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க�ொழும்பு, புரட்ொதி 25
க�ரவலப்பிடடிய மின் உற்பத்தி 

நிலலயத்தின் ்பங்கு�லை அகெரிக� நிறு 
வனம் ஒன்றுககு விற்பதறகு ஆடசியொ 
ைர�ள் எடுத்திருககும் முடிலவ எதிரக 
கும் க்பொது ஜன க்பரமுன கூட்ணிக 
�டசித் தலலவர�லைச் செொளிககும் 
தலலலெ அலெச்சர ெகிநத ரொஜ்பகச 
ெறறும் நிதி அலெச்சர ்பசில் ரொஜ்பகச 
ஆகியயொரின் முயறசி பிசுபிசுத்துப் 
ய்பொயிருககின்்றது.

க�ரவலப்பிடடிய மின் உற்பத்தி 
நிலலயத்தின் ்பங்கு�லை விற்பதற�ொன 
முடிவு அலெச்சரலவக கூட்த்தில் 
அங்கீ�ரிக�ப்்பட்தொ� அறிவிக�ப்்பட 
்து. ஆனொல், இநத வி்யம் அலெச் 
சரலவயில் ஆரொயப்்ப்வில்லல என் 
றும் அது குறித்து ஒரு சிறு த�வல் ெட 
டுயெ அலெச்சரலவக கூட்ம் முடி 
யப்ய்பொகும் தறுவொயில் நிதி அலெச் 
சரொல் முன்லவக�ப்்பட்து என்றும் 
கதரிவித்து க்பரமுனவில் இருககும் 
கூட்ணிக �டசி�ளின் தலலவர�ள் 
எதிரப்புத் கதரிவித்தனர.

அலெச்சர�ள் விெல் வீரவன்்ஸ, 
உதய �ம்்பன்பில, வொசுயதவ நொணயக 
�ொர ஆகியயொர அரசின் இநத முடி 
லவப் ்பகிரங்�ெொ�யவ எதிரத்தனர. 
க�ரவலப்பிடடிய மின் உற்பத்தி நிலல 
யத்தின் ்பங்கு�ள் அகெரிக�ொவுககு 
விற�ப்்ப்ககூ்ொது என்று ்பகிரங்�ெொ 
�யவ கதரிவித்தனர.

இலதயடுத்து, தனது கவளிநொடடுப் 
்பயணத்லத முடித்துகக�ொண்டு நொடு 
திரும்பிய தலலலெ அலெச்சர ெகிநத 
ரொஜ்பகச யநறறுமுன்தினம் வியொழக 
கிழலெ அலரி ெொளில�யில் கூட்ணிக 
�டசி�ளின் தலலவர�லைச் சநதித்துப் 
ய்பசினொர. இநதச் சநதிப்பில் கூட்ணிக 
�டசித் தலலவர�ைொன அலெச்சர தியனஸ் 
குணவரத்தன, அலெச்சர வொசுயதவ 

நொணயக�ொர, அலெச்சர விெல் வீர 
வங்ச, அலெச்சர ் கைஸ் யதவொனநதொ 
ெறறும் லங்�ொ செசெொஜக �டசித் தலல 
லெச் கசயலர நொ்ொளுென்்ற உறுப்பினர 
ய்பரொசிரியர திஸ்்ஸ விதொரண, இலங்ல� 
கதொழிலொைர �ொங்கிரஸின் உ்ப தலலவர 
நொ்ொளுென்்ற உறுப்பினர எம்.ரயெஸ் 
வரன், ஐககிய ெக�ள் �டசியின் கசய 
லொைர நொ்ொளுென்்ற உறுப்பினர டிரொன் 
அலஸ், இலங்ல� �ம்யூனிஸ்ட �டசி 
யின் பிரதித் தலல

ஐப்பசி 
முதலாம் திகதி 
நாடு திறககப்படும்

க�ொழும்பு, புரட்ொதி 25
�்நத ஐநது வொரங்�ைொ� 

தனிலெப்்படுத்தல் ஊர்ங்கு 
பி்றப்பிக�ப்்படடு மூ்ப்்பட 
டுள்ை நொடு அடுத்த ெொதம் 
முதலொம் தி�தி மீண்டும் தி்றக 
�ப்்படும் என்று அதி�ொரி�ள் 
கதரிவிககின்்றனர.

யநறறு கவள்ளிககிழலெ 
நல்க்பற்ற க�ொயரொனொ �ட 
டுப்்பொடடுச் கசயலணியின் 
கூட்த்தில் ஊர்ங்கு உத்த 
ரலவ யெலும் நீடிப்்பது கதொ்ர 
்பொன எநதகவொரு முடிவும் 
எடுக�ப்்ப்வில்லல. ்பதிலொ� 
ஊர்ங்கு உத்தரவு நீக�ப்்பட 
்ொல் நல்முல்றப்்படுத்த 
யவண்டிய �டடுப்்பொடு�ள் 
ெறறும் சு�ொதொரப் ்பரிநதுலர 
�ள் 

க�ொழும்பு, புரட்ொதி 25
க�ொவிட-19 உயிரிழப்பு அதி�ரிப்ல்ப அடுத்து இலங்ல� 

தயொரிக�த் கதொ்ங்கியிருககும் �ொரட ய்பொரட சவப் க்பட 
டி�லை வியட நொம் 
நொடடுககு ஏறறுெதி 
க சயயப்்படுகின் 
்றன.

முதற �ட்ெொ� 
ஆயிரத்து 2 0 0 
சவப் க்படடி�ள் 
ஏறறுெதி கசயயப் 
்படடுள்ைன.

க � ொ வி ட - 1 9 
உயிரிழப்பு�ள் அதி 
�ரிப்ல்ப அடுத்து கெௌண்்லயவனியொ ந�ர சல்பயொல் 
இநத �ொரட ய்பொரட சவப் க்படடி�ள் 

க�ொழும்பு, புரட்ொதி 25
க�ொயரொனொ க்பருநகதொற்றொல் 

�டும் க்பொருைொதொர கநருக� 
டிலய எதிரக�ொண்டுள்ை இல 
ங்ல� எரிக்பொருலை இ்றககுெதி 
கசயவதற�ொ� 500 மில்லியன் 
அகெரிக� க்ொலர�லைக 
�்னொ�ப் க்பறுவதறகு இநதி 
யொவு்ன் ய்பச்சுக�லை ந்த்தி 
வருகின்்றது.

அரச தலலவரின் கசயலொைர 
பி.பி.கஜயசுநதர இநதத் த� 
வலல உறுதிப்்படுத்தினொர. எரி 
க்பொருள் க�ொள்வனவு ெறறும் 
தொெதெொகியுள்ை க�ொடுப்்ப 
னவு�லை யெறக�ொள்வதற�ொ� 
இநதக �்ன் உதவிலய க்பறு 
வதறகு முயறசிக�ப்்படுவதொ� 
அவர கதரிவித்தொர.

ெசகு எண்கணயலய நீண்் 
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இலங்ல�யில் சிறுவர�ளுக 

கும் க�ொயரொனொ தடுப்பூசி ஏற 
றும் ்பணி யநறறுத் கதொ்ங்கி 
யது.
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க�ொயரொனொ ஊர்ங்கு 
நீக�ப்்பட்தும் ்பொ்சொலல 
�லைத் தி்றப்்பதறகு அரசு 
திட்மிடடுள்ைது. முதற 
�ட்ெொ� 1 முதல் 5 வலர 
யொன வகுப்பு�ளுககு ெொண 
வர�லை அனுெதிப்்பது 
என்று முடிவு கசயயப்்படடுள் 
ைது.

நொன்கு �ட்ங்�ைொ� 
அலனத்துப் ்பொ்சொலல� 
லையும் தி்றப்்பதறகு முடிவு 
கசயயப்்படடுள்ைதொ�க �ல்வி 
அலெச்சு கதரிவித்தது. 
இதன்்படி முதல் �ட்த்தில் 3 
ஆயிரத்து 884 ்பொ்சொலல�ள் 
தி்றக�ப்்ப்வுள்ைன.

க�ொயரொனொ தடுப்பூசி 
ய்பொ்ப்்ப்வில்லல என்்றொ 
லும் 12 வயதுககுட்பட் சிறு 
வர�லை மீண்டும் ்பொ்சொ 
லலக �ல்வி

ngw ;Nwhy ; ngw ;Nwhy ; 
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nfhOk ;GnfhOk ;G
�ொலக �்ன் திட்த்தின் கீழ் ஐக 
கிய அரபு எமியரடஸி்ம் இருநது 
க�ொள்வனவு கசயவதற�ொன ய்பச் 
சுக�லை �்நத சித்திலர ெொதம் 
முதல் க்பறய்றொலியத்துல்ற அலெச் 
சர உதய �ம்்பன்பில ந்த்தி வந 
தொர.

�்நத 20ஆம் தி�தி ந்நத 
ய்பச்சுக�லைத் கதொ்ரநது இநத 
வி்யத்தில் சொத்தியெொன முன்யனற 
்றங்�ள் ஏற்படடிருப்்பதொ� அறிவிக 
�ப்்பட்து.

இதறகில்யில் இலங்ல� க்பற 
ய்றொலியக 

கெரவலப்பிட்டிய மின் உற்பத்தி நிலலய விவொரத்தில்

$l;lz pf ; fl;r pfis rkhs pf ;Fk ;
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சவப் பெட்டிகளை
ஏற்றுகிறது இலஙளக



வாரப் பத்திரிகை
551 A, ைஸ்தூரியார் வீதி, யாழப்பாணம்

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

உரிகை ைற்றும் தவளியீடு: கிறீன மீடியா ைவுஸ் பிகர. லிட்
ஆசிரியர்: தே.பிதேமானந்த் 
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ஐப்பசி 2021

த�ொடர்பில் கவனம் தெலுத�ப்படடது.
அரெ �லைவர் ககொடடொ்பய ரொஜ்பகெ 

நொடடில் இல்ைொ� நிலையில் நிதி அலைசெர் 
்பஸில் ரொஜ்பகெ �லைலையில் இந�க 
கூடடம் நடந�து. அரெ �லைவர் இல்ைொ 
��ொல் ஊரடங்கு நீககப்படுவது த�ொடர்்பொன 
உததிகயொகபூர்வ முடிவு கநற்று எடுககப 
்படவில்லை என்றும் அவர் நொடு திரும்பிய 
பின்னர் அது த�ொடர்்பொன அறிவித�ல் 
விடுககப்படும் என்றும் எதிர்்பொர்ப்ப�ொக 
அதிகொரிகள் த�ரிவித�னர்.

நொடலட ஒரு ைொ�ததிற்கு கைைொக மூடி 
லவததிருந��ன் விலைவொக முன்்ொவது 
கொைொண்டி த்பொருைொ�ொர வைர்சசி ஒரு 
ெ�வீ�ததிற்கு குல்நதிருப்ப�ொக நிதி 

அலைசெர் கநற்ல்ய கூடடததில் த�ரிவித 
�ொர். இரண்டொம் கொைொண்டி இது 12.3 
ெ�வீ�ைொக இருந�ல�யும் சுடடிககொடடிய 
அவர், நொன்கொம் கொைொண்டில் வைர்சசிலய 
3 ெ�வீ�ைொககவனும் க்பணுவ�ற்கு ஏற்் 
வலகயில் தெயற்்படகவண்டிய�ன் அவசி 
யதல�யும் வலியுறுததினொர். அப்படிச 
தெய�ொல் ைடடுகை ஆண்டுப த்பொருைொ�ொர 
வைர்சசி வீ�தல� 5 ெ�வீ�ைொககவனும் 
க்பண முடியும் என்றும் குறிபபிடடொர்.

இலவ அலனததும் நொடு மு�ைொம் திக 
திககுப பின்னர் த�ொடர்நது மூடப்படடி 
ருப்ப�ற்கொன வொயபபுககள் அரிது என்றும் 
அதிகொரிகள் த�ரிவித�னர்.  

ஐப்பசி...

வர் நொடொளுைன்் உறுபபினர் வீரசுைண 
வீரசிங்க ஆகிகயொர் கைநதுதகொண்டனர் 
என்று �லைலை அலைசெர் அலுவைகம் 
அறிவித�து.

இந�ச ெநதிபபில் யுக�னவி மின் 
உற்்பததி நிலையததின் தெயற்்பொடடின் 
மூைம் மின்ெொரப ்பொவலனயொைர்க ளுககுக 
கிலடககும் அனுகூைங்கள் த�ொடர்பில் 
கவனம் தெலுத�ப்படட�ொகவும் கடசித 
�லைவர்களின் கருததுககள் ைற்றும் ஆகைொ 
ெலனகள் ககடகப்படட�ொகவும் �லைலை 
அலைசெர் அலுவைக அறிகலக கூறியது.

இந�க கூடடததில் அதைரிகக நிறுவ 
னததிற்கு ்பங்குகலை விற்்ப�ன் மூைம் 
மின்ெொர விலைலய குல்கக முடியும் 
என்று நிதி அலைசெர் விைககியிருககி்ொர். 
அப்படியிருநதும் இந� விடயததில் 
கூடடணிக கடசித �லைவர்கள் கருதத�ொற் 
றுலைககு வரவில்லை என்று த�ரிகி்து.

இந�க கைநதுலரயொடலின்க்பொது நிதி 
அலைசெருககும் ைற்ல்ய கடசிகளின் 
�லைவர்களுககும் இலடகய கருதது 
கவறு்பொடுகள் இருந�ன என்று த�ரிவித�ொர் 
அலைசெர் விைல் வீரவன்்ஸ.

�ற்க்பொது அதைரிககொவில் உள்ை அரெ 
�லைவர் ககொடடொ்பய ரொஜ்பகெ நொடு 
திரும்பியதும் அவருடன் இது குறிததுப 
க்பசசு நடத�ப்படும் என்றும் அவர் த�ரி 
வித�ொர்.

கடும் த்பொருைொ�ொர தநருககடிககுள் 
சிககியுள்ை இைங்லக அதிலிருநது மீளும் 
வழியொகவும் தகொழும்பு சீனொலவ 
தநருங்கிச தெல்வ�ொல் அதிருபதியலடந 
திருககும் கைற்குைலகச ெைொளிககும் 
வலகயில் தகொரவைபபிடடி மின் உற்்பததி 
நிலைய ்பங்குகலை அதைரிககொவிற்கு 
விற்்ப�ற்கு நடவடிகலககலை எடுப்ப�ொக 
அரசியல் விைர்ெகர்கள் கருதுகின்்னர். 

கூட்டணிக்...

சிறுவர்களுக்்ககான...
நீரிழிவு ைற்றும் நொட்படட கநொயகைொல் 
்பொதிககப்படட 12 வயதுககும் 19 வயதுக 
கும் இலடப்படட சிறுவர்களுககு �டுபபூசி 
ஏற்றும் ்பணிகய த�ொடககப்படடுள்ை�ொக 
சுகொ�ொர அலைசசு த�ரிவித�து.

தகொழும்பு கைடி றிட்ஜகவ லவததிய 
ெொலை, அனுரொ�புரம் ைற்றும் குருநொகை 
லவததியெொலைகள் என்்பவற்றில் கநற் 
ல்ய தினம் �டுபபூசிகள் ஏற்்ப்படடன.

12 வயதுககு கைற்்படட நீரிழிவு 
கநொயொல் ்பொதிககப்படட சிறுவர்களுககும் 

13 வயதுககும் 19 வயதுககும் இலடப்படட 
நொட்படட கநொயகைொல் ்பொதிககப்படட சிறு 
வர்களுககும் பிவி்ஸர் �டுபபூசி ஏற்்ப்படும் 
என்று கடந� வொரம் ஆடசியொைர்கைொல் 
அறிவிககப்படடிருந�து.

இ�ற்கொன முடிவு கடந� வொரம் தவள் 
ளிககிழலை நடந� தகொகரனொ கடடுப்பொட 
டுச தெயைணியின் கூடடததில் முடிவு 
தெயயப்படட�ொக ரொஜொங்க அலைசெர் 
ென்ன தஜயசுைண த�ரிவித�ொர்.

அறிமுகப்படுத�ப்படடன.
இல�த த�ொடர்நது இைங்லகயிலுள்ை 

வியடநொம் தூ�ரகம் ைற்றும் வியடநொமில் 
உள்ை இைங்லகலயப பி்பபிடைொகக 
தகொண்ட பிககுகளுககும் தைௌண்டை 
கவனியொ நகர ெல்ப மு�ல்வருககும் 
இலடகய இடம்த்பற்் கைநதுலரயொடல் 
களின் விலைவொக இந� ஏற்றுைதி 

ெொததியைொன�ொக அதிகொரிகள் த�ரிவித� 
னர்.

இந�க கொர்டக்பொர்ட ெவப த்படடிகள் 
�ற்க்பொது இைங்லக முழுவதும் ்பயன்்பொட 
டில் உள்ைன என்று இ�லன உருவொககி 
தைௌண்டைகவனியொ நகர ெல்பககு அறி 
முகப்படுததிய பிரியந� ெக்பநது த�ரி 
வித�ொர்.

சவப...

ப்பற்றகால்...
கூடடுத�ொ்பனம் எதிர்தகொண்டுள்ை நிதி 

தநருககடிலய எதிர்தகொள்வ�ற்கு வெதி 
யொக 2.5 பில்லியன் அதைரிகக தடொைர் 
நிதிலய தவளிநொடுகளில் இருநது திரடடு 
வ�ற்கு அலைசெரலவ அனுைதி வழங்கியி 

ருந�து. அ�னடிப்பலடயிகைகய இநதியொ 
விடம் இருநது 500 மில்லியன் தடொைர் 
நிதிலயப த்பறுவ�ற்கொன க்பசசுககள் 
நடத�ப்படடு வருகின்்ன.

யில்  இலணததுகதகொள்வக� மு�ற் 
கடட நகர்வொகத திடடமிடப்படடுள்ைது.

சிறுவர்களுககு �டுபபூசி ஏற்றிய பின் 
னர்�ொன் ்பொடெொலைகலைத தி்கக 
கவண்டும் என்று எதிர்்பொர்ககொைல் விலர 
வில் ்பொடெொலைகலைத தி்நது ைொண 

வர்களின் கல்வி ்பொதிப்பலடயொைல் ்பொர்த 
துகதகொள்வ�ன் அவசியதல� சுகொ�ொரத 
துல் நிபுணர்கள், குழநல� நை நிபுணர்கள் 
அண்லையில் வலியுறுததியிருந�னர். 
இ�லனத த�ொடர்நது இந� முடிவு எடுக 
கப்படடுள்ைது.

்பகா்டசகாலை்கலை...

அரச தலைவரின் உலர
வவறும் ஏமாற்று விதலத
ஐககிய நொடுகள் க்பரலவயின் த்பொதுக கூடடத த�ொடரில் 

இைங்லக அரெ �லைவர் ககொடடொ்பய ரொஜ்பகெ ஆற்றிய உலர �மி 
ழர்கைொல் ஏற்றுகதகொள்ைப்பட முடியொ��ொகவும் விெனதல�யும் 
ஏைொற்்தல�யும் ஏற்்படுததுவ�ொகவும் அலைநதுள்ைது.

அவரது உலரயில் நொடடில் இனப பிரசசிலனதயொன்று உள் 
ைது என்்பல�கயொ �மிழ் க்பசும் ைககள் அரசியல் தீர்வு ஒன்ல் 
எதிர்்பொர்ததுக கொததிருககி்ொர்கள் என்்பல�கயொ குறிபபிடடுக 
கொடடும் வி�ததில் எதுவும் கூ்ப்படவில்லை.

நீடித� அலைதிலய நொடடுககுள் ஏற்்படுததிகதகொள்ை க�சிய 
நிறுவனங்களின் ஊடொன த்பொறுபபுககூ்ல், ைறுசீரலைககப்படட 
நீதி, அர்த�முள்ை நல்லிணககம் என்்பவற்ல் ஏற்்படுத� கவண் 
டிய அவசியம் உள்ைது என்று �னது உலரயில் அவர் த�ரி 
விததிருந�ொர்.

அரெ �லைவரின் உலரயில் இந� ஒரு ்பநதி ைடடுகை அவர் 
�மிழர் பிரசசிலன த�ொடர்்பொகவும் த்பொறுபபுககூ்ல் விடயம் 
த�ொடர்்பொகவும் த�ொடடுச தென்றிருககககூடிய ்பகுதி என்று 
ஊகிகக கவண்டியுள்ைது. அந� ஊகததின் அடிப்பலடயில் 
அணுகினொலும் இலவ எல்ைொம் ஏற்கனகவ �மிழர்கைொல் 
நிரொகரிககப்படட விடயங்கைொககவ இருப்பது கண்கூடு.

இைங்லகயின் க�சிய நிறுவனங்களின் ஊடொன த்பொறுபபுக 
கூ்லில் �மிழர்களுககு நம்பிகலக இல்லை என்்பல� அவர்கள் 
கடந� 12 ஆண்டுகைொகத த�ொடர்சசியொக தவளிப்படுததி வநதி 
ருககி்ொர்கள். அ�னொகைகய ்பன்னொடடு விெொரலண ஒன்று 
சுயொதீனைொக முன்தனடுககப்படகவண்டும் என்று அவர்கள் 
வலியுறுததி வருகின்்ொர்கள்.

ஐககிய நொடுகள் ைனி� உரிலைகள் க்பரலவயில் நில்கவற் 
்ப்படட 30/1 தீர்ைொனததில்கூட த்பொதுநைவொய நொடுகளின் 
நீதி்பதிகள், ெடடவொைர்கள், வழககுத த�ொடுநர்கலையும் உள்ை 
டககிய உள்நொடடு நீதித்பொறிமுல் ஒன்று உருவொககப்பட 
கவண்டும் என்க் ்பரிநதுலரககப்படடது. அத�லகய கைபபுப 
த்பொறிமுல்லயயும்கூட �மிழர்களில் கணிெைொன ்பகுதியினர் 
நிரொகரிதது முழுலையொன சுயொதீன ்பன்னொடடு விெொரலணலயகய 
வலியுறுததி வருகின்்னர்.

குறிப்பொக ்பைவந�ைொகக கொணொைற்க்பொனவர்களின் உ்வி 
னர்கள் இந�க கைபபுப த்பொறிமுல்லய முழுலையொக நிரொக 
ரிததிருந�ொர்கள். ்பன்னொடடு விெொரலண ஒன்றின் மூைகை �ைககு 
நீதியொன தீர்வு கிலடககும் என்று த�ரிவிததிருககி்ொர்கள்.

்பொதிககப்படட �ரப்பொன �மிழர்கைொல் அப்படி முழுலையொக 
நிரொகரிககப்படட உள்நொடடுப த்பொறுமுல்களின் ஊடொகப 
த்பொறுபபுககூ்ல் முன்தனடுககப்படும் என்று அரெ �லைவர் 
�னது உலரயில் கூறியிருககி்ொர். அத�லகய ஒரு த்பொறுபபுக 
கூ்ல் த்பயருககுககூட நடககொது என்்பது இைங்லகயினதும் 
ரொஜ்பகெககளினதும் வரைொற்ல் அறிந� எல்கைொருககும் நன்கு 
த�ரிந� விடயம்.

இத�லகய நிலையில் அவரது உலரயில் கூ்ப்படடவற்ல் 
நம்புவ�ற்ககொ அ�னடிப்பலடயில் இனபபிரசசிலன விடயததில் 
முன்கனற்்ங்கள் ஏற்்படுவ�ற்ககொ ெொததியங்கள் எதுவும் இல்லை.

ைறுசீரலைககப்படட நீதி ்பற்றியும் அரெ �லைவர் �னது 
உலரயில் கூறியுள்ைொர். அப்பொவித �மிழ் ைககலைக தகொன்று 
நீதிைன்்த�ொல் �ண்டலனயும் த்பற்் ்பலடயினலர த்பொதுைன்  
னிபபின் அடிப்பலடயில் விடுவிதது �மிழர்கலைக தகொல்வது 
அரெ ்பணி என்்ப�ொக அர்த�ப்படுததிய பின்னர், ைறுசீரலைக 
கப்படட நீதிலய ககொடடொ்பய ரொஜ்பகெவிடம் இருநது எதிர் 
்பொர்ப்ப�ற்கு �மிழர்கள் முடடொள்கள் அல்ைர்.

அண்லையில் அனுரொ�புரம் சில்செொலையில் �மிழ் அரசி 
யல் லகதிகள் இருவர் சில்செொலைகள் ைறுசீரலைபபு இரொ 
ஜொங்க அலைசெரொல் துப்பொககி முலனயில் மிரடடப்படடொர்கள் 
என்கி் விடயம் தவளிவந� பின்னரும் அவலர முழுலையொக 
அலைசசுப ்ப�வியில் இருநது நீககொைல் சில்செொலைகள் ைறு 
சீரலைபபு அலைசெலிருநது ைடடும் ஒபபுககுச ெப்பொணியொக விை 
கச தெயது ஆடிய நொடகம் ைறுசீரலைககப்படட நீதிலய ரொஜ 
்பகெககள் எப்படி நில்கவற்றுவர் என்்ப�ற்கொன ஆகப பிநதிய 
உ�ொரணைொக இருககும்க்பொது அ�லனயும் �மிழர்கள் நம்பு 
வ�ற்கு வழியில்லை.

அடுதது அர்த�முள்ை நல்லிணககம் ்பற்றி அவர் க்பசியிருக 
கி்ொர். அ�ற்கொன ஒர் அடிலயத �ொனும் இதுவலரயில் முன் 
தனடுதது லவககொ� அரெ �லைவர், �ன்லனதயொரு த்பௌத� 
சிங்கை க்பரினவொ� முகைொகத த�ொடர்நது தவளிககொடடிவரு்பவர், 
�மிழ் முஸிலிம் ைககலை ஒடுககுவ�ன் மூைம் க்பரினவொ�தல�த 
திருபதிப்படுத� முலனநது நிற்்பவர் அர்த�முள்ை நல்லிணககம் 
்பற்றிப க்பசுவது ெொத�ொன் கவ�ம் ஓதுவ�ற்குச ெைைொனது என் 
்பல�யும் �மிழர்கள் அறிவொர்கள்.

ஆகதைொத�ததில் அரெ �லைவரின் ஐ.நொ. உலர �மிழர்க 
ைொல் முற்்ொக நிரொகரிககப்படட ஒன்று என்்பதுடன் ஏற்றுகதகொள் 
ைப்படகவொ எதிர்கொைததில் அரசியல் முன்னகர்வுகளுககொன 
அடித�ைைொககவொ தகொள்ைப்படவும் முடியொ�து. 



காலமாக அவரகளுக்குக் கிடைக்கவிலடல. 
இந்தியப் படையினர இலஙடகயில நிடலககாண்டிருந்்தபபாது 

நித்தடகக்குளம் காட்டுக்குள் ்தடையிறஙகிய இலஙடக வானபடையி 
னரின வானூரதிகள் அனைன பாலசிஙகம் ்தடலடமயிலான 
புலிகளின அணி ஒனடறக் ககாழும்புக்குக் ககாண்டுகெனறது. 

்தறபபாது அைெ ்தடலவர பகாட்ைாபயா ஐ.நா. கபாதுசெடபயில 
ஆறறிய உடையில நாடுகைந்்த புலம்கபயர அடமப்புகளுக்கு அவர 
விடுத்த அடைப்பும் அப்தபபானறக்தாரு அடிப்படையிபலபய 
காணப்படுகிறது.

2004ஆம் ஆண்டு ஒஸபலா 
உைனபடிக்டகபய விடு்தடலப் 
புலிகளும் இலஙடக அைசும் 
இைண்டு ்தைப்புகளாக அஙகீக 
ரிக்கப்பட்ை மு்தலாவது பன 
னாட்டு அஙகீகாைமாகும். அது 
குைப்பப்பட்ை்தாபலபய மிகப் 
கபரிய பினனடைடவத ்தமிழ் 
மக்கள் ெந்திக்கபவண்டி ஏறபட் 
ைது. ்தறபபாது அைெ ்தடலவரின 
அடைப்பு எனபது மீண்டும் 
ஒரு ்தைடவ ்தமிைருக்கான 
அைசியல தீரடவக் காண்ப்தற 
கும் மக்கள் நிம்மதியாக வாழ் 
வ்தறகுமான வாயப்டப ஏறப 
டுததுவ்தாக அடமயும்.

கே.பியின் வழியில்...
விடு்தடலப் புலிகளின பன 

னாட்டுச கெயறபாட்ைாளரகளில 
ஒருவைாக இருந்்த பக.பி. 
இலஙடகக்கு வந்து ்தறபபாது 

கிளிகநாசசியில வாழ்ந்து வருகிறார. 
்தறபபாது அைெ ்தடலவர பகாட்ைாபய 
எடுததுள்ள தீரமானததிறகடமய 
கவளிநாடுகளில வாழ்கினற புலிகள் 
அடமப்டப நம்பிக்டகயுைன இலங 
டகக்கு வரும் வடகயில ஏறபாடுகடள 
பக.பி. கெயய வாயப்புண்டு. 

ஒரு சில மா்தஙகளுக்கு முனனர 
கனைாவின வரத்தக ெஙகத ்தமிழ்ப் 
பிைதிநிதிகள் சிலர அைெ ்தடலவர 
பகாட்ைாபாயடவச ெந்திததுத ்தமது 
மு்தலீடுகடள இலஙடகயில பமற 
ககாள்வ்தறகான நைவடிக்டககளில 
ஈடுபட்ைனர எனத க்தரிகிறது.

ஆர்ப்பாட்டம் நிறுத்த்ப்ட்டக்தன்
இலஙடக அைெ ்தடலவர ஐ.நா. கபாதுசெடபயின 76ஆவது 

கூட்ைதக்தாைரில கலந்துககாள்ளும்பபாது நியூபயாரக்கில அவ 
ருக்கு எதிைாகப் கபரியளவான ஆரப்பாட்ைம் ஒனடற பமறககாள் 
வ்தறகான ஏறபாடுகடள நாடு கைந்்த ்தமிழீை அடமப்பினர 
பமறககாண்டிருந்்தனர. பினனர அந்்த ஆரப்பாட்ைம் நினறுபபானது. 
அைெ ்தடலவரின உடையில இைம்கபறப்பபாகினற முக்கிய 
விையஙகள் அவரகளுக்கு எட்டியிருக்க வாயப்பிருந்திருக்கிறது. 
அ்தன காைணமாகபவ, நலலிணக்க விையமாகபவ அந்்த ஆரப் 
பாட்ைம் நிறுத்தப்பட்டிருக்க வாயப்புண்டு. 

அண்டமயில பிரிட்ைனில விடு்தடலப் புலிகள் மீ்தான ்தடை 
மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிடலயில ஏடனய ஐபைாப்பிய, 
அகமரிக்க, கனடிய நாடுகளும் பிரித்தானியாடவப் பினபறறிப் 
புலிகடளத ்தடைகெயயும் வாயப்புகளுள்ளன. இவவாறானக்தாரு 
நிடலயில பகாட்ைாபய ைாஜபக்ெ ஐ.நா. கபாதுசெடபயில விடுத்த 
அடைப்பு ெறறும் எதிரபாைா்த திருப்பமாகும். எனபவ இந்்த வாயப் 
டபப் புலம்கபயர ்தமிைர அடமப்புகள் ொ்தகமாகப் பரிசீலிக்க 
வாயப்புண்டு.

க்பாரபால் ் பாதிகே்ப்ட்டவரேளுககு மகிழ்ச்சியபான செய்தி
கைந்்த 12 ஆண்டுகளாக மாவீைர மறறும் பபைாளிக் குடும்பஙகள் 

மிகத துயைமான வாழ்டவ அனுபவிதது வருகினறன. அவரகளுக் 
கான நிதி உ்தவிகடளப் புலம்கபயர அடமப்புகள் பலகூடி ்தமிழ் 
நாைாளுமனற உறுப்பினரகள் ஊைாக பமறககாண்ை உ்தவித திட்  
ைஙகடளபயா, இஙகு பபாைாளிக் குடும்பஙகள் படுகினற சிைமஙக 
டளபயா புலம்கபயர அடமப்புகளால பநைடியாகக் கண்காணிக்க 
முடியவிலடல. ்தறபபாது ஏறபட்டுள்ள இந்்த வாயப்பு பபாைாட்ைததில 
ஈடுபட்ை்தறகாக அவரகடள ஒரு தீண்ைாச ொதியாக ஏடனயவரகள் 
பாரக்கும் நிடலடய மாறறும். புலம்கபயர ்தமிைரகளின மு்தலீடு  
களில பாதிக்கப்பட்ை இந்்தக் குடும்பஙகடளச பெரந்்தவரகளுக்கு 
பநைடி மறறும் மடறமுக பவடலவாயப்புகடள வைஙக வாயப் 
புண்டு. அப்தபவடள பபார காைணமாக உைல அஙகஙகடள 
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thukyu;

ப�ோர முடிவுறற பினனர வைக்கிலிருந்து நாைாளுமனறத 
துக்குத க்தரிவாகிச கெனற உறுப்பினர ஒருவர ்தமிழ் 

மக்கள் விையததில நனறாகக் கட்தக்கிறார எனறு பகள்விபட்டு, 
அவடைக் ககாண்டு சில காய நகரத்தலகடளச கெயயும் பநாக்குைன 
ஐபைாப்பிய நாடு ஒனறில வசிக்கும் புலிகளின முக்கியஸ்தர ஒருவர 
குறிப்பிட்ை நாைாளுமனற உறுப்பினருைன க்தாடலபபசியில க்தாைரபு 
ககாண்டுள்ளார. ''நான இனனாைண்பண! உஙகபளாை பபெலாபமா...?'' 
எனறு பகட்டிருக்கிறார. 
உைபன அந்்த உறுப்பினர, 
''உஙகை ்தகட்டு நம்படைச 
கொலலுஙபகா?'' எனறிருக் 
கிறார. க்தாைரபுககாண்ைவ 
ருக்கு அதிரசசியாக இருந் 
திருக்கிறது. பபாைாளிகளின 
்தகட்டு நம்பர விவைம் 
இவருக்கு எப்படித க்தரியும் 
எனறு நிடனத்தவருக்குத 
்தான ஒரு முழுப் பம்மாத 
துக்காைனுக்குத க்தாைரகப 
டுததுவிட்பைன எனபது 
க்தரியவந்திருக்கிறது. 

க்தாடலபபசிக்குச சிக் 
னல (ெமிக்டஞை) இலலாமல 
பபானதுபபால எதுவும் 
பபொமல அந்்தத க்தாைர 
டபத துண்டிததுள்ளார 
அந்்தப் பிைதிநிதி. பினனர 
சில காலம் கழிதது கஜனீவா 
மனி்த உரிடமக் கூட்ைததில 
கலந்து ககாள்வ்தறகாகக் குறிப்பிட்ை 
நாைாளுமனற உறுப்பினர கஜனீவா 
வுக்குச கெனறிருக்கிறார. அப்பபாது 
அவருைன மு்தலில பபசிய நபருக்கு 
அவருடைய நண்பர ஒருவர 
க்தாடலபபசி அடைப்கபடுதது,    
குறித்த உறுப்பினர ்தனது வீட்டில 
நிறகிறார நீ ெந்திக்கப்பபாகிறாயா 
எனறு பகட்டிருக்கிறார. அவர 
உைபன டகபபசிடய அவரிைம் 
ககாடு எனறு நண்பருக்குக்கூற அவ 
ரும் குறிப்பிட்ை உறுப்பினரிைம் 
ககாடுக்க, ''அண்பண எப்பிடிச 
சுகமா இருக்கிறியபளா இப்ப எனை 
்தகட்டு நம்பைச கொலலட்பைா'' 
எனறு பகட்டிருக்கிறார. 

அதிரசசியடைந்்த நாைாளுமனற 
உறுப்பினர, ''பநைா வாஙபகா கட்தப்பம்'' எனறிருக்கிறார. ''உன 
பனாை எனனைா கட்த எனக்கு'' எனறு கூறித க்தாடலபபசிடயத 
துண்டிததிருக்கிறார அந்்த நபர.

இறுதி்ப க்பாரகேபாலம்
புலிகளில ஒருவடைக் 

கூை உயிருைன விைக்கூ 
ைாது எனறு 2008, 2009 
காலப்பகுதியில இந்திய, 
இலஙடக அைசுகளிைம் 
பகட்டுக்ககாண்ைவரகள் 
யார எனபதும், பநைடியாக 
படையினருைன கெயறபட் 
டுத ்தம்டம அழித்தவரகள் 
பறறியும் கைந்்த 12 
ஆண்டுகளில ''உடவயள் 
எஙக இனி வைப்பபாகினம்'' 
எனற திைமான நம்பிக் 
டகயில அைசியல கெயது 
வருபவரகள் பலடைப் 
பறறியும் புலம்கபயர ்தமி 
ைரகளுக்கு நனகு க்தரிந்தி 
ருக்கிறது.

ஆக்பைாஷமாக உடை 
யாறறும் நாைாளுமனற 

உறுப்பினரகள் பலர காட்பபாட் புலிகளாக இருந்துககாண்டு கெய்த 
அட்ைகாெஙகடள கவளிநாடுகளில இருக்கினற புலம்கபயர புலி 
ஆ்தைவாளரகள் ெரியாக அறிந்துககாண்டு்தான இருந்்தாரகள். 
எனினும் இலஙடகக்குள் வருவ்தறகான வாயப்புகள் கைந்்த 12 வருை 

வி.அருணபாெலம்

அண்டமயில பிரிட்ைனில 
விடு்தடலப் புலிகள் மீ்தான ்தடை 
மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ள 
நிடலயில ஏடனய ஐபைாப்பிய, 
அகமரிக்க, கனடிய நாடுகளும் 
பிரித்தானியாடவப் பினபறறிப் 
புலிகடளத ்தடைகெயயும் 

வாயப்புகளுள்ளன
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ப�ோர் முடிந்து 12 ஆண்டு 
களோகிவிட்ட பின்பும் 

தமிழ்த் தலைவர்களின் நிலைப�ோடு 
என்�து இருவர் பேர்ந்து உன்கடசி, 
என் கடசி என இரண்டு கடசிகளோக 
இயங்கிப பின்னர் எங்கள் கடசி 
என்று மோற்றிக்கோள்ளும் நிலையில் 
வந்து நிற்கிறது. கூடடுச் பேர்ந்த 
இருவரும் அந்த இ்டத்தில் நிற்கின் 
றனபர தவிர குணோம்ே ரீதியோன 
மோற்றங்கலளபயோ, கோை ஓட்டத் 
துககு ஏற்� தம்லம வளர்த்துக 
்கோள்ளும் முயற்சிலயபயோ அவர்க 
ளி்டம் கோணவில்லை. 

அரசியல்வோதிகளின் புதினங்க 
லளப புரிந்து்கோண்்ட ் �ோதுமககள் 
தம்லம மோற்றிக்கோண்டிருககிறோர் 
கள். தற்ப�ோது இந்தக கடசிகளுககும் 
தலைவர்களுககும் பிரச்சிலனயோக 
இருககின்ற வி்டயம், 
மககள் மோறிவிட்டோர்கள் 
என்�பத.

தமிழ்த் பதசியக 
கூட்டலமப பு ககுள் 
அண்லமயில் ஆளுக 
கோள் தண்ணீரோல் விசிறி 
யடித்துப பின்பு பேறடித் 
துப பின்னர் அசிங்கமோ 
னவற்றோல் மோறி மோறி 
எறிந்து ்கோள்வதற்கு 
ஒப�ோன வோதபப�ோர்கள் 
பதோன்றி அலவ உச்ே 
மோன நிலைககுச் ்ேன் 
றன. எந்த நிலையிலும் 
மககள் இது �ற்றி வோய் 
திறககவில்லை. தலை 
வர்கள் மோத்திரம் அடி� 
டுவதோல் மககளுககுச் 
பேதமில்லை. 70 வரு்டகோை தமிழர் 
அரசியலில் ேோதியோலும், மதத்தோ 
லும், பிரபதேத்தோலும், கடசிகளோலும் 
தமககுள் அடி�ட்டனர். இழபபுக 
லளயும் ேந்தித்தனர். அலதபய 
்தோ்டர்ந்தும் ் ேய்கின்றனர். இந்தக 
கடசிகளு்டனும், இந்தக கடசிகளின் 
தமிழ்த் பதசியத்து்டனும் மிக நீண்்ட 
கோைம் �யணித்தவர்கள் இன்று 
தமது முதுலமயில் தோம் ஏமோற்றப 
�ட்டலதயும் தமது பிள்லளகளுககு 
ஒரு நல்ை வோழ்கலகலய அலமத் 
துக்கோடுககவில்லை என்ற ஏககத்து 

்டனும் வோழ்கிறோர்கள். 
தோம் ஆதரித்த தலைவர்களின் 

்ேோத்துச் பேர்பபுகள், அவர்களின் 
பிள்லளகளுககு நல்ை கல்வியும் 
பவலைவோய்பபும் முதலீடுகளும் 
உருவோககப�டடுள்ளலம, இப�டி 
யோகத் தோம் முன்னிலைககு வந்த 
பின்னர் இனி அரசியல் பதலவ 
யில்லை என்ற கட்டத்துககுச் ் ேன்று 
விட்ட நிலை என எல்ைோபம ஆத 
ரித்தவர்கலள ப�தலிபபுககுள் 
தள்ளியிருககின்றன.

லகதிகள் விடுதலை வி்டயத் 
திபைோ, ் தோழில் வோய்பபுத் பதடிபயோ 
இந்தக கடசித் ் தோண்்டர்கள் அவர் 
களது பிள்லளகளு்டன் தலைவர்க 
லளத் பதடிச் ் ேல்லும்ப�ோது தலை 
வர்கள் அவர்கலளத் தூககி எறிந்து 
ப�சுவதும் மககலளத் தமிழ்த்பத 

சியக கடசிகளி்டமிருந்து தள்ளி 
லவத்துள்ளது. சிை கடசிகளும் 
தலைவர்களும் தமககுத் தீட்டோகி 
விட்டனர் என்று மககள் உணரும் 
நிலைககு நிைலம பமோேமோகியிருக 
கின்றது.

அரும்பொட்டு ் ெற்றி ெொய்ப்பு
2020்�ோதுத் பதர்தலில் தமிழ்த் 

பதசியக கூட்டலமபபின் மூத்த 
உறுபபினர்கள் �ைர் பதோற்�தற்கும் 
அதன் தலைவர் இரோ.ேம்�ந்தன் 
147 வோககுளோல் அரும்்�ோட்டோக 

்வற்றி ்�ற்றதற்கும், 
மற்்றோரு உறுபபி 
னரோன சிறீதரன் ் வன் 
றோலும் யோழ்ப�ோண 
மோவட்டத்தில் பதோற்க 
டிககப�ட்டதற்கும் 
(ஊர்கோவற்றுலற - 
2272  வோககுகள் , 
வடடுக பகோடல்ட - 
700, கோங்பகேன்துலற- 
910, மோனிப�ோய்- 752, 
பகோப�ோய் -  719 , 
உடுபபிடடி- 576 , 
�ருத்தித்துலற- 1315, 
ேோவகச்பேரி- 2299, 
ந ல்லூ ர் -  1 4 0 9 , 
யோழ்ப�ோணம்- 741 
த�ோல் மூை வோககுகள் 

2276 என எல்ைோமோக 13ஆயிரத்து 
969 வோககுகலளபய ் �ற முடிந்தது. 
கிளி்நோச்சி மோவட்டத்தில் 21ஆயி 
ரத்து 915 வோககுகலளப ் �ற்றதோல் 
மோத்திரபம ்வற்றி ்�ற்றோர்). 
தமிழ்த் பதசியக கூட்டலமபபின் 
மககள் ்ேல்வோககுச் ேரிலவபய 
கோடடியது.

இந்த நிலைபய யோழ்ப�ோண 
மோவட்டத்தில் எம்.ஏ.சுமந்திரனுககும் 
இருந்தது. சிறீதரன் கிளி்நோச்சியில் 
்�ற்ற 21 ஆயிரத்து 915 வோககு 
களில் சுமந்திரனுககும் கில்டத்த 

விருபபு வோககுகபள அவலர ் வல்ை 
லவத்தன. இதனோல்தோன் திருமதி 
ரவிரோஜ் ்வன்றதோக முதலில் 
்தரிந்தது. இந்தத் பதோல்விகலள 
நன்கு அறிந்தவர்தோன் ேம்�ந்தன். 

தற்ப�ோதுள்ள சூழலில் தமிழ்த் 
பதசியககடசிகளின் லகயில் ப�சு 
்�ோருளோகக கோத்திரமோக எதுவும் 
இல்ைோத நிலையில் பகோட்டோ�ய 
அரசு்டன் ப�சித் தமிழ் மககளுக 
கோன தீர்லவப ்�ற முயலும் ேம் 
�ந்தனுககுக கூட்டலமபபுக குள்பள 
யும் எதிர்நிலைப�ோடடிலுள்ள 
தமிழ்த் தலைவர்கள் மத்தியிலும் 
்�ரும் எதிர்பபுக கிளம்பியிருப�து 
்தரிகிறது.

நிைலம இவவோறிருககும்ப�ோது 
தமது கடசிககுள் எழுந்திருககும் 
நுள்ளுபபிரோண்டி கிள்ளுபபிரோண் 
டிகளோல் தற்ப�ோது லகயில் இருக 
கும் வோககுகலளயும் இழகக பவண் 
டிய நிலை வந்துவிட்டதோக 
உணர்ந்பத ேம்�ந்தன் தற்ப�ோது 
வோய் திறந்திருககிறோர். தமது 
உறுபபினர்களின் ்�ோறுப�ற்ற 
உள்ளூரச் ேண்ல்டகளோல் தமது 
�ககம் இருககின்ற மககளும் 
தம்லம விடடுபப�ோய்விடுவோர்கள் 
என்�து அவரது நிலைப�ோ்டோகும். 

அவர் ் வளியிட்ட அறிகலகயில், 
''தமிழ் மககளின் அபிைோலேகலள 
்வன்்றடுககும் இைககு பநோககிக 
கூட்டலமப�ோகப �யணிககும் 
அலனவரும் ்�ோது்வளியில் 
கருத்துகலளப �கிர்ந்து ேோதோரண 
மககலளக குழப�ோதீர்கள் என்று 
எனது அலனத்து உறுபபினர்க 
ளி்டத்திலும் பகடடுக்கோள்கிபறன்'' 
- என்றோர்.

இது அவரது லகநழுவிபப�ோய் 
விட்ட நிைலமலயபய கோடடுகிறது. 
இனித் தமிழரின் நிலை என்கடசி, 
உன் கடசி, எங்கள் கடசி என்ற 
நிலையில் ்�யரளவில் ்ேோல்ை 
ைோபம தவிர அது தமிழ் மககளுக 
கோன கோத்திரமோன ்ேயற்�ோடடி 
யககமோக இருககபப�ோவதில்லை 
என்�தில் தமிழ் மககள் ்தளிவ 
ல்டந்திருப�தோகபவ ் தரிகிறது.
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இழந்த நிலையில் இருப�வர்களுககோன 
மருத்துவ நிலையங்கள் ்வளிநோடுகளில் 
வோழ்கின்ற தமிழ் விபே்ட மருத்துவர்கலள 
அலழத்து வந்து சிகிச்லேயளிககும் வோய்பபுகள் 
கிடடும்.

அரசியலெொதிகளுக்குப் பபரிடி
புலிச்ேோயம் பூேப�ட்ட புைம்்�யர் தமிழர்கள் 

தமது தோய் மண்லண பநோககிப �ல்ட்யடுககும் 
வோய்பல� இைங்லக அரே தலைவபர ஏற்� 
டுத்திக ் கோடுத்திருப�து மிக நல்ை ேகுணமோகும். 
ஆனோல், இனிபமல் இைங்லகககுள் வரபவ 
முடியோது என்ற எண்ணத்தில் 12 ஆண்டுகளோக 
அரசியல் ந்டத்தியவர்களுககு இந்தச் ்ேய்தி 
்�ரும் ப�ரிடியோக அலமந்திருககிறது.

புைம்்�யர் தமிழர்களின் பிரேன்னத்தோல், 
இங்கு ந்டககின்ற மணல் அகழ்வு, கோ்டழிபபு, 
கஞேோ ் கபரோய்ன் வியோ�ோரம், வோள்்வடடுக 
குழுககள் ப�ோன்ற ேமூகப பிரச்சிலனகளுககுக 
கடடுப�ோடுகளும் மடடுப�ோடுகளுயும் ஏற்�்ட 
வோய்பபுண்டு. அவர்கள் ஆயுதம் ஏந்திச் ் ேயற் 

�ோடுகளில் இறங்கோவிட்டோலும் அதற்கோன 
்�ோறிமுலற ஒன்லற பமம்�டுத்த முடியும்.

புைம்்�யர் தமிழர்களில் புலிச்ேோயம் பூேப 
�ட்ட ஒவ்வோருவரி்டமும் தமது இயககத் 
தகடடு நம்�ர் உண்டு. அலதத் தகடடு நம்�ர் 

பகட்ட அரசியல்வோதிகளி்டபம 
பநரடியோகக கோடடுவதற்கும் 
வோய்பபு ஏற்�டும். ஏற்கனபவ 
தம்மி்டம் மடடும்தோன் அரசியல் 
தீர்லவப �ற்றிபப�ே பவண்டும் 
என்று அ்டம்பிடித்தவர்கள் இனி 
மிக இைகுவோக ஓரம் கட்டப 
�்டவும் தமிழ் மககளுககோன 
ஒரு புதிய வோழ்கலகலய ஏற்� 
டுத்திக ்கோடுப�தற்கும் புைம் 
்�யர் தமிழர்கள் தமது தோய் 
நிைத்துககுத் திரும்புவது கட்டோ 
யத் பதலவயோக உள்ளது. அவ 
வோறு அவர்கள் வந்து பேரும் 
ப�ோது ''இனி உலவயள் வரமோட 
டினம்'' என்று கலத விட்டவர்கள் 
்மதுவோக ஒதுங்கிவி்டபவ 

வோய்பபுண்டு. இனி இலதக லகயோளபவண்டிய 
்�ோறுபபு புைம்்�யயர் தமிழர் அலமபபுகளின் 
லககளிபைபய உண்டு.

தமிழ்த் பதசியக் 
கூட்்டமைப்புக்குள் 
அணமையில ஆளுக் 
கொள் தணணீரொல 

விசிறியடித்துப் பின்பு 
பேறடித்துப் பின்்னர் 
அசிஙகைொ்னெற்றொல 
ைொறி ைொறி எறிந்து 

்கொள்ெதற்கு ஒப்பொ்ன 
ெொதப்பபொர்கள் 

பதொன்றி அமெ உசே 
ைொ்ன நிமைக்குச ் ேன் 

ற்ன. 



25 புரட்டாதி - 01 
ஐப்பசி 2021 05

thukyu;

காட்டில் வாழ்ந்து வந்்த நரி 
ஒன்று ககாக்கு ஒன்றிற்கு 

விருந்து வவக்கத் திட்்டமிட்்டது. 
இந்்த விருந்துபசாரத்திற்கான 
க்தா்டக்க ஏற்பாடுகவை கசய்து 
ககாண்ட நரி, ககாக்கிற்கு விருந் 
த்தாமபலுக்கான அவைபவபயும 
விடுத்்தது. ககாக்கும அ்தற்குச் சம 
மதித்்தது. ்தந்திரத்தில் கபயர் தபான 
நரி குறித்்த விருந்துபசாரத்திற்காக 
சுவவ மிகுந்்த (சூப தபான்்ற) பான 
வவக உணவவத் ்தயார் கசய்்தது. 
்தயார் கசய்யபபட்்ட அந்்தப பானத்  
திவன ்தட்வ்டயான வாய் அகன்்ற 
இரு பாத்திரஙகளில் ஊற்றி ஒன்வ்றத் 
்தனக்கும மற்வ்றயவ்த ககாக்கிற்கும 
வைஙகியது. ்தட்வ்டயான பாத்தி 
ரத்தில் இருந்்த பானத்திவன நரிதயா 
இலகுவாக நக்கி நக்கி குடித்்தது. 
ஆனால், விருந்தினராக சம பந்தி 
அமர வந்்த ககாக்கினால் அந்்த 
பானத்வ்தக் குடிக்க முடியவில்வல. 
நீைமான அலவகயுவ்டய ககாக்கி 
னால் ்தட்வ்டயான பாத்திரத்தில் 
வவக்கபபட்்ட பானத்வ்த ருசி 
பார்க்கத் ்தன்னும முடியவில்வல. 
விருந்த்தாமப வந்்த ககாக்தகா, 
நரியின் ்தந்திரத்தினால் கவறும 
வயி்றாகதவ வீடு கசல்ல தநர்ந்்தது. 
நரிதயா ்தன் ்தந்திரத்வ்த நிவனத்து 
உவவகயவ்டந்்தது.

ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச்சவபயின் 
அமர்வில் உவரயாற்றுவ்தற்காக 
நியூதயார்க் கசன்றிருந்்த இலஙவக 
யின் அரச ்தவலவருக்கும ஐ.நா. 
கபாதுச்கசயலாைருக்கும இவ்டயில் 
க்டந்்த 19ஆம திகதி விதச்ட 
சந்திபபு ஒன்று இ்டமகபற்றிருந்்தது. 
ஐ.நா. ்தவலவம அலுவலகத்தில் 
இ்டமகபற்்ற தமற்படி சந்திபபில், 
பல்தவறு வி்டயஙகளும கலந்துவர 
யா்டபபட்டிருக்கி்றது. குறிந்்த உவர 
யா்டலில் இ்டமபிடித்்த்தாகக் கூ்றப 
படும இலஙவகயில் இனக்குழுக்க 
ளுக்கிவ்டயிலான பிரச்சிவன விவகா 
ரத்தில், உள்ைகபகபாறிமுவ்ற ஒன் 
றுக்தக ்தாம ்தயாராக இருபபது 
க்தா்டர்பில் அரச ்தவலவரினால் 
மீை வலியுறுத்்தபபட்டிருந்்தது. 
அ்தற்கு தமல், குறித்்த கபாறிமுவ்ற 
வயத் ்தயார்பபடுத்்த புலமகபயர் 
்தமிைர் ்தரபபுகளு்டன் தபச்சு ந்டத் 
்தத் ்தாம ்தயாராக இருக்கின்்றார் என 
வும அரச ்தவலவரினால் க்தரிவிக்கப 
பட்்ட்தாக ஊ்டகஙகளில் க்தரிவிக்கப 
பட்டிருந்்தது. அதிலும, ்தமிழ் ஊ்ட 
கஙகள் இந்்த வி்டயத்வ்த கவனத்வ்த 
ஈர்க்கும வவகயிலும கசய்தியாக்கியி 
ருந்்தன.

ககாதரானா க்தா்டர்பானதும அ்த 
தனாடிவணந்்த கநருக்கடிகள் 

க்தா்டர்பான வி்டயஙகள் முக்கிய 
மான கவனவீர்பபிற்குரிய்தாக இருக் 
வகயில், கவனக்கவலபபானாக 
அவமந்்த இந்்த தூசு ்தட்்டல் விவகா 
ரம, அ்தற்கு பிந்திய நாட்களில் எதி 
கராலிகவையும த்தாற்றுவித்திருக்கி 
்றது.

கடந்த பெப்ரவரி மா்தத்தில்
பவளியான வரத்்தமானி!
ஐ.நா. கசயலாைர் முன்னிவலயில் 

அவர் க்தரிவித்்த்தாக கூ்றபபட்டி 
ருக்கும இந்்த தபச்சுக்கான அவைபபு 
க்தா்டர்பில் கருத்துருவாக்கம ஒன்று 
ஏற்படுத்்தபபட்டிருக்வகயில், அர 
சின் முன்னுக்குபபின் முரணான 

நிவல பற்றியும விமர்சனம த்தாற்று 
விக்கபபட்டிருக்கி்றது. காரணம, 
முன்பு அவமந்திருந்்த நல்லாட்சி 
அரசிவன வி்ட இறுக்கமான - 
கிடுக்கிபபிடியான -ந்டவடிக்வககவை 
்தமிழ், முஸ்லிம சமூகஙகளின் மீது  
திணிக்கவல்ல ஆட்சியாகதவ கமாட் 
்டரசின் ந்டவடிக்வககள் அவமயும 
என்பது த்தர்்தலுக்கு முன்ப்தாகதவ 
ஆரூ்டம கூ்றபபட்்ட ஒன்று. அ்தவன 
உறுதிபபடுத்தும வி்தமான ந்டவ 
டிக்வககள் ப்தவிதயற்பிற்குப பின் 
னர் வரிவசயாக இ்டமகபற்று வந் 
்தன. அ்தன் ஓர் அஙகமாக, புலம 
கபயர் அவமபபுக்கவை ்தவ்ட கசய் 
யும படிமுவ்ற ஒன்றும எடுக்கபபட்  
டிருந்்தது. இந்்த ஆணடின் கபபரவரி 
மா்தத்தில் கவளியி்டபபட்்ட 2216/37 
இலக்க அதி விதச்ட வர்த்்தமானி, 
பாதுகாபபு அவமச்சின் கசயலாைரி 

னால் ்தவ்டகசய்யபபடும 7 புலம 
கபயர் ்தமிழ் அவமபபுக்கவையும 
தமலும 389 ்தனிநபர்கவையும 
விவரமாக அறிவித்திருந்்தது.

ப்ரல�ாவின் அறிக்க!
புலமகபயர் ்தமிைர் அவமபபுக் 

கவை ்தவ்டகசய்துவிட்டு அவர்கவை 
தபச்சுக்கு அவைபபவ்த தவடிக்வக 
என விளித்திருக்கும கரதலா, 
வீட்டுக் க்தவிவன பூட்டி வவத்து 
விட்டு விருந்துக்கு அவைக்கும 
கசயற்பா்டாக அரச ்தவலவரின் 
அவைபபு அவமவ்தாக அறிக்வக 
யிட்டிருக்கின்்றது. இது க்தா்டர்பில் 
கரதலாவின் தபச்சாைரினால் 

விடுக்கபபட்டிருக்கும அறிக்வக 
யில், புலமகபயர் அவமபபுக்கள் 
பலவற்வ்ற ்தவ்டகசய்்தத்தாடு 
கவளிநாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய 
உ்றவுகள் அச்சம அவ்டயக்கூடிய 
சூழ்நிவலவயயும ஏற்படுத்திவிட்டு 
அவர்கவை தபச்சுக்கு அவைபபது 
தவடிக்வகயானது எனக் குறிபபிட்்ட 
து்டன், நல்லிணக்க விவகாரத்தில் 
அரசு சர்வத்தசத்த்தாடு ஒத்திவசந்து 
கசயற்ப்டத் ்தவறினால் ஒட்டுகமாத்்த 
நாட்டுமக்கவையும அது அ்தால 
பா்தாைத்துக்குள் ்தள்ளுவ்தாகதவ 
அவமயும என்றும சுட்டிக்காட்டி 
யிருக்கின்்றது.  

உ�கத் ்தமிழர லெ்ர்வ ்தயா்ராம்!
லண்டவனத் ்தைமாகக் ககாணடி 

யஙகும ்தவ்டகசய்யபபட்்ட புலம 
கபயர் ்தமிைர் அவமபபான உலகத் 

்தமிைர் தபரவவ, அரச ்தவலவரின் 
அவைபவப வரதவற்ப்தாக தி 
ஐலன்ட் ஆஙகில நாளி்தழ் கசய்தி 
கவளியிட்டிருக்கின்்றது. குறித்்த 
பத்திரிவகயால் எழுபபபபட்்ட 
தகள்விகளுக்குப பதிலளித்திருக்கும 
உலக ்தமிைர் தபரவவ, முன்வனய 
நல்லாட்சியில் வமத்திரிபால சிறி 
தசனவவ இரு ்த்டவவகள் லண்டனி 
லும ஒருமுவ்ற தபர்லின் நகரத்திலும 

்தாம சந்தித்்தவ்தச் சுட்டிக்காட்டியி 
ருக்கின்்றது.

மருந்து ஒழுஙகுபடுத்்தல் அதிகார 
சவபயின் ்தரவுகள் திடீகரன காணா 
மல்தபாகும சமபவஙகளும, வாயில் 
களுக்கு மவ்றகாணிவயக் (சிசிரிவி) 
ககாணடிரா்த சிவ்றச்சாவல கட்்ட 
வமபபிற்குள் சிவ்றவாழ்க்வக மறுசீர 
வமபபு அவமச்சர் நுவைந்து வகதி 
கவை அச்சுறுத்தும சமபவஙகளும, 
கடும முயற்சியின் பின்னர் நீதி 
வைஙகி உள்தை ்தள்ைபபட்்டவர்கள் 
அரச ்தவலவரின் கபாதுமன்னிபபு 
என்னும சிவபபு கமபைம வழியாக 
கவளிதயறும சமபவஙகளும மலிந்்த 
நாட்டில், விவனத்தி்றனான உள் 
நாட்டு கபாறிமுவ்ற ஒன்றிவன 
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ஸூலடா ஸவாமி

குைவிகள் ககாட்டிப பலர் காயமவ்டவதும சிலர் இ்றந்துதபாவதும இலங 
வகயில் குறிபபாக மவலயகத்தில் அவவபதபாது நிகழ்வது்தான். ஆனால், 
த்தனிக்கள் ககாட்டி கபன்குயின்கள் இ்றந்்தன என்்றால் நமப முடிகின்்ற்தா? 
க்தன்னாபிரிக்காவில் உணவமயில் ந்டந்திருக்கின்்றது இந்்தச் சமபவம.

க்தன்னாபிரிக்கத் ்தவலநகர் தகப்டவுன் அருதக த்தனீக்கள்ககாட்டி 63 
அரியவவகப கபன்குயின்கள் இ்றந்துதபாயிருக்கின்்றன என்கி்றார்கள் 
அதிகாரிகள். சிமசன்ஸ்்டவுன் எனும ஊரில் உள்ை இரூந்்த கபன்குவின் 
குடி ஒன்று அஙகிருந்்த க்டற்கவரயில் உயிரிைந்்த நிவலயில் காணபபட்டுள்ைது. 
அவற்றின் உ்டலில் த்தனீக்கள் ககாட்டியவ்தத் ்தவிர தவறு எந்்த காயமும 
க்தன்ப்டவில்வல. கபன்குவின்களின் கணகவைச் சுற்றி த்தனீக்கள் ககாட்டி 
இருபபது க்தரியவந்துள்ை்தாக உ்டற்கூ்றாய்வில் க்தரியவந்துள்ைது.

"இது மிகவும அரி்தான ஒரு நிகழ்வு. இது அடிக்கடி நிகழும என்று 
நாஙகள் எதிர்பார்க்கவில்வல," என்று விலஙகுகள் நல மருத்துவர் த்டவிட் 
ராபர்ட்ஸ் ஏ.எஃப.பி கசய்தி முகவமயி்டம க்தரிவித்துள்ைார்.

கசௌத் ஆபபிரிக்கன் பவுணத்டஷன் பார் ்த கன்சர்தவஷன் ஆஃப தகாஸ் 
்டல் பர்ட்ஸ் எனும அவமபவப தசர்ந்்த இந்்த விலஙகுகள் நல நிபுணர் கபன் 
குவின்களின் உ்டல்கள் கண்டறியபபட்்ட அத்த இ்டத்தில் சில த்தனீக்களும 
இ்றந்்த நிவலயில் கணக்டடுக்கபபட்்ட்தாகத் க்தரிவிக்கி்றார்.

கபன்குவின்களின் வைக்கமான அைவவ வி்ட சிறிய்தாக இருபபது 
ஆபபிரிக்கப கபன்குவின்களின் ்தனித்்தன்வம. க்தன் ஆபபிரிக்கா மற்றும 
நமீபியா ஆகிய நாடுகளில் க்டதலாரப பகுதிகள் மற்றும அவற்வ்ற ஒட்டி 
யுள்ை தீவுகளில் இவவ வாழ்கின்்றன.

நல்லிணகக 
விவகா்ரத்தில் 

அ்ரசு 
சரவல்தசத்ல்தாடு 

ஒத்தி்சநது 
பசயறெடத் 
்தவறினால் 

ஒட்டுபமாத்்த 
நாட்டுமகக்ையும் 

அது அ்தா� 
ொ்தாைத்துககுள் 
்தள்ளுவ்தாகலவ 

அ்மயும்
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''ஒரு கிராம் முள்ளு 45 ஆயிரம் ப�ானது'' என்கிறார் குருநகரரச் 
பேர்்ந்த அஜித். உள்ளூர்்ாசிகளால் முள்ளு என்று அரைககப�டு்து 
ககபராயின் ப�ார்தப க�ாருள். கட்ந்த சில ்ாரஙகளாகப் முள் 
ளுககுப க�ரும் ்தட்டுப�ாடு நிலவுகின்றது. ''முள்ளு கிரடககாமல் 
நாய் மாதிரி அரலகிறார்கள்'' என்கிறார் ஸகரரன்ஸ. ககபராயின் 
ப�ான்ற ப�ார்தப க�ாருள்களுககுப �ைககப�ட்ட்ர்கள் அது கிரடக 
கா்த நிரலயில் மதுர் அரு்நதியதும் காண�ர்க்ர்கள் எல்பலா 
ருடனும் ் லி்நது ேணரடககுச் கேல்கிறார்கள், ''முள்ளு அடிச்ேடிச்சு 
உள்ள எல்லாம் அழிஞ்சுப�ாயிருககும் ப�ால... அது்தான் ோராயம் 
குடிச்ோ அ்ஙகளால ்தாஙக முடியுதில்ல. எல்லாபராடயும் ேணரடக 
குப ப�ாறாக..'' என்று ஊகம் க்தரிவிககிறார் கலிஸரன்.

திடீகரன ஏன் ப�ார்தப க�ாருளுககுத் ்தட்டுப�ாடு ஏற�ட்டது 
யாழப�ாணத்தில்? கா்ல்துரறயினரப்தா ப�ார்தப க�ாருள் ்தடுபபு 
அதிகாரிகளினப்தா நட்டிகரககள் அ்தறகுக காரணமல்ல. ஒரு 
ககாரல்தான் அ்தறகான முறறு முழு்தான காரணம்.

குருநகரரச் பேர்்ந்த 24 ்ய்தான கெறன்ஸ என்ற இரளஞர் 
�ாரேயூரரச் பேர்்ந்த ககமி ்ன்முரறக கும்�லினால் க்ட்டிக 
ககால்லப�ட்டர்த அடுத்ப்த யாழப�ாணத்தில் ப�ார்தப க�ாருள்க 
ளுககுத் ்தட்டுப�ாடு ஏற�ட்டுள்ளது.

ககமி கும்�ல் முன்�ரக காராணமாக கெறன்ரஸை திட்டமிட்டு அரல 
ப�சி மூலம் அரைத்து ் ாளால் க்ட்டியும் குத்தியும் காயப�டுத்தியது. 
க�ருமளவு குருதி க�ருகககடுத்ப்தாட வீதியில் நீணட பநரம் கிட்ந்த 
கெறன்ஸ யாழ. ப�ா்தனா ர்த்தியோரலயில் பேர்ககப�ட்ட பின் 
னரும் சிகிச்ரே �யனின்றி இற்ந்தார். அதிகளவு குருதிப க�ருககு 

அ்ரது இறபபுககுக காரணமாக இரு்ந 
்த்தாக உடறகூறு �ரிபோ்தரன அறிக 
ரகயில் க்தரிவிககப�ட்டது.

ககமி கும்�லின் ்தரல்ரான ககமி 
என்�்ருககும் கெறன்ஸைஸூககும் சில 
்ருடஙகளுககு முன்னர் யாழ. நகரில் 

உள்ள புடர்க கரட ஒன்றினுள் ஏற 
�ட்ட முரண�ாடு அடி்தடியில் முடி்ந 
்தது. கெறன்ஸ ககமிரய அடித்து 
விட்டார். இ்தறகுப �ழி தீர்ப�்தறகாக 
கெரன்ரஸை க்ட்டுப்ாம் என்று 
ககமியின் ்தம்பியான புகரக எனப 
�டும் அஜித்்தன் முகப புத்்தகத்தில் 
�கிரஙகமாகத் க்தரிவித்திரு்ந்தார்.

கெறன்ஸ ககாரல ்ைககில் முக 
கிய ே்நப்தகந�ர்களான - கெறன்ரஸை ்ாளால் க்ட்டிய்ர்களான 
- விஸ்ா மறறும் மீன் குஞ்சு எனப�டும் மிதுேன் ஆகிய இரு்ரும் 
புகரக கோல்லிபய ்தாம் அ்தரனச் கேய்ப்தாம் என்று கா்ல்துரற 
யினருககு ் ாககுமூலமளித்துள்ளனர் என்று கூறப�டுகின்றது.

இ்ந்தப �டுககாரல ் ைககில் புகரக, விஸ்ா, மீன்குஞ்சு உட்�ட 
13 ப�ர் ்தறப�ாது நீதிமன்றக கா்லில் ர்ககப�ட்டுள்ளனர். 
அ்ர்களில் 7 ப�ரரக கா்ல்துரறயினர் ரகது கேய்்தனர். முககிய 
குறற்ாளிகளில் 6 ப�ர் ேட்டத்்தரணி கரமீடியஸ ஊடாகச் ேரண 
ரட்ந்தனர். எனினும் இ்ந்த ் ைககில் ப்தடப�ட்டு்ரும் ககமி மறறும் 
முககிய குறற்ாளிகளான ே்நதிரன், டார்வின், சுலகஸைன், ராொ குட்டி 
ஆகிபயார் இன்னும் ்தரலமரற்ாகப் உள்ளனர். இ்ர்களில் 
டார்வின் மறறும் சுலகஸைன் ஆகிபயார் குழுவின் ்தரல்ரான ககமி 
யின் ேபகா்தரர்கள். ககாரலயின் முககிய சூத்திர்தாரியான புகரக 
எனப�டும் அஜித்்தனும் ககமியின் ேபகா்தரபன.

கெறன்ஸின் ககாரலரயத் க்தாடர்்நது ககமி கும்�லில் �லர் 
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கனிம�ொழி

சிரறகளில் அரடககப�ட்டிரு�தும் ஏரனய்ர்கள் ்தரலமரற்ாகி 
இருப�துபம யாழ. நகரப �குதியில் ப�ார்தப க�ாருள் ்தட்டுப�ாடு 
ஏற�ட்ட்தறகான முககிய காரணம். ''கெறன்ரஸை ககான்ற பிறகு 
முள்ளு விககிற எல்லாரும் ஓடிட்டாஙகள். அ்தால்தான் இ்ஙகள் 
எல்லாரும் ோமான் கிரடககாம ்தவிககிறாக...'' என்கிறார் கலிஸரன்.

யாழப�ாணத்தின் ப�ார்தப க�ாருள் கடத்்தல் மறறும் விநிபயா 
கத்தின் ரமயப புள்ளியாகத் திகழ்ந்த குருநகரரச் பேர்்ந்த சுலகஸைன் 
என்�்ரர சில மா்தஙகளுககு முன்னர் கா்ல்துரறயினர் ககபராயின் 
மறறும் ஐஸ ப�ார்தப க�ாருளுடன் ரகது கேய்்தனர். அ்ர் ்தற 
ப�ாது விளககமறியலில் அரடககப�ட்டுள்ளார். அ்ர் மீது இலகு 
வில் பிரணயில் க்ளி்ர முடியா்த ்ரகயில் ்ைககுத் ்தாககல் 
கேய்யப�ட்டுள்ளது.

குடாநாட்டுககுள் கஞ்ோ உள்ளிட்ட ப�ார்தப க�ாருள்கரளக 
கடத்தி ் ரு்தில் மிக முககிய புள்ளியாக விளஙகிய்ர் சுலகஸைன். 
ககமி குழு அ்ருககுப �கக�லமாகச் கேயற�ட்டு ்்ந்தது என்கி 
றார்கள் குருநகர் மறறும் �ாரேயூர் மககள். சுலகஸைனால் கடத்்தப�டும் 
ப�ார்தப க�ாருள்கரள உள்ளூர் விற�ரன கேய்்தில் ககமி 
குழுவிறகுப க�ரும் �ஙகிரு்நதிருககிறது.

அ்தனாபலபய சுலகஸைன் ரகது கேய்யப�ட்ட பின்னரும் 
�ாதிககப�டாதிரு்ந்த ப�ார்தப க�ாருள் விநிபயாகம் 
ககமி குழுவில் சிலர் ரகது கேய்யப�ட்டும் �லர் 
்தரலமரற்ாகியும் ப�ானர்த அடுத்து கடுரமயாகப 
�ாதிககப�ட்டுள்ளது. இ்ந்த க்றறிடத்ர்தக ரகப�ற 
றவும் இ்ந்தச் ோட்படாடு ்தமது க்தாழில் �ரகயா 
ளிகளான ககமி கும்�லின் கர்தரய முடித்துவிடவும் 
ப்று �ல ந�ர்கள் முயன்று ககாணடிருககிறார்கள். 
அத்்தரகய ந�ர்கரள உரு்ாககி ்ளர்த்துவிட 
ப�ார்தப க�ரும் வியா�ாரிகளும் துடித்துகககாணடி 
ருககிறார்கள்.

இறுககமான ேட்டந்டிகரககள் இல்லா்த நிரலயில் 
அத்்தரகய ந�ர்கள் விரரவிபலபய மீணடும் எழுச்சி 
க�றறு ப�ார்த வியா�ாரத்ர்த இயல்புககுக ககாணடு 
்ரு்ார்கள். நீதித் துரறயின் இறுககமான கேயற�ாபட 
இ்தரன ஓரளவிறகா்து கட்டுப�டுத்தும்.

அது்ரரககும் ப�ார்த அடிரமகள் என்ன 
கேய்்ார்கள்? ''இப� எல்லாம் குளிரே்தான்'' என்கிறார்கள். இ்தய 
பநாய் மறறும் கடுரமயான பநாய்களுககான ் லி நி்ாரணிகளாகப 
�யன்�டுத்்தபபும் குளிரேகரள ப�ார்தப க�ாருளுககான மாறறாகப 
�யன்�டுத்தி அழி்நதுககாணடிருககின்றது ்தமிழ இளம் ேமூகம்.

நிறு் முடியும் என நம்பு்ப்த க�ரும் அ�த்்தம்.அதிலும் இன்னும் 
ஆறிபப�ாகா்த ரணத்ர்தக ககாணடிருககும் உயிர்த்்த ஞாயிறு 
்தாககு்தல் க்தாடர்பிபல முடி்ந்த முடிர் எட்டு்்தறகு அரசினால் முடி 
யாரமரய இட்டு ்தனது விேனத்ர்த க்ளிப�டுத்தி ்ருகிறார் 
ககாழும்புப ப�ராயர். அ்ருககுக கூட - ்தனது விடயம், அ்தா்து 
உயிர்த்்த ஞாயிறு  தின தீவிர்ா்த ்தாககு்தல்கள் க்தாடர்பிலான விோர 
ரணகளுககான உள்நாட்டு க�ாறிமுரற - ‘ப்ரலககா்ாது’ என்�து 
உரறத்துவிட்ட்தாகப் ப்தான்றுகிறது. அ்தனாபலபய அ்ரும் ேர்் 
ப்தேத்தின் க்தவுகரள ்தட்டபப�ா்்தாக அடிககடி க்ருட்டி ் ருகிறார்.

இ்ந்தப பின்னணியில் இனபபிணககு தீர்விறகான உள்ளகப க�ாறி 
முரறயும் அ்தறகாக புலம்க�யர் ்தமிைர்களுககான அரைபபும், �த்தி 
யின் ஆரம்�த்தில் கோன்ன நரி ககாககிரன விரு்நதுககு அரைககும் 
ோயல் க்தன்�டப் கேய்கிறது. அதிலும் நல்லாட்சி அரசின் 
காலத்தில் மஙகள ேமரவீர ் ழியாக புலம்க�யர் ்தமிழ ்தரபபினருடன் 
இரு்ந்த ஊடாட்டமும் இல்லாமல் கேய்யப�ட்ட பின் - ்தறப�ாது 
அ்ரும் இல்லா்த நிரலயில் - இபப�ாது கிளம்பியிருககும் இ்ந்த 
அரைபபு, அ்்தானத்துடன் அணுகப�டப்ணடிய ஒன்றாகும்.       
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குடொநொட்டுக்குள் 
கஞ்ொ உள்ளிட்ட 
ப�ொதைப் 
ம�ொருள்கதைக் 
கடத்தி வருவதில் 
மிக முக்கிய 
புள்ளியொக 
விைங்கியவர் 
சுலக்்ஸன். மகமி 
குழு அவருக்குப் 
�க்க�ல�ொகச் 
ம்யற�ட்டு 
வநைது என்கி 
றொர்கள் குருநகர் 
�றறும் �ொத்யூர் 
�க்கள்



கட்டுப்பாடுகளையும் கணகபாணிபள்யும் ளைத்திருந்பாரகள்.
ப்பார முடிவுற்ற பின்னர இந்ச் சபாரபாய விைகபாரம் ் மிழ் மககள் 

மத்தியில் ைளகத்பாளகயினறி அதிகரித்திருககி்றது. பமலதிகமபாகக 
பகரைக கஞசபா, தகபரபாய்ன, ஐஸ் ப்பாள்ப த்பாருள் எ்னப 
்ல்பைறு ைளகயபா்ன ப்பாள் ைளகய்றபாககளும் புழககத்தில் உள் 
ை்ன.

மது விற்பனை நினையப் ்பனையயடுப்பு
தகபாபரபா்னபாத் த்பாறறு தெருககடியபால் ெபாைபாந்ம் ்ல மககள் 

இ்றநதுதகபாணடிருககி்றபாரகள். ் பால்மபா, சீனி ப்பான்றைறறுககு அதிக 
்ட்டுப்பாடு நிலவுகி்றது. திலீ்னின நிள்னவு ைபாரம் த்பாடஙகப்ட்டி 
ருககி்றது. இவைபா்றத்பாரு சூழலிபலபய மது்பா்ன சபாளலகள் 
திடீதர்னத் தி்றககப்ட்ட்ன.

மண ்றறும், இ்னப ்றறும், ப்பாரபாட்டத்தில் இ்றந்ைரகள் 
்றறிய எண்ணமும், தகபாபரபா்னபாத் த்பாற்றபால் ் மிழி்னபம மீணடும் 
த்ருமைவில் அழியும் சூழலும் இருககும்ப்பாதும் எந் ைளகயிலும் 
அத்தியபாைசியப த்பாருளுககுள் அடஙகபா் சபாரபாயத்ள் ைபாஙகுை 
்றகுத் ்மிழரகளில் ஒரு ்குதியி்னர முணடியடித்்து என்து 
ப்பார முடிந் ் த்து ஆணடுகளில் ் மிழி்னம் எஙகு ப்பாய் விழுநதி 
ருககி்றது என்ள்பய கபாட்டுகி்றது.

்பசிலை காரணம்...?
மது்பா்ன சபாளலகளைத் தி்றந் 

விடயத்தில் நிதி அளமச்சர ்சில் 
ரபாஜ்கசளைபய எதிரககட்சிகள் 
சபாடுகின்ற்ன. ் மிழ்த்ப்சிய, சிஙகைத் 
ப்சிய அரசியலில் ைபாகதகடுபபு ெடக 
கும் ெபாள்களில் மது்பா்னம் மு்னளம 
இடத்ள் ைகிககி்றது. மது்பா்ன 
சபாளல உரிளமயபாைரகளின ஆ்ரவு, 
குடிகபாரரகளின ஆ்ரவு எ்ன இரு 
சபாரபாரின ஆ்ரளை ்சில் ரபாஜ்கச 
த்ற்றதுடன ெபாட்டில் இனறுள்ை 
த்பாருைபா்பார முடககத்துககும் ஓர 
இளடககபாலத் தீரைபாக மது்பா்ன 
சபாளலகளின தி்றபபு அளமநதிருக 
கி்றது.

இள்விடப ் ல ் மிழ் அரசியல் 
ைபாதிகளின பி்ணபாமி மது்பா்னச் 

சபாளலகளும் இ்றகுள் அடஙகுை்பாகவும் த்ரிகி்றது. ''யபார 
மது்பா்ன சபாளலளயத் தி்றககச் தசபான்னபாரகள்?'' என்ற பகள்வி 
எழுப்ப்டுை்றகு முன தி்றந் மது்பா்ன சபாளலகளை பெபாககி 
ஏன ைடகிழககுத் ்மிழரகள் ்ளடதயடுத்்பாரகள் என்ப் கை 
்னத்தில் தகபாள்ைப்டபைணடும்.

அரசு மது்பா்னசபாளலகளைத் தி்றப்து த்பாடரபில் அெபாமப்யச் 
தசயற்பாடுகளில் இ்றஙகபைணடிய அைசியம் இருககவில்ளல. 
மது்பா்ன சபாளலகளைப பூட்டி ளைத்திருப்்பால் ைருமபா்னத்தில் 
வீழ்ச்சி, உள்ளூர கசிபபு ப்பான்றைறறின உற்த்திகள் அதிகரித்தி 
ருப்்பால் அைறள்ற மககள் ்ருகி த்ரும் பினவிளைவுகள் 
ஏற்டும் எனறு தசபால்லி மது்பா்ன சபாளலகளைத் தி்றப்ள்த் ் மது 
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தமிழ்ெபாட்டில் ஏறு ் ழுவு்லுககுத் ் ளடவிதித்்ப்பாது தமரி்னபாக 
கடறகளரப ்குதியில் இளைஞரகளும், யுைதிகளும் தகபாதித் 

த்ழுநது எழுச்சிப ப்ரணிளய ெடத்தி்னர. அந் எழுச்சியபால் தைன்ற 
ப்பாது ''் மிபழணடபா'' என்ற தசபாற்்ம் மககள் மத்தியிலும் சமூக 
ைளலத்்ைஙகளிலும் பிர்ல்யம் த்ற்றது. இந்த் ் மிபழணடபா விடயம் 
ைடககுக கிழககுத் ் மிழ் இளைஞரகளிடமும் த்பாறறிகதகபாணடது. ் லர 
்மது பமபாட்டபார ளசககிளின பினபு்ற பசறு ் பாஙகிகளிலும் ைபாக்னஙகளின 
்ல உதிரிகளிலும் ் மிபழணடபா எனகி்ற ைபாசகம் த்பாறித்் ஸ்ரிககரகளை 
ஒட்டித் திரிகி்றபாரகள். 

வீதிச் சமிகளஞ விைககுகள் சிைப்பாக இருநது வீதிளயக கடகக 
பைணடபாம் எனறு அ்பாய அறிவிபள்ச் தசய்யும்ப்பாதும் ் மிபழணடபா 
பமபாட்டபார ளசககிள்கள் திமிறிகதகபாணடு ப்பாகின்ற்ன. இவைபா்றபாகத் ் மி 
பழணடபாவின உள்ைபாரந் அரத்்ம் புரியபா் இைரகள், தகபாபரபா்னபா முடக 
கத்துககுள் சபாரபாயக களடகள் தி்றந்ப்பாதும் ் மிபழணடபா வீரரகைபாகத் 
்ம்ளம தமய்பபித்துக கபாட்டியுள்ைபாரகள்.

எப்்படியிருந்த நாஙகள் இப்்படி ஆகிவிடலைாம்
2002 - 2006 ைளரயபா்ன கபாலப்குதியில், ஏ-9 வீதியில் இரள்ண 

மடுச் சநதியருகில் நினறு வீதிக கடளமயில் ஈடு்ட்டிருந் 
்மிழீழக கபாைல்துள்றயி்னர த்ன்குதியிலிருநது யபாழ்ப்பா்ணம் 
பெபாககி ைநது தகபாணடிருந் ைபான ஒனள்ற மறித்்்னர. அ்ற 
குள் சிஙகை இளைஞரகள் 10 ப்ர மதுப்பாள்யில் இருந்பாரகள். 
ளகயில்லபா் த்னியனகள், சிலர தைறும் ப்கம், கபாறசட்ளட, 
சபாரம் எ்ன அணிநதிருந்பாரகள். அைரகள் அள்னைரும் ் மிழீழக 
கபாைல்துள்றயி்னரபால் ைபாள்ன விட்டு இ்றககப்ட்டபாரகள். 

இது புலிகளின கட்டுப்பாட்டுப பிரப்சம் என்்பால் நீஙகள் இவைபாறு 
்யணிகக முடியபாது. பசரட் ப்பாட்டு ஒழுஙகபாக உளடயணிநது்பான 
தசல்ல முடியும். முகமபாளலககு ைடககபாகவும் ைவுனியபாவுககுத் த்றகபா 
கவும் நீஙகள் நிள்னத்்்டி ப்பாகலபாம் - எனறு கூறி அைரகளைச் பசரட் 
ப்பாடளைத்து அைரகளின ்ய்ணத்ள்த் த்பாடர அனுமதித்்பாரகள் 
கபாைல்துள்றயி்னர. 

மதுவும் கடடுக்குள்
புலிகளின கட்டுப்பாட்டுப ்குதியில் மது்பா்னப ்பாைள்ன இருகக 

வில்ளல, மது அருநதுை்றகுப புலிகள் 
்ளட விதித்்பாரகள் எ்னத் த்னனிநதியத் 
திளரப்ட இயககுெர ்பாரதிரபாஜபா ஒரு 
த்பாளலககபாட்சிச் தசவவியில் குறிபபிட்டி 
ருந்பார. அது முறறிலும் ் ைறு என்து 
புலிகளின கட்டுப்பாட்டுப ்குதியில் 
ைசித்் மககளுககு ெனகு த்ரியும்.

புலிகளின கட்டுப்பாட்டுப ் குதியில் 
மது்பா்னப ் பாைள்ன இருந்து. புலிகளின 
ைடிசபாளலகள் மறறும் மது்பா்ன விற் 
ள்னககுப த்பாறுப்பாக நிசபாம் எனகி்ற 
ஒருைர இருந்பார. இள்விடத் த்ன்கு 
தியில் இருநது தகபாணடுைரப்ட்ட 

ஸ்பிறிட்டில் கலநது ் யபாரித்் சபாரபாயமும் 
(அது த்ன ் குதியிலிருநது ் பாதுகபாபபு 

அளமச்சின அனுமதி த்றறுக தகபாணடு ைரப்ட்ட்பால் அ்றகுக பகபாட் 
டபா்ய சபாரபாயம் எனறு குடிப்ைரகள் தசல்லப த்யரும் ளைத்திருந்பாரகள்) 
புலிகளின கட்டுப்பாட்டுப ்குதியில் விற்ள்னயபாகியது (2002இல் ஏ9 
்பாள் தி்றககப்ட்டப்பாது ைடககு பெபாககி ைந் ைபாக்னஙகளில் மு்லில் 
ைந்ளை மது்பா்ன தலபாறிகளும் எரித்பாருள் ் பாஙகிகளுபம). அள்விட 
ஸ்ரஸ்கர என்ற பியர த்பாழிறசபாளல ஒனள்ற கிளிதெபாச்சி - சபாந்புரம் 
்குதியில் புலிகள் இயககி்னபாரகள். ஆ்னபாலும் மது்பா்னஙகளின விற 
்ள்ன, குடித்்பின்பா்ன அடபாைடித்்்னஙகள் என்ைறறில் புலிகள் அதிக 
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நியூடைன்

மது்பாை 
சானைகனைத் 
திறந்த 
விையத்தில் நிதி 
அனமசசர் ்பசில் 
ராஜ்பக்சனைலய 
எதிர்க்கடசிகள் 
சாடுகின்றை. 
்தமிழத்ல்தசிய, 
சிஙகைத் ல்தசிய 
அரசியலில் 
ைாக்யகடுப்பு 
நைக்கும் 
நாள்களில் 
மது்பாைம் 
மு்தன்னம 
இைத்ன்த 
ைகிக்கிறது



இங்கு ப�ோர் 
முடிந்த கைப�ோடு 
வெளிநோடு வெலெ 
்தறைோை இநதி�ோ 
வின் வென்கனைக்குச் 
வென்பறேன். சில 
ெருடங்ைள் அங்கு 
ெோழ பெண்டி� 

நிகல ஏற�டட்தோல அங்கு ஒரு ''பைடடரிங்'' (உணவு 
வைோண்டுப�ோய்ச் பெர்க்கும் பெகல) பெர்வீசிஸில 
சிலைோலம் பெகல வெய்� பெண்டியிருந்தது. 

நிறுெனைத்துக்குக் கிகடக்கின்றே ஓடர்ைளுக்கு ஏற� 
வ�ோதி வெய்�ப�டட உணவுைகை ப�ோடடோர் கெக்கிளில 
வைோண்டுப�ோய்க் வைோடுப�து எனைது �ணி�ோை இருந்தது. 
நோன் அங்குள்ை ஊர்ைளுக்குப புதிது என்�்தோல உணவுப 
வ�ோதிைகை எடுத்துக்வைோண்டு நிறுெனைத்தில இருநது 
புறேம்�டும்ப�ோப்த ஜி.பி.எஸ். 
மூலம் நோன்ப�ோை பெண்டி� இடத் 
க்தப �ோர்த்துவிடடுச் வெலெது 
ெழக்ைம்.

ெழக�ப�ோல அன்றும் ஓர் இர 
வுப ��ணம் எனைக்குக் கிகடத்்தது. 
இரவு 11 �ணியிருக்கும். �டடன் 
புரி�ோணிப வ�ோதிைள் 10ஐ எடுத் 
துக்வைோண்டு எனைது ��ணத்க்த 
வ்தோடங்கிபனைன். வ�ோதிக�க் 
வைோண்டு வென்று வைோடுப�்தறகுரி� 
இடத்துக்குச் வெலெ்தறகு இருபெறு 
ெழிைள் இருந்தனை. அெறறில 
ஒன்றேோனை 2 கிபலோ மீறறேர்ைள் ெகர 
குறுகி� ெழி�ோல வெலெவ்தன்று 
முடிவெடுத்ப்தன். 

ஆள் நட�ோடடம் குகறேந்த 
அந்தப �ோக்த�ோல வென்றேப�ோது 
ஒரு ைறுத்்த நோய் என்கனைக் ைகலத் 
்தது. நோன் ப�ோடடோர் கெக்கிகை 
நிறுத்திவிடடுக் ைலவலடுத்து அந்த 
நோய்க்கு எறிநப்தன். அது அப�ோல 
வென்றுவிட மீண்டும் ��ணத்க்தத் வ்தோடங்கிபனைன். சிறிது 
தூரத்தில முன்னைோல ஒரு வ்தோடருநதுக் ைடகெ இருந்தது. 
அக்த வநருங்கி�ப�ோது நோன் ஏறைனைபெ ைலவலறிநது 
ைகலத்்த நோய் பின்னைோல நின்றேக்தக் ைண்படன். ��நது 
விடபடன். 

மீண்டும் ைலவலடுத்து எறி� முகனைந்தப�ோது அந்த 
நோய் �கறேநது ஒரு புகைப�ோன்றே ைறுத்்த உருெம் 
நிற�க்தக் ைண்படன். வ�ோதிக�க் வைோண்டுப�ோய்க் 
வைோடுக்ைபெண்டி� ந�ரிடமிருநது அபப�ோது எனைக்குத் 
கைப�சி அகழபபும் ெந்தது. நோன் நிறகின்றே இடத்தின் 
குறிபக�ச் வெோன்னைதும் அங்கிருநது இடதுபுறே�ோைத் 
திரும்பி ெோ நோன் அருகிலுள்ை எரிவ�ோருள் நிரபபு நிகல 
�த்தில நிறகிபறேன் என்றேோர் கைப�சியில ப�சி� அந்த 
ந�ர். எனைக்குப ��ம் அதிை�ோை இருந்தது. 

அந்தக் ைறுத்்த உருெம் நின்றே இடத்திபலப� அகெ 
�ோ�ல நின்றே்தோல நோன் ப�ோடடோர் கெக்கிகை அந்த 
இடத்திபலப� விடடுவிடடு, எரிவ�ோருள் நிரபபு நிகல�ம் 
இருந்த �க்ைத்க்த பநோக்கி ஓடிபனைன். அங்கு அந்த ந�ர் 
ைோரில ைோத்திருந்தோர். அெரிடம் நடந்த விட�த்க்தக் கூறி 
�தும் என்கனையும் எரிவ�ோருள் நிரபபு நிகல�த்தில �ணி 
�ோறறுகின்றே ஒருெகரயும் ைோரில ஏறறிக்வைோண்டு அந்த 
இடத்துக்குச் வென்றேப�ோது, நோன் ப�ோடடோர் கெக்கிள் 
நிறுத்தியிருந்த இடத்திலிருநது சு�ோர் �த்்தடி தூரத்தில 
ப�ோடடோர் கெக்கிள் தூக்கி வீெப�டடுக் கிடந்தது. 
புரி�ோணிப வ�ோதிைள் அகனைத்தும் பிரித்துச் சிறேதி எறி 
�ப�டடுக் கிடந்தனை. என்னுடன் ெந்தெர்ைளின் உ்தவி 
யுடன் அங்கிருநது புறேப�டடுச் வென்பறேன். 

எனைக்கு 3 நோள்ைள் ெகர ைடுக��ோனை ைோய்ச்ெலடித்்தது. 
பின்னைர் பெகலக்குச் வென்றேப�ோது அங்கு என்னுடன் 
ைடக��ோறறி� ைபணஷ் என்றே நண்�ன் எனைது ைக்த 
க�க் பைடடு நக்ைலடித்்தோன். ''ப�ய் எங்ை�டோ இருக்கு?'' 
என்று வெோலலிச் சிரித்்தோன்.

இந்தச் ெம்�ெம் நடநது 20 நோள்ைள் ைழிந்த பின் மீண் 
டும் அந்தப �குதிக்குச் வெலெ்தறகு இரவு பநர ஓடர் 
ஒன்று ெந்தது. அன்று ைபணஷூம் என்னுடன் ெந்தோன். 
அெபனை ப�ோடடோர் கெக்கிகையும் ஓடடினைோன். ''எந்த 
இடத்தில நோய் நின்றேது?'' என்று அென் பைடடப�ோது 

பசியுடன் அலையும் ஆவிகள்

நவநீதன் - பருத்தித்துறை

அந்த இடத்க்தக் ைோடடிபனைன். அங்கு நோய் இருக்ைவிலகல. 
ைபணஷ் சிரித்்தோன். ''ைறுத்்த உருெம் எங்பை நின்றேது?'' 
என்று அென் பைடை, அந்த இடத்க்தயும் ைோடடிபனைன். 
அங்கும் எதுவும் இருக்ைவிலகல.

ப�ோடடோர் கெக்கிகைப வ்தோடருநதுப �ோக்தப�ல 
ஏறறி�ப�ோது ப�ோடடோர் கெக்கிகைப பின்னைோல நின்று 
�ோபரோ இழுப�துப�ோல வ்தரிந்தது. ப�ோடடோர் கெக்கிளின் 
இ�நதிரம் இ�ங்ைோது ப�ோனைது. நோன் ��ந்ததுப�ோல 
ைபனைஷூம் ��நதுவிட எவெைபெோ மு�றசித்தும் ப�ோட 
டோர் கெக்கிகை இ�க்ைமுடி�விலகல. எனைக்கு ஒரு 
ப�ோெகனை ெந்தது. வைோண்டுவென்றே ெோப�ோடடுப வ�ோதிக� 
அங்பைப� எறிநதுவிடுெது நலலது என்று ைபணஷிடம்கூறே 
அெனும் ஓம் என்றேோன். நோன் வ�ோதிக� எறிந்ததும் ப�ோட 
டோர் கெக்கிள் மிைச் ெோ்தோரண�ோை இ�ங்ைத் வ்தோடங்கி�து. 
உடபனைப� அங்கிருநது ஓடித் ்தபபிபனைோம்.

பின்னைர்்தோன் வ்தரிநதுவைோண்படோம் அந்தத் வ்தோடருநதுப 
�ோக்தப �குதியில �லர் 
வ்தோடருநதுடன் ப�ோது 
ண்டு உயிரிழநதிருக் 
கிறேோர்ைள் என்றும், அந்த 
இடத்்தோல இரவில உண 
கெக் வைோண்டு வென் 
றேோல, இப�டி நடக்கிறேது 
என்றும். இ்தனைோல்தோன் 
இ றே ந ்த ெ ர் ை ளு க் கு 
உணவு �கடக்ைப�டுகி 
றேப்தோ...! என்று எனைக்கு 
இபப�ோதும் ெநப்தை 
முண்டு. ஆவிைள் �சியு 
டன் இருக்கின்றேனை என்றே 
விட�த்க்த என்னைோல 
இவெோறு இருபெறு 
ெந்தர்ப�ங்ைளில உணர 
முடிநதிருக்கிறேது.
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்தகுந்த வெ�ல என்று  வெளிப�கட�ோை அறிவித்து வ்தோடர்ந 
தும் திறேக்ைப�டடிருக்கிறேது. ெமூை இகடவெளி ப�ணப�ட 
பெண்டும் எனை அறிவித்திருந்தோல �க்ைள் முண்டி�டித்துக் 
வைோபரோனைோப �ரெகல ஏற�டுத்தும் நிகல ஏற�டடிருக்ைோது. 
வெளிநோடுைள் �லெறறில இந்த நகடமுகறே ப�ணப�டுகிறேது. 
இதில சுைோ்தோரத் துகறேயினைரின் ஆபலோெகனைைளும் வ�றேப�டடி 
ருக்கும்.

க�ொர�ொனொ மக�ளிடம் 
அரசு ைடந்த ஒன்றேகர ெருட ைோல�ோைக் வைோபரோனைோ �றறி� 

விழிபபுணர்வுைகைச் வெய்திருக்கிறேது. ்தடுபபூசி ஏறறும் வெ�ற 
�ோடுைகையும் வ�ரு�ைவுக்கு முடிநதிருக்கிறேது. இரண்டு படோஸ் 
்தடுபபூசிைகைப ப�ோடடெர்ைள் இனி எவெோறு நடநதுவைோள்ை 
பெண்டும் என்றும் கூறேப�டடுள்ைது. அக்த மீறினைோல வ்தோறறு 
ஏற�டும் என்றும் ெோவுைள் நிைழும் என்றும் கூறேப�டடிருக்கிறேது. 
இவெோறேோைக் வைோபரோனைோப வ�ருநவ்தோறறு விெைோரம் வ�ோது�க்ை 
ளிடம் கை�ளிக்ைப�டடுவிடடது. 

இந்தச் சூழலில �து�ோ ெோகலைளுக்கு முன்னைோல நீண்ட ெரி 
கெயில நின்றேெர்ைளில வ�ரும்�ோலோனைெர்ைள் ஏழக� நிகலயில 
உள்ைெர்ைள். அெர்ைள் ்த�து உகழபபில �த்து முடகடைகைப�ோ, 
ஒரு லீறறேர் �ோகலப�ோ ்த�து �கனைவி பிள்கைைளுக்கு ெோங்கிச் 
வெல�ெர்ைள் அலலர். நிலக� இவெோறிருக்கும்ப�ோது ெமூை 
இகடவெளியின்றி �து�ோனைம் ெோங்குெ்தறகுப �ல �ணி பநரம் 
ைோத்திருப�்தோல அதிைம் வ்தோறறுைள் ஏற�ட ெோய்பபுண்டு. இவ 
ெோறு வ்தோறறுைகைக் ைோவிச் வெல�ெர்ைள் ்த�து குடும்�ங்ைளில 
சிலகரக் வைோபரோனைோவுக்குப ைோவுவைோடுக்கும்ப�ோது அெர்ைளின் 
குடும்� நிகல ப�லும் ப�ோெ�கடயும்.

இதில ்தமிபழண்டோ �ோணியில குழுெோைக் ைைமிறேங்கி� சிலர் 
ைள்ைச் ெநக்தயில ஊர்ைளுக்குள் கெத்து விற�்தறைோை அதிைம் 
ப�ோத்்தலைகை ெோங்கிச் வென்றேோர்ைள். இந்தக் குடியின் பின்�ோனை 
விகைவுைள் �லகர வி�த்துைைோலும் வைோகல ்தறவைோகல எனை 
அழித்துவிடவும் ெழிெகுத்திருக்கிறேது. உண்க��ோனை ்தமிபழண்டோ 
என்�து எதிர்ைோல ெந்ததிக� அழிவிலிருநது �ோதுைோப�்தோை இருக்ை 
பெண்டுப� ்தவிர ெமூைக் குறறேங்ைகைத் தூண்டுெ்தோை இருக்ைக் 
கூடோது.
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வதற்கு வநதவர்களின் வா்கனம் ஓரி 
டத்தில் நிறுத்திவவக்கப்பட்டி ருநத 
ப்பாது அவதயும் அதிலிருநத தண்ணீ 
வையும் அதிசயப ப்பாருளா்கக ்கண்ட 
்காட்டில் வாழும் இைண்டு சிறு வர்கள் 
அதில் ஏறிகப்காள்ள அநத வா்கனம் 

புறப்பட்டுவிடுகிறது. அநத வா்கனத்தி 
லிருநது இறங்கமுடியாமல் இைண்டு 
சிறுவர்களும் அதில் தவிககிறார்கள். 
அவர்களின் தநவதயான சிகபஸா 
அவர்கள் வா்கனத்தில் ஏறிப  ப்பாய்க 
ப்காண்டிருககிறார்கள் என்்பவத 

உணரநது அவர்கவள மீட்்பதற்்கா்க 
அநத வா்கனம் பசன்ற தடயத்வதப 
பின்பதாடரது ஓடுகிறார. 

இபதபேைத்தில் விலஙகியல் வல் 
லுேர (ஆண்) ஒருவரும், வழக்கறிஞர 
(ப்பண்) ஒருவரும் ்பயணித்த சிறிய 
ை்க வானூரதி வி்பத்துககுள்ளாகிவிட 
அவர்களும் அநதப ்பாவலவனத்தில் 
அவலநது திரிகிறார்கள். மறுபுறத்தில் 
இைண்டு சிப்பாய்்கள் ஒருவபைாடு 
ஒருவர ஆயுதத்வத வவத்துகப்காண்டு 
மாறி மாறிச் சண்வடயிடுகின்றனர. 
தனது குழநவத்கவள மீட்டுவிடபவண் 
டும் என்ற போககில் இைவு ்ப்கலா்க 
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அது ஆபிரிக்காவின் ்காட்டுப ்பகுதி. ்கல்காரிப 
்பாவலவனத்துடன் ஒட்டியுள்ள நிலம். நீைற்ற 

அஙப்க இயற்வ்கபயாடு ஒட்டிய வாழவவ வாழகிற 
்பழஙகுடியினக கூட்டம் ஒன்றிருககிறது. ்காட்டில் கிவடக 
கின்ற ்பழங்கள், ்காய்்கள், கிழஙகு்கள், விலஙகிவறச்சி்கவள 
உணவாககுவதுடன் ்கழிகிறது அவர்களின் வாழகவ்க. 
மறுபுறத்தில் பவகு பதாவலவில் சுறு சுறுப்பா்க இயங 
கிக ப்காண்டிருககும் மனிதர்களின் ே்கைம் இருககிறது. 

்காட்டுப ்பகுதியில் இருககின்ற மனிதர்களுககு ஆவட 
கிவடயாது. இவல குவழ்களால் தமது உடவல மவறத் 
துச் சிறு குடில் அவம 
த்து வாழகிறார்கள். 
உணவுண்்பதும் மகிழ 
வா்க வாழவவக ்கழிப 
்பதும் உறஙகி எழுவ 
துமா்க இருககிறது 
அவர்களின் வாழவு. 
அநதக ்காட்டுப ்பகு 
திககுள் ே்கைத்து மனி 
தர்களின் பசல்வாககும் 
இருககிறது. யாவன்க 
வளக ப்கான்று அவற் 
றின் தநதங்கவள 
எடுத்துச் பசல்பவார, 
்காட்வடயும், ்காட்டு 
விலஙகு்கவளயும் 
்பாது்காககும் அைச 
இலா்காவினர, எல் 
வலச் சண்வடயில் ஈடு 
்படும் ்பவடயினர என 
அநதக ்காட்டுககுள் 
்பலர ேடமாடினாலும், 
அவர்கள் நிைநதைமற்ற 
வர்களா்கபவ இருககி 
றார்கள். ்காைணம் தண் 
ணீரில்லாத அநதப 
்பாவலவனப ்பகுதியில் 
அவர்களால் நீண்ட 
்காலம் தாககுப பிடிக்க 
முடியாது. ஆனால், 
அஙகுள்ள பூரவக குடி 
்களின் நிவல அப்படிப 
்பட்டதல்ல. 

நீைற்ற அநத நிலம் 
தான் அவர்களின் 
தாய்வீடு. விலஙகு்க 
வளப ்பற்றியும் ்காட்டுச் சூழல் ்பற்றியும் ேன்கு அறிநது 
வவத்திருககின்ற அறிவாளி்கான அவர்கள் ்காட்டுகப்கா, 
்காட்டில் வசிககின்ற ஏவனய உயிரினங்களுகப்கா 
அச்சுறுத்தல் ப்காடுக்காமல் வாழகிறார்கள். ஆனால், 
்காட்டுககு வநதுப்பாகின்ற ே்கைத்து மனிதர்கள் அப்படிப 
்பட்டவர்களல்லர. யாவனத் தநதங்கவள பவட்வடயாடு 
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விலங்குகளைப் பற்றியும் 
காட்டுச் சூழல் பற்றியும் 

நன்கு அறிந்து 
ளைத்திருக்கின்்ற 

அறிைாளிகான அைரகள் 
காட்டுக்்கா, காட்டில் 
ைசிக்கின்்ற ஏளனய 
உயிரினங்களுக்்கா 

அச்சுறுத்்தல் 
ககாடுக்காமல் 
ைாழ்கி்றாரகள்



முடிந்தது.
அந்தப் பண்ணை 

யில் வே்ை செயப 
ேர்களுக்கு அங்குள்ள 
நாய்களுடன் நல்ை 
உறவுணடு. நாய்களின் 
ொப்பாடு, குளிப்பு 
என எல்ைாேற்றயும் 
அங்கு பணிபுரிப 
ேர்கவ்ள வேறச்காள 
ே்தால் நாய்கள அேர 
்க்்ளத் ்தேது எஜோ 
னர்க்ளா்க நி்னக் 
கின்றன. உரி்ேயா 
்ளரு டன்கூட நாய்கள 
அந்த்ளவுக்கு உறவு 
்ேப்பதில்்ை. இந்த 
நபர்கள எந்த வநரத் 
தில் வ்காழிப் பண 
்ணைக்குள புகுந்தா 
லும் நாய்கள அேர 

்க்்ள எதிரி்க்ளா்கப் பாரப்பதில்்ை.
்களே்ரப் பிடிப்ப்தற்கா்க இரவில் ்காேலில் ஈடுபடும் 

வபாது உரி்ேயா்ளர இருக்்கத்்தக்்க்தா்க அேரின் ்கண்களில் 
ோத்திரம் ேண்ணைத் தூவிவிட்டுப் பணியா்ளர்கள வ்காழி 
்க்்ள ேடக்கிவிடுகின்றனர. பண்ணை்யச் சுறறிப் பாரத்து 
ேருேதுவபாை சென்று இந்தக் ்க்ள்ே வேறச்காணடுள்ளனர. 
வ்காழிப் பண்ணை ் ேத்து நடத்துபேர்கள இந்தத் ச்தாழி 
லில் யா்ரயும் நம்ப முடியா்த நி்ையிலுள்ளனர. இவோ 
றா்கப் பை ச்தாழில்்களில் சுத்துோத்து்கள நி்றநதிருப்ப்தால் 
மு்தலீடு்க்்ளச் செயவோர விழிப்பா்க இருப்பது அேசியம். 
இ்தனால்்தான் ்தமிழில் ''உள்ளாளும் ்கள்ளாளும்'' என்சறாரு 
சொல்ைாடலும் உள்ளதுவபாை...!

நம்மவூர்ச் சுத்து்மாத்து
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சைாறியின் ்தடத்்்தத் ச்தாடரநது ஓடிக்ச்காணடி 
ருக்கின்ற சிக்வஸா ்தனது குழந்்த்க்்ள மீட்டாரா 
இல் ்ையா? அேரது ஓட்டத்தின் இ்ட யில் 
அேர ெநதித்்த்ே யா்ே? ேழக்்கறிஞரும், 
விைங்கியல் ேல்லுந ரும் என்ன ஆனார்கள? 
சிப்பாய்களின் நி்ை என்னோனது? என்கிற பை 
வ்களவி்களுக்குப் பதில் சொல்கின்ற சுோரசியமும் 
அவ்த வநரம் நல்ை ச்தாரு படிப்பி்னயும் நி்றந்த 
ந்்கச் சு்ே்களுடன்கூடிய மீதிப் படம்.

குறிப்பிட்ட சிை பாத்திரங்்க்்ளக் ச்காணட 
்ேந்த பழங்்காைப் படம் இது. 1980ஆம் ஆண 
டில் உருோகிய மு்தற பா்கத்்்தத் ச்தாடரநது 
அதிலிருநது வேறுபட்ட தி்ரக்்க்்தயுடன் 1989 
ஆம் ஆணடில் உருோகிய படம். பாராட்டு்கள 
பைேற்றப்சபறற இந்தப் படத்்்தத் ச்தன்னாபி 
ரிக்்கா்ேச் வெரந்த வஜமி உயஸ் என்பேர இயக் 
கியுள்ளார. எக்ஸ் ஓயர என்பேர சிக்வஸா என்கிற 
மு்தன்்ேப் பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார. 

நமீபியா்ேச் வெரந்த கிராேோசியான அே 
ருக்குத் ்தான் பிறந்த ேருடம்கூடச் ெரியா்கத் ச்தரி 
யாது என்பது உண்ேயா்க இருக்்க அேரது அந 
்தப் பாத்திரம் தூணடும் சிந்த்ன்கள பை. ேனி 
்தர்க்்ள சேட்கித் ்த்ைகுனிய ் ேக்கிறது அே 
ரின் பாத்திரம். ேனி்தர்க்்ளக் ்கடவுள்கள என்று 
நி்னக்கிற அேரது பாத்திரம் இந்த ேனி்தர்கள 
(அரசியல் இழுபறி்கள, ஆட்சி, அதி்கார, நிைப் 
புடுங்குப்பாடு்கள, ஆயு்த அடிபாடு்கள, விைங்கு்க 
்்ளக் ச்கான்று அேறறின் இ்றச்சி்ய உ்தா 
சீனம் செயது ஆடம்பர ோழ்வு வநாக்கி அேஸ் 
்்தப்படுேது) ்பத்தியங்்க்ளா்கவும் இருக்கி 
றார்கவ்ள என்று வியக்கிறது.

்தந்தத்துக்்கா்க யா்ன ச்கால்ைப்பட்டுக் கிடப் 
ப்்தக் ்கணட அேர, ஒன்றுக்கும் உ்தோ்த ்தந 
்தத்்்த எடுத்துக்ச்காணடு பசி தீரக்கும் உணை்ே 
(இ்றச்சி்ய) விட்டுச் சென்றுள்ளார்கவ்ள என்று 

சிரிக்கிறார. ்்கயில் துப்பாக்கி்ய ்ேத்துக் 
ச்காணடு ஒருே்ரசயாருேர ோறி ோறிச் சி்றப் 
பிடிக்்க முயறசி செயகிற இரு வேறு நாட்டுச் சிப் 
பாய்க்்ளக் ்கணடு (நாட்டு எல்்ைப் பகுதி்களில் 
வபார புரியும் அரசு்கள மீ்தான ்காட்டுோசியின் 
பார்ே) சிரிக்கின்ற அேர, அந்தச் சிப்பாய்க்்ளப் 
பறறி ேழக்்கறிஞரான சபண்ணைச் ெநதித்துச் 

சொல்லும்வபாது, அங்வ்க இரணடு வபர வி்்ளயா 
டிக் ச்காணடிருக்கிறார்கள என்ப்தா்கச் சொல்லி 
அே்்ள அ்ழத்துேநது இேர்களுடன் இ்ணைத் 
துச் செல்கிறார. 

்தனது சோழி இவவிரு ்தரப்பினருக்கும் 
புரியாேலிருப்ப்தாலும், இேர்கள மூேரும் ஒவர 
சோழி்யப் வபசுே்தாலும் அேர்கள ஒன்றா்க 
இருப்ப்தாவைவய அேர்களின் பிரச்சி்ன்யத் 
தீரக்்க முடியும் என்று அேர நி்னப்பதும், ஆனால், 
இேர்களின் நி்ைவயா ்த்ைகீழா்க இருப்பதும் 
பாரக்கும் நேக்குச் சிரிப்்ப ேர்ேக்கிறது. ஒரு 
ெந்தரப்பத்தில் ்தன்்ன வநாக்கி நீளும் ் ்கத்துப் 
பாக்கி்ய அேர ொ்தாரணைோ்கக் ்்கயில் 
ோங்குமிடம் அேரது ஏதும் அறியா்த சேள்்ள 
உள்ளத்்்தயும் துப்பாக்கி்ளால் ஒரு பயனுமில்்ை 
என்ப்்தயும் ்காட்டுகிறது. 

்தனது குழந்்த்க்்ள மீட்ப்தற்கா்க இரவு 
ப்கைா்க ஓடிக்ச்காணடிருக்கின்ற அேர ்தான் ேழி 
யில் ெநதிக்கிற ேனி்தர்களுக்ச்கல்ைாம் அன்்பப் 
சபாழிேதும் அேர்களின் ோரபில் ் ்க்ய ் ேத்து 
நட்புப் பாராட்டுேதும் சிறந்த ்காட்சி்கள. அது 
ே்ர ்தேக்குள முரணபட்டு நின்ற ஏ்னய பாத் 
திரங்்கள அேரது தூய நடத்்்த்க்ளால் ்கேரப்பட்டு 
ஒரு ்கட்டத்தில் ்தேக்குள அன்்பப் சபாழிேதும் 
அேரது ேனி்தவநயம், படத்்்தப் பாரத்துக் 
ச்காணடிருக்கிற நேக்குள கூடத் ்தாவிவிடுேதும் 
்தவிரக்்கமுடியா்த்ே. 

்காசு, பணைம் பறறித் ச்தரியா்த, ொதி, ே்த வப்தங் 
்களில்ைா்த, அ்்தவிட அரசியல் அறியா்த, அ்த 
னால் பாகுபாடில்ைாேல் அ்னே்ரயும் வநசிக் 
கும், ேறறேர்களுக்குத் தீங்கி்ழக்்க வயாசிக் 
்கக்கூட முறபடா்த அந்தக் ்காட்டுோசி ேனி்தரின் 
பாத்திரம் படம் முடிநதும் ேனதில் சிரித்துக் 
ச்காணடிருப்பது படத்தின் பைவே.

சபருநச்தா்்கயில் 
புசறாயிைர வ்காழி்கள, 
வ்காழி்க்்ள ே்ளரப்பேர 
்கள ்தேது பண்ணையில் 
வ்காழி்கள ்க்ளவு வபா்காது 
இருப்ப்தற்கா்க நாய்க்்ள 
ே்ளரப்பது ேழ்ே . 
ஆனாலும் எேது ஊரி 
லுள்ள ஒருேரின் பண 
்ணையில் 2 அல்ைது 3 
வ்காழி என்ற அடிப்ப்ட 
யில் ோரத்தில் 2,3 நாள 
்கள ்க்ளவு வபாேது ேழக் 
்கோ்க இருநதிருக்கிறது. 
வ்காழிக் ்க்ளவு எப்படிப் 
வபாகிறது என்று ்த்ை 
்யப் பியக்்க முடிந்தவ்த 
்தவிர பண்ணையா்ளரால் 
்களேர்க்்ளப் பிடிக்்க 
முடியவில்்ை. 

வ்காழிக் ்களேர்க்்ளப் 
பிடிப்ப்தற்கா்க அங்கு பணிபுரியும் ்தனது ஊழியர்களுடன் 
இரவு முழுதும் அேர பண்ணையில் ்காத்திருந்தவபாது அன்று 
்க்ளவு வபா்கவில்்ை. ்காைப்வபாக்கில் அவோறான ெந்தரப் 
பங்்களிலும் ்க்ளவு வபா்கத் ச்தாடங்கியது. ்களேர்கள ேநது 
வ்காழி்க்்ளக் ்க்ளசேடுத்துச் செல்கிறார்கள, ஆனால், அங் 
குள்ள நாய்கள கு்ரக்்கவில்்ை. நாய்களின் ்கண்களில் ேண 
்ணைத் தூவி விட்டுக் ்க்ளசேடுக்கும் ்களேர்க்்ளக் ்கணடு 
பிடிக்்க முடியாேல் பண்ணையா்ளர ்த்ை்யப் பியத்துக் 
ச்காணவடயிருந்தார. 

எப்படியாேது ்களேர்க்்ளக் ்கணடுபிடித்்தா்கவேணடும் 
என்ற ்தனது முயறசி்ய நீணட ்காைோ்கக் ்்கவிடாேல் 
அேர ச்தாடரநது செய்த பை முயறசி்களின் பயனா்க  ்தனது 
வ்காழி்களுக்கு என்ன நடந்தது என்ப்்த அேரால் ்கணடறிய 

பாலசுப்ரமணியம் 
சாவகச்சரி
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சு.தர்மராசாசு.தர்மராசா

15.10.2001அன்று மாலையில் சாப்ாடு எடுப்தற்ா் வரி 
லசயா் நின்்றாம். சாப்ாடு க்ாடுக்குமிடத்தில் வழலமயா்ச் 
்சலவயில் இருப்வர் அன்று ''ஸக்ாட்'' (வா்னங்ளில் 
ல்தி்லைக் க்ாண்டு்்ாவது) ்்ாய்விட்டார்.  அன்று 
அவரது இடத்தில் க்ாறுப்ா் இருநத ் வகறாருவர் சாப்ாடு 
வாங்ச் கசன்ற ல்தி்லைத் த்ாத வார்த்லத்ைால் ் ்சினார். 
மி்ச் சிறிய சிலறயான மட்டக்்ைபபுச் சிலறயில் ் ணியாறறும் 
்ை ஊழியர்்ளின் முதலீ்ட அதுதான். அவர்்ளின் சம்் 
ைத்லத விடத் ''தும்்ைங்ள்'' அதி்மா்க் கிலடக்குமிடம் 
அது. அவர்்ள் தங்லைப ் றறி்யா ல்தி்லைப ் றறி்யா 
்ருத்தில் க்ாள்வதில்லை. ல்தி் 
ளின் ்ராமரிபபு, அவர்்ளின் மன 
நிலை ்றறி ஏற்ன்வ ்யிறசி்ள் 
வழங்ப்ட்ட்்ாதிலும் அவர்்ள் 
அலதப பின்்றறுவதில்லை.

மட்டக்்ைபபுச் சிலறச்சாலையில் 
இருநத முக்கிய குலற்ாடு ் ை ஊழி 
யர்்ள் ் வலை ் ேரத்தில் கவறியில் 
இருப்து (்்லில்கூட). இதனால் 
ல்தி்ள் மத்தியில் தங்லைப 
க்ரியவர்்ைா்க் ்ாட்டிக்க்ாள்ை 
முடியும் என்று அவர்்ள் நிலனக்கி 
றார்்ள். இதற்ா்க் ல்தி்ளின் 
உறவினர்்ளிடமும் ்ணம் வாஙகு 
வார்்ள். சிை க்ாருள்்லை வாஙகித் 
தருவதா் - க்ாடுப்தா்க் ( ல்தி 
்ளிடமும், ல்தி்லைப ் ார்க்்வரு 
்வர்்ளிடமும்) கூறி அநதப ் ணத் 
தில் குடிப்தும் கவகு சாதாரணமான 
விடயம். 

ஒரு ோள் எமது பிரிவிலிருநத 
ேண்்ர் ஒருவர் ஒரு ்த்திரில் 
வாஙகிவருமாறு ஓர் ஊழியரிடம் 
நூறு ரூ்ா க்ாடுத்திருக்கிறார். 
அவர் ் த்திரில்லய எதிர்்ார்த்துக் 
்ாத்திருநத்்ாது மாலையில் ேல்ை 
கவறியில் வநத அநத ஊழியர் 
''் ்ப்ர் வாஙகி வரவில்லைகயண்டு 
குலறநிலனக்கிறாயா? உனக்குத் 
்தலவயான உதவி்ள் எல்ைாம் 
ோன் கசய்வன்'' என்றாராம். அவன் 
என்னிடம் கூறினான், ''் த்திரில்லய 
வாஙகித் தநதுவிட்டு மிகுதிப ் ணத்லத எடுத்திருநதால்கூடப 
்ரவாயில்லை'' என்று.

16.10.2001 மட்டக்்ைபபு ் மல் நீதிமமன்றில் நீதி்தி விஸவ 
ோதன் முன்னிலையில் எனக்குக் குறறப்த்திரில் வழங்ப்ட்டு 
12.12.2001 (இரண்டு மாத இலடகவளி) வழக்குக்குத் தவலண 
்்ாடப்ட்டது. ்ண்டி உயர் நீதிமன்றில் இருநத ்யம் மட் 
டக்்ைபபு உயர் நீதிமன்றில் இருக்்வில்லை. எல்ைாம் தமிழ்ச் 
சூழைா் இருப்்த அதறகுக் ் ாரணம்.

எனது வழக்குக்்ா் மறுதவலண மார்்ழி மாதம் ்்ாடப 

''தும்பளங்களள'' அள்ளி வீசும சிளைச்சாளை ஊழியர்கள்
்ட்டிருநத நிலையில், 17.10.2001இல் கவலிக்்நலதயில் விடு 
தலைப புலி்ளுக்கும் ்லடயினருக்கும் இலடயில் க்ரும் 
சண்லட ஒன்று ேடநததால் ''இப்்ாலதக்குப பூசாவுக்கு ஏறற 
மாட்டார்்ள்'' என்றார் ஒரு சிலறச்சாலை ஊழியர். அப்்ாலதய 
2001்ாைச் சூழலில் புதிதா்க் ல்தி்ள் வநதுக்ாண்டிருநதார்்ள் 
ஆனால், யாரும் விடுதலையா்வில்லை.

19.10.2001 இரவு வாகனாலிச் கசய்தியில் புலி்ளின் கிழக்கு 
மா்ாண அரசியல் க்ாறுப்ாைர் ்டுக்்ாய் முலனப ்குதியில் 
லவத்துக் கிலை்மார் குண்டுகவடிபபில் க்ால்ைப்ட்டுவிட்டார் 
என்று கசால்ைப்ட்டது. இநதச் கசய்தி உண்லமயா? க்ாய்யா? 

என்்லத உறுதிப்டுத்த முடிய 
வில்லை. அவவாறு ேடநதால் மட்டக் 
்ைபபு ே்ரில் ் டுலமயான தாக்குதல் 
ேடநதிருக்கும் என்ற எதிர்்ார்பபு 
எல்்ைாரிடமும் இருநதது.

புலி்ள் ே்ருக்கு வநது சிலறச் 
சாலைலயக் ்ட்டுப்ாட்டுக்குள் 
க்ாண்டு வருவதறகு முன்னர் ் லட 
யினர் அல்ைது க்ாலிஸ சிலறச்சா 
லைக்குள் புகுநது அரசியல் ல்தி் 
லைக் க்ான்றுவிடக்கூடும் என்ற அச் 
சம் க்ாதுவா்க் ல்தி்ள் மட்டத்தில் 
இருநதது. 25.10.2001இல் இரண்டு 
ல்தி்ள் புதிதா்க் க்ாண்டுவரப்ட் 
டனர். ்ளு்ாமம் ்குதிக்குள் ்லட 
யினர் முன்்னறிச் கசன்ற்்ாது 
புலி்ளின் அலுவை்ம் ஒன்றுக்குள் 
நின்றதற்ா் அவர்்ள் ல்து கசய் 
யப்ட்டார்்ள். ஒருவன் ் லட லவத் 
திருப்வன். ்ாலையில் அநதக் 
்ாணிக்குள் குளிக்்ப்்ான்்ாது 
ல்து கசய்யப்ட்டான். மறறவர் அநத 
அலுவை்த்தின் ்ாவல்்ாரர். அவ 
ருக்கு வயது 57.

எல்ைாவறலறயும் ் ார்க்்த் துன்் 
மா் இருநதது. புதிதா் இரண்டு 
குடும்்ங்ள் ்ஷடத்தில் விழுநது 
விட்டன என்்லத்ய அவர்்ளின் 
வருல் உணர்த்தியது. 26.10.2001இல் 
3 ல்தி்ள் புதிதா் அரசியல் ல்தி 
்ள் என்ற மதிபபுடன் வநது ்சர்ந 
தார்்ள் அதில் இருவர் ஆசிரியர்்ள். 

ஒருவர் முச்சக்்ரவண்டி உரிலமயாைர்.
புலி்ளின் ்ளு்ாமம் அலுவை்த்துக்குள் ்லடயினர் 

கசன்ற்்ாது அஙகு ்ண்கடடுத்த ஒளிோடா ஒன்றில் இநத 
மூவரின் ்டங்ளும் இருநதுள்ைன. க்ாது நி்ழ்கவான்றில் 
(விலையாட்டுப்்ாட்டி) அநதப ் டம் பிடிக்்ப்ட்டிருநதது என்று 
அவர்்ள் கூறினர். இகதல்ைாம் மி்ச் சிறிய குறறச்சாட்டு என்று 
ேன்கு கதரிநதிருநத்்ாதும் ல்தானவர்்ளின் மனநிலை சிலற 
என்ற ்யம் என்்வறறால் அவர்்ள் அசாதராண நிலையில் 
இருப்லதக் ் ாணமுடிநதது.     (கதாடரும்)

23
புலிகள் நகருக்கு வந்து 
சிறைச் சாறைறைக் 

கட்டுப்ாட்டுக்குள் ககாண்டு 
வருவதற்கு முன்னர் 

்றையி்னர் அலைது க்ாலிஸ் 
சிறைச்சாறைக்குள் புகுந்து 
அரசிைல றகதிகறைக் 

ககானறுவிைக்கூடும் எனை 
அச்சம் க்ாதுவாகக் றகதிகள் 

மட்ைத்தில இருந்தது.



திரும்பும் சம்்பவங்களும் நி்கழும். இந்த உழவர்களின் கிரா 
மத்தில் வவலைக்்கான்றும் அவவளவு ்பஞசமில்லை. ்கடி 
னமா்க உலழப்பவர்களுககு உரிய ஊதியத்துடன் நூறு 
வவலை்கள் உண்டு.  

எபவ்பா்தாவது ஒரு ஆள் ் சய்யும் வவலைககு இருவர 
வ்தலவப்படும் அவசியம் ஏற்படடால் மடடுவம இவர்களுககு 
வவலை கிலடககும். ்பணியில் வ்தலவயற்ற ஊதியம் வ்காரு 
வது அல்ைது ்தனககுச் ் சாந்தமற்ற ஒன்ல்ற எடுக்க நிலனப 
்பது வ்பான்்ற பிரச்சிலன்கள் ஏற்கனவவ து்றவு வாழகல்க 
வாழந்த இவர்களுககு இருந்ததில்லை. கூடவவ இல்ற 
நம்பிகல்கயின் அடிப்பலடயில் முன்லவக்கப்பட வவண்டிய 
உறுதி்மாழியும் சுயக்கடடுப்பாடும் இஙகு வ்தலவப்பட 
வில்லை. ஏற்கனவவ விை்கலில் துய்த்திருககும் ஆட்களுககு 
எ்தறகுத் ்தன்விளக்க ஒப்பந்தம்? அவர்களது வாழகல்க 
விசித்திரமானது. சிை ்களிமன் ்பாலன்கலளத் ்தவிர அவர்க 
ளுககு உலடலம ஏதுமில்லை. தி்கம்்பரத்ல்த மல்றக்க 
்கந்தல் துணிலயச் சுறறியிருந்தனர. ்கடன்சுலம மிகுநதிருந்தது. 
மக்கள் வலசவ்பசி அவமதிப்பது இயல்்பாகி இருந்தது. என்்ற 
வ்பாதும் உைகியல் மாலய்களின் பிடியில் சிக்கா்த ஞானி்க 
லளப வ்பால் ் சால்வ்தறகு எந்தக ்கவலையும் அற்றவர்களாய் 
இருந்தனர.  அவர்களது ்பரி்தா்ப்கரமான ஏழலம நிலைலய 
அறிநதிருந்த வ்பாதும் எபவ்பா்தாவது அவர்களுககு அவவூ 
ரார ்கடன் ்தந்தனர. அது ஒருவ்பாதும் திரும்பி வரபவ்பாவ 
தில்லை என்று ்்தரிந்த பின்னும். அறுவலடயின் வ்பாது 
சிை ்தானியங்கலளத் திருடுவதும் பி்றருலடய நிைத்தில் 
இருநது உருலள்கலளத் வ்தாண்டி அவறல்ற வவ்கலவத்து 

வயிறல்ற நிரபபிக்்காள்வதும் உண்டு. சிை இரவு்களில் ்கரும்புக 
்்கால்லையில் நுலழநது ஒரு சிை ்கரும்ல்பத் திருடிச் சுலவப்பதும் 
உண்டு. 

அறு்ப்தாண்டு்களா்க இந்த து்றவுச் சு்கத்ல்த அனு்பவித்து 
வாழநதிருககி்றான் கிஷு. ்தன் ்தநல்தயின் ஒவ்வாரு இம்மி பிச  
்கா்த வாரிசான மதுவும் அவர ்காைடிலயப பின்்பறறுகி்றான். அவன் 
்சய்்த சா்தலன என ஏவ்தனும் உண்்டனில் ்தன் ்தநல்தயின் து்றவு 
மகுடத்தில் ்தன் வசாம்வ்பறித்்தனத்தின் மூைமா்க இன்்னாரு மணிக 
்கல்லைச் வசரத்்தது மடடும்்தான். கீஷுவின் மலனவி சிை ்காைத் 
திறகு முன் இ்றந்தாள். மதுவுககு ஓராண்டுககு முன் திருமணம் 
நடந்தது. ்தான் வந்தது மு்தவை இந்தக குடும்்பத்தின் ஒழுஙல்கயும் 
்தன்மானத்ல்தயும் ்காத்து வமம்்படுத்்த ்தன் ஒவ்வாரு மூச்லசயும் 
்சைவிடடாள் இப்்பண். பி்ற வீடு்களில் ்தானியங்கலள அலரத்து, 
புல்்வடடி ்்காஞசம் சம்்பாதித்்தாள். அல்தக்்காண்டு இந்த 
்வட்கம் ் ்கடட ஆண்பிள்லள்களின் ் ்தாநதிலய நிரபபுவ்தற்கா்க 
மாவு வாஙகுவாள். அவள் இருபபு அவர்கலள இன்னும் ்படு வசாம் 
வ்பறியா்கவும் வலியறியா்த மாக்களா்கவும் மாறறியது. யாராவது 
வவலை ்தந்தால் இருமடஙகு கூலி வ்கடடு அ்தறகு ஒரு ல்பசா 
குல்றந்தாலும் ‘வவறு ஆலளப்பார’ என்று மி்தபபுடன் ்பதிைளித்்தனர. 
இபவ்பாது அவ்த ் ்பண் நாள் முழுக்க இடுபபு வலியால் துடித்்த்படி 
இருக்க இந்த இரண்டு ஆண்்களும் அவந்கமா்க அவள் ்தன் ்கலடசி 
மூச்லச எபவ்பாது விட்டாழிவாள், நாம் ்சன்று நிம்மதியா்கத் 
தூங்கைாம் என்்ற நிலனபபுடன் அமரநதிருககின்்றனர. 

சாம்்பலிலிருநது உருலளககிழஙகு்கலள ்வடுக்்கன எடுத்து 
உரித்்தவாறு, ‘எழுநதிரு. உள்வள வ்பாய்ப ்பார. அவளுககுள் ஏவ்தா 
ஆவி புகுந்தது வ்பால் இருககி்றது. சூனியக்காரி! இந்தக ்்காள் 
லளக்கார ஊரில் வ்பவயாடடு்பவன்கூட ஒரு ரூ்பாய் வ்கட்பான். 
அல்த யார நமககுத் ்தரத்்தயாரா்க இருககி்றார்கள்?’ என்று மதுவி 
டம் கிஷு ் சான்னான்.

்தான் உள்வள வ்பானால் எல்ைா உருலளலயயும் கிஷுவவ 
உரித்திடுவார என்்ற ்தயக்கத்தில் ‘எனககுப ்பயமா்க இருககி்றது’ 
என்்றான் மது.

‘என்ன ்பயம்? நான் இஙகு்தாவன இருககிவ்றன்?’
‘அப்படி்யனில் நீங்கவள ் சன்று ்பாரக்கைாவம?’

‘என் ் ்பாண்டாடடி சா்கககிடந்த வ்பாது மூன்று நாட்கள் அவள் 
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குடிலசககு ் வளிவய அலணநது வ்பான தீககுழிககு முன்்பா்க 
்தநல்தயும் ம்கனும் அமரநதிருந்தனர. உள்வள வ்பறுவலி 

்கண்ட ம்கனின் இளம் மலனவி, புத்யா அவவபவ்பாது இ்தயத்ல்தக 
கிழிககும் கூரிய ஓைங்கலள அவர்களுககு அனுபபித் துணுககு்ற 
லவத்்தாள். அவள் வலியால் துடித்துக்்காண்டிருககி்றாள் என்்பல்த 
அவவவாைவம அறிவித்்தது. ்கடுலமயான குளிர இரவு. எஙகும் உல்றவு 
நீக்கம்ற நில்றநதிருந்தது. அந்தக கிராமத்ல்த இருள் ் மல்ை ் மல்ை 
்மாத்்தமா்க விழுஙகியிருந்தது.

‘இவள் உயிர பிலழப்பாள் என்று வ்தான்்றவில்லை’ என்்றார கிஷு. 
‘இந்த நீண்ட நாள் முழுவதும் அவள் வலியால் விதிரத்்த்படிவய 
இருககி்றாள். நீ உள்வள ் சன்று அவலளப ்பாரத்்தால் ்பரவாயில்லை.’

‘அவள் சா்கப வ்பாகி்றவள் எனில் நான் எடடிப ்பாரப்ப்தால் என்ன 
நைம் விலளயப வ்பாகி்றது?’ துயரமிகு குரலில் ்பதிைளித்்தான் மது.

‘நீ நன்றி ் ்கடடவன். அந்தப ் ்பண் உனககு ஓராண்டா்க மலனவி 
்தரவவண்டிய அத்்தலன சு்கங்களிலும் ்தவ்றாமல் இருநதிருககி்றாள்!’

‘இந்த நர்க வவ்தலனயில் அவள் துடிதுடிப்பல்த என்னால் ்பாரக்க 
முடியாது.’

அவர்கள் சாமர்கள். அவர்களது ்பழக்கங்கள் அந்த ஊரில் அத் 
்தலன விரும்்பப்படுவன அல்ை. கிஷு ஒரு நாள் வவலைககுப 
வ்பானால் மூன்று நாட்கள் ஓய்்வடுப்பான். ்தன்னால் உ்தவ இயன்்ற 
வவலை்கலளககூட மது ்தவிரப்பான். ஒருவவலள ஒருமணி வநரம் 
வவலை ் சய்்தால் அவ்த அளவு வநரத்திறகுத் ்தன் லசைக குழலைப 
புல்கத்துக்்காண்டிருப்பான். இ்தனாவைவய இந்தச் வசாம்வ்பறி்களுககு 
யாரும் வவலை ்தருவதில்லை. ்பை ்காரணங்கலளத் வ்தடி வவலை 
்சய்யாமலிருப்பது அவர்கள் வழக்கம். வீடடில் ஒரு பிடி அரிசி 
இருநதுவிடடாவை அதுவும் வவலைலய ஒதுக்கப வ்பாதுமானது. ஒரு 
முல்ற உண்ண அரிசியும் இல்ைாமல் சிை வவலள்கள் ்படடினி கிடக்க 
வநரந்தவ்பாது கிஷு ஒரு மரத்தில் ஏறி கிலள்கலள உலடத்துப வ்பாட 
அல்த எடுத்துச் ்சன்று சநல்தயில் விறறு வந்தான் மது. அந்தக 
்காசு ் சைவாகும் வலர அவர்கள் வவலைலயப ்பறறி சறறும் ் ்பாருட 
்படுத்்தவில்லை. அடுத்்தப ்படடினித் ்்தாடர உண்டான பி்றவ்க 
அவர்களுககு மீண்டும் உலடக்கப்பட வவண்டிய மரககிலள்கள் 
நிலனவில் எழும். வவலை வ்தடைாம் என்று கிளம்பி ் வறுஙல்கவயாடு 

rtr ; r Piyrtr ; r Piy

முன்ஷி பிரேம்சந்த்

தமிழில் ர�ோ.�மல�ண்ணன்

மதுவுக்கு ஓேோணடுக்கு முன் 
திரும்ணம நடந்தது. தோன் வந்தது 

முதரல இந்தக் குடும்பத்தின் 
ஒழுங்�யும தன்மோனத்்தயும 

�ோத்து ரமம்படுத்த தன் ஒவ்வோரு 
மூச்்சயும ் ்சலவிடடோள் இப்்பண
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பக்கத்திலேலே நானும் இருநலதேன். புத்ோ எனைக 
்கண்ால் சங்க்பபடுவாள். அவள் மு்கத்னதே 
முக்காடு லபா்ாமல் இருநது நான் ஒருலபாதும் 
பாரத்தேலதே இல்னே. இத்தேன்கே உணரச்சி மீறிே 
நினேயில் அவள் என்னைப பாரத்தோல் நாணம் 
க்காணடு தேன்னிச்னசோ்க அனசேலவா வலினேச் 
சமாளிக்கலவா தேன் உண்ாகும்.’

‘ஒருலவனை அவள் ஒரு பிள்னைனேப 
கபறகறெடுத்தோல் என்ைாகும்? அரிசி, எணகணய், 
சரக்கனை என்று எதுவுலம வீட்டில் இல்னேலே.’

‘ஓ! சரிதோன். நாம் எல்ோவறனறெயும் லச்க 
ரிபலபாம். முதேலில் ப்கவான் நமககுக குழநனதே 
னேத் தேைட்டும். இதுவனை நமககு ஒறனறெப 
னபசா தேை லோசித்தேவர்கள் எல்ோம் பிள்னை 
பிறெநதேதும் தோைா்க வநது தோைம் தேருவார்கள். 
எங்களுககு ஒன்பது குழநனதே்கள் பிறெநது 
கநாடித்துப லபாலைாம். ஆைால் ஒவகவாரு 
முனறெயும் தோைா்க எல்ோம் சரிோகிவிட்்து.’

இத்தேன்கே மைலவாட்்ம் உருவாைது 
அத்தேனை விேபபிறகுரிேதேல்ே. அல்லும் ப்கலும் 
பாடுபடும் மக்களின் வாழகன்கத் தேைம் கிஷு 
மதுவின் வாழகன்கனேவி் அத்தேனை லமம் 
பட்்தோ்க இருக்காதே இநதேக குமு்கச் சூழலில் 
இநதே மைநினே உருவாகி வைரவது தேவிரக்கவி 
ேோதேலதே. குடிோைவர்களின் சூழனேத் தேைககுச் 
சாதே்கமாககிக க்காள்பவர்கள் இருககும் நினேயில் 
பறறெறறெ மைநினே என்பது பேைளிபபலதே. 
ஒருவன்கயில் கிஷு கசால்வது உணனமயின் 
பிைதிபலிபபு. நிேத்தில் உனழககும் வரக்கத்திைரி 
்ம் நட்பு லபணுவனதேவி் கநருக்கமா்கச் சண 
ன்ககும் ்கட்்பபஞசாேத்திறகும் தேோைா்க 
இருககும் லபாககிரித்தேைமாை ஆட்்களு்ன் 
ன்கல்காரத்து நல்லுறெவு லபணும் குடிோைவர்கள் 
நினறெநதிருககும் சூழலில் அவர லபச்சு 
விலவ்கமாைது என்றும் கசால்ேோம். அவனி்ம் 
இல்ோமல் இருநதேது ்கட்்பபஞசாேத்துக்கா 
ைர்களி்ம் இருநதே விதிமுனறெ்கனைப பின்பறறும் 
பழக்கலம. எைலவ இவனைப லபான்றெவர்கள் 
எல்ோம் முன்லைறி அதி்காைம் க்காண்வர்கைா்க 
ஆகிவிட்் நினேயில் இவர மட்டும் அவர்கைால் 
அவமாைத்திறகு உள்ைாக்கபபடும் நினேயிலேலே 
கதோ்ரநது இருககிறொர. குனறெநதேது இன்னும் 
அடிநினேயில் ்கடிைமா்க உனழத்து முன்லைறொமல் 
இருபபவர்கனைப லபாே முதுக்காடிே தோன் 
லவனே கசய்ே லவணடிேதில்னே என்றெ எண 
ணத்தில் தேன்னினறெவு க்காள்கிறொர. இவைது எளிே 
சிநதேனையும் கபாறுபலபற்காதே மைமும் தேன்னைச் 
சுைண் நினைபபவர்களுககு எதிைாை வலுவாை 
ஆயுதேங்கள். 

இருவரும் சூ்ாை உருனைத் லதோனே உரித்து 
ல்காைப பசியில் இருபபவர்கனைப லபாே வாயி 
லிட்்ைர. லநறறிலிருநது ஒரு உருணன்ச் லசாற 
னறெககூ் உட்க்காள்ைாதே நினேயில் அவர்கைால் 
அதேன் சூடு குனறெயும் வனை ்காத்திருக்க முடிே 
வில்னே. அடிக்கடி நாச்சூடு பட்்து. கிழஙகின் 
கவளிபபுறெம் அவவைவு சூ்ா்க இல்ோதேதோல் 
வாயில் லபாட்்ைர. அவர்கைது பற்கள் கிழங 
ன்கக ்கடித்தேதும் உள்ளிருநதே மாவுபபகுதியின் 
அதீதே சூடு அவர்கைது நா, அன்ைம், கதோணன் 
அனைத்னதேயும் பதேம் பாரத்தேது. அநதேக ்கைல் 
துண்ங்கனைக ்கடித்துச் சுனவத்துத் தின்பனதே 
வி் லநைடிோ்க விழுஙகுவது நல்ேது என்று 
லதோன்றிேது. எபபடிலோ வயிறறுககுள் அனுபபி 
விட்்ால் அது தேன் சூட்ன் இழநது குளிரநது 
தோலை ஆ்கலவணடும்? துணடு்கனைத் துரிதேமாய் 
விழுஙகிைார்கள் இருநதும் இநதே முேறசி விழி 
்கனை நீைால் தேதும்ப னவத்தேது. 

ம்ம்கவை விழுஙகிே லபாது இருபதோணடு 
்களுககு முன்பு தோககூரின் திருமண விழாவில் 
தோன் பஙல்கறறெதேன் நினைவு்கள் கிஷுவின் மைத் 
தில் எழுநதேை. விருநதில் அைவுககு அதி்கமா்க 
அவன் உண்தோல் அநதேத் திைம் தேன் வாழவின் 
பிடித்தேமாை திைங்களுள் ஒன்றொ்க நினேத்து 
விட்்து. இபலபாதும் அநதே நினைவு்கள் உயி 
லைாட்்மா்க இருககின்றெை. ’அநதே அறபுதேமாை 
சாபபாட்ன் நான் உயிருள்ைவனை மறெபலபைா! 
அதேறகுப பிறெகு அது லபாே ஒரு சாபபாட்ன் 
நான் உண்லதே இல்னே. பிைமாதேம்! நான் எவவ 
ைவு லவணடுமாைாலும் சாபபிட்டுகக்காள்ைோம். 
கபண வீட்்ார பூரி்கனை அடுககிைர. அது 
மட்டுமா - கநய்யூறறிே இனிபபு்கள், னைத்தோ, 
மூன்று வன்க உேரினே உணவு்கள், இன்னும் 
நினறெே ்காய்்கறி்கள், க்கட்டித்தேயிர, சட்னி! அநதே 
உணவின் சுனவ எத்தேன்கேது என்று விவரிக்க 
முடிோது. எனதேயும் ல்காைோம். இனி முடிோது 

எனும் நினே வரும் வனை எவவைவு லவணடுமா 
ைாலும் உணணோம். மக்கள் தேணணீருககு வயிற 
றில் இ்மில்னே என்றெ அைவிறகு உண்ைர. 
ஆைால் பரிமாறுபவர்கலைா நாங்கள் லவண்ாம் 
என்றொலும் ன்க னவத்து தேட்ன் மனறெத்தோலும் 
அனதேயும் மீறி வட்்வட்் நறுமண ்கச்லசாரி்க 
னைச் சு்ச்சு் தேட்டில் னவத்தேபடி இருநதேைர. 
அவர்களுககுப லபாதும் என்றெ கசால்லுககுப 
கபாருலை கதேரிேவில்னே. ன்க்கழுவி வாய் 
க்காபபளித்தே உ்ன் தேோைா்க நின்றிருநதேவர 
பான் தேநதோர. எைகல்கா அனதே வாயில் னவத்து 
அனசலபா் விருபபமில்னே. என்ைால் எழுநது 
நிற்கலவ முடிேவில்னே. எபபடிலோ தேத்தித் 
தேடுமாறி வநது லபாரனவனே விரித்து நீட்டிப 
படுத்துகக்காணல்ன். தோககூரின் கபருநதேன்னம 
அத்தேன்கேது. அதேறகு எல்னேலே இல்னே!’

மது தேன் ்கறபனையில் இநதே உணவு்களின் 
சுனவனே உணரநதேவைாய், ‘நமககு மட்டும் 
இபலபாது அத்தேன்கே உணனவ ோலைனும் பரி 
மாறிைால் எபபடி இருககும்?’ என்று வாய் 
பிைநது விேநதோன்.

‘ோர தேருவார? வாய்பலப இல்னே. அது ஒரு 
்காேம். இபலபாது மக்கள் ்கஞசக ன்க்கள் 
னவத்திருககிறொர்கள். அவர்கள் ''திருமணத்திறகு 
நினறெே கசேவழிக்காதீர்கள்! ்காரிேங்களுககு 
நினறெே கசேவழிக்காதீர்கள்'' என்று அறிவுனை 
தேருகிறொர்கள். அவர்களி்ம் ''சரி ஏனழ்கனைப 
பிழிநது ்கட்டுக்கட்்ா்கச் சம்பாதித்து னவத்தி 
ருககிறீர்கலை? அனதே என்ைதோன் கசய்ேப 
லபாகிறீர்கள்?'' என்று ல்கட்்க லவணடும். பிழிநது 
சம்பாதிபபது நிறபலதே இல்னே. ஆைால் கசேவு 
என்று வரும்லபாது மட்டும் ்கஞசத்தேைம் ஒட்டிக 
க்காள்கிறெது பாலைன்.’

‘நீங்கள் குனறெநதேது இருபது பூரிோவது 
உணடிருபபீர்கள் என்று நினைககிலறென்.’

‘அதேறகும் லமல்.’

‘நான் ம்ம்கவை ஐம்பது விழுஙகி இருப 
லபன்.’

‘நானும் ஐம்பதுககுக குனறெோமல் உணடிருப 
லபன். அபலபாது இைனமயின் மிடுககு லவறு. 
உைககு அதில் பாதி வலினமகூ் இல்னே.’

உருனைககிழஙகு்கனைத் தின்று தீரத்தேதும் 
தேணணீர அருநதிவிட்டு ்கநதேல் லவட்டினேச் 
சுறறிகக்காணடு, தீககுழியின் அருகிலேலே 
்கருவிலிருககும் லதோைனணயில் சுருஙகிப படுத்தே 
ைர. இைாட்சதே அைவங்கள் அனசோமல் கி்பபது 
லபாலிருநதேது. அலதே சமேம் புத்ோ இடுபபு 
வலிோல் இன்னும் அவதியுறறு முைகிேபடி 
இருநதோள்.

கபாழுது விடிநதேது. மது குடினசககுள் கசன்று 
பாரத்தோன். மனைவியின் உ்ல் வினறெத்து 
குளிரநதிருநதேனதே உணரநதோன். அவள் வானேச் 
சுறறி ஈக்கள் கமாய்த்தேை. அவைது நினேகுத்திே 
்கல்விழி்கள் லமல் லநாககி எனதேலோ முனறெத்துப 
பாரபபது லபால் இருநதேது. அவளு்லில் தூசி 
யும் ்கனறெயும் படிநதிருநதேது. அவள் ்கருவிலேலே 

குழநனதே இறெநதிருநதேது. 
அவன் கிஷுனவ லநாககி 

வினைநதோன். இரு ஆண்க 
ளும் உைக்க ஒலிகேழுபபி 
கநஞசில் அடித்துகக்காணடு 
ஒபபாரி னவத்தேைர. வருத் 
தேம் லதோய்நதே அவர்கைது 
குைனேக ல்கட்் சுறறெத்தோர 
ஓடி வநதேைர. ்காேம் ்காே 
மா்க ந்பபனதேப லபாே தேம் 
இைக்கத்னதேத் கதேரிவித்து 
அவர்கனை ஆறுதேல்படுத்தே 
சிே வாரத்னதே்கனைக கூறி 
ைர. 

இருபபினும் இபபடிலே 
மாைடித்து ஒபபாரி னவக்க 
லபாதிே லநைமில்னே. அவர 
்களுககு உ்லை சவச்சீனே 
யும் பிணத்னதே எரிக்க 
விறெகு்களும் லதேனவபபட் 

்ை. வீட்டிலிருநதே பணம் எல்ோம் பருநதுக 
கூட்்த்தில் சிககிே மாமிசத்னதேப லபாேத் 
தீரநதுவிட்்து. 

அபபனும் ம்கனும் அழுது ஓேமிட்்படி 
அநதே ஊரின் நிழககிழார்கனைப பாரக்கச் 
கசன்றெைர. லவனேககு அனழத்தோல் வைாமல் 
சின்ைச் சின்ைத் திருட்டு கசய்யும் இநதே இருவ 
ரி்ம் அநதேப கபரிே மனிதேர்கள் ்கடுனமோை 
சிைத்தில் இருநதேைர. சிககிைால் அடித்து 
உனதேக்கவும் தேோைா்க இருநதேைர. இருபபினும், 
‘என்ைாயிறறு கிஷு? ஏன் அழுகிறொய்? இபலபா 
கதேல்ோம் உன்னைக ்காணபலதே அரிதோகிவிட் 
்லதே. கிைாமத்னதே விட்டு கவளிலேறும் ்கணக 
ல்கதும் னவத்திருககிறொோ என்ை?’ என்று ல்கட் 
்ைர.

கிஷு தேன் கநறறி நிேம்ப் அவர்கள் ்காலில் 
வீழநதோன். ‘ஐோ ஒரு க்காடிே சம்பவம் எங்க 
ளுககு நி்கழநதுவிட்்து. லநறறிைவு மதுவின் 
மனைவி கசத்துவிட்்ாள். நாள் முழுவதும் 
வலிோல் துடித்திருநதோள். நாங்கள் இருவரும் 
அவைருகிலேலே லநறறிைவு முழுவதும் இருந 
லதோம். மருநது, பாைம், மூலின்க எை எல்ோவற 
னறெயும் - பாருங்கலைன் முேன்றுவிட்ல்ாம். 
இருநதோலும் எங்கனை அம்லபா என்று விட்டு 
விட்டுச் கசன்றுவிட்்ாள். எங்களுககு இபலபாது 
ோர லசாறிடுவார்கள்? தேனேவலை, நாங்கள் 
நாசமாகிப லபாலைாம். இநதே வீடு ்கனையிழநது 
விட்்து. நான் உங்கள் அடினம. நீங்கள் மட் 
டுலம அவனை எரியூட்் உதேவ முடியும். எங 
்களி்ம் இருநதே மிச்ச கசாச்சத்னதேயும் மருநது 
வாங்க கசேவழித்து விட்ல்ாம். உங்கள் லமோை 
்கருனணயிைால் மட்டுலம அவைது இறுதிச் 
ச்ஙகு நி்கழ முடியும். உங்கள் வீட்டுக ்கதேனவ 
விட்்ால் இநதே ஏனழ பிச்னச எடுக்க எநதேக 
்கதேவு இருககிறெது?’

நிேககிழார நிதோைமாை ்கருனணமிக்க 
மனிதேன். ஆைால் கிஷுககுக ்கருனண ்காட்டுவது 
மனழயில் நனையும் ்காகன்கககு கவள்னை வர 
ணம் பூசுவது லபாே. அவனி்ம், ‘இஙகிருநது 
ஓடிச் கசல்! அழுகும்வனை வீட்டிலேலே சவத்னதே 
னவத்துகக்காள்! லவனேககுக கூபபிட்்ால் 
்காறலறொடு ்காறறொ்க பறெநதுவிடுவது. ஆள் ்கண 
ணில் அ்கபபடுவலதே இல்னே. இன்று உைககுக 
்காரிேம் என்றெதும் என்னைப பு்கழநது லபசி ்காசு 

ப�ொழுது விடிந்தது. 
மது குடிசைக்குள் 

பைன்று �ொர்த்தொன். 
மசைவியின் உடல் 

விசை்தது 
குளிரநதிருந்தச்த 

உணரந்தொன். அவள் 
வொசைச் சுற்றி 

ஈக்்கள் பமொய்த்தை.
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பிடுங்க வந்திருக்கிறாய். பிச்சைக்்கார நாயே!’ 
என்று சசைால்ல மனத்தில நி்னத்துக்ச்காண்ார்.

ஆனால இது பழிவாங்கயவா சவகுணச்ழயவா 
சைரிோன தருணமன்று. சைரியோ தவயறா தன் 
சைட்்ப்பயில இருந்து இரணடு ரூபா்ே 
எடுத்து ஒரு வருத்தச சசைாலகூ் சசைால்லாமல 
அவனி்ம் எறிந்தார். இந்தச சைங்க்த்திலிருந்து 
வி்ரந்து சவளியேறும் விதமா்க அவன் 
மு்கத்்தக்கூ் பார்க்்கவில்்ல. 

நி்லக்கிழாயர இரணடு ரூபாய் தந்துவிட் 
பிறகு அந்தக் கிராமத்தின் வணி்கர்்களும் வட 
டிக்்காரர்்களும் அவ்ன எபபடி புறக்்கணிப 
பார்்கள்? அவன் நி்லக்கிழார் இரணடு ரூபாய் 
அளித்த சசைய்தி்ே ஊசரஙகும் ய்கடகும்படி 
தணய்ாரா யபாட்ான். மக்்களுள் சி்லர் இரணடு 
அனா, நான்கு அனா என அவனுக்குத் தந்தனர். 
சி்லர் அரிசி பருபபு தந்தனர். சி்லர் விறகு்க்ை. 
இரணடு ஆண்களும் சைவசசீ்்ல வாஙகுவதற்கா்க 
நணப்கலில சைந்்தக்குச சசைல்ல யவறு சி்ல 
ஆட்கள் பிணத்்தத் தூக்கிச சசைலவதற்கான 
பா்் சசைய்ே மூஙகில ்கழி்க்ைப சபாருத்தினர். 

இைகிே மனம் ப்்த்த சி்ல சபண்கள் வந்து 
துர்பாக்கிேசைாலிோன புத்ோவின் உ்்்லப 
பார்த்து சி்ல துளிக் ்கணணீர் சிந்திவிடடு அஙகி 
ருந்து நீஙகினர்.

சைந்்தக்குச சசைன்றதும் ’நம்மி்ம் ஏற்கனயவ 
சி்தயேறறுவதறகுப யபாதுமான விறகு்கள் 
இருக்கின்றன மது. என்ன சசைாலகிறாய்?’ என் 
றான் கிஷு. 

‘ஆம். நி்றேயவ உள்ைன’ என்று பதி்ல 
ளித்தான் மது. ’இபயபாது நமக்குச சைவசசீ்்ல 
மடடுயம யத்வ.’

‘அபபடிோனால வி்்ல மலிவான ஒன்்ற 
வாங்க்லாம்.’

‘ஆமாம். மலிவானயத யபாதும். பிணத்்தச 
சுடு்காடடிறகு எடுத்துச சசைலலும் யபாது இருடடி 
விடும். இருளில சைவசசீ்்லயின் தரத்்தசேல்லாம் 
ோர் பார்க்்கப யபாகிறார்்கள்?’

‘என்ன ச்காடு்மோன பழக்்கம் இது! 
உயியராடிருக்்்கயில உ்ம்்ப மூ் யபாதிே 
்கந்தல துணிகூ் கி்்க்்காதவளுக்கு இறந்த 
பிறகு புதிே துணியில சைவசசீ்்ல யபார்த்திோ்க 
யவணடுமாம்.’

‘சைவசசீ்்ல பிணத்யதாடு யசைர்ந்து எரிேத்தாயன 
யபாகிறது.’

‘யவசறன்ன ந்க்கும்! இந்த ஐந்து ரூபாய் 
நம் ் ்கயில முன்னயர கிடடியிருந்தால அவைது 
மருத்துவச சசை்லவுக்்காவது பேன்படடிருக்கும்.’

ஒருவர் மறறவரது பூ்்கமான அர்த்தத்்த 
ஏறப்த யநாக்கியே யபசினர். மா்்ல நிழல்கள் 
நீளும் வ்ர அந்தச சைந்்தயிய்லயே அ்்லந்து 
திரிந்தனர். தறசசைே்லா்கயவா திட்மிட் 
நி்கழவா்கயவா ஒரு சைத்திரத்தின் முன்பு வந்து 
யசைர்ந்தனர். சசைால்லாமய்லயே புரிந்துணர்வு 
ச்காள்ளும் ஒபபந்தம் சசைய்தவர்்க்ைப யபா்ல 
உள்யை நு்ழந்து சி்ல சநாடி்கள் தேஙகி நின் 
றனர். கிஷு ஒரு நாடடுச சைாராே யபாத்த்்லயும் 
அதயனாடு சதாடடுக்ச்காள்ை சி்ல ்கஜக் 
துணடு்க்ையும் வாஙகினான். வாசைறபடியில 
அமர்ந்து அருந்தத் சதா்ஙகினர். 

சதாண்்யில ஓரிரு குடு்வ்கள் யவ்கமா்க 
உள்ளிறஙகிேதுயம இரு ஆண்களின் த்்லயும் 
சுறறச்லடுத்தன.

‘சைவசசீ்்லயின் பேன்தான் என்ன? எபபடியோ 
எரிந்து சைாம்ப்லா்கத்தான் யபாகிறது. மரும்கள் 
அ்தத் தன்னு்ன் யசைர்த்து எரிக்்க நிசசைேம் 
ஒபபமாட்ாள்.’

சதய்வங்களி்ம் தன் ்கைங்கமின்்ம்ே 
முன்்வபபது யபா்ல வானத்்த நிமிர்ந்து 
பார்த்தான் மது. ‘உ்ல்க வாழக்்்கயே இத்த்்க 
ேதுதான். ஏன் இந்தப பணப்ப்கள் பிராமணர் 
்களுக்கு மடடும் ஆயிரமாயிரமா்க அள்ளி 
இ்றக்கின்றனர்? அவர்்கள் இறந்த பிறகு மறு 
உ்லகில நன்கு ்கவனிக்்கபபடுவார்்கள் என்பதறகு 
என்ன உறுதி இருக்கிறது?’

‘சைரி, சபரும்புள்ளி்களி்ம் நி்றே பணமி 
ருக்கிறது. அவர்்கள் ச்காட்டடும். ஆறறில 
யபாடுவதறகு நம்மி்ம் என்ன இருக்கிறது?’

‘சைரி மக்்களி்ம் யபாய் நாம் என்ன சசைாலவது? 
அவர்்கள் எஙய்க சைவசசீ்்ல எனக் ய்கட்க 
மாட்ார்்கைா?’

கிஷு ச்காக்்கரித்தான். ’நம் மடியில இருந்த 
பணம் நழுவி விழுந்துவிட்து. 
அ்தத் யதடிப பார்த்தும் 

கிட்வில்்ல என்று சசைாலயவாம்.’
மதுவும் சிரித்தான். எதிர்பாராத 

இந்தப பாக்கிேத்்தயும் ஊ்ழ விஞ்சிே தம் 
சைாதுரிேத்்தயும் எணணினான். ’பாவம் 
புணணிேவதி. நமக்கு நல்லவிதமா்க இருந்தாள். 
சசைத்த பிறகும் நமக்கு வயிறு நி்றே உணவு 
கி்்க்்க வழி சசைய்திருக்கிறாள்.’

இபயபாது பாதிக்கும் யம்லா்கப யபாத்த்்லக் 
்காலி சசைய்திருந்தனர். கிஷு மது்வ அனுபபி 
இரணடு இ்ண பூரி்கள், குழம்புக்்கறி, ஈரல 
வறுவல ஆகிேவறயறாடு வறுத்த மீன்்க்ையும் 
வாஙகி வரசசசைான்னான். சைத்திரத்திறகு யநர் 
எதிரில அந்தக் ்க்் இருந்தது. இரணடு 
இ்்லத்தடடு்களில இ்வ அ்னத்்தயும் 
வாஙகி உ்னடிோ்கத் திரும்பினான் மது. 
அதறகு ஒன்ற்ர ரூபாய் ஆனது. இபயபாது 
ச்காஞ்சைம் சில்ல்ற மடடும் மீதி இருந்தது.

வரவிருக்கும் இழிசசைால்்லப பறறிப 
சபாருடபடுத்தாமல, தம் சசைேல்களுக்்கான 
வி்ைவு்க்ை எணணாமலும் சிம்மம் சிறு 
வி்லங்்க உணணத் தோரா்க இருபபது யபால 
மிடுக்்கா்க அமர்ந்து, உணண்லாயினர். அது 
யபான்ற சிறசிறு மன உறுத்தல்க்ை எல்லாம் 
சநடுங்கா்லம் முன்யப ்க்ந்துவிடடிருந்தனர். 
கிஷு, ‘நாம் மனநி்றவு ச்காண்ாய்ல அது 
வானத்தில இருக்கும் அவைது ஆன்மா்வச 
சைாந்திே்்ேச சசைய்யும்’ என்று தத்துவார்த்த 
மா்கப யபசினான்.

அைவுக்கு மீறிே மரிோ்தயு்ன் அ்த ஏற 
பவனாய் த்்ல குனிந்தான். ’்கணடிபபா்க அவள் 
ஆன்மா சைாந்திே்்யும். சைந்யத்கயம இல்்ல. 
்க்வுயை, உ்லச்கல்லாம் அறிந்தவயன. அவ 
ளுக்குச சசைார்க்்கத்தில இ்ம் ச்காடு. எங்கள் 
இதேபபூர்வமா்க அவளுக்்கா்க யவணடுகியறாம். 
இன்று நாங்கள் சு்வபப்தப யபான்ற ஒரு 
இன் உண்வ இதுவ்ர எங்கள் வாழவில 
சு்வத்தயத இல்்ல.’

ஒரு ்கணத்தில ஏயதா ஒரு ஐேத்தால தாக்்கப 
பட்வ்னப யபா்ல, ’அபபா! நாமும் என்யறா 
ஒரு நாள் அந்தச சசைார்க்்கத்திறகுப யபா்க 
யவணடும்தாயன?’ என வினவினான் மது.

கிஷு இந்தச சிறுபிள்்ைத்தனமான 
வினா்வ விழிோல புறக்்கணித்துவிடடு மது 
்வப பார்்வோய்லயே ்கடிந்துச்காண்ான்.

‘அவள் நம்்மப பார்த்து ''ஏன் நீங்கள் என் 
சை்்லத்திறகுரிே சைவசசீ்்ல்ேத் தரவில்்ல?'' 
என்று ய்கட்ால நீங்கள் என்ன பதில சசைால 
வீர்்கள்?’

‘உைற்்லக் கு்ற.’
‘ஆனால அவள் நிசசைேம் நம்்மக் ய்கடபாள்.’

‘அவளுக்்கான சைவசசீ்்ல நிசசைேம் அவ 
ளுக்குக் கி்்க்கும். நான் என்ன ம்்ேன் 
என்று நி்னத்தாோ? இல்்ல ஈனபபிறவி 
என்றா? என் அறுபது வேது முழுதும் யசைாம்பித் 
திரிந்யதன் என்று நி்னத்துவிட்ாோ? 
அவளுக்குச சைவசசீ்்ல கி்்க்கும். அதுவும் 
எதிர்பார்க்்காத அைவிறகு நல்ல துணியில.’

அவர் சசைாலலில நம்பிக்்்கேறறவனாய், 
‘ோர் அ்தக் ச்காடுபபார்்கைாம்? நீங்கள்தான் 
எல்லாப பணத்்தயும் ஊதித்தள்ளிவிடடீயர?’ 
என்று மது ய்கட்ான்.

‘அவளுக்்கான சைவசசீ்்ல அவளுக்குக் 
கி்்க்கும்.’ சைடுதியில ய்காபம்்ந்தவனாய், 
‘ஏன் என்்ன நம்ப மறுக்கிறாய்?’ என்றான் 

கிஷு.

‘சைரி  அ்த ோர் 
ச்காடுக்்கப யபாகிறார் 
என்று ஏன் சசைால்ல 
மாடய்ன் என்கிறாய்?’

‘இபயபாது பணம் 
ச்காடுத்த அயத ஆட 
்கள்தான். ஆனால பண 
மா்கத் தர மாட்ார்்கள் 
என்று நி்னக்கியறன். 
ஒரு யவ்ை பணமா்கத் 
தந்தால இன்சனாரு 
மு்ற இயத யபா்ல நன்கு 
சைாபபிடடுக் குடிபயபாம். 
மூன் ற ா வது  மு் ற 
சைவசசீ்்ல கி்்க்கும்.’

இருள் சபருகிேபடி 
இருக்்க தார்்க்கள் ஒளிர்ந்து சைத்திரத்்த 
இன்னும் மிளிரச சசைய்தது. அஙகிருந்தவர்்கள் 
ஆடிபபாடி மகிழந்து, ஒருவ்ர ஒருவர் ்கடடிப 
பிடித்து, தன் நணபர்்கள் வாயில தன் ய்காப 
்ப்ேத் திணித்து ஆர்பபரித்தனர். சூழநி்்ல 
மகிழசசி்ே ஊக்குவித்தது. ்காறறில ்கடடுப 
பாடின்்ம பரவிேது. இன்னும் சி்ல மி்று்கள் 
எடுத்துக்ச்காண்ால யபா்த த்்லக்ய்கறிவிடும் 
என்கிற நி்்லயில ப்லர் இருந்தனர். மக்்கள் 
இஙகு வருவயத தினசைரி பாடு்களில இருந்து 
மறதி ச்காள்ைத்தான். அவர்்கைது சபருகும் 
உவ்்கக்குச சைாராேத்்தவி் சைத்திரத்தின் மிளிர் 
வுதான் ்காரணமா்க இருந்தது. சி்ல சசைாற்கள் 
ஆறுத்லா்க அவர்்க்ை இஙகு அ்ழத்து வந்தி 
ருக்்க்லாம். இஙகு வாழவா சைாவா அல்லது வாழ 
வின் சைாவா என்ற யவறுபாடு சதரிோமல இருக் 
கும் அைவிறகு மறதி ச்காள்ை்லாம். 

சசைால்ல முடிோதபடிக்கு எ்்யின்றி பறக் 
கும் இதேத்து்ன் இஙகு தம் பானங்க்ை 
உறிஞ்சிேபடி தந்்தயும் ம்கனும் மகிழந் 
திருந்தனர். எலய்லாரு்்ே பார்்வயும் அவர் 
்கள் மீது பதிந்திருந்தன. எத்த்ன நறயபறு 
்்ேவர்்கள். இருவரும் பகிர்ந்துச்காள்ை ஒரு 
முழு யபாத்தல!

அவர்்கள் உண் பிறகு எஞ்சிே பூரி்ே 
இ்்லத்தடடில ்வத்து, அருய்க நின்று யபரா 
்சையு்ன் பார்த்த பிச்சைக்்காரனி்ம் தந்தான் 
மது. வாழவில முதல மு்ற ச்காடுபபதன் 
ஆணவத்்த, உவ்்க்ே, துள்ை்்ல உணர்ந் 
தான்.

‘இயதா எடுத்துக்ச்காள். வயிறு நி்றே 
சைாபபிடு’ என்றான் கிஷு. ’உன் ஆசி்க்ைச 
சசைால. இந்த உண்வத் தந்த ம்கராசி இபயபாது 
உயியராடு இல்்ல. உன் ஆசியோ நிசசைேம் 
அவ்ைச சசைன்று யசைரும். உன் உ்லில உள்ை 
அ்னத்து துவாரங்களின் வழிோ்கவும் அவ்ை 
ஆசிர்வதித்துச சசைால. இது ்கடும் உ்ழபபில 
ஈடடிே பணம்.’

இபயபாது மது மறுபடியும் வானத்்தப 
பார்த்துச சசைான்னான். ‘அபபா அவள் நிசசைேம் 
சசைார்க்்கத்திறகுப யபாவாள். இல்்லோ? அவள் 
சசைார்க்்கத்தின் அரசிோ்க இருபபாள்.’

மகிழசசிோல அ்்லேடிக்்கபபட்வ்னப 
யபா்ல கிஷு இருந்தான். ‘ஆமாம் ம்கயன. 
நிசசைேமா்க. அவள் சசைார்க்்கம் சசைலவாள். 

என்ன க�ொடுமையொ்ன 
பழக�ம் இது! 

உயிர�ொடிருகம�யில் 
உடம்மப மூட ரபொதிய �ந்தல் 
துணிகூட கிமடக�ொ்தவளுககு 
இறந்த பிறகு புதிய துணியில் 

சவச்சீமை ரபொர்த்தியொ� 
ரவண்டுைொம்.
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பிக்கான் தேவையகாயிருந்துது. அவேச் சகாட்காய் 
வைச்சு முருத்சர் வீடவ் த�கானன். அங் ேம் 
�ரும் இருந்ேகார். நகானும் அதிவை இருந்துக்காண்ன். 
முருத்சர் வீட்காவைதய கைளிககிடுறதிலவை. 
அேகாவை ் னநகாவைககுப் பிறகு ் ண்ேலதை… 
்வே ் னக்க கி்ந்துது, �ைதும்�த்துமகாய் த�காச் 
சுது. க்காத�கானகாேகான் எந்ேக ் வேககுளவையும்.

''எ்்்.. ஊ�ஙகு ேனிவமப்�டுத்ேல எணடு 
எதுககும் மதிப்புககுடுககிறியள இலவை…'' 
எணடு கசகாலலிகக்காணடு நலை உசகார் நிவையிவை 
ைலலியம்மகான் ைந்ேகார். நகாங்ள ஆவையகாள �காத் 
ேம். ேம்புேகான் ''என்ன ைலலியம்மகான் எது எப் 
பிடிகயண்காலும் உங்வ்�காடு �றைகாயிலைகாமல 
த�காகுதுத�காவை கி்ககுது?'' எணடுது. ''ைலலியம் 
மகான் அதுகத்ன்�கா ையிகறரியிறகாய்.. என்ன 
இருந்ேகாலும் இலவைகயண்காலும் ்காைவம 
பின்தன�ம் உறைகா்மிலைகாமலிருககிற �ழக்ம் 
இந்ே ைலலியனிடவ் இருகத்கா?'' எண்�டி 

இருந்துக்காண்கார்.
''இஞசகார் முருத்சு நீகயகாரு விைக்மகான 

ஆள.. அதுேகான் த்ப்�கமணடு ைந்ேன்.. ் தித� 
சுவும் இருககிறது நலைேகாப்த�காச்சுது...'' எணடு 

ைலலியம்மகான் ஒருக்கா எங்வைப் �காத்ேகார். 
அைறவற �ழக்ம், த்ளவி த்ட்காத்ேகான் மிச்சம் 
ைரும். ''என்ன அம்மகான் அப்பிடிகயன்ன த்க 
்ப்த�காறியள எங்ளிடவ்?'' எண்ன். ''மு்க் 
கமணடிறகாங்ள ஊ�்ஙகு எணடிறகாங்ள. க்காஞச 
இ்ங்வை மூடிவைச்சிருககிறகாங்ள. க்காஞசத் 
வேத் திறந்து சனத்வே கூடடியும் வைச்சிருககி 
றகாங்ள… என்னேகான் ந்ககுது ஊரிவை? 
தயகாசிக் தயகாசிக் உளளுகவ் த�கானது ் காயுறது 
ேகான் மிச்சம். ஒணடுமகாய் விைஙகுதிலவை. உங் 
ளுகத்தும் விைஙகுதேகா?'' எண்கார் ைலலியம் 
மகான்.

''அம்மகான் ஊ�டியுண் உங்ளுகத் சந்தே் 
கமண்கால எங்ளுகக்ன்னம்மகான் கேரியும்? 
நகாங்ளும் குழம்பித்ேகான் த�காயிருககிறம். சனஙகு 
மியுது எணடு சந்வேயவை மூடினகாங்ள. ம�க்றி 
மீன் எலைகாம் ் ண் ் ண்இ்ங்ளிவைகயலைகாம் 
த�காடடு விககிறகாங்ள… அங் சந்வேயிவை 

கூடுற சனத்வேவி்க கூ்ைகாயலதை 
கி்ககுது… அணவ்க்திவை ேம்பி 
�காசறவற ஒழுஙவ்வயப் �காத்ேன் 
நீைத்துககும் மீன்்காறர்.. நலலூர்த் 
திருவிழகாவிவை மணிக்வ்யடி 
தேகாத்துப்த�காயிடும்… இவைைவு 
சனம் ஊருகவ் இருந்ேதேகா எணடிற 
சந்தே்ம் ைந்துடடுது'' எண்கார் 
முருத்சர். ஆச்சரியமும் எரிச்சலும் 
சரிசம அைவிவை வைச்சிருந்ேகார்.

''இனி மகாப்க�டடி சீனி எணடு 
அவையிற சனம்… சனத்திடவ்க 
வ்யிவை ்காசிலவை… கி்ககிற 
்காசுககு ைகாங்ச் சகாமகானு்ள இலவை'' 
எணடு ேம்�ர் ேன்�ஙகுககுச் கசகான் 
னகார். ''ம�க்றிச் சந்வேயளும் தறகாடடு 
்ளிவையும் ைைவு்ளிவையுந்ேகான்… 
அஙவ்யும் சனந்ேகான்.. உப்பிடித்ேகா 
கனண்கால சந்வேயவை திறக்ைகாதமகா 
இலவைதயகா? மருந்ேடிககிறது. . 
்ஞசல குப்வ� க�காறுககிறது எணடு 
சு்காேகா�மகாைது சீ�காயிருககுமலதைகா?'' 
எணடு நகான் கசகாலை ''அதுேகாதன'' 
எணடு ஆதமகாதிச்சினம்.

''அவேத்ேகாதன நகானும் த்ககி 
றன்… அஙவ்யிஞவசகயணடு சிேற விடடு 
்ண்காணிப்பும் இலவை.. சு்காேகா�மும் இலவை.. 
விவைேவை ்டடுப்�காடும் இலவை..'' எணடு 
முருத்சர் ஆேங்த்தேகாவ் கசகான்னகார். ''இஞசகார் 
முருத்சு விசயத்துககு ைந்திட்காய்.. நகாங்ள 
அவையிற அவைச்சல.. சகாமகானு்ள ேகா�காைமகாய்க 
கி்ககுது. ்ணணிவை ்காட்றகாங்ளிலவை. 
அைவு்ளும் பி�ச்சவன. விவையளும் ் ண்�டி. 
த்ப்�கார் தமய்ப்�காரிலவை… அைங்ள நிவனச் 
ச�டி நகாங்ள அவையதைணடிககி்ககுது?'' 
எணடு ேன்வ� பி�ச்சவனவய சரியகான ்ைவை 
தயகாவ் ைலலியம்மகான் க்காடடினகார்.

''ைருத்ேம் குவறயுது இலவை.. ைகா்னத்திவை 
அடி�டடுச் கசத்ேைனுககும் க்காத�கானகா… 
்்லுகவ் விழுந்து கசத்து உப்புத் ேணணியிவை 
ஊறினைனுககும் க்காத�கானகா… தூககிவை 
கேகாஙகினைன் பிளவைப்க�த்ே க�டிச்சியள..
ைகாளகைடடிவை கசத்ேைன்.. எணடு சகாகிறைங 
்ளுகக்லைகாம் க்காத�கானகா… ஆருககு என்ன 
எணடு கேரியகாமல அைங்ளுந்ேகான் என்ன 
கசய்யிறது?'' எண்கார் முருத்சர். அணவணை 
அணவ்ககு ''இடிவிழுந்து கசத்ே ஆளுககுக 
க்காத�கானகா இலவைகயண்து ஒரு ஆறுேைலதை?'' 
எணடுது ேம்�ர்.

''இடிமின்னல எணடிறது ்றனறேகானகாதம? 
அப்� சனத்துககு ேடுப்பூசிககுப் �திைகாய் ் றன்ற 
வறக குடுக்ைகாமிலதை? ஏன் அவேப்�றறி மட 
டும் தயகாசிக்யிலவை? ்றன்வறக குடுத்திடடு 
எலைகாத்வேயும் திறந்து வி்ைகாமிலதை?'' எண்கார் 
ைலலியம்மகான் அப்�காவியகாய். நகான் நகாவைககு 
சந்திப்�ன் அப்� உங்வ் மருந்வேச் கசகாலலுறன் 
எண்�டி ைந்திட்ன்.

கதிரேசன் காத்தவோயன்

அைள யகாருககும் 
கேகாந்ே�வு 

கசய்யவிலவை. அைள 
இறந்து ேவ�யில கி்ககும் 

த�காதும் நமது 
அதி்ப்�டியகான 

ஆவசவய நிவறதைறறி 
விட்காதை? அைள 

த�கா்காமல, பிறக்ன்ன 
இரு வ்்ைகாலும் 

ஏவழவயச் சு�ணடி 
த்காயில்ளில தீர்த்ேம் 

த�காஜன ேகானம் 
கசய்துவிடடு ் ஙவ்யில 

�காைத்வேக ் ழிப்�ேற்கா் 
முஙகி எழும் இந்ேப் 

�ணைப்வ�்ைகா 
கசகார்க்த்திறகுச் 
கசலைகார்்ள?’

அைர்்ைது ஊக்மகான 
நிவை திடீக�ன்று 

��தைகா் �காஜ்ஜியத்தின் 
மீது ஒளிதயறறி 

உருைகாககிய உைவ்யகான 
நம்பிகவ் விவ�விதைதய 

ைடிந்து ஏமகாறறமும் 
துய�மும் க்காண் 

க்காள்ைனகாகிப் 
த�காயினர்.

‘ஆனகால அப்�கா’ 
என்றவழத்ே மது ’அைள 

ேன் ைகாழ்வில மி்வும் 
துன்�த்வே 

அனு�வித்ேகாள. இப்த�காது 
கசத்துக கி்கவ்யிலும் 
அேறகுக குவறயகாமல 

துன்�ம் அனு�விககிறகாள.’ 
ேன் மு்த்வேக வ்்ைகால 
மூடிகக்காணடு உவ்ந்து 

விசும்பினகான்.
கிஷு அைவன 
ஆறுேல�டுத்ே 

முயன்றகான். ‘ம்தன, 
ஏன்கா அழுகிறகாய்? 
மகிழ்ச்சியு்ன் இரு. 

அைைகாைது இந்ே உை் 
மகாயைவையில இருந்து 
விடு�டடு இஙகிருககும் 

அச்சங்ள �ேறறங்ளின் 
து�த்ேல்ள இலைகாமல 
இருக்டடும். தமகா்ம், 
மகாவய என்ற சுழலில 

இருந்து ேப்பிய அைள 
�காககியைதி.’

அஙத்தய எழுந்து 
நின்று இருைரும் �கா்த் 

கேகா்ஙகினர்.

மகாயகா தேவிதய 
உன் ் காந்ேக 
்ண்ைகால 

ஏன் எங்வைக 
்ைர்கிறகாய்?

மகாயகாதேவிதய!

ஒடடுகமகாத்ேச் 
சத்தி�மும் உைவ்ப் �றறி 

எந்ேவிே சஞசைமும் 
க�காருடடுமின்றி 

�காடிகக்காணடிருந்ே இந்ே 
இருைவ�யும் வியப்பில 
�கார்த்ேது. அேன் பின் 

அைர்்ள ஆ்த் 
கேகா்ஙகினர். குதித்தும் 

ேகாவியும் ஆடினர். 
ேடுமகாறி வீழ்ந்ேனர். 

ைசீ்ரிப்�ைவ�ப் த�காை 
இடுப்�வசத்ேனர். 

இறுதியில த�காவேயகால 
விவைந்ே ம்வம 

விை்தை உவ்ந்து 
கநகாறுஙகியது த�கால 

வீழ்ந்ேனர்.

முடகக 
மெண்டிறாஙகள் 
ஊேடஙகு 
எண்டிறாஙகள். 
மகாஞ்ச இடஙகளை 
மூடிளவச்சி
ருககிறாஙகள். 
மகாஞ்சதள்தத 
திறந்து சனதள்த 
கூட்டியும் 
ளவச்சிருககி 
றாஙகள்… 
என்ன்தான் நடககுது 
ஊரிளை



thukyu;16
25 புரட்டாதி - 01 

ஐப்பசி 2021

நா.சத்தியபாலன்

10

வீடே ஒருவித குதூகலத்தில் மிதந்துககொண்டிருக்கிறது. என்னுள் 
க�ொங்குகின்ற ஏடதொ ஒன்று என்்னைப் �றக்கச் கெய்ய 

மு்னைவதுட�ொகலொரு உணர்வு. கெயதிடகடே மடகஷ் ஒரு குழந் 
்தட�ொல் என்்னை மடியிடலந்தி ந்னைந்த விழிகட�ொடு என்்னைப் 
�ொர்த்த�டிட்ய டநரம் ட�ொவதறி்யொமல் அமர்ந்திருந்த அந்த நொள் 
ஓர் உயிடரொவி்யம்ட�ொல் என் மனைத்தி்ரயில் 
ஆடி்ய�டியிருக்கிறது.

அம்மொ ஓர் இ�ம் க�ண்ட�ொல சுறுசுறுப் 
�ொய இ்யங்கிக்ககொண்டிருக்கிறொள். விஷ்ய 
மறிந்த அடத நொளிடலட்ய என்்னையும் அ்ழத் 
துக்ககொண்டு அருகிலிருக்கும் அம்மன் 
டகொவிலுக்குப்ட�ொய வழி�டேட�ொது ஆறொ 
யப் க�ருகி்ய கண்ணீடரொடு அம்மனுக்கு 
நன்றி கெொல்லி வழி�டேொள். ஏடனைொ அம் 
மொவின் க�ருகி்ய கண்ணீ்ரப் �ொர்த்து 
எனைக்கும் கண்ணீர் க�ருகலொயிற்று.

வழ்மட�ொல் அதிகம் ட�ெொத பி.எம். 
அங்கிள் எங்கள் அ்றக்குள் வந்து மடக 
்ஷக் கடடி்ய்ணத்து ''நொங்கள் உணர்ந்தி 
ருக்கிற்த விேவும் ஆழமொயக் கேவுள் 
எங்களி்ல கரு்ண்யொயிருக்கிறொர் தம்பி'' 
என்று கெொன்னைொர். கெொன்னைவரின் கொ்லப் 
�ணிந்து வணங்கிடனைன்.

குளித்து டவம்�டி ்வரவருக்குப் பூ 
்வத்து வணங்கிவிடடு வந்த டகொமதி்யக்கொ 
க�ொங்கும் மனைடெொடு ''இது க�ரும் �ொக்கி்யம் 
மிதிலொ! உங்களுக்ககன்று ஒரு குழந்்த 
வந்தொல்தொன் உங்கள் இருவரது வொழக்்கக் 
கும் ஒரு அர்த்தம் ஏற்�டும். பிள்்�யில்லொத 
ம்னைவி்்ய எந்த ஒரு ஆணும் தனைது 
உயிரொனை கொதல் கு்ற்யொமல் டநசிக்க மொடேொன். நீ குடுத்து ் வச்ெ 
வள் மிதிலொ'' என்று மனைது க�ொங்கக் கூறினைொர்.

நொள்கள் வொரங்க�ொய மொதங்க�ொய நகர்ந்துககொண்டிருந்தனை. மடக 
ஷின் உறவுக்கொரி்யொனை ஒரு மகப்ட�ற்று ் வத்தி்ய்ர இதுவ்ர முன்று 
தே்வகள் ஆடலொெ்னைக்கொகச் ெந்தித்தொயிற்று. ் வத்தி்யரின் ஆடலொ 
ெ்னைகளின்�டி மிகக் கவனைமொக என்்னைப் �ொர்த்துக்ககொள்வதில் 
மடகஷ் ஒருபுறமும் அம்மொ மறுபுறமுமொயப் �ொடு�டேொர்கள்.

�ொேெொ்ல டநரம் தவிர்ந்த மீதிப் க�ொழுகதல்லொம் மடகஷ் வீடடி 
டலட்ய தங்கியிருந்தொர். முன்்�ப்ட�ொல நூலகம் என்றும் நண்�ர்கள் 

வீகேன்றும் கெல்வதற்கு அவர் மு்னைவதில்்ல. அது ஏன் என்று 
நொன் ஒரு நொள் டகடேதற்கு, ''எங்கே குழந்்த்்ய நீ வயித்தில 
சுமக்கிறொய மிதிலொ! அப்பிடியிருக்டகக்குள்� நொன் எப்பிடி 
முன்்�ப்ட�ொல நி்னைச்ெ�டி கவளிட்ய எல்லொம் ட�ொகமுடியும்'' 
என்றொர்.

உணவு விஷ்யத்தில் அம்மொ மிகவும் 
கவனைமொயிருந்தொர். ''நொன் �ரி்யொரி்யொர் 
தம்புவின்ர ட�த்தி. எனைக்கு ஒரு புள்�த் 
தொச்சிப் க�ொம்பி்�்்ய எப்பிடிப் �ொர்த்துக் 
ககொள்�டவணும் எண்டு கெொல்லித்தரடவ 
ணுடமொ...'' என்று மகிழவும் க�ருமிதமுமொய 
அம்மொ கெொல்லிக்ககொள்வொள்... நொன் ெொப் 
பிேடவண்டி்ய உணவு வ்ககள் தவிர்க்க 
டவண்டி்ய உணவு வ்ககள் �ற்றி மடகஷ் 
ஒரு �க்கம் அம்மொ ஒரு �க்கமொய விழிப் 
ட�ொடு கவனித்துக்ககொண்டிருந்தொர்கள்.

ஆடலொெ்னையின்ட�ொது என்னுேன் கூே 
வந்த அம்மொ ் வத்தி்யருேன்டவறு கலந்து 
ட�சி எனைது நலன் குறித்துக் கவனைமொயிருந் 
தொர். என்னுேன் �ொடு�டேடதொடு டகொமதி 
அக்கொ்வ அ்ழத்துக்ககொண்டு தனைக்குத் 
கதரிந்த சுதும்ல ்வத்தி்யரிேம் தமிழ 
்வத்தி்யத்துக்கொக அ்ழத்துப்ட�ொகத் 
கதொேங்கியிருந்தொள் அம்மொ.

டகொமதி அக்கொவின் வொதத்துக்கு ் வத்தி 
்யம் �ொர்த்தடதொடு அவ�து மனைத்தின் அடி 
யில் தீரொத து்யரொய உ்றந்திருந்த கவ 
்லகளுக்கும் அம்மொவின் அன்பும் ஆடலொ 
ெ்னைகளும் மருந்தொய அ்மந்தனை.

''எனைக்கு கரண்டு க�ண்கள். அந்த 
கரண்டு ட�்ரயும் கவனிக்கடவணுகமண்டுதொன் கேவுள் என் 
்னைச் சுகமொய ் வச்சிருக்கிறொர்'' என்று அம்மொ கெொல்லிக்ககொள் 
வொள். அம்மொவின் மனைப்�ொங்கும் அன்பும் கண்டு பி.எம் அங்கிள் 
மனைசுக்குள் கநகிழந்து ட�ொவொர். கொலம் எல்டலொரது மனைத் 
து்யரங்களுக்கும் மருந்திடேது.

என்்னைத் தூக்கிச் சுமக்கொத கு்ற்யொய கண்ணுக்குள் ் வத் 
துப் �ொர்த்துக்ககொள்ளும் எனைது கணவ்ரப் �ற்றி்ய க�ருமிதமும் 
அவர் மீதொனை கொதலும் என்னுள் என்றும் ஒளிமங்கொத உணர்வு 
க�ொயத் டதொன்றியிருந்தனை.           (கதொேரும்)

இது பெரும் ொக்கியம் 
மிதிலா! உங்களுக்ப்கன்று 

ஒரு குழந்தை 
வநதைாலதைான் உங்கள் 

இருவரது வாழக்்்கக் கும் 
ஒரு அர்ததைம் ஏறெடும். 

பிள்்ளையிலலாதை 
ம்ைவி்ய எநதை ஒரு 
ஆணும் தைைது உயிராை 
்காதைல கு்ையாமல 
நேசிக்்க மாட்ான்
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எமையறிதல் என்பதன நிமை மையம் எமையறிதல் 
அல்ைவா? எனமை நான அறிந்துக�ாளவமத 

விடுத்து எைக்கு கவளியயயுள்ளவறமறை எப்படி அறிந்து 
க�ாளவது? நான என்பமத விடகடாழியுங�ள எனறு 
ய்பாதித்தவன நான எனகிறை தனமை விடகடாழிந்துதான 
அப்படிச் க�ானைாைா? எந்தவிதைாை நடடங�ளும் க�ை 
வு�ளுைறறை சிந்தமை எனகிறை ஒனமறை ்பயன்படுத்துகியறைாைா?

சிந்மை என்பமத எஙய�ா கதாமைத்துவிடடு அல்ைது 
ஏதாவகதானறின சுவடு பிடித்து பினகதாடரவிடடு அங� 
ைாயப்பமத ம�வடல்யவண்டும். நான யார்? எைக்குள 
இருப்பது எனை? எமவ? யதடுதல் க�யவது அவசியைாகிறைது. 
யதடல் என்பமத எப்படி வி்ளஙகி மவத்திருக்கியறைாம்? 
இைக்க�னகறைானமறைக் குறித்துக்க�ாண்டு ஓடுகியறைாம். அது 
யதார்தப புளளியா? �றபித ைாமயப புளளியா? �வனிப 
்பறறு ஓடுகியறைாம்.

ஒருவன ஒனமறை அமடந்து விடடான எனறைால் அவன 
ய்பாை வழிமயயய கதாடருகியறைாம். அவனுக்குக் கிடத்தது. 
எைக்கும் அதுயவ கிமடக்�யவண்டும் எனயறைதாவது இருக் 
கிறைதா? முன்பகுதிகயானறில் குறிபபிடடதுய்பாை எைக்கு 
எைது இயலுமைமயத் கதரிந்திருக்� யவண்டியது அவசி 
யைாகிறைது. எைது இயலுமை ஏயதாகவானறைா� இருக்� 
எைக்�ாை ஆம�மய யவகறைானறைா�க் க�ாண்டு முயல்வ 
கதன்பது எப்படி வாழக்ம�மய நிம்ைதியாக்கும்?

இயலுமை என்பது தனைம்பிக்ம� இழப்பதா� இருக்�க் 
கூடாது. அதீத �ற்பமைக்கு இடடுச்க�ல்ைவும்கூடாது. 
யதார்த்தம் எனகிறை மையம் ்பறறி அம�வுறைத்தக்�தாை 
முயறசியில் இமைந்து ்பயணிக்�க்கூடியதா� 
விரிவமடயக்கூடியதாை உறுதியும் கநகிழவும் 
க�ாண்டதா� இருத்தல் அவசியைாைது. எைக்குள 
்ளா� நாைா� அ்ளவிடப்படயவண்டியது. இர�சிய 
ைாைது.

நான என்பதுள்ளாை எைது என்பது முழுவதும் 
எைக்�ாைது. எைது என்பது ஒருய்பாதுயை இனகைா 
ருவைாகிய அவைதுயவாடு ஒபபீடடுக்கு உட்படுத்தப 
்பட முடியாதது. நான ஒருய்பாதுயை இனகைாருவன 
ஆ�முடியாது. ஓபபீடு எனகறைானறு இருப்பதுதான அ்பத் 
தம். அது தனியது. தனித்துவம் என்பமத ைறுதலிக்கிறைது. 
இது தனியது எண்ைங�ம்ள தன மீது குவிக்�வும் துருவி 

உளநுமழந்து உைர 
வும் க்பருந்தமடயா� 
குறுக்ய� நிறகிறைது. 

நான ஒபபிடயவண் 
டியது எனனுடன ைட 
டுயை .  இனறுள்ள 
எனமை யநறறிருந்த 
எனயைாடு ஒபபிடு 
வதுகூட திருத்தைாை 
எனமை அறிய உத வுைா 
என்பதுகூட சிந்திக்� 
யவண்டி கதானயறை.

எைது யநறறு�ள 
்படிபபிமை�ம்ள எைக்�ா� தரைாம். தரயவண்டும். ்படிபபிமை�ள இன 
மறைய எனமைச் க�துக்கிக்க�ாள்ள எைக்கு துமையா� இருக்�யவண்டும். 
ைாறைா� யநறமறைய இயைாமை�ள இனமறைய இயலுமை�ம்ளத் த�ர்ப்பதா� 
தனைம்பிக்ம�மய சிமதப்பதா� இருக்�க்கூடாது. யநறறு இயலுைா� 
இருந்தது இனறு இயைாததா� இருக்�ைாம் என்பது யதார்த்தம். அது ஒரு 
விதியல்ை. யநறறு இயைாதிருந்தது இனறு இயலுைாைதா� இருக்�ைாம். 
இதுவும் யதார்த்தம். இதுவும் விதியல்ை.

இமவயிமவ நி்பந்தமை�்ளறறை சுயவி�ாரமைமயக் ய�ாரி நிறகினறைை. 
இயலுமை எதிர் இயைாமை எனறை எதிகரதிர்த் துருவங�ளிமட சிமறைப்படட 
கவாரு க்பருகவளி என �ார்பில் ஆயவிறகுட்படுத்தப்படல் அவசியைாகிறைது. 
அது எைதாை எண்ைங�ளின ்பைம் ்பைவீைம் முயறசி முயைாமை �வைம் 

�வையீைம் ய்பானறை சுய ஊக்கி�ளில் அல்ைது எதிரூக்கி�ளில் தஙகி 
யிருப்பமத அவதானிக்� முடியுைா� இருக்கும். அந்தப க்பறுதிதான 
நான என்பதன திரடசி.

நான என்பது முனகுறிபபிடடதுய்பாை எைக்�ாைது. அவசியைாைது. 
எபய்பாதும் சுயஉைர்யவாடு கூடஇருக்�யவண்டியது. எனமை 
இயக்குகினறை முழுவிம�யாை நான எனும் குவிமையயை க்பருவிம�. 
என மீதாை ்பறறு எைக்கும் எனக�யலுக்குமிமடயிைாை இழுவிம�. 
இவ்விம��ம்ளச் சிதறைவிடடுவிடடு எஙய� ஓடுகியறைாம்? எமத 
அமடயபய்பாகியறைாம்? நான எனகிறை எனமைத் கதாமைத்துவிடடு 
எைக்�ா� எனறு எைது விருபபிற�ா�கவனறு எமத எவறமறை 
அமடயப்பார்க்கியறைாம்?

சிந்தமை என்பது விரியயவண்டியிருக்கிறைதல்ைவா? சிந்தமைமய அ�ை 
ஆழ விரிபய்பாம்.
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சிம்ரன, சியந�ா, த்ரிஷா, அசின, 
நயனதாரா எனறு நடிம��ள �ாைத்துக் 
குக் �ாைம் தடம் ்பதித்து வந்த �ாைம் 
ய்பாய இபய்பாது நடிம��ளின கு்ள 
ைாகிவிடடது கதனனிந்தியத் திமரக் 
�்ளம். இபய்பாது ்பை நடிம��ள திமரக் 
�்ளத்தில் இருக்கிறைார்�ள. அதில் 
ஒருவர்தான கரஜிைா ��ாண்டரா. 

�மடசியா� இயக்குநர் சிம்புயதவ 
னின ��ட த்பறைவில் இவமரப ்பாத் 
திருபபீர்�ள. தமிழ, கதலுஙகு, �னை 
டம் எைப ்பை கைாழித் திமரப்படங 
�ளில் நடித்து வந்தாலும் 2005இல் 
�ண்ட நாள முதல் திமரப்படத்தில் 
நடித்த கரஜிைா சிறைந்த அறிமு� நடி 
ம�க்�ாை ம�ைா விருமதப க்பறறைவர். 
2013இல் ய�டி பில்ைா கில்ைாடி ரங�ா 
திமரப்படத்தில் சிவ�ார்த்திய�யனுக்கு 
ய�ாடியா�வும் 2017இல் ைாந�ரம், 
�ரவைன இருக்� ்பயயைன, க�மினி 
�யை�னும் சுருளிரா�னும், சிலுக்கு 
வார்ப்படடி சிங�ம் எைப ்பை திமரப 
்படங�ளில் யதானறித் தைக்க�ைப 
க்பரும் இரசி�ர் ்படடா்ளத்மதயய உரு 
வாக்கிவிடடார். 

�தாநாயகியின யதாழியா�த் யதான 

றிக் �தாநாயகியுைாகிவிடட கரஜி 
ைாவின வில்ைத்தைத்மத விஷாலுடன 
அவர் நடித்த �க்ராவில் ்பார்த்திருப 
பீர்�ள. இவ்வாறு ்பை ்படங�ளில் ்பற 
்பை ்பாத்திரங�ளில் �ைக்கி வருகினறை 
கரஜிைாவுக்கு இபய்பாது ைசுவு 
எகிறியிருக்கிறைது. அவர் இமையத் 
கதாடர்�ள ்பைவறறில் நடிப்பதறகு 
வாயபபு�ள குவிந்த வண்ைமுள்ளை 
அவருக்கு.

ராஜ், டி.ய� இயக்கி வரும் கதாடர் 
ஒனறில் முக்கிய �தா்பாத்திரத்தில் நடி 
த்து வருகிறைார் கரஜிைா. இவர்�ள இரு 
வரும் தி ய்பமிலி யைன கதாடர்�ம்ள 
இயக்கியவர்�ள. இவர்�ளின கதாடர்� 
ளின கவறறியால், இவர்�ள கரஜி 
ைாமவ மவத்து இயக்கும் இந்தப 
புதிய கதாடருக்குப க்பரும் எதிர்்பார்பபு 
உருவாகியுள்ளது. ஷாகித் �பூர், வி�ய 
ய�து்பதி, ராஷி �ண்ைா, ய�.ய�.யைைன 
உளளிடட ்பைர் நடிக்கும் குறித்த 
கதாடரில்தான முக்கிய �தா்பாத்திரம் 
கரஜிைாவுக்கு வழங�ப்படடிருக்கிறைது. 
க்பயரிடப்படாத இந்தத் கதாடர் தமிழ, 
கதலுஙகு, ஹிந்தி உளளிடட ்பை 
கைாழி�ளிலும் கவளியா�வுள்ளது.

ரெஜினாவுக்கு மவுசு...!ரெஜினாவுக்கு மவுசு...!
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விஜய்சேதுபதியின் வருகை என்பது 
வவறும்ே ஒரு நடிைரின் திகையுலை 

நுகைவு மட்டுமலல, ைாலஙைாலமாைப் பார்த்து 
சேலித்்த ைக்தப்்பாக்கு, ைாட்சிைளிலிருந்து 
்தமிழ் சினிமா ்தன்கேத்்தா்ே விடுவித்துக் 
வைாண்ட ைாலைட்்டம் அது. நாயை பிம்பம் 
்தைர்ப்பு, புதுப்புதுக் ைக்தைள், பிளாக் ஹியூமர் 
என்று ்தமிழ் சினிமாவில பரி்சோ்தகே 
முயற்சிைள் அறிமுைமாே்பாது்தான் விஜய 
்சேதுபதி என்னும் நடிைரும் அறிமுைமாோர்.

‘எம்.குமைன் சேன் ஆப் மைாவலட்சுமி’, 
‘புதுப்்பட்க்ட’ ‘நான் மைான் அலல’ என்று 
பல ப்டஙைளில சின்ேச்சின்ே ்வ்டஙைளில 
நடித்்தாலும் விஜய்சேதுபதி என்னும் ைகல 
ஞகேத் ்தமிழ்த் திகையுலைம் ைணடுவைாண்டது 
2010க்குப் பிறைாே வித்தியாசே திகைப் 
ப்டஙைளில்தான். ‘பீட்சோ’ வைக்ைமாே ் பயப் 
ப்டமிலகல. ஒரு முழு நீளப்ப்டத்தில வபரும் 
பாலாே ைாட்சிைளில விஜய ் சேதுபதி மட்டு்ம. 
ஒட்டுவமாத்்தப் பார்கவயாளர்ைகளயும் ்தன் 
்ோடு ் சேர்ந்துப் பயப்ப்ட கவத்்தார். அந்்தப் 
ப்டத்தின் ஒற்கற ்டார்ச்கலட்்தான் விஜய 
்சேதுபதிகய வவளிச்சேத்துக்குக் வைாணடு 
வந்்தது.

‘நடுவுல வைாஞசேம் பக்ைத்்த ைா்�ாம்’ 
விஜய்சேதுபதிகய இன்னும் உச்சிக்கு நைர்த்தி 
யது. ‘என்ோச்சு... கிரிக்வைட் விகளயாண 
்்டாம்... நீ்தா்ே அடிச்்சே?’ என்று அவர் 
ப்டம் முழுவதும் மீணடும் மீணடும் ்பசிய 
அந்்த ஒருவரி வசேேத்துக்கு பார்கவயாளர்ைள் 
வவடித்துச் சிரித்்தேர். ‘சூது ைவ்வும்’ - 
குருட்டுத்்தேமாே முட்்டாள்்தேமும் முைட் 
டுத்்தேமாே புத்திசோலித்்தேமும் வைாண்ட 

நடுத்்தைவயது அப்பாவி ை்டத்்தலைாைோை 
்வறு பரிமா�ம் ைாட்டிோர். ‘இ்தற்குத்்தா்ே 
ஆகசேப்பட்்டாய பாலகுமாைா’ ப்டத்தில பாத்தி 
ைத்தின் வபயர் என்ே்வா ‘சுமார் மூஞசி 
குமார்.’ ஆோல நடிப்பால விஜய்சேதுபதி 
்தமிைைத்துக்்ை சூப்பர் மூஞசி குமார் 
ஆனீர்ைள்.

மக்கள் எதற்கு ஆசைப்பட்டார்கள்?
வரிகசேயாை வவற்றிைள்... குவிந்்த பாைாட்டு 

ைள்... சே்டசே்டவவன்று முன்ேணி நடிைர்ைள் 
வரிகசேக்கு நைர்ந்்தார் விஜய்சேதுபதி. ஆண 
ைள், வபணைள் என்று வவறித்்தேமாே ைசிைர் 
ைள் குவிந்்தார்ைள். ‘‘விஜய்சேதுபதி ப்டம் என் 
றா்ல வித்தியாசேமாே அனுபவம்’’ என்ற முடி 
வுக்கு வந்்தார்ைள். ‘‘ைசிைர்ைகளக் வைாண்டாடு 
வது்தான் ைகலஞர்ைளுக்கு அைகு’’ என்ற 
அவைது வைாள்கை அவகை இன்னும் ைசிைர் 
ைளுக்கு வநருக்ைமாக்கியது. நாயை பந்்தா 
எதுவுமின்றி ைசிைகே வநருஙகிய்தன் மூலம் 
‘மக்ைள் வசேலவோை’ மாற்றிோர். ஆோல இப் 
்பாதும் நிலகம அப்படி்ய்தான் இருக்கிற்தா?

்தமிழ்த் திகையுலகில முன்வரிகசேயில உள்ள 
ை்தாநாயைர்ைள் எல்லாரும் ஆணடுக்கு 
ஒன்று அலலது இைணடு ப்டஙைள் மட்டு்ம 
நடிக்கும் நிகலயில சிவாஜி ை்�சேன், எம்.
ஜி.ஆர். ைாலம் ்பான்று மளமளவவேப் 
ப்டஙைள் நடித்்தார் விஜய்சேதுபதி. அவகைப் 
்பான்று மற்கறய நடிைர்ைளும் வரு்டத்தில 
பல ப்டஙைள் நடிக்ை்வணடும் என்று திகை 
அைஙகு உரிமயாளர்ைள் குைல எழுப்புமளவிற்கு 
இருந்்தது அவைது வசேயல.

வைா்ைாோ வபருந்வ்தாற்றால திகையைங 
குைள் மூ்டப்பட்்ட நிகலயில விஜய்சேதுபதியின் 
பல ப்டஙைள் வவளியீட்டுக்குத் ்தயாைாகி 
நின்றே. அவற்றில சில இக�யத் ்தளஙைளில 
வவளியாகிே. எஞசியகவ திகையைஙகுைள் 
திறந்்ததும் அடுத்்தடுத்து வவளியாகி உள்ளே. 
ஆோல சேகிக்ை முடியா்த வகையில அந்்தப் 
ப்டஙைளில எலலாம் விஜய்சேதுபதி எங்ை 
என்று ் ்த்ட்வணடியிருக்கின்றது. ‘‘விஜய்சேது 
பதி ப்டஙைள் என்றால வித்தியாசேமாே அனு 
பவம்’’ என்ற ைசிைர்ைளின் நம்பிக்கை நாளுக் 
குநாள் குகறந்து வருகிறது இந்்தப் ப்டஙைகளப் 
பார்த்்த பின்ேர்.

‘வறக்ை’ ப்டத்தில ஆைம்பித்்தது விஜய 
்சேதுபதியின் சேறுக்ைல சேரித்திைம். ‘ைவண’, 
‘ஜுஙைா’, ‘ஒரு நலலநாள் பார்த்துச் வசோல 
்றன்’, ‘சிந்துபாத்’ என்று அது வ்தா்டர்ந்து 
வைாணடிருப்பது வபரும் ைவகல. விஜய்சேது 
பதியின் வசோந்்தத் ்தயாரிப்பில வவளியாே 
‘ஜுஙைா’வில பா்டலைள், சேணக்டக் ைாட்சிைள், 
வவளிநாட்டுத் ்தளஙைள் எலலாம் இருந்்தே. 
ஆோல ைசிைர்ைள் விரும்பிய விஜய்சேதுபதி 
என்ற வித்தியாசே நடிைகைத்்தான் ைா�விலகல. 

இக்டயில ‘96’, ‘சூப்பர் டீலக்ஸ்’ வவளி 
யாே்பாது நடுவில ைா�ாமல்பாே பக்ைம் 
கிக்டத்துவிட்்டது என்று மகிழ்ச்சி ஏற்பட்்டது. 
ஆோல மீணடும் ‘சிந்துபாத்’, ‘சேஙைத் ்தமிைன்’ 
என்று வ்தா்டர்ச்சியாை ஏமாற்றஙை்ள பரிசோைக் 
கிக்டத்்தது. ்தமிைைம் ்தாணடியும் அவர் 
நடித்்த ‘கசேை நைசிம்மா வைட்டி’, ‘உப்பண�ா’ 
்பான்ற பிறவமாழிப்ப்டஙைளும் வபருகம 
்சேர்க்ைவிலகல.

அவ்வப்்பாது ‘மாஸ்்டர்’, ‘ை/வப ை� 
சிஙைம்’, ‘ஓ கம ை்டவு்ள’ என்று சில ப்டங 
ைள் மகிழ்வித்்தாலும் அவர் நடித்துக்குவிக்கும் 
ப்டஙைளின் எணணிக்கைக்கு இது மிைமிைக் 
குகறவு. திகையைஙகுைள், ஓ.டி.டி, வ்தாகலக் 
ைாட்சி, யூடியூப் என்று எஙகு பார்த்்தாலும் 
விஜய்சேதுபதி்தான். ஆோல அவற்றிவலலலாம் 
விஜய்சேதுபதியின் முைம் இருக்கிற்்த ்தவிை, 
அவைது ்தனித்துவ அக்டயாளமிலகல.

ை்டந்்த இைணடு வாைஙைளில மட்டும் விஜய 
்சேதுபதியின் மூன்று ப்டஙைள் வவளியாகியி 
ருக்கின்றே. ஆோல வ்தா்டக்ைக்ைாலத்தில 
நாஙைள் மூன்று ப்டஙைளில பார்த்து ைசித்்த 
விஜய்சேதுபதி இந்்தப் ப்டஙைளில இலகல.

அணகமயில வவளிவந்்தவற்றில ஒரு 
ப்டத்துக்கும் இன்வோரு ப்டத்துக்கும் இக்ட 
யில விஜய்சேதுபதியின் நடிப்பில எந்்த வித்தி 
யாசேஙைகளயும் உ�ைமுடியவிலகல. ்தகல 
முடி மாற்றம், ்தாடி, மீகசே மாற்றம் மட்டு்ம 
மாற்றமாகி விடுமா? அ்்த உ்டலவமாழி, 
அ்்த வசேே உச்சேரிப்பு, அ்்த விஜய்சேதுபதி. 
சேலிப்புத்்தட்டுகின்றது. பல ப்டஙைளில நடிப் 
பில எந்்த ைரிசேகேகயயும் அவர் வசேலுத்்த 
விலகல.

இ்தற்குத்்தான் ஆகசேப்படுகிறார்ைள் விஜய 
்சேதுபதி?

இன்னும் வவளிவைக் ைாத்திருக்கும் அவைது 
ப்டஙைளின் பட்டியல நீளம். வவறும்ே ப்டங 
ைளின் எணணிக்கை மட்டு்ம ஒரு ைகலஞனின் 
வவற்றிகயத் தீர்மானித்துவிடுவதிலகல. 
்தனித்துவமாே ைக்தைள், பக்குவமாே 
பாத்திைஙைள், ் ்தர்ந்்த நடிப்பு, வித்தியாசேமாே 
ைளஙைள் - இகவ்தா்ே வவற்றியின் அக்டயா 
ளஙைள்? இகவ்தா்ே விஜய்சேதுபதியின் 
வ்தா்டக்ை அக்டயாளஙைளும்கூ்ட?

இ்தற்குத்்தான் ைசிைர்ைள் ஆகசேப்படுகிறார்ைள் 
விஜய்சேதுபதி... நிகற்வற்றுவீர்ைளா?

vd ;dhr ;R vd ;dhr ;R 
t p[a ;NrJgjpf ;F?t p[a ;NrJgjpf ;F?

ததபிந்த்

ரசி்கர்கசைக 
க்கடாண்டாடு வதுதடான் 

்கசைஞர்களுககு 
அழகு’’ என்்ற அவரது 

க்கடாள்ச்க அவசர 
இன்னும் ரசி்கர ்களுககு 

கெருக்கமடாககியது. 
ெடாய்க ்பந்தடா 

எதுவுமின்றி ரசி்கசை 
கெருங்கியதன் மூைம் 
‘மக்கள் கைலவைடா்க’ 

மடாற்றிைடார



25 புரட்டாதி - 01 
ஐப்பசி 2021 19

thukyu;

வேலணையூர் _ தாஸ்

இது அஞ்சலிகளை எழுதும் கால 
மாக இருக்கிறது. பிரபல கவிஞரும் 
படலாசிரியருமான ஜெ. பிரான்சிஸ் 
கிருபா.

இவர் ஜ்சபடம்பர் 16, 2021 வியா 
ழக்கிழளம நள்ளிரவு காலமானார். 
தமிழநாட்டின் திருஜநல்வலி 
மாவட்டம், நாங்கு்நரி அரு்க பத்தி 
னிபபாளற என்ற கிராமத்ளதச் ் ்சர்ந் 
தவர் பிரான்சிஸ் கிருபா.

மலலிளகக் கிழளமகள், ்சம்மனசுக் 
காடு, ஏழுவால நட்்சத்திரம், நிழலன்றி 

ஏதுமறறவன், ஜமசியாவின் காயங்கள், வலி்யாடு முறியும் மின்னல 
உள்ளிட்ட பல கவிளதத் ஜதாகுதிகளை தந்திருக்கிறார்

ஜவண்ணிலா கபடிகுழு, அழகர்்சாமியின் குதிளர, ராட்டினம், 
குரங்கு ஜபாம்ளம உள்ளிட்ட திளரபபடங்களுக்கும் பாடலகளை 
எழுதியுள்ைார்.

கன்னி எனும் புதினத்திறகு 2007 ஆம் ஆண்டில விகடனின் 
சிறந்த புதினம் என்ற விருளதயும், 2008ஆம் ஆண்டுக்கான 
ஜநயதல இலக்கிய அளமபபின் சுந்தர ராம்சாமி விருளதயும் இவர் 
ஜபறறுள்ைார்.

ஜபரும்பாலும் கவிளத நளடயில எழுதபபட்ட இவரது கன்னி  
நாவலிலிருந்து சில பகுதிகள்

 
ச�ொற்களிலிருந்து அர்த்தங்கள் ச�ௌன்ததிறகு்த திரும்பும் 

வழி இது.
இரண்டே இரணடு விழி்களொல் அழுது எப்படி இந்்தக் 

்கடேலை ்கணணீரொ்க நொன் சவளி்ேற்ற முடியும்?
என் ்கனவும் ்கற்பலன்களும் என் இ்தேமும் குருதியும் கிழிந்்த 

மிதிேடி்களொ்க 
�ொற்றப்படும்்்பொது எப்படி நொன் அழொ�லிருக்்க முடியும்? 

்கணணீரின் ஒரு துளிலே அவி்த்த 
முடலடேலேப்்பொல் இரணடு துணடேொ்க அறு்ததுவிடே 

முடிேவில்லை. அன்பும் இஙகு்தொன் 
ச்தொலைகி்ற்்தொ என்ன்வொ. நண்பர்க்ள ்்தொழி்க்ள 

து்ரொகி்க்ள, ஆறு்தலுக்கு ்பதில் ஓர ஆயு்தம் ்தொருங்கள்.
்கடேலைக் ்கப்பலின் �ொலைசேன்று ்கறபி்த்தவலனக் 

ச்கொன்று விடடுப ் ்பொகி்்றன். 

ஜீவேஸ்ேரன் கவின் பிரசாத் (கவின்)
தற்பாது முகநூலில கவிளதகள் எழுதி வருகின்ற 

இைம் கவிஞர்களில ஒருவர் ஸ்ரீஜெயவர்த்தனபுர 
பலகளலக்கழகத்தில மருத்துவபீட மாணவனாக 
இருக்கிறார். மருத்துவக் கலவிச் ஜ்சயறபாடுக்ைாடு  
முகநூலில நலல கவிளதகளையும் எழுதி 
வருகிறார்.

இவரது இலக்கியம் ஜதாடர்பான ்தடலும் 
தமிழ மீது உள்ை ஆர்வமும்இவளர ஒரு நலல 
கவிஞராக வைர்த்ஜதடுக்கும் என நம்பலாம்.
எரிந்த யாழ. நூலகம் ஜதாடர்பாக இவர் அண் 
ளமயில எழுதிய கவிளத ஒன்று.

நூலகத்தின் நினைவில்

ச்தொல்்கொபபிேங்கலள
ச்தொலை்ததிருந்்தொலும்
ச்தன் நிைவு ்தலர ்தடடேொது 
ச்தொன்றுச்தொடடே ்தமிழ் இைக்கிேங்கள் 
ச்தொன்ல�்களும் �ல்றேொது 
்பொது்கொ்த்த ச்பொக்கிஷங்கள்
ச�ந்்தணலில் மூழ்கினொலும் ்பொவைர்கள் ச்பொறி்த்த

{இணையவேளியில் இன்று எழுதுகின்்ற அவதவேணை 
ஈழத்து விமர்சகர்கைால் அதிகம் கண்டுவகாளைப்படாத
 கவிஞர்களின் சில நல்ல கவிணதகணை அணடயாைம் 

காட்டும் வதாடர்)

ச�ந்்தமிழ் மீணசடேழும்
வரைொறல்ற அழிக்்க 
வொ�்கம் தீக்கிலரேொனொலும்
வடேக்கின் புைல�
அது வொனுேர வளரும்
நீங்கொ்த நிலனவொய்
நிலை்தது நிறகும்
நீடூழி வொழி நில்ற �தி
என் ்தொய் நூை்க்�......

எளிளமயான ஜ்சாறகளின் ஜ்சாந்தக்காரர் ஜகாழும்புத்துளற, 
யாழபபாணத்ளத ் ்சர்ந்த அம்பலவாணர் சிறீஸ்கந்தரா்சா.

சிறீ சிறீஸ்கந்தராொ என்ற ஜபயரில இளணய ஜவளியில நீண்ட 
காலமாக எழுதி வருகிறார். பழந் தமிழிலக்கியங்கள் மறறும் தமி 
ழிள்ச ஜதாடர்பான ஆயவுக் கட்டுளரக்களையும் நூல விமர்்சனங் 
களையும் எழுதி வருகிற சிறீஸ்கந்தரா்சா அவவப்பாது கவிளதக 
ளையும் எழுதி வருகிறார். மிகவும் எளிளமயான ஜ்சாறகளைக் 
ஜகாண்டு படிமங்கள் அறற எல்லார்க்கும் புரிகிற கவிளதகளை 
எழுதிவருகிற இவரது ஜ்சவவரத்தம் பூ பறறிய கவிளதஜயான்று

 

கிராமத்துப் பூககாரி !!

கிரொ�்ததுப பூக்்கொரி
நீ்தொன்!

�ணவொ�லன வீசுவ்தொல்
நீ்தொன்
எங்கள் �ணணின் �்கொரொணி!

சினி�ொப ்பொணியில்
ச�ொல்வ்தொனொல்
நல்ைச்தொரு 'நொடடுக்்கடலடே!'

உனக்குக் ்கவரச்சி அதி்கம்!
எ்த்தலன கூடடே்ததுள்ளும்
்கண்கள் உன்லன்ே ் ்தடும்!

மூக்கும் முழியு�ொ்க
முந்்தொலனேொல்
்பொதிமு்கம் �ல்ற்ததுச் சிரிப்பொய்
அறபு்தம்!

ஒறல்றக் ்கல்லு
மூக்கு்ததியில் ்தொன்
உன் அழகின் உச்�ம்
இருக்கி்றது!

வீடடில் நில்றகுடேம் லவ்த்தொல்
சு�ங்கலி நீ்தொ்ன
முன் நிற்பொய்!

உச்சி மு்தல் ்பொ்தம்வலர
உன்லன ஒருமுல்ற
்பொர்த்தொ்ை ் ்பொதும்
்கண்களுக்கு அப்படி ஒரு குளிரச்சி!

அது என்ன
உனக்கு �டடும் விதி விைக்கு?

ச்பண்கள் வொலடே்ே பிடிக்்கொ்த
பிள்லளேொர
உன்ன �டடும் ்தன் ்தலையில்
தூக்கி லவ்ததிருக்கி்றொர?

(இன்னும் வரும்)
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த�ோழி விடு தூது 

                          
கேட்டி என் க�ோழி 
அலை மூசி விழோ� பெண் ேடல் சூழ் ேலையில் 
பிளோஸ்டிக் கெோத்திலும் 
பெோலித்தீன் லெேளும்
பியர் டின் என நிலையும் ஊரின் புைத்க�
வோழ்  சிறுபெண்.

வோசலிகை வலைேள் ப�ோங்கும் 
குறும் சிறு  ஒழுங்லேேள் வரிலசயில்
பசம்ெருத்தி பூத்திருக்கும் வீடு என�றிவோய்

இன்னுயிர் க�ோழி
ெவுர்்ணமி நிைவில் அலை எழுந�ோடும் ேடறேலை ஓைம் 
சவுக்கின் மலைவில் கூடைோம் என்ைோன் 

என்னுயிர் க�ோழி கவண்டோம் 
பைோக் டவுன்  கேைம் இைவில் வந�ோல்  ேடும் ஊர்க்ேோவல் 
பிடிெடும் பின் வல�பபெடும்
 
க�ோழி அவலன ேோலையில் வைசபசோல் 
அம்மம்மோவின் கிளினிக் பேோபபி  அல்ைது வங்கிபபுத்�ேம் 
பேோண்டு வைச பசோல்
 
மோஸ்க்லே ேழுத்தில் ஸ்லடைோய் கெோடும் லே�ோவோனவன் 
அல� சரியோய் கெோட்டு வைசபசோல் 

ேலைலய க�டும் அலைேலள கெோை எழுநது எழுநது  ெோர்பகென் 
வோசலில் விழி எறிநது 
அவன் வைவுக்ேோய் ேோன் இருபகென் என்று பசோல் ...
அவலனக்ேோ்ணோது  துங்ேோப�ன் ேண்
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பனாட்டுப் பருவகாலம் இது. பழுத்ாலும் - நன்கு கனிந் 
்ாலும் பனம்பழத்்ப் பனஙகாய் என்று அ்ழக்கும் 

வழக்கமே நம்ேவரகள் ேததியில் இருக்கிறது. 
பழஙகாலததில் பனாட்டும் பனம்பழச் சாறான 

பனங களியிலிருந்தும் சசய்்யப்படுகின்ற பல 
உண்டிகளுமே நேது மூ்ா்்்யரகளின் 
உணவுகளாக இருந்்ன. ப்னயிலிருந்து 
கிழஙகு, ஒடி்யல், புளுக்சகாடி்யல் எனப் 
பல்ரப்பட்்ட உணவுக்ளப் சபறறா 
லும் பனஙகளி உணவுகமள அதிகோ 
ன்வ்யாகவும்  முக்கி்யோன்வ்யாக 
வும் இருந்்ன. 

பனஙகளியில் பல உணவுக்ள 
ஆக்கினாரகள். உணவு ேட்டுேன்றி 
ஆ்்டக்ளத ம்ாய்ப்ப்றகுக்கூ்டப் 
பனஙகளி ப்யன்பட்்டது. முன்னாள் அரச 

்்லவர சந்திரிகா காலப் பகுதியில் 
சபாருளா்ாரத ் ்்ட  விதிக்கப்பட்டிருந்் 

மபாது ்யாழப்பாணததில் பனஙகா்்ய 
மசாப்புக்குப் பதிலாகப் ப்யன்படுததினாரகள். 
பனஙகளியில் இருந்து பனாட்டு, பனஙகாய்ப் 

பிட்டு, பனஙகாய்ப் பணி்யாரம் எனப் பல்ரப்பட்்ட உணவுக்ள 
ஆக்கியுண்்டாரகள். அதிலும் பல காலஙகள்வ்ரப் பாதுகாப்பாக 
்வதது உண்ணக்கூடி்ய பனாட்டுக்கு அதிக ேவுசு இருந்்து. 
்றமபாது பல கிராேஙகளிலும் பனாட்டு உலரத்ப்பட்டு 
வருகிறது. இது பனாட்டுப் பருவம் என்ப்ால் இந்் வாரச் 
ச்ே்யல் பகுதியில் பனாட்டுப் பறறிப் பாரப்மபாம்.

பனாட்டை எவ்ாறு தயாரிக்கிறார்கள்...?
பனம்பழஙக்ளத ச்ரிவு சசய்து எடுததுக்சகாள்ளமவண்டும். 

பனம் பழத்் முகரந்து பாரதது அது காறல் (க்யரும் ் ன்்ே 
இருக்கிற்ா இல்்ல்யா 
என்று கண்்டறிகிறாரகள்) 
அறற்ாக இருப்ப்்யும் 
நன்கு கனிந்திருப்ப்்யும் 
உறுதி சசய்து கழுவித 
துப்புரவாக்கிக் சகாள்கி 
றாரகள். 

ப ன ங க ா ய் க ் ள 
சீசேந்து நிலததில் உரு 
ட்டி உருட்டி அடிக்கிறார 
கள். காரணம், அப்மபாது 
்ான் அவறறின் ம்ால் 
க்ள நீக்குவ்றகுச் சுல 
போக இருக்கும். அடித் 
பனம்பழஙகளின் ம்ால் 
க்ள உரிதது வி்்க 
்ளத ்னித்னி்யாக்கி 
விட்டு அந்் வி்்க்ள ஒவசவான்றாகப் சபரி்ய ்ாச்சி 
ஒன்றுக்குள் இட்டு அ்ன் களி்்யப் பி்சந்து எடுததுக்சகாள் 
கிறாரகள். 

இவவாறாக வி்்களில் இருந்து களிக்ளப் சபறற பின்னர 
அந்்க் களி்்ய அடுப்பில் நன்றாகக் காய்ச்சுகிறாரகள். 
காய்ச்சி்ய களி்்யப் ப்ன ஓ்லயில் இ்ழத் புதி்ய பாயில் 
ஊறறி ச்ா்டரந்து சில நாள்கள்வ்ர சவயிலில் உலர ்வக் 
கிறாரகள். சிலர பனஙகளி்்யப் பி்சந்து காய்ச்சாேல் மநரடி 
்யாகப் பாயில் ஊறறி உலர ் வக்கும் ந்்டமு்றயும் இருக்கி 
றது. காய்ச்சி்ய களியிலிருந்து சசய்்யப்படும் பனாட்டுப் பல 
காலஙகள் வ்ர பழு்ாகாதிருக்கும் என்கிறாரகள்.

பனாடடு உணவு
பனாட்டு நல்லச்ாரு சததுணவு. சமிபாட்்்ட இலகுபடுததும் 

திறனுள்ளது. பனாட்்்டத ் னி்யாக உட்சகாள்வ்்வி்டப் பழங 
கஞ்சிம்யாடும், ம்ஙகாய்ச் சசாட்டு்டனும் உள்சளடுப்பம் வழக் 
கம். ம்ஙகாய்த துருவ்லயும் சீனி்்யயும் கலந்து பனாட்டு்டன் 
ருசித்ால் இவற்றவி்ட அது ் னி ருசி்்யத ் ரும். இது சிறு 
வரகளாக இருந்் காலததிலான நேது அனுபவம். 

வ்ல்ணயூர-தாஸ்
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வீட்டில் இருக்கககூடிய தக்ககா 
ளியய யைத்து மு்க அழய்க 
எப்படி மேம்படுத்தலகாம என் 
்பயத ்பற்றித்தகான் இநத ைகாரம 
்பகாரக்கபம்பகாகிம�காம. தக்ககாளி 
யில் விட்்டமின் சி அதி்கேகா்க 
இருப்பதகால் சருேத்திற்கு எநத 
வித ்பகாதிபபும ஏற்்ப்டகாது. அநத 
ைய்கயில் தக்ககாளியய ேட்டும 

்பயன்்படுத்தி மு்க அழய்க எப்படி 
அதி்கரிக்கலகாம என்்பயத அறிநது 

க்ககாள்ளலகாம.
முதலில் ்ககாய்சசகாத ்பகாலில் ்பகாதி தக 

்ககாளியய கைட்டிப ம்பகா்டமைண்டும. 10 
நிமி்டங்கள ்பகாலில் ஊறி நயைநத தக்ககா 
ளியய எடுத்து மு்கத்தில் கேதுைகா்க அழுத் 
தித் மதயக்கமைண்டும. ேசகாஜ் ம்பகால் கசயய 
மைண்டும. அடுத்து ய்கயகால் கேதுைகா்க 
மதயத்து வி்டமைண்டும. ேசகாஜ் ம்பகால் கசயத 
பி�கு 5 நிமி்டங்கள அப்படிமய யைத்தி 
ருக்கமைண்டும. இயத நீரகால் உ்டமை ்கழு 
ைககூ்டகாது. நன்கு உலரநத துண்டு ஒன்ய� 
எடுத்து கேல்லிய சூ்டகாை நீரில் நயைத்த 
பி�கு துய்டக்கமைண்டும. இப்படி்ச கசயது 
ைநதகால் சில ைகாரங்களிமலமய மு்கம ்பளி்ச 
கசன்�காையத நீங்கள அைதகானிக்கலகாம. 
அத்து்டன் மு்கம நன்கு க்பகாலிவும க்பறும. 

தக்ககாளியு்டன் மதன் ேற்றும சீனி மசரத்து 
மு்கத்தில் பூசுைதன் மூலமும மு்கப க்பகாலி 
யைப க்ப�முடியும. 

முதலில் ஒரு சிறிய ்பகாத்திரத்தில் 1 
ம்டபிள ஸ்பூன் அ்ளவிற்கு சீனியய எடுத் 
துகக்ககாள்ளமைண்டும. இதனு்டன் 1 ஸ்பூன் 
அ்ளவிற்கு மதயை மசரத்து நன்�கா்க ்கலநது 
க்ககாள்ளவும. மதன் ்பயன்்படுத்துைதகால் 
புருை முடி்கள கைளய்ளயகாகிவிடும என்று 
நியைக்ககாதீர்கள. மதன் அயைத்து வித 

சருே பிர்சசியை்களுககும தீரவு ைகிககும.
மதன் ேற்றும சீனிக ்கலயையய ்பகாதியகா்க 

நறுககிய தக்ககாளியின் மேல் பூசி அதயை 
மு்கத்தில் த்டவி நன்�கா்க ேசகாஜ் கசயய 
மைண்டும.  5 நிமி்டம ்கழித்து உலரநத 
துணியய கேல்லிய சூ்டகாை நீரில் நயைத்து 
மு்கத்யத துய்டத்துைர ஒரிரு ைகாரங்களி 
மலமய மு்கம நன்கு க்பகாலிவுக்பறும.

தக்காளியை மட்டும் 
பைனபடுத்தி மு் அழய் 

அதி்ரிபபது எபபடி
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அைர்களுககு ஏற்்படும ்பகாதிபபு்கள உதகாரணேகா்க 
ை�ட்சியகால் ஏற்்படும ஊட்்ட்சசத்துக குய�்பகாடு 
ம்பகான்� ்பகாதிபபு்கள ைகாழநகாள முழுதும அைர்க 
ளுககுத் கதகா்டரநது ்பகாதிபபு்கய்ள ஏற்்படுத்திக 
க்ககாண்டிருககும.

மேமல குறிபபி்டப்பட்்ட எட்டு ஆ்பத்து்களில் 
ஒமர குழநயத ஒன்றுககும மேற்்பட்்ட ்பகாதிபபு 
்களுககு ஆ்ளகாகும ைகாயபபு அதி்கம இருககி�து. 
இயதயும இநத ஆயைறிகய்க ்கணிதவியல் 
ரீதியில் ்கணித்திருப்பது முககியத்துைம க்பறு 
கி�து. அநத வி்பரங்கள பின்ைருேகாறு.

உலகின் 99 விழுக்ககாட்டுககும மேற்்பட்்டக 
குழநயத்கள குய�நத்பட்சம ஏமதனும ஒரு 
தீவிரக ்ககாலநியல ேகாற்� விய்ளயை எதிரக்ககாள்ள 
விருககி�கார்கள.

220 ம்ககாடி குழநயத்கள குய�நத்பட்சம 
ஏமதனும இரண்டு தீவிரக ்ககாலநியல விய்ளவு 
்களுககு உட்்படுைகார்கள.

170 ம்ககாடி குழநயத்கள குய�நத்பட்சம 
ஏமதனும மூன்று தீவிரக ்ககாலநியல ேகாற்� 
விய்ளவு்கய்ள எதிரக்ககாள்ளவிருககி�கார்கள.

85 ம்ககாடி குழநயத்கள குய�நத்பட்சம ஏமத 
னும மூன்று தீவிரக ்ககாலநியல ேகாற்� விய்ள 
வு்கய்ள எதிரக்ககாள்ளவிருககி�கார்கள.

33 ம்ககாடி குழநயத்கள குய�நத்பட்சம ஏமத 

னும நகான்கு தீவிரக ்ககாலநியல ேகாற்� 
விய்ளவு்கய்ள எதிரக்ககாள்ளவிருககி�கார 
்கள.

8 ம்ககாடி குழநயத்கள குய�நத்பட்சம 
ஏமதனும ஐநதுத் தீவிரக ்ககாலநியல ேகாற்� 
விய்ளவு்கய்ள எதிரக்ககாள்ளவிருககி�கார 
்கள.

மேற்்கண்்டப புளளிவிைரங்களின்்படி 
ஒரு குழநயத முன்பு குறிபபிட்்ட எட்டு 
தீவிரக ்ககாலநியல விய்ளவு்களில் ஏமதனும 
ஒன்றுககுககூ்ட உட்்ப்டகாதிருககும ைகாயபபு 
கைறும ஒரு விழுக்ககாட்டுககும குய�மை. 
இத்தய்கய ஆயைறிகய்க கைளிைருைது 
இதுமை முதல்முய� எனும விதத்தில் இது 
மி்கவும முககியேகாைதகா்க இருககி�து.

இயை கைறும புளளிவிைரங்கம்ளகா 
இல்யல ம�காதி்டக ்கணிபபு்கம்ளகா அல்ல. 
நம பிளய்ள்களின் சூனியேகாை எதிர்ககாலத் 
தின் முடிவுயரக்ககாை குறிபபு்கள. நகாம நம 
குழநயத்களுககு எண் ்கணிதம எழுத்துக 
்கணிதகேல்லகாம ்பகாரத்து யைத்தப க்பயர 
்கம்ளகா, ்பளளி்களில் தைமிருநது க்பற்றுக 
க்ககாடுத்த ்கல்விமயகா இல்யல உயியர 
உருககி்ச மசரத்து கசயத முதலீடு்கம்ளகா நகாம 
தீட்டியிருககும எநத எதிர்ககாலத் திட்்டங்க 
ளுமேகா இநத முடிவுயர்கய்ள ேகாற்றும 
சகதியற்�யை.

கிமரட்்டகா தன்்பரக்ககால் கதகா்டங்கப்பட்்ட 
எதிர்ககாலத்திற்்ககாை கைளளிககிழயே்கள 
(Fridays For Future) எைப்படும ்ககாலநியல 
ேகாற்�த்துககு எதிரகாை ்பளளிக குழந யத்களின் 
்கைை ஈரபபுப ம்பகாரகாட்்டங்களில் அைர்கள ஏநதி 
யிருநத ்பதகாய்க்களில் எல்லகாருய்டய ்கைைத்யத 
ஈரத்த - இதயத்யத ஊடுருவிய ைகாச்கம ஒன்று 
உண்டு. அதில் இவைகாறு எழுதப்பட்டிருநதது ''நீங 
்கள ையதகாகி இ�பபீர்கள, ஆைகால் நகாங ்கம்ளகா 
்ககாலநியல ேகாற்�த்தகால் சகா்கப ம்பகாகிம�காம''

இநத ைகாரத்யத்கய்ள எநதப க்பற்ம�காரகால் 

தகாஙகிகக்ககாளள முடியும? எனினும இது குற்� 
உணரவுக்ககாளைதற்்ககா்கவும உய்டநதும்பகாைதற்கு 
ேகாை மநரமில்யல. நம முழு ஆற்�யலயும ஒன் 
றியணத்து நமேகாலகாை அயைத்து முயற்சி்கய்ள 
யும மி்கத்தீவிரேகாய கசயைதற்்ககாை தருணம. 
்கருைகா்கவிருககும - ்கருவிலிருககும - ்பளளியிலி 
ருககும -விய்ளயகாடிகக்ககாண்டிருககும நம பிள 
ய்ள்கள ைகாழைதற்்ககாய கூககுரலிடுகி�கார்கள. 
இது க்பகாரு்ளகாதகாரத்துககும சுற்று்சசூழலுககுேகாை 
ம்பகார அல்ல. ைகாழவுககும சகாவுககுேகாை ம்பகார. 
ம்பகாரின் கைற்றி மதகால்வியய நிரணயிககும 
இறுதி கநகாடி்கள இமதகா ்க்டநதுக்ககாண்டிருககின்�ை. 
ஐ.பி.சி.சியின் இறுதி எ்சசரிகய்க்களும க்கடுவும 
்ககாலகாைதியகாகிக க்ககாண்டிருககின்�ை. ஒட்டு 
கேகாத்த ேகானு்ட சமூ்கமும ஒன்றியணநது ம்பர 

ழியை எதிரக்ககாள்ள ய்கம்ககாரக்க மைண்டிய 
தருணமிது.

நம பிளய்ள்கள ேரணத்தின் விளிமபில் நின்று 
ஓலகேழுபபிக க்ககாண்டிருககி�கார்கள. தம க்பற் 
ம�காரின் அைர்களின் க்பற்ம�காரின் தைறு்களுக 
்ககா்கமைகா இயலகாயேக்ககா்கமைகா அல்லது ேவு 
ைத்துக்ககா்கமைகா வியலக்ககாடுக்கப ம்பகாகி�கார்கள. 
உங்கள ்ககாது்களுககு அைர்களின் கூககுரயலக 
ம்கட்்க முடிநதகால் ைகாருங்கள நமேகால் இயன்� யத 
யும அதற்கு மேலகாையதயுமகூ்ட்ச கசயமைகாம.
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ந�ோய்கள் ஏற்பட்டு அவை குணமோகிய 
பின்போன ஆந�ோக்கிய ்ப�ோமரிப்பில் 

சித்த மருததுைமும் சரி ்தமிழர் ்போ�ம்்பரியமும் சரி 
மி்கவும் ஆழமோ்கக் ்கரிசவன ்கோட்டுகின்றன. முக்கி 
யமோ்க உணவு முவ்ற்கள், ைோழ்வியல் �வைமுவ்ற்க 
ளில் மோற்றம், சி்றப்பு சமய ைழி்போட்டு முவ்ற்கள், 
உ்றவினர்்கள், �ண்பர்்கள், குடும்்ப மருததுைர்்களது 
சமூ்க ரீதியிலோன அன்போன உள ஆ்த�வு்கள், சித்த 
மருததுைர்்களது ்பததிய அ்பததிய �வைமுவ்ற்கள், 
�வைமருந்து்கள் என ந�ோயோல் ்போதிக்்கப்்பட்ைைர்்களின 
ஆந�ோக்கிய நமம்்போட்டில் சமூ்கததின ்பல 
மட்ைங்களில் இருந்தும் ்பலவி்தமோன ்கரிசவன்கள் 
்கோணப்்படுகின்றன.

்தறந்போவ்தய க்கோந�ோனோ க்தோறறு ந�ோய நிவல 
யின பினன�ோன உள, உைல் உ்பததி�ைங்கள் அதி்க 
ரிததுக் ்கோணப்்படுைதுைன, ்தடுப்பூசியின பினன�ோ்கச் 
சிறு சிறு உ்பததி�ைங்கள் உண�ப்்பட்டுள்ளது என 
றும் மக்்களோல் கூ்றப்்படுகி்றது. இைறறுள் கமயப் 
்போட்டு முவ்றப்்போடு்களும் ( Somatic complaintS    ) அைஙகுகின்றன. 
அ்தோைது உள ரீதியோ்க ஒருைருக்கு உைல் ரீதியிலோன உ்பததி�ைங்கவள 
உணர்்தல். இஙகு உணவமயோ்க உைலியல் ந�ோய நிவல்கள் இ�ோது.

க்கோவிட்-19 ந�ோயநிவலக்குப் பினன�ோன க்போதுைோன குறிகுணங்கள்.
1. மூச்சுக் ்கஸ�ம் அல்லது மூச்சு ைோங்கல் (Difficulty breathing  

or ShortneSS of breath)
2. ்கவளப்பு அல்லது இவழப்பு (tireDneSS or fatigue)
3. உைநலோ, மூவளநயோ விவ�ைோ்க கசயற்படும்ந்போது நமற்படி குணங 

குறிகுணங்கள் தீவி�மவை்தல். ஒருமு்கப்்படுததி சிந்திக்்க முடியோதிருத்தல் 
(SymptomS that get worSe after phySical or mental 
activitieS, Difficulty thinking anD concentration  )

4. இருமல் ( cough)
5. ்தவலயிடி, �ோரி ந�ோ உவழவு, க�ஞ்சு, ையிறறு ந�ோ (heaDache, 

backpain, cheSt or Stomach pain)
6. க�ஞ்சு ்பை்பைப்பு ( FaSt-beating or pounDing heart )
7. மூட்டுக்்கள், ்தவச்களில் ந�ோவு அல்லது குததி குததி ைலித்தல் 

(Joint or muScle pain- pinS-anD-neeDleS feeling)
8. ையிறறுப்ந்போக்கு ( Diarrhea )
9. நிததிவ�க் குழப்்பம் ( Sleep problemS )
10. ்கோயச்சல் ( Fever - changeS in menStrual perioD cycleS )
11. நிறகும்ந்போது ்தவல சுற்றல் ( DizzineSS on StanDing)
12. சர்மத ்தடிப்புக்்கள் ( raSheS)
13. மனநிவல மோற்றங்கள் ( mooD changeS)
14. மணம் சுவை்களில் மோற்றம் ( change in Smell or taSte)
15. க்பண்களில் மோ்த சு்கயீனததில் மோறு்தல்்கள் (changeS in 

menStrual perioD cycleS)
நமற்படிக் குறிகுணங்கள் அல்லது உ்பததி�ைங்கள் குறுகிய ்கோலத 

துக்ந்கோ, நீணை ்கோலததுக்ந்கோ ்கோணப்்பைலோம்.

ஆர�ோக்கிய ரேம்ோட்டுக்்ோன வழிமுறை்ள்
1. அறிவுசோர் சிகிச்வச (cognitive therapy)
2. உள ரீதியிலோன ஆ்த�வு
3. உணவு முவ்றயில் மோற்றம்
4. ஆனமீ்க ஆ்த�வு
5. பி�ோணோயோமம்
6. உைற ்பயிறசியும் நயோ்கோசனமும்
7. சித்தமருததுைச் சிகிச்வச்களும் �வைமருந்து்களும்.

1. அறிவுசோர் சிகிசறச (Cognitive therapy )
அறிவுசோர் சிகிச்வச என்பது நி்கழ்்கோலப் பி�ச்சிவன்கவள அறிவியல் 

ரீதியோ்கத ்தற்கோல �வைமுவ்ற்களுக்கு ஏற்ப ்போர்ப்்ப்தோகும். ்கைந்்த்கோல 
அனு்பைங்கவளவிைத ்தறந்போதுள்ள ந�ோயநிவல, அது ்ப�வும் வி்தம், 
அ்தனோல் ஏற்படும் ்போதிப்புக்்கள், ்போதிப்புக்்களில் ்தனிநய உைல் ரீதியி 
லோன ்போதிப்புக்்கள், இ்றப்புக்்கள் என்பவ்தவிை உள, சமூ்க, க்போருளோ்தோ� 
நிவல்கவள அடிப்்பவையோ்கக் க்கோணை ்போதிப்புக்்கள் என்பைறவ்ற 
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ஆ�ோயந்து அ்தறந்கற்றைோறு க்பருந்க்தோறறு 
நிவல்கவள அணுகு்தல் நைணடும்.

உ்தோ�ணமோ்கத ்தடுப்பூசி ந்போடுை்தோல் எனன 
்பயன? ்தறந்போவ்தய நிவலயில் அது எவைோறு 
கசயற்படுகின்றது? ்தடுப்பூசி்களின ்பயன 
முழுவமயோ்கக் கிவைக்்கநைணடுகமன்றோல் 
சமூ்கததில் 75 வீ்தததுக்கும் அதி்கமோநனோருக்குத 
்தடுப்பூசி்கள் கசலுத்தப்்பைநைணடும் (மந்வ்த 
நிர்ப்பீைணம் -  herD immunity) என்பது 
க்தோைர்்போன விளக்்கதவ்தச் சமூ்கததுக்கு 
ஊை்கங்கள், ஊைோ்கச் சு்கோ்தோ�த துவ்றயினர் 
மறறும் அறிவியல்சோர் துவ்றயினர் ைழங்க 
நைணடும்.

க்பருந்க்தோறறுத க்தோைர்்போன துவ்றசோர் 
விளக்்கங்கவளச் சமூ்கததில் உள்ள அவன 
ைரும் விளங்கக்கூடியைோறு விழிப்புணர்வை 
ஊை்கங்கள் ஊைோ்கநைோ நைறு க்தோைர் 
்போைல்்கள் மூலமோ்கநைோ ைழங்கநைணடும். 

இல்வலகயன்றோல் மூை�ம்பிக்வ்க்களும், அை�ம்பிக்வ்க்களும், 
சந்ந்த்கங்களும் ந�ோய்களின ்தோக்்கங்கவள ்தனிமனி்த, சமூ்க ரீதியோ்க 
அதி்கரிக்்கச் கசயைது ்தவிர்க்்கமுடியோ்த்தோயிருக்கும்.

2. உள ரீதியிலோன ஆத�வு
ந�ோய நிவலயினந்போதும், அது மோறிய பினபும் உள்ள உ்பததி 

�ைங்களோலும், ந�ோய க்தோைர்்போன கசயதி்களோலும், ்த�வு்களோலும் 
க்பரும்்போலோநனோர் அதி்க பீதிக்குள்ளோன நிவலயில் உள்ளனர். 
இ்தனோல் ்பல்நைறு உளவியல் பி�ச்சிவன்கவள எதிர்க்கோள்கின்றனர்.

்தனிவம, ஆ்த�ைற்ற ்தனவம, இவைளவு்தோனோ உ்றவு்கள் என்ற 
வி�க்தி, ்தனிவமயில் ஏந்தனும் �ைந்துவிடுநமோ என்ற ்பயம், ்தனனோல் 
வீட்டில் உள்ள ஏவனயைர்்களுக்கு ந�ோய ைந்துவிடுநமோ என்ற அச் 
சம், இ்றந்துவிட்ைோல் ்தனக்்கோன இறுதிக்்கரிவ்க்கள் இல்லோமல் 
ந்போயவிடுநமோ என்ற அச்சம், ்தனனோல் க்தோைர்ந்து ஆந�ோக்கியமோ்க 
ைோழமுடியுமோ என்ற சந்ந்த்கம் ந்போன்றன மன்தளவில் க�ருக்்கடி 
்கவளயும், ஆ்த�ைற்ற ்தனவமவயயும் உருைோக்கும். 

இைறவ்ற இல்லோது கசயய இயன்றைவ� ந�ோய ைந்்தைர்்களுைன 
வ்கந்பசி்கள் ஊைோ்க அல்லது முவ்றயோன சு்கோ்தோ�ப் ்போது்கோப்புக் 
்களுைன க்தோைர்பில் இருத்தல் நைணடும். அைர்்கள் மீது ்கரிசவன 
க்கோணடிருப்்பவ்த அைர்்களுக்கு உணர்தது்தல் நைணடும். உ்ற 
வினர்்கள், �ண்பர்்கள் அவைப்ந்போது �லம் விசோரித்தலுைன, ந�ர் 
மவ்றயோன உவ�யோைல்்கவளப் ந்பணு்தல் நைணடும். ந�ோய மோறி 
யபின அைர்்கவள அ�ைவணததுக் க்கோள்ளல்நைணடும். அைர்்க 
ளுக்்கோன ஆ்கோ�ங்களில் கூடு்தல் ்கைனம் கசலுதது்தல்நைணடும். யோந� 
னும் இ்றப்பின க்பறந்றோர், ்கணைன, மவனவி, பிள்வள்கள் எனந்போர் 
உைனிருத்தல் நைணடும். இ்தனந்போது அச்சுறுத்தல் குவ்றந்்த �்பர், 
்தகுந்்த சு்கோ்தோ�ப் ்போது்கோப்புக்்களுைன உைனிருத்தல் �னறு.

3. உணவு முறையில் ேோறைம
ந�ோய உள்ள நிவலயிலும் சரி, அது குணமவைந்்த பிற்போடும் சரி 

�ோம் உள்களடுக்கும் உணவுமுவ்ற்களில் மோற்றம் கசய்தல் 
அைசியமோகின்றது. உைலோனது ந�ோயக்கு எதி�ோ்கத க்தோழிற்படும்ந்போது 
நமலதி்க சக்தி ந்தவையோகின்றது. அந்தந்போல் நச்தமவைகின்ற ்கலங 
்கள் மீளவமக்்கப்்பைவும், கிருமி்களுக்கு எதி�ோன பி்றக்போருகளதிரி்கவள 
உருைோக்்கவும், உைல் ்பலவீனம் அதி்கரிக்கும்ந்போது நைறு ந�ோய்கள், 
க்தோறறுக்்கள் ஏற்பைோதிருக்்கவும் ஊட்ைச்சததுக்்கள் அைசியமோகின்றன.

பு�்தச்சதது அதி்கமோ்கவும், உயிர்ச்சததுக்்கள் (உயிர்ச்சதது b ைவ்க 
்கள், c,D), ்தோதுக்்கள் ( zinc, iron) அதி்கமோ்கவும் ந்தவைப்்படுகின்றன. 
இவவூட்ைச்சதது்கள் இலகுைோ்கச் சமி்போடு அவையக்கூடியனைோ்கவும், 
அ்கததுறிஞ்சப்்பைக்கூடியனைோ்கவும் இருத்தல்நைணடும்.

்பழங்கள் அதி்களவில் உள்களடுத்தல் நைணடும். புளிப்்போன 
்பழங்கள் �னறு. ்பழச்சோறு்களோ்க உள்களடுப்்பது நமலதி்க நீர்தந்தவை 
வயயும் நிவ்றவு கசயை்தோ்க அவமயும். ந்போதியளவு நீர் அருந்து்தல் 
நைணடும். ந்போதிய ஓயவும், ்கோறந்றோட்ைமோன சூழலும் அைசியம்.



உள்ளெடுக்கக கூடிய உணவு்கள
1. உழுத்தங்களி
2. கூழ் வக்கள்
3. ்கஞ்சி வக்க்கள்
4. க்கோழிப்புகக்க (வடமரோட்சியில் சிறப்்ோனது)
5. சததுமோ உருணகட்கள், எள்ளுருணகட்கள்
6. ்கடல் உணவு்கள், முட்கட
7. அவகரயின மரக்கறி்கள், ் சகச   

      இகைவக்க்கள்.
8. ் ோல் அல்ைது ் ோலுடன் சிறி்தளவு   

      மஞ்சள்,  மிளகு, உள்ளி கசர்தது
   குடித்தல்.
9. ் னீர்
10. ் ழங்களில் உைர் திரோட்கச,              

      க்தோடம்ழம, ் ப்்ோசிப்்ழம

4. ஆன்மீ்க ஆதரவு
எமது சமூ்கம ஆன்மீ்க நோட்டமும, இகற நம 

பிகக்கயும க்கோணட்தோகும. அதிலும இவவோறோன 
க்ருநக்தோற்றுக ்கோைததில் ் ோரம்ரியங்கள் மீதும 
ஆன்மீ்கததிலும அதி்க நமபிகக்க ஏற்்டுகின்றது. 
க்கோயில்்கள், கூட்டுப்பிரோர்த்தகன்கள் சோததியம 
இல்ைோ்த நிகையில் மக்கள் கூடு்தைோன உளகநருக 
்கடிககுள் உள்ளோவோர்்கள். ஆறு்தல் இல்ைோது 
க்ோகின்றனர். ்த்கவல் க்தோழில் நுட்்ங்ககளப் 
்யன்்டுததி கூட்டுப்பிரோர்த்தகன்கள், க்தவோரம 
மு்தலிய திருமுகற்ககளப் ் ோடு்தல், ் ஜகன்ககள 
ஒழுங்ககமத்தல், சமூ்க வகைத்தளங்கள் ஊடு 
சமய ்கருததுக்ககளக ்கடதது்தல் என்்ன உள 
ரீதியிைோன அகமதிகயயும, உள ஆகரோககியத 
க்தயும ்தரும கசயற்்ோடு்களோ்க அகமகின்றன.

அகிை இைஙக்க கசவ ம்கோசக்யினர் சூம 
(ZOOM) ஊடோ்க பிரதி கவள்ளிக்தோறும திரு 
முகற்கள் ் ோடுவ்தற்கு ஒழுஙகு கசய்து வருகின் 
றனர்.  சமய அகமப்புக்கள் இவவோறோன கூட்டுப் 
பிரோர்த்தகன்ககள ஒழுங்ககமப்்து சிறந்தது. 
குறிப்்ோ்க முதியவர்்களுககு இவவோறோன க்தோழி 
நுட்் வசதி்ககள அகமததுகக்கோடுப்்து பிள்கள 
்களின் ்கடகமயோகும.

5. பிராணாயாமம் (மூச்சுப்பயிற்சி)
க்கோரனோத க்தோற்றின்க்ோது ஏற்்டும முககி 

யமோன பிரசசிகன ஒட்சிசன் ் ற்றோககுகறயோகும. 

இ்தன்க்ோது ஆழமோன சுவோசம நகடக்றோகம 
யோலும சுவோச ்கைங்கள் ்ோதிப்்கடவதினோலும 
குருதியில் ஒட்சிசன் கசறிவு குகறவகடகின்றது. 
இ்தனோல் உடற்்கைங்களுககுத க்தகவயோன 
ஒட்சிசன் கிகடக்கோது க்ோகின்றது. இறப்புக்கள் 
ஏற்்டுவ்தற்கு முககிய ்கோரணம இதுவோகும.

குருதியில் ஒட்சிசன் கசறிகவ அளவிடுவ்தற்கு  
Pulse OxiMeter  ்யன்்டுத்தப்்டுகின்றது. 
இ்தன் மூைம குருதியில் ஒட்சிசன் கசறிவு மட்டம 
(SPO2) 95% கமல் இருத்தல்கவணடும. இ்தற்குக 
கீழ் குகறயுமக்ோது கநோயின் தீவிரம அதி்கரிககும. 
க்ோதுவோ்க கநோய் மோறிய நிகையில் ஒட்சிசன் 
மட்டம குகறவகடயைோம. எனகவ உடலுககுத 
க்தகவயோன ஒட்சிசன் அளகவ அதி்கரிப்்்தற்குப் 
பிரோணோயோமம கசய்வது அவசியமோகின்றது.

க்தோடக்கததில் கமதுவோ்க முடியுமோன அள 
வுககு மூசகச உள் இழுதது கவளிவிடகவணடும. 
பின்னர் ் டிப்்டியோ்கப் பிரோணோயோம முகறப்்டி 
கசய்்தல்கவணடும. ்டிப்்டியோ்க கநரதக்தயும 
அதி்கரிததுகக்கோள்ளைோம. பிரோணோயோமம கசய் 
யத க்தோடஙகுமக்ோது மருததுவர்்களின் ஆகைோ 
சகனகயப் க்ற்றுகக்கோள்ளல்கவணடும. மூசகச 
உள்களடுத்தல், உள்கவததிருத்தல், கவளிவிடு்தல் 
என்்ன பின்வரும ்கோை இகடகவளி விகி்தததில் 
முகறகய அகம்தல் கவணடும. 

அ்தோவது முகறகய 1:4:2 என்ற விகி்தததில் 
அகம்தல்கவணடும.

கநோய் மோறிய நிகையில் க்தோடர்சசியோ்கப் பிரோ 
ணோயோமம கசய்து வரு்தல்  ஆகரோககியதக்தத 
்தருவதுடன் கயோ்கோசன இருகக்க்களில் இருநது 

கசய்யுமக்ோது சிறப்்ோன ் யகனத்தரும.

6. உடற்்பயிற்சியும் யயா்காசனமும்
க்ோதுவோ்கக க்கோகரனோத க்தோற்றுககுப் பின் 

னர் உடல் மி்கவும ்ககளப்்ோ்கவும, ் ைவீனமோ்கவும 
்கோணப்்டும. க்கோகரனோத க்தோற்று உறுதிப்்டுத்தப் 
்ட்டு அல்ைது குறிகுணங்கள் க்தோன்றி குகறந்தது 
14 நோள்்களின் பின் குணஙகுறி்கள் இல்ைோது 
க்ோயிருந்தோல், கமதுவோ்க நகடப் ்யிற்சிகயத 
க்தோடங்கைோம. இ்தன்க்ோது மூசசு விடுவதில் 
சிரமம, ்ககளப்பு க்தோன்றினோல் நகடப்்யிற்சிகய 
நிறுததிக க்கோள்ளகவணடும.

சுவோசததில் சிரமகமோ, ்ககளப்க்ோ, கநஞ்சுப் 
்ட்டப்க்ோ இல்ைோவிடின் ்டிப்்டியோ்க நகட 
யிகன ஒவகவோரு நோளும அதி்கரிததுச கசல்ை 
கவணடும. நகடப்்யிற்சி 15 நிமிடததுககு 
கமற்்டோது இருத்தல்கவணடும. கமற்்டி 
நோள்்களில் எதுவி்த உ்ததிரவங்களும ஏற் 
்டோ்தவிடததுச சூரிய நமஸ்கோரம, புஜங்கோ 
சனம, வசசிரோசனம க்ோன்ற இைகு ஆசனங 
்ககளச கசய்துக்கோள்ளைோம. பின்னர் ்டிப் 
்டியோ்க கவறு ஆசனங்ககளயும கசர்ததுக 
க்கோள்ளைோம.

க்கோகரோனோத க்தோற்றின் பின்னர் வசசிரோ 
சனததில் இருநது ஐநது நிமிடங்கள் பிரோணோ 
யோமம கசய்துவரு்தல் உள,  உடல் ஆகரோக 
கியதக்த கமம்டுததும.

7. சிததமருததுவ சிகிச்்ச்களும்
 ந்டமருந்து்களும்
சித்தமருததுவ சிகிசகச முகற்களில் 

கநோய்ககுப் பின்னோன ்ரோமரிப்புக்கள் 
்கோணப்்டுகின்றன. இகவ சித்த கவததியசோ 
கை்களில் கவததியர்்களோல் கநோயோளி்களின் 
நிகைகக்கற்் கசய்யப்்டககூடிய மருததுவ 
முகற்களோகும.

1. நசியம - க்ோதுவோ்ககவ கநோய்்கள் 
அணு்கோதிருக்க இரணடு மோ்தங்களுககு 
ஒருமுகற நசியம கசய்ய கவணடும எனக 
கூறப்்ட்டுள்ளது. க்கோகரனோத க்தோற்றின் 
க்ோது சுவோசதக்தோகுதிகய கூடு்தைோ்கப் 
்ோதிக்கப்்டுகின்றது. இதில் க்தோணகடககு 
கமல் உள்ள சுவோச வழி்ககளச சுத்தப்்டுததிக 
க்கோள்ள நசியம கசய்்தல்கவணடும.

இ்தகனச சித்தமருததுவர்்கள் கநோயோளி 
யின் உடல் நிகைககு ஏற்் கசய்வோர்்கள். 
நசியம கசய்வ்தோல் க்கோகரனோத க்தோற்றின் 
பின்னர் ஏற்்டும உ்ததிரவங்களோன ்தகை 
வலி, மணம சுகவ்களில் ஏற்்டும மோற்றம, 
நிததிகரயின்கம, மனநிகையில் ஏற்்டும 
மோற்றங்கள் என்்ன குகறவகடவதுடன், 
மனநிகை மோற்றங்களோல் ஏற்்டும கநருக 
கீடு்கள், ் ட்டப்பு, குருதி அழுத்தம என்்ன 
வும குகறவகடகின்றன.

2. மர்த்தன சிகிசகசயும ஒத்தடம க்கோடுத 
்தலும -  மர்த்தன 
சிகிசகச எனப்்டுவது 
உ ட ற் ் கு தி ்க ளி ல் 
எணகணய் பூசிப் 
பிடிதது விடு்தலும 
ஒத்தடம க்கோடுத்தலும 
ஆகும .  இ்தனோல் 
்தகசப்பிடிப்பு, நோரி 
கநோ என்்ன குகறவ 
கடயும.

3 .  உடற்க்தற்றி 
மருநது்கள் - கநோய் 
வ ோய்ப்்ட்ட  பின் 
்ைவீனமகடநதிருககும உடகையும உடல் 
உறுப்புக்ககளயும க்தற்று வ்தற்்கோ்க 
வழங்கப்்டும மருநது்களோகும. க்ரும்ோலும 
இகைகியங்கள், மணப்்ோகு்கள், சூரண 
வக்க்கள் ஆகும.

4. நகட மருநது்கள் - நகடமருநது்கள் 
எனப்்டு்கவ உடற்க்தற்றியோ்கவும அக்த 
கவகள குறிப்்ோ்க கநோயினோல் ் ோதிக்கப்்ட்ட  
உறுப்புக்ககள சீரகமக்கககூடியனவோ்கவும, 
மீள கநோய் வரோமல் ்தடுக்ககூடியனவோ்கவும 
அகமவக்தோடு நீணடநோள்்கள் (42 நோள்்கள்- 
ஒரு மணடைம) இருககும.

நகடமருநது்கள் கநோய்தக்தோற்றின் 
பின்னர் ஏற்்ட்ட உ்ததிரவங்களுககு ஏற்் 
வும அகமயும. அததுடன் ்சிகயத தூண 
டக கூடியனவோ்கவும நன்றோ்கச சமி்ோடு 
அகடயசகசய்யககூடியனவோ்கவும அகம 

கின்றன. இகைகியங்கள், குடிநீர்்கள், வட்கங  ்கள், 
கநய், பிட்டு, மணப்்ோகு, க்தனூறல்.... எனப் ் ை 
்கோணப்்டுகின்றன.

5. இவற்கறவிட கநோயோளி்களின் நிகைகக்கற்் 
கவறு சிகிசகச முகற்களும மருததுவர்்களின் நி
்தோனிப்புக்களுக்ககமவோ்ககமற்க்கோள்ளப்்டைோம.

க்கோகரோனோ கநோய்தக்தோற்றுககுப் பின்னரோன 
்ரோமரிப்பில் ஒருஙகிகணந்த உள, சமூ்க, 
மருததுவச கசயற்்ோடு்கள் க்தகவப்்டுகின்றன. 
இவற்கறவிட ்ோதிக்கப்்ட்டவர்்கள் ்தமது 
ஆகரோககியததில் கூடு்தல்  ்கரிசகன க்கோள்வதும 
முககியமோன்தோகும.
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ஐ்ப்சி 2021

‘்காலநிலல நெருக்கடி எனபது குழநலதை 
்களின (வாழும்) உரிலை்கள் மீதைான 

நெருக்கடி’ (The climaTe crisis is a child 
righTs crisis) என்ற தைலலப்பில்  ஐககிய 
ொடு்களின குழநலதை்கள் நிதியம் (UNiceF) 
அதிரசியூட்டும் ஆயவறிகல்க ஒனல்ற சமீபத்தில் 
நவளியிட்டிருககி்றது. ெம் பிள்லளை்களுக்கா்க 
ொம் நசயயும் சசமிப்பு்கள் - முதைலீட்டுப் பத்தி 
ரங்கள், அவர்களின தைலைதைாணைல் பரீட்லசப் 
நபறுசபறு்கள், அறிகல்க்கள் அல்லது அவர்க 
ளின ைருத்துவ அறிகல்கலய விைவும் அதிமுக 
கியைான ைற்றும் ்கவனம்ந்காள்ளை சவணடியதைான 
‘குழநலதை்களின ்காலநிலல அபாயக குறியீட்லை’ 
(childereN’s climaTe risk iNdex - ccri) 
இநதை அறிகல்க நவளிசசம் சபாட் 
டுக ்காட்டியிருககி்றது.

்காலநிலல ைாற்்றம் குறித்து 
குழநலதை்களிைம் ொம் எப்படிப் 
சபசுவது? அவர்கலளை உளைவியல் 
ரீதியா்க ்காலநிலலப் சபரழிவு 
்கலளை எதிரந்காள்ளை எப்படித் 
தையாரபடுத்துவது? எனபது சபான்ற 
விவாதைங்களும் ஆயவு்களும் 
வளைரநதை ொடு்களில் ெைநதுந்காண 
டிருககின்றன. வளைரநதை ொடு்களின 
நபாருளைாதைாரப் பலத்லதை அலைய 
முற்படுவலதை ைட்டுசை வளைரசசி 
நயனறு எணணிகந்காணடிருககும் 
ெம் சதைசத்துககு ‘‘ஒரு பில்லியன 
குழநலதை்கள் ்காலநிலலப் பி்றழ் 
வின அதிதீவிர ஆபத்தில் சிககி 
யிருககி்றார்கள்’’ என்ற நசயதி 
நபாருட்படுத்தைத் சதைலவயில் 
லாதைதுதைான. இநதை எண ணிகல்க 
உல்கம் முழுவதும் உள்ளை சரிபாதிக குழநலதை 
்களின எணணிகல்கககுச சைம். அசதைாடு இது 
ொலளைய ஆபத்து இல்லல இனல்றய ஆபத்து 
எனறு இநதை அறிகல்க அழுத்தைைா்கச நசால்கி்றது.

எட்டு துல்லியைான புவியியல் வலரபைங்க 
ளுைன உலகின எநநதைநதைப் பகுதியில் வாழும் 
குழநலதை்கள் எப்படியான பாதிப்பு்களுககு 
ஆட்படுவார்கள் எனபலதை முனலவத்திருககி்றது 
இநதை ஆயவு. இதைன இரத்தினச சுருக்கம் 
பினவருைாறு.

திடீரென உருவாகித் தீவிெமாகும் ஆபத்துகள்
உல்கம் முழுவதும் மூனறில் ஒரு குழநலதை 

அதைாவது 82 ச்காடி குழநலதை்கள் நவப்ப அலல 
்களைால் ்கடுலையா்கத் தைாக்கப்படும் அபாயத்தில் 
உள்ளைனர. ்காலநிலலப் பி்றழ்வு இனனும் தீவி 
ரைாகி உல்கம் இனனும் நவப்பைலையும்சபாது 
இநதை எணணிகல்க சைலும் அதி்கரிககும்.

உலகில் ஆறில் ஒரு குழநலதை அதைாவது 40 
ச்காடி குழநலதை்கள் சூ்றாவளி தைாககுதைலல எதிர 
ந்காள்ளும் அபாயத்தில் இருககின்றனர. இலவ 
4வது 5வது ்கட்ை அதிதீவிர சூ்றாவளி்களைா்க 
ைாறி எணணிகல்கயில் அதி்கரித்து தீவிர 
ைலழப்நபாழிவும் உைன சசரும்சபாது நிலலலை 
இனனும் சைாசைலையும்.

உலகில் ஏழு குழநலதை்களில் ஒருவர அதைாவது 
33 ச்காடி  குழநலதை்கள் ஆற்றுப்படுல்க்களில் 
ஏற்பைப்சபாகும் நபருநவள்ளை அபாயத்தில் இருக 
கி்றார்கள். உலகின நவப்பநிலலத் நதைாைரநது 
அதி்கரிப்பதைால் ஏற்படும் அதி்கபடியான நீராவி 
யாதைலால் ைலழப்நபாழிவு நதைாைரநது அதி்கரிப் 
பதும் இனநனாருபு்றம் பனிைலல்கள் உருகுவதும் 
நிலலைலய இனனும் தீவிரைாககும்.

உலகில் பத்தில் ஒரு குழநலதை அதைாவது 24 
ச்காடி குழநலதை்கள் தீவிரைான ்கைசலார நவள்ளை 
அபாயத்திலிருககி்றார்கள். தீவிரைாகும் புயல் 
்களும் நதைாைரநது உயரும் ்கைல் ைட்ைமும் இநதை 
நிலலலைலய சைலும் சைாசைாககும்.

ரமதுவாகத் ர�ாடங்கி 
தீவிெமாகும் ஆபத்துகள்
உலகில் மூனறில் ஒரு குழநலதை அதைாவது 92 

ச்காடி குழநலதை்கள் ்கடுலையான தைணணீர பஞ் 
சத்லதை எதிரந்காணடிருககி்றார்கள். ்காலநிலலப் 
பி்றழ்வு தீவிரைாகி வ்றட்சியின தீவிரமும் எண 
ணிகல்கயும் அதி்கரித்தைல், ைாசுபாடு, நீரத்சதைலவ 
யின அதி்கரிப்பு, நீருக்கான சபாட்டி ஆகியலவ 
அதி்கரித்து நீராதைாரங்கள் அழியும்சபாது நிலலலை 
இனனும் சைாசைாகும்.

உலகில் ொனகில் ஒரு குழநலதை அதைாவது 60 
ச்காடி குழநலதை்கள் ைசலரியா, நைஙகு சபான்ற 
சொய்களைால் தைாக்கப்படும் அபாயத்தில் இருககி 
்றார்கள். உல்க நவப்பையைாதைல் நுளைம்பு்கள் 

ைற்றும் நுணணுயிரி்களின நபருக்கத்துககுச 
சாதை்கைா்க இருப்பதைால் இது நதைாைரநது இனனும் 
அதி்கரிககும்.

சுற்றுச்சூழல் சீெழிவும் சூழல் அழுத்�மும்
உலகின நதைாணணூறு விழுக்காடு அதைாவது 

200 ச்காடி குழநலதை்கள் 10-g/m3ஐ விை அதி்க 
ைான ்காற்று ைாசுபாட்டுககு இலக்காகியுள்ளைனர. 
ைரபு எரிநபாருள் பயனபாடும் ைற்்ற ்காற்று ைாசு 
பாட்டு மூலங்களும் ்கட்டுககுள் ந்காணடுவரப் 
பைாதை வலரயில் இது சைலும் அதி்கரிககும்.

உலகில் மூனறில் ஒரு குழநலதை அதைாவது 

81.5 ச்காடி குழநலதை்கள் ைாசுபட்ை ்காற்று, நீர, 
நிலம், உணவின மூலைா்கக ்கனவுசலா்கைான 
ஈயத்தின (lead) பாதிப்புககு ஆளைாகியிருககி 
்றார்கள். நபாறுப்பான உற்பத்தி நு்கரவு ைற்றும் 
ஈயப்நபாருட்்களின ைறுசுழற்சி உறுதி நசயயப் 
பைாதைதுவலர இது நதைாைரநது அதி்கரிககும்.

''இநதை பூமிப் பநதின நதைாைககூைாதை எல் 
லல்கலளை எதிரந்காணடு நினறு எதிரத்து 
உலைத்து மீறிக ்கைநதிருககிச்றாம். ்காலநிலல, 
பல்லுயிரினங்களின அழிப்பு, நில - நீர - ்காற்று 
- ்கைல் ைாசுபாடு உள்ளிட்ைலவ புவியின 
இயற்ல்கக ்கட்ைலைப்பு்கலளைத் நதைாைரநது 
சிலதைத்துகந்காணடிருககின்றன. இநதை எல்லல்கள் 
மீ்றப்பட்ைதைால் ைனிதைர்கள் பிலழத்திருப்பதைற்்கான 

நுட்பைான இயற்ல்கச சைநிலல குலலநது 
சபாயிருககி்றது. இவற்றின விலளைவு்கள் 
ைனிதை இனத்லதைக குறிப்பா்க எளிய 
இலககு்களைான குழநலதை்கலளை நவகுவா 
்கப் பாதிககின்றன.  ஆ்கசவ இப்சபாது 
்காலநிலல நெருக்கடியானது குழநலதை 
்கள் மீதைான நெருக்கடியா்கப் பரிணாைம் 
நபற்றிருககி்றது'' எனகி்றது யுனிநசபின 
இநதை அறிகல்க.

நதைாைரநது ''துரதிர்ஷைவசைா்க 
இலவ அலனத்தும் நதைாைக்கம்தைான, 
ஐ.பி.சி.சியின அறிகல்கயினபடி 
2030ககுள் உமிழ்லவப் பாதியாக்கவும் 
2050ககுள் ்கரியமில வாயு (்காரபன) 
சைநிலலலய எட்டுவதைற்குைான குறிக 
ச்காளிலிருநது நபரும்பாலான ொடு்கள் 
நவகுநதைாலலவில் இருககின்றன. 
இநதைக குறிகச்காலளை எட்டுவதைற்்கான 
உறுதியான ைாற்்றங்கலளை முனநனடுத் 
துத் நதைாைரவதில்தைான ெம் குழநலதை 

்களின எதிர்காலம் இருககி்றது'' எனகி்றது 
ஆயவறிகல்க.

குழந்�களுக்க பாதிப்பு அதிகம்
பினவரும் ்காரணங்களைால் குழநலதை்கள் 

நபரியவர்கலளைவிை அதி்கப் பாதிப்புககு உள்ளைா 
வர எனகி்றது அறிகல்க.

குழநலதை்கள் உைலளைவில் பலவீனைானவர்கள். 
அவர்களைால் ்கடும் வ்றட்சி, நவள்ளைம், நவப்ப 
அலல்கள் சபான்ற இயற்ல்கச சீற்்றங்கலளைத் 

தைாஙகிப் பிலழத்திருக்க இயலாது.
குழநலதை்கள் உைலியல் ரீதியில் மி்கவும் பலவீ 

னைானவர்கள். சூழல் ைாசுபாடு்கள் குறிப்பா்க 
ஈயம் சபான்ற ்கனவுசலா்கப் பாதிப்பு்கள் நபரிய 
வர்கலளைவிை அதி்கைா்கக குழநலதை்கலளை 
அதுவும் குல்றநதை அளைவிசலசய இருநதைாலும் 
கூைக ்கடுலையான பாதிப்பு்கலளை ஏற்படுத்தும்.

நைஙகு, ைசலரியா சபான்ற ்காலநிலலப் 
பி்றழ்வினால் உநதைப்படும் சொய்கலளைத் தைாங 
கும் தி்றன குழநலதை்களுககு இயல்பிசலசய 
நபரியவர்கலளைவிைக குல்றவானது.

வாழ்வின நதைாைக்க நிலலயில் இருககும் 

ஜீ்�ா டாமின்

உலகில் மூன்றில் 
ஒரு குழந்� 
அ�ாவது 92 

்காடி 
குழந்�கள் 
கடு்ம�ான 
�ண்ணீர் 
பஞ்சத்்� 

எதிர்ரகாண்டி
ருககிறார்கள்


