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மேடைமேற்றப்படைமேடைமேற்றப்படை
நாைகோநாைகோ

தனிமைப்படுததல்
ஊரடங்கு நீடிபபு

க�ொழும்பு, புரட்ொதி 18
இலங்�யில் �்ந்த நொன்கு 

வொரங�ளொ� ந்்மு்ைப்படுத் 
்தப்படடுளள ்தனி்ைப்படுத்்தல் 
ஊர்ஙகு மீண்டும் ஒரு வொரத் 
திற்கு நீடிக�ப்பட்து. நி�ழ் 
நி்லயில் நநற்று ந்்க்பற்ை 
க�ொநரொனொ �டடுப்பொடடுச் 
கெயலணியின் கூட்த்தின் பின் 
னர் இது க்தொ்ர்்பொன அறிவிபபு 
விடுக�ப்பட்து.

ஐப்பசி ைொ்தம் மு்தலொம் நொள 
�ொ்ல 4 ைணி வ்ரயும் ்தனி 
்ைப்படுத்்தல் 

க�ொழும்பு, புரட்ொதி 18
இலங்�யில் ந்ந்த ந்பொரில் இ்ம் 

க்பற்ை ைனி்த உரி ை மீைல்�ள ைற்றும் ைனி்த 
குலத்திற்கு எதிரொன குற்ைங�ள க்தொ்ர் 
்பொன க்பொறுபபுககூைலில் �்ந்த 18 ைொ்தங 
�ளில் �டும் பின்ன்்வு ஏற்்படடுளள்தொ� 
ஐககிய நொடு�ளின் சிைபபு வல்லுநர் ்பொபி 
யன் ெல்விநயொலி க்தரிவித்்தொர். உண்்ை, 
நீதி, இழபபீடு�ள, மீள நி�ழொ்ை்ய 
உறுதிப்படுத்்தல் ஆகியவற்்ைக �ண் 
�ொணிப்ப்தற்�ொன சிறுபபு வல்லுநர் அவர்.

ஐககிய நொடு�ள ைனி்த உரி்ை�ள 
ந்பர்வயில் ந்பசிய அவர் இலங்�யில் 
ைனி்த உரி்ை�ள வி்யங�ளில் �்ந்த 
ஒன்ை்ர வரு்ங�ள இருண்்்வ என் 
கிை வ்�யில் �ருத்துத் க்தரிவித்்தொர்.

�்ந்த 18 ைொ்தங�ளில் இலங்�யில் 
ைனி்த உரி்ை�ளின் நில்ை க்பரும் ெரி 
்வச் ெநதித்துளளது என்று அவர் க்தரி 
வித்்தொர். உண்்ை்யத் ந்தடுவதில் ந்வ 
டிக்��ள ந்பொ்தொைலுளளன, க்பொறுப 
புககூைல் ைற்றும் மீள நி�ழொ்ை்ய 
உறுதிப்படுத்தும் வி்யங�ளில் மி� மி� 

நைொெைொன பின்ன்்வு ஏற்்படடுளளது 
என்றும் அவர் க்தரிவித்்தொர்.

இலங்�யின் இந்தப ந்பொககு ஐ.நொ. 
்பரிநது்ரககும் நி்லைொறு �ொல நீதி்ய 
ந்்மு்ைககுக க�ொண்டுவருவ்தற்�ொன 
கெயல்மு்ைககு ஆ்பத்்்த ஏற்்படுத்தும் 
என்றும் அவர் எச்ெரித்்தொர்.

ஐ.நொ. ைனி்த உரி்ை�ள ஆ்ையொளர் 
இலங்�யின் ைனி்த உரி்ை நில்ை�ள 
க்தொ்ர்பில் ்தனது �வ்ல�்ள கவளிப்ப 
டுத்திய வொய்மூல அறிக்�்ய முன் 
்வத்்த சில நொள�ளில் சிைபபு வல்லுநரின் 
இந்தக �ருத்துக�ள கவளியொகியுளளன.

ஆ்ையொளரின் அறிக்�ககுப 
்பதிலளித்்த இலங்� அரசு ைனி்த உரி 
்ை�ள ந்பர்வயின் 46/1 தீர்ைொனத்தில் 
கூைப்படடுளள கவளிய� முன்முயற்சி 
�்ள முழு்ையொ� நிரொ�ரிப்ப்தொ�த் 
க்தரிவித்திருந்தது. ைனி்த உரி்ை மீைல் 
�ள க்தொ்ர்பில் மு்ைப்பொடு�ள கெய்யப 
்பட்ொல் உளளூரில் உளள க்பொறிமு்ை�ள 
ஊ்ொ� விெொர்ை�ள ந்த்்தப்படடு நீதி 
வழங�ப்படும் என்றும் க்தரிவித்திருந்தது.
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ஐ.நா. நிபுணர் காட்டமான அறிக்க

கென்்ன, புரட்ொதி 18
இநதியொவின் ்பொண்டிச்நெரி ஒன்றிய 

்பகுதியின் �ொ்ரக�ொல் து்ைமு�த்தில் 
இருநது இலங்�ககுப ்பயணி�ள �ப 
்பல் நெ்வ்யத் க்தொ்ஙகுவது குறித்து 
அஙகு கென்றுளள கிரொை அபிவிருத்தி 

இரொஜொங� அ்ைச்ெர் அ்ைச்ெர் 
வியொநழநதிரன் ்த்ல்ை அ்ைச்ெர் 
ைகிந்த ரொஜ்பகெவின் இ்ைபபுச் கெய 
லொளர் கெநதில் க்தொண்்ைொன் ஆகி 
நயொர் மு்தல்வர் ரங�ெொமியு்ன் ந்பச்சு 
ந்த்தியுளளனர்.

பயணிகலை ஏற்றி இறககுவது குறித்து பபச்சுக�ொழும்பு, புரட்ொதி 18
நொடடில் நநற்று திடீகரன 

ைதுக �்்�ள திைக�ப்பட 
்்்த அடுத்து ைது்பொனங 
�்ளக க�ொளவனவு கெய் 
வ்தற்கு ைதுப பிரியர்�ள முண் 
டியடித்்தனர். நீண்் வரி்ெ 
�ளில் நின்று அவர்�ள ைது 
வொஙகிச் கென்ைனர்.

�்ந்த நொன்கு வொரங�ளொ� 

ந்்மு்ையில் உளள ்தனி 
்ைப்படுத்்தல் ஊர்ஙகு �ொர 
ைைொ� ைதுக �்்�ள மூ்ப 
்படடிருககின்ைன. இந்த நி்ல 
யில் நநற்று ைதுக �்்�ள 
திடீகரனத் திைக�ப்பட்ன.

ைதுக �்்�்ளத் திைப 
்ப்தற்கு நிதி அ்ைச்சு உத்தி 
நயொ�பூர்வைற்ை அனுைதி்ய 
வழஙகியு
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முலறயடான அனுமதிககு முனபப திறககபபட்ன கல்கள்

க�ொழும்பு, புரட்ொதி 18
ந�ரங�ளுககு உளநள 

நு்ழவ்தற்கு க�ொநரொனொ 
்தடுபபூசி ஏற்ைப்பட்்்த 
உறுதிப்படுத்தும் அட்்�ள 
அவசியம் என்கிை �ட்ொயம் 
இன்னும் ந்்மு்ைககு வர 
வில்்ல என்று சு�ொ்தொரத் 
து்ையினர் க்தளிவு்படுத்தி 

யுளளனர். அது க்தொ்ர்்பொன 
க்தளிவொன வ்ரய்ை�ள 
வழி�ொடடு்தல்�ள இன்னும் 
உருவொக�ப்ப்வில்்ல என் 
றும் அவர்�ள க்தரிவிககின் 
ைனர்.

புரட்ொதி 15ஆம் நொள 
மு்தல் முககிய ந�ரங�ளுக 
குள கெல்்ப

நகரஙகளுக்குள் நுழைய
தடுப்பூசி அட்டை கடடைடாயம்
ந்டைமு்ைக்கு வரவில்லை

ரிஷாத்தின்
விளககமறியல்
நீடிப்பு

க�ொழும்பு, 
புரட்ொதி 18

முன்னொள அ்ைச் 
ெர்  நொ்ொளுைன்ை 
உறுபபினர் ரிஷொத் 
்பதியுதீனின் வீடடில் 
்பணியொற்றிய 16 வய 
துச் சிறுமி உயிரிழந்த 
ெம்்பவம் க்தொ்ர்்பொன 
வழககில் 5ஆவது 
குற்ைவொளியொ�ச் நெர்க 
�ப்பட் ரிஷொத்தின் 
விளக�ைறியல் ஐப்பசி 
மு்தலொம் நொள வ்ர 
நீதிைன்ைத்்தொல் நநற்று 
நீடிக



வாரப் பத்திரிகை
551 A, ைஸ்தூரியார் வீதி, யாழப்பாணம்

மின்னஞ்சல்: shemman.redsoil@gmail.com
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இந்தப் பேச்சுக்களில் ்கப்ேல் பேவை 
வைத் த்தொடங்குைது த்தொடர்பில் மு்தல்ைர் 
ரங்்கொேமி ேொ்த்கமொன ேதிவைத் த்தரிவித் 
துள்ொர் என்று இரொஜொங்்க அவமச்ேர் 
விைொபேநதிரன் த்தரிவித்்தொர்.

்கொவரக்கொலுககும் இைங்வ்கககும் இவட 
யிைொன ்கப்ேல் பேொககுைரத்துத் த்தொடக்கப் 
ேடுை்தன் மூைம் இரு நொடு்களுககும் இவட 
யிைொன சுற்றுைொத்துவை ை்ர்ச்சிைவடயும் 
என்ைொர் அைர். இந்தப் ேைணி்கள ்கப்ேல் 
பேவை விவரவில் த்தொடங்்கப்ேடும் என் 
கிை நம்பிகவ்க இருககின்ைது என்றும் 
அைர் குறிப்பிடடொர்.

இந்தப் ேைணத்தின்பேொது இரொஜொங்்க 
அவமச்ேர்்கள ரொபமஸைரம், நொவ்க, புதுக 
ப்கொடவட மொைடட மீனை ேங்்க பிரதிநிதி 
்கவ்யும் ேநதித்துப் பேசினர். இைங்வ்கக 
்கடற்ேவடைொல் பிடிக்கப்ேடடு ்தடுத்து 
வைக்கப்ேடடுள் ்தமது 200ககும் பமற் 
ேடட இழுவைப் ேடகு்கவ் விடுவிப்ே்தற்கு 
நடைடிகவ்க எடுக்கபைண்டும் என்று 
ேங்்கப் பிரதிநிதி்கள ப்கொரிகவ்க முன்வைத் 

்தனர்.
இரு நொடடு மீனைர்்களுககும் இவடபை 

பேச்சுக்கள நடத்்தப்ேடுை்தற்கு ஏற்ேொடு 
தேய்து மீண்டும் ேொரம்ேரிை மீன்பிடியிடங் 
்களில் இநதிை மீனைர்்கள மீன்பிடிப்ே்தற்்கொன 
இணக்கத்வ்த எடடுை்தற்கு ைழிபைற்ேடுத் 
தித் ்தருமொறு ப்கொரும் மனு ஒன்வையும் 
அைர்்கள வ்களித்்தனர்.

இைங்வ்க ்கடற்த்தொழில் ை த்்துவை அவமச் 
ேர் டக்ஸ ப்தைொனந்தொவுடன் பேசி இரு 
நொடடு மீனைர்்களும் அவமதி ைொன 
முவையில் மீன்பிடிப்ே்தற்கு நடை டிகவ்க 
எடுக்கப்ேடும் என்று, ேநதிப்பின் பின்னர் 
பேசிை தேநதில் த்தொண்டமொன் த்தரிவித்்தொர்.

இைங்வ்கயில் த்கொழும்பு துவைமு்க விரி 
ைொக்கத்வ்தபை சீனொ தேய்கிைது என்றும் 
அங்கு துவைமு்கத்வ்தக ்கடடவில்வை 
என்றும் கூறிை தேநதில் த்தொண்டமொன். இவ் 
ைொறு சீனொ துவைமு்கப் ேணி்களில் 
ஈடுேடுை்தன் ்கொரணமொ்க இநதிைொவுககு 
எந்தப் ேொதிப்பும் ஏற்ேடொது என்றும் த்தரி 
வித்்தொர்.

பாண்டிச்சேரி...

ள்து என்கிை ்த்கைல் ேரவிைவ்த அடுத்ப்த 
ேரேரப்ேொன விற்ேவன த்தொடங்கிைது.

இந்த விடைம் த்தொடர்பில் மது ைரித் 
திவணக்க்த்திற்கும் நிதி அவமச்சுககும் 
இவடயில் ்கைநதுவரைொடல் இடம்தேற்ை 
்தொ்கச் சிை ்த்கைல்்கள த்தரிவித்்தன. ஆனொல், 
மதுக ்கவட்கவ்த் திைப்ே்தற்்கொன உத்தி 
பைொ்கபூர்ை அனுமதி ஏதும் ைேங்்கப் 
ேடவில்வை என்று மதுைரித் திவணக்க் 
ஆவணைொ்ர் நொை்கம் பநற்றுத் த்தரிவித் 
்தொர்.

மதுக ்கவட்கள திைக்கப்ேடப்பேொகின்ைன 

என்கிை தேய்தி ேமூ்க ஊட்கங்்களில் ேரவி 
ைவ்த அடுத்து மதுப் பிரிைர்்கள முண்டிை 
டித்துகத்கொண்டு மதுக ்கவட்களின் முன் 
குவிந்தனர். சிை இடங்்களில் அைர்்கவ்க 
்கடடுப்ேடுத்தி ஒழுங்குேடுத்துை்தற்கு ்கொைல் 
துவையினர் ்கடவமயில் ஈடுேடடனர்.

முவைைொன அனுமதியின் கீபேபை 
மதுக ்கவட்கள திைக்கப்ேடுகின்ைன என் 
கிை நம்பிகவ்கயிபைபை ்கொைல்துவையினர் 
ேொது்கொப்பு நடைடிகவ்கயில் ஈடுேடடனர் 
என்கிைபேொதும் முவைைொன அனுமதி ைேங் 
்கப்ேடொமபைபை ்கவட்கள திைக்கப்ேடடன.

மதுக்...

்கப்ேடடது.முன்ன்தொ்க இந்த ைேககில் 
குற்ைஞேொடடப்ேடட ரிஷொத்தின் மவனவி 
மற்றும் மொமனொருககுப் பிவண ைேங்்கப் 
ேடடது.

ரிஷொத்தின் ேொர்பில் முன்வைக்கப்ேடட 
பிவண விண்ணப்ேத்வ்த த்கொழும்பு பமை 
தி்க நீதிைொன் ரஜிநதிர தஜைசூரிை நிரொ்க 

ரித்்தொர். இப்தபைவ் ஆயிஷொ ேதியுதீன் 
மற்றும் அைரது ்தநவ்தைொர் இருைவரயும் 
்தைொ 10 ைடேம் ரூேொ பிவணயில் தேல் 
ை்தற்கு நீதிைொன் அனுமதி ைேங்கினொர். 
அைர்்கள இருைரும் ்கடந்த 50 நொட்க்ொ்க 
வி்க்கமறிைலில் வைக்கப்ேடடிருந்தனர். 

ரிஷாத்தின்...

ஊரடங்கு நீடிக்கப்ேடடிருப்ே்தொ்க அரே 
்தவைைர் தேைை்கம் அறிவித்்தது. சு்கொ்தொரத் 
துவை அவமச்ேர் த்க்கலிை ரம்புகதைைவும் 
இந்தத் ்த்கைவை ்தனது கீச்ே்கப் ்கணககில் 
நிவைத் ்த்கைைொ்கப் ேதிந்தொர்.

முன்ன்தொ்க இந்த மொ்தம் 21ஆம் நொள 
ஊரடங்கு உத்்தரவு நீக்கப்ேடும் என்று அறி 
விக்கப்ேடடிருந்தது. அ்தன் பின்னர் ஊர 
டங்கு நீடிக்கப்ேடொது என்கிை எதிர்ேொர்ப்பு 
ேரைைொ்க இருந்தது. எனினும் மருத்துைத் 
துவையின் ஒரு ேகுதியினர் ஊரடங்வ்க 
நீடித்து த்தொற்ைொ்ர்்களின் எண்ணிகவ்க 
அடிமடடத்துககு வீழும்ைவர ்கொத்திருப்ேது 

அைசிைம் என்று ேரிநதுவரத்திருந்தனர்.
பநற்வைை கூடடம் அரே ்தவைைர் 

ப்கொடடொேை ரொஜேகே ்தவைவமயில் நடந 
்தது. அதில் த்கொவிட-19 த்தொற்ைொ்ர்்களின் 
எண்ணிகவ்க ்கணிேமொ்க வீழ்நது ைருைது 
சுடடிக்கொடடப்ேடடது. எனினும் நிவைவம 
வைக ்கடடுப்ேடுத்துை்தற்கு ஊரடங்கு 
நீடிப்பின் அைசிைமும் ைலியுறுத்்தப்ேடடது.

இந்த மொ்த இறுதியில் த்தொற்ைொ்ர் எண் 
ணிகவ்க த்தொடர்பில் தேரும் முன்பனற்ைம் 
ஏற்ேடும் என்று எதிர்ேொர்க்கப்ேடுை்தொ்க 
அவமச்ேரவை இவணப் பேச்ேொ்ர் மருத் 
துைர் ரபமஸ ேத்திரன த்தரிவித்்தொர்.

தனிமமபபடுத்தல்...

ைர்்கள ்தடுப்பூசி அடவடவை வைத்திருப் 
ேது ்கடடொைம் என்று தேய்தி்கள தைளிைொ 
கின. இ்தவனத் த்தொடர்நது ேண்டொரைவ் 
மற்றும் மன்னொர் ந்கரங்்களுககுள நுவேை 
முைன்ைைர்்களில் ்தடுப்பூசி அடவட 
இல்ைொ்தைர்்கள திருப்பி அனுப்ேப்ேடடனர். 
அது த்தொடர்ேொன ஒளிப்ேடங்்களும் தேய் 
தி்களும் ஊடங்்களில் தைளிைொகின.

அத்்தவ்கை நடைடிகவ்கவை முன் 
தனடுப்ே்தற்்கொன முவைைொன தேொறிமுவை 
இன்னமும் உருைொக்கப்ேடவில்வை என்று 
ஊட்கவிைைொ்ர்்களிடம பநற்றுத் த்தரிவித் 
்தொர் சு்கொ்தொரத்துவை பிரதிப் ேணிப்ேொ்ர் 
நொை்கம் மருத்துைர் ப்கமந்த ப்கரத் த்தரி 
வித்்தொர். சு்கொ்தொர பமம்ேொடடுச் தேைை்கத் 
தில் நவடதேற்ை தேய்திைொ்ர் ேநதிப்பில் 
அைர் இ்தவனக கூறினொர்.

இந்த முடிவைச் தேைற்ேடுத்துை்தற்்கொன 
ைழி்கொடடு்தல்்கவ் நொம் இன்னும் ைேங்்க 
வில்வை என்றும் அைர் த்தரிவித்்தொர்.

மன்னொர் மற்றும் ேண்டொரைவ் ந்கரங் 
்களில் மக்கவ்த் திருப்பி அனுப்புை்தற்்கொன 
அறிவுறுத்்தல் ்கொைல் மொ அதிேரொபைொ 
ஆடசிைொ்ர்்க்ொபைொ ைேங்்கப்ேடடிருக்க 
வில்வை என்றும் அது த்தொடர்ேொன முடிவு 
அந்தந்த மொைடடங்்களில் ஒருங்கிவணப்புக 
குழுக கூடடங்்களில் எடுக்கப்ேடட முடிவு 
என்றும் ்கொைல்துவைப் பேச்ேொ்ர் நி்கொல் 
்தல்துை த்தரிவித்்தொர்.

புரடடொதி 15ஆம் நொள பு்தன்கிேவம 
ஒருநொள மடடுபம இந்த நடைடிகவ்க 
பமற்த்கொள்ப்ேடட்தொ்கவும் அ்தன் பின்னர் 
அது வ்கவிடப்ேடடுவிடட்தொ்கவும் அைர் 
த்தரிவித்்தொர்.

தடுபபூசி...

சிறைச்சாறைகள் அறைச்ர் மீது
சுயசாதீன வி்சாரறை வேண்டும்
அனுரொ்தபுரம் சிவைச்ேொவைககுச் தேன்ை சிவைச்ேொவை 

்கள மறுசீரவமப்புத்துவை அவமச்ேர் தைொ்கொன் ரத்ைத்்த 
்தமிழ் அரசிைல் வ்கதி்கள இருைவர முந்தொளிட வைத்து 
அைர்்களின் ்தவை்களில் துப்ேொககிவை வைத்து மிரடடி 
னொர் என்கிை குற்ைச்ேொடடு எழுநதுள்து.

இ்தவன அடுத்து அைர் அந்த அவமச்சுப் ே்தவியில் 
இருநது விைகினொர். ்தவைவம அவமச்ேர் மகிந்த ரொஜ 
ேகேவின் அறிவுறுத்்தலுககு அவமை அைர் சிவைச்ேொ 
வை்கள மறுசீரவமப்பு அவமச்சுப் ே்தவியில் இருநது 
விைகியிருககிைொர்.

அைர் ைேம் இருந்த மற்தைொரு அவமச்ேொன இரத்தி 
னக ்கல் ஆேரணத்துவை அவமச்சில் அைர் த்தொடர்நதும் 
ே்தவி ைகிககிைொர். இந்த விடைத்தில் அரசின் நிவைப் 
ேொடு என்ன என்று எதிர்க ்கடசி்கள ப்களவி எழுப்பு 
கின்ைன.

வ்கதி்கவ்த் ்தொன் மிரடடவில்வை என்றும் ைேக்க 
மொன சிவைச்ேொவைக ்கண்்கொணிப்புக்கொ்க மடடுபம ்தொன் 
அனுரொ்தபுரம் மற்றும் தைலிக்கவடச் சிவை்களுககுச் 
தேன்ைொர் என்றும் ்தன்பனொடு பைறு எைரும் ைநதிருக்க 
வில்வை என்றும் அவமச்ேர் ்தன்னிவை வி்க்கமளித் 
திருககிைொர்.

ஆனொல் அைர் அேகி ஒரைர் உளளிடட ்தனது நண் 
ேர்்கள கும்ேல் ஒன்பைொடு மது பேொவ்தயில் ைநதிைங்கிபை 
இந்த அடடூழிைத்தில் ஈடுேடடொர் என்கிைன ஊட்கச் 
தேய்தி்கள. ஐககிை நொடு்கள மனி்த உரிவம்கள 
பேரவையின் கூடடத்த்தொடர் நடநது ைரும் நிவையில் 
அவமச்ேரின் இந்த நடைடிகவ்க ேன்னொடடு மடடத்தில் 
உடனடிைொ்கபை ்கைனத்வ்தப் தேற்ைது. இைங்வ்கக்கொன 
ஐநொ ைதிவிடப் பிரதிநிதி உடனடிைொ்கபை ்தனது ்கண் 
டனத்வ்த இது த்தொடர்பில் ேதிவு தேய்திருந்தொர்.

இவ்ைொறு எழுந்த ்கண்டனங்்கள, அழுத்்தங்்கவ்த் 
த்தொடர்நப்த தைொ்கொன் ரத்ைத்வ்தவை சிவைச்ேொவை்கள 
அவமச்சுப் ே்தவியில் இருநது மடடும் விை்கவைத்து 
நிைவமவைச் ேமொளிக்க முைன்றிருககின்ைனர் இன்வை 
ஆடசிைொ்ர்்கள.

வ்கதி்கவ்ப் ேொது்கொக்க பைண்டிை அவமச்ேர் ஒரு 
ைபர அைர்்களின் உயிருககு அச்சுறுத்்தல் விடுத்திருப்ேது 
மன்னிக்க முடிைொ்த குற்ைம். அ்தற்்கொ்க அைர் முழுவம 
ைொ்கத் ்தண்டிக்கப்ேடபைண்டும். நீதிைொன ஒரு விேொ 
ரவண நடத்துமு்கமொ்க அைரது அவனத்துப் ே்தவி்களில் 
இருநதும் உடனடிைொ்க நீக்கப்ேடபைண்டும்.

அ்தன் பின்னர் குற்ைவிைல் ேடடங்்களின் கீழ் முழு 
வமைொன விேொரவண நடத்்தப்ேடடு அவமச்ேர் ்தண்டிக 
்கப்ேடபைண்டும். ்தற்பேொது மனி்த உரிவம்கள ஆவணக 
குழு, ்கொைல்துவைப் புைனொய்வுக குழு மற்றும் சிவைச் 
ேொவை்கள நிர்ைொ்கம் ஆகிைன இந்த விடைம் த்தொடர்பில் 
விேொரவண்கவ்த் துைககி இருப்ே்தொ்க அறிவிக்கப்ேடடி 
ருககின்ைது. இவை அவனத்தும் ஏப்தொ ஒரு வி்தத்தில் 
ஆடசியின் அங்்கங்்கள என்ே்தொல் இைற்றிடமிருநது 
முழுவமைொன நீதி கிவடப்ே்தற்கு ைொய்ப்பு்களில்வை.

அ்தனொல் சுைொதீனமொன விேொரவணக குழு ஒன்று 
அவமக்கப்ேடடு பநர்வமைொன, நீதிைொன விேொரவண 
ஒன்று முன்தனடுக்கப்ேடுைது அைசிைம். ்கண்துவடப் 
புக்கொ்க ஒரு அவமச்சுப் ே்தவியில் இருநது மடடும் 
தைொ்கொன் ரத்ைத்்தவை விை்கச் தேய்து மற்வைை அவமச் 
சுப் ே்தவியில் த்தொடரவிடுைதும் அைர் மீது சுைொதீனமொன 
விேொரவண நடத்்தப்ேடொமல் இருப்ேதும் குற்ைைொளி்க 
வ்த் ்தண்டிக்கொது ்தப்ேவிடும் இைங்வ்கயின் பேொககுக 
்கொன ேமீேத்திை உ்தொரணமொ்க இருககின்ைது.

இவ்ைொறு மீ் நி்கேொமல் இருப்ேவ்த உறுதிப்ேடுத்து 
ை்தொ்க ஐ.நொ. மனி்த உரிவம்கள பேரவைககு இைங்வ்க 
அரசு உறுதி ைேங்கியிருககும் நிவையில் அவமச்ேர் 
விடைத்தில் மீண்டும் அ்தபை தேய்ைது அல்ைது ்கண் 
துவடப்பு நடைடிகவ்க்கவ் மடடுபம எடுப்ேது ஏற் 
புவடை்தல்ை. அது ்கண்டிக்கத்்தக்கது. தைறுக்கத்்தக்கது. 
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thukyu;

க�ொர�ொனொவின் தொக்கம் குறை 
கிைததொ இலறலைத�ொ, 

ர்கொர�ொனொ ரதொடர்பில நொளொநதம் அறி 
விக்கப்படும் இலைக்கப ர்பறுமொ னங்களில 
வீழ்ச்சி ஒன்று ரதன்்பட்டிருககிைது. ்கடநத 
மூன்று நொன்கு நொட்்களொ்க அறிவிக்கப்படும் 
நொளொநத ரதொறைொளர்்களின் எண்ணிகற்க 
மறறும் இைபபு எண்ணிகற்க என்்பவறறில 
்கொணப்படும் குறைறவ ்கருத்திலர்கொண்டு, 
நறடமுறையில உளள தனிறமப்படுத்தல 
ஊ�டஙகு எதிர்வரும் வொ�த்தில தளர்த்தப்ப 
டலைொம் என்தை ்கருதப்படுகின்ைது. இது 
ரதொடர்பிலைொன உத்தித�ொ்கபூர்வ அறிவிபபு 
ரவளிப்படுத்தப்படொத நிறலையிலும் ்கடநத 
ஒரு மொத ்கொலைமொ்கப பூட்டி� நிறலைவ�த்தில 
உளள நிறலைறமற� வழறமககுக 
ர்கொண்டுவ� நடவடிகற்க எடுக்கப்படுரம 
னதவ ்ப�வலைொ்க எதிர்்பொர்க்கப்படுகின்ைது. 

தடுபபூசி வழங்கலில ஏற்பட்ட முன் 
தனறைம் மறறும் ர்பொருளொ தொ� நிறலைறம 
்கறள ்கருத்திலர்கொண்டு நறடமுறை்களில 
மொறைம் ர்கொண்டுவ�ப்படும் என்தை நம் 
்பப்படுகின்ைது.

ர்கொத�ொனொவினதும் அது சொர்நத ர்கடு 
பிடி்களும் ஒருபுைம் இருக்க, ர்கொழும்பு 
ஆட்சிபபீடத்தின் ரச�ற்பொடு்கறள 
த்களவி த்கட்்பதில, அது ரதொடர்பில தமது 
அதிருபதிற� ரவளிப்படுத்துவதில சமூ்க 
ஆர்வலைர்்கள ்கொட்டும் ஆர்வம் அதி்கரித்தி 
ருப்பதொ்கதவ ரதன்்படுகின்ைது. நொடொளு 
மன்ைத்திடம் அலலைொமல தனி மனிதரிடம் 
அதி்கொ�ம் குவிக்கப்படுவது மொத்தி�மன்றி, அ�சி�ல ம�ப்படுத்தப 
்பட்டதொ்க ர்பொது நிறுவனங்கள அறமவதும் ஆட்சி மொறைத்தின் 
பின் அவதொனிக்கப்பட்டுவரும் ஒரு நி்கழ்வொகும். இநதப பின்ன 
ணியில இவவற்க ரச�ற்பொடு்கறள ர்பொது ரவளியில த்களவி 
த்கட்்கவும், இன்னும் ஒரு்படி தமதலை ரசன்று நீதிமன்ைத்தில சவொ 
லுககு உட்்படுத்தவும் அடி்கள எடுத்து றவக்கப்பட்டிருககின்ைது.

பதவிப் பாய்ச்சல்!
ர்கொழும்பு அ�சி�ல தளத்தில ்கடநத வொ�ம் நடநததறி� ்கவனிப 

பிறகுரி� ஒரு ரச�ற்பொடொ்க அஜித் நிவொட் ்கப�ொலுறட� ்பதவி 

விலை்கல மறறும் ்பதவித�றபு விட�ங்கறளக குறிபபிடலைொம். சிறி 
லைங்கொ ர்பொது மக்கள முன்னணியின் ததசி�ப ்பட்டி�ல நொடொளு  
மன்ை உறுபபின�ொன அஜித் நிவொட் ்கப�ொல ்கடநத திங்கட்கிழறம 
தனது நொடொளுமன்ை உறுபபினர் ்பதவிற� இ�ொஜினொமொ ரசய்தி 
ருநதொர். தறத்பொறத� அ�சில  நிதி, மூலைதனச் சநறத மறறும் அ�ச 
ரதொழில மு�றசி மறுசீ�றமபபு விட�ங்களுக்கொன இ�ொஜொங்க 
அறமச்ச�ொ்க விளஙகி� இவர், தறத்பொது இலைஙற்க மத்தி� வஙகி 
யின் 16ஆவது ஆளுந�ொ்கப ்பதவித�றறிருககிைொர்.

அறமச்ச�றவ மதிபபுளள அறமச்சருககுரி� அதி்கொ�ங்களு 
டதனத� அவர் இநத ஆளுநர் ்பதவிற�க ற்கத�ற்பதொ்க ஊட்கங 
்கள ரதரிவிககின்ைன. இவருறட� ்பதவிப ்பொய்ச்சறலை வசதிப்ப 
டுத்துவதற்கொ்க, இதறகு முன் மத்தி� வஙகியின் ஆளுந�ொ்க இருநத 
த்ப�ொசிரி�ர் லைகமன் உரி� ்கொலைத்திறகு முன்னதொ்கதவ ்பதவிற�த் 
துைநதிருநதொர். 

ஆளும் த�பபிறகு தவண்டப்பட்டவ�ொன அஜித் நிவொட் 
்கப�ொலின் ஆளுநர் நி�மனத்திறன தமன்முறையீட்டு நீதிமன்ைத்தில 
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சவொலுககுட்்படுத்தி யிருககி ைொர் கீர்த்தி ரதன்னகத்கொன். 
சிவில சமூ்க ஆர்வலை�ொன கீர்த்தி ரதன்னகத்கொன், அஜித் 
நிவொட் ்கப�ொல இதறகு முன் மத்தி� வஙகி ஆளுந�ொ்க 
விளஙகி� ்கொலைத்தில இடம்ர்பறை பிறணமுறி தமொசடி்கள 
மறறும் ரெட்ஜிங விவ்கொ�ம் த்பொன்ைவறறை சுட்டிக 
்கொட்டித� அவர் நீதிமன்ைத்திறன நொடியிருககின்ைொர். 
்கப�ொலிறன மத்தி� வஙகி ஆளுந�ொ்க மீள நி�மிப்பது 
தமொசமொனதும் மீள முடி�ொததுமொன இழபற்ப நொட்டுககு 
ஏற்படுத்தும் என குறிபபிட்டிருககும் முறைப்பொட்டொளர், 
குறித்த நி�மனத்துக்கொ்க இறடக்கொலைத் தறடயுத்த�றவயும் 
த்கொரியிருககிைொர்.

மற்றாரு ்சட்ட்ச ்சவால்!
இலைஙற்க சொ�ணர் சங்கத்தினுறட� பி�தி தறலைறம 

ஆறண�ொள�ொன ஜனபரித் ர்பர்னொன்தடொறவ ்கவுன்சிலின் 
பி�தம ஆறண�ொளர் ்பத 
விககு  நி�மித்தறம 
ரதொடர்பில குறித்த ்கவுன் 
சிலின் உறுபபினர்்கள நீதி 
மன்ைத்திறன நொடியிருககி 
ைொர்்கள. 

குறித்த ்பதவிககு சந�ொ 
வொகிஸடவினது ர்ப�ர் 
முன்ரமொழி�ப்பட்டிருநத 
த்பொதிலும் அ�ச தறலைவர் 
தனது அதி்கொ�ங்கறளப 
்ப�ன்்படுத்தி ஜனபரித் 
ர்பர்னொன்தடொவிறகு வழங 
கியிருப்பது ரதொடர்பில, 
உச்ச நீதிமன்றில அடிப 
்பறட உரிறம மீைல மனு 

ரவொன்று தொக்கல ரசய்�ப்பட்டிருககிைது. ஜனபரித் ர்பர்னொன்தடொறவ 
தமற்படி ்பதவிககு அ�ச தறலைவர் நி�மிப்பது சட்டத்துககு மொைொனது 
எனக குறிபபிட்டிருககும் முறைப்பொட்டொளர் த�பபு, ்கவுன்சிலுறட� 
விதிமுறை்களுககு மு�ணொ்க இது இடம்ர்பறறிருப்பதொ்கவும் சுட்டிக 
்கொட்டியிருககிைது. இநத விவ்கொ�ம் ரடய்லி மி�ர் இறண�த்தளத்தி 
னொல ரவளிப்படுத்தப்பட்டிருககிைது.

சிறற்ச்சாறை அறம்ச்சரின் கைாட்டா!
்ப�ொ ஒலிம்பிககில இலைஙற்க ்பதக்கம் ரவன்ைறம மறறும் ரதன்னொ 

பிரிக்கொவிறகு எதி�ொன ஒருநொள சர்வததச த்பொட்டித் ரதொடரில 
இலைஙற்க�ணி ரவன்ைறம உளளிட்ட ரசய்தி்கள அ�ச த�பபினற� 
குஷிப்படுத்தியிருக்க, சிறைச்சொறலை அறமச்சரின் ்கலைொட்டொ ஒன்று 
அ�றச இக்கட்டில மொட்டியிருககிைது. ்கடநத வொ�த்தில, அதுவும் 
ஐ.நொ. மனித உரிறம்கள த்ப�றவயின் 48ஆவது கூட்டத்ரதொடர் நறட 
ர்பறறுகர்கொண்டிருகற்கயில, சிறைச்சொறலை்கள மு்கொறமத்துவம் 
சிறைகற்கதி்கள புனர்வொழ்வளிபபு அலுவல்கள இ�ொஜொங்க அறமச்சர் 
ரலைொ்கொன் �த்வத்றத குடித்பொறதயில குழுவினருடன் சிறைச்சொறலைககு 
ரசன்று அநொ்கரி்கமொ்க நடநதுர்கொண்டறம ர்பரும் விவ்கொ�மொகியிருநதது. 
குறித்த சம்்பவத்திறகு பின்னொ்க எழுநத எதிர்பபுக்கறள அடுத்து அவர் 
தனது ்பதவி விலை்கல ்கடிதத்திறன நீட்டியிருநதொலும் இ�த்தினக்கல 
மறறும் தங்க ஆ்ப�ணங்கள சொர்நத ற்கத்ரதொழில விவ்கொ� இ�ொஜொங்க 
அறமச்ச�ொ்க அவர் நீடிககிைொர். இது அவர் மீதொன நடவடிகற்க ஒரு 
்கண்துறடபபு, ரவளி உலை்கத்றதத் திருபதிப்படுத்துவதறகு மட்டுதம 
�ொனது என்்பறத உறுதிப்படுத்துகின்ைது. 

அனு�ொதபு� சிறையில நடநததறி� விவ்கொ�ம் ரதொடர்பில தனது 
்கவனிபற்ப ்பதிவு ரசய்திருககும் ஐ.நொ., சிறைகற்கதி்களின் உரிறம 
்கறள ்பொது்கொப்பது அ�சின் ்கடறம என்்பறத நிறனவூட்டியிருககின்ைது.

நொட்றடக ்கட்டிர�ழுபபும் சுபீட்சத்தின் தநொககு என்னும் ரதொனிப 
ர்பொருளில அ�சினொல ரவளியிடப்பட்ட ர்கொளற்கச் சட்ட்கம், ்பத்து 
உ்ப பிரிவு்கறளகர்கொண்டது. தூய்றம�ொன அ�ச நிர்வொ்கம் மறறும் 
ஒழுக்கமொன சட்டத்றத மதிககும் மறறும் மதிபபுக்கறள அடிப்பறட 

�ொ்ககர்கொண்ட சமூ்கம் என்்ப 
னவும் குறித்த ்பத்து உ்ப 
பிரிவு்களில உளளடஙகுவன 
ஆகும். குறித்த ர்கொளற்கச் 
சட்ட்க உளளடக்கங்கதளொடு 
நொட்டில அன்ைொடம் நடந 
ததறும் சம்்பவங்கறள சம்்பந 
தப்படுத்தி  சிநதிககும் 
ர்பொழுது வொச்கர்்களுககு 
இநத ்பத்தியின் தறலைபபு 
மனக்கண்ணில வருவது 
தவிர்க்க முடி�ொததொ்கதவ 
அறமயும். 

்கார�ானாவினதும் 
அது ்சார்நத ் கடு 
பிடிகளும் ஒருபுறம் 
இருகக, ் காழும்பு 
ஆடசிப்பீ்டத்தின் 
்்சயறபாடுகறை 
ரகள்வி ரகடபதில், 
அது ் தா்டரபில் 

தமது அதிருப்திறய 
்வளிப்படுத்துவதில் 
்சமூக ஆரவைரகள் 
காடடும் ஆரவம் 

அதிகரித்தி 
ருப்பதாகரவ 

்தன்படுகின்றது

-வாக்டவாணன்-
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இந்த மா்தம் 12ஆம் திகதியன்று அனுரா்தபுரம் மற்றும் 
வெலிககடைச் சிடைச்்ாடைகளுககுச் வ்ன்ை சிடைச்்ாடை 

கள் முகாடமத்துெம் மற்றும் சிடைகடகதிகள் மறுொழ்வு விெகார 
ராஜாஙக அடமச்்ர் லைாஹான் ைத்ெத்்த அஙகிருந்த டகதிகடைத் 
்தனிப்படை முடையில் மிரடடினார் என்று வ்ய்திகள் வெளியாகின. 
அனுரா்தபுரம் சிடைச்்ாடையில் அடைத்துடெககப்படடிருந்த ்தமிழ் 
அரசியல் டகதிகடை முடடியிை டெத்்த அெர் ்தனது டகத்தூப்பாக 
கிடயக காடடி அெர்கடை மிரடடினார் என்று கூைப்படுகிைது. ்பை 
்தரபபினராலும் விமர்சிககப்படைநிடையில் லைாஹான் ைத்ெத்்த 
்தனது அடமச்சுப ்ப்தவிடயத் துைநதிருககிைார்.

சிடைச்்ாடை நிர்ொகம் ஒன்டை எடுத்துகவகாணைால், எஸ்.
சி.ஆர். என்ை 3 ஆஙகிை எழுத்துகள் அ்தன் ்தாரக மநதிரமாகக 
காணப்படுகின்ைன. எஸ் - வ்ககுரிடடி (்பாதுகாபபு), சி - வகயர் 
(கரி்டன), ஆர் - ரீகாபிளிலை்ன் (மறுொழ்வு). இந்த 3 விையஙக 
ளும் இைஙடகச் சிடைகளில் ் ா்தாரணமாகப பின்்பற்ைப்படுெதில்டை. 
்தமிழ் அரசியல் டகதிகள் விையத்தில் இன ரீதியான புைககணிபபுகளும் 
இதில் இருப்பதுணடு. 

இந்தச் சிடைச்்ாடை நடைமுடைகள் ஒவவொரு டகதிகளுககும் 
கிடைககின்ைனொ என்்பட்தக டகதிகளிைம் லகடைறிநது அெர்க 
ளின் குடை்பாடுகடை நிெர்த்தி வ்ய்ெ்தற்காகலெ சிடைச்்ாடைககுப 
வ்பாறுப்பான அடமச்்ர் கைப ்பயணஙகடை லமற்வகாள்ெதுணடு. 
அவொறு அடமச்்ர் ஒருெர் சிடைச்்ாடைககுத் திடீவரன ெருடக 
்தரும்ல்பாது சிடைச்்ாடை நிர்ொகத்தினர் அெடரக கணடு ்பயப 
பிடுெதுணடு. ஏவனனில் டகதிகள் ்தமது குடை்பாடுகடை அடமச் 
்ரிைம் வ்ால்லிவிடுொர்கலைா என்ை ்பயத்தில்்தான். ஆனால், 
வைாகான் ரத்ெத்்த விையத்தில் இது ்தடைகீழாக நைநதிருககிைது.

அனைவர் முன்னினையிலும் அடக்குமுனை
்ா்தாரணமான ஒரு சிடைச்்ாடைடய எடுத்துகவகாணைால், அஙகு 

சிடைச்்ாடை அத்தியட்கர் (சுபபிரீணைன்), உ்தவிச் சிடைச்்ாடை 
அத்தியட்கர் (அசிஸ்வரணட சுபபிரீணைன்), மு்தன்டமச் சிடை 
அதிகாரி (சீவ வஜயிைர்), சிடை அதிகாரி ்தரம் 1 (இரணடு நட்த் 
திரச் சின்னத்ட்த ல்தாளில் அணிநதிருப்பார்), சிடை அதிகாரி (வஜயி 
ைர் - ஒரு நட்த்திரச் சின்னத்ட்த அணிநதிருப்பார்), வ்பாறுப்பதிகாரி 
(இன்்ஞ்ார்ஜ்), ் ார்ஜணட, சிடைச்்ாடை ஊழியர் (வஜயில் கார்ட), 
இட்தவிை சிடைச்்ாடை மருத்துெர், நைன்புரி அலுெைர்கள் எனப 
்பை ்ப்தவி நிடைகளில் உள்ைெர்கள் இருப ்பார்கள். இவொைான 
அதிகாரிகள் புடைசூழலெ சிடைச்்ாடைககுப வ்பாறுப்பான அடமச் 
்ர் டகதிகள் இருககும் இைத்துககுச் வ்ல்ை ொய்பபுணடு. அதுவும் 
முககியஸ்்தர் ஒருெர் (அர் ்தடைெர், ்தடைடம அடமச்்ர், 
அடமச்்ர்கள், வெளிநாடடுத் தூ்தர்கள், மனி்த உரிடம ஆடணயா 
ைர் ல்பான்ைெர்கள்) சிடைச்்ாடைககுள் பிரலெசிப்ப்தற்கு முன்னர் 
டகதிகள் அடனெரும் ்தத்்தமது சிடை அடைகளில் அடைககப்பட 
டிருப்பர். அது மிருகககாடசிச் ் ாடையில் ஒரு வகாடிய விைஙடக 
அடைத்து டெத்திருககும்ல்பாது மககள் வ்ன்று ்பார்டெயிடுெ 
ட்தபல்பான்ை்தாக இருககும். இந்த நடைமுடைகள் எதுவும் 
லைாஹான் ைத்ெத்ட்தயின் ்பயணத்தின்ல்பாது பின்்பற்ைப்படை்தாகத் 
வ்தரியவில்டை. அ்தற்கு அெர் திடீவரன அஙகு ல்பானடம காரணம் 
என்று கூைப்படுகின்ைது.

அனைச்சனைக் கட்டுப்படுத்த முடியுைா?
அடமச்்ர் ஒருெர் கூறுெட்தலய சிடைச்்ாடை அதிகாரிகளும் 

ஊழியர்களும் வ்ய்யலெணடியிருககும். ஏவனனில் சிடைச்்ாடை 
அதிகாரிகளின் ்ப்தவி நிடைடயவிை அடமச்்ரின் ்ப்தவி நிடை 
லமைானது. அடமச்்ர் லைாஹான் ைத்ெத்ட்தடயத் துப்பாககியுைன் 
சிடைககுள் வ்ல்ை அனுமதித்்த சிடை அதிகாரி ்தணடிககப்பைலெணடும் 
என்கிை கருத்துகள் வெளியாகியுள்ைன. ஒரு சிடைச்்ாடையின் 
நிர்ொகக கடைடமபபுப ்பற்றித் வ்தரியா்தெர்கலை இவொறு கருத் 
துத் வ்தரிவிகக முடியும். அடமச்்ரல்ைா்த ஒருெர் அவொறு வ்ன்றி 
ருந்தால் அது சிடைச்்ாடை அதிகாரிகளின் ்தெைாகலெ இருககும். 
ஆனால் அடமச்்ர் ஒருெடரக கடடுப்படுத்துெ்தற்கான அதிகாரம் 
சிடை அதிகாரிகளுககுக கிடையாது. 

ஐ.நா. கூட்டத்்தாடரும் சினைச ்சம்்பவமும்
இந்தச் ்ம்்பெம் நைந்த மறுநாள் ஐ.நா. மனி்த உரிடமப ல்பர 

டெக கூடைத்வ்தாைர் வ்தாைஙகியது. ஏற்கனலெ இைஙடக அரசின் 
்பயஙகரொ்தத் ்தடைச்்டைம், அெ்ரகாைச் ் டைம், முககிய ெழககு 
கடைத் திரும்்பபவ்பற்ைது, துமிந்த சில்ொடெ விடு்தடை வ்ய்்தது 
ல்பான்ை மனி்த உரிடம விையஙகள் வ்தாைர்பில் ஐ.நா. மனி்த 
உரிடம ஆடணயாைர் சுடடிககாடடியிருந்தார். இந்த அறிகடக 
வெளியிடுெ்தற்கு மு்தல் நாைன்று்தான் சிடைச்்ாடைககுப வ்பாறுப 
்பான வைாஹான் ைத்ெத்்த வகாழும்பில் இருநது அனுரா்தபுரத்துககுச் 
்டுதியாக உைஙகு ொனூர்தியில் வ்ன்று, மதுல்பாட்தயில் டகத்துப 
்பாககியுைன் கைமிைஙகி, ்தமிழ் அரசியல் டகதிகடை மிரடடிய 
்ம்்பெம் நைந்தது. 

இந்தச் ் ம்்பெம் ்தமககு வநருககடிடயத் ்தரும்; என்்பது அரசுககு 
நன்கு வ்தரியும். அவொைான வநருககடி ஒன்று ஏற்்படுெ்தற்கு 
முன்னலர அடமச்்ர் ்தானாகலெ ்ப்தவி விைகியிருககிைார். அர் 
்தடைெரும் அட்த ஏற்றுகவகாணடிருககிைார்.

லைாஹான் ைதவதன்தயின் அைசியல்
சிறீைஙகா சு்தநதிரக கடசிடயப பூர்வீகமாகக வகாணை முன்னாள் 

்பாதுகாபபு அடமச்்ரின் மகனான வைாஹான் ைத்ெத்்த வ்பாது 
மககள் வ்பரமுன கடசிடயச் ல்ர்ந்த இன்டைய ஆடசியாைடர 
லெணடுவமன்லை ்படகத்துகவகாள்ை ொய்பபில்டை. அவொறு 
்படகத்துக வகாணைால், அெரது அரசியல் நைெடிகடகககு அது 
்பா்தகமாக அடமயும் என்்பது அெருககுத் வ்தரியும். இன்வனாரு 
ெடகயில் ்பார்த்்தால், இது ஒரு திடைமிடை நாைகமாகககூை 
இருககைாம் என்று கரு்த இைமுணடு.

சிஙகை அடமச்்ர் ஒருெர் ்தமிழ் அரசியல் டகதிகடை முடடுக 
காலில் இருத்திக டகத்துப்பாககிடய வநற்றியில் டெத்து மிரடடியது 
என்்பது மிகவும் ்தெைானது என்்பட்தத் ்தடைடம அடமச்்ர், அர் 
்தடைெர் ஆகிலயார் கருத்தில் எடுத்்த்தால் அெர் அந்தப ்ப்தவியி 
லிருநது விைகினார் அல்ைது விைககப்படைார் என்றும், ்தமிழருககு 
எதிராக நைககும் மிகச் சிறிய நைெடிகடககடைககூை ்தற்ல்பாதுள்ை 
அரசு ஒருல்பாதும் மன்னிககாது என்்பட்தயும் மனி்த உரிடமச் 
வ்யற்்பாடைாைர்களுககுக காடடுெ்தற்காகலெ இந்தச் ்ம்்பெம் 
திடைமிடடு அரஙலகற்ைப்படடிருககிைது என்று ் நல்தகிப்ப்தற்கான

ைவீந்திைன்

சிறீைஙகா சு்தந்திைக் கட்சினயப 
பூர்வீகைாகக் ் காணட முன்ைாள் 
்பாதுகாபபு அனைச்சரின் ைகைாை 

்ைாஹான் ைதவத்த ் ்பாது ைக்கள் 
்்பைமுை கட்சினயச ல்சர்ந்்த 

இன்னைய ஆட்சியாளனை 
லவணடு்ைன்லை ்பனகததுக்்காள்ள 

வாய்பபில்னை
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வாய்ப்புக்களையும் மறுக்க 
முடியாது. ஆ்கவவ இது 
வமளைவயற்றப்்படை 
நாை்கமா்கக கூை 
இருக்கலாம்.

ப�ொறுப�ொகக் 
ககயொள வேண்டும்
இதறகு முன்னர் இங்கு 

நைநத சிள்றச்ாளலப் 
்படுக்காளல்கள், 
தாககுதல்கள் எ்னப் ்பல 
விையங்்கள் சிங்்கைக 
ள்கதி்கைாலும், 
சிள்றச்ாளல 
ஊழியர்்கைாலும்தான 
நைநவதறி்ன என்பளதத் 
தமிழர்்கள் ஒருவ்பாதும் 
ம்றநதுவிைமுடியாது. 
இநதச ் ம்்பவத்ளத 
ஊை்கங்்களும் மனித 
உரிளம அளமப்பு்களும் 
தமிழ் நாைாளுமன்ற 
உறுப்பி்னர்்களும் மி்கவும் 
க்பாறுப்புைன ள்கயாை 
வவண்டும். எஞ்சியுள்ை 
தமிழ் அரசியல 
ள்கதி்களை விடுவிககும் 
நைவடிகள்களயத் 
துரிதப்்படுத்துவதறகுரியதா்க 
இதள்ன 
வழிப்்படுத்தவவண்டும். 
குறிப்பிடை அளமச்ர் 
தண்டிக்கப்்பை வவண்டும் 
என்பதறகு அப்்பால தமிழ் 
அரசியல ள்கதி்கள் 
விடுவிக்கப்்பை வவண்டும் 
என்ற அழுத்தங்்களைவய 
தமிழ் அரசியல 
தளலவர்்கள் வமறக்காள்ை 
வவண்டும். 

இநதச ் ம்்பவத்ளத 
ளவத்து அரசியல 
நைத்துவது விடுதளலககுக 
்காத்திருககும் 
ள்கதி்களுககுச க்ய்யும் 
துவரா்கமாகும்.

த்னது 
உ்றவு்களிைமிருநதும் தான 
வாழ்நத 
்மூ்கத்திைமிருநதும் 
தனித்து விைப்்படடுச 
சிள்றப்்படுத்தப்்படடிருககும் 
ள்கதியின ம்னநிளல 
எப்வ்பாதுவம 
்பாதிப்புககுள்ைாகியிருககும். 
இநத நிளலயில ஒரு 
ள்கதிளய வமலும் 
துன்பப்்படுத்துவது மனித 
நைத்ளதளயவய 
க்காசள்ப்்படுத்துவதாயும் 
ள்கதியின வமலும் 
துனபுறுத்துவதா்கவுவம 
இருககும்.  

குரலற்றவர்்களின குரல 
என்ற அளமப்பு 
அண்ளமயில ஊை்க 
்நதிப்பு ஒனள்ற 
நைத்தியிருநதது. அதில 
தமிழ் நாைாளுமன்ற 
உறுப்பி்னர்்கள் இதற்கா்ன 
்ரியா்ன தீர்வு 
கிளைககும்வளர 
நாைாளுமன்றக 
கூடைத்கதாைளரப் 
பு்றக்கணிப்்பதன ஊைா்க 
இநத விையத்தில  
அழுத்தத்ளத வழங்்க 
முடியம் எ்ன விநயமா்கக 
வ்கடடிருககி்றது. 
அதுவும்கூை 
்கவனிக்கத்தக்க 
வ்காரிகள்கதான.

க்காரவ்னாராப் க்பருநகதாறறு நிளலளம ்காரணமா்க 
எதிர்க்காண்டுவரும் க்பாருைாதார 
கநருக்கடி நிளலயில, மாதாநதம் 
1 லட்ம் ரூ்பாவுககு வமல ் ம்்பைம் 
க்பறுவவாரிைம் குறிப்பிடைைவா்ன 
வரித் கதாள்களய அ்றவிடுவதறகு 
அரசு திடைமிடடிருப்்பதா்கத் கதரி 
கி்றது. குறிப்பிடை இநத வரியால 
அநதத் கதாள்கயைவில ் ம்்பைம் 
க்பறுவவார் ்பாதிக்கப்்பைப்வ்பாவ 
திலளல. ஆ்னால மி்கவும் குள்றந 
தைவா்ன மாதாநதச ் ம்்பைத்ளதப் 
க்பறுகின்ற அர் ்ார்்பற்ற, தனி 
யார் துள்ற்களில ்பணியாறறு்ப 
வர்்களின நிளலககு அரசு எவ்வித 
நைவடிகள்களயயும் எடுத்ததா்கத் 
கதரியவிலளல. 5 ஆயிரம் 
கதாைக்கம் 10 ஆயிரத்துககு 
உட்படைதா்கவவ ்பல தனியார்துள்ற 
ஊழியர்்களின ்ம்்பைத் கதாள்க 
்காணப்்படுகி்றது. ்களை்கள், ்பதிப் 
்ப்கங்்கள், ஊை்கங்்கள், அரிசி ஆளல்கள், கவதுப்்ப்கங்்கள் 
வ்பான்ற ்பல இைங்்களில இநதக குள்றநதைவு ்ம்்ப 
ைத்தில ்பணிபுரிவவாரால தமது மாதாநதத் வதளவ 
்களைககூை நிள்றவுக்ய்ய முடியாத நிளலதான ் ாதா 
ரண இயலபுக ்காலத்திலகூைக ்காணப்்படைது. தற 
வ்பாளதய க்காவரா்னாப் க்பருநகதாறறுச சூழலில 
அவர்்களின நிளல வமலும் ்பரிதா்பத்துககு உரியதாகி 
யிருககி்றது.

ப�ொழில் இழபபும், சம்�ளக் குகைபபும்
க்காவரா்னா முைக்க சூழலில தமது நிறுவ்னத்தின 

வருமா்னத்தில கதாய்வு ஏற்பட 
டுள்ைது எனறுகூறித் தனியார் 
நிறுவ்னங்்கள் ்பலவும் தமது 
ஊழியர்்களை வவளல நிறுத்தம் 
க்ய்திருககின்ற்ன. கதாைர்நதி 
யங்கும் ஒரு சில நிறுவ்னங்்கவைா 
ஊழியர்்களின ஊதியத்ளத 
கவகுவா்கக குள்றத்து வழங்கி 
வருகின்ற்ன. வருமா்னம் குள்ற 
வா்க ஈடடுகின்ற ்காலத்தில இது 
வ்பான்ற நைவடிகள்க்களில 
குதித்துள்ை இநத நிறுவ்னங்்கள் 
தாம் வருமா்னத்ளத அதி்கமா்க 
ஈடடிய ்காலங்்களில அநத ஊழி 
யர்்களுககு அதி்கரித்த ்ம்்ப 
ைத்ளதக க்காடுத்ததா்கவவா, 
ஊழியர்்களை அதி்கைவில ்பணிக 
்கமர்த்தியதா்கவவா ்பதிவு்க 
ளிலளல. வருமா்னம் தளையினறி 
வநத ்காலத்திலகூைக குறிப்பிடை 
ைவா்ன ஊழியர்்களிைமிருநது 
உளழப்ள்பப் க்பறறுகக்காண்டு, 
வளரயறுக்கப்்படை அைவு ஊதியத்ளதவய வழங்கி 
வநத குறித்த நிறுவ்னங்்களின இநதச க்யல ்கண் 
டிக்கத்தக்கவத. இத்தள்கய நிறுவ்னங்்களில கதாழில 
புரியும் ்பலர் கதாழில ்பாது்காப்பு அலலது உத்தரவாத 
மினறிவய ்காணப்்படுகின்ற்னர்.

ப�ொழிலொளர் �ொதுகொபபு இல்கல
வைர்நத நாடு்களில (்க்னைா) தனியார் துள்றயி்னர் 

தமது ஊழியர்்களுககு வழங்கும் ்ம்்பைத்ளதச 
்டைபூர்வமா்க அரசுககுத் கதரியப்்படுத்திவய வழங்கி 
வருகின்ற்னர். அதனக்பாருடடு கதாழிலாைர் ் டைங்்க 
ளும் வளரயள்ற க்ய்யப்்படடுள்ை்ன. இத்னால தனி 
யார் நிறுவ்னங்்கள் தமது ஊழியர்்களுக்கா்ன ் ம்்பைத்ளத 
அரசின வரி மறறும் ்ம்்பைப் க்பாறிமுள்ற்களுககூைா்கவவ 
வழங்கிவருகின்ற்ன. இதன மூலம் ஊழியர்்களின 
்ம்்பைம், அவர்்களுக்கா்ன ்பாது்காப்பு நிதியம், ஊழியர் 
வ்மலா்ப நிதியக க்காடுப்்ப்னவு்கள் எ்னப் ்பல விையங் 
்களையும் அங்கு இயற்றப்்படடுள்ை  தகுநத ்ம்்பைச 
்டைத்தின பிர்காரம் க்ய்து வருகி்றார்்கள். 

அவர்்களுககு வவளலயிழப்பு ஏற்படும் ்பட்த்திலும் 
அவர்்களுககு உரியைவா்ன ்ம்்பைம் கிளைப்்பளத 

சந்திரஹொசன் சுஜந்தினி

அநத நாடடு அர்ால உறுதிப்்படுத்த முடிகி்றது. இது 
ஓர் அரசு த்னது குடிமக்கள் விையத்தில ்காடடுகின்ற 
்கரி்ள்னளயக ்காடடுகி்றது. 

அத்வதாடு ்மூ்கத்தில அள்னவருககும் ்மமா்ன 
நிளல வ்பணப்்பைவவண்டும் என்பளத இநதச ்டைம் 
உறுதிப்்படுத்துகி்றது. 

இலங்ள்கயில ஆ்கககுள்றநத ் ம்்பைமா்க மாதாநதம் 
16 ஆயிரத்து 500 ரூ்பா வழங்்கப்்பை வவண்டும் என 
்பது கதாழிற திளணக்கைத்தின ்டைமா்க இருநத 
வ்பாதிலும் நளைமுள்றயில அவ்வாறு இைம்க்பறுவ 
திலளல. க்பரும்்பாலும் குள்றநத ்ம்்பைத்ளத 

வழங்குவதுைன ஊழியர் 
்களைப் ்பயிறசியாைர்்க 
ைா்கக ்காடடிவிடுவதி 
வலவய ்பல நிறுவ்னதா 
ரர்்கள் கிலலாடி்கைா்க 
இருககின்ற்னர். கதாழிற 
திளணக்கை ஊழியர்்கள் 
இது குறித்து வி்ாரிப் 
்பதறகுச க்லலும்வ்பாது 
தாம் அண்ளமக ்காலத்தில 
தான ்பணிககு வநவதாம் 
எனறு ஊழியர்்களும் 
க்பாய் கூறுகின்ற்னர். 

கதாழில வழங்குநருககு 
எதிரா்கக ்கருத்து கவளி 
யிடைால தமககுத் தற 
வ்பாதிருககின்ற வவளல 
யும் இலலாது வ்பாய்விடும் 
என்ற ்பயம் கதாழிலபுரி 
வ வ ாரு ககு  உண்டு . 
ஆ்னால, ்க்னைாவ்பான்ற 

நாடு்களில ்ம்்பைம் அர் க்பாறிமுள்றககூைா்கவவ 
வழங்்கப்்படுவதால, க்காவரா்னாப் க்பருநகதாறறுக 
்காலத்தில ்க்னைா அரசு அவர்்கள் க்பற்ற ்ம்்பைத் 
கதாள்கயில 80 வீதத்ளத கதாழில இலலாத ்காலத்தில 
வழங்கி வருகி்றது. இவ்வாறு வழங்்கப்்படும் ்பணம் 
மக்களிைமிருநது க்பற்ற வரி்களின மூலவம ஈடு 
க்ய்யப்்படுகி்றது.

இலஙககயில் இறுக்கமில்கல
இலங்ள்களயப் க்பாறுத்தவளர கதாழில ் டைங்்கள் 

இறுக்கமா்க இலளல. இத்னாவலவய ்பல கவளிநாடடு 
முதலீடைாைர்்கள் இங்கு முதலீடு்களைச க்ய்வதில 
1977ஆம் ஆண்டிலிருநது ஆர்வம் ்காடடிய்படி இருக 
கின்ற்னர். ்கைளமயினவ்பாது இ்றநதவருககு நஷை 
ஈடு்கள் வழங்்கப்்பைவவண்டும் என்ற ் டைம்கூை இங்கு 
இறுக்கமா்க இலளல. இநத நிலளம மாற்றப்்பைவவண்டும். 
இதுவிையத்தில இறுக்கமா்ன நளைமுள்ற்கள் வதளவ. 
அத்வதாடு ்களைநிளல ஊழியர்்கள் விையத்தில ்கவ்னம் 
க்லுத்தவும் வாழ்வாதாரத்ளத உறுதிப்்படுத்தவும் 
முற்பைவவண்டும்.

ககைகள், �திப�கஙகள், 
ஊைகஙகள், அரிசி 

ஆகலகள், பேதுப�கஙகள் 
வ�ொன்ை �ல இைஙகளில் 
இந்�க் குகைந்�ளவு சம்� 
ளத்தில் �ணிபுரிவேொரொல் 
�மது மொ�ொந்�த் வ�கே 
ககளக்கூை நிகைவுபசயய 
முடியொ� நிகல�ொன் சொ�ொ 

ரண இயல்புக் 
கொலத்தில்கூைக் 
கொணப�டைது

வமகைவயறை...



சாதாரணமான ஒரு பிரச்சி 
னனனைக்கூட நீதிமன் 

றத்துக்கு எடுத்துச் சென்றால், அநத 
விடைத்தில் ெம்பநதப்படட தரபபு 
கனை விொரித்த பின் 
னர், அநத அடிப்ப 
னடனை னைத்்த நீதி 
்பதி தீர்பபு ைழங்குைது 
ைழக்கம. இனதச் ொதா 
ரணமாகத் தமிழ்த் 
தினரப்படங்களில்கூடக் 
காணமுடியும. இலங்னக 
யில் இடமச்பறற இறு 
திப்்பாரில் ச்பாது மக் 
கள் சகால்லப்படடிருக் 
கிறார்கள். சகால்லப 
்படடைர்களுக்கு அரு 
கில் விடுதனலப புலி 
களும அரெ ்பனடயி 
னரும ஆயுதம தாங்கிை 
நினலயில் நின்றார்கள் 
என்்பதும இவ்விரு 
தரபபுகளும ஒருைனர 
ஒருைர் தாக்கிக் சகாண் 
டிருநதார்கள் என்்பதும 
எல்்லாருக்கும சதரிநத ச்பாதுைான 
விடைமாகும.

ஐ.நா. மனித உரினமகள் ென்ப 
மறறும சில மனித உரினம அனமப 
புகள் இலங்னகப ்பனடயினர் 
்்பார்க்குறறம செயதனர் என்றும 
அவ்ைாறு குறறமினழத்த ்பனடயி 
னர் தண்டிக்கப்பட்ைண்டும எனக் 
குரல் சகாடுத்தாலும தமிழ் மக்கள் 
தரபபில் விடுதனலப புலிகளின் 
உத்தி்ைாகபூர்ை அனமப்பாகத் 
தற்்பாதும செைற்படடுக்சகாண்டி 
ருக்கும நாடு கடநத தமிழீழ அனம 
ப்்பா அதன் பிரதமராகச் செைற 
்படும உருத்திரகுமார்னா இதுைனர 
உரிை தரபபினரிடம ்தனைைான 
ஆைணங்கனை ெமர்பபிக்கவில்னல. 
ஐ.நா. மனித உரினமகள் ஆனணைர் 
மிச்செல் ்பச்செடடின் அறிக்னகயில் 
ஆதாரத் தகைல்கனைத் திரடட முடி 
ைாத நினல உள்ைது என்று கூறப 
்படடுள்ைது. இநத ஆதாரங்கனை 
எப்்பா்தா தமிழர் தரபபு னகைளித் 
திருக்க்ைண்டும.

தமிழ்த் ததசியக் கூட்டமைப்பு
தமிழ்த் ் தசிைக் கூடடனமபபுக் 

கூட ஐ.நா. மனித உரினம ஆனண 
ைகம ்தடும ஆைணங்கனைத் 
தைாரித்து னகைளித்ததாகத் தகை 
லில்னல. அதிலுள்ை சிலர் தனிப்பட 
சில முைறசிகனை எடுத்திருக்கக் 

கூடும. தமிழ்த் ்தசிைக் கூடட 
னமப்பாக இதுவிடைத்தில் உத்தி 
்ைாகபூர்ைமாக எதுவும இடமச்பறற 
தில்னல. ்்பார் முடிநது 12 ைரு 

டங்கள் ஆகியும ் ்பார்க் குறற விொ 
ரனண சதாடர்பில் அறிக்னக ஒன்னற 
ஒறறுனமைாகத் தமது கூடடிலுள்ை 
ைர்கனை னைத்்த தைாரிக்க முடி 
ைாத சூழலி்ல்ை கூடடனமபபினர் 
உள்ைனர்.

ஐ.நா. மனித உரினமகள் ென்பயி 
னர் விடுதனலப புலிகளின் தரபபில் 

தமிழ்த் ்தசிைக் கூடடனமபன்ப 
அனழக்கப்்பாைதில்னல. அதற 
கான முழுப ச்பாறுபபுக்கூறனலயும 
நாடு கடநத தமிழீழ அனமப்்ப 

்மறசகாள்ை்ைண்டும. எநத முக் 
கிைத்துைமும ச்பறறிராத கூடட 
னமபபின் தனலைரான ெம்பநதன், 
''இனி்மலும ஐ.நா. ென்பனை 
இலங்னக அரசு ஏமாறற முடிைாது'' 
என்று அறிக்னக விடடிருக்கிறா்ர 
தவிர, ஐ.நா. ்காரும அடிப்பனட 
ஆதாரங்கனை 12 ைருடங்கள் 
கடநத பின்பும ்தடிக் சகாடுக்க 
வில்னல என்்பனதத் தமிழ் மக்கள் 
புரிநதுசகாள்ை்ைண்டும.

இறுதிப ் ்பாரில் 10 ஆயிரத்துக் 
குட்படட மக்கள் இறநததறகான 
ஆதாரம ்பதிவுகளில் உள்ைன. 
தமிழ் அரசிைல்ைாதிகள்கூறும 40 
ஆயிரம ் ்பர் இறநதார்கள் என்றால், 
இன்னும 30 ஆயிரம ் ்பரின் ச்பை 
ர்ப ்படடிைனல அைர்கள் ஐ.நா. 
மனித உரினமகள் ென்பக்குச்  ெமர்ப 
பிக்க்ைண்டும. மன்னார் ஆைார் 
ராஜபபு ் ஜாெப குறிபபிடடது்்பால 
1 லடெத்து 40 ஆயிரம ் ்பர் இறந 
திருக்கிறார்கள் என்றால் அைரது 
தரப்பால் அனத நிரூபிக்கும ைனக 
யில் இன்னும 1 லடெத்து 30 ஆயி 
ரம ்்பரின் தரவுகள் ெமர்பபிக்கப 
்பட்ைண்டும.  தமிழ்நாடு அரசிைல் 
ைாதி னை்கா குறிபபிடுைது்்பால 

1 லடெத்து 46 ஆயிரம மக்கள் 
இறநதிருநதால் அைரது தரப்பால் 
இன்னும 1 லடெத்து 36 ஆயிரம 
்்பரின் ச்பைர்ப ்படடிைல் தைா 

ரிக்கப்படல் ் ைண்டும.
்்பார் முடிநது 12 ஆண்டு 

கள் ஆகிை ் ்பாதும கூட 
எநதத் தமிழ்க் கடசிகளும 
இநதப ்படடிைனலத் 
தைாரிக்கவில்னல. நாடு 
கடநத தமிழீழத் தரபபி 
னரும அநத முைறசியில் 
இறங்கவில்னல. இது ஒரு 
சைறும அரசிைல் ் காரிக் 
னகைாக முன்னகர்த்தப 
்படடு ைருகிற்த தவிர, 
அதனன நிரூபிப்பதறகான 
ஆகக் குனறநத்படெ நட 
ைடிக்னககளில் எநத 
சைாரு தமிழ்க் கடசியும 
ஈடு்படடதில்னல என்்ப்த 
உண்னம. அனை ைாக்கு 
கனைப ச்பறுைதறகு 
இதனனப ்பைன்்படுத்திக் 
சகாள்ைதறகு அப்பால் 

இது குறித்து அக்கனறப்படுைதில்னல. 

மிச்சலின் அறிக்மகை
ஐ.நா. மனித உரினமகள் ஆனண 

ைாைர் மிச்செலின் அண்னமை 
அறிக்னகயில் இலங்னக சதாடர்்பாக 
ஒரு சில விடைங்கள் சுடடிக் 
காடடப்படடுள்ைன. அைெரகாலப 
பிரகடன நனடமுனற ்பனடயினர் 
விைா்பகத்னதத் தூண்டியிருக்கிறது, 
இலங்னக விடைத்தில் உறுபபு 
நாடுகளின் கண்காணிபபு அைசிைம, 
முன்்னறறங்கனைச் இறுக்கமாகச் 
செைலில் காடட்ைண்டும, ்மாெ 
மான நினலயில் ெமூக ச்பாருைாதார 
குறிகாடடிகள் காணப்படுகின்றன, 
மாணைர்கள் மறறும மருத்துைர்கள் 
மீது அழுத்தங்கள் சகாடுக்கப்படு 
கின்றன, ்பைங்கரைாதத் தனடச் 
ெடடம நீக்கப்படல்்ைண்டும, உரிை 
ஆதாரங்கனைத்திரடட ்ைண்டும 
(ைார் திரடட ்ைண்டும என்்பது 
குறிபபிடப்படவில்னல. ைாரிடமும 
்காரப்படவுமில்னல. ஆனால், 
இலங்னக அரெ தரபபு ்பல்்ைறு்படட 
தரவுகனை கடநத 12 ைருட காலத் 
தில் ்ெகரித்திருக்கிறது) துமிநத 
சில்ைாவின் விடுதனலயில் நமபிக் 
னகயின்னம, கடற்பனடத் தை்பதி 
கருணாசகாட விடைத்தில் கரிெனன 
செலுத்தப்படல்்ைண்டும, காணா 
மல் ஆக்கப்பட்டார் அலுைலகம 
மக்களின் நமபிக்னகனைப ச்பற 
்ைண்டும (இதன் மூலம ்பாதிக்கப 
்படடைர்களுக்கான நஷட ஈடு ்பறறி 
ைலியுறுத்தப்படடிருக்கிறது) எனப 
்பரைலாக இலங்னக விடைத்தில் 
்பல விடைங்கள் ் ்பெப்படட்்பாதிலும 
திடடைடடமாகத் தமிழர் விடைத்தில் 
கைனம செலுத்தவில்னல.

மிச்செலின் அறிக்னகயின் பின் 
னர் இலங்னக ொர்்பாக இத்தாலியில் 
இருநதைாறு காசணாலித் சதாழில் 
நுட்பத்தின் மூலம ்பதிலளித்த 
இலங்னக சைளிவிைகார அனமச்ெர் 
்்பராசிரிைர்.ஜி.எல்.பீரிஸ், ''ஐ.நா. 
மனித உரினம அறிக்னகயில் 
குறிபபிடப்படட குறறச்ொடடுகனை 
இலங்னக அரசு அடி்ைாடு மறுக்கி 
றது'' என்று குறிபபிடடிருக்கிறார்.

I.eh kd pj cu pikf ;$l;lKk ; 
jk pou ; mw pf ;iffSk ;
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அவசரகைாலப் பிரகை்டன 
நம்டமுமை பம்டயினர் 

வியாபகைத்மதத் 
தூண்டியிருக்கிைது, இலஙமகை 
வி்டயத்தில் உறுப்பு நாடுகைளின் 

கைண்கைாணிப்பு அவசியம், 
முன்தனறைஙகைமைச 
இறுக்கைைாகைச ் சயலில் 

கைாட்டதவண்டும், தைாச ைான 
நிமலயில் சமூகை ் பாருைாதார 

குறிகைாடடிகைள் 
கைாணப்படுகின்ைன

(17ம ்பக்கம ்பார்க்க)
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வலிந்து காணாமல் ஆககப்பட்டவரகளை 
விடுவிககுமாறு ப்பார முடிந்்த க்டந்்த 12 
ஆண்டுகைாகக காணாமல் ஆககப்பட்டவரக 
ளின் உறவினரகள் ்பல்பவறு வழிகளில் 
அரசுககு அழுத்தம் ககாடுதது வருகிறாரகள். 
2017 மாசி 20ஆம் திகதி க்தா்டககம், வ்டக 
குக கிழககின் 8 மாவட்டஙகளைச் பேரந்்த 
இந்்த உறவுககாரரகளை இளணதது உணவு 
்தவிரபபுகள், ஊரவலஙகள், முககிய பிர 
முகாரகளைச் ேந்தித்தல் ப்பான்ற வி்டயஙகளில் 
ஓர அளமப்பாகவும் கேயற்படடு வருகின்றனர. 

வலிந்து காணாமல் ஆககப்பட்டவரக 

ளுககுரிய ்பல அளமபபுககளில் ஒன்றின் 
கேயலராகப ்பணியாறறி வருகிறார திருமதி 
லீலாப்தவி ஆனந்்த ந்டராஜா. அண்ளமயில் 
்தனியார க்தாளலககாடசி ஒன்றுககு வழஙகிய 
கேவ்வியில் அந்்த அளமபபின் கேயற்பாடுகள் 
்பறறி அவர க்தளிவு்படுததியிருந்்தார.

ஜெனீவா வரை ஜென்றாம்
2018, 2019ஆம் ஆண்டுகளில் ்தமது 

அளமபபின் ோரபில் கஜனீவா மனி்த உரி 
ளமக கூட்டதக்தா்டரகளில் கலந்துககாண்்டனர 
எனவும் 2020இல் கலந்துககாள்ைச் கேன்று 
ககாபரானாப க்பருந்க்தாறறுக காரணமாக 
இள்டயில் திரும்பினர எனவும் அவர குறிப 
பிட்டார. அதப்தாடு ேரவப்தேம் ்தமது பகாரிக 
ளககளுககுச் கேவி ோயப்ப்தாகத க்தரிய 
வில்ளல என்றும் குளறப்பட்டார.

காணாமல் ஆககப்பட்டவரகளின் இந்்த 
அளமபபு மடடுமல்லாது ்தமிழ் அரசியல்வாதி 
களும் ்பல குழுககைாகப பிரிந்து கலந்து 
ககாள்ளும் ஒரு வி்டயமாக வரு்டா வரு்டம் 
கஜனீவாக கூட்டதக்தா்டர ஆகியிருககிறது. 
ஆனால், இவரகள் கஜனீவாக கூட்டததில் 
எதுவளர கேல்கிறாரகள் என்்பப்த பகள்வி. 
இந்்த வரு்டம் கஜனீவாக கூட்டதக்தா்டர 
ஆரம்பித்தப்பாது பகாவில் ககாடிபயறறம்ப்பால 
்தமிழ் அரசியல்வாதிகள் கடி்தம் அனுபபியதும் 
அந்்தக கடி்த விவகாரததிபலபய புலிகள் ப்பாரக 
குறறம் புரிந்்தாரகள், புரியவில்ளல என்ற 
விவா்தஙகளும் ஒபர கடசிககுள் ஆளையாள் 
காடடிகககாடுககின்ற ஊ்டகபப்பச்சுகளும் 
ந்டந்்தன. ்தறப்பாதும் அது க்தா்டரகின்றன. 
ஆனாலும் ககாபரானாப க்பருந்க்தாறறுக 
காரணமாக வரு்டா வரு்டம் கஜனீவா வளர 
கேன்று வந்்த வாயபள்ப இந்்த முளற ்பலரும் 
இழந்திருககிறாரகள்.

கஜனீவாக கூட்டதக்தா்டளர ஒரு ோட்டாக 
ளவததுச் கேல்்பவரகள் நல்லூரத திருவிழாவில் 
மூல விககிரகதள்த வணஙக முடியா்த நிளல 
யில் கவளிவீதியில் கச்ோன் வியா்பாரிகளைச் 
ேந்திததுக கள்தததுவிடடு வருவதுப்பால ஒரு 
நிமி்டம், ஒன்றளர நிமி்டம் ப்பச்சுபப்பாடடி 
ந்டததிவிடடு வருவப்த க்டந்்த 12 ஆண்டுகைாக 

ந்டந்்தன. அ்தனால் எந்்தப 
்பயனும் இல்ளலகயன்்பது 
கவளிப்பள்டயாகத க்தரி 
ந்்த வி்டயம்.

ஐ.நாவின பரிந்துரை
மனி்த உரிளம ஆளண 

யாைர மிச்கேல் ்தனது 
உளரயில் காணாமல் ஆக 
கப்பட்டவரகளின் வி்டயத 
தில் இந்்தத ்த்டளவ 
இரண்டு வி்டயஙகளைப 
்பரிந்துளர கேயதிருககிறார. 
இலஙளக அரசின் காணா 
மல் ஆககப்பட்டவரகளுக 
கான அலுவலகம் ்தனது 
ந்டவடிகளககளைப ்பாதிக 
கப்பட்டவரகளின் குடும் 
்பஙகள் நம்பிகளக ளவக 
கும் வளகயில் கேயற 
்பாடுகளை பமம்்படுதது்தல் 
மறறும் அவரகளுககான 
நஷ்ட ஈடுகள் வழஙகுவ 
ள்தப ்பறறியும் குறிபபிட 
டுள்ைார. இதிலிருந்து ஒரு 
வி்டயதள்த மிச்பேல் 
அம்ளமயார பூ்டகமாகக 
கூறியிருககிறார. 
அ்தாவது ்பாதிக 
கப்பட்டவரகள் 
காணாமல் ப்பான 
்தமது உறவுகளை 
உயிரு்டன் மீடக 
முடியாது. காணா 
மல் ஆககப்பட்ட 
வ ர களு க க ா ன 
அ லு வ ல க ங க 
ளு்டன் க்தா்டரபு 
களை ஏற்படுததி 
இழபபீடுகளைப 
க்பறுஙகள் என் 
்பப்த அ்தன் உள் 
ைாரந்்த அரத்த 
மாகும். 

இந்்த வி்டயத 
ள்தத்தான் வலிந்து 
காணாமல் ஆககப 
்பட்டவர களின் 
அளமபபின் கேய 
லரும் சுடடிககாட 
டியிருககி ற ா ர . 
காணாமல் ஆககப 
்ப ட ்டவ ர களை 
உயிரு்டன் அவரக 
ைது குடும்்பததி்டம் ஒப்பள்டககபவண்டும் 
என மனி்த உரிளம ஆளணயாைர இலஙளக 
அரளே வலியுறுத்தவில்ளல.

இறுதிபப்பாளர ந்டததுவ்தறகு இலஙளக 
அரசுககு ஆயு்த உ்தவிகளையும், ஆபலாே 
ளனகளையும் வழஙகிய நாடுகள் ஒருப்பாதும் 
இலஙளக அரளே இதுவி்டயததில் நிரப்பந்திக 
கபப்பாவதில்ளல.

இழப்பீடரடை வாங்க மாட்டைாம்
க்தாளலககாடசிச் கேவ்வியின்ப்பாது, 

இழபபீடு ்தந்்தால் வாஙகுவீரகைா என்று பகட்ட 
்தறகு, ஒருப்பாதும் நாம் அ்தறகுச் ேம்மதிகக 
மாடப்டாம் இதுவளர ்தமது பிள்ளைகளைத 
ப்தடிய க்பறபறார நூறுககுபமல் இறந்து 
விட்டாரகள். எஙகளுககு எஙகள் பிள்ளை 
கள்்தான் முககியம், ப்பார முடிந்்த்தன்பின் 
நாஙகபை எமது பிள்ளைகளை ்பள்டயினரி 
்டம் ளகயளிதப்தாம் - என்றார திருமதி லீலா 
வதி ஆனந்்த ந்டராஜா. காணாமல் ஆககப 

்படப்டார அளமபபு 
்பல பிரிவுகைாகப 
பிரிந்து கேயற்படுவது 
க்தா்டரபில் அவரி்டம் 
பகட்டப்பாது, கிளி 
கநாச்சி, யாழ்ப்பாணம், 
வவுனியா  ஆகிய 
இ்டஙகளில் எமது 
அளமபபுககு பமலதிக 
மாக பவறு அளமபபு 
களும் கேயற்படுகின் 
றன. அவரகள் கவளி 
நாடுகளில் இருந்து 
்பணதள்தப க்பறறுத 
்தமது க்பாககறறுகளை 
நி ர ப புவ்தற க ா க ச் 
கேயற்படுகின்றனர. 
நாஙகள் வ்டககுக 
கி ழ க கி லுள்ை  8 
மாவட்டங களையும் 
இளணதது வலிந்து 
காணாமல் ஆககப 
்படப்டார அளமபபு 
எனச் கேயற்படுகி 
பறாம் என்றார.

ஐ.நா. மனி்த உரி 
ளமச்  க ேயலரின் 

கருததும், நல்லாடசி அரசின் காலததில் அவ் 
வாறு எவரும் இல்ளல என ரணில்விககிரமசிஙக 
கவளிப்பள்டயாகக கூறிய கருததும் ்தறப்பா 
ள்தய அரசும் அவ்வாபற கூறியிருப்பதும் 
காணாமல் ஆககப்பட்டவரகளின் அலுவல 
கஙகள் திறககப்படடிருப்பதும் காணாமல் 
ஆககப்பட்டவரகளின் அளமபபு ்பல கூறு 
கைாகப ்பல திளேகளில் கேல்வதும் ்தமிழ் 
அரசியல்வாதிகள் இதுவி்டயததில் முளனப 
்பாகச் கேயற்படடு 12 வரு்ட காலததில் காணா 
மல் ஆககப்பட்ட ஒருவளரககூ்ட மீடக முடி 
யாது ப்பானதும் இனி என்ன ந்டககபப்பாகிறது 
என்்பள்தத க்தளிவாகக காடடுகின்றன.

திருமதி லீலாவதி கூறுவதுப்பால நாஙகள் 
கூறுவது எள்தயும் ேரவப்தேம் பகட்ப்தாக 
இல்ளல என்்பது வலிந்து காணாமல் ஆககப 
்பட்டவரகளின் வி்டயததில் 12 வரு்டஙகைாக 
நி்தரேனமாக உள்ைது. ஆனால், ்தமிழ் அரசி 
யல்வாதிகபைா ேரவப்தேம் ்தமககுப பின்னால் 
நிறகிறது எனக கள்த விடுகின்றனர.

''காணாமல் ஆககப்பட்டார் விடயத்தை
சர்்வ்தைசம் கண்டுககாள்ளவில்்லை''
நியூடடைன

இதுவரை தமது 
பிளரளை்கரளைத் ் தடிய 

ஜபற்றார் 
நூறுக்கு்மல் இறந்து 

விடடைார்்கள. 
எங்களுக்கு எங்கள 
பிளரளை்களதான 
முக்கியம், ் பார் 
முடிந்ததனபின 
நாங்க்ளை எமது 
பிளரளை்கரளை 
பரடையினரிடைம் 
ர்கயளித்்தாம் - 

எனறார் திருமதி லீலா 
வதி ஆனந்த நடைைாொ
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நா.சத்தியபாலன்

மனதில் நிறைவும் மகிழ்ச்சியும் வாழ்வின் அம்்சங்களில் 
துளிர்ப்பும் ்கல்கலப்புமாய்க் ்கழியுமமனில் ்காலம் விறைந்தாடுவது 
்�ாமலாரு உணர்வு ்தான்றுகிைது. �ாட்சாறலயில் ்கடறம்கள் 
முடிநது வீடு திரும்பும்்�ாது மனது சிை்கடித்துக் குதூ்கலிக்கிைது.

வீடு - ம்்கஷ் - அம்மா - ் ்காமதி அக்்கா - பி.எம் அஙகிள் 
என இனிய மனிதர்்களின் அழகிய பூங்காவா்க மாறிய இநத 
வீட்டின் ஒரு ம்சல்லப்பிள்றளையாய், அன்பு ம்களைாய், இனிய 
மறனவியாய் என் வாழ்க்ற்க எனக்குத் தநதிருக்கும் ஆசீர் 
வாதங்கறளை எண்ணும்்�ாது மனம் நிறைநது ் �ாகிைது.

மவளி்ய எஙகும் ் �ா்காமல் இநத வீட்டுக்குள்்ன்ய சுற்றிச் 
சுற்றி வருவதிலும், வீட்றடச் சூழ்வ குடிம்காண்டு வருகிை 
�சுறமயின் அழகில் மயஙகி நிற்்கவு்ம மனம் ஏஙகுகிைது.

எனது மனறதப் புரிநதும்காண்டு மமௌனமான அன்�ாலும் 
இனிய ்காதலாலும் என்றன நிறைக்கும் ம்்கறை நிறனக்ற்கயில் 
அவைது ற்கயி்ல்ய ஒரு மழறல்�ால் தவழ்வண்டும் 
்�ாலிருக்கிைது. ் ேற்று விடுமுறை ோமளைன்கிை ்சந்தா்சத்்தாடு 
எழுநது குளித்து எனது ம்்கஷ் எனக்கு மி்கப் ம�ாருத்தமாய் 
இருக்குமமன்று ்தடித்தநத வானத்து நீல நிை ஆறடறய 
அணிநதும்காண்டு மவளி்ய வநத்�ாது எதிர்ப்�ட்ட அம்மா, 
''இப்� என்ை ம்சல்ல ம்கள் ேல்ல ்சந 
்தா்சத்்தாட சிரிப்பு மாைாத மு்கத் 
்தாட திரியிைறதப் �ார்க்்க மமய் 
மமய்யாய் ேல்ல ்சந்தா்சமாய் இருக் 
்கடா'' என்று ம்சால்லிய�டி்ய என்றன 
அறணத்து உச்சியில் முத்தமிட்ட்�ாது 
என் மனதுக்குள் ''ம்சால்லு ம்சால்லு'' 
என என்றன உநதுகிை அநத இனிய 
்சந்தா்சத்றத மவளிப்�றடயாய்ச் 
ம்சால்லிவிடு்வாமமன ஒரு நிறனவு 
்தான்றிய்�ாதும் அநதச் ்சந்தா்ச 
மான ்சந்த்கத்றத முதன் முதலில் 
ம்்கஷிடம்தான் �கிர்நதும்காள்ளை 
்வண்டுமமன என் உள்ளைத்தினடியில் 
பூவாய் மலர்நது ஒரு பூக்்காடாய் 
மாறிக்கிடக்கும் ம்்கஷ் மீதான ்காதல் 
அநத இனிய ை்கசியத்றத அவனுட 
்ன்ய முதலில் �கிர்நதும்காள்ளை்வண்டுமமன ை்கசியமாய் 
என்னுள் மணம் �ைப்பிற்று.

இைவு உணறவ முடித்துக்ம்காண்டு �டுக்ற்கயறைக்குள் 
நுறழநத்�ாது வழக்்கம்்�ால புத்த்கமமான்றுடன் �டுக்ற்கயில் 
்சரிநது கிடநத ம்்கஷிடம்்�ாய் அவைது ற்கயிலிருநத 
புத்த்கத்றத மமதுவா்க வாஙகி ஒரு புைமா்க றவத்்தன்.

''என்ன?'' என்�து்�ால் என்றன ஏறிட்ட ம்்கஷிடம், ''உங 
்கறட புத்த்கங்கறளைவிட இன்ைஸ்டிங்கான ஒரு ்கறத இருக்கு 

இப்�. மைண்மடாரு ோளைாய் உங்களிட்ட அறதச் ம்சால்லிவிட 
்வணுமமண்டு நிறனப்�ன். ஆனா ஏ்னா ஒரு தயக்்கம்''

ோன் பீடிற்க்யாடு ் �்சப்்�்ச ம்்கஷின் மனதில் ஆர்வம் 
அதி்கரிப்�து புரிநதது.

''என்ன... என்ன ்கறத ம்சால்லுங்்காவன் என்றை 
அச்்சாக்குஞம்சல்்ல...'' என்று ம்கஞசிய ம்்கஷின் அரு்்க 
்சரிநது �டுத்த�டி, ''இப்� மைண்டு மா்சமாய் என்ை பீரியட் 
தள்ளிக்ம்காண்டு்�ாகுது.. . முதலிறல ோன் அறதக் 
்கவனிக்்்கல்றல. இநத மாதமும் ஒண்றடயும் ்கா்ணல்றல... 

என்ை ம்்கஷ் ்கண்ட ்கனவு 
�லிக்்கப்்�ாகுது்�ால கிடக் 
குது... ஒரு குட்டி ம்்க்ைா... 
குட்டி மிதிலா்வா வைப்்�ாகி 
னம்்�ால. . .'' என்று ோன் 
ம்சால்லி முடிக்்க முன்ன்ை ''அப் 
பிடியா என்ை அம்முக்குட்டி 
அம்மாவா்கப் ் �ாைாளைா... ோன் 
அப்�ாவா்கப் ் �ாைனா...? என்ை 
ஆண்டவ்ன ேன்றி ஐயா. என்ை 
மேடுோள் ்கனவு �லிக்்கப் 
்�ாகுதா...?'' என்ை�டி என்றன 
அள்ளித்தன் மடியில் இட்டுக் 
ம்காண்டு முத்தங்களைால் என் 
றனத் திணைடித்தார்.

எனது நிறலறய அம்மா 
விடம் ம்சான்ன்�ாது, ''என்ை 

அம்மாளைாச்சி எல்லாத்றதயும் �ாத்துக்ம்காள்ளைாச்சி... என்ை 
பிள்றளை ஆற்சப்�ட்டமாதிரி ஒரு ்�ை்னா, ்�த்தி்யா 
கிறடக்்க்வணும்... ஒரு ்கஸ்ைமும் இல்லாமல் என்ை 
்�ைக்குஞற்ச என்ை மடியிறல தவழ றவக்்க்வணும் என்ை 
ம�ருமா்ன...'' என்று உளைமுரு்க்வண்டினாள்.

நிறைநத மகிழ்ச்சியில் அநதக் குடும்�த்தின் எல்லா 
உைவு்களும் நிம்மதியில்  நிறைநதன.              (மதாடரும்)

எனது மனதைப் புரிந்துக�ொண்டு 
கமௌனமொன அன்ொலும் இனிய 
�ொைலொலும் எனதன நிதைக்கும் 

மக�தை நிதனக்த�யில் 
அவரது த�யிகலகய ஒரு 

மழதலக்ொல் ைவழகவண்டும் 
க்ொலிருக்கிைது.
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கடல் பயணம் ஒன்றில் தனது குடும்பத்த இழக்கிறான் 
பதின்்ம வயதுச் சிறுவன். புலி ஒன்றுடன் சிறிய படகு 

ஒன்றில் கடலில் உயிர்பி்ழக்கவவண்டியிருக்கின்ற அவனது 
வாழக்்கப் வபாராடடத்த விவரிக்கும் படவ்ம இது. படகி 
லுள்ள புலி அதிலிருநத சிறிய விலங்குக்்ளக் ககான்று தனது 
இ்ரயாக்குவதுடன் சிறுவனுக்கும் உயிராபத்த ஏறபடுததுகிறது. 
புலியால் ஏறபடுகின்ற அச்சுறுததல்களுக்கு ்மததியில் கடலில் 
திக்குத கதரியா்மல் தததளிக்கிறான் சிறுவன். அவன் அநதக் 
கடல்பயணததில் எதிர்வநாக்கும் துன்ப துயரங்கள என்ன 
என்ப்தக் காடசிப்படுததுகிறது படம். அ்வ முடிவுக்கு வநத 
னவா இல்்லயா என்பது படததின் மீதிக்க்த. ஆனால் அதற 
குள உயிர்வாழதல் என்கிற கபரும் வாழக்்கத தததுவத்தயும் 
்மனித - விலங்கு வாழவியல் வவறுபாட்டயும் வி்ளக்கிவிடுகிறது 
2012ஆம் ஆண்டில் கவளியாகிய இநதப் படம். வசூலிலும் 
வி்மர்்சன ரீதியிலும் கவறறியீடடிப் பாராடடுக்்ளப் கபறறுச் 
சிறநத படம் - சிறநத நாடகக் க்த, சிறநத இயக்குநர் உடபட 
மூன்று வகால்டன் குவ்ளாப் விருதுகளுக்கு பரிநது்ரக்கப்படடது. 
85ஆவது ஓஸகர் விருதில் சிறநத படம், சிறநத தழுவல் 

தி்ரக்க்த உளளிடட நான்கு விருதுக்்ள கவன்றது.
்பயின் தந்த இநதியாவின் பாண்டிச்வ்சரியில் விலங்குகள 

காடசியகம் ஒன்்ற நடததுகிறார். அநதக் காடசியகததிலிருநத 
ரிச்்சர்ட பார்க்கர் என்கிற புலி்யப் ் பக்கு மிகவும் பிடிக்கிறது. 
புலி என்றால் பிற விலங்குக்்ள அடிததுக் ககான்று அவறறின் 
்மாமி்சத்த உண்ணும் ஒரு ககாடூர விலங்கு என்ப்தப் ் பக்கு 
உணர்ததுவதறகாக அநதப் புலி ஆடு ஒன்்ற அடிததுக் ககான்று 
தின்ப்த அவன் காணும்படி க்சய்கிறார் தந்த. 

பூர்வீகததில் இநதுவாக வ்ளர்கிற ்ப 12 வயதா்கயில் 
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கிறிஸதவ ்ச்மயத்தப் பறறித 
கதரிநதுககாளகிறான். பின்னர் 
இஸலாததில் அவனுக்கு ஆர்வம் 
ஏறபடுகிறது. மூன்று ்ச்மயங்க்்ள 
யும் க்டப்பிடிக்கிறான். 16 
வய்த அ்டநதவபாது அவனு 
்டய அப்பா அநத விலங்குக் 
காடசியகத்த மூடிவிடடு, குடும் 
பதவதாடு கனடாவுக்குச் க்சன்று 
அங்கு விலங்குக்்ள விறகத தீர் 
்மானிக்கிறார். அப்வபாது ் பக்குக் 
காதல் ஒன்று மு்்ளக்கிறது. 
ஆனால், அ்த இழநது, திடட 
மிடடபடி கப்பல் ஒன்றில் விலங்கு 

க்்ளயும் ஏறறிக்ககாண்டு கனடா வநாக்கிப் பயணிக்கிறது ் பயின் 
குடும்பம். 

ஆழகடலில் கப்பல் கபரும்புயலில் சிக்குகிறது. கப்பலின் வ்மல் 
த்ளததில் நின்று புயலின் ககாடூரத்தப் பார்க்கின்ற ்ப தனது 
கபறவறா்ரத வதடுகிறான். அப்வபாது கப்பல் அலுவலர் ஒருவர் 
்ப்ய ஓர் உயிர்காப்புப் படகினுள தளளுகிறார். தனது குடும் 
பமும் கப்பல் அலுவலர்களும் அநதக் கப்பவலாடு கடலில் மூழகிப் 
வபாகச் சிறிய படகில் ் ப ்மாததிரம் தப்பிக்கிறான். புயல் ஓய்கிறது. 
விடிகிறது. ் பயின் அநதச் சிறிய படகில் காயமுறற வரிக்குதி்ர 
ஒன்றும், ஓர் ஒராங்குடடான் குரங்கும் இருக்கின்றன. அப்வபாது 
படகின் அடியிலிருநது கழு்தப்புலி ஒன்றுவ்மவல வநது, வரிக் 
குதி்ர்யத தாக்கிக் ககால்கிறது. ஓரங்குடடா்னயும் தாக்கிக் 
காயப்படுததுகிறது. அநதக் கழு்தப்புலி மீது ஆததிரமும் வரிக் 
குதி்ர, ஓரங்குடடான் மீது பரிதாபமும் படுகின்றவபாது, படகின் 
அடி்மடடததிலிருநது திடீகரன்று புலி பாய்நது வருகிறது. அது 
கழு்தப் புலி்ய அடிததுக் ககான்று தின்றுவிடுகிறது. 

இநதக் காடசிகள கடலில் மிதக்கும் அநதச் சிறிய படகிலுள்ள 
விலங்குகள ஒன்்றகயான்று ககான்று உணவாக்கி உயிர்வாழும் 
நி்ல்யயும் வலியன பி்ழக்கும் என்கிற வகாடபாட்டயும் 
்பக்குள வதாறறுவிக்கின்றன. அதனால், அநதப் புலியால் தனக்கு 
ஆபதது வநதுவிடட்த உணர்கிறான் சிறுவன். ்மற்றய விலங்கு 
க்்ளக் ககான்று உணவாக்கிவிடட புலியின் பார்்வ சிறுவனின் 

2012ஆம் ஆண்டில் 
வெளியாகிய 
இந்தப் படம். 
ெசூலிலும் 

விமர்சன ரீதியிலும் 
வெற்றியீட்டிப் 
பாராட்டுகளைப் 
வபற்றுச் சிறந்த 
படம் - சிறந்த 
நாடகக் கள்த, 

சிறந்த இயக்குநர 
உட்பட மூன்று 

ககால்டன் குகைாப் 
விருதுகளுக்கு 
பரிநதுளரக்
கப்பட்டது. 
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மீது விழுகிறது. படகில் அவசரத் தேவவக்கான 
உணவும் நீரும் இருநேகாலும் புலியின் ் ண்ணில் 
படகாமல் ் வனமகா் இருக் தவண்டியேகாகிறது. 
புலிதயகாடுகூட இருநேகால் ஆபத்து என்பவே 
உணர்நது துடுப்பு்ள் மரத்துண்டு்வைக க க்ாண்டு 
ஒரு மிேப்பத்வேக ்ட்டி நீைக ்யிற்றில் 
அவேப் படகில் ் ட்டி அதில் ஏறி மிேககிறகான். 
அதில் தபகான பிறகும், புலிககுத் தேவவயகான 
உணவவக க்காடுக்காவிட்டகால் ேனது உயிருககு 
ஆபத்து என்பேகால், மீன் பிடிக்த் கேகாடங்கு 
கிறகான். மவைநீவரச் தச்ரித்து குடிககிறகான்.

ஒருமுவற மீவன தவட்வடயகாடக ்டலில் 
இறங்கும் புலியகால் மீண்டும் படகில் ஏற முடி 
யகாமல்தபகா் அது ் டலில் ேத்ேளிககிறது. மர 
ஏணிவயப் பயன்படுத்தி அவேப் படகில் ஏற்று 
கிறகான் வப. ஓரிரவில் ஒரு கபரும் திமிங்கிலம் 
்டலிலிருநது எழுநது படகில் இருநே உணவவ 

கயல்லகாம் ்டலில் விைச்கசய்துவிடுகிறது. 
பின்னர் பசியின் க்காடுவம ேகாங்்காமல் மீவனப் 
பிடித்துப் பச்வசயகா் உண்கிறகான். பல நகாள்்ள் 
இவவகாறு அவதிப்பட்ட பிறகு வப இனிதமலும் 
ேகான் சிறிய மிேப்பத்தில் பயணத்வேத் கேகாடர 
முடியகாது என உணர்கிறகான். புலிதயகாடு படகில் 
தபகாய்ச் தசர்நேகால்ேகான் பிவைக் முடியும் என் 
றும், புலியிடம் பகாசமகா் இருநேகால்ேகான் அது 
வும் உயிர்பிவைககும் என உணர்நது புலிககுப் 
பயிற்சி அளிககிறகான். புலிககும் இதே நிவல 
ேகான் ஏற்படுகிறது. வபயுடன் தசர்நதிருநேகால் 
ேகான் உணவு கிவடககும் என்கிற சிநேவனவயப் 
புலிககுள் ஏற்படுத்தித் ேன்வனத் ேற்்காத்துக 
க்காள்ை முயற்சிககிறகான். அவனது முயற்சி்ள் 
என்னவகாகின? அநேப் புலியின் அச்சுறுத்ே 
வலயும், ்டல் ஆபத்து்வையும் அவன் 
எவவகாறு எதிர்க்காள்கிறகான்? இவவகயல்லகாம் 
முடிவுககு வநேனவகா, இல்வலயகா? என்பதுேகான் 
மீதிக்வே.

இதே கபயருவடய நகாவவல அடிப்பவட 
யகா்க க்காண்ட இநேப் படத்வே இயககி 
யிருககிறகார் ஆங் லீ. 5 வயதுப் வபயகா்க 
்வுேம் கபலுரும், 11 வயதுப் வபயகா் அயூஷ் 
டகாண்டனும், 16 வயதுப் வபயகா் சுரஜ் சர்மகா 
(அதி் ் காட்சி்ளில் வரும் முககிய பகாத்திரம்) 
இறுதியகா் இநேக ் வேவயச் கசகால்லும் வயது 
முதிர்நே வபயகா் இர்ஃபகான் ் கான் எனப் பல 
பகாத்திரங்்ளில் வபயின் வகாழகவ் ் காட்டப்படு 
கிறது.

பல வகாரங்்ள் ்டலில் ேத்ேளித்ேபின்னர் 
கமகசிகத்காவில் ்வரதசரும் வபககும் 
புலிககும் இவடயில் இனம்புரியகாே ஓர் உறவு 
முவைத்துவிடுகிறது. ஆனகாலும் ்வரதசர்நே 
புலி வபவயவிட்டுக ்காட்டுககுள்தபகாகிறது. 
கேகாடக்த்திலிருநே புலியின் குணத்வே 
முற்றிலுமகா் மகாற்றிப்தபகாட்டவே உணர்த்தும் 
்காட்சி அது. தபகாகும்தபகாது புலி திரும்பி 
ேன்வன ஒருமுவற பகார்ககும் என்று எதிர்பகார்த்ே 
வபககு ஏமகாற்றதம கிவடககிறது. உடல் இய 
லகாமல்தபகா்க ்வரயில் விழுநது கிடககின்ற 
வபவய அங்த் வநே சிலர் மருத்துவமவனககுக 
க்காண்டுகசல்கிறகார்்ள். வப உயிர்பிவைககிறகான். 

உண்வமயில் வப கசகால்லும் அநேப் புலி 
உண்வமயகான புலிேகானகா அல்லது வப என்கிற 
மனிேனுககுள் ேன்வனத் ேற்்காத்துகக்காள் 
வேற்்கா  எழுநே விலங்குணர்வின் பிரதிபலிப்பகா 
என்கிற த்ள்விவய எழுப்பி முடிகிறது படம். 
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ேற்தபகாது யகாழ. குடகாநகாட்டில் வதயகாதிபர் 
்வைப் பரகாமரிககும் கேகாழில்முவறகயகான்று 
சட்டபூர்வமகா் நடககிறது. இது ்காவலகா 
ளி்வை இயககும் நிறுவனங்்வைப்தபகால 
கபரியைவில் ஆைணி்வை வவத்துச் 
கசயற்படுத்ேப்படுகிறது. இேற்்கான விைம்ப 
ரங்்ள் பத்திரிவ்்ள், மு்நூல், இவண 
யத்ேைங்்ள் எனப் பல்தவறு மட்டங்்ளிலும் 
உலவருகின்றன. 

இநே விைம்பரங்்வைப் பகாரத்துவிட்டும், 
இநேத் திட்டம் குறித்தும் அறிநேவர்்ள் 
ேம்மகால் ் வனிக்வியலகாே ேகாய், ேநவேயர், 
கபற்தறகார்்வைக ்வனிப்பேற்்கா் இத்ே 
வ்ய நிறுவனங்்வை நகாடிப் பணியகாைர் 
்வைப் கபறுகிறகார்்ள். இங்குள்ை வயேகான 
ேகாய், ேநவேயரின் பிள்வை்ள், உறவி 
னர்்ள் யகாரகாவது கவளிநகாட்டில் இருநது 
ேமது கபற்தறகாவரக ் வனிப்பேற்கு ஆள் 
தேடி இநே நிறுவனத்வே நகாடும்தபகாது இங் 
குள்ைவர்்வைவிடவும் அவர்்ளிடமிருநது 
அதி் பணம் ்றக்லகாம் என்பதும் இநே 
நிறுவனங்்ளில் உள்தநகாக்மகா் இருககி 
றது. ஆனகால், இவேவிடப் பகாதிப்பகான 
விடயமகா் இருப்பது அநே நிறுவனத்தின் 
பணியகாைர்்ள் ஆற்றும் ் காரியங்்தை.

 பரகாமரிப்புப் பணியகாைர்்ள் தேவவப் 
படுதவகார் குறிப்பிட்ட நிறுவனங்்வை 
நகாடும்தபகாது ேமது பணியகாைர்்ள் கேகாடர் 
பிலகான முழு விவரங்்வையும் குறிப்பிட்ட 
நிறுவனம் கபகாறுப்தபற்கிறது. எநே 
விடயமகானகாலும் ேங்்ளுடன் தநரடியகா்த் 
கேகாடர்புக்காள்ளுமகாறும் பணத்வேத் ேமது 
பணிமவனயில் கசலுத்ேதவண்டும் எனவும் 
கூறுகின்றனர். இேன் பின்னர் வகாடவ்ககு 
அமர்த்ேப்படும் பணியகாைர்்ள் ஒரு வீட் 
டில், ஒரு வகாரமைவில் பரகாமரிப்புப் பணி 
வயச் கசய்யும்தபகாது அநே வீட்டுச்சூைவல 
நன்கு அறிநதுவிடுகின்றகார். பின்னர் ''எங் 
்ள் சம்பைத்தில் கபருமைவு பங்வ் குறிப் 
பிட்ட நிறுவனத்துககுச் கசலுத்ேதவண்டி 
யிருககிறது. சிறிேைவு பணத்வேத்ேகான் 
அநே நிறுவனம் எங்்ளுககுத் ேருகிறது. 
இேனகால் எங்்ள் குடும்பத்வேப் பரகாமரிப் 

பது சிரமமகா் உள்ைது'' என்று வீட்டுக்கார 
ருககுக ்வேவிடும் பணியகாைர்்ள் அதி 
்ம். அதிலும் குறிப்பகா்ப் கபண் பணியகா 
ைர்்ள் என்றகால், ''் ணவர் பிரிநது தபகாய் 
விட்டகார். நகானும் பிள்வை்ளும்ேகான் 
்ஸரப்படுகிதறகாம்'' என்கறல்லகாம் கூறி 
அநே வதயகாதிபவர வவத்திருககும் குடும் 
பத்தின் அனுேகாபத்வேப் கபற்றுவிடு 
கின்றனர் (ஆனகால், இநேப் கபண்்ளின் 
்ணவர்்தை அவர்்வைக குறிப்பிட்ட 

வீட்டில் இறககிச் கசல்கின்றனர்).
இவவகாறகான கபண் பரகாமரிப்பகாைர் ளிடம் 

கசகாநேமகா் தமகாட்டகார் வசககிள் இருநேகா 
லும் வீட்டுக்காரரின் அனுேகாபத்வேப் கபறு 
வேற்்கா்ப் பவைய மிதிவண்டியில் அங்கு 
தபகாய் வருவகார்்ள். இவேவிட கவளிநகாட் 
டிலிருநது வநது நிற்கும் வதயகாதிபரின் 
பிள்வை்ளிடம் ேமது தசகா்க ் வேவயக 
கூறி தமலதி் க்காடுப்பனவு்ள், பரிசுப் 
கபகாருள்்ள் எனப் பலவற்வறப் கபறுகி 
றகார்்ள்.

வீட்டுக்காரருடன் நல்லுறவு வைர்நேபின் 
அவர்்ள் ஒழுங்குகசய்ே நிறுவனத்துககுக 
குறிப்பிட்ட பரகாமரிப்பகாைரின் தசவவ 
தேவவயில்வல என்று வீட்டுக்காரவரக 
க்காண்டு அறிவிக்ப் பண்ணிவிட்டு அங் 
த்தய கேகாடர்நது நிரநேரப் பணியகாைரகாகிக 
்காலப்தபகாககில் முழுவமயகான சம்பைத் 
வேயும் வ்யில் வகாங்குகின்றனர்.

இவேவிட உள்வீட்டுககுள் புைங்குவ 
ேகாலும் வீட்டுக்காரருககுப் பரகாமரிப்பகாைர் 
அவசியம் என்பேகாலும் வயேகானவவர 
வவத்து  அவரது பிள்வை்ளிடம் உேவி 
கபறுவதும் கவளிநகாட்டிலிருநது வநது 
நிற்பவர்்ளுககும் உள்நகாட்டில் இருப்பவர்் 
ளுககும் இவடயில் முரண்பகாடு்வைத் 
தேகாற்றுவித்தும் பரகாமரிப்பகாைர்்ள் அதி்ம் 
நன்வமயவடகின்றனர். 

கவளிநகாட்டிலிருநது வநேவர்்ள் மீண் 
டும் அவர்்ள் வகாழும் நகாட்டுககுச் கசன்ற 
பின் கேகாவலதபசி உவரயகாடல் மூலமும் 
சில நலன்்வைப் கபறுகின்றனர். இநே 
உேவி்ள் ஊரிலுள்ை சத்காேரர்்ளுகத்கா 
உறவுக்காரருகத்கா கேரிவதில்வல. இவவகா 
றகா்ப் பணம், வ்தபசி்ள், ேங்் ஆபர 
ணங்்ள், தமகாட்டகார் வசககிள் எனப் பல 
வற்வறக குறிப்பிட்ட வதயகாதிபர்்ள் இறப் 
பேற்கு முன் கபற்றுவிடுகின்றனர். சிலர் 
ேமது தேவவ்ள் பூரத்தியகானபின் இனி 
வநது பகார்க்முடியகாது எனக வ்விட்டு 
விடுகின்றனர்.

இநேப் பரகாமரிப்பகாைர்்ள் முேலில் ேமது 
நிறுவனத்வே ஏமகாற்றிப் பல குடும்பங்் 

ளுககுள் முரண்பகாடு்வை ஏற்படுத்தி உயி 
ருககு ஊசலகாடும் ஒருவவர முேலீ டகாககி 
ஈவு இரக்மில்லகாது கசயற்படுகின்றனர். 
இநேப் பணிககு வருபவர்்ள் மி்வும் ேநதி 
ரசகாலி்ைகா்வும் ஏமகாற்றுக்காரர் ் ைகா்வும் 
சுத்துமகாத்துக ் காரர்்ைகா்வும் ் காணப்படுகின் 
றனர். இவர்்ளின் கவளித்தேகாற்றத்வே 
வவத்து அவர்்வை அவடயகாைம் ்காண் 
பது சிரமம். இவர்்ள் விடயத்தில் மக்ள் 
விழிப்புடன் இருக்தவண்டும்.

நம்மவூர்ச் சுத்து்மாத்து
நுட்பமாக ஊடுருவும் ்பராமரிப்பாளரகள்

க�ோகிலோ - அளவெட்டி
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thukyu;

மட்டக்களப்புச் சிறையில் குளிப்பு, உணவு எல்்லாம் முத 
லில் அரசியல் ற்கதி்களுககுததலான் வழங்கப்்படும். 

ஏறைய ற்கதி்கள் நீண்ட ்கலா்ம் சிறையில் இருப்்பதில்ற். சி்ர் 
அடிக்கடி வவளியய ய்பலாய் வருவலார்்கள் (விடுதற்யலாவது பின்ைர் 
குறைம் வெய்வது எை). நலான் அஙகிருநத ்கலா்ததில் ்ப்றர 
இவவலாறு ெநதிததிருககியைன்.

30.9.2001 அன்று இரவு 7.30 மணியளவில் மடடு ந்கரில் 
்கடுறமயலாை துப்்பலாககி யவடடு்கள் ய்கட்டை. ய்பலார்க ்கலா்ம் 
ஆத்லால் ய்பலார் என்ை விளக்கதறதத தவிர 
என்ை ந்டநதது என்று எதுவுயம வதரியவில்ற். 
வவளியய மக்களின் நிற் எப்ய்பலாதும் 
்பயமலா்கததலான் இருநதது. ஒரு நலாள் மட்டக்களப்பு 
மருததுவமறைககு மருநது எடுப்்பதற்கலா்கச் 
சிறைச்ெலாற் ஊழியரு்டன் வென்று வநத 
நண்பர் ஒருவர் இவவலாறு கூறிைலார்.

''மருததுவமறையில் ெைதறதப் ்பலார்க்கக 
்கவற்யலா்க இருககிைது. எல்்லாரது மு்கததிலும் 
்பயப்பீதி வதரிகிையத தவிர மகிழ்ச்சியில்ற '்' 
என்று. நலாம் சிறைககுள் இருககியைலாம் என்ை 
துன்்பம் மடடும்தலான். ஆைலால், வவளியய இருக 
கும் மக்களின் நிற்யயலா, ்பற்டயிைர், புலி்கள், 
்பற்டயிைரு்டன் இறணநதுவெயற்பட்ட ஆயுதக 
குழுக்கள் எை யலாரலாவது தலாக்கககூடும் என்று 
்பயநயத ெலா்கயவணடியிருநதது.

சிறை அறையிலிருநது எம்றமத திைநது 
விடும் யநரங்களில் மறைப் ்பகுதி்களில் அற்டக 
்கப்்படடிருககும் ற்கதி்களு்டன் ்கறதததுப் 
்பறழயவறறை மீடடுப் ்பலார்ப்்பதுணடு. சிறு குற 
ைம் ஒன்றுக்கலா்கக குறுகிய்கலா்த தண்டறை 
வ்பறை ஒரு ற்கதியு்டன் ஒரு நலாள் ்கறதததுக 
வ்கலாணடிருநயதன். அவர் மட்டக்களப்பு 
-்படுவலான்்கறரறயச் யெர்நத ஒரு கிரலாமததவர். 
தைககு மூன்று பிள்றள்கள் உள்ளைர் என்றும் தலான் சிறைக 
குள்ளிருப்்பதலால் அவர்்கறளப் ்பலார்ப்்பதறகு யலாரும் இல்ற் என் 
றும் ்கவற்ப்்பட்டலார். ''ஏன் உங்கள் மறைவி எஙய்க?'' என்று 
ய்கடய்டன். நலான் என்றுயம ய்கள்விப்்ப்டலாத அதிர்ச்சியலாை த்கவல் 
ஒன்றை அவர் கூறிைலார்.

தைது ்கற்டசிப் பிள்றளககுப் ்பலால் வ்கலாடுககும் ்கலா்ததில் 
ஒரு நலாள் தலான் வயலுககுப் ய்பலாய்விட்டலாரலாம். இரவு பிள்றளககுப் 
்பலால் வ்கலாடுதத்படியய மறைவி நிததிறரயலாகிவி்ட அநதப் ்பலால் 
மணததுககு வநத நலா்க ்பலாம்பு ஒன்று மறைவியின் முற்யில் 
்பலாற்க குடிததுவிடடு முற்க்கலாம்பிலும் ்கலாயம் ஏற்படுததி 
விடடுப் ய்பலாைதலால் ்கலாற்யில் அவர் இைநது கி்டநதலார் என்றும் 
பிள்றள தப்பிவிட்டதலா்கவும் கூறிைலார்.

***    ***   ***

மட்டக்களப்புச் சிறைச்ெலாற்யில் ஞலாயிறறுக கிழறம்களில் 
அரசியல் ற்கதி்களுககு மடடும் திறரப்்ப்டம் (வ்டககில் ய்பலாடு 

வலார்்கள்) ்பலார்ப்்பதறகு அனுமதி இருநதது. அது ெட்டப் ்படியலாை 
அனுமதியல்். அரசியல் ற்கதி்கள் என்்பதலால் சிறைச்ெலாற் 
நிர்வலா்கம் இநத ஏற்பலாடற்டச் வெய்திருநதது. நலான் ்ப்டம் ்பலார்ப் 
்பதில் ஆர்வம் ்கலாடடுவதில்ற். ஆைலால், சி் இறளஞர்்கள் 
உணவுணணலாமல்கூ்ட அநதப் ்ப்டங்கறளப் ்பலார்தது முடிப்்பலார்்கள்.

ஞலாயிறறுக கிழறம்களில் விசிற (ற்கதி்கறளப் ்பலார்றவயிடுவ 
தறகு வருயவலார்) இல்்லாததலால் ்ப் ற்கதி்களுககுப் ்ப்டம் ்பலார்ப் 
்பதில் அதி்க ஆர்வம் இருககும். சிறைச்ெலாற்யில் வதலாற்க்கலாடசி, 

விறளயலாடடுப் வ்பலாருள்்கள், ெஙகீத உ்ப்கர 
ணங்கள் ஏதும் இல்்லாவிட்டலால் ற்கதி்களுககி 
ற்டயில் யதறவயறை விவலாதங்களும் 
வலாககுவலாதங்களும் முரண்பலாடு்களும் அதைலால் 
அடிபிடிகூ்ட ஏற்படும் வலாய்ப்பு்கள் அதி்கம். 
அநத வற்கயில் வதலாற்க்கலாடசியின் ்பயன் 
்பலாடு சிறைறயப் வ்பலாறுததவறரயில் ்பயனுள் 
ளதுதலான். ஒருவற்கயில் அது ஒரு ெமலாதலாை 
யதவறதயும்கூ்ட.

10.10.2001 அன்று ய்பரலாசிரியர் ஜி.எல்.
பீரீஸ், எஸ்.பி.திெலாநலாயக்க ஆகியயலார் அப்ய்பலா 
றதய அரெ தற்வர் ெநதிரி்கலா தற்றமயி்லாை 
வ்பலாது மக்கள் ஐககிய முன்ைணி அரசில் இருநது 
வி்கி ஐககிய யதசியக ்கடசியில் யெர்நது 
விட்டைர் என்று வதலாற்க்கலாடசிச் வெய்தியில் 
்கலாடடிைலார்்கள். இருவரும் அரெ தற்வர் 
ெநதிரி்கலாறவக ்கடுறமயலா்க விமர்ெைம் வெய்தி 
ருநதைர். இநதத திடீர் மலாறைம் ஐககிய யதசியக 
்கடசிககுச் ெலாத்கமலாை விறளவு்கறளக வ்கலாடுக 
கும் எை எதிர்்பலார்தயதலாம். வவளியய ஆடசி 
மலாறைம் ந்டப்்பறதததலான் ற்கதி்கள் விரும்பு 
கின்ைைர். எநத அடிப்்பற்டயி்லாவது தமககு 
விடுதற் கிற்டக்கயவணடும் என்்பயத ற்கதி 
்களின் எதிர்்பலார்ப்பு. 

முதலில் இ்ஙற்கயில் நி்வுகின்ை அரசியல், வ்பலாருளலாதலார, 
்பற்டததுறைக ்கட்டறமப்பு்கள் மலாை யவணடும் என்்பயத அதன் 
எதிர்்பலார்ப்பு.

மறுநலாள் 11அம் தி்கதிச் வெய்தியில் யநறறு நள்ளிரவில் 
நலா்டலாளுமன்ைம் ்கற்க்கப்்படடுவிட்டது என்றும் மலார்்கழி 5இல் 
யதர்தல் என்றும் றத முத்லாம் தி்கதி புதிய நலா்டலாளுமன்ைம் கூடும் 
என்றும் அறிவிக்கப்்பட்டது. எையவ றத மலாதம் வறர ற்கதி்களின் 
விடுதற்யில் மலாறைம் இருக்கப்ய்பலாவதில்ற் என்்பது வதரிநதது.

சிறைச்ெலாற்ககுள்ளிருககும்ய்பலாது வவளியய அரசியலில் 
என்ை மலாறைம் ந்டநதலாலும் அது ற்கதி்களுககு எநதளவுககுச் 
ெலாத்கம் அல்்து ்பலாதம் என்்பறதப் ்பறறியய ற்கதி்கள் மததியில் 
ஆய்வு்களும் விவலாதங்களும் இருககும். அநதக ்கலா் ்கட்டததில் 
இ்ஙற்கயிலுள்ள எல்்லாச் சிறைச்ெலாற்்கறளயும் யெர்ததுப் 
்பலார்ததலால் 750ய்பர் வறரதலான் ்பயங்கரவலாதத தற்டச்ெட்டதததின்கீழ் 
ற்கது வெய்யப்்பட்ட தமிழ்க ற்கதி்கள் இருநதிருப்்பலார்்கள்.  

      
       (வதலா்டரும்)

தாயின் முலையில் பால் குடிதத பாம்புதாயின் முலையில் பால் குடிதத பாம்பு

தனக்கு மூன்று 
பிள்ளைகள உளளைனர் 
என்றும் தான் சி்ைக் 

குளளிருப்பதால் 
அவர்க்ளைப 

்பார்ப்பதற்கு யாரும் 
இல்்லை என்றும் 
கவ்லைப்பட்ார். 

"ஏன் உஙகள ம்னவி 
எங்க?'' என்று 
்கட்்ன். நான் 

என்று்ம 
்களவிப்ப்ாத 

அதிர்ச்சியான தகவல் 
ஒன்்ை அவர் 
கூறினார்
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‘க்ளிங்’ என்ற ஓசையெழ வந்து நின்ற மின்னஞைசைத் தி்றந்து 
பாரத்்த மீராவுக்கு ஒரு ய�ாடி தூக்கிவாரிப் பபாட்டது. ப்டம் 

ஓடிக்யகாண்டிருக்க கிச்டத்்த சின்ன இச்டயவளியில் ய�ாசபசை 
எடுத்துப் பாரத்துக்யகாண்டிருந்்தாள். இப்பபாது இது வழக்க�ாகி 
விட்டது. பத்து நிமி்டத்துக்கு ஒருமுச்ற வாட்ஸப்பிபைா பபஸ்புக் 
கிபைா ஏ்தாவது புதிெ யைய்திபொ பதிபவா வந்திருக்கி்ற்தா எனறு 
பாரப்பது ஓர அனிசசைச யைெசைப் பபால் நிகழ்கி்றது. ைனிக் 
கிழச� �திெப் யபாழுது ஏ்தாவது ப்டம் பாரக்கைாம் எனறு பரத் 
வம்படிொய் இழுத்து உடகார சவத்துவிட்டான. அசசுக்குடடியும் 
இம்முச்ற அவப்னாடு பைரந்துயகாண்்டாள். கவ்னம் சி்த்றா�ல் முழு 
்தாக ஒரு ப்டத்ச்த இரண்டு �ணி ப�ரம் அ�ரந்து பாரப்பய்தல்ைாம் 
இப்பபாது அத்்தச்ன எளி்தாக இருப்பதில்சை. எவவளவு்தான 
சி்றப்பா்ன ப்ட�ாக இருந்்தாலும் ஒபர ஒரு நிமி்டம் கூடு்தைாக நீளும் 
ைண்ச்டக் காடசிபொ ப்டத்ப்தாடு ஒன்றா�ல் ஒலிக்கும் ஒரு பா்டபைா 
பபாதும். அந்்த இச்டயவளியில் அவள் ய�ாசபசை சகயில் 
எடுத்துக்யகாள்வாள். பரத் பாரத்்தால் பகாபித்துக்யகாள்வான. பபசசு 
நீளும். இருவரில் ஒருவருக்குக் யகாஞைம் வாரத்ச்த பிைகி்னாலும் 
அது �ற்றுய�ாரு யபரிெ ைண்ச்டயில் பபாய் முடியும். அ்த்னால் 
அவன முன்னால் முடிந்்த வசர ய�ாசபசை எடுத்துப் பாரப்ப 
தில்சை. ஆ்னால், இப்பபாது அவளால் பாரக்கா�ல் இருக்க முடிெ 
வில்சை. அந்்த ய�யிலின ்தசைப்சபப் பாரத்்ததுப� ்தசை கழனறு 
காற்றில் மி்தக்க ஆரம்பித்துவிட்டது. ப்தற்்றத்ச்தபொ பரபரப்சபபொ 
யவளிக்காட்டா�ல் இெல்பாகச யைல்வதுபபால் எழுந்து பாத்ரூம் 
இருக்கும் திசைசெ ப�ாக்கி இருவருக்கும் கண் காடடிெபடி அ்த 
னுள் நுசழந்்தாள். 

கம்ப�ாடின மூடிசெ இ்றக்கிவிடடு அ்தன ப�ல் அ�ரந்துயகாண் 
்டாள். விெரத்திருந்்த உள்ளங்சககள் இரண்ச்டயும் ச�டடியில் 
ஒருமுச்ற இழுவி சக பரசகொல் ய�ாசபசை உயிரப்பித்து ஜி-
ய�யிசைத் தி்றந்்தாள். ஆ்டம் பீச என்ற யபெரிலிருந்து அந்்த மின 
்னஞைல் வந்திருந்்தது. முனபின அறிொ்த �பரகளி்டமிருந்து இது 
பபான்ற மின்னஞைல்கள் வருவது அடிக்கடி நிகழ்வது்தான என்ற 
பபாதும் அ்தன ்தசைப்பாக அவளுச்டெ ஜிய�யிலின பாஸ்பவரட 
இருந்்தது்தான அவளின இத்்தச்ன ப்தற்்றத்துக்கும் காரணம். 
நிச்னவில் சவத்துக் 
யகாள்ள எளி்தாக இருக்கும் 
யபாருடடு அப்த பாஸ்பவர 
ச்டத்்தான அவளுச்டெ 
பபஸ்புக், இனஸ்்டா பபான்ற 
அச்னத்துச ைமூக ஊ்டகங்க 
ளுக்கும் சவத்திருந்்தாள். 
ஒவயவான்றாக பொசிக்க 
பொசிக்க அவளுக்கு உ்ட 
யைல்ைாம் ப்தறிெது.  

டிெர மீரா86,

�ான சுற்றி வசளக்க 
விரும்பவில்சை. உங்க 
ளுச்டெ பை இரகசிெங்கள் 
இப்பபாது என வைம் 
உள்ள்ன. ்தசைப்பிலிருக்கும் 
க்டவுசயைால் ஒனறு பபாதும் 
�ான யைால்வச்த நிரூபிக்க. 
இது யவறும் ைானறு �டடுப�. நீங்கள் அழித்துவிட்ட்தாய் 
�ம்பிக்யகாண்டிருக்கும் பை இரகசிெ உசரொ்டல்கள் எனனுச்டெ 
பைமிப்பில் பத்திர�ாய் இருக்கின்ற்ன. அதுபபாக நீங்கள் ஆபாை 
இசணெ்தளம் ஒனறுக்குள் யைன்றபபாது �ான யைலுத்திெ 
�ால்பவரின வழிபெ உங்களுச்டெ ய�ாசபல் காமிராவிச்னக் 
சகப்பற்றி எடுத்்த அனனிபொனெ�ா்ன சிை புசகப்ப்டங்களும் 
எனனி்டம் இருக்கின்ற்ன. 
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இசவ அத்்தச்னசெயும் உங்களுச்டெ �டபுப் படடிெலில் 
இருக்கும் �ண்பரகள் எல்பைாருக்கும் அனுப்புவ்தற்கு எ்னக்கு 
ஒபர ஒரு கிளிக் பபாதும். 

ப�ற்யைான்ன எச்தயும் யைய்ொ�லிருக்க 
��க்குள் ஒரு சிறு ஒப்பந்்தம் யைய்துயகாள் 
பவாம். இசவ எதுவும் யவளிபெ்றா�ல் 
இருக்க 3500 ்டாைரகசள கீபழ யகாடுக் 
கப்படடிருக்கும் பிடகாயின அக்கவுண்டடுக்கு 
அனுப்பி சவக்கவும். 

இந்்த மின்னஞைல் உங்கசள வந்்தச்டந்்த 
48 �ணி ப�ரங்களுக்குள் நீங்கள் ய�ாத்்த 
பணத்ச்தயும் அனுப்பாவிட்டால் துரதிரஷ் 
்டவை�ாக எனனி்டமிருக்கும் அத்்தச்ன 
்தகவல்கசளயும் யவளியிடுவச்தத் ்தவிர 
எ்னக்கு பவறு வழியில்சை.  

பி.கு. : நீங்கள் இந்்த ய�யிசைத் தி்றந்்த 
வு்டன எ்னக்குத் ்தானிெங்கித் ்தகவல் வந்து 
பைரந்திருக்கும். இப்தா இந்்த ய�ாடியிலிருந்து 
உங்களுக்கு இருப்பது 48 �ணி ப�ரங்கள்.

–ஆ்டம்.  

***   ***   ***
முந்ச்தெ இரவு எப்பபாது தூங்கி்னாள் எனறு அவளுக்குச 

சுத்்த�ாக நிச்னவிலில்சை. விழிப்புக்கு �டு�டுபவ யகாஞைம் 
தூங்கியிருக்க பவண்டும். அதிகாசையில் எதிரபாரா�ல் யபய்்த 
�சழொல் பரவிெ குளிரசசிபெ தூக்கத்ச்தக் யகாண்டு வந்திருக் 
கக்கூடும். அச்தயும்கூ்ட முழுச�ொக அனுபவிக்க வி்டா�ல் 
ஒரு யகாடுங்க்னவு. சகவி்டப்பட்ட பசழெ கடடி்டம் பபாலிருந்்த 

கார்த்திக் பாலசுப்பிரமணியன்

நான் சுற்றி 
வளைக்க 

விருமபவிலளல. 
உஙகளுளைய 

பல 
இரகசியஙகள் 
இப்்பாது என் 
வசம உள்ைன
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அந்த அறையில் அவறைத் ்தவிர யாரும் இல்றலை. 
ஈரத்தில் ஊறிய சாக்குப் றைகளின் முறை நாற் 
ைம். சுவரரங்கும் சுண்ாம்பு ரையர்நது அதில் 
ஈரம் ைரவி நின்ைது. இவளுறைய காலிலிருநது 
கழுத்துவறர கயிற்ைால் இறுகக் கடைப்ைடடிருக் 
கிைது. அவைால் அதிலிருநது உைலின் எந்தப் 
ைாகத்ற்தயும் இம்மியும் அறசக்க இயலைவில்றலை. 
அவள் முகத்ற்த முன் பின் அறியா்த றக ஒன்று 
வருடுகிைது. அது ைரத்துறையது அல்லை. ஆயி 
ரமாயிரம் ர்தாடுறகயிலும் அவனுறையற்த 
அவைால் பிரித்்தறிய இயலும். திரும்மான 
புதிதில், எதிர்ைாரா்த நநரத்தில் அவன் அவறைத் 
ர்தாடடு அற்க்கும் நநரங்களில் அவளுக்கு 
உைல் ரவைரவைவத்துச் சிலிர்த்துக்ரகாள்ளும். 
முகரமல்லைாம் இரத்்தம் ைாய்நது நமலு்தடடில் 
வியர்றவ அரும்பி நிற்கும். அந்தச் சிலிர்ப்பு 
ரவடகத்தின் ைாற்ைடைது அல்லை என்ைற்த மட 
டும் அவள் நன்கு அறிவாள். அ்தன் பிை 
கான நாடகளில் அவனது ர்தாடு்தலுக்கு 
அவளுைல் மரத்துச் நசாம்பிவிடைது. 
்தற்நைார்தல்லைாம் கலைவியின்நைாது அவன் 
முயங்கிச் ரசாருகும் நநரத்தில்கூை ‘அறரத்து 
றவத்்த மாறவ பிரிடஜில் ஏற்றியாகி 
விடை்தா?’ என்ரைண்த் ந்தான்றுமை 
வுக்கு அவளுக்கு அவனிைத்தில் இலையிப் 
ைற்றுப் நைாய்விடைது. இறுக்கிப் பிற்த்தி 
ருக்கும் கடடினால் உைல் வியர்த்து கசக 
சத்்தது. கால்களுக்கிறையில் ஈரம் ரமல் 
லைப் ைரவியது. அற்தக் கணடு ை்தறி எழ 
வும் ரவளிநய ரைய்யும் மறழ ஜன்னல் 
கறைச் சத்்தமிடடுத் ்தடடி எழுப்ைவும் 
சரியாக இருந்தது. 

ைடுக்றகக்கு அருகிலிருந்த நமறசயில் 
றவக்கப்ைடை ைாடடில் ்தணணீறர எடுத் 
துக் குடித்்தாள். ைரத்தும் அச்சுக்குடடியும் 
அயர்நது தூங்கிக்ரகாணடிருந்தனர். 
நிறனவுக்குத் திரும்பியவைாக ்தனது 
ரமாறைறலை எடுத்து ஜி-ரமயிறலைத் 
திைந்தாள். முக்கியம் என்று குறிக்கப்ைடை 
அந்த மின்னஞசல் அப்ைடிநய இருந்தது. 
கால் ஈரமாகியிருக்கிை்தா என்று ைார்த்்தாள். 
இல்றலை, அ்தற்கு இன்னும் நாடகள் 
இருக்கின்ைன. எது கனவு, எது நிறனவு 
என்று குழம்பினாள். ரவளிநய தூைல் நிற்காமல் 
ரைய்துரகாணடிருந்தது. அந்த மின்னஞசறலைத் 
்தவிர மற்ைர்தல்லைாம் கனவு. மறுைடியும் அற்தத் 
திைநது ரமதுவாக ஒவரவாரு வரியாக வாசித்்தாள். 
நநற்று மதியம் மூன்று ைத்துக்கு மின்னஞசல் 
வநதிருக்கிைது. இப்நைாது நநரம் காறலை ஏழு. 
இ்தற்கிறையில் ைதினாறு மணி நநரம் கைநது 
விடைது. மிச்சமிருப்ைது முப்ைத்திரணடு மணி 
நநரம் மடடுநம. அ்தற்குள் அவள் ஏ்தாவது ரசய் 
்தாக நவணடும். ைரத்திைம் இற்தப் ைற்றி நைசநவ 
முடியாது. என்ன ஏது என்று நகடைதுக்கு முன் 
னால் வானத்துக்கும் பூமிக்குமாய் குதிப்ைான். 
சமீைமாகத்்தான் சமூக வறலை்தைங்கறை அவள் 
ையன்ைடுத்துவது குறித்து அதிகமாக அலைடடிக் 
ரகாள்ைாமல் இருக்கிைான். இப்நைாது இற்தச் 
ரசான்னால் அறவ அத்்தறனறயயும் விடடு 
ரவளிநயை நநரிடும். இருக்கும் ரகாஞச நஞச 
சு்தநதிரத்ற்தயும் இழக்க நவணடியது வரும். 
அவன் மாற்றி மாற்றி நகடகும் நகள்விகளுக்குப் 
ைதில் ரசால்லி மாைாது. எல்லைாவற்றுக்கும் நமல் 
க் நநரரமன்ைாலும் அவனிைத்தில் ந்தான்றி 
மறையும் இகழ்ச்சிறயயும் மடைம்்தடடும் அப் 
ைார்றவறயயும் அவைால் ரைாறுத்துக்ரகாள்ை 
முடியாது. 

அவர்களுறைய மு்தல் சநதிப்பில் ''ஓ ந�ாம் 
சயின்்ா?'' என்று நகடைநைாது அவனிைத்தில் 
ரவளிப்ைடை அந்த எக்களிப்பு்தான் அவநனாடு 
இன்று வறர ஒன்ைவிைாமல் ்தடுக்கிைது. 
திரும்த்துக்குப் பிைகு அவளுக்கு நவறலைக்குப் 
நைாக நவணடும் என்ை ரைரிய இலைடசியரமல்லைாம் 
எதுவுமிருக்கவில்றலை. ஆனால், நைாகக் கூைாது 
என்று ைரத் வீடடில் ரசால்லியநைாது்தான் நைாநய 
தீர நவணடும் என்று ந்தான்றியது. அப்நைாது 
அற்தப் ரைரிதுைடுத்்தாமல் விடடுப்நைானது 
எத்்தறன ரைரிய பிறழ என்ைது பின்னாளில்்தான் 
புரிந்தது. ஆனால், அது புரிய ஆரம்பித்்தநைாது 
அவைால் எதுவும் ரசய்ய இயலைவில்றலை. 

ைரத்ற்தவிடைால் பிரியங்காவிைம் நகடடுப் 
ைார்க்கலைாம். ஆனால், ரைாய் ரசால்லை நவணடும். 
யாரிைத்தும் இப்நைாற்தய நிறலைறய விைக்கிச் 
ரசால்லிப் புரியறவக்க முடியாது. யாரும் புரிநது 
ரகாள்ைவும் மாடைார்கள். அவளுக்குநம அது 
ரைரிய ர்தாறக. இயலைாறமயில் நகாைம் ரைாங்கி 

வந்தது. உள்ைற்த மறைக்காமல் திைநது ரசால்லை, 
அப்ைடிச் ரசான்னாலும் அற்தப் புரிநதுரகாணடு 
ஏற்றுக்ரகாள்ளும்ைடியான ஒருத்்தறரக்கூை ்தன் 
வாழ்நாளில் சம்ைாதிக்கவில்றலை என்று நிறனக்க 
அவளுக்நக ரவடகமாயிருந்தது.  

சுந்தர் ஆன்றலைனில் இருக்கிைானா என்று 
ைார்த்்தாள். அவன் ஆன்றலைனில்்தான் இருந்தான். 
நநற்றிரவு இன்ைாக்ஸில் ''ைைம் ைார்த்துடடு இருக் 
கியா? ஒரு வார்த்ற்த ரசால்லிடடுப் நைாயிருக் 
கலைாம்'' என்று விசனப்ைடடு கறைசியாக, ''குட 
றநட'' என்று ரசால்லி முடித்திருந்தான்.   

ைரத் உைனிருக்கும் நவறைகளில் சுந்தருைனான 
உறரயாைல்கறை இன்ைாக்ஸின் ‘இக்நனாரி’ல் 
நைாடடுவிடுவாள். இறையில் அவன் ்தகவல் 
அனுப்பி, ைரத்ந்த இவள் ரமாறைறலை எடுத்்தா 
லும்கூை அவனுைனான உறரயாைல் எற்தயும் 
ைார்க்க முடியாது. இந்த ரமயிறலைப் ைார்த்்ததும் 

மு்தலில் சுந்தரின் நமல்்தான் அவளுக்குச் சநந்த 
கம் வந்தது. அவள் இத்்தறன தூரம் ை்தறுவ்தற்கு 
அவன் மடடுநம கார்ம். அவறைத் ்தவிர இந்த 
உணறம ர்தரிந்த ஓர் ஆள் அவன் மடடுநம 
என்று அந்த மின்னஞசல் வரும்வறர அவள் 
நம்பிக்ரகாணடிருந்தாள். 

அவறனப் ைற்றி அறிந்தவறரயில் அவன் 
அப்ைடிச் ரசய்யும் ஆள் இல்றலை. ஓரைவுக்கு 
வசதியுள்ை வீடு அவனுறையது. அ்தனால் சுந்த 
ருக்குப் ை்ம் ஒரு ரைாருடடில்றலை. இந்த மின் 
னஞசநலைா முழுக்க முழுக்கப் ை்த்ற்த மடடுநம 
குறி றவத்து அனுப்ைப்ைடடிருக்கிைது. அவனு 
மில்றலை என்ைால் நவறு யாராக இருக்கக்கூடும்? 
அவர்கள் அத்்தறன தூரம் ைழகியிருந்த நைாதும் 
ரைாதுரவளியில் அவவுைறவப் ைற்றித் துளியும் 
ரவளிக்காடடிக்ரகாள்ைவில்றலை. அப்ைடியிருக்க 
இது எப்ைடிச் சாத்தியம்? முநற்தய நாள் பின் 
மதியத்திலிருநது அவறை இக்நகள்விகள் 

ைடுத்திக்ரகாணடிருந்தன. அ்தன் பின் ைைத்தில் 
ைார்த்்த ஒரு காடசிகூை அவள் நிறனவில் இல்றலை. 
அன்றைய நாளின் அத்்தறன நவறலைகறையும் 
முடுக்கிவிைப்ைடை ரைாம்றமறயப் நைால் ரசய்து 
முடித்்தாள். றககள் ைாத்திரங்கறைக் கழுவிக் 
ரகாணடிருக்க மனம் முழுவதும் ரமயிறலைச் 
சுற்றிக்ரகாணடிருந்தது. 

நைஸ்புக்கில் நுறழந்த நைாதிலிருநந்த சுந்த 
றரத் ர்தரியும் என்ைநைாதும் அவனுைன் அவள் 
ைழக ஆரம்பித்து ஆறு மா்தங்கள்்தான் ஆகின்ைன. 
மு்தல் மா்தத்திநலைநய ரமய்நிகராகச் சாத்தியமுள்ை 
அத்்தறன எல்றலைகறையும் இருவரும் கைநது 
விடடிருந்தனர். அவறைவிை நான்கு வயது 
இறையவன். சுந்தர் மாநிைம். சராசரி உயரம். 
இவறன ஒப்பிை ைரத் அழகன்.  

சுந்தருக்குச் ரசாந்த ஊர் உடுமறலைப்நைடறை. 
ரைாறியியல் முடித்துவிடடு காற்ைாறலை நிறுவன 

ரமான்றில் இரணைாணடுகள் ைணியாற்றி 
னான். பின்பு, அங்கிருநது ரவளிநயறி 
திறரப்ைை இயக்குநராகும் முயற்சியில் 
்தமிழின் முக்கியமான இயக்குநர் ஒருவரிைம் 
நான்கு ஆணடுகைாக உ்தவி இயக்குநராகப் 
ைணியாற்றிக்ரகாணடிருக்கிைான். றகயில் 
எழுதி முடிக்கப்ைடை நிறலையில் இரணடு 
திறரக்கற்தகள் றவத்திருக்கிைான். நமலும் 
ஒன்றை எழுதிக்ரகாணடிருக்கிைான். எழுத்து 
அவனுக்கு இயல்ைாக வந்தது. திறரப்ைைத் 
துறையில் இருப்ை்தால் அது சம்ைந்தமான 
ர்தாைர்புகளும் அதிகம். அவனுறைய கல் 
லூரிப் ைடிப்பும் பின்பு ைார்த்்த ைன்னாடடு 
நிறுவன நவறலையில் கற்றுக்ரகாணை மக் 
கள் ர்தாைர்புக் கறலையும் அவன் ரகாணடி 
ருந்த இலைக்கியப் ைரிச்சயமும் சமூக நைப்பு 
கள் எல்லைாவற்றின் மீதும் அவனுக் ரகன்று 
்தனித்்தர்தாரு ைார்றவ உருவாகக் கார் 
மாயிருந்தன. ந்தறவக்கு அதிகமாக அவனி 
ைமிருநது ஒரு ரசால் வராது. அ்தன் ரைாரு 
டநை நைஸ்புக்கில் அவனுக்ரகன்று ரைரிய 
இரசிகர் கூடைம் ஒன்று இருந்தது. சமயங்க 
ளில் அவனுறைய சா்தார் ஒரு இடு 
றகக்நக ஆயிரக்க்க்கில் றலைக்குகள் 
குவிவற்தக் கணடு மீரா ஆச்சரியப்ைடடிருக் 
கிைாள். 

ரைரிய இரசிகர் கூடைம் உள்ை ஆள், ஏற்க 
னநவ றலைக்குகளும் �ார்டடின்களும் கரமணட 
டுகளுமாய் நிறைநது வழியும் அவன் நிறலைத் 
்தகவல்களில் ்தான் இைப்நைாகும் ஒரு விருப்ைக் 
குறிக்கு எந்தவி்த முக்கியத்துவமும் இருக்கப் 
நைாவதில்றலை என்நை ஆரம்ைத்தில் நிறனத்்தாள். 
அவள் அறியாமநலை அவன் நமல் மு்தலில் ஒரு 
வி்த ரமல்லிய ரவறுப்பு்தான் வைர்நது வந்தது. 
அது அவனுறைய புகறழப் ைற்றிய ரைாைாறமயில் 
வந்ததில்றலை. அவனுக்கு முன் எந்த முக்கியத் 
துவமும் இன்றி ்தான் இருப்ைதில் அவளுக்கு 
விருப்ைமில்றலை. எல்நலைாரும் விழுந்தடித்துக் 
ரகாணடு ைற்றும் ஒன்றின் மீது இயல்ைாக எழும் 
விலைகநலை அ்தற்குக் கார்ம் என்ைற்தச் சற்று 
நி்தானித்து நயாசிக்கும்நைாது அவள் உ்ர்நதி 
ருக்கிைாள். அப்ைடி விலைகியிருப்ை்தன் வழிநய 
அவள் ்தன் சுயத்ற்தத் ்தக்க றவத்துக்ரகாள்வ்தாக 
அவநை கற்ைறன ரசய்துரகாணைாள்.

அது எல்லைாம் ைரத்துைன் ஏற்ைடை கடும் சண 
றைக்குப் பின் வரநவற்ைறை நசாைாவில் ்தனி 
யாகப் ைடுத்து விழித்துக் கிைந்த அந்த ஒரு 
நாளில் மாறியது. அன்றைக்கு சுந்தர் ்தன்னுறைய 
ைறழய கா்தல் ந்தால்விறயப் ைற்றி எழுதியி 
ருந்தான். அதிலும் குறிப்ைாக ஒநர ஒரு வார்த்ற்த 
கூை அந்தப் ரைணற்ப் ைற்றி கணணியக் 
குறைவாக இல்றலை. இத்்தறனக்கும் அவன் 
எழுதியிருந்தற்தப் ைடித்்த யாருக்கும் அப்ரைண 
ணின் நமல் கடுஞசினம் எழுவந்த இயல்பு. அந்த 
நநரத்தில், மற்ைவர்களின் ைார்றவக்காகநவா 
வரப்நைாகும் றலைக்குகளுக்காநவா அவன் அற்த 
எழுதியிருக்கவில்றலை என்றும் ந்தான்றியது. 
அதில் உள்நைாடியிருந்தது உணறமயான கா்தல். 
மீராவுக்கு அப்ரைணணின்நமல் ரைாைாறமயாக 
இருந்தது. ்தான் அந்த இைத்தில்  இருநதிருந்தால் 
எப்ைாடு ைடைாவது அவனுக்காகக் காத்திருநதி 
ருப்நைாநம என்று நிறனத்்தாள். அந்த நநரத்தில் 
அப்ைடியான நிறனப்பிலிருந்த அைத்்தத்ற்த எணணி 
ரநாநதுரகாணைாள். அவனுறைய நிறலைத்்தகவ 
லுக்கு மு்தன் மு்தலைாக �ார்டடின் விடைாள். 
அன்நை அவனுறைய ைக்கத்ற்த ்தன்னுறைய 
மு்தல் ைார்றவயில் இருக்குமாறு மாற்றியறமத்்தாள். 
அ்தன் பின் அவனுறைய ஒரு  ைதிறவயும் அவள் 
்தவைவிடைதில்றலை. ஒருமுறைகூை இவளுறைய 

முதலில் சுநதரின் 
மேல்ததான் அவளுக்குச் 
சநமத கம் வநதது. 

அவள் இததனை தூரம் 
பதறுவதற்கு அவன் 
ேட்டுமே கதாரணம். 

அவனைத தவிர இநத 
உணனே ததரிநத ஓர் 
ஆள் அவன் ேட்டுமே 

என்று அநத மின்ைஞசல் 
வரும்வனர அவள் 

நம்பிக்தகதாணடிருநததாள்
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நிலைத்தகவலுக்கு அவன் விருப் 
பக்குறியேதும் இட்டதிலலை. இது, 
யபஸ்புக்கில ககொண்டொ்டப்படும் 
பிரபைஙகள் பைரும் கெயவது்தொன் 
என்ப்தொல அவள் அல்தப் கபரி்தொகப் 
கபொருடபடுத்தவிலலை. 

அன்கறொரு நொள் அவனி்டமிருந்து 
எதிரபொரொ்தக்தொரு ்தருணததில 
இன்பொக்ஸில குறுஞகெயதி ஒன்று 
வந்திருந்்தது. அதிலிருந்ய்த எலைொம் 
க்தொ்டஙகிேது.

''என்்ன இன்னிக்கு ஹொரடடின் 
வரையே!''

அவனுல்டே ெமீபததிே நிலைத 
்தகவலுக்கு கவறும் லைக் மடடும் 
இடடுவிடடு வந்திருந்்தொள். அடுத்த 
நிமி்டததில அவனி்டமிருந்து அந்்தக் 
யகள்வி. அப்யபொது்தொன் அவளுக்யக 
புரிந்்தது இதுவலரயிைொ்ன அவனு 
ல்டே எந்்த பதிவுக்கும் கவறும் 
லைக் மடடும் இடடு நகரந்்ததிலலை. 
அய்த யநரததில அவன் இத்தல்ன 
உன்னிப்பொக ்தன்னுல்டே எதிர 
வில்னகலைக் கவனிததிருக்கிறொன் 
என்று நில்னத்தயபொது உள்ளுக்குள் 
அவளுக்கு ஜிவகவன்று இருந்்தது. 
யெொபொவுக்குப் பின்்னொலிருந்்த நிலைக் 
கணணொடியில ்தன் உருவதல்த 
ஒருமுலற பொரததுக்ககொண்டொள்.  

இருந்்தொலும் அவளுல்டே ஆர 
வதல்த கவளிப்படுததிவி்டொ்தபடி, 
''புரிேலையே!'' என்று பதில அனுப் 
பி்னொள்.

''இலை எப்பவும் யபொஸ்டடுக் 
ககலைொம் ஹொரடடின்்தொன் யபொடு 
வீஙக. இன்னிக்கு ஏ்தொவது ்தப்பொ 
எழுதிடய்ட்னொ? கவறும் லைக் மட 
டும் யபொடடிருக்கீஙகயை?'' என்று 
யகட்டொன். வலிந்து வந்து யபசி்னொ 
லும் அதில அைட்டயைொ அதீ்த 
குலையவொ இலலை. அது அவளுக் 
குப் பிடிததிருந்்தது. 

்தகுந்்த யநரததில நிகை யவணடிே 
க்தலைொம் ்தொ்னொயச் ெரிேொக நிகழும் 
என்பதில முன்கபலைொம் அவளுக்கு 
நிலறே நம்பிக்லக இருந்்தது. பரதது 
்ட்னொ்ன திருமணதல்தக்கூ்ட அவள் 
அப்படி எணணிச் ெகிததுக்ககொள்ை 
எத்தல்னயேொ முலற முேன்றிருக் 
கிறொள். அவல்ன முழு்தொகக் ககட 
்டவன் என்கறலைொம் ஒதுக்கிவி்ட 
முடிேொது. அவனுக்கும் அவள் யமல 
ஆலெ, பிரிேம் எலைொம்கூ்ட உணடு 
என்பல்த அவள் அறிவொள். ஆ்னொல, 
அவன் யமல அவளுக்கு துளியும் 
அப்படிேொ்ன உணரவு ய்தொன்றயவ 
யிலலை. ்தன்ல்ன வீடடிலிருக்கும் 
பிரிடஜ், டிவி, ஏ.சி.யேொடு யெரதது 
நகருகமொரு ஜ்டப் கபொருள் யபொன்று 
ந்டததுகிறொன் என்பல்த உணர அவ 
ளுக்கு அதிக நொடகள் எடுக்கவிலலை. 
கவளிப்படுத்தப்ப்டொ்த யநெததுக்கு 
என்்ன மதிப்பு இருக்கப்யபொகிறது? 
அய்த யநரததில அவல்ன முறிததுக் 
ககொணடு வருவ்தற்கு வலுவொ்ன 
கொரணமிலலை. அப்படிப்யபொய நிற் 
ப்தற்கொ்னச் சூைல அவள் வீடடில 
இலலை. அ்தற்குள் அச்சு உருவொகி 
அந்்த எணணதல்தயே முற்றிலுமொய 
முறிததுக்ககொள்ை யநரிட்டது. திரு 
மணமொ்ன ஏழு வரு்டஙகளில ஒயர 
ஒரு முலறகூ்ட அவனி்டததில அவள் 
‘ஐ ைவ யூ’ என்று கெொன்்னதிலலை. 
புணரச்சியின் உச்ெததில திலைத்த 
யபொதுகூ்ட ்தவறியும் அவள் அல்த 
உச்ெரித்ததிலலை. ஒருமுலற அல்தப் 
பற்றி அவன் யகட்டயபொது யவகற  
ஙயகொ பொரத்தபடி ''ய்தொணை" என் 
றொள். 

சுந்்தர மு்தன்மு்தைொக இன்பொக்ஸ் 
வந்்த அன்று அப்படித்தொன் எலைொம் 
ெரிேொக நிகழந்்தது. பரத அலுவைகப் 
பேணமொக ஒரு வொரம் புய்னவுக்குச் 
கென்றிருந்்தொன். ெொ்தொரணமொக 
ஆரம்பித்த உலரேொ்டல க்தொடடுத 

க்தொடடு நீணடு நள்ளிரவு மூன்று 
மணி வலர கென்றது. அடுத்த ஒரு 
வொரம் அவள் கமொலபலைக் கீயை 
லவக்கவிலலை. குளிக்கும் யபொது 
கூ்ட யெொப்பு லவக்கும் திணடில 
லவததுக்ககொணடு திரிந்்தொள்.

ஏழு வரு்டஙகைொக பரதது்டன் 

உணரொ்த கநருக்கதல்த சுந்்தரி்டததில 
ஏயை நொளில அவைொல உணர 
முடிந்்தது. அவன் அவலை உருகி 
அலைேவிட்டொன். எல்தயும் அவன் 
வலிந்து கெயேவிலலை. எலைொமும் 
இேலபொக நிகழந்்தது. பை ‘மு்தல 
அடி’கலை அவயை எடுதது லவத 
்தொள். ஒரு நொள் யபசிக்ககொணடிருக்கும் 
யபொது நடபின் எலலைகலைத 
்தொணடி அவரகள் யபச்சு நீண்டது. 
அவயை யகட்டொள். 

''இக்தலைொம் எதில யபொய முடி 
யும் என்று நில்னக்கிற?''

''க்தரிேலையே.''

''ம்ம்..''

''ஏன்? நீ என்்ன நில்னக்கிற?''

''மதில யமல பூல்ன''

அவன் அவளுல்டே பூல்ன 
பதிலுக்கு ஹொரடடின்கலைப் 
பறக்கவிட்டொன்.

பூல்ன ெரிேொக அவன் பக் 
கயம குதித்தது. அப்யபொது 
ஆரம்பிதது ஆறு மொ்தஙகள் 
எப்படிப் யபொ்னது என்யற 
க்தரிேவிலலை. கபொதுவொக 
கவளிப்பல்டேொ்னவள், எல்த 
யும் உல்டததுப் யபசுபவள், 
ஆகச் சிறிே விெேஙகளிலகூ்ட 
யநரலமலேக் கல்டபிடிப்பது 
என்றிருந்்தவள் முற்றிலுமொக 
மொறிப் யபொ்னொள். அவலைே 
றிேொமல திருடடுத்த்னஙகள் 
குடிவந்்த்ன. எலைொவற்றுக்கும் 
யமல அதிலிருந்்த குறுகுறுப்பு 
அவளுக்குப் பிடிததிருந்்தது. 
ஒரு கட்டததில சுந்்தரி்டததில 
்த்னக்குத ய்தொன்றும் ஈரப்யப 
பரதல்தப் பழிவொஙகுவ்தற்கொ்ன 
ஒரு கருவி்தொய்னொ என்று 
யேொசிப்பொள். அய்த யநரததில 
பரதல்தப் பற்றி யேொசிக்கும் 
யபொதும் அவனும் அச்சுவும் 
ககொஞசுவல்தப் பொரக்கும்யபொதும் 
அவளுக்குக் குற்ற உணரவு கபொஙகி 
வரும். அன்கறலைொம் சுந்்தரு்ட்னொ்ன 
உலரேொ்டலில சுணக்கம் கொடடித 
திரிவொள். மறுநொயை இேலபொகிக் 
குலைந்துருகுவொள். 

இத்தல்ன மொ்தஙகளுக்குப் பிறகு 
இப்யபொது அய்த குற்ற உணரவு 

அதீ்தமொய ஆடடிப் பல்டக்க ஆரம் 
பித்தது. நடபு என்ற எலலைலேத 
்தொண்டொமல இருந்திருந்்தொல 
எஙகிருந்ய்தொ எவய்னொ அனுப்பியி 
ருக்கும் ஒரு மின்்னஞெலுக்கு இப்படி 
பேந்து கவருை யவணடியிருந்தி 
ருக்கொது. இரகவலைொம் ம்னம் 

அடிததுக்ககொண்டது. 
பரதல்தப் பற்றிச் 
கெொலையவ யவணடிே 
திலலை. குடும்பக் 
ககௌரவதல்தப் கபண 
களின் முந்்தொல்னயில 
முடிந்து லவந்திருப் 
ப்தொய நம்பும் பிறவி. 
துப்பட்டொ ெற்று விைகி 
்னொயை கற்பில பொதி 
ய ப ொ யவிட்ட்த ொ ய 
கவலைககொள்கிறவன். 
சுந்்தரு்டன் நிகழந்்த 
ஒயர ஒரு இரவு உலர 
ே ொ ்டல  ய ப ொதும் 
யநரொக யகொரடடில 
யபொய்தொன் நிற்பொன். 
அது, ்தொன் இலலை 
என்யறொ இது யபொலி 
என்யறொ நிரூபிப்பது 
அத்தல்ன  சு ை ப 
மிலலை. எத்தல்ன 

கெலஃபிகள் அனுப்பியிருக்கிறொள். 
நில்னக்கும் யபொய்த உ்டலின் கமொத்த 
இரத்தமும் யமயைறி அவள் ்தலைக் 
குள் பொயந்்தது. அவலை அறிேொமல 
கணணீர கபருகி வழிந்்தது. ெத்த 
மிலைொமல வொயகபொததி அழு்தொள். 
வொழவில குலறந்்தபடெ யநரலமகூ்ட 
இலைொ்தவள், நொலை அச்சு கபரிேவ 
ைொகி நிற்கும்யபொது எந்்த முகதல்த 
லவததுக்கக ொணடு அவலை 
ஏறிடடுப் பொரப்பது? அச்சு மு்தைொய 
அம்மொ வலர பரதல்தப் பற்றி இருக் 
கும் பிம்பயம யவறு. இவள் கெொல 
வல்தகேலைொம் கொரணமொய ஏற்றுக் 
ககொள்ையவ மொட்டொரகள். அவ 
ளுக்யக இப்யபொது ெந்ய்தகம் வந்்தது. 
்தொய்ன சுந்்தரு்டன் பைகுவ்தற்கொகத 
்தொன் பரதல்தத ய்தலவக்கு அதிக 
மொய கவறுக்கியறய்னொ என்று 
யேொசித்தொள். அதில உணலமயிலைொ 
மலும் இலலை. 

சுந்்தரின் யமல யகொபம் வந்்தது. 
அவன் ஏன் ய்தலவயிலைொமல இன் 

பொக்ஸ் வரயவணடும், ்தன்னி்டம் மட 
டும்்தொன் இப்படி ந்டந்துககொள்கிறொன் 
என்று எப்படி நம்புவது? ்தொன் 
குடும்ப ெகி்தமொக ஒரு ப்டம்கூ்ட 
யபஸ்புக்கில யபொட்டதிலலை. அல்த 
கேலைொம் கவனிததிருப்பொய்னொ? 
்தன்னுல்டே பின்்னணி அறிந்ய்த 
அவனும் இந்்த அைவுக்கு இறஙகி 

யிருப்பொய்னொ? அவன் அப்படிச் 
கெய்தொல ்த்னக்கு எஙயக யபொ்னது 
புததி? பரத ஒழுஙகொக இருந்்தொல 
்தன் புததி ஏன் அப்படிப் யபொகிறது? 
க்தொடடுத க்தொடடு அவளுக்கு 
கமொத்த உைகின் யமலும் கவறுப்பு 
ப்டரந்்தது. 

கமொலபலை ஸ்விடச் ஆப் 
கெயதுவிடடு படுததுக்ககொண்டொள். 
இந்்தப் பிரச்சில்னயிலிருந்து எப்ப 
டிேொவது கவளியேறிவி்ட யவணடும். 
சுந்்தருக்கு இக்தலைொம் ஒரு கபொருட 
்டொக இருக்கொது. ஒயர ஒரு ப்டம் 
எடுததுவிட்டொக்னன்றொல அவனு 
ல்டே நிலையே யவறு. இந்்தப் பிரச் 
சில்னலேத ்தொணடிவி்ட யவணடும். 
இனிகேொரு முலற இப்படி நிகைவி்டக் 
கூ்டொது. எலைொ ெமூக வலை்தைஙக 
ளிலிருந்தும் முற்றிலுமொய கவளியேறி 
வி்ட யவணடும். இது ்த்னக்குச் 
ெரிேொ்ன சூடு. யவணடும்்தொன் என்று 
நில்னததுக்ககொண்டொள். அப்படி 
நில்னப்பய்த அவளுக்குச் ெற்று 
ஆறு்தைொய இருந்்தது. ஆ்னொல, 
இந்்தப் பிரச்சில்னயிலிருந்து எப்படி 
கவளியேறுவது என்பது மடடும் 
புரிேவிலலை. 

யேொசிததுக்ககொணய்ட இருந்்தவள் 
அப்படியே தூஙகிப்யபொ்னொள். அவள் 
எழுந்்தயபொது மதிேமொகியிருந்்தது. 
முகதல்தக் கழுவிவிடடு வரயவற்ப 
லறக்கு வந்்தொள். தூஙகி எழுந்்தொலும் 
கலைப்பு தீரவிலலை. பரத யைப் 
்டொப்பில ஏய்தொ ப்டம் பொரததுக் 
ககொணடிருந்்தொன். ப்டததிலிருந்து 
பொரலவலே அகற்றொமயை, ''உ்டம்பு 
ஏ்தொவது ெரியிலலைேொ?'' என்றொன்.

''இலைலை.. லைட்டொ ்தலைவலி."

''மொததிலர ஏ்தொவது யபொ்ட 
யவணடிே்தொய்ன?" என்றொன். ‘மதி 
ேம் ெலமததுவிடுவொய்தொய்ன?’ 
என்ற யகள்விலேத்தொன் அவன் 
இ்டக்கர்டக்கைொய அப்படிக் யகடகி 
றொன் என்பல்த அவள் அறிவொள்.  

''மதிேம் ெொப்பிடடு யபொடுயறன்" 
என்றொள். 

பரதல்தப் பற்றி அவளுக்குத 
க்தரியும். அவலைக் கணடுககொள் 
ைொ்தது யபொலிருப்பொன். ஆ்னொல 
அவளின் ஒவகவொரு அலெலவயும் 

க்தரிந்து லவததிருப்பொன். 
வந்்த கமயிலின் கபொருட 
க்டழுந்்த அச்ெதல்தவி்ட, 
பரததுக்கு முன்்னொல ம்னதின் 
ெஞெைச் சுவக்டதுவும் கவளித 
க்தரிேொமல நடிப்பய்த அவ 
ளுக்கு அதிக சிரமமொயிருந்்தது. 
அவளுக்கு அன்லறே நொள் 
முழுவதும் அந்்த கமயிலைச் 
சுற்றியே கழிந்்தது.

அலர மணியநரததுக்கு ஒரு 
முலற கடிகொரதல்தப் பொரத 
துக்ககொண்டொள். கமொலபலைக் 
லகயில எடுக்கயவ அஞசி 
்னொள். அதிலிருந்து வந்்த ஒவ 
கவொரு அறிவிப்பு ஓலெக்கும் 
ம்னம் அடிததுக்ககொண்டது. 
அய்த யநரததில நொற்பதக்தடடு 
மணி யநரம் கழிததும் அவன் 
எல்தயும் ேொருக்கும் உ்டய்ன 
அனுப்ப மொட்டொன் என்று 
நில்னத்தொள். அதிகபடெம் 
இன்னும் ஒரு மின்்னஞெல 
மிரடடி அனுப்புவொன் என்று 
யூகித்தொள். அப்படிச் கெய்தொல 

அவல்ன நம்பக்கூ்டொது. அது கபொய 
ேொக இருக்கக்கூடும். அவன் ்தன் 
கபேலர அலைததிருந்்த முலறயே 
ெற்று உறுததுகிறது. அப்படித்தொன் 
இருக்க யவணடும். ஆ்னொல, ஒரு 
யவலை எலயைொருக்கும் அனுப்பி 
விட்டொல என்்ன கெயவது? அப்படி 
அனுப்பி்னொல ஒன்றும் கெயவ்தற் 

அரை மணிநேைத்துக்கு 
ஒரு முரை கடிகாைத்ரதைப் 
பார்த்துக்்காண்ாள். 
்மாரபரைக் ரகயில் 
எடுக்கநே அஞ்சினாள். 
அதிலிருந்து ேந்தை ஒவ் 

்ோரு அறிவிப்பு 
ஓரைக்கும் மனம் 

அடித்துக்்காண்து. 
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ஊரிலுள்ள சில வீடுகளுக்குள பேய் நடமாடடம் உள்ளதாகப் 
ேலரும் பேசிக்்காள்வதத நான் பகளவிப்ேடடிருக்கிபேன். ோழ 
தடந்து கிடக்கின்ே அந்த வீடுகள மிகப் ் ேரியத்வயாகவும் இருக்கக் 
கண்டிருக்கிபேன். மிகவும் ்வசதியாகவும் ் சல்வச் ் சழிப்புடனும் ேல 
ப்வதலயாடகள, உதவியாடகள புதடசூழ ்வாழந்த குடும்ேஙகளின் 
இடஙகப்ள இன்று அவ்வாோன பேய்வீடுக்ளாகவும் 
ேஙக்ளாக்க்ளாகவும் காணப்ேடுகின்ேன. 

அபநகமாக இந்தப் ்ேரிய வீடுகளுக்கு அருகில 
அந்த ஊரில ப்வ்ேந்த வீடுகளும் இருந்ததாக அதட 
யா்ளஙகள இலதல. அந்தப் ் ேரிய வீடுகளின் எஜமா 
னரகள இேந்ததன் பின்னர க்வனிக்க யாருமிலலாத 
நிதலயில, அ்வரகள பேயாக உலாவு்வதாகவும் தம்தம 
்்வருடடினர அலலது ப்வறு ்காதலச் சம்ே்வஙகள 
நடந்தன என்்ேலலாம் அயலிலுள்ள மக்கள கூறுகின்ே 
னர. அஙகு ேணியாற்றிய சிலரகூடச் ் சாலகின்ேனர. 

அவ்வாோன ் ேரிய வீடுகளின் அதமப்புகத்ள நன்கு 
்தரிந்திருப்ே்வரகளும், ப்வறு சிலரும்கூட அஙகுள்ள 
்ோருளகத்ளக் க்ள்்வடுப்ேதற்காக இரவில ஏதா்வது 
சததம் பகடடால அந்த வீடடுப் ேக்கம் அயலில உள்ள 
்வரகள யாரும் போக ப்வண்டாம் என்றும் ேயப்ேடுததி 
த்வததுத தமது தக்வரிதசதயக் காடடுகின்ேனர. இவ 
்வாறுகூறிப் ேயப்ேடுததிய பின்னரும் யாரா்வது இரவில 
அந்த இடததுக்குச் ் சன்று, அஙகு க்ள்்வடுப்ேததபயா 
க்ளவு எடுப்ே்வரகத்ளபயா அதடயா்ளம் கண்டுவிடடால 
அ்வரக்ளால அஙகு ் சன்ே்வர ் காலலப்ேடு்வதும் பேய் 
அடிததுவிடடது எனக் கதததய முடிப்ேதும் நடக்கிேது. 
பின்னர அதுப்வ அந்த ஊரின் நம்பிக்தகயாகவும் ஆகி 
விடுகிேது. 

இதுபோன்ே ேல ேஙக்ளாக்களில பேய் இருக்கிேது என்று கூேப் 
ேடடபோதிலும் அஙகுள்ள ்ோருளகள அதனததும் அப்ேடிபய 
இருப்ேதிலதல. கூதர, கதவு, யன்னல, த்ளோடஙகள என அதனத 

பாழடைந்த வீடுகளில் 
பபயகளின் நைமாடைம்

துளசிநாதன் - மூளாய் தும் க்ள்வாடப்ேடடிருப்ேததக் காணமுடியும். உண்தமயில 
அஙகு பேய் இருந்தால அந்தப் ் ோருளகத்ளக் க்ள்வாட எ்வ 
ருக்கும் துணிவிருக்காது. இந்தக் கடடடஙகளுக்குச் ் சாந்தமான 
ேணக்காரரகள ேலருக்கு ்வாரிசுகள இலலாதிருப்ேதும் சபகா 
தரரகள, ்சாந்தக்காரரகளுக்கிதடயில ்சாததுப் பிணக்குள 
இருப்ேதாலும் குறிப்பிடட உரிதமயா்ளர இேந்ததும் ஏதனய 
்வரகள திடடமிடடுப் பேய்க் கததகத்ள அவிழததுவிடுகின்ேனர.

ோழதடந்த வீடடில பேய் இருக்கிேது என்ோல, அஙகுள்ள 
்ோருளகள அதனததும் தானாகப்வ உக்கிப்போய் விழுந்து 

கிடக்கவும் அஙகு யாரும் ்சல்வதிலதல என்ேதுபம உண் 
தமயாக இருக்கப்வண்டும். ஆனால, ் ேரும்ோலான வீடுகள 
பேய்க் கதததயக்கூறி யாபரா ஒருசிலரால சூதேயாடப்ேடட 
த்வயாகப்வ காணப்ேடுகின்ேன.

கிலதல. ஊரில யாரும் ்சய்யாத தப்ோ? 
பநரில ோரதததுகூட இலதலபய. மனதாலகூட 
த்வோக நிதனக்காத ஒருததி இஙபக இருக்க 
முடியுமா? அப்ேடி ஒருததிபயா ஒரு்வபனா 
இருந்தால உண்தமயில அ்வரகத்ளததான் அதி 
கம் சந்பதகிக்க ப்வண்டும். இதுப்வ இயற்தக. 
எலபலாரும் இதத உளப்ள உணரந்பத இருப் 
ோரகள. அச்சுவுக்கும் ஒரு நாள இது புரியும். 
இப்ேடி நிதனப்ேது அ்வளுக்கு சற்று நிம்மதி 
யளிததது. என்ன்வானாலும் சரி இன்னு்மாரு 
நாளில ்தரிந்துவிடும். இப்போது ்சய்ய 
ப்வண்டிய்தலலாம் தகயிலிருக்கும் இந்த ஒரு 
நாத்ளக் கடப்ேது மடடுபம.

வீடதடச் சுததம் ்சய்ய ஆரம்பிததாள. 
ப்வண்டு்மன்பே ப்வதலகத்ள இழுததுப் 
போடடுக்்காண்டு ் சய்தாள. உடதலச் பசார 
்வதடயச் ் சய்து இரத்வயா்வது சற்று தூஙகிக் 
கடக்கலாம் என்று நிதனததாள. ஆனால, 
குருடடு அதிர்ஷடததத நம்பியிருந்த அ்வள 
அன்றிரவு ஒரு ் நாடிகூட கண் அசரவிலதல. 
உடல பசாம்பியும் கண் எரிந்தும்கூட தூஙக 
இயலவிலதல. ் ேரிதாக கடவுத்ள நம்புே்வள 
கிதடயாது. ஆனால, பிராதததனயாக முணு 
முணுததுக்்காண்டாள. இந்த ஒரு முதே தப்பி 
விட ப்வண்டும் என்று ப்வண்டிக்்காண்டாள. 

நிமிடம் நிமிடமாய்க் கடந்தது. திஙகடகிழதம 
ஆதலால அச்சு ேளளிக்கும் ேரத அலு்வலகத 
துக்கும் கி்ளம்ே அதுப்வ ் ேரும் ஆசு்வாசமாய் 
இருந்தது. அன்று மதியம் மூன்று ேததானது. 
தககள  நடுநடுஙக ் மாதேதல த்வததுக்்காண் 
டிருந்த்வள ்வரக்கூடிய சமிக்தஞைக்காக காததுக் 
்காண்டிருந்தாள. ஆனால அது ்வரவிலதல. 
மூன்று ேதது, நான்கு ேதது, ஐந்து ேதது என்று 

ஒவ்்வாரு மணி பநரம் கூடக்கூட அ்வளுக்கு 
மனம் இபலசாகி ் மலல ் மலல உயரப் ேேக்க 
ஆரம்பிததது. 

திரும்ேவும் ஒருமுதே அந்த மின்னஞசல 
்வந்த பநரததத உறுதிப்ேடுததிக்்காள்ள ஜி-
்மயிதலத திேந்தாள. அந்த மின்னஞசதலக் 
காணவிலதல. பமலும் கீழுமாய் ் சன்று ோரத 
தாள. பின்னர, ் மது்வாக நகரததி ஒவ்்வாரு 
மின்னஞசலாகப் ோரததாள. அப்ேடி்யான்று 
இலலப்வ இலதல. த்வறுதலாக தகேடடு 

அழிந்துவிடடபதா என்று நிதனதது ‘பின்’னில 
பதடினாள. அஙகுமிலதல. ‘ஆடம் பீச்’ என்று 
்ேயரிடடுத பதடினாள. அப்ேடி ஒரு ் ேயபர 
இலதல என்று காடடியது. மறுேடியும் குழம்பி 
னாள. இந்த முதே சந்பதாஷக் குழப்ேம். இனி 

எப்போதும் மின்னஞசல ்வராது என்ேது 
அ்வளுக்கு உறுதியாகத ் தரிந்தது. அன்றிரவு 
அந்தக் கனவும் ்வரப்போ்வதிலதல. இது ஒன்று 
பமயிலதல. தான் தப்பிததுவிடபடாம் என்று 
உளளுணரவு மிகத தீவிரமாய்ச் ் சான்னது.

பூதாகரமாய் நிதனததது ் ேரிதாய் ஒன்றுமில 
லாமல போனது குறிதது அ்வளுக்கு ்ேரும் 
நிம்மதி. நன்ோகப் ேசிக்க ஆரம்பிததது. 
இரண்டு நாடக்ளாகச் சரியாகச் சாப்பிடவிலதல. 
சட்டன்று சுறுசுறுப்பு ்தாற் றிக்்காண்டது. 

ே டு க் த க யி லி  ரு ந் து 
எழுந்தாள. ்வாய்க்கு ருசியாக 
ஏதா்வது நலலதாகச் சாப்பிட 
ப்வண்டும்போல இருந்தது. 
பிரிடஜ்ஜிலிருந்த ்வாதழக் 
காதய எடுதது அரிந்து 
ேஜ்ஜியும் மிச்சமிருந்த இருந்த 
ரத்வதயக் கி்ளறி பகசரியும் 
்சய்தாள. அடுப் பில டீதயக் 
்காதிக்க த்வத தாள. 
இரண்டு நாடக்ளாய்த தூறிக் 
்காண்டிருந்த ்வானம் ் ்வளி 
றித  ் தளிந்திருந்தது . 
ோலகனியிலிருந்து ோரததாள. 
ேச்தச துளிரதது ்தருப்வ 
புதிதாகத ் தரிந்தது. 

காற்றுக்கு கித்ளயாடப் 
ேேந்து ்சலலும் குருவிகள 

போல மனததத அழுததிய அதததன பிரச்சி 
தனகளும் ஒபர நிமிடததில ேேந்பதாடின. 
ேடுக்தகயதேயில சாரஜ் போடப்ேடடிருந்த 
்மாதேதல எடுதது இன்ோக்சுக்குள நுதழந் 
தாள.

அந்தரிப்பு...
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சங்கரனின் க்க்ககை பிடித்து நேரா்க வகுப்பிற்குள் கூட்டி 
சசன்்ாள். ஒட்டுச�ாத்்த வகுப்பும் அவர்ககை விநோ்த�ா்கப் 

பாரத்துகச்காண்டிருந்தது.
ந்காபத்துடன், "என்்ன" எனும் பாணியில் ்தகைகை ந�நை தூககி 

அகசத்்தாள் ரவீ்னா.
திடீசர்ன அவளிடமிருநது அந்த மு்க பாவக்னகை எதிரபாரா்த 

�ாணவர்கள், பாரகவகை அவர்களிடமிருநது எடுத்து ்தங்கள் நவகை 
்களில் குவித்்த்னர.

ரவீ்னா சங்கரக்ன ்கதிகரயில் நபாய் அ�ரு�ாறு கூறிவிட்டு, 
ராஜூகவ நோககி சவளியில் வரு�ாறு கசக்க சசய்்தபின் வகுப்பி 
லிருநது சவளிநைறி்னாள்.

எதுவுந� புரிைா்த ராஜூ சுந்தகர பாரத்து முழித்துக ச்காண்டிருந்தான்.
"என்்னடா என்க்ன எதுககு கூப்பிடு்ாள்?"
"எ்னக்கா ச்தரியும்? "
"நடய் �சசான் நீயும் வாவன்டா.."
"உன்க்ன்தாந்ன கூப்பிட்டா.. பி்கு என்்னத்துககு ோன்..."
"என்்னடா இப்டி சசால்்ா.. நீயும் வா எ்னககு சப்நபாரட்டா.." 

சுந்தரின் க்க்ககை பிடித்து பிகசந்தான்.
"சரி சரி ேட வா்ன்..."
ராஜூவும் சுந்தரும் 

எழுநது சவளிநை வர, 
ரவீ்னா இருவகரயும் ்தனி 
ைா்க ஓரிடத்திற்கு அகைத்து 
சசன்்ாள்.

"ஏய் ரவீ்னா, எங்கடி 
கூட்டிகச்காண்டு நபா்ா?" 
ச�துவா்க ந்கட்டான் 
ராஜூ.

"நீ வாவன்..."
"சசால்லிட்டு கூட்டிக 

ச்காண்டு நபாவன் "
"ஏன் சசான்்னா்தான் 

வருவீங்கநைா?"
"அப்டி இல்கை, ஒரு 

சபாம்பிை பிள்கை இப்பிடி 
ஆம்பிை பிள்கைகை 
்தனிைா கூட்டி ச்காண்டு 
நபா்ாய், அப்பி்ம் ஒன்டு 
கிடக்க ஒன்டு......"

ரவீ்னாவின் ஏ் இ்ங்கல் 
பாரகவயில் மிகுதிகை 
்த்னககுள் விழுஙகி ச்காண் 
டான் ராஜூ.

"என்்ன சுந்தர சத்்தத் 
க்தநை ்காநணகை?" சுந 
்தகர பாரத்்தபடி ந்கட்டாள்.

"நீ அவக்ன ்தாந்ன 
கூப்பிட்டா, இதுை ோன் 
என்்னத்க்த ்கக்தககி்து? " 
சலித்து ச்காண்டான்.

"ஓந�ா ஐைாககு அ்தான் 
பிரசசக்னநைா? என்ட 
்கண்ணிை டகச்கன்டு அவன் 
்தான் பட்டான்... அ்தான் 
அவக்ன கூப்பிட்டன். . 
உங்க சரண்டு நபரிை ைாகர 
கூப்பிட்டாலும் �ற்் ஆளும் 
வருவீங்க என்டும் ச்தரி 
யும்..." ேடப்பக்த நிறுத்தி, 
விைக்கம் ச்காடுத்்தாள்.

"சரி சரி ச�ாளிசசது 
்காணும்..."

"என்க்ன ேம்பகைைா 
நீ.."

"ேம்பி்ன் ேம்பி்ன் " 
அந்த ேம்பிகக்க வாரத் 
க்தயில் வந்தந்த ்தவிர அவன் 
மு்கத்தில் துளியும் இல்கை..

"நீ என்க்ன ேம்நபகைசைன்டு ச்தரியுது. ஆ்னா அவக்ன 
�ட்டும் ோன் ஏன் கூப்பிநடானுச�ன்டு நீ நைாசிகந்ககைநைா?"

அக�திைா்க சுந்தர நிற்்க,
"ஓந�ாம் என்க்ன எதுககு நீ கூப்பிட்டா " ராஜூ ச்தாடஙகி்னான்.
"சநசா நிப்பாட்டுங்கடா சாமி.. ஆைாளுககு பதில் சசால்லிக 

ச்காண்டு நிக்க என்்னாை ஏைாது.. ோன் உங்ககை கூப்பிட்ட விச 
ைத்க்த சசால்்ன் " சபருமூசசசான்க் வலு நவ்க�ா்க விட்டாள்.

ராஜூவும் சுந்தரும் ஆகைைாள் பாரத்து திக்கத்து ச்காண்டு 
ரவீ்னா சசால்ை நபாகும் விசைத்க்த ந்கட்்க ்தைாரா்னார்கள்.

அவள் �றுபக்கம் திரும்பி அக�திைா்க நின்்ாள். அவளின் 
வாய்்களில் இருநது எந்தசவாரு வாரத்க்த்களும் வரா்த்தால் அஙகு 
குறுகிை நேரத்திற்குள் நபரக�தி ச்தாற்றி ச்காண்டது.

"என்ச்னன்டு சசால்ைன் ந்கப்பம் " சுந்தர குகடந்தான்.
"அ்தாந்ன சசால்ைசவன்டு சசால்லிட்டு பி்ச்கன்்ன சத்்தச�ான் 

டும் இல்ைா� இருககி்ா?" சுந்தருககு ஆ்தரவா்க ராஜூ ஆஜர 
ஆ்னான்.

"சங்கரக்ன பற்றி என்்ன நிக்னககிறீங்கள்?"
திடீசர்ன அவளுகடை ந்கள்வி இருவகரயும் குைப்பத்தில் 

ஆழ்த்திைது.
"எடுத்்த எடுப்பிை இப் 

பிடி ந்கட்டா ோங்க என் 
்னத்க்தச சசால்்து?"

"உங்களுககு என்்ன 
ந்தாணுந்தா அக்த சசால் 
லுஙந்கா"

மீண்டும் இருவரும் ஒரு 
வகரசைாருவர பாரத்து 
ச்காண்டு அக�திைா்க 
நின்்்னர.

"எங்களுககு எதுவும் 
ந்தாநணை" ஒருமித்்த 
குரலில் ஒப்புவித்்தார்கள்.

"ோந்ன சசால்்ன்..."
சிறு இகடசவளியின் 

மீண்டும் ச்தாடரந்தாள்.
"சங்கரனுககு ச�ன்டல் 

டிந�ாடர.." எடுத்்த எடுப் 
பில் சசால்லி முடித்்தாள்.

"என்்ன அவனுககு கபத் 
திைம் அ்தாந்ன?" ோன்்காவது குரல் ஒலித்்த திகசயில் திரும்பி 
பாரக்க அஙந்க சநதுரு நின்று ச்காண்டிருந்தான்.

"நீ எப்பிடி இங்க?" முக்த்்தாள் ரவீ்னா.
"சீக்த இருககும் இடம்்தான் ரா�னுககு அநைாத்தி"
"உ்னககு கபத்திை�ா... அைம்பி்ா?"
"எ்னககு கபத்திைமில்கை. உன்ட ஒரு்தகை ்கா்தைனுககு ்தான் 

கபத்திைம்.." ேக்கைா்க சசான்்னான்.
"அவனுககு ஒன்டும் கபத்திைமில்கை." ந்காபத்ந்தாடு வாரத் 

க்த்ககை உதிரத்்தாள்.
"ஓந�ாம் உ்னககு அவனிை சரிைா்ன கபத்திைம். அவனுககு 

கபத்திைம் என்டது உ்னககு ச்தரிைாது்தாந்ன.."
"உன்க்ன �ாதிரி சபட்கடைளுககு பின்்னாை அகையி் கபத் 

திை�ா அவன்?" முக்த்்தாள்.
"ோன் ஒன்டும் சபட்கடைளுககு பின்்னாை அகைநைை. நீ 

என்்ன �ாதிரி சங்கரனுககு பின்்னாை அகையிறிநைா அக்த �ாதிரி 
்தான் ோனும் உ்னககு பின்்னாை அகையி்ன்... அவவைவு ்தான் 
" அழுத்்த�ா்க பதிைளித்்தான்.

ராஜூவும் சுந்தரும் என்்ன ேடககி்து என்பது புரிைா�ல் நபந்த 
நபந்த முழித்து பாரத்து ச்காண்டிருந்த்னர.

"வாகை மூடு... உன்க்னயும் அவக்னயும் ஒப்பிடா்த.."
"அப்நபா உன்க்னயும் என்க்னயும் ஒப்பிடவா?"
சநதுருவின் ந்கள்வி்கள் ந�லும் ந�லும் ரவீ்னாகவ எரிசச 

லூட்டிைது.
"என்்ன உன்ந்னாட ஒப்பிடநவா?" ந�லும் உசுப்பி்னான்.
"உன்ந்னாட நபச ோன் சரடி இல்கை.. இப்பிடி பின்்னாை ்கைவா 

வநது ்கக்தககி் ்கக்தைகை ஒட்டு ந்கக்க சவக்கம் இல்கைநைா?" 
சி்னந்தாள்.

"என்்ன அவனுககு கபத்திைம் என்ட ்கக்தகை ஒட்டு ந்கட்ட 
துகந்கா இவநைா துள்ளு்ா? அவனுககு கபத்திைம் என்டது 

அவள் மறுபக்கம் 
திரும்பி 

அமமதியா்க 
நின்ாள். அவளின 
வாய்களில் இருந்து 

எந்்தவவாரு 
வார்தம்த்களும் 
வரா்த்தால் அங்கு 

குறுகிய 
நேர்ததிற்குள் 

நபரமமதி வ்தாற்றி 
வ்காண்டது
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thukyu;

"அதிலை செலைரணலணை வீட்டடியிலை நிண 
்டால நாலைஞ்சு மீன்ாறர் வருவங்ள் நலை மீனு 
மாம்.. விலையும் பறவாயிலலையாம்'' எணடு 
எனலர மனிசி ் லைசெது ஒரு நலை விெயமல்ை? 
செலைரணலணை வீடடுக்குப் ்பானன. ைம்பர் 
அஙல்யிருந்துது. செலைரணலணையினலர ் மள் 
''வாங்்ா மாமா.. இருங்்ா'' எணடுது. ்பந் 
சைனன ்லைக்்த் சைா்டஙகினம் எண்டலை 
சொலை்வ ் வணும்?

''சூசூ... ஊர்டஙகு எண்டலைச ெத்தியம் பண 
ணிச சொனனாலும் நம்புற மாதிரி்ய கி்டக்குது?'' 
எணடு சைா்டக்கினன ் லைலய. ைம்பர் உ்டலன 
குறுக்ல் நுலைஞ்ொர் ''அது ஊர்டஙகு இரவு 
பத்துக்கும் விடிய நாலுக்கும் இல்டயிலையல்ை… 
இப்ப ப்லிலை ைனிலமப்படுத்ைலைா்ன… அைா 
லைைான ெனம் திரியுது'' எணச்டாரு புது விைக் 
்த்லைச சொலலிசசுது.

செலைரணலணையினலர ்மள் பிைத்ைாச 
சிரிசசுப்்பாடடுது. பிறகு ''ைம்பணலணை உந்ை விைக் 
்த்லை ஆரணலணை ் ணடுபிடிசெது? உங்ளுக்கு 
சொனனைாரணலணை? அந்ை வருெத்துக்்ான 
சிந்ைலனயாைர் விருது குடுக்்ைாம்..'' எணடு 
பிறகும் சிரிசசுது. ைம்பர் முளிசொர். ''ஆசரணடு 
பிள்லை சொலை? உஙல் எலைாரும் திரியினம்… 
்றாடடு்ள் ெந்தியளிலை ஆமியள் சபாலிசு்ள் 
நிக்குைல்ை அவங்ள் ஒணடும் பலறயாமலுக்கு 
நிக்கிறலைப் பாத்ைா அது ெரிைான ் பாலையல்ை 
கி்டக்குது?'' எணடு செலைரணலணைைான ைம்ப 
ருக்்ா் ெப்்பாட பணணிறமாதிரிச சொலலிப் 
்பாடடு எலைாலரயும் ஒரு பார்லவ பாத்ைார்.

''அவங்ள் ெனம் பாவசமண்்டா எனனத் 
துக்்்ா ்பொமல நிக்கிறாங்ள். உணலமயா 
ெனம் வீடடுக்ல்்ய கி்டந்ைா ொப்பிடுறதுக்கு 
எனன கி்டக்கு? அலையிலைச செய்து ஏ்ைா ் ாசு 

்ை்டாடடில ொப்பிடுகிறதுக்கு எனன செய்ய?'' 
எணடு நான சொனனன. அதுக்கு அவள் சபடல்ட 
''் ாசு ்ைடுறது ஒரு பக்்ம் ொமானு்ள் ்ைடுற 
ைல்ை சபரிய ்வலையாப்்பாசசுது? நாடடுக் 
குள்ை ைாராைமாய்ச ொமானு்ள் கி்டக்ச்ணடு 
வாய்க்கு வாய் சொலலுகினம்… ்ல்டயளிலை 
இலலைசயண்டா எஙல் கி்டக்ச்ண்டது 
சைரியாமலுக்ச்ா இருக்கினம்?  ெனம் பாவம்..'' 
எண்டாள் அவளினலர ்லைக்குப் பினனாலை 
சபரிய உணலம கி்டக்குைல்ை?

''உது்ள் உனக்்்னரியம்மா? அது்ள் சபரிய 
இ்டங்ளினலர பிரசெலனயல்ை?'' எண்ட செலை 
ரணலணை ்மலை அ்டக்்ப் பாத்ைார். அவள் 
விடுவா்ை? ''அது்ள் சபரிய இ்டத்துப் பிரசெ 
லனைான எண்டது எலைாருக்கும் சைரியும்.. 
அலை மலறக்கிறதுக்குத்ைா்னா எனன்வா ெனம் 
சபாறுப்பிலைாமல ந்டக்குது ஒழுஙகு  விதியலைக் 
்ல்டப்பிடிக்குதிலலை, ்டடுப்படுகுதிலலை, 
சொலவழி ் ்க்குதிலலை எணடு ஒ்ர மாதிரி்ய 
சொலலிக்ச்ாண்டல்ை சபரிய இ்டங்ள் 
இருக்கு?'' எண்டாள்.

''உணலமைான பிள்லை உனலர நியாயமும் 
ெரிைான ச்ாப்பரினலர பயமும் நியாயந்ைான… 
நான அதிலை வீட்டடியிலை வாங்ாமலுக்கு 
இஞ்ெ மீன வாங் வாறது பிலைைான.. அதுைான 
அநாவசியமான ந்டமாட்டம். ஆனால மலிவாய் 
வாஙகினாலத்ைா்ன ்டடுப்படியாகும்? அப்பிடி 
்ைடி வாங்ாடடில ் ாெல்ை அனியாயமாகுது… 
ல்யிலை மடடுமட்டாய்க் கி்டக்கிற ்ாலெ ஏன 
வீணைாய்க் குடுப்பான எணடு நான ் யாசிக்கிறன.. 
ஒவசவாருத்ைனும் அப்பிடித்ைா்ன நிலனக்் 
்வணடிக் கி்டக்குது…இலலை்யா?'' எண்டன. 
எலைாரு்ம ஓசமணடினம்.

''் லியாணை வீடு செத்ை வீடு ொமத்திய வீடு 
பிறந்ைநாசைணடு கூடிக்கும்மாைமடிக்கிறலை 
்வணுசமண்டால சபாறுப்பிலைாத்ைனம் எணடு 
திட்டடடும்… ஆனால உலைசசுச ொப்பிடுறதுக்கும் 
ொமானு்லை மலிவாய் வாஙகிறதுக்குசமணடு 
ெனம் வீட்டாலை சவளியாலை வருகுசைண்டலை 
குலறசொலலுற ைகுதி ஒருைருக்கும் இலலை..'' 
எணடு செலைரணலணையினலர சபடல்ட 
சொலலிப்சபாடடு அங்ாலை ் பானாள்.

முளிசசுக்ச்ாணடிருந்ை ைம்பர் ''உணணைாலணை 
சைரியாமலைான ்்க்கிறன! ஊர்டஙகுசெட்டம் 
இரவுக்்்ா முழு நாளுக்கு்மா?'' எண்டலைக் 
்்க்்ப் பாவமாய்க்கி்டந்துது. ''முழுநாளுக்குந்ைான. 
ெனத்லைக் குலறசொலலுறலை விடடுப்்பாடடு 
ெனத்தினலர வயித்துப்பாடடுக்கு ஏைாலும் செய் 
வம் எணடிற சிந்ைலன வந்ைாத்ைா்ன? கிளிப் 
பிள்லைப் பா்டம் மாதிரி சொலலிக்ச்ாணடி ருக்் 
்வணடினதுைான..'' எணடு நான சொலலிக்ச்ாண 
டிருக்் மீன்ாறன வந்திட்டான. மீனவாங்ப் 
்பாட்டம்.

கதிரேசன் காத்தவோயன்

எனக்கு எப்ப்வா சைரியும்.."
"அவனுக்கு லபத்தியம் இலலை எனடு சொலலுறது உனக்கு விைங்லை்யா முண்டம் " 

பார்லவயாள் எரித்ைாள்.
"இஞ்்ெ ெந்துரு உனக்கு இப்்பா எனன பிரசசிலன... ஆ..." சுந்ைர் முறுகினான.
"நானும் அவளும் ைா்ன ் லைக்கிறம். உனக்கு எனன பிரசசிலன.." பதிலுக்கு முறுகினான 

ெந்துரு.
"என்னா்ட யாரும் ்லைக்் ்ைலவயிலலை. நான அவங்்ைா்ட ்லைக்்ைான வந்ைன. 

நீ மூடிக்ச்ாணடு ் பா்டா" வார்த்லையில வனமத்லை சைளித்ைாள்.
"அைான அவ்ை சொலலிட்டாள் எல்ைா.. இதுக்கு ் மை ஏைாசசும் ் லைசொ என்டா ் லை 

்வற மாதிரி ் பாகும்.." ஒரு அடி முன்ன ந்ர்ந்து சுந்ைர் இலரய, ராஜூ அவனின ல்்லை 
பிடித்து ொந்ைமாக்கினான.

்மறச்ாணடு ்பெ இயைாைவனாய் ரவீனாலவயும், சுந்ைலரயும் முலறத்து ச்ாணடு 
அஙகிருந்து விைகினான ெந்துரு. மூவரும் அவலன எரிசெ்ைாடும், ்்ாபத்்ைாடும் பார்த்து 
ச்ாணடிருந்ைனர்.

பயணைம் சைா்டரும்...

்தமிழர் ்தேப்பில் 
மனி்த உரிமம விவகாேம்
ைமிழ் அரசியலவாதி்ள் மட்டத்தில 

ஏற்ன்வ ஆயுை அலமப்பு்ளில 
இருந்ை பைர் ைமது அலமப்பு்ள் ொர்பா 
்வும் இந்திய இைஙல் பல்டயினரின 
பினனணியிலும் செயறபட்ட்வலை பை 
மனிை உரிலம மீறல்லை ் மறச்ாணடி 
ருப்பைால அவர்்ள் ஊ்ட்ங்ளுக்குக் 
்ருத்து சவளியிடுவது்பாை ஐ.நா. மனிை 
உரிலம ஆலணையருக்குத் ைமது எழுத்து 
மூை ஆவணைங்லை அனுப்ப முடியாது 
(அவவாறு அனுப்பினாலும் அவறலற 
ஐ.நா. பரிசீலிக்்ப்்பாவதிலலை). கூட்ட 
லமப்பு ஓர் அரசியல ் டசியா் இருப்பி 
னும் சர்ைா, புசைாட ஆகிய ஆயை 
அலமப்பு்லைத் ைமது கூட்டா் லவத்தி 
ருப்பதும் விக்்னஸவரன அணியில 
சு்ரஷ் பி்ரமசெந்திரன, சிவாஜிலிங்ம் 
்பானறவர்்ள் இ்டம்சபறறிருப்பதும் 
மனிை உரிலம வி்டயங்லைப் ்பசுவ 
ைற்ான ைைத்லை அந்ைக் ்டசி்ளுக்கு 
இலைாது செய்திருக்கிறது.

ஐ.நா. மனிை உரிலம ஆலணையரின 
அறிக்ல் எனபதில பத்்ைாடு பதிசனான 
றா்த் ைமிைர் வி்டயங்ள் சுடடிக்்ாட 
்டப்படடிருக்கிற்ை ைவிர அதில ்வ்ற 
தும் இலலை. இது 48ஆவது கூட்டம் 
51ஆவது கூட்டத்சைா்டரில தீர்க்்மான 
முடிவு்ள் ைமிைருக்குக் கில்டக்கும் என 
நா்டாளுமனற உறுப்பினர் சுமந்திரன 
குறிப்பிடடிருக்கிறார்.

ைமிைர் ைரப்பு உள்நாடடிலும் சவளி 
நாடடிலும் ஒறறுலமயினறிச சிைறியிருப் 
பைால இறுதிப் ்பார் சைா்டர்பில 
இைஙல் அரலெப் சபாறுப்புக்கூற லவப் 
பது எனபது எந்ை வல்யளிலும் ொத்தி 
யமிலலை. ்டிைம் எழுதுவதில ைமிழ்த் 
ைலைவர்்ள் சொறபிலை, சபாருடபிலை, 
இைக்கிய இைக்்ணைப் பிலை்லைத் ் ைடு 
வைா்ைா அவறலறசயலைாம் சீர்செய்து 
திருத்திய ் டிைம் ஒனலற அனுப்புவைா்ைா 
ஐ.நா. மனிை உரிலம்ள் ெலப இைறகு 
்மல ைமிைர் வி்டயத்லைக் ்ருத்தில 
எடுக்்ப்்பாவதிலலை எனபலைக் ் ்டந்ை 
12 வரு்ட்ாை அனுபவத்தின ஊ்டா்த் 
ைமிழ் மக்்ள் புரிந்துச்ாள்வ்ை இன 
றுள்ை ் ைலவயாகும்.
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அகரத்தில் 
மூன்று உறை கிணறுகள் 

ஒரரயிடத்தில்...!
சிவ்ஙல  ்மாவட்டம் திருப்புவனம் அரு்் 

உள்ை கீைடி, மணைலூர், அ்ரம், ச்ாந்ைல் 
ஆகிய இ்டங்ளில இதுவலர ஆறு ்ட்ட 
அ்ைாய்வு பணி்ள் நல்டசபறறுள்ைன.

ைற்பாது 7ஆம் ் ட்ட அ்ைாய்வுப் மணி 
்்டந்ை பிப்ரவரி மாைம் சைா்டஙகி நல்ட 
சபறறு வருகிறது. இதுவலர 15 ஆயிரத் 
துக்கும் ் மறபட்ட சபாருட்ள் கில்டத்துள் 
ைது குறிப்பி்டத்ைக்்து.

இந்நிலையில அ ர்த்தில நல்டசபறறு வரும் 
அ்ைாய்வின ்பாது 8 அடி ஆைத்தில 
ஒ்ர குழியில 2 அடுக்கு மறறும் 3 அடுக் 
கு்ள்ச்ாண்ட அரு்் அரு்் 3 உலற 
கிணைறு்ள் ் ணடுபிடிக்்ப்படடுள்ைன.   இவ 
வாறு கில்டப்பது இது்வ முைனமுலற ஆகும். 
இது ஆராய்சசியாைர்்ளி்டம் மிகுந்ை 
 ஆர்வத்லை  ஏறபடுத்தி உள்ைது.

இைலன சைா்டர்ந்து அ்ைாய்வுப் ந்டத் 
தும் படெத்தில இைன அ்ைம் உயரம் மற 
றும் முழு பயனபாடும் சைரியவரும் எனறு 
ஆராய்சசியாைர்்ள் கூறுகிறார்்ள்.

்மலும் அ்ரத்தில கில்டத்துள்ை உலற 
கிணுறு்லை பறறி  சைாலலியல  துலற  
அலமசெர் ைங்ம் சைனனரசு ைனது டவிட 
்டர் பக்்த்தில அ்ரம் இப்்பா சி்ரம் ஆசசு 
என  பதிவு செய்துள்ைார்.

்மலும் சைா்டர்ந்து கீைடி,ச்ாந்ைல் 
மணைலூர் அ்ரம் ஆகிய நானகு இ்டங்ளில 
அ்ைாய்வுப் பணி்ள் சைா்டர்ந்து நல்ட 
சபறறு வருகினறன.
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எண்ணங்கள் வழி செயல்கள் ஒவசவொன்றுக்கும் ஒரு 
ந�ொக்்கம் உண்டல்லவொ? அந்த ந�ொக்்கம் அ்தனையன்டவ 

்தற்கொை முயறசி எை  யொவுக்குமொை உநது வினெ எஙந்கயிருநது 
வரநவணடும்? எண்ணத்துக்குரியவைொகிய �ொனிலிருநது அந்த 
உநதுவினெ கின்டக்்கொதுவிட்டொல எண்ணத்துக்்கொை செயல வடிவம் 
எப்படிக் கின்டக்கும்? ஆ்க �ொன் என்்பது ்தவிரக்்கக் கூடிய்தொ? 
்தவிரத்து விடடு எ்தனைச் ெொதிக்்கபந்பொகிந�ொம்? எ்தனைச் ெொத்திய 
மொக்்கபந்பொகிந�ொம்?

்பறறுக்்களிலிருநது விடு்படு்தல என்கிந�ொநம அது ெொத்தியமொ 
ை்தொ? ்கற்பனையு்ல்கொயிருக்கி� மறுபி�பபு இன�வன்திருவடியின் 
ந்பரின்்பபந்பறு ந்பொன்� ்கறபி்தங்கனை ்தன்லக்கு நமலும் ்தன்லக் 
குள்ளும் நின�த்துக்ச்கொணடிருப்பது்தொன் ்கொவித்திரிவது்தொன் 
்பற�றுநின்லயொ? புறறு என்்ப்தன் அரத்்தம் என்ை? ்பற��ல என்்ப 
்தன் அரத்்தம் என்ை? இஙந்க எண்ணமும் செயலும் முரண்படுவன்த 
அவ்தொனிக்்க முடியவிலன்லயொ? எண்ணநம ்தைக்குள் முரண 
்படுகி�ந்த? உ்ணரமுடிகி�்தொ? முரண்கள் எபந்பொதுநம முடடி 
நமொதிக்ச்கொணடிருக்கும் என்்பது இயறன்க. அப்படியொயின் �ொம் 
எதிர்பொரக்கி� அனமதி கின்டத்துவி்ட வொய்பபுக்்கள் உண்டொ?

எதிர்கொ்லம் மறுபி�பபு இன�வன்திருவடி என்ச�ல்லொம் ந்பசுகி� 
்கற்பனைக் ்கொைறபுள்ளினய அன்டவது அல்லது அணபிப்பது என் 
்பை ெொத்தியமொ? அ்தற்கொை முயலவு்கள் எல்லொம் வீ்ணல்லவொ? 
ய்தொரத்்த உ்லகில நி்கழ்கொ்லத்தில ச்தொடடு்ணர முடிந்தைவறன� 
உ்தறிசயறிநது விடு்தல ெொத்தியமொ? அதுவும் ்கற்பனைனயப பிடிப 
்ப்தற்கொ்க நி்கழ்கொ்ல ெொத்தியங்கனை ன்க�ழுவ விடு்தல என்்பது 
சிந்தனைத் ச்தளிநவொடிருக்கி� ஒருவைொல செய்துச்கொள்ை முடி 
யுமொ? 

�ொன் எனும் ஒரு ச்தொ்டக்்கப 
புள்ளியும் இன்று என்கி� நி்கழ 
ய்தொரத்்தப புள்ளியும் அவறறுள் 
ளுள்ை ெொ்த்க ்பொ்த்கங்களும் 
அவற�ொல எழுப்பப்படுகி� சிக் 
்கல்களும் அவறறுக்்கொை தீரவு்க 
ளுமின்றி இருக்கின்� ஒருவைொல 
எ்தனைச் ெொதிக்்க முடியும்? 
எ்தனை எட்டமுடியும்?

�ொன் என்கி�ன்த ச்தொ்டக்்கப 
புள்ளியொ்கக் குறிப்ப்டதுகூ்டச் ெரி 
யொைது்தொைொ? அ்தனை னமயப 
புள்ளிசயன்றுகூ்டச் செொல்ல முடி 
யுமல்லவொ? எமது எண்ண வனை 
யங்கள் உற்பத்தியொவது அங்கல 
்லவொ? எண்ண வனையங்கள் உற 
்பத்தியொவது மடடுமல்ல விரிநது 
வியொபிப்ப்தற்கொை உநது வினெ 
கூ்ட அந்த னமயபபுள்ளி்தொநை? 
நூலினை அறுந்த ்பட்டம் உயரநது 
்ப�க்்க வொய்பபுநைதுமுண்டொ? 
அ்தறகு ஒரு இழுவினெ அல்லது 
பிடிமொைம் ந்தனவப்படுகி� 
்தல்லவொ? �ொன் எனும் �ொ்ணறுநது 

உயர்தல ெொத்தியமொகுமொ?
�ொசைனும் ஒன்றும் அ்தன் கினை்கைொை எைது எைக்்கொை எைக் 

்கொ்க ந்பொன்�ைவும் இலன்லசயன்்பன்த ்கற்பனை செய்து ்பொரக்்க 
முடிகி�்தொ? அதில என்ை ெொரம் இருக்கி�து? என்ை அரத்்த 
மிருக்கி�து? �ொன் எனும் ச்தொ்டக்்க நின்லபபுள்ளி இல்லொது �ொசம 
ன்ந�ொ �ொங்கசைன்ந�ொ நீசயன்ந�ொ நீங்கசைன்ந�ொ என்தயொவது 
அரத்்தப்படுத்திக்ச்கொள்ை முடியுமொ? அப்படிச் ெொத்தியங்கள் உள்ை 
ைவொ? எனமயறி்தல என்்ப்தன் நின்ல னமயம் எனையறி்தல அல்லவொ? 

என்னை �ொன் அறிநது ச்கொள்வன்த விடுத்து எைக்கு சவளிநய 
யுள்ைவறன� எப்படி அறிநதுச்கொள்வது?

இப்பகுதிக்்கொை ஒரு துன்ணப ்பகுதிநய இது. 
�ொம் ய்தொரத்்தமொை எம்னம(என்னை) விடுத்து எஙச்கஙந்கொ 

அன்லகிந�ொம். விஞ்ொைம் மனி்தைது செயல்கனைசயல்லொம் அவ 
ைது எண்ணங்கநை ச�றிப்படுத்துவ்தொ்க உறுதிசெய்்த்தன் பின்ைொ 
லும் ச்தளிவுச்ப�முடியொ்த நின்லக்குள்்தொன் இருக்கிந�ொம் என்்பது 
்கெப்பொை உணனமயல்லவொ? ஏற்கைநவ யொரொந்லொ என்ை ந�ொக்்கத் 
துக்்கொ்கநவொ உருவொக்்கப்பட்ட ்கருத்து்கள் அ்தனை உருவொக்கிய 
வனுக்கு ்பயனுள்ை்தொ்க இருக்்க்லொம். இருக்்கநவ நவணடும்.

�ொன் என்்பன்த விடச்டொழியுங்கள் என்று ந்பொதித்்தவன் �ொன் 
என்கி� ்தன்னை விடச்டொழிநது்தொன் அப்படிச் செொன்ைொைொ? 
விடச்டொழியுங்கள் எை முன்னின்லயில செொல்ல நவணடிய ந்தனவ 
என்ை? ெரி ந்தனவயிருக்கி�்தொ்கநவ ச்கொண்டொலும் ்தன்னைநய 
ச்தொன்லத்்த ஒருவன் செொல ந்கட்கப்ப்டக் கூடியது்தொைொ? ்தன் 
னைநய ்கவனித்துக்ச்கொள்ைத் ்தவறுகி� ஒருவைொல வொழக்ன்க 
்பறறி எந்தைவுக்குத் திருத்்தமொ்க ்கவனிக்்க முடியும்? ்தன்னின்ல 
பி�ழந்தவைொ்க அல்லது உ்ணரவற�வைொ்க அவனைக் ்கவனிக்்க 
நவணடியுள்ை்தல்லவொ?

்தொனிருக்கும் ய்தொரத்்தத்ன்த உ்ணரமுடியொ்தவைொல �ொனை என்கி 
�ன்த ்கறபிக்்க முடியுமொ? சிநதிபந்பொம்.

மலிவு 
விலையில் 
கஙகணா...?

்தன்லவி ்ப்டத்தில �டித்்த ன்கநயொடு 
்கங்க்ணொவுக்கு இரொமனின் மனைவி சீன்த 
யொ்க �டிக்கும் அடுத்்த ்ப்ட வொய்பபுக் 
ன்கக்கு எடடியிருக்கி�து. ்ப்ல சமொழி்களில 
பிரம்மொண்டமொ்க உருவொகி வருகின்� 'சீ்தொ 
அவ்தொரம்' தினரப்ப்டத்தில �ொயகியொ்க 
�டிப்ப்தறகுக் ்கங்க்ணொ ர்ணொவத் ஒப்பந்தம் 
செய்யப்படடுள்ைொர. 

அ்லொவுகிக் ந்தெொயின் இயக்்கத்தில உரு 
வொகும் இந்தப ்ப்டத்தில ்கரீைொ ்கபூர்தொன் 
சீன்தயின் ்பொத்திரத்தில �டிப்பொர என்று 
கூ�ப்பட்டது. இதில �டிப்ப்தறகு அவர 
அதி்க ெம்்பைம் ந்கட்ட்தொல ்கங்க்ணொ ர்ண 
வத் �டிக்கி�ொர. இன்தப ்ப்டத் ்தரபபும் உறுதி 
செய்துள்ைது. ்கரீைொ ்கபூனரவி்ட மலிந்த 
ெம்்பைத்தில ஒப்பந்தமொகியுள்ை ்கங்க்ணொ 
ர்ணவத் ்தன்லவி ்ப்டத்ன்தயடுத்து இதிலும் 
்த்டம்்பதிக்்கவுள்ைொர.

இந்தப ்ப்டத்தின் சு்லசரொடடினயத் ்தைது 
இன்்ஸ்டொகிரொம் ்பக்்கத்தில ்பகிரநதிருக்கி�ொர 
்கங்க்ணொ. அவரு்டன் எடுத்துக்ச்கொண்ட 
ஒளிப்ப்டத்ன்தப ்பகிரநது, 'சீ்தொ ச்தொ்டஙகு 
கி�து. இதுவனர ெரியொ்க ஆரொயப்ப்டொ்த 
ச்தய்வீ்கக் ்க்தொ்பொத்திரத்ன்தப ்பறறிய ்கைவு 
்தறந்பொது உணனமயொகியிருக்கி�து. சீ்தொ 
வொ்க �டிக்்க ்கங்க்ணொ ர்ணொவத்ன்த ஒப 
்பந்தம் செய்்ததில எைக்கு மிக்்க மகிழச்சி.'' 
என்றுள்ைொர இயக்கு�ர அ்லொவுகிக் ந்தெொய். 
்கங்க்ணொவு்டன் இதிலும் '்தன்லவி' தினரப 
்ப்டத்துக்குத் தினரக்்கன்த எழுதிய விஜ 
நயநதிர பிரெொத் இன்ணகி�ொர. அவரது 
தினரக்்கன்தயில்தொன் உருவொகி�து சீன்த...!



18  - 24 
புரட்டாதி 2021 19

thukyu;

வேலணையூர் _ தாஸ்

9

ச�ோ.பத்மநோதனின் பிந்திய கவிததகள் 34 ்மதையோளததில் ம்மோழி 
மபயர்ககபபட்டு மெளியிடபபட்டுள்ளன. ம்மோழி மபயர்ததெர்  சக.எஸ் 
மெங்கிடோ�ைம். இதமதோகுபபு கவிஞர், வி்மர்�கர், நோட கோசிரியர், 
ம்மோழிமபயர்பபோளர் எனப பன்முக ஆளூத்ம பதடதத மு.�ச்சிதோ 
னந்தனுககுச் �்மர்பபணம்.

சகரளததின் மகோடுங்கல்லூதரச் ச�ர்ந்த கவி ம�பஸ்தியன் த்மது  
Pulitzer Books ஊடோக இதத மெளியிட்டுள்ளோர். இந்தச் 
ம�ய்திதய அணத்மயில் முகநூலில் படிகக கிதடததது

ச�ோ.போ என எல்சைோரோலும் அன்போக அதைககபபடும் ச�ோ.பத்ம 
நோதன்  அெர்கள் ஈைததின் ததைசிறந்த முதத கவிஞர், சபச்�ோளர்,  
ம்மோழிமபயர்பபோளர், விரிவுதரயோளர் எனப பன்முக்மோகச் ம�யறபடு 
பெர்.

காேடிச் சிந்து
ேடக்கிருததல்
ஆபிரிக்கக் கவிணதகள்
ததன்னிலஙணகக் கவிணத
நிதனவுச் சுெடுகள் உட்படப பை நூல்கதள எழுதியெர்.இெரது 

கவிததகள் ்மதையோளததில் மெளியிடபபடுெது அெருககுக 
கிதடதத ்மதிபபு ்மட்டு்மல்ை ஈைக கவிததகளுககுக  கிதடதத அங்கீ 
கோர்மோகவும் மகோள்ளபபடைோம். ெோழ்ததுககள் ச�ோ.போ ச�ர்.

இெரது பதைய கவிததமயோன்று இதணயததில் கிதடததது. 
கோதர சுந்தரம் பிள்தள அெர்கள் கோை்மோனசபோது இெரோல் எழு 
தபபட்டது. துயரும் ஆறறோத்மயும்  நிரம்பியிருககிற அககவிதத 
ம�ம்்மண ெோ�கர்களுககோக...

தமிழரானவர் முதுச�ாம்
காரை என்ற புரைபெயர் தாங்கியய
கவிரத வானில் எறிதத முழுநிலா
ஊரைத தனபைழுத தூழியத தால்தமிழ்
உலபகலாம் நிரல நாட்டிய உததமன
ஆை வாைமற்(று) ஆய்வுகள் பெய்தவன
அநுெ வஸததன ஆசிரியர் நடுவனஓர்
தாைரக எைப் யொற்றிடத தககவன
தமிழ ைாைவர் முதுபொம்நம் சுநதைம்
நாட்டுக கூததுககள் ஆடி நயநதவன
நாட கததின வளங்கள் அறிநதவன
ஏட்டில் கூததுப் ெழககும் அண்ாவியார்
இைபவ லாம்மத தளதபதா டிரெததிடும்
ொட்டில் பநஞரெப் ெறிபகாடுத துப்ெல
ொததி ைங்கரள ஆட்டிப் ெரடததவன
வாட்டும் யநாய்தரு வாரதயினூடும் நம்
மரலய கததவர் கூதரத ஆைாய்நதவன
ஆை வாைங் கடநதவன தனமுதுகு
ஆரும் ஏ்ற அனுமதிக காதவன
ஈை அனபிைன உதவிகள் பெய்வதில்
ஈடில் லாதவன நட்புக கிலகக்ம்
யநரில் யொயிரு வார்தரதகள் பொல்லிககண
நீரி லாட்ட ஒண்ாத மிகப்பெருந
தூைமாம் எனும் யொகம் சுமநதைம்
தூய பநஞசியைாய்! பெனறுவா நணெயை!
கணர் மூடிநீ தூங்குகி்றாய், உன்றன
காதல் மககள் கணணீர் கடலாட, நான
எனை வா்றவர்க காறுதல் பொல்லுயகன!
ஏவர்தாம் எைக காறுதல் பொல்லுவார்!
விணர் மூடிக கவிநதது காரிருள்
வீட்டில் எல்லா விளககும் அர்நதை
எண் எண் இனிககின்ற ெணபியைாய்
எணணுயகன உரை எனர்றககும் எணணுயகன!

சிவலணடக் கவிணதகள்
பைம் தமிழ்க கவிததகள் தோன் மகோணடிருககின்ற ஓத� அத்மவு 

இைககணம் என்பதறசகறப  பல்செறு ெதகயோன  போவினங்களோக  
ெதகபபடுததபபட்டு இருககின்றன. அது ்மட்டு்மன்றி அதன் அைதக 
கருததுச்ம�றிதெக கூட்டும் ெணணம் பை  அணி அைங்கோரங்கதளயும் 

தகயோணடு அககோைபபுைெர்கள் போடல் இயறறினோர். இதில் ஒன்றுதோன் 
சிசைதடஅணி. புைெர்கள் மபரும்போலும் ஒரு மபோருதளசய அத்மத 
துப போடுெர். சிை சநரங்களில் ஒசர போடலில் இருசெறு மபோருள் 
அத்மயு்மோறும் போடுெர். தமிழில் ஒரு ம�ோல் பை மபோருள் உணர்தது 
ெதும் உணடு. அசதசபோை ஒரு ம�ோல்மதோடரும் மெௌ;செறு ெதகயோ 
கப பிரிபபதறகு ஏறற ெதகயில் அத்மயும்சபோது பை மபோருள் தருெது 
உணடு. இதததகய ம�ோறகதளயும் மதோடர்கதளயும்  ஒரு போடலில் 
அத்மதது இரு செறுபட்ட மபோருள்கதளப போடத ததைபபட்டதன் 
விதளெோகசெ சிசைதட அணி சதோன்றியது. இததன 'இரட்டுற ம்மோழி 
தல்' என்று கூறுெர். இவெோறு சிசைதடபபோடல்கள் போடுெதில் கோள 
ச்மகபபுைெர் சிறந்து விளங்கினோர். உதோரணததிறகு அெரது போடல் 
ஒன்று... போம்புககும் ெோதைபபைததுககும் சிசைதட ...

நஞசிருககுந யதாலுரிககு நாதர்முடி யமலிருககும்
பவஞசிைததிற் ெற்ெட்டான மீளாது -விஞசுமலர்த
யதம்ொயுஞ யொரலத திருமரலைா யனவரையில்
ொம்ொகும் வாரழப் ெழம்.    (4)

போம்பிடம் நஞ்சு இருககும். போம்பு தன் சதோதை உரிககும். சிெமபரு 
்மோன் முடிச்மல் இருககும். மகோடிய சினததில் அதன் பல்ைோல் 
கடிககபபட்டோல் உயிர் மீளோது.

ெோதைபபைம் தநந்துசபோயிருககும். ெோதைபபைததின் சதோல் 
உரிககபபடும். சிெமபரு்மோன் பதடயலில் ச்மைோன மபோருளோக 
இருககும். மகோடிய பசிசயோடு இருககும் ஒருெர் பல்லில் பட்டோல் அப 
பைம் மீணடுெரோது.

இவெோறு பைந்தமிழ் இைககியததில் பை  சிசைதடபபோடல்கள் 
கோணபபடுகின்றன.  இவெோறு புைெர்கள்போடிய இந்தச் சிசைதட 
அணிதய பயன்படுததிக கணணதோ�ன்  சபோன்ற பை பிறகோைக 
கவிஞர்களும் போடல்கதள எழுதியுள்ளனர். ஈைததிலும் சிசைதடக 
கவிததகள்  பை புைெர்களோல் எழுதபபட்டுள்ளன.  ஆயினும் இததத 
தறகோைததில்  திறம்பட எழுதுகிற  கவிஞரோக இ .சு முரளிதரதனக 
குறிபபிடைோம்.

இ.சு. முரளிதரன்
யோழ்பபோணததின் ெட்மரோட்சியில் உள்ள 

கரணெோதயச் ச�ர்ந்தெர். கவிஞர், சிறுகதத 
எழுததோளர், கட்டுதரயோளர், சினி்மோ வி்மர்� 
கர், �ஞ்சிதகயோளர்  எனப பை தளங்களில் 
இயங்கும் இ .சு. முரளிதரனின் சிசைதடக 
கவிததகள் இரணதடச் ம�ம்்மண ெோ�கர்க 
ளுககோக இங்கு தருகிசறன்.

பாரதியும் யாணையும் (சிவலணட தேணபா)

சிநதுகள் ஈர்ப்ொல் புதுகக விரதகளுககும்
உநதியதால் உசெக குயிற்ொட்டால் - பெநதமிரழ
ஏற்றியதால் யாரைரக தூககலால் ொைதிரயப்
யொற்று ெரையாய்ப் புகழ்நது..

ேடிவேலும் வதனும்  (சிவலணட தேணபா)

கூட்டிர்வால் நககலால் ொததிைம் ஏற்ெதால்
ஈட்டும் ெ்ததால் வரதெடலால்-  ொட்டும்
உர்றவதால் எனறும் வடியவலு ொரில்
நர்றரய நிகர்ததார் நமககு!
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யாழ்ப்ாணத்தைச் சூழந்துள்ள சது்பபுநிலக் கடற்குதிகளில் 
வாழகின்ற மீனக்்ளவிட ் ா்்ற-கற்ாசிகள ் டர்ந்துள்ள கடல் 
்டுக்்ககளில் வாழகின்ற மீனகளின ருசி அதிகம் என்து மீன 
வர்களின ் ரவலான கருதது. கடல் மீனபிடியானது ் ருவகாலங் 
களுக்கு ஏற்வவ ததைாழில் வேரத்தை நிர்ணயிக்கி்றது. கா்ல, 
மதியம், மா்ல, இவறறுக்கு இ்ட்ப்டடவவ்்ளகள என மீன 
வர்கள மீனபிடியில் ் ரதைர்ப்டட வேரங்களில் ஈடு்டுகி்றார்கள. 

மா்ல அல்லது சூரியன ம்்றந்து இருள்டரத ததைாடங்கிய 
வவ்்ளகளிலும், ேளளிரவுக்கு முன்ாக நிலவு வதைானறுகி்ற 
வவ்்ளகளிலும் மீனபிடிக்கச் தசல்வது அதில் ஒரு வ்க. அந்தை 
மீனபிடி்ப்்ச் ''தசக்கல்'' ததைாழில் எனறும், ேளளி்ர்வத 
தைாண்டிய அல்லது சூரியன உதிக்க முற்டுகின்ற அதிகா்ல 

வவ்்ள மீனபிடி்ப்் ''தவள்ளா்பபு'' 
எனறும் அ்ை்ப்து மீனவர்கள மததி 
யில் இருக்கும் வைக்கம். 

்ைங்காலததில் தசக்கல் ததைாழிலில் 
கி்டக்கின்ற மீனக்்ள (அந்தைக் காலத 
தில் த்ருதமடு்பபில் ததைாழில் தசயவ 
தில்்ல. ேவீன வ்லகள, இயந்திர சாதை 
னங்கள, த்ருமுதைலாளிகளின முதைலீடடுக் 
க்ப்ல்கள இல்்ல. தைனிே்ர்கள சிறிய 
்ளவில் க்ரவயாரங்களில் ததைாழி லில் 
ஈடு்டடுத தைமது அன்றாட வாழவா 
தைாரத்தை்ப வ்ாக்கும் வ்கயிவலவய 
ததைாழில் ேடவடிக்்ககளில் ஈடு்டடனர். 

மறுோள ச்ம்ப்தைறகு ் வததிரு்ப் 
தைறகுக் குளிர்சாதைன்ப த்டடிகள இருக்க 

வில்்ல. அந்தை மீனக்்ள அவிதது ்வதது மறுோள கறி 
யாக்கும் ்ைக்கவம இருந்தைது. தைனியாக நீரூறறி அவி்ப்்தை 
விடத தீயல் தசயது்வததுவிடடு (தீயச்சு ் வததைல்) மறுோள 
ச்மக்கும்வ்ாது அந்தை மீனகூடடு அதிக ருசி்யத தைருவதைாக 
இருந்தைது. அவவா்றாகததைான மீனவர் சமூகததில் மீ்னத தீயச்சு 
்வக்கும் ்ைக்கம் ததைாடங்கியது எனகி்றார்கள க்ரவயார 

மூதைா்தையர்கள 
்லர். அததை்கய 
மீன தீயல் குறித 
துததைான இந்தை 
வாரம் ச்மயல் 
்குதியில் ோம் 
்ார்க்கவிருக்கி  
வ்றாம்.

முரல், கா்ர, 
தேததைலி, சி ்றயா, 
அகலி, திருவன, 
்ா்ர ஆகிய மீன 
கள இந்தைத தீய லுக்கு 
அதிக ருசி்யத தைரு 
வதைாக இருந்தைாலும் எந்தை 
தவாரு மீ்னயும் தீயச் 
சுக் தகாள்ளலாம்.

தேவையானவை
சுததைம் தசயய்ப்டட மீனகள ஒரு கிவலா அ்ளவில், புளி 

கால் கிவலா, சினனதவங்காயம் 100கிராம், ் ச்்சமி்ளகாயகள 
2, தைனிமி்ளகாயததூள, கட்டததூள, ேல்தலண்தணய, உ்பபு, 
மஞசளதூள ஆகியன சிறிய்ளவில்.

எப்படிச் செயைது
மீனக்்ளக் கழுவித து்பபுரவாக்கி தவடடிவிடடு மஞசளதூள, 

உ்பபு்ப வ்ாடடு்ப பிரடடிச் சில நிமிடங்கள வ்ர ் வக்க வவண் 
டும். பினனர் புளி்யக் க்ரதது அதைறகுள ஊறறி ேன்றாக 
அவியவிடவவண்டும்.  தகாதிதது இறுகிவரும்வ்ாது மி்ளகாயத 
தூளக்்ள்ப வ்டடுச் சாதுவாகக் கி்ள்றவவண்டும். பினனர் சிறிது 
ேல்தலண்்ண்ய விடடுச் சடடி்யக் குலுக்கி தமல்லிய தீயில் 
விடவவண்டும். புளிக் க்ரசல் வததி்பவ்ாகும்வ்ர தீயில் 
இருக்கவிடடு இ்றக்கினால் சு்வயான மீன தீயல் தையார்.
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தைானியங்களில் ஒன்றான 
்ரு்பபு எம்மவரின விரு்ப 

புக்குரிய ஒன்றாகி 
விடடது. ்ரு்பபுக் 
கறி ச்மக்காதை 
வீடுகளும், ்ரு்ப 

புச் வசர்க்காதை உ 
ணவும் இல்்லதயன 

்றாகியும் விடடது. ் ரு்பபுக் 
கறி்ய வேரடியாக்ப ்ரு்ப 

பிவலவய ச்மதது 
வருவ்தை்பவ்ால 

்யற்றம் ்ரு்பபிலும் 
ஆக்கிக் தகாள்ள முடியும். 

்ரு்ப்்்பவ்ான்ற ஒருவ்கத 
தைானியவம ்யறும் ஆ்கயால் 

்ரு்பபுக் கறிக்கு ஈடான சு்வ்ய 
இந்தை்ப ்யற்றம் ்ரு்பபுக் கறியும் 
தைருகி்றது.

தேவையான ச்பாருள்கள
்யறு 200கிராம், தசததைல் மி்ள 

காயகள 4, சினன தவங்காயங்கள 
8, ்ச்்ச மி்ளகாயகள 3, சினனச் 
சீரகம் - அ்ரக்கரண்டி, உளளி்ப ் ற 
கள இரண்டு, உ்பபு, கறிவவ்பபி்ல 
ஆகியன சிறிதை்ளவு. மஞசள கடடி 
ஒனறு.

எப்படிச் ெவைப்பது?
்ய்்ற வறுததுக் குறறித வதைால் நீக்கி ்வத 

துக்தகாள்ள வவண்டும். பினனர் அ்தைச் சடடியில் 
நீர் ஊறறி அவிக்க வவண்டும். மஞசள கடடி, 
தசததைல் மி்ளகாய, சினனச் சீரகம், உளளி ஆகிய 
வற்்ற அம்மியில் ்வதது அ்ரதது அந்தைக் 
கல்வ்ய்ப ்யறறுடன வசர்க்கவவண்டும். 
உ்பபுச் வசர்தது ஐந்து நிமிடம் வவகவிடடுக் கறி 
வவ்பபி்ல, ்ச்்ச மி்ளகாய, தவங்காயத்தைத 
தைாளிததுக் கறியுடன வசர்க்கவும். சு்வயான ் யற 

்றம் ் ரு்பபுக் கறி தையார்.
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குழந்தைகளுகககான  
உணவுகள்

மருத்துவரின் பரிந்துரையின்படி ஐந்து 
முதல் ஆறு மாதங்களுக்குள் நீங்கள் தாைாள 
மா்கத் திட உணரவக் க்காடுக்்கலாம். அதா 
வது, ஆறாவது மாதத்திலிருந்து திட உண 
ரவக் குழந்ரத்களுக்கு க்காடுத்தா்க வவண் 
டும். ஏகெனில் குழந்ரதயின் வளர்ச்சிக்கு 
திட உணவு்கள் முக்கியம்.

குழந்தைகள் திட உண்ை எடுகக தையா 
ராகிறாரகளா என்ப்தை எப்படி அறிநது 
ககாள்ளலாம்?

தன் ர்க்களால் எரதயாவது எடுக்்க 
முயற்சி கெயவது.்கடரடவிைல், ஆட்காடடி 
விைலால் கபாருட்கரள எடுக்்கத் கதாடங 
குவது.வதரவயாெ பாரலக் குடித்தவபாதும் 
பசியுடன் இருபபது.கபாருட்கரள எடுத்து 
வாயில் ரவக்்கத் கதாடஙகுவது.குழந்ரத 
தன்னுரடய நாக்ர்க உள்வளயும் கவளிவய 
யும் சுழற்றியபடி இருபபது. வாரய எப 
வபாதும் அரெவபாடடபடி இருபபது.ொப 
பிடுபவர்்கரளப பார்த்துக் 
க்காண்டிருந்தாலும் தன் 
நாக்ர்க கவளிவய நீடடி 
ரெர்க க்காடுத்தாலும் 
குழந்ரத திட உணரவச் 
ொபபிட விரும்புகிறது என் 
பரத நாம் உணர்ந்து 
க்காள்ள வவண்டும்.

திட உணவு்கள் க்காடுக் 
கும்வபாது ்கவனிக்்க 
வவண்டியரவ குழந்ரத 
அமர்ந்திருக்கும் நிரலயில் 
உணரவக் க்காடுக்்க 
வவண்டும். குழந்ரதரயப 
படுக்்கரவத்தபடி உணரவ ஒருவபாதும் 
க்காடுக்்கக்கூடாது குழந்ரதக் ்கா்கப 
பயன்படுத்தும் உணவுப பாத்திைங ்கரள 
கவந்நீரில்இடடு நன்றா்கச் சுத்தம் கெயய 
வவண்டும். உணவு ெரியாெ பதத்தில் 
இருக்்க வவண்டியது அவசியம். உணரவத் 
தயார் கெயத இைண்டு மணி வநைத்திற்குள் 
குழந்ரதக்கு ஊடடிவிடுங்கள். 

தயாரித்த உணவு இைண்டு மணி வநைமாகி 
விடடால், அரதக் குழந்ரதக்குத் க்காடுக் 

்காதீர்்கள் எபவபாதும் புதிதா்க தயாரித்த 
உணவு்கரளத் தருவது நல்லது.முதல் முரற 
யா்க குழந்ரத திட உணரவ சுரவத்து, தன் 
நாக்குக்கு புது சுரவரய அறிமு்கபபடுத்து 
வதால் குரறவாெ அளவிலிருந்து உண 
ரவக் க்காடுக்்கத் கதாடங்கவவண்டும்.

 குழந்தைகளுககு எவைாறான 
உணவுக்ள ககாடுகக வைண்டும்? 

குழந்ரத பிறந்து ஆறு மாதங்க 
ளுக்குப பிறகு ெத்துமாவுக் ்கஞ்சி, 
பருபபு, மசித்த இடலி, மசித்த வொறு, 
இடியபபம், வவ்கரவத்த உருரளக் 
கிழஙகு மற்றும் வாரழபபழம், வவ்க 
ரவத்த ்கைட, வபான்றவற்ரற 
க்காடுக்்கலாம். 

ஒரு வயது பூர்த்தி அரடந்த 
குழந்ரத்களுக்கு வொறு, அரெத்து 
வர்க பழங்கள் கீரை வர்க்கள் ்காய 
்கறி்கள் முடரட மீன் வ்காழி இரறச்சி 
வபான்றவற்ரற சிறிது சிறிதா்கக் 
க்காடுத்துப பழக்்கவவண்டும். வள 
ரும் குழந்ரத்களுக்கு என்பு பல் 
வளர்ச்சிக்்கா்கக் ்கல்சியம் அதி்கம் 

வதரவபபடுவதால் ்காரலயில் ஒரு கிளாஸ் 
பால் திெமும் க்காடுக்்கலாம். ்காரல உண 
வா்க நீைாவியில் அவித்த புடடு இடியபபம் 
வபான்ற உணவு்கவளாடு அவித்த உருரள 
கிழஙகு வற்றாரளக் கிழஙகு என்பவற்ரறயும் 
க்காடுக்்கலாம்.

இரடவநைத்தில் வவ்கரவத்த சுண்டல் 
பழச்ொறு அல்லது பழக்்கலரவ என்பவற் 
ரறக் க்காடுக்்கலாம். குழந்ரத்களின் 
ஆவைாக்கியமாெ வளர்ச்சியில் உணவு 
முக்கிய இடம் கபறுகிறது

திடடமிடபபடட ஊடடச்ெத்துக்்கள் நிரறந்த 
உணவு்கரளச் சுரவயா்கச் ெரமத்து 

க்காடுத்து குழந்ரத்கரள எதிர்பபுெக்தி மிக்்க 
வர்்களா்கவும் வல்லவர்்களா்கவும் வளர்பபது 
ஒவ்கவாரு கபற்வறாரிெதும் ்கடரமயாகும்.

குறிபபா்க கபாதி கெயயபபடட அவெை 
உணவு்கள் எண்கணயில் கபாரித்த மொலா 
உணவு்கள் கொக்வலட ஐஸ்கிரீம் வபான்ற 
உணவு்கரள அதி்கம் குழந்ரத்களுக்கு 
க்காடுபபரத தவிர்த்துக் க்காள்ளவவண்டும் 
இன்ரறய குழந்ரத்கள் எதிர்்காலத்தில் நம் 
நாடடின் தரலவர்்கள்.

2
Foe;ijfSf;fhd Foe;ijfSf;fhd 

jpl czit njhlf;Fjy;jpl czit njhlf;Fjy;

மீண்டும் 
மாமத 

யானைகள்!
பனியு்கத்தில் வாழந்ததா்கக் ்கருதபபடும் 

மாமத யாரெ்கரள (மமத்) மீண்டும் உயிர்ப 
பிக்கும் ஆைாயச்சி்கள் கதாடங்கபபடடிருக் 
கின்றெ. பூமியில் அதி்கரித்துவரும் கவபபத் 
துக்கு மத்தியில் ஒரு சுற்றுச்சூழல் ெமநிரலரய 
ஏற்படுத்துவதற்கு இது உதவும் என்று 
ஆைாயச்சியாளர்்கள் ்கருதுகின்றெர். 

மாமத யாரெ்கள் பல லடெம் ஆண்டு்க 
ளுக்கு முன்வப பூமியில் இருந்து அழிந்து 
விடடெ. இரவ ரடவொெர் ்காலத்திற்கும் 
முந்தியரவ என்று ்கருதபபடுகின்றெ. பூமி 
்கடுரமயா்கக் குளிர்ந்திருந்த ்காலத்தில் 
இரவ வாழந்தெ. 

அழிந்துவபாெ இந்த உயிரிெங்களின் எச் 
ெங்கள் ரெபீரியா வபான்ற பனிப பகுதி்களில் 
இபவபாதும் புரத படிமங்களா்கக் கிரடக் 
கின்றெ. அந்தப படிமங்களில் இருந்து மைப 
ணுக்்கரளச் வெ்கரித்து, அவற்ரற மாமத 
யாரெ்களின் மிெ கநருஙகிய இன்ரறய 
உயிரிெமாெ ஆசிய யாரெ்களின் மைபணுக் 
்களுடன் வெர்த்து புதிய ்கலபபு மாமத யாரெ 
்கரள உருவாக்குவவத ஆயவாளர்்களின் 
திடடம். 

க்காலாஸல் என்ற நிறுவெம், இதுவரை 
இந்தத் திடடத்துக்்கா்க 15 மில்லியன் டாலர் 
்கரள ஸ்பான்ெர் பணமா்கப கபற்றிருக்கிறது. 
மாமத யாரெ மற்றும் ஆசிய யாரெயின் 
்கலபபிெம் ஒன்ரற உருவாக்கிொல், கிடடத் 
தடட அது ெரட யாரெரயப வபான்வற 
இருக்கும் என்றும், ரெபீரியாவின் பைந்த 
கவளி்களில் இந்த விலஙகு்கள் விடபபடும் 
என்றும் அந்த நிறுவெம் கதரிவிக்கிறது.

"எங்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமாெ ரமல் 
்கல்" என்று நியூயார்க் ரடம்ஸ் பத்திரிக்ர்கக் 
குப வபடடியளித்திருக்கிறார் இந்தத் திட 
டத்தின் பிதாம்கர் முரெவர் ஜார்ஜ் ெர்ச். 
ஹார்வவர்ட மருத்துவக் ்கழ்கத்ரதச் வெர்ந்த 
இவர், "இது உல்கத்தில் கபரிய மாற்றத்ரத 
ஏற்படுத்தும்" என்கிறார்.
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ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பெரிதும் 
ொதிபெடையும் சருமபிரசடனை்களில் ஒன்று 
தான் இநத மு்கபெரு. இவ்ாறு மு்கத்தில் 
உரு்ாகும் ெருக்கள் அடனைத்து அழட்கயும் 
ப்கடுத்துவிடுகிறது.ஒருசில இயற்ட்கப 
பொருட்கள் மற்றும் பசயல்்கள் மூலம் இநதப 
ெருக்கடைப பொக்கமுடியும். 

கராம்பு
்கராம்பு ெருக்கடைப பொக்கககூடிய 

பொருட்களில் ஒன்றாகும். இநதக ்கராம்டெ 
நீரில்பொடடு ப்காதிக்கவிடடு, குளிரட்த் 
துப,பின் அதடனை அடரத்து ெருக்கள் உள்ை 
இைங்களில் பூசி 15 அல்லது 20 நிமிைம் ஊற 
ட்த்து, குளிர்சசியானை நீரில் ்கழு்ப்ணடும்.

சந்தனம்
சநதனைப பொடியுைன் தயிர், ்கைடல மா 

மற்றும் சிறிதைவு எலுமிசடசசாறு பசர்த்து 
்கலநது, மு்கத்திற்கு தைவி ஊறட்த்து ்கழு 
வினைால், ெருக்கள் நீஙகு்பதாடு, மு்கமும் 
பொலிப்ாடு ்காணபெடும்.

த்தன்
பதடனைக ப்காணடு ெருக்கள் உள்ை இைங 

்களில் மசாஜ் பசய்து, 15-20 நிமிைம் ஊற 
ட்த்து, ொல்ப்காணடு முதலில் ்கழுவி, பின் 
நீரில் அலசினைால், சரும ் றடசிடயத் தவிர்ப 
ெபதாடு, ெருக்கடையும் பொக்கலாம்.

முகத்திலுள்ள பருககள்ள 
பபோகக இயறளக வழிகள..!

ஒரு ககோளைகோரனின் புைமபல்
சீறும் குருதி முன்
சீற்றம் தனிந்த
சில நிமிடம் பார்த்து நின்்்றன்
உயிர் நாற்றம் உணர்ந்த

ச�ான்்ன ச�ால் முடிவிறகும்
இன்னுயிர் பிரிவிறகும்
இடடபபடட கணஙகளில்
என்னுயிர் எ்னதல்ல

ஆடிய கதிடை
ஓய்கின்்ற சபாழுதில்
அவன் இதயமும் ஓய்நதிருக்கும்
கூடிய கதவுகள் பிளக்கின்்ற்பாது
இரு விழி
என்ட்னப பிளநதுவிடும்  

கூறி்ய வார்த்டதகள்
மன்னிபபுக் ் காரியும் பலமுட்ற
்காபத்தின் கணல்
சகாடும் நைகத்தில் எட்னச் ் �ர்க்கும்
ஆகினும் ் தடவ
அவ் அன்ட்னயின் வார்த்டத மடடு்ம

ந்ரசா திடரபெைத்தில் ்ரும்  விஜய் பசதுெதியின் 
்கதாபொத்திரத்டதத் தழுவி இக்கவிடத எழுதபெடடுள்ைது. 
்ாககு்ாதம் முத்தி ஆத்திரத்தில் ஒரு்டனைக ப்கான்று 
விடுகிறார் விஜய் பசதுெதி. ்கதட்த் திறநது தபபித்துச 
பசல்லும்பொது அ்ர் மடனைவிடய பநருககு பநர் ்காண 
கின்றார். பின்னைர் குற்ற உணர்்ால் து்ள்கிறார்.

நைகபாதாளம்
சிட்றவா�ம்
என் மகள் கண்ணில் நான்
இடவ விடப சபரும் தண்டட்ன ஏதிஙகு?

கூறிய ஒரு வார்த்டத
அத்தகு �க்தி சகாண்டதா
இல்டல
வளர்த்து டவத்த காடடினுள்
விழுநத சவறும் தீபசபாறி மடடுமா

ரதி
த்த

வி
- 
ம
ானி

ப்
ாய்
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அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஓவியர் ஒரு 
வர் விரும்பிய கனவு இப்போது பலித்திருக்கி 
றது. பல்கரியோவில பிறந்த கிறிஸ்ரோ (Chri 
sto) என்ற ஓவியர் 1961 இல போரி ஸின் ArC 
de Triomphe என்கின்ற வளை வுக்கு முழு 
வதுமோகத் துணி ் போர்த்திப போர்க்க விரும்பினோர்.

பின்னர் அவர் இறநது விட்ோர். ஆயி னும் 
அவரது விருபபம் இப்போது நிளற ்வறியி 
ருக்கிறது. போரிஸின் முக்கிய நிளன வி்ஙகளில 
ஒன்று ArC de Triomphe என்கின்ற வவற்றி 
வளைவு.போரிஸ வோசிகள் மடடுமன்றி உலகம் 
எஙகும் இருநது வரும் உலலோசப பயணிகளும் 
போர்க்கத் ்தவறோ்த சுற்றுலோ ளமயஙகளில ஈபிள் 
்கோபுரத்துக்கு அடுத்்த இ்த்தில இருபபது ArC 
de Triomphe.

பிரமோண்்மோனதும் கம்பீரமோனதுமோன அந்த 
வவற்றி வளைவின் அடித்்தைத்தில ்போரில 
உயிர்நீத்்த - வபயர் வ்தரியோ்த- பள் வீரர் ஒரு 
வரது கலலளற உள்ைது. அஙகு அளையோ்த 
தீபம் ஒன்று எந் நேரமும்  எரிநது வகோண்டிருக்கும். 
அ்தனோல அந்த நிளன வி்த்ள்த போரிஸ ்தமி 
ழர்கள் "அளையோ விைக்கு" என்று அளழபபர். 
போரிஸின் வவற்றி வளைவு ்நேற்று மு்தல 

வவள்ளி-நீலம் நிறத்திலோன துணியின் மூலம் 
(silver blue fAbriC)முழுவதும் ்போர்த்தி 
மூடி புத்்தோள் அணிந்தது ் போன்று எழிலோகக் 
கோடசியளிக் கிறது. 

நிளனவி்ஙகளையும் பழளம வோயந்த கட் 
்ஙகளையும் துணி அலலது வபோதி வசயயும் 
க்்தோசிகைோல ் போர்த்தி (wrAp ping) வண்ைம 
யமோக மோற்றுகின்ற ஒருவி்த அதிசய சித்திரக் 
களல வடிவம் அது.பல நேோடுகளில முக்கிய கட 
்்ஙகள் இவவோறு துணி்போர்த்தி அலஙகரிக்கப 
படடுள்ைன. போரிஸ நேகரில அளமநதுள்ை ponf 
neuf எனபபடும் போலம்1985 ஆம் ஆண்டில 
இவவோறு துணியோல ் போர்த்தி கோடசிக்கு வி்ப 
பட்து. 

மீள் சுழற்சியில பயன்படுத்்தக் கூடிய துணி 
்போன்ற அழகிய பிைோஸரிக் ப்ஙகினோல (reC 
yClAble plAsTiC wrApping) வவற்றி வளைவு 
முழுவதும் அ்தன் வடிவம் குளலயோ மல மூடி 
மளறக்கபபடடுள்ைது. ஓவியர் கிறிஸ்ரோவின் 
விருபபத்ள்த அவரது உறவினர் ஒருவர் சுமோர் 
அறுபது ஆண்டுக ளுக்குப பிறகு 14 மிலலியன் 
ஈ்ரோ வசலவில நிளற்வற்றியுள்ைோர். சுமோர் 
2,500 சதுர மீற்றர் பரபபைவு துணி வவளைளவச் 

(ப்ஙகள் :நேன்றி ஏஎபபி வசயதிச் ் சளவ) 

பாரிஸின் வெற்றி ெளைவுக்கு
புத்ாளை பபார்ததிப் புது எழில்

சுற்றி வரப ்போர்க்கபபடடுள்ைது. வபரும் எண் 
ணிக்ளகயோன வ்தோழிலோைர்கள் அபபணியில 
ஈடுபடுத்்தபபட்னர். 

புதுக் ் கோலம் பூண்டுள்ை வவற்றி வளைளவ அதி 
பர் எமோனுவல மக்்ரோன் ்தனது துளைவியோர் சகி்தம் 
வசன்று திறநது ளவத்்தோர். ் நேற்று நேள்வபற்ற அந்த 
நிகழ்வில போரிஸ நேகர ் மயர் ஆன் கி்ல்கோ மற்றும் 
கலோசோரத் துளற அளமச்சர் ் ரோஸலின் பட ச்வலோட 
(roselyne bACheloT) ஆகி்யோரும் கலநது வகோண் 
்னர். "கிறிஸ்ரோவின் ளபத் தியக் கோரத்்தனமோன 
கனவு இன்று நிளற்வறி யிருபபது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது" 
என்று மக் ்ரோன் அஙகு வ்தரிவித்்தோர்.ArC de 
triomphe எதிர்வரும் ஒக்்ரோபர் 3ஆம் திகதி வளர 
இந்தப புதிய அலஙகோரத்து்ன் கோடசி்தரும் என்று 
அறிவிக்கபபடடுள்ைது. 

குமாரதாஸன்

்தவறலல அ்தற்குரிய-அ்தற்கு வகுக்கபபட் 
விதிமுளறகளை மீறிச் சண்ள் பிடித்்தது்தோன் 
்தவறு என்பது்போலுள்ைது விவகோரம். சண்ள் 
யிடுபவர்கள் ஓர் ஓரமோகப்போய நின்று சண் 
ள்யி்்வண்டும். மற்றவர்களுக்குப போதிபப 
ளிக்கக்கூ்ோது. இ்தன்படி சண்ள்யிடடு முடியச் 
சண்ள்யிட்்போது இளழத்்த குற்றஙகள் கண்டு 
பிடிக்கபபடுகின்றன்வ ்தவிர, ஏன் சண்ள்யிடு 
கிறோர்கள், சண்ள்யின் வ்தோ்க்கபபுள்ளி என்ன 
என்கிற பல வி்ய்தோனஙகள் க்ந்்தோ, கண்டு 
வகோள்ைபப்ோம்லோ வி்பபடுகின்றன. சண்ள் 
வ்தோ்ஙகிய்போ்்தோ, சண்ள் நே்நதுவகோண்டி 
ருந்த்போ்்தோ கூ்க் கோண்பிக்கபப்ோ்த அக்க 
ளறளயப ்போர் முடிந்த பிற்போடு ்போர்க் குற் 
றஙகள் சோர்ந்த வி்யஙகளில கோண்பிபப்தோலும், 
அள்த முளறயோன -சரியோன (சண்ள்யின் 
வ்தோ்க்கப புள்ளியிலிருநது) அணுகு்தலகள் 
இலலோமல இள்நேடுவில நே்ந்த - நே்பபவற்ளற 
விசோரித்துத் தீர்பபளிபப்தோலும் பய்னதும் 
இருக்கிற்தோ என்பதும் ்கள்வி்ய. ஆனோலும் 
சிக்களல அதிகபபடுத்திவிடடிருபப்தோல கட்ம் 
கட்மோகத்்தோன் தீர்ளவயும் கோை்வண்டியி 
ருக்கிறது.

்போர் வ்தோ்ஙகிய கோலத்தில அது ஏன் வ்தோ்ங 
கியது, அ்தற்கோன மூலம் எஙகிருநது வ்தோ் ஙகி யது, 
அது நீைக் கோரைம் என்ன, அது நீளும் ் போவ்த 
லலோம் நே்ந்த குற்றஙகள் யோளவ என்றும் பல 
வோறு சிநதித்துத் தீர்வு கோண்ப்தோகவுமிலளல.

்போர் பற்றி்யோ, அது ஏன் ஏற்பட்து என் 
பது பற்றி்யோ, அ்தன் வ்தோ்க்கப புள்ளி ஏது 
என்பது பற்றி்யோ, முடிவுறுத்்தபபட் பின்னரோ 
வது அ்தற்குத் தீர்வு கிள்த்துவிட்்தோ என்பது 
பற்றி்யோ சிநதிபப்தற்்கோ, கள்தபப்தற்்கோ 

எவரும் ்தயோரோகவும் இலளல. கோல இழுபபு்ன் 
அநநியபபடடுச் வசன்றுவகோண்டிருக்கிறோர்கள். 
அலலது அரசியல சதுரஙகம், ரோஜ்தநதிரம் என் 
வறலலோம் சூழ்ச்சிகளையும், சூதுவோதுகளையும் 
நிளறத்து வி்யத்ள்தச் சிக்கலோக்கிவிடடிருக் 
கிறோர்கள். இ்தன் ஒரு முடிச்சுத்்தோன் சண்ள் 
பிடித்்த இருவரும் ஓர் ஓரமோகப்போய நின்று 
சண்ள்யி்ோமல மற்றவர்களுக்குப போதிபளப 
ஏற்படுத்திய விவகோரம். இந்தப ்போர்க்குற்ற 
முடிச்ளச - சிக்களல அவிழ்பப்தோல - தீர்வு கோண் 
ப்தோல அது்வ முழுளமயோன தீர்வோகுமோ...?

முழுளமக்கும் தீர்வு கோண்ப்தற்கும் எவரும் 
்தயோரோயிலளல. (இந்தக் கட்ஙகள் கட்ஙகளுக் 
கோன தீர்வுகூ் இப்போள்தக்கு நே்க்கின்ற 
கோரியமலல)

இள்தவயலலோம் ்தோண்டி எலலோச் சிக்கலக 
ளுக்குமோக ஒரு நிரந்தரத் தீர்ளவக்  கோண்ப்தற்கு 
இந்த அறிவோளிகள்கூட்ம் சிந திக்கத் 
வ்தோ்ஙகு வ்தற்குப பல ஒளியோண்டுகள் 
்்தளவபப்லோம்.

அத்்தளன ஒளியோண்டுகள் க்ந்த பின்ன 
ரும்கூ், பிரபோகரன் என்வறோரு நேபர் குடித்து 
விடடு வவறியில துபபோக்கி ஏநதி அபபோவி மக்க 
ளைச் சுடடுத்்தள்ளினோர் என்றும் ் போரோளிகளை 
இளைத்து  அவர்களுக்கும் ஊத்திக்வகோடுத்து 
அவர்களையும் சு்ச் வசய்தோர் என்றும் கள்த 
எழுதும் மனநிளல ் ்தோன்றினோலும் சந்்தகபபடு 
வ்தற்கிலளல.

இவவோறிலலோமல இந்தச் சிக்கல ஏன் 
வ்தோ்ஙகியது, எபபடித் வ்தோ்ஙகியது என்வறல 
லோம் ்யோசித்்தபடி புதுக்்கோைத்தில்போய 
முடடுபபடடு முழி பிதுஙகி நிற்கவும் வோயப 
புண்டு.

ப�ோர்க் குற்றமோ ...
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இவ்விதழ் யடாழ்்ப்டாணம் இல. 551ஏ கஸ்தூரியடார் வீதியிலுள்ள கிறீன் மீடியடா கவுஸ் பிரர. லிமிட்ட நிறுவனத்தின் ்ணிமரனயில் தயடாரடாகி 18.09.2021 
அன்று வவளியி்்ப்ட்து. வதடா்ர்பு :0214927781

(23ம் பக்கம் பாரக்க)

பிரபல ஊட்கவியலாளர்கள் தேரேல் ்காலங்களில் அரசியலில் 
குதிக்கப் தபாவோ்கச் செய்தி்களளக ்கசியவிடுவ துண்டு.

பரபரப்புக்கா்க அல்லது ேங்கள் செல்வாகள்க,அேன் பிரதிபலிப் 
பு்களள அறிவேற்கா்கச் சிலர அவவாறு ்களே விடுவதும் பின்்னர 
அவர்களா்கதவ அளே மறுத்து அறிகள்க விடுவதும் புதிேல்ல.

பிரான்ஸில் தீவிர வலதுொரியா்ன ஊட்கவியலாளர எரிக செமூர 
அதிபர தேரேலில் தபாட்டியிட ஆளெப்பட்டோல் ே்னது பிரபலத் 
துககுக ்காரணமா்ன சோளலக்காட்சி நி்கழ்ச்சி ஒன்றில் இருந்து 
தூக்கப்பட்டிருககிறார.

எரிக செமூர அதிபர தேரேலில் தபாட்டியிடப்தபாகிறார என்ற 
பல செய்தி்கள் அண்ளமய நாட்்களா்க சவளியாகி அரசியல் 
ேரப்பு்களில் சபரும் பரபரப்ளப ஏறபடுத்தி்ன. அவரும் தலொ்க 
அேள்னஒப்புக ச்காண்டார. அவரது விருப்பத்ளே அறிந்துச்காண்ட 
இளம் ஆேரவாளர்கள் தேரேல் செலவுககு நிதி தெ்கரிக்கவும் 
சோடஙகி விட்ட்னர. பாரிஸ் ந்கரில் அவரது படத்துடன் தேரேல் 
பிரசுரங்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ள்ன.இன்்னமும் ே்னது ேரமா்னத்ளே 
அவர முளறப்படி அறிவிக்கவில்ளல. அேறகுள் ே்னது சோளலக 
்காட்சி நி்கழ்ச்சியில் எதிர அரசியல் ேரப்பு்களளக ்கடு ளமயா்க 
விமரசிக்கத் சோடஙகி விட்டார.

பிரான்ஸில் Le ConseiL sup-rieur de L'audiovisueL என்ற 
ஒலி மறறும் ்காட்சிஊட்க அதி்காரெளப எரிக செமூரின் நடவடிக 
ள்க்களளக ்கண்்காணிக்கத் சோடஙகியது.அவர சோளலக்காட்சி 
நி்கழ்ச்சிளயத் ே்னது ேனிப்பட்ட அரசியல் இலாபத்திற்கா்கப் 
பயன்படுத்துகிறாரஎன்று அதி்காரெளப ்கருதுகிறது.

செமூரின் நி்கழ்ச்சிளய ஒளிபரப்பி வருகின்ற'சி நியூஸ்' (Cnews) 
சோளலக்காட்சியின் நிரவா்கம் அதி்காரெளபயின் அழுத்ேத்ளே 
அடுத்து எரிக செமூளரக குறிப்பிட்ட அந்ே அரசியல் விவாே 
நி்கழ்ச்சியில் இருந்து நீககியுள்ளது.லட்ெக்கணக்கா்ன பாரளவ 
யாளர்களளக ்கவரந்ே அந்ே நி்கழ்ச்சிக ்களத்ளே அவர இழக்க 
தநரிட்டுள்ளது. 

63 வயதுளடய எரிக செமூர(-riC Zemmour) பிரான்ஸில் மரீன் 
லூ சபன்ள்ன விஞ்சிய தீவிர தேசிய வலதுொரியா்க அளடயாளப்ப 
டுத்ேப்பட்டவர. 'லூ பிஹாதரா' (Le Figaro) என்ற வலது ொரபுப் 
பத்திரிள்கயின் பத்தி எழுத்ோளரா்ன அவர தேசிய அரசியல் 
விவ்காரங்கள் சோடரபா்க விவாதிககின்ற சோளலக்காட்சி நி்கழ்ச்சி 
்கள் ஊடா்கப் பல லட்ெக்கணக்கா்ன பாரளவயாளர்களளக ்கவரந்ே 
வர. 

்காட்சி ஊட்கம் மூலமா்க சவளிநாட்டுக குடிதயறி்கள் மறறும் 
இஸ்லாமியர்களுககு எதிரா்ன ்கடும் வாய்சமாழித் ோககுேல்்களள 

ஊடகவியலாளரது அரசியல் ஆசை:ஊடகவியலாளரது அரசியல் ஆசை:
அவரது ரீ.வி. நிகழ்ச்சி பறிபபானது!அவரது ரீ.வி. நிகழ்ச்சி பறிபபானது!

நடத்தி வருபவர. இ்னவாேம் ்கககுகின்ற அவரது உளரயாடல்்கள் மனிே 
உரிளம தபணுதவாரால் அடிக்கடிக ்கண்டிக்கப்படுவதுமுண்டு.புதிய 
ோராளமயமாக்கல் (neoLiberaLism) ச்காள்ள்க்களால் பிரான்ஸ் நாடு 
அருகி மளறந்து வருகிறது. இன்னும் சில ்காலத்தில் அது சவளி நாட் 
டுக குடிதயறி்களது தேெமா்கதவ விளஙகும் - என்று எரிக செமூர ே்னது 
நூல் ஒன்றில் குறிப்பிட்டிருந்ோர. "பிரான்ஸ் மி்கவும் அவலமா்ன 
நிளலயில் உள்ளது. எ்னது விருப்பத்துககுரிய பிரான்ஸ் மளறந்துதபாய்க 
ச்காண்டிருககிறது" - என்று அவர அடிக்கடிக கூறிவருகிறார.

2022 ஏப்ரல் மாேம் நளடசபறவிருககும் அதிபர தேரேலில் 
மகதரானும் மரீன் லூ சபன்னும் இரண்டாவது சுறறுககு முன்த்னறுவார 
்கள் என்று ்கணிப்பிடப்படுகிறது. ஆ்னால் மரீன் லூ சபன்ள்னத் தோற 
்கடிப்பளே இலக்கா்கக ச்காண்தட எரிக செமூர ்காய் ந்கரத்திவருகின்றார 
எ்னச் சொல்லப்படுகிறது. அவர தேரேல் ்களத்தில் இறஙகும் பட்ெத்தில் 
தீவிர வலதுொரி்களுககு ஆேரவா்ன வாககு்கள் இரண்டா்கப் பிளவுபடும் 
என்று எதிரபாரக்கப்படுகிறது. மரீன் லூ சபன்னின் ்க்னவு்களுககு அது 
பலத்ே பின்்னளடளவ உருவாக்கலாம்.மரீன் லூ சபன்னுககு மாறா்க 
தவறு ஒரு தவட்பாளர இரண்டாவது சுறறுககு முன்த்னற தநரந்ோல் 
அது மகதரானின் சவறறி வாய்ப்புககும் ெவாலாகிவிடலாம். 

எது எவவாறாயினும் எரிக செமூர தேரேலில் தபாட்டியிடப் தபாவ 
தில்ளல என்று ்களடசி தநரத்தில் அறிவித்துவிட்டு  மீண்டும் ஊட்கப் 
பணிகத்க திரும்பிவிட்டால் இந்ேக ்கணிப்பு்கள் சபாய்த்து விடலாம்.

குமாரதாஸன்

vJ jPu ;T?
ப�ோர்க் குற்றமோ ப�ோருக்்ோன ் ோரணமோ?

எந்ேத் ேரப்பாயினும் விொரளணககுட்படுத் 
ேப்பட தவண்டும் என்ற ்கட்டத்தில் வந்து 

நிறகிறது தபாரககுறற விொரளண விவ்காரம். 
இறுதிப்தபாரில் சபருமடுப்பில் நளடசபறறோலும், 
அப்தபாது அரஙத்கறிய குறறங்களின் ்க்னதியாலும் 
ோன் அந்ே விவ்காரம் இன்றுவளர சூடு ேணியாமல் 
இருககிறது. 

இறுதிப்தபாரின் பின்்னர அோவது தபார முடிந்ே 
பின்்னரோன் இந்ேச் சொல்லாடளலககூடப் பலரும் 
உச்ெரிக்கத் சோடஙகி்னார்கள்.

இறுதிப்தபாரில் குறறங்களளப் சபருசமடுப்பில் 
நடத்தி அதி்க குறறச்ொட்டு்களுககு உள்ளாகி, அே 
்னால் சோடர அழுத்ேங்களுககும் உள்ளாகி வரு 
கின்ற ேரப்பி்னரோன் இந்ே இறுதிப்தபாரககுறறங 
்களின்தபாது நி்கழ்ந்ே சபரும்பாலா்ன குறறங்களுக 
கும், மனிே குலத்துககு எதிரா்ன அந்ேப் சபரும் 
குறறங்களுககும் உரிளமத்காரககூடியவர்கள். 
முககிய குறறவாளி்கள். ஆ்னால், அது ெ்க எதிரி்க 

ளின் குறறங்களளச் சுட்டிக்காட்டுவதுடன், இறு 
திப்தபாருககு முந்ளேய ்கால ்கட்டம் வளர இழுத் 
துச்சென்று அவர்களின் குறறங்களளப் பட்டி 
யல்படுத்துவதிலும் வந்து நிறகிறது.  

இேறகு முன்்னர ஒருதபாதும் ேமது எதிரத் 
ேரப்பி்னர தபாரககுறறம் இளழத்ே்னர என்தறா 
அளே விொரிக்க தவண்டும் என்தறா அந்ேத் ேரப்பு 
குரல் எழுப்பியோ்க இல்ளல. தபாரக ்காலத்தின் 
இளடநடுவில் பல சுறறுப் தபச்சு்கள் நடந்திருந் 
ோலும் அவறறில்கூடப் தபாரககுறறம் குறித்ே 
்களேயிருந்ேோ்க இல்ளல.

இந்ே நிளலளயச் ொட்டா்க ளவத்தும், இேற 
குரிய ்கால இழுத்ேடிப்ளபத் ேமககுச் ொே்கமா்கப் 
பயன்படுத்தியும் சபருசமடுப்பில் குறறமிளழத்ே 
ேரப்ளபவிடவும் பல ேரப்பு்கள் அேறகு முந்ளேய 
தபார நீடித்ே உறுதியறற ்காலப்பகுதி்களில் நடந்ே 
சில பல குறறச் செயல்்கள் குறித்தும் குரல் 
ச்காடுக்கத் சோடஙகியுள்ள்ன. நாங்கள் மட்டுமா 
ேவறு செய்தோம் - அவர்களும் செய்ோர்கள்ோத்ன, 
அல்லது அவர்களும் ேவறு செய்ோர்கள்ோத்ன 
என்கிற த்காணத்தில்.

குறறமிளழத்ே எந்ேத் ேரப்பாயினும் விொர 
ளணககுட்படுத்ேப்பட தவண்டும், ேண்டிக 
்கப்படதவண்டும் என்று சொல்லப்படும் விடயம் 

ெரியா்னதே. ெ்க மனிேர்களுககுப் பாதி 
ப்ளப ஏறபடுத்தியவர்கள் யாரா்க இருந் 
ோலும் அவர்கள் ேண்டிக்கப்படத்ோன் 
தவண்டும். ஆயினும், இதுோன் இேன் 
முழுளமககும் தீரவாகுமா என்றால் அது 
த்கள்விககுறிதய. ்காரணம், இடியப்பச் சிக 
்களல ஒத்ே வளலயளமப்புககுள் விவ்கா 
ரத்ளே மூழ்்கடித்துவிட்டு அவவப்தபாோ்ன 
ஒரு சில ்கட்டங்களுககுத் தீரவு ்காண்போல் 
அந்ேத் தீரவு நிரந்ேரமா்னோ்கதவா ெரி 
யா்னோ்கதவா முளறயா்னோ்கதவா உண் 
ளமளய சவளிப்படுத்துவோ்கதவா இருக 
்காது.

தபாரககுறறம் என்பது தபார விதி்களள 
மீறி மனிேகுலத்துககு எதிரா்ன செயல்்களில் 
ஈடுபட்டளமளயக குறிக்கலாம். தபார 
விதி்களள மீறிப் தபார புரிந்ேளமளயக 
குறிக்கலாம். சுருங்கச் சொன்்னால், தபார 
ேவறில்ளல அேறகுரிய விதி்களள மீறி 
அளே நடத்தியதுோன் ேவறு என்கிற 
மூளளொலி்கள் நிளறந்ே உலகில் வாழ்ந்து 
ச்காண்டிருககிதறாம். அடிமட்ட மனிேர்க 
ளும் விளஙகிக ச்காள்ளும்படி இளேச் 
சொல்வோ்னால், ெண்ளட பிடிப்பது  


