள்்வப் �ட்டுககைழிச்ச ஆககைள் �ககு 
்வந்தான் ்வருகுதில்ல... கை்தயி்ல விட்டால எங்கை்ளமிஞச 
ஒருததனும் இல்ல்யன்பினம்...'' எண்டார்.

''ஓம் பசர் ்வடி்வா பயாசிச்சு முடி்்வடுதது ஒண்டாய் நிககிற 
்தண்டால எங்கை்டயாககைளுககு ப்வப்�ங்கைாயாயலபல கிடக 
குது?'' எண்டான் சுதபனா்ட இருந்த ் �டியன். அ்்வ ஏபதா 
கை்தச்சுக்கைாண்டிருந்த கை்தயின்்ர ் தாடர்ச்சிப�ா்ல. நான் 
ஒண்டும் ் சாலலயில்ல.

''சரியாததான் ் சான்னீர் தம்பி... இண்்டயான் ் சய்தியி்ல 
்சாலலிச்சுது... பகைட்டிருப்பியள்தாபன... உங்கை்ட ்வடககு 
்வாததிைார்தான் பிள்்ளயளி்ல கைரிச்னயுள்ள ்வாததிைார் 
எண்டு அ்ைச்சர் ஒராள் ் சான்ன்வராமிலபல?'' நான் உசாராகி 
விட்டன். இப்�தாபன கை்தபயாட்டம் பிடி�ட்டுது...

''ஓஓ நானுங் பகைட்டனான்தான்... சீ்லயுரிஞசைாதிரியலபல 
கிடககுது?'' எண்டன்.

''ஓம் ைாைா... எலலாஇடததி்லயும் ்தாழிறசங்கைம் ப�ாரா 
படக்கை எங்கை்டயாககைள் ்கைநாட்டு மிசினி்லயலபல விரல 
்்வச்ச்்வ...'' எண்டு சுதன் ்சாலலிக்கைாண்டிருககை, ''அட.. 
அது �ற்வாயில்ல... ்கைாப்பியி்ல பின்�ககைததி்ல ்சன் 
�ண்ணினதுதான் ஆகைபைாசம் ...'' எண்டான் சுதபனா்டயிருந்த 
்�டியன்.

''அ்தன்ன தம்பி ் கைாப்பியின்்ர பின்�ககைச் ் சன்?'' எண்டு 
பகைட்டன்.

''அது ைாைா எங்கை்ட சுததுைாதது அதி�ர்ைாரும் ்வாததி 
ைாரும் ் சய்த புததிசாலிததனைான ஏைாதது ப்வ்ல... அ்தன் 

கதிரேசன் காத்தவோயன்

னண்டால உததிபயாகை ரீதியாக கைட்ை ்சய்பயல்ல எண்டு 
்தாழிறசங்கைததுககுக கைாட்டுறது.. கைட்ைககு ்வந்தம் எண்டு 
அரசாங்கைததுககுக கைாட்டுறது... எவ்வளவுககு ைண்்ட்யப் 
ப�ாட்டு்டச்சு ஏைாததின்வங்கைள் �ாததியபள?'' எண்டு சுதன் 
்சாலல, எனககு உண்்ை விளங்கிச்சுது.

''ஏன்ரா தம்பி ஒன்்லனி்ல �டிப்பிச்ச்தயும் பசததுச் 
்சாலலன்?'' எண்டு ைாஸரர் ் �ரிசாச் சிரிச்சார். ் �டியள் ரண்டு 
ப�ருபை சிரிச்சாங்கைள்.

''அதுகைளுககும் பைலா்ல ஒன்்லனி்ல ைாகைாணச் 
பசாதி்னயுைலபல நடததி முடிச்சிருககிறம். நாங்கைள் ஆர் 
எண்டு நி்னச்சியள்?'' எண்டுது ்�டியன். ''இ்ணயப்�டிப் 
பிததலதான் பதாலவி்யண்ட்த அரசாங்கைபை ஏறறுக்கைாண்ட 
பிறகும் உது ் �ரிய கூததலபலா?'' எண்டு சிரிச்சார் முருபகைசர். 
''கூததி்ல சாத்ன'' எண்டான் சுதன். ''முப்�து பிள்்ளயிருககிற 
என்்ர ்வகுப்பி்ல நாலு பிள்்ளயள் பசாதி்ன எழுதினதாப் 
ப�ாடுதுகைள்... அதி்லயும் ஒண்டுதான் �குதி ் ரண்டுப்

ப�ப்�ர் ் சய்திருககுதாம்..?..?'' எண்டு ் �ருமூச்சு விட்டுது 
சுதன்.

''உது உைககுப் �ற்வாயில்லச் சுதன்.. என்்ர ஸகூல 
ஏரியாவி்லபய கை்வபரஜ் இல்ல. இரு்வததாறு பிள்்ளயளி்ல 
ஒண்டுபை எழுபதல்ல. ஸகூல முடிஞச பிறகு கு்வாட்படசா்ல 
்்வளிககிட்டு குளககைட்டுககுப் ப�ாய்ததாபன நாங்கைள் கை்தக 
கிறது... பிள்்ளய்ளக குளககைட்டி்ல ஏறுங்பகைா பசாதி்ன 
எழுதுங்பகைா எண்டு ்சாலல ஏலுபைா?'' எண்டான் அந்தப் 
்�டியன்.

''உதுகைளுககும் பசததுததாபன அ்ைச்சர் �ாராட்டியிருககிறார்'' 
எண்டு சிரிச்சார் ைாஸரர்.

''அது எலலாம் சரிதான் தம்பிய்்வ உங்கை்ட ப�ாராட்டம் 
்்வறறிதாபன? ஐயாயிரம் கூட்டுறாங்கைளலபல?'' எண்டார்

முருபகைசர். சுதனும் ் �டியனும் சிரிககை ைாஸரர்தான் ் சான் 
னார், ''முருபகைசு உதா்ல ஒரு பிரபயாசனமும் இல்ல. உது 
ப�ககைாட்டுதான். ஆனால அந்தப் ப�ககைாட்டா்ல கி்டககைப் 
ப�ாற ஐஞசாயிரததுககு ்வடககி்ல அபனகைைான ்வாததிைாருககு 
அருகை்தயில்ல எண்டுறதுதான் உண்்ை. ப�ாராடின்வனுககு 
கிட்டககிறது சரி.. ப�ாராடாைலுககிருந்த்்வககு? அட 
பராசமுள்ள்வங்கைளாயிருந்தால நான் ப�ாராபடல்ல எனககுது 
ப்வண்டா்ைண்டு ்சாலலு்வங்கைபளா?'' எண்டு ்கைாதிச்சார் 
ைாஸரர். ''ப�ாராடின்வங்கைபள ப்வண்டா்ைண்டிற கைாசுதான் 
உது...'' எண்டான் சுதன்.

''தம்பிய்்வ எங்கை்ட அரசாங்கை விசு்வாசத்தக கைாட்டின 
னாங்கைள்பள? விசு்வாசங்கைாட்டிக கைாட்டி இப்பிடிபய இருககிறதி 
்லயும் ஒரு சுகைமிருககைலபல'' எண்டு்கைாண்டு ்வந்திட்டன் நான்.

ஜிபனாவியின் இயககைததில உரு்வாகிய விறு விறுப்பூட்டும் 
ஓர் இரவுக கை்ததான் இந்தப் �டம். ஈஸ்வர், விபனாத ்வர்ைா, 
விஜய் ஆனந்த, அருண் ஆகிபயார் இதில நடிததுள்ளனர். புதிய 
முகைங்கை்ள ் ்வதது 3�ாகைங்கைளாகை எடுககைப்�டுகிற �டம் இது. 
நாயகைததனம் மிககை நாயகைர்கைள், ்�ரு்ைடுப்பிலான தி்ரப் 
�டங்கை்ளக ்கைாண்டாடி்வருகின்ற சூழலில மிகைச் சிறிய 
்வசதிகைளுடன் தி்ரககை்தயின் சு்வாரசியததால �ார்்்வயாளர் 
கை்ள ஆச்சரியப்�டுததிப் �ாராட்டு ை்ழககுள் குளிதது ்வரு 
கிறது இந்தப் �டம். ஒரு சிறிய சம்�்வத்தக கை்தயாகை எடுதது 
அ்த எந்த அளவுககு சு்வாரஸயப்�டுதத முடியுபைா அந்த 
அளவுககு சு்வாரஸயப்�டுததியிருககிறார்கைள் என்றும் ஒன்ற்ர 
ைணி பநரத தி்ரப்�டைான இது ஓர் இடததிலகூட ்தாய்்வ 
்டயாைல ஒபர ப்வகைததில ்சல்வதும் சிறப்புகைள் என்றும் 
புகைழ்கிறார்கைள் �லரும். ஒரு வீடும் ஒரு கைாருபை �டம் ் நடுகை 

்வந்தாலும் ஒரு இடததிலகூட சலிப்புததட்டாைல நகைர்கிற கை்த, 
�டததின் ஒளிப்�திவு, �டத ் தாகுப்பு, இ்ச ப�ான்ற்்வயும் 
�ாராட்டப்�ட்டு ்வருகின்றன. ஆனால, தன் �ாலின ஈர்ப்�ா 
ளர்கைள் குறிதத மிகைக பகைலியான ்வசனங்கைள் தவிர்ககைப்�ட்டிருககை 
ப்வண்டும் என்று கைடிந்தும் ் கைாள்கிறார்கைள். எது எப்�டியி ருப்பி 
னும் ்வழககைைான நாயகைததன ைறறும் ்வணிகைத தி்ரப்�டங்கைளில 
இருந்து விலகித தனிததுத ் தரி்வதுடன் ஒரு�டி பை்லழுந்தும் 
நிறகிறது இந்த அல�ா அடி்ை.

பாராட்டு மழையில் பாராட்டு மழையில் 
ஆல்ஃபா அடிழமஆல்ஃபா அடிழம
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க�ொர�ோனோப் பெருநபதோற்றுப் 
ெ�வல் நோளுக்கு நோள் ஆயி 

�க் கணக்கில் அதிகரித்துச் பெல்லும் நிலை 
யில் ெை கி�ோமஙகள், நக�ஙகள், குடும்ெஙகள் 
தனிலமப்ெடுத்தலுக்கு உள்்ோகி அவரக்து 
வோழவோதோ�ம் முதற்பகோண்டு அத்தியோவசிய 
ரதலவகள் அலனத்தும் முடஙகியுள்்ன.

வெதிெலடத்தவரகளும், நடுத்த� வரக்கத் 
தினரும் தமது ரதலவகல் ஏரதோ ஒரு 
வழியில் பூரத்திபெயயக்கூடியதோக இருநதோ 
லும், அன்ோடம் உலைத்துண்ெவரகளும், 
நோள்கூலிலய நம்பி வோழக்லகலய நடத்து 
ெவரகளும் ெடுகின் துய�ஙகள் பெோல்லி 
ைடஙகோதலவ. தனிலமப்ெடுத்தல் எனறு 
வநதுவிடடோல் ஒரு சிை ெணக்கோ� மற்றும் 
நடுத்த� வரக்கத்தினருலடய நிலையும் இதுரவ.

எனன தோன தனிலமப்ெடுத்தலில் இருக் 
கின் குடும்ெஙகளுக்குரிய நிதிலய அ�சு 
ஒதுக்கியிருநதோலும் அது உரிய முல்யில் 
அவரகல்ச் பென்லடகின்தோ என்ோல் 
அது ெநரதகரம. அவவோறு  நிதிவைஙகப் 
ெடடோலும் பவளியில் நடமோட முடியோத 
அவரக்ோல் அநத நிதிலயப் ெயன 
ெடுத்தி அநத ரந�த்தில் எனன 
பெயதுவிட முடியும். சிை இடஙகளில் 
நிதினக்குப் ெதிைோக நிவோ�ணத்லத 
வைஙகினோலும் அது அவரகள் தனி 
லமப்ெடுத்தப்ெடடிருக்கின் ரதலவக் 
குரிய கோைத்தில் இல்ைோமல் இழுத் 
தடித்து வைஙகப்ெடுவதோகரவ இருக் 
கி்து.

ஆங்காங்் ஒருசில 
தனிநபர் உதவி்ள்
ெோம்லெக் கண்டோல் ெலடயும் 

நடுஙகும் எனறு பெோல்வது ரெோல் 
பகோர�ோனோ பதோற்்ோ்ரகள் அலட 
யோ்ங கோணப்ெடட வீடுகள் ஏரதோ 
தீண்டத்தகோத வீடுகள்ரெோை பநருங 
கிய உ்வினரகள் முதற்பகோண்டு 
அலனவரும்  ஒதுக்கும்வுக்குச் 
பெனறுவிடட நிலையில் எவ�ோலும் 
கண்டுபகோள்்ப்ெடோத, ரதலவயோன 
ரந�த்தில் ரதலவயோன உதவிகல்ப் 
பெ்முடியோத நிலைக்குத் தள்்ப்ெட 
டுள்்னர. இநத நிலையில் தோன 
எம்மவரகள் உள்ெட அலனத்துப் 
பி�ரதெத்தவரகளுக்கும் முனனுதோ�ணமோகத் 
பதனனிைஙலகயில் க்னிப் பி�ரதெத்தில் 
பி�ெை வரத்தகர ஒருவர 2.5ரகோடி 
ரூெோலவத் தனிலமப்ெ டுத்தப்ெடடுள்் 
பி�ரதெத்தில் வசிக்கும் ஒவபவோருவருக்கும் 
தைோ 1000ரூெோ வீதம் வைஙகியிருநதோர. 

ஊடகஙகள், ெமூக வலைத்த்ஙகள் ஊடோகக் 
கடநத சிை தினஙகளுக்கு முனனர இது 
அதிகம் ெகி�ப் ெடடிருநதது.

பகோர�ோனோப் பெருநபதோற்றின கோ�ணமோக 
நோடு 10நோள்கள்வல� முடக்க நிலைக்குச் 
பெல்கின்து எனறு ஆடசியோ்ரக்ோல் 
அறிவிக்கப்ெடட சிை மணி ரந�ஙகளிரைரய 
அத்தியோவசிய ரதலவக்கோன பெோருள்கல் 
மக்கள் வோஙகுவதற்கு முண்டியடிப்ெோரகள் 
எனெலத ஏைரவ ஊகித்து பெோருள்கல்ப் 
ெதுக்கியது மடடுமனறி விலைகல் இ�டடிப் 
ெோக்கி விற்ெலன பெயத வரத்தகரகளின 
மத்தியில் துனெப்ெடும் ரவல்யில் எனன 
ரநோக்கமோக இருநதோலும் முனவநது உதவிய 
குறித்த க்னி வரத்தகர ெோ�ோடடப்ெட 
ரவண்டியவர�.

்காணகாமல்பகான அரசியல புள்ளி்ள்
அது அவவோறிருக்க, முதைோவது பகோவிட 

19 பதோற்று உருவோகியரெோது நோடு ெை 
மோதஙகளுக்குத் பதோடரநது முடக்கப்ெடடி 
ருநத ரவல்யிரைரய ரெோடடி ரெோடடு 
நோனோ நீயோ எனறு உதவிகல் வோரியில்த்த 
அ�சியல் பி�முகரகளின முகஙகல் தற் 
ரெோலதய முடக்க கோைப்ெகுதியில் கோணக்கி 
லடக்கவில்லை. அநத ரந�த்தில் நோடோளுமன 
்த் ரதரதல் அறிவிக்கப்ெடடிருநதலமகூட 
அவரகளுலடய நீயோ நோனோ ரெோடடிக்குக் 
கோ�ணமோக இருக்கைோம். ஓரிரு பி�முகரகளின 
முகஙகள் இலடயிலடரய பதனெடடோலும், 
அவரகளும் யோர�னும் புைம்பெயரநதவரக 
ளின பெயரகல்த் துலணயோகக் பகோண்ரட 
உதவிகல் வைஙகி வருகின்னர. ெத்துவரு 
டம், ெதிலனநது வருடம் என நோடோளுமன்ம் 
பெனறு ெம்ெோதித்தலவ வற்றிவிடடரதோ 
எனனரமோ பதரியவில்லை..??

இனல்ய இநத சூழநிலையில், முடக்கம் 
அறிவிக்கப்ெட முனனர இருநரத பகோர�ோ 
னோத் பதோற்்ோ்ரகள் அலடயோ்ம் கோணப் 
ெடடு தனிலமப்ெடுத்தப்ெடடிருநத வீடுகளுக் 
குத் ரதலவயோன உதவிகல் பெோதுநை 
ரநோக்குடன பெயற்ெடுகின் அலமப்புகளும், 
கைகஙகளும் ெை�தும் உதவிகளுடன தனி 

லமப்ெடுத்தப்ெடடவரகல் அலடயோ்ம் 
கண்டு அவரக்து உதவிகல் முடியுமோன 
்வு இனறு வல�க்கும் வைஙகி வருகின்லம 
ரெோற்றுதலுக்குரியது.

ஆலயங்ள் ் தடிச் 
சென்று உதவ்வண்டும்
எமது பி�ரதெஙகளில் உள்் பி�சித்தி 

பெற்் ஆையஙகள் ெைவற்றினதும் திரு 
விைோக்கள் இனல்ய நோள்களில் நலடபெற்று 
வருகின்ன. பெோதுவோக ெண்லடய கோைங 
கள் பதோடடு இனறுவல�க்கும் ஆையங 
களிற்கு வருெவரகளுக்கும், ஆையஙகல்ச் 
சூை இருப்ெவரகளுக்கும், குறித்த ஆையங 
களின திருவிைோக்கோைத்தில் தோனஙகளில் 
சி்நத தோனமோகக் கூ்ப்ெடுகின் அனன 
தோனம் வைஙகுவது வைலம. ஆனோல் இன 
ல்ய இநத பகோர�ோனோ சூழநிலையோல், திரு 
விைோக்கள் நிறுத்தப்ெடடும், கடடுப்ெோடு 
களுடன இடம்பெ் அனுமதிக்கப்ெடடும் 
உள்்லமயினோல் அனனதோனம் உள்ளிடட 
வைலமயோன நலடமுல்கள் தலடப்ெடடுள் 
்ன. இநத நிலையில் திருவிைோ உெய 
கோ�ரகளும், ஆைய நிரவோகம் ெோரநதவரகளும் 
முனவநது வைலமயோக திருவிைோ கோைப் 
ெகுதியில் அனனதோனத்துக்கும், ஆடம்ெ�ச் 
பெைவுகளுக்கோகவும் ெயனெடுத்தும் நிதி 
யிலன, இனல்ய சூைலில் தனிலமப்ெடுத் 
தப்ெடடு இருப்ெவரகளுக்கும், பெோது முடக் 
கத்தினோல் அன்ோட வோழவிலனக் பகோண்டு 
நடத்தமுடியோமல் தவிப்ெவரகளுக்கும் 
உதவும் முகமோக அவரகல்த் ரதடிச் 
பெனறு ஆையத்தின பெயரில் உதவிகல்ப் 
புரிவதற்கு முனவ� ரவண்டும்.

ச்காண்்காட்ங்ளைத் 
தவிர்த்து உதவலகாம்
இநதக் கோைப்ெகுதி 

யில் எம்மவர ெை�ோலும் 
திருமணஙகள், மஞெள் 
நீ�ோடடு லவெவஙகள், 
பி்நத தினஙகள்  என 
விைோக்கள் பகோண்டோடுகி 
்ோரகள். இநதக் கடடத் 
தில் மிகவும் எளிலமயோக 
எமது விைோக்கல் 
நடத்தி முடித்துவிடடுச் 
சி்ப்ெோகச் பெயவதற்கு 
எவவ்வு ெணத்திலனச் 
பெைவு பெயரவோரமோ 
அதில் சிறித்வு இனறு 
அன்ோட வோழக்லகயி 
லனக் பகோண்டு நடத்த 
முடியோத நிலையில் 
இரு ப் ெவ ர களுக்கு 
உதவி புரிய முனவ� 
ரவண்டும். விமரலெ 
யோகக் பகோண்டோடி 
வீணோகச் பெைவு பெய 

யும் ெணத்திலன எமக்கும் எமது ெநததிக்கும் 
புண்ணியம் பெற்றுத்தரும் வலகயில் பெைவு 
பெயதோரை, ஒருரவல் உணலவரயனும் 
உஙகள் பெய�ோல் உண்ணும் அவரகள் 
வோழத்தும் வோழத்துக்கள் கோைத்துக்கும் 
உஙகல் வோைலவக்கும்..!!

என்.குமரன்முதலகாவது ச்காவிட 19 சதகாற்று உருவகாகிய்பகாது நகாடு பல 
மகாதங்ளுக்குத் சதகா்ர்ந்து மு்க்்பபடடி ருந்த 

்வளையி்ல்ய ் பகாடடி ் பகாடடு நகானகா நீயகா என்று 
உதவி்ளை வகாரியிளைத்த அரசியல பிரமு்ர்்ளின் மு்ங்ளை 
தற்்பகாளதய மு்க்் ் காலபபகுதியில ் காணக்கிள்க்்விலளல
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குழந்தைகளுகககான  
உணவுகள் 1

தாய்ப்ால்
பிறந்த குழந்்தகளுக்குத் 

்தாய்ப்ா்ைத் ்தவிர சிறந்த 
த்தாரு உணவு இல்ை. 
்தாய்ப்ால உயி்ரக் கா்ப 
்ாறறவும் குழந்்தகளின் 
ஆரராக்கியம் ர்ணி உடல 
மறறும் உள்ளுறு்பபுகளின் 
வளர்ச்சி்ய ரமம்்டுத்்தவும் 
உ்தவுதமன உறுதி்ப்டுத்்த்ப 
்ட்டுள்ளது. ்தாய்ப்ால 
குழந்்தகளுக்கு இயற்க 
யான மு்றயில வழஙக்ப 
்டும் சிறந்த ஊட்டச்்சத்துக் 
கான ஆ்தாரமாகத் திகழ் 
கிறது. எனரவ ்தவிர்க்க முடி 
யா்த நி்ை்மகள் ்தவிர 

குழந்்தயின் ஒன்ற்ர வயது வ்ரயாவது ்தாய்ப்ால ஊட்ட ரவண்டியது ஒவ் 
தவாரு ்தாயினதும் கட்டாயக் கட்ம ஆகிறது. ர்ாதிய ஊட்டச்்சத்துக் கு்ற்ாடு 
சிை ர�ாய நி்ை்மகள் ர்ான்ற ் ை காரணிகளால சிை ்தாயமார்களுக்கு்ப ர்ாதிய 
்தாய்ப்ால சுர்ப்தில்ை. இயற்கயான உணவுகள் மூைம் ்தாய்ப்ால சுர்ப்்்த 
அதிகரித்துக் தகாள்ளைாம்.

தாய்ப்ால் அதிகம் சுர்ப்தறகாக தாய்ார் எடுகக வேண்டிய உணவுகள்
்தகுந்த காைம் வ்ர ்தாய்ப்ா்ை குழந்்தக்கு வழஙக ஒரு்தாய 2ஆயிரம் கரைாரி 

்சத்துள்ள உணவுக்ள உட்தகாள்ள ரவண்டும். ் ால,முட்்ட , எலுமிச்்்ச அலைது 
ர்தா்டர்சம், இளநீர், மரக்கறி சூ்ப, ரமார் ர்ான்ற திரவ உணவு வ்ககள். ் ச்்்சக் 
காயகறிகள் மறறும் ்ழஙகள், கீ்ர வ்ககள், முழுத்்தானிய உணவு வ்ககள்,  
தகாழு்பபுக் கு்றவான இ்றச்சி வ்ககள் என்்வற்ற்ப ் ாலூட்டும் ்தாய கட்டாய 
மாகத் ்தனது உணவில ர்சர்த்துக் தகாள்ள ரவண்டும்.

இது மட்டுமலைாது தவந்தயம், சீரகம், தகாத்்தமலலி, உள்ளி, கட்ை, எள்ளு, 
்ா்தாம்்ரு்பபு்ப ர்ான்றவற்றயும் ் ாலூட்டும் ்தாயமார் அடிக்கடி ்தஙகள் உணவில 
ர்சர்த்துக் தகாள்ள ரவண்டும்.

முருங்கக்கீ்ர ்தாய்ப்ா்ை அதிகரிக்கச் த்சயவதில  த்ரும்்ஙகு வகிக்கிறது. 
இ்த்னச் ்ச்மத்து மதிய ர�ரச் ்சா்ப்ாட்டில ர்சர்த்துக் தகாள்ள ்தாய்ப்ால அதிகம் 
சுரக்கும். முருங்கக்கீ்ர, தகாத்்தமலலி, மிளகு, சீரகம் ர்சர்த்து ் வக்க்ப்டுகின்ற 
ர்சம் சிறந்தத்தாரு ஊட்டச்்சத்துள்ள உணவாகும்.

முருங்க்ப பூ்வச் ர்சகரித்து ் வத்துக்தகாண்டு அ்்த து்வயல ர்ாை த்சயது 
ர்சாறறுடன் ர்சர்த்து அருநது்தலும் சிறந்த ஒன்றாகும்.

்தண்ணீர்விட்டான் கிழஙகு ர்சர்த்துச் த்சயய்ப்டும் ்ச்தாவரி ரைகியம், த�லலிக்காய 
ரைகியம், என்்ன ்தாய்ப்ா்ை அதிகரிக்கும் சிறந்த சித்்த மருநதுகள் ஆகும்.

இவ்வாறு ்சத்்தான உணவுக்ள அருநதுவ்தன் மூைம் �மது ஆரராக்கியத்்்த 
வள்ப்டுத்திக் தகாள்வர்தாடு ்தஙகள் குழந்்தக்குத் ர்த்வயான ்தாய்ப்ா்ை  
வழஙகி அ்்த ஆரராக்கியமாக வளர்த்த்தடுக்க ரவண்டியது ஒவ்தவாரு ்தாயின் 
கட்மயாகும். அன்்னயால எதுவும் ஆகும்.

இநதியாவின் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலுள்ள 
சிவக்ள்ப ் குதியில அகழாயவு்ப ் ணிகள் 
�டநது வருவது ் ைரும் அறிந்த ்சஙகதி. அந்த 
அகழ்வாயவில ்்ழய த்ாருள்கள் ்ை 
தவளி்ப்ட்டு வருகின்றன. அந்த வ்கயில 
அஙகு ்ாதுகாக்க்ப்ட்டிருந்த த�ல ்தானிய 
மும் கி்டத்துள்ளது. அந்த த�ல்ைக் கரிம 
்கு்ப்ாயவுக்கு உட்்டுத்தியர்ாது அ்தன் 
வயது 3ஆயிரத்து 175 ஆண்டுகள் என்று 
த்தரியவநதிருக்கிறது.  கீழடி அகழ்வாயவின் 
ஒரு ் குதியாகரவ சிவக்ள ஆயவும் �டநது 
வருகிறது. கீழடி ஒரு த்ரிய �கரமாக 
இருநதிருக்கக்கூடும் என்றும் இநதியாவுடனும் 
இைங்கயுடன் வர்த்்தகத் த்தாடர்புக்ள 
்வத்திருக்கக்கூடும் என்றும் த்தரியவந்த 
நி்ையில சிவக்ளயில இந்த த�ல கண்டு 
பிடிக்க்ப்ட்டிருக்கிறது. ்தாமிர்ரணி ஆறறின் 
வடக்குக் க்ரயில அ்மநதுள்ள சிவக்ள 
யில �டந்த மு்தறகட்ட அகழ்வாயவில 'ஆ்தன்' 
என்ற ்தமிழி எழுத்து்ப த்ாறிக்க்ப்ட்ட 
்ா்னரயாடு கி்டத்்தது. கறு்பபு-சிவ்பபு 
வண்ணக் கையஙகள், குடு்வகள், ்ா்ன 
மூடிகள் ர்ான்றவறறில அழகிய வடிவ்ம்ப 
பில தவள்்ள வண்ணத்்தால வ்ரய்ப்ட்ட 
ரவ்ை்ப்ாடுகள் உள்ளன. சிவக்ள்ப ் குதி 
யில வாழ்ந்த ்தமிழ்ச் ்சமூகத்தின் ரமன்்ம 
குறித்து த்தரியவருகிறது. இந்த அகழாய 
விைமுதுமக்கள் ்தாழிக்குள் கண்தடடுக்க்ப்ட்ட 
உமி நீஙீகிய த�ல்ைக் கரிம்ப ் கு்ப்ாயவு 
த்சய்தர்ாது்தான் அ்தன் காைம் கி.மு. 
ஆயிரத்து 155 எனத் த்தரியவநதிருக்கிறது. 
எவ்வளவு ்ழ்மயான அதி்சயிக்கத்்தக்க 
த�ல ் ார்த்தீர்களா...?

முதற் பாறை...?
அதமரிக்காவின் �ா்சா நிறுவனத்்தால 

ஏவ்ப்ட்டுச் த்சவ்வாயக் கிரகத்தில ்த்ர 
யிறக்க்ப்ட்டுவிட்ட த்ர்்சவரன்ஸ் ரராவர் 
என்கிற விண்கைம் த்சவ்வாயிலுள்ள ் ா்றத் 
துண்டஙக்ள எடுத்துக்தகாண்டு வரவி 
ருக்கிறது. த்சவ்வாயிலுள்ள ஒரு ்தடிமனான 
்ா்றத் திட்டில, அந்த ரராவர் இயநதிரம் 
து்ளயிட்டு்ப ்ா்றத் துண்டங க்ளச் 
ர்சகரித்துவிட்டது. இ்தறகு முன் கடந்த 
ஆகஸ்ட் மா்தம் ்ா்ற மாதிரிக்ளச் 
ர்சகரிக்க முயறசிக்க்ப்ட்டர்ாது ் ா்றகள் 
த�ாருஙகிய்தால அந்த முயறசி ்யனளிக் 
காமல ர்ாயிருந்தது. இந்த நி்ையிரைரய 
்தறர்ாது ் ா்ற மாதிரிகள் தவறறிகரமாக 
ர்சகரிக்க்ப்ட்டுள்ளன. த்சவ்வாயிலிருநது 
பூமிக்குக் தகாண்டு வரும் ர�ாக்கத்ர்தாடு 
ர்சகரிக்க்ப்ட்டுள்ள இந்த்ப ் ா்றத் துண் 
டஙகள்்தான், ரவறறு கிரகத்தில மு்தலமு்ற 
யாக்ப பூமிக்கு வரவிருக்கின்ற மு்தல ் ா்ற 
என்கிற புகழுக்குரியனவாக இருக்க்ப 
ர்ாகின்றன. அடுத்்தடுத்்த ஆண்டுகளிலும், 
இதுர்ாை 24 ்ா்ற மாதிரிக்ளச் ர்சக 
ரிக்க திட்டமிட்ப்ட்டு இருக்கிறது. அதம 
ரிக்கா, ஐரரா்பபிய �ாடுகளின் ஒருஙகி 
்ணந்த முயறசி மூைம் அ்வ பூமிக்குக் 
தகாண்டு வர்ப்டும் என்றும் அறிவிக்க்ப 
்ட்டுள்ளது. குறித்்த விண்கைம் த்சவ்வாய 
கிரகத்திலிருநது தவறறிகரமாக்ப ்ா்றக 
்ளச் ர்சகரித்துள்ளது என்்்்த அது 
எடுத்து அனு்பபிய ஒளி்ப்டஙகள் காட்டினா 
லும், அ்்த உறுதி த்சயய �ா்சா காத்திருக் 
கின்றன. ் ா்ற மாதிரிகள் ர்சகரிக்க்ப்ட்டு 
இரு்ப்்தறகான வாய்பபுகள் இந்த மு்ற 
மிக அதிகமாக இருக்கைாம் என �ம்பிக் 
்கரயாடு காத்திருக்கிறது.

�ா்சா அனு்பபிய இந்த்ப த்ர்்சவரன்ஸ் 
ரராவர் கடந்த மாசி மா்தம் த்சவ்வாயின் 
தெத்சரரா க்ரரடர் என்கிற இடத்தில ்த்ர 
யிறஙகியிருந்த்ம குறி்பபிடத்்தக்கது.
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பழங்கள் ஆர�ோக்கியத்திற்கு மட்டுமல்ோமல, சருமப்  ப�ோமரிப்பிலும் முக்கிய 
பஙகு வகிக்கின்றன. அந்தவக்கயில ்தோன, பபண்களோல அதி்கம் விரும்பிப்  பயன 
படுத்்தப்படும் பழமோ்க மோதுகள விளஙகுகி்றது.
மு்க அழகிற்்கோன ரபஷியல பசயவதில, மு்தலபடி கிபளனசிங. இ்தற்கு மோதுகளயின 

விக்த்களில இருநது எடுக்்கப்படும் எணபணெய ப்கோணடு மு்கத்க்த கிபளனசிங பசயய 
ரவணடும். இவவோறு பசய்தோல, மு்கத்தில 

உள்ள அழுக்கு்கள், எணபணெய்கள் உள்ளிட்்ட 
அகனத்தும் நீக்்கப்படுகின்றன.

ரமலும் மோதுகள விக்த்ககள பனனீர் அல 
்து சக்்கக�யு்டன ்க்நது அக�த்து, மு்கத்தில 
பூசி, சிறிதுரே�ம் க்க்களோல, பமனகமயோ்க 
மசோஜ் பசயய ரவணடும். அப்ரபோது சருமத்தில 
உள்ள இ்றந்த பசல்கள் அகனதும் பவளிரயறி 
விடும். பினனர் குளிர்ந்த நீரில மு்கத்க்த பமன 
கமயோ்கக் ்கழுவினோல, மு்கம் பபோலிவோ்க 
இருப்பக்த உணெ�முடியும்.

அத்து்டன மோதுகளச் சோறு்டன அப்பிள் 
கச்டர் வினி்கக� ரசர்த்துக் ்க்கவயோக்கி 
மு்கத்தி்றகுப்  பூச்ோம். இவவோறு பசயவ்தோல, 
மு்கத்தில உள்ள ்கரும்புள்ளி்கள் மக்றயும்.

மோதுகளயோனது ர்தோலின உட்பு்றமும், 
பவளிப்பு்றமும் புத்துணெர்ச்சிகய ஊட்டுகி்றது. இ்தனமூ்ம் வய்தோன ர்தோற்்றத்திகன இல்ோமல 
பசயது இளகமகயத் ்தக்்க  கவக்்க உ்தவுகி்றது.

சிறுவயதில பசவவ�த்்தம் பூக்்ககளயும், இக்்ககளயும் 
ஒன்றோ்கக் ்கசக்கி வழுவழுப்போன அந்தத் தி�வத்க்தத் ்தக்யில 
அம்மோ கவத்துத் ர்தயக்கின்றரபோது அருவருப்பில அவஸ் 
க்தப்பட்்டோலும் ்கோ்ப்ரபோக்கில பழக்்கத்துக்கு வந்த அந்தச் 
பசவவ�த்க்தக் குளியல ஆர�ோக்கியமோன்தோ்கவும், உ்டற்சூட் 
க்டத் ்தணிப்ப்தோ்கவும், மூகளக்குப் புத்துணெர்ச்சியூட்டுவது்டன 
்தக்மயிர் பசழிப்புற்று வள� வழிவகுப்ப்தோ்கவும் இருந்தது. 
இப்ரபோப்தல்ோம் அந்தச் பசவவ�த்க்தக் குளியக்க் ்கோணபது 
அரிது. ஆனோலும் ்தக்முடிக்கு வலுச்ரசர்க்கும் அதி்க வி்ட 
யங்கள் பசவவ�த்க்தயில இருப்பர்த உணகம.

பசவவ�த்க்தயில இருநது ்தயோரிக்்கப்படுகின்ற எணபணெகயப் 
பயணபடுத்தும்ரபோது அது முடிக்கு ப்த்க்தக் ப்கோடுப்ப்தோல 
முடி ப்கோட்டுவக்தத் ்தவிர்க்்க முடியும். முடியில ரவர்க் ்கணுக் 
்ககளச் பசவவ�த்க்த வலிகமயோக்குகி்றது. இ்தனோல, முடி 
உதிர்வு எனகி்ற பபரும் பி�ச்சிகனக்கு முற்றுப்புள்ளி கவக்்க 
முடியும்.

முடியின வளர்ச்சிகய அதி்கரிக்்கக் குழநக்தப் பருவத்தில 
இருநர்த ்தக்க்குத் ்தகுந்த, ஒர� எணபணெயகய பயனபடுத்து 
வது அவசியம். இ்தனோல முடி வளர்ச்சி ஆர�ோக்கியமோ்க இருக் 
கும். முடிகய அ்டர்த்தியோ்க, பபோலிவோ்க, ேக�யில்ோமல கவத் 
திருக்்க்ோம். பசவவ�த்க்த எணகணெ எனபது பசவவ�த்்தம் 
பூக்்களில ்தயோரிக்்கப்படுவர்த. இக்தத் ்தயோரிப்ப்தற்கு 30பூக்்க 
ளு்டன, ஒலிவ எணபணெய, ர்தங்கோய எணகணெ ஆகியன - 
்கோல லீற்்றர், பவந்தயம் - 5 ்க�ணடியளவு ஆகியன மோத்தி�ம் 
ரபோதுமோனகவ.

பசவவ�த்க்த எணகணெகயத் ்தயோரிப்ப்தோயின மு்தலில 
சட்டி ஒனறில ஒலிவ எணபணெய, ர்தங்கோய எணபணெய ரசர்த் 
துக் ்க்நது சூர்டற்றிப் பினனர், அவற்க்ற பமலலிய பேருப்பில 
மி்தமோ்கக் ப்கோதிக்்கட்டும். பசவவ�த்்தம் பூக்்களின ம்க�ந்தங்ககள 

நீக்கிவிட்டு 
இ்தழ்ககளத் 
்தனியோ்க ேறுக்கி 
பயடுத்து அவற் 
றில அக�வோசிகய மிக்சியில 
அக�த்துக் ்கோயச்சிய எ ண ப ணெ 
யில ரசர்க்்க ரவணடும். அ க � வ ோ சி 
இ்தழ்ககள அப்படிரய எண பணெயில ரபோட்டு, 
பவந்தயம் ரசர்த்து அடுப்கப அகணெத்துவிட்்டோல 
ரபோதும். சூ்டோறியதும் ்கணணெோடிப் ரபோத்்தலுக்குள் அக்டத்து 
கவத்துப் பயனபடுத்்த்ோம். மூனறு மோ்தங்களுக்கு ஒருமுக்ற 
இவவோறு இந்த எணபணெகய ேோங்கரள வீட்டில ்கோயச்ச்ோம். 
ப்தோ்டர்நது இந்த எணபணெகய மட்டுரம பயனபடுத்்த 
ரவணடும்.

வளரும் குழநக்த்கள் மு்தல பபரியவர்்கள் வக� அகன 
வருரம இக்த பயனபடுத்்த்ோம். இ்தனோல, முடி வளரும் பகுதி 
யில குருதி ஓட்்டம் அதி்கரித்து முடி வளர்ச்சிகய ரமம்படுத் 
்தக்கூடும். ரமலும், குழநக்தக்கு எணபணெய குளியலின ரபோது 
இந்த எணபணெகய மட்டும் பயனபடுத்்த்ோம். இது உ்டற் சூட் 
க்டத் ்தணிக்்க கூடியது. முடி ஆர�ோக்கியமோ்கச் பசழித்து வள 
ரும். வய்தோனவர்்களும் இக்த பயனபடுத்்த்ோம். இளேக�கய 
வ�ோமல ்தடுக்்க பசயகி்றது. ேக� பி�ச்சகன ்தவிர்க்்க 
உ்தவுகி்றது. முடிக்கு அ்டர்த்தி ப்கோடுக்கி்றது. முடி வளர்ச்சிகய 
ரமம்படுத்துகி்றது. பபோடுகுப் பி�ச்சிகன அதி்கரிக்்கோமல 
பசயகி்றது. எல்ோவற்றுக்கும் ரம்ோ்கக் கூந்தலில ்கரிசகணெ 
ப்கோள்ளும் பபண்களுக்ர்க இ்தனோல அதி்க பயன கிக்டக்கும்.
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 மங் நத்தியுனே மங் உம்பலாட்ட நங் மமாக் 
கத்்த இத்திங்' (ன்தாற்றது நான், இலலாமலன்பாேது 
நான், உங்களுக்கு இனிமென்ே?)

இன்மோரு ்பா்டலில 'திெவன்ே ஓொ 
என்ே ன்தம்பங்னக ்பட்டன்' (நா்டாளுமன்்றம 
அமமந்துள்ள இ்டம திெவன்ே ஆறறுப்பகுதி 
அங்குள்ள ்தவம்ளகள எே நா்டாளு மன்்ற 
உறுபபிேரகம்ளக் கிண்டல மெய்த ்பா்டல) 
சுனிலம்பன�ா ்பா்டத் ம்தா்டங்கிெ காலத்திலிருந்து 
்தேது இறுதிக் காலம வம� னொரவிலலாது 
மெெற்ப்ட்டவர. இலகுவில ொ�ாலும நி�ா 
கரித்துவி்ட முடிொ்த்படி 1970கள 18980கள 
90கள 2ஆயி�ம எே ஒவமவாரு ்பத்்தாண 
டுகளும ஏறுமுகத்தினலனெ இருந்்தவர. அதுனவ 
அவ�து மக்கள அபிமாேத்துக்குச் ொடசிொகும.

இவ�து ்பா்டல வரிகளில ன்தெப்பறறு, ஊழல, 
குடும்பப ம்பணகளின் உமழபபு, ம்பணகள 
்படுகின்்ற கஸ�ங்கள ன்பான்்ற கருபம்பாருளகம்ள 
மவத்து உருவாக்கப்பட்ட்தாகும. இந்்தப ்பா்டல 
கள ்பல�து காதுகளில ஓங்கி அம்றந்்ததுன்பால 
வீரிெமிக்க்தாக வி்ளங்கிே. 

1978இன் பின்்பாே காலத்தில இலங்மகயில 
ஏற்பட்ட இே மு�ண்பாடுகளுக்கு எதி�ாக, 
அமேத்து மக்களுக்கும இந்்த நிலம மொந்்தம 
என்று ம்பாருள்ப்ட ''லான்ட வின்ளாங்ஸ ரு 
அஸ'' என்்ற ்பா்டமல இெறறிோர. இலங்மக 
மக்கள மத்தியில 45 ஆணடுகளுக்குனமல முக் 
கிெ க்தா்பாத்தி�மாக வலம வந்்த சுனில 
ம்பன��ாமவ ொரும இலகுவில ம்றந்துவி்ட 
முடிொது.

Rd py ; ngNuuh . . .

வ்டக்கு, கிழக்கு, ம்தறகு, னமறகு என்்ற 
வித்திொெமின்றிச் சிவப்பரிசிச் னொறம்ற உண 
்பன்த இலங்மகயிலுள்ள அமேத்து மக்களிேதும 
்பா�ம்பரிெமாக இருந்்தது. 90களின் பின்்பாே 
காலப்பகுதியில மவளம்ளச் ெம்பா அரிசி புழக் 
கத்துக்கு வந்்த்தால மவளம்ள அரிசிச் னொறம்ற 
உணகின்்ற மக்கள அதிகரித்்தேர. ஆோல, 
வன்னியின் சில ்பகுதிகள, ம்தன்னிலங்மகயின் 
சில ்பகுதிகள எேச் சில இ்டங்களில மாத்தி�ம 
சிவப்பரிசிச் னொறம்ற உணகின்்ற மக்கள ்தற 
ன்பாதும உள்ளேர.

மவளம்ளச் ெம்பா அரிசிமெ மக்கள மத்தி 
யில ்பழக்கப்படுத்துவ்தறகாக அனு�ா்தபு�ம, 
ம்பாலேறுமவப ்பகுதிகளில இருக்கின்்ற ம்பரிெ 
அரிசி ஆமலகளின் உரிமமொ்ளரகள அதிக 
மாகச் ெம்பா மநலமலப ்பயிரிட்டேர. சிவபபு 
மநலமலவி்ட மவளம்ள மநலலுக்கு  அதிக 
விமலமெக் மகாடுத்துக் மகாளவேவு மெய்த 
ன்தாடுெம்பா ்பயிரி்ட விருமபு்பவரகளுக்கு விம்த 
மநல, ்பெம்ள, மருந்துகள, முற்பணம எேப இவர 
கள உ்தவிேர. விவொயிகளும அம்தனநாக்கி 
ஈரக்கப்பட்டேர. இ்தறகு னமலதிகமாக அ�சின் 
்பெம்ள மானிெங்களும (சிங்க்ள விவொயிகளுக்கு 
அதிக முக்கிெத்துவம) இந்்த விவொயிகம்ள 
அதிகம உறொகப்படுத்திே. இ்தோல்தான் (மவளம்ள 
அரிசி மறறும நவீே ்பெம்ள, இ�ொெேங்க்ளால) 
அனு�ா்தபு�ம, ம்பாலேறுமவப ்பகுதிகளில சிறு 
நீ�க னநாொ்ளரகளின் ம்தாமக அதிகரித்்தது. 
முடிவில ம்பாலேறுமவயில சீே அ�சின் உ்தவி 
யு்டன் மிகப ம்பரிெ சீறுநீ�க மருத்துவமமே 
ஒன்ம்ற நிரமாணிக்க னவணடிெ ன்தமவ ஏற 
்பட்டது.

அரிசி மாபியாக்கள்
்தமக்கு விருப்பமாே அரிசிமெ மடடும உற 

்பத்தி மெயெ விருமபிெ ம்பரும அரிசி ஆமல 
களின் மு்தலாளிகள விவொயிகளின் மநலமலக் 
மகாளவேவு மெயயும வி்டெத்தில ்தமக்கிருந்்த 
அ�சிெல மெலவாக்மகயும ்தனிப்பட்ட வமக 
யில உளளூரச் ெணடிெரகம்ளயும ்பென்்படுத்தி 
ேர. அ்தோல, சிறிெ அ்ளவில அரிசி ஆமல 
கம்ளயும க்ளஞ்சிெ அம்றகம்ளயும மவத்தி 
ருந்்த அரிசி ஆமலக்கா�ரகள மநலமலக் மகாள 
வேவு மெயெவி்டாது ்தடுத்துத் து�த்்தப்பட்டேர. 
இ்தோல ம்பரிெ அரிசி ஆமலக்கா�ரகள விதித்்த 
விமலக்னக விவொயிகள மநலமல விறக 
னவணடிெ கட்டாெத்துக்கு உள்ளாகிேர. ம்பரிெ 
அரிசி ஆமலக்கா�ரகள 50ரூ்பாவுக்குக் கும்ற 
ந்்த விமலயில ஒரு கினலா மநலமலக் மகாள 
வேவு மெயது மகாளவேவு விமலமெவி்ட 
3ம்டங்கு விமலக்கு ஒரு கினலா அரிசிமெ விற 
்றேர. உற்பத்தி மெய்த விவொயிகளகூ்ட அதிக 
விமலக்கு அரிசி வாங்க நிரப்பந்திக்கப்பட்டேர.

இந்்த அரிசி மாபிொக்க்ளால விவொயிகள 
வரு்டா வரு்டம நட்டமம்டந்்தது்டன் உமழபபுக் 
னகற்ற ஊதிெத்ம்தப ம்ப்ற முடிொ்த நிமலயும 
ஏற்பட்டது. இதில இம்டத்்த�கரகள விவொயி 
கம்ளவி்ட அதிக லா்பம அம்டந்்தேர. அ்தறகு 
னமலதிகமாகப ்பலனவறு்பட்ட னநாயகளுக்கு 
மக்கள உள்ளாகிேர. ்பா�ம்பரிெ அரிசிச் னொற 
ம்றக் மகவிட்டதும அதிக விமலச்ெமலப ம்பறு 

வ்தறகாக இ�ெொே உ�ங்கம்ளயும மருந்துக 
ம்ளயும ்பாவித்்த்தாலும இந்்த நிமல ஏற்பட்டது. 
்தறன்பாதுள்ள இ்ளம ெந்்ததியிேருக்கு மவளம்ள 
அரிசியின் ்பாவமே க்டந்்த காலநூற்றாணடு 
காலத்தில்தான் திணிக்கப்பட்டது என்்ற மெயதி 
ம்தரிொது.

தனி வர்தத்கக குறியுடன் அரிசி்கள்
இந்்த அரிசி மாற்றமாேது ்பல அரிசி ஆமல 

கம்ள னவறுனவறு ம்பெரகளில அரிசிகம்ள 
உருவாக்க வழிவகுத்்தது. மிக நீண்டகாலமாக 
ஆடசிொ்ளம�த் திருபதிப்படுத்திெ்தால 
அவரகளின் வழி ''்தனி வழிொக'' வரு்டா 
வரு்டம ்பல பிலலிென் ரூ்பாயகம்ள உளநாடடி 
னலனெ உமழக்க முடிந்்தது. இந்்தப பின்ே 
ணியினலனெ நிபுண, அ�லிெ, நியூ �த்ே, 
சூரிொ, மெம மறறும ்பல ஆங்கில எழுத்துக் 
கம்ள வரத்்தகக் குறியீ்டாக மவத்தும அரிசி 
உற்பத்திகள ந்டக்கின்்றே.

இந்்த அரிசி ஆமல மு்தலாளிகளி்டம கட 
சிப பி்ளவுகள, இேம ொரந்்த பி்ளவுகள எே 
அதிக சிக்கலகள நீண்ட காலமாக இருந்து 
வருகின்்றே. நாடடில அரிசித் ்தடடுப்பாடு 
ஏற்படுகின்்றன்பாது உ்டேடிொக அரிசிமெப 
்பதுக்கி அலலது ்தாமதித்துச் ெந்ம்தக்கு 
அனுபபுவ்தன்மூலம சிறு உற்பத்திொ்ளரகளின் 
அரிசிகள விம�வில தீரந்துன்பாகும வழி 
மெயதுவிடடுப பின்ேர ம்பரு மு்தலாளிகளின் 
அரிசி அதிக விமலயில ெந்ம்தக்கு வருகி்றது. 
அந்்தச் சூழலில அவரகள ்தனியுரிமம 
ம்பற்றவரக்ளாக மாறுகின்்றேர.

ஏ்றத்்தாழ ஒன்்றம� ஆணடுக்ளாக நீடிக் 
கும மகான�ாோத் ்தாக்கம, மு்டக்கக் கட 
டுப்பாடுகள, மடடுப்பாடுகள அரிசி ஆமலக 
ளில ்பணிபுரினவாரின் ம்தாமக 50வீ்தத்துக்குக் 
கும்றவாக இருப்பது, விற்பமே நிமலெங்கள 
ம்பரும்ளவில மூ்டப்படடிருப்பது ன்பான்்ற 
வற்றால ம்பரிெ அரிசி ஆமலகளில இருந்து 
அரிசிமெப ்பகிரந்்தளிக்கும ம்பாறிமும்றயும 
சிக்கலுக்குள்ளாகியுள்ளது.

அரிசி இறககுமதியில் சிக்கல்
மவளிநாடடு இ்றக்குமதிகளுக்காே ்பணக் 

மகயிருபபு அ�சி்டம இலலா்த நிமலயில மலிவு 
விமலயில மக்களுக்கு அரிசிமெ வழங்கும 
வாயபபு இலமல. இ்தோல உளநாடடில 
க்ளஞ்சிெப்படுத்்தப்படடிருந்்த ெட்டபூரவமற்ற 
அரிசிகம்ளக் மகப்பறறிச் ென்தாெ ஊ்டாக 
மக்களுக்கு வழங்கும ந்டவடிக்மக அ�ொல 
முன்மேடுக்கப்பட்டது. இந்்தச் மெெற்பாடடுக் 
குச் ெட்டபூரவமாே அங்கீகா�த்ம்த ஏற்பாடு 
மெயவ்தறகாகப ம்பரும்பாலும ன்பாரச் சூழ 
லில ்பென்்படுத்்தப்படும அவெ�காலச் ெட 
்டத்ம்த அ�சு ்பென்்படுத்தி அ�ெ ஆமணமெப 
பி்றபபித்்தது. இ்தன்மூலம ்பதுக்கிெ 
உணவுபம்பாருளகம்ளச் ெட்டபூரவமற்ற்தாக 
மாறறி (கள்ளச் ெந்ம்த) ்பறிமு்தல மெய 
ெப்பட்டது. இவவா்றாே ந்டவடிக்மககளுக்கு 
அத்திெவசிெ னெமவகள ஆமணொ்ளர 
நாெகம னமெர மெே�ல மெே�த் நிஷன் 
ஹலல மறறும நுகரனவார அதிகா� ெம்பயின் 

்தமலவர ஓயவும்பற்ற னமெர மெே�ல ெந்்த 
திொநாெக்கவும ம்பாறுப்பாக இருந்்தேர. இவ 
விரு அதிகாரிகளும அரிசி ஆமல உரிமமொ்ளரக 
ளுக்குப ்பரீடெெமிலலா்த அதிகாரிக்ளாக 
இருப்ப்தால ்பணத்ம்த அளளிவீசிச் ெமாளிக்கும 
மு்தலாளிகளின் வழமமொே வாயபபு இலலாது 
ன்பாேது. அணமமயில 31மலாறிகளில ஏ்றத்்தாழ 
1மிலலிென் கினலா அரிசி இவவாறு மகப்பற்றப 
்படடுள்ளது. இது இ்றக்குமதிக்காே உ்டேடிப 
்பணப்பரிமாற்றத்துக்குத் ்தடடுப்பாடடு்டன் 
இருந்்த அ�சுக்குச் ொ்தகமாக இருந்்தன்பாதிலும 
்பலனவறு விமரெேங்களுக்கு அ�சு உட்படடிருக் 
கி்றது. இது இதுவம� ்தாம நிமேத்்தவாறு 
மெெற்பட்ட அரிசி மாபிொக்களுக்கு களுத்தில 
சுருக்குபன்பாட்ட ெம்பவமாக மாறியிருக்கி்றது.

ரவீந்திரன்
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பிரபல்யமான
பாடல்கள்
இலங்கையின் 3இனத்தவராலும் கைவ 

ரப்பட்ட ஒரு ்பா்டல் 'லலவவ லெமா எககை 
ம்தவே' (உலகைம் ல்பாதுவானது. உலகைம் 

ஒன்று)  என்கி ற 
்பா்ட்ல சிஙகைள, 
்தமிழ் ,  ஆஙகில 
லமாழிகைளில் ்பல 
முன்னணிப ்பா்டகைர் 
கை்ள இ்ைததுப 
்பாடி அெததிேவர். 
இந்தப ்பா்டலில் 
'வா்த மில்்ல வ்ப்த 
மில்்ல அழகிே 
உலகைம் நா்ள மலர் 
கிறவ்த' என்ற அடி 
கைள் சிறப்பான்வ.  

ஒ ரு  ல ்ப ரி ே 
அ்மசெராகைப ்ப்்ட 
்பட்டாளஙகைள், மக 
கைள் என வலம் வந்த 
ஒருவர் வ்தர்்தலில் 
வ்தாறறதும் அவ்த 
மககைளால் வகைலி 
லெயேப்படுவ்தாகை 

அரசிேல்வாதிகைளுககுச ொட்்டேடி 
லகைாடுககும் வ்கையில் ்பா்டல் எழுதி 
யிருப்பார். 'ஜீவி்த ஹம்்பகைர்லா'' என்ற 
அந்தப ்பா்டல் மிகைவும் பிர்பல்ேமானது. 
இதில் வரும் வரிகைளில் ஒன்று '்தரதுவன 
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இநதிோவின் 

வ கை ா ேமுததூரில் 
1935ஆம் ஆண்டில் 
பிறநது கைவிஞராகை 
வும், ்பா்டலாசிரிேரா 
கைவும் பிர்பலம்்ட 
ந்த ராமொமி கை்டந்த 
8ஆம் திகைதிேன்று 
இேற்கை லேயதி 
ருந்தார். அபவ்பாது 
அவருககு 85 வேது. 
1968ஆம் ஆண்டில் 
தி்ரப்ப்டஙகைளுக 
குப ்பா்டல் எழு்தத 
ல்தா்டஙகிே அவர் 
2015ஆம் ஆண்டு 
வ்ரயில் நூறுககு 

வமற்பட்ட தி்ரப்ப்டஙகைளுககுப ்பா்டல் 
கை்ள எழுதிக குவித்தவர்.  ஆரம்்பததில் 
்தமிழ் ஆசிரிேராகை இருநது பின்னர், 
்தமிழகை ெட்ட வமற ெ்்பயின் து்ைத 
்த்லவராகைவும், அ.தி.மு.கை ெ்வத 
்த்லவராகைவும் ்ப்தவி வகிததுத ்தமிழ் 
நாடடின் முன்னாள் மு்தல்மசெர் எம். 
ஜி. ராமசெநதிரனின் லநருஙகிே நண்்பராகை 
இருந்தவர்.  2001ஆம் ஆண்டில் ்தமிழகை 
அரசின் ல்பரிோர் விருது்டன், 1978இல் 
மது்ர்ே மீட்ட சுந்தர்பாண்டிேன், 
1981இல் எஙகைம்மா மகைாராணி, 1993இல் 
்பததினிபல்பண் ஆகிே தி்ரப்ப்டப்பா்டல் 
கைளுககைாகைச சிறந்த ்பா்டலாசிரிேருககைான 
விருதுகை்ள லவன்றவர். 1960கைள், 70 
கைள், 80கைள், 90கைள், 2ஆயிரம் வ்ர என 
ஐநது ்தொப்த கைாலம் வ்ர இநதிேப 
்பா்டல்து்றயில் கைால்்பதிதது நின்ற 
ல்பருவிருடெம்்தான் புலவர் புல்மபபித 
்தன். 1968ஆம் ஆண்டில் குடியிருந்த 
வகைாயில் தி்ரப்ப்டததில் ல்தா்டஙகி, 
அடி்மப ல்பண், குமரிகவகைாட்டம், நல்ல 
வநரம், இ்தே வீ்ை, நான் ஏன் பிறந 
வ்தன், உலகைம் சுறறும் வாலி்பன், சிரிதது 
வாழ வவண்டும், சிவகைாமியின் லெல்வன், 
வநறறு இன்று நா்ள, நி்னத்த்்த 
முடிப்பவன், ்பல்லாண்டு வாழ்கை, இ்தேக 
கைனி, ஊருககு உ்ழப்பவன் எனப 

்பல்தரப்பட்ட ்ப்டஙகைளின் ல்தா்டர்சசிோகை, 
2ஆயிரமாம் ஆண்டில், கைாசி, ல்தா்டர்நது 
நந்தா, லெேம் பின்னர் இம்்ெ அரென் 
23ஆம் புலிவகைசி, இநதிரவலாகைததில் நா. 
அழகைப்பன், ல்தனாலிராமன் என 
வடிவவலுவின் ந்கைசசு்வப ்ப்டஙகைள், 
2014இல் அரிமா நம்பி, 2015- எலி என 
50வரு்டகைாலததுககுள் ஏகைப்பட்ட 
்ப்டஙகைளுககுப ்பா்டல்கை்ள எழுதிக 
குவித்தவர் புல்மபபித்தன்.

1968ஆம் ஆண்டில் லவளிோகிே 
குடியிருந்த வகைாயில் தி்ரப்ப்டததுககைாகை 
அவர் எழுதிே மு்தல்்பா்டல் ''நான் ோர் 
நான் ோர்''. அந்தப ்பா்ட்ல டி. எம். 
லெௌந்தரராென் ்பா்ட ம. சு. விசுவநா்தன் 
இ்ெே்மததிருப்பார். அடி்மபல்பண் 
்ப்டததில் ஆயிரம் நிலவவ வா என்கிற 
இவரது ்பா்ட்ல எஸ். பி. ்பாலசுபபிர 
மணிேம், பி. சுசீலா ஆகிவோர் இ்ைநது 
்பாடியிருப்பார்கைள். வநறறு இன்று நா்ள 
்ப்டததில் வரும் ''்பாடும்வ்பாது நான் 
ல்தன்றல் கைாறறு'' என்கிற இவரது பிர்பல 
்பா்ட்ல எஸ். பி. ்பாலசுபபிரமணிேம் 
்பாடியிருப்பார். அர்த்தஙகைள் நி்றந்த 
அந்தப ்ப்ழே ்பா்டல்கைள் இபவ்பாதும் 
லெவிககு இனி்ம ்பேப்ப்தாகைவவ இருக 
கின்றன.

மரபுககைவி்்தகை்ள எழுதுவதில் 
்கைவ்தர்ந்த புல்மபபித்தன் ்பா்டல்கைள் 
்பலவற்ற எழுதிக குவித்த கு்றவறற 
புகைழுககுரிேவர்.  ெமூகை அககை்றயுள்ள 
இவரது ்பா்டல்கைள் ்தமிழ் சினிமா ரசிகைர்கைள் 
மததியில் ம்றோ்த இ்டத்்தப பிடிதது 
விட்டன. 'உன்னால் முடியும் ்தம்பி' 
்ப்டததில் புஞ்ெ உண்டு நஞ்ெ உண்டு 
என்கிற கைமல்ஹாெனுககுரிே ்பா்டல், 
'நாேகைன்' ்ப்டததில் ல்தன்்பாண்டிச சீ்ம 
யிவல வ்தவராடும் வீதியிவல என நீடசி 
ோகை வடிவவலு நடித்த 'எலி' ்ப்டததில் 
்தனது கை்்டசிப ்பா்டல்கை்ள எழுதினார். 
வேது முதிர்வின் கைாரைமாகை உ்டல்நலம் 
குன்றியிருந்த புல்மபபித்தன் சிகிச்ெ 
்பலனின்றி இவ்வுல்கைவிடடுச லென்று 
விட்டாலும் அவரது கைாைஙகைள் இஙகு 
ல்தா்டர்நதும் நி்லததிருககின்றன.

"பாடும்பாது நான் தென்்றல் காற்று'' 
குன்்றாப் புகழுடைய புலடைப்பிதென்

ஜீவிதா

Rd py ; ngNuuh Rd py ; ngNuuh 
vd ;fpw kf ;fs ; vd ;fpw kf ;fs ; 
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இலங்கைப ்பா்டகைன் சுனில்ல்பவரரா்வ அவரது 
68ஆவது வேதில் லகைாவரானா ்பலிலேடுததுவிட்டது. 
சிறுவர் மு்தல் ல்பரிேவர்கைள் வ்ர எல்வலாராலும் 
விரும் ்பப்பட்ட ஒருவர்்தான் சுனில்ல்பவரரா. அரசி 
ேல்வாதிகைளுககு அவ்ரப பிடிககைாது. அவ்வளவுககு  
அரசி ேல்வாதிகைளின் ஊழல்கைள், வநர்்மயின்்ம, 
மககைளுககுச வெ்வ லெயவவன் என்று லொல்லி நா்டா 
ளுமன்றம் லென்றபின் வாககைளித்த மககை்ளக ் கைவிடு 
கின்ற்ம ஆகிேவற்ற ் நோண்டி ்பண்ணி அவர் 
்பாடிே ்பா்டல்கைள் பிரசித்தமான்வ. இவர் சிஙகைள 
லமாழியில் ்பல புது்மகை்ள உருவாககிே ்பா்டகைர்.

்தனது 18வேதிலிருநது 
்பா்டல்கை்ளப ்பாடிவரும் 
இவர், ஒரு ்பா்டகைனாகை, 
்பா்டல் ஆசிரிேராகை, இ்ெ 
ே்மப்பாளராகை, அரஙகை 
நிகைழ்வுகைளில் உறொகைமாகை 
ஆடிப்பாடு்பவராகை இருந 
்தார். இ்்தவி்டப ்பல்வவறு 
விளம்்பரஙகைளில் நடித்தவர்.

1 9 7 0 கைளில்  ஜிபசி 
இ்ெககுழு என்ற ல்பேரில் 
இ்ெககுழு ஒன்்ற ஆரம் 
பிததுப ல்பாதுவம்்டகைளி 
லும் திருமை விழாககைளி 
லும் ்தனது லொந்தப ்பா்டல் 
கை்ள மககைள் மததியில் 
்பாடிப பிர்பல்ேம் ல்பறற 
இவர் ்்பலாப ்பா்டல் 
கைளிலும் பிரசிததில்பறறி 
ருந்தார். 1981இல் மு்தற 
்த்ட்வோகைத ல்தா்டரி்ெப 
்பா்டல்கை்ள (நிறுத்தாமல் ல்தா்டர்நது ்பாடுவது) 
அறிமுகைம் லெய்தவர். அதுல்தா்டர்்பான ்பல்வவறு ஒலி 
நா்டாககை்ள லவளியிட்டவர்.

ஆன்்காலின

(23ம் ்பககைம் ்பார்ககை)


