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அ.அஜந்தன்
தியாகி திலீபனை நினைவேநதிய ்தமிழ்த் 

வ்தசிய மக்கள் முன்ைணி பபாதுச் பெயலாளர் 
பெலேராொ ்கவஜநதிரன் ்காேலதுனையிைரால 
ன்கது பெயயபபட்ட விய்டத்ன்தக ன்கயில எடுத் 
துள்ளது மனி்த உரினம்கள் ஆனைககுழு. ்காேல 
துனையிைர் ்தன்னைக ன்கது பெய்தனம ்தைது 
நா்டாளுமன்ைச் சிைபபுரினமனய மீறும் பெயல 
என்று ்கவஜநதிரன் குறைஞொடடியிருந்த நினல 
யில அேரது ன்கதின்வபாது மனி்த உரினம்கள் 
மீைபபட்டைோ என்பது ப்தா்டர்பில ஆராயத் 
ப்தா்டங்கியிருககும் ஆனைககுழு யாழ்பபாைம் 
்காேல நினலயப பபாறுபபதி்காரியி்டம் இருநது 
விளக்கம் வ்கடடுள்ளது.

ெம்பேம் ப்தா்டர்பில ்கவஜநதிரன் மனி்த உரி 
னம்கள் ஆனைககுழுவில முனைபபாடு எ்தனை 
யும் பதிவு பெயயவிலனல என்றுவபாதும் ஊ்ட்கச் 
பெயதி்களின் அடிபபன்டயில 

யாழ்பபாைம், ஐபபசி 2
யாழ். மாந்கர ெனப மு்தலேர் மணிேணைனின் ப்த 

விககு எந்த வநரத்திலும் ஆபத்து ேரலாம் என்று ெனப உறுப 
பிைர்்கள் சிலர் பெம்மண பத்திரின்கயி்டம் ப்தரிவித்்தைர்.

்தமிழ்த் வ்தசியம், வநர்னம என்பேறறின் அடிபபன்டத் 
்தகு்கதி்களா்கக ்காடடிகப்காணடு, கூட்டனமபபின் இழு 
பறி்களுககு மத்தியில ப்தவிககு ேந்தேர் மணிேணைன். 
ஆைால யாழ். மாந்கர எலனலககுள் பபயர்ப பலன்க்கள் 
னேககும் விே்காரம் மறறும் ஆரிய குளத்திறகு மத்தியில 
பபௌத்்த - இநது நலலிைக்க மண்டபம் அனமககும் விே 
்காரம், 5ஜி ஸமார் வபால அனமககும் விே்காரம் என்ப 
ேறறில அேர் ந்டநதுப்காண்ட வி்தம் அேர் மீ்தாை நம் 
பிகன்கனயச் சின்தத்துவிட்டது என்று அேர்்கள் ப்தரிவித் 
்தைர்.

இ்தைால அேர் முன்னேக்கவிருககும் அடுத்்த ேரு்டத் 
துக்காை நிதி நினல அறிகன்கனயத் வ்தாற்கடித்து அே 
னரப ப்தவி விககுே்தன் மூலம் ்தமிழ்த் வ்தசியக கூட்ட 
னமபபு மீணடும் ஆடசினயக ன்கபபறறும் ந்கர்வு்களுககுச் 
பெலலலாம் என்றும் அேர்்கள் எதிர்வுகூறிைர்.

''்தமிழ்த் வ்தசியக கூட்டனமபபு உறுபபிைர்்கவள மணி 
ேணைனுககு எதிராை குறைச்ொடடுக்கனள முன்னேத்து 
அேனர அம்பலபபடுத்துேதில முன்னிறகிைார்்கள். மாந 
்கர ெனபயின் எலனலககுள் பபயர்ப பலன்க நடும் வி்ட 
யத்தில மணிேணைன் வமாெடி பெய்தார் என்றுகூ்ட அேர் 
்கள் குறைச்ொடடுக்கனளப பகிரங்்கமா்க முன்னேத்்தார்்கள். 
இபவபாது ஆரிய குளத்தில பபௌத்்த - இநது ம்த நலலி 
ைக்க மண்டபம் அனமபப்தறகு நா்கவி்கானரயின் பிககு 
விடுத்்த வ்காரிகன்கனய மனைத்து ெனபனய ்தேைா்க ேழி 
ந்டத்துகின்ைார் என்றும் அேர்்கள்்தான் அம்பலபபடுத்து 
கிைார்்கள். கூட்டனமபபின் ஆடசியின்
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காவல் அதிகாரியிடமிருந்து 
விளகக அறிக்க ககட்கிறது

உள்ளாடைகளுக்கு
தடை நீங்கியது!

ப்காழும்பு, ஐபபசி 2
உள்ளான்ட்கள் உள்ளிட்ட 

அத்தியாேசியமறை பபாருள் 
்கனள இைககுமதி பெயே்தறகு 
ப்காழும்பு விதித்்த ்கடடுப 
பாடு்கள் நீக்கபபடடுள்ளை. 
அத்தியாேசியமறை பபாருள்்க 
னளக ப்காள்ேைவு பெயய 
வேணடுமாைால அ்தற்காை 
100 வீ்த ப்காடுபபைவும் பை 
மா்கச் பெலுத்்தபப்டவேணடும் 
என்று விதிக்கபபடடிருந்த 
்கடடுபபாடு உ்டைடியா்க நீக 
்கபபடுே்தா்க மத்திய ேங்கி 
யின் ஆளுநர் அஜித் நிோட 
்கபரால வநறறு அறிவித்்தார்.

அவ்தவநரம் இைககுமதியா 
ளர்்கள் பபாறுபவபாடு ந்டநது 
ப்காள்ளவேணடும் என்றும் 
அேர் ேலியுறுத்திைார். அத்தி 
யாேசியமாை பபாருட்கனளத் 
வ்தனேககு மடடும் இைககும 
திய பெயயவேணடும் என்றும் 
ப்தரிவித்்தார்.

இலங்ன்கயின் ்தறவபான்தய 
பேளிநாடடு நாைய இருபபு 
5 பிலலியன் ப்டாலர்்கள் 
என்றும் அேர் அறிவித்்தார். 
இந்த ஆணடு நாடு 5 ெ்தவீ்த 
பபாருளா்தார ேளர்ச்சினயப 
பபறும் என்றும் 2022ஆம் 
ஆணடு மு்தல ்காலாணடி 6.5 
ெ்தவீ்த ேளர்ச்சி கிடடும் என் 
றும் அேர் எதிர்வுகூறிைார்.

ப்காழும்பு, ஐபபசி 2
5 ோர ்தனினமபபடுத்்தல ஊர்டங்குச் 

ெட்டத்தின் பின்ைர் வநறறு பேள்ளிககிழனம 
நாடு மீணடும் திைக்கபபட்டது. உத்திவயா்க 
பூர்ேமா்க நாடு திைக்கபபடுே்தறகு முன்ை்தா 
்கவே ்கன்ட்கள் உடப்ட பல வெனே்களும் 
ேழனமவபான்று பெயறப்டத் ப்தா்டங்கியிருந்த 
நினலயில, வநறறு எஞசியிருந்த ்கன்ட்களும் 
வெனே்களும் ேழனமககுத் திரும்பிை.

இருபபினும் ப்காவிட-19 பரேனலத் ்தடுக 
கும் வநாக்கத்வ்தாடு மா்காைங்்களுககு இன்ட 
யிலாை பயணி்கள் வபாககுேரத்து இன்னும் 

ப்தா்டங்்கபப்டவிலனல. அடுத்து ேரும் இரு 
ோரங்்களில நிலனம்கனள நன்கு அே்தானித்்த 
பின்ைவர மா்காை பயணி்கள் வபாககுேரத்துககு 
அனுமதி ேழங்்கபபடும் என்றும் அறிவிக 
்கபபடடுள்ளது.

அரெ வெனே்களும் அலுேல்கங்்களும்கூ்ட 
முறைா்க ேழனமககுத் திரும்பிவி்டவிலனல. அரெ 
அலுேல்கங்்களில அேசியமாை அலுேலர் 
்கனள மடடுவம வெனேககு அனழககும்படி 
பபாது நிர்ோ்க வெனே்கள் தினைக்களம் வநறறு 
சுறைறிகன்க விடுத்துள்ளது. அலுே்கத்திறகு 
ேர அேசியமிலலா்தேர்

ப்காழும்பு, ஐபபசி 2
கிராமிய வீதி்களின் சீரனமபபு மறறும் விேொய 

ந்டேடிகன்க்களின் அபிவிருத்திக்கா்க 500 மிலலி 
யன் அபமரிக்க ப்டாலனர இலங்ன்கககு ்க்டைா்க 
ேழங்்கவுள்ளது உல்க ேங்கி. பபருநப்தருக்கள் 
அனமச்ெர் வஜான்ென் பபர்ைாணவ்டா இ்தனை 
வநறறுத் ப்தரிவித்்தார்.

்தனலயில ்காயம் ஏறபடடு உயிரிழககும் ேன்க 
யில ்தாககிைார் என்று ெநவ்தகிக்கபபடும் ்தநன்த 
ஒருேனரக ்காேலதுனையிைர் ன்கது பெயதுள்ளைர். 
அேனர எதிர்ேரும் 13ஆம் நாள் ேனரயில விளக 
்கமறியலில னேககுமாறு நீதிமன்ைம் உத்்தரவிடடுள் 
ளது.

பபருநப்தாறறுக ்காலத்தில ந்டககும் இனைய 
ேழிக ்கறைல ந்டேடிகன்க்களில ்கேைம் பெலுத்்த 
விலனல என்ை வ்காபத்தில ம்கனை தும்புக்கடன்ட 
யால ்தாககிைார் ்தநன்த என்கிைது ்காேலதுனை. இதில 
ம்காவமா்தரனயச் வெர்ந்த 15 ேயதுச் சிறுேவை பரி 
்தாப்கரமா்க உயிரிழந்தான்.

கவனித்துப் படிககச் ச�ால்லி
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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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ப�ோது மணிவண்ணன் உட�ட அபப�ோ 
தைய முன்்னணி உறுபபி்னர்களோல் ்கடுதம 
யோ்க எதிர்க்கப�டட 5ஜி ஸமோரட ப�ோல் 
்கதள மீணடும் நடுவைற்கு முைல்வர இப 
ப�ோது ்கோடடும் மும்முரததையும் கூடட 
தமபபி்னர ்கடுதமயோ்க எதிர்ககிறோர்கள். 
இநை ஸமோரட ப�ோல் தைோடர�ோ்க டய த�ோ்க 
நிறுவ்ன உயர அதி்கோரி ஒருவர விள்க்க 
மளி்க்க பநற்று்க கூடடிய கூடடததில் �ங் 
த்கடுததிரு்க்கபவணடிய கூடடதமபபின் 
மூன்று உறுபபி்னர்களும் அைத்னப 
புற்க்கணிததுள்ளோர்கள். இப�டி கூடட 
தமபபு தைோடரநது மணிவண்ணனு்ககு்க 
குதடச்சல் த்கோடுப�ைன் பின்்னணியில் 
அவதர முைல்வர �ைவியில் இருநது தூ்க 
கும் ஒரு திடடம் கூடடதமபபு்ககு இரு்க 
கிறது என்பற ஊகி்க்கபவணடியிரு்ககின்றது'' 
என்று அநை உறுபபி்னர்கள் த்சம்மண 
�ததிரித்கயிடம் தைரிவிதை்னர.

ைமது த�யர விவரங்்கதள தவளியிட 
விரும்�ோை அவர்கள், மணிவண்ணனின் 
அடுதை நிதி நித� அறி்கத்கதய இரணடு 
ைடதவ்கள் பைோற்்கடிப�ைன் மூ�ம் அவ 
தரப �ைவி இழ்க்கச த்சய்து கூடடதமபபு 
மீணடும் மோந்கரோடசிதய த்கப�ற்றத 
திடடமிடும் ந்கரவு்கதள பநோ்ககிபய 
அத்னததும் த்சன்றுத்கோணடிருப�ைோ்க 

அவர்கள் எதிரவுகூறுகின்றோர்கள். உள் 
ளூரோடசி ்சத�்களின் ஆயுள் ்கோ�ததை 
இன்னும் ஒரு வருடததிற்கு த்கோழும்பு 
அரசு நீடிப�ைற்்கோ்ன ்சோததியங்்கள் இருப 
�ைோல் கூடடதமபபு ஆடசி மோற்றததை 
இ�்ககு தவப�ைற்கு எல்�ோச ்சோததியங் 
்களும் இருப�ைோ்கவும் அவர்கள் தைரிவிதை 
்னர.

ஆ்னோல் அதைத்கய ந்கரவில் முன்்னோள் 
முைல்வர ஆரப்னோல்தடபய மீணடும் 
முைல்வரோ்க்க கூடடதமபபு ைத�வர 
முயன்றோல் அது தவற்றியளி்க்க்ககூடியைோ்க 
இரு்க்கோது என்று கூடடதமபபு உறுபபி்னர 
்கள் அடிதது்க கூறுகின்றோர்கள். நோடோளு 
மன்ற உறுபபி்னர மதியோ�ர்ணம் ஆபிர்கோம் 
சுமநதிரனின் ஆைரபவோடுைோன் மணி 
வண்ணன் முைல்வர �ைவிதய்க த்கப�ற் 
றி்னோர என்று த்சோல்�ப�டும் நித�யிலும் 
மணிவண்ணன் எதிர்கோ�ததில் கூடட 
தமபப�ோடு ப்சரநதுத்கோள்வைற்குச ்சோத 
தியங்்கள் இரு்ககின்ற்ன என்று த்சோல் 
�ப�டும் நித�யிலும் அவரது �ைவிதய 
கூடடதமபபுப �றி்ககும் என்று ைோன் 
எண்ணவில்த� என்று த்சம்மணணிடம் 
தைரிவிதைோர கூடடதமபபு உறுபபி்னர 
ஒருவர.

யாழ். முதல்வரின்...

கட்டுப்ாடுகள�ாட...
்கதள வீடடிலிருநபை ப்சதவயோற்றும்�டி 

�ணி்ககுமோறும் அதி்கோரி்கள் அறிவுறுதைப 
�டடுள்ள்னர.

்கடதம்ககுச த்சல்லும் அர்ச அலுவ�ர்க 
ளு்க்கோ்ன ப�ோ்ககுவரதது வ்சதி்கள் அல்�து 
பம�தி்க ப�ோ்ககுவரதது்க த்கோடுப�்ன 
வு்கதள வழங்குமோறும் அறிவுறுதைப�ட 
டுள்ளது.

நோடு திற்க்கப�டடோலும் சு்கோைோர தநறி 
முதற்கள் முதறயோ்கப பின்�ற்றப�டுகின் 
ற்னவோ என்�தை ்சம்�நைப�டட துதறயி 
்னர தைோடரநது தீவிரமோ்க்க ்கண்கோணி்க்க 
பவணடும் என்று த்கோவிட-19 ்கடடுப�ோடடுச 
த்சய�ணியின் பநற்தறய கூடடததில் 
வலியுறுதைப�டடது.

இ�ங்த்கயில் விவ்சோய விநிபயோ்கததை 
பமம்�டுததும் வத்கயில் கிரோமிய வீதி 
்கதள அபிவிருததி த்சய்யும் பவத�த 
திடடததிற்கு 500 மில்லியன் தடோ�ர 
்கடனுைவி வழங்குவைற்கு உ�்க வங்கியின் 
நிதறபவற்றுப �ணிப�ோளர ்சத� அனுமதி 
வழங்கியுள்ளது என்று வங்கியின் த்சய்தி்க 
குறிபபு தைரிவிதைது.

தைரிவு த்சய்யப�டட மோவடடங்்களில் 
உள்ள 16 மில்லியன் ம்க்கள் இநைத திடடத 

ைோல் �ய்னதடவோர்கள் என்று எதிர 
�ோர்க்கப�டுவைோ்கவும் அநை அறி்கத்க 
கூறுகின்றது.

இ�ங்த்கயில் �யணி்கள் மற்றும் ்சர்க 
குப ப�ோ்ககுவரதது்ககு வீதி்கதளபய முழு 
தமயோ்க நம்பியிரு்ககும் நித�யிலும் 67 
்சைவீைமோ்ன மோ்கோ்ண வீதி்களும் 13 
்சைவீைமோ்ன உள்ளூரோடசி வீதி்களுபம 
நல்� நித�யில் உள்ள்ன.

500 மில...

புரடடோதி 29ஆம் நோள் ைநதையோல் 
ைத�யில் ைோ்க்கப�டட ம்கன் உள்பள 
ஏற்�டட குருதி்க ்கசிவு்கள் ்கோர்ணமோ்க 
த்கரவ�பபிடடிய தவததிய்சோத�யில் 
ப்சர்க்கப�டடோர. சிகிசத்ச �யனின்றி மறு 
நோள் ்கோத�யில் உயிரிழநைோர.

49 வயைோ்ன ைநதைதய்க த்கது த்சய்ை 
்கோவல்துதறயி்னர ்கோலி நீதிவோன் முன்னி 
த�யில் நிறுததி்னர. அவதர விள்க்கமறி 
யலில் தவ்க்க நீதிவோன் உதைரவிடடோர.

தும்புத ைடியோல் மோ்ணவன் ைோ்க்கப�டட 
்சம்�வததை பைசிய சிறுவர �ோது்கோபபு 
அதி்கோர ்சத� ்கடுதமயோ்க்க ்கணடிததுள் 
ளது.

சிறுவர்கதள உடல் ரீதியோ்கத ைணடிப�து 
ைவறோ்னது, ஏற்று்கத்கோள்ள முடியோைது 
என்று தைரிவிதைோர அதி்கோர ்சத�யின் 
ைத�வர ப�ரோசிரியர முடிதை விைோ்ன�ததி 
ர்ன.

தும்புக் கட்்ட...

ஆத்ண்ககுழு இநை ந்கரதவ பமற் 
த்கோணடுள்ளது என்று அைன் இத்ணப�ோளர 
ை.்க்ன்கரோஜ் தைரிவிதைோர.

நல்லூரில் உள்ள தியோகி திலீ�னின் 
நித்னவிடததில் புரடடோதி 29ஆம் நோள் 
தீ�பமற்றி அஞ்சலி த்சலுதை முயன்றோர 
நோடோளுமன்ற உறுபபி்னர ்கபேநதிரன். 
அவர தீ�பமற்ற முற்�டட ்சரியோ்ன பநரத 
து்ககு அங்கு வநை ்கோவல்துதற அதி்கோரி்கள் 
தீ�ததைத ்கோ�ோல் ைடடிவிடடதுடன், உடல் 
��ததைப �யன்�டுததி அவதர ்கோவல் 
துதற வோ்க்னததில் ஏற்றி்க த்கது த்சய்து 
த்கோணடு த்சன்ற்னர. ைனிதமப�டுதைல் 
ஊரடங்குச ்சடடததை மீறி்னோர என்று 
அவர மீது வழ்ககுப �திவு த்சய்யப�டடது. 
நீதிமன்றம் அவதரப பித்ணயில் விடுவித 
ைது.

அவரது த்கது்ககுரிய ்கோர்ணம், அவர 

த்கது த்சய்யப�டடைற்கு ஆைோரமோ்க அவ 
ரது குடும்�ததி்னரு்ககு அது தைோடர�ோ்ன 
அறிவிபபுத துணடு வழங்்கப�டடைோ, 
த்கது த்சய்யப�டடப�ோது �றிமுைல் த்சய் 
யப�டட த�ோருட்கள் எதவ, நீதிமன்றில் 
முன்தவ்க்கப�டட அறி்கத்கயில் தைரிவி்க 
்கப�டடிருப�து என்்ன ப�ோன்ற விவரங் 
்கதள உள்ளட்ககி விரிவோ்ன அறி்கத்க 
வழங்குமோறு ்கோவல்துதறப த�ோறுப�தி 
்கோரியிடம் ப்கடடிரு்ககிறது ஆத்ண்ககுழு.

1996 ஆம் ஆணடு 21 இ�்க்க 
இ�ங்த்க மனிை உரிதம்கள் ஆத்ண்ககுழு 
்சடடததின் பிரவு 14 இன் பிர்கோரம் 
ஆத்ண்ககுழுவின் த்சோநை பிபரரத்ணயோ்கப 
�திவுத்சய்யப�டடு வி்சோரத்ண்கள் தைோடங் 
்கப�டடுள்ள்ன என்று இத்ணப�ோளர 
ை.்க்ன்கரோஜ் தைரிவிதைோர.

களேந்திரன்...

ப�ொறுப்புணர்ந்து 
நடப்்�ொம்

த்கோபரோ்னோ த�ருநதைோற்று முற்றிலும் ்கடடுப 
�ோடடு்ககுள் வரோை நித�யிலும் நோடடிலுள்ள எல் 
ப�ோரு்ககும் முழுதமயோ்க ைடுபபூசி்கள் ஏற்றி 
முடி்க்கப�டோை நித�யிலும் நோடு மீணடும் திற்க 
்கப�டடுள்ளது.

்கடநை 5 வோரங்்களோ்க நதடமுதறயில் இருநை 
ைனிதமப�டுதைல் ஊரடங்கு இைற்கு முநதைய 
முட்க்கங்்களுடன் ஒபபிடும்ப�ோது மி்க இறு்க்கமோ 
்னைோ்க இல்�ோைப�ோதும் அைன் �ய்னோ்கவும் 
ைடுபபூசி்கள் விதரவோ்க ஏற்றப�டடைன் �ய்னோ 
்கவும் த�ருநதைோற்றோல் ஏற்�டும் உயிரிழபபு்க்கள் 
்கணி்சமோ்க்க குதறநதிரு்ககின்ற்ன. ஆ்னோல் அது 
முற்றிலுமோ்க நின்று ப�ோய்விடவில்த�. 200 
என்கிற எணணி்கத்கயிலிருநது 50 என்கிற எண 
ணி்கத்க்ககு்க குதறநதிரு்ககும் நித�யிப�பய 
நோடு மீணடுத திற்க்கப�டடுள்ளது.

மோ்கோ்ணங்்களு்ககு இதடயி�ோ்ன ப�ோ்ககுவரதது்க 
குத ைதட நீடிபபு, அர்ச ஊழியர்கள் முழுதமயோ்க்க 
்கடதம்ககுத திரும்�ோதம, �ோட்சோத�்கள் திற்க 
்கப�டோதம என்று ்கடடுப�ோடு்கள் தைோடரநது நி� 
வி்னோலும் மோ்கோ்ணங்்களு்ககுள் ஓரளவு்ககு இயல்பு 
வோழ்கத்க திரும்பும் வோய்பபு ஏற்�டடுள்ளது.

இநை நித�யில்ைோன் ஒவதவோருவரும் மி்கவும் 
்கவ்னமோ்கவும் அவைோ்னமோ்கவும் நடநதுத்கோள்ள 
பவணடியிரு்ககின்றது. ைடுபபூசி்கதளப ப�ோடடு 
விடபடோம், த்கோவிட இறபபு்க்கள் குதறநதுவிடட்ன 
என்று நோம் ்கவ்னவீ்னமோ்க நடநதுத்கோணபடோமோ்னோல் 
மீணடும் ஒரு த�ரும் ஆ�ததை எதிரத்கோள்ள 
பவணடிய துர�ோ்ககிய நித�்ககுச த்சல்�பவணடி 
யிரு்ககும்.

உரிய சு்கோைோர நதடமுதற்கதளப பின்�ற்ற 
வில்த� என்றோல் நோடு ஐநைோவது அத�தயயும் 
எதிரத்கோள்ளபவணடியிரு்ககும் என்று மருததுவத 
துதறயி்னர ஏற்்க்னபவ எச்சரிததுள்ள்னர. இநை 
நித�யில் ஒவதவோரு குடிம்கனும் த�ோறுப 
பு்ணரநது நடநதுத்கோள்ளபவணடியது ்கடடோயம்.

ஏற்்க்னபவ நதடமுதறப�டுதைப�டட முட்க 
்கங்்கள் ்கோர்ணமோ்க ஏதழ ம்க்களின் �ோடு மி்க 
பமோ்சமோகி இரு்ககின்றது. த�ோருளோைோர ரீதியில் 
மி்க அடிமடடததில் உள்ள ம்க்களின் வோழவோைோர 
அடிப�தட்கள் எல்�ோம் ை்கரநது ப�ோயிரு்ககின்ற்ன. 
�� குடும்�ங்்கள் �டடினிதய எதிரபநோ்க்க பவண 
டிய இ்க்கடடு்ககுத ைள்ளப�டடுள்ள்ன. தைோழில் 
இல்த�, வருமோ்னம் இல்த� என்கிற நித�யில் 
குடும்�ங்்கள் ஒவதவோன்றும் த�ருந துன்�ங்்கதள 
அனு�விதது்கத்கோணடிரு்ககின்ற்ன.

இைற்கிதடயில் மீணடும் த்கோபரோ்னோ �ரவி 
மற்தறோரு முட்க்கதது்ககுப ப�ோ்க பவணடிபயற் 
�டடோல் அது நம்ககு நோபம பைோணடி்கத்கோள்ளும் 
புதைகுழி்களோ்கபவ இரு்ககும். அை்னோல் அவ 
ைோ்னததுடனும் த�ோறுபபுடனும் நடநதுத்கோணடு 
சு்கோைோர தநறிமுதற்கதளச ்சரிவரப பின்�ற்றி 
நடப�து ஒவதவோருவரதும் ்கடதம.

அபப�ோதுைோன் இநைப த�ருநதைோற்றுப 
�ோதிபபிலிருநது மீணடுவர முடியும்.
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அரிசிக்கு உச்சபட்ச 
சில்லறை விற்லறை 

நிர்ணயித்து அரசினால வெளி 
யிடபபடடிருந்த ெரத்்தமானி 
அறிவித்்தல உடனடிைாக நறட 
முறைக்கு ெரும் ெறகயில 
நீக்கபபடடிருக்கினைது. கடந்த 
விைாழக்கிழறம நறடவபறை 
அறமச்சரறெ கூடடத்தில 
நாடடில நி்லவும் அரிசித் ்தட 
டுபபாடு பபசுவபாருளாக இருந்த 
நிற்லயில, விெ்சாயிகறளயும் 
நுகரபொறரயும் பாதுகாக்கும் 
வி்தத்தில இந்தத் தீரமானம் 
எடுக்கபபடடிருபப்தாக அங்கு 
அறிவிக்கபபடடிருக்கிைது. 

சி்ல ொரங்களுக்கு முனன்தாக-அ்தாெது-வ்சபவடம்பர 2ஆம் திகதி 
ைனறு நுகரபொர விெகார அதிகார ்சறபயினால அறிவிக்கபபடட 
அரிசி ெறககளுக்கான உச்சபட்ச சில்லறை விற்லகள் பினெருமாறு 
அறமநதிருந்தன. கீரி ்சம்பா கிப்லா ஒனறின விற்ல 125 ரூபா. 
பெகறெத்து அரிசிைாக்கபபடட வெள்றள மறறும் சிெபபு ்சம்பா 
கிப்லா ஒனறின விற்ல 103 ரூபா. பெகறெத்து அரிசிைாக்கபபடட 
வெள்றள மறறும் சிெபபு நாடு அரிசி கிப்லா ஒனறு 98 ரூபா 
அறிவிக்கபபடடிருந்தது.

 
புதிய விலைகள் அறிவிப்பு!
நுகரபொறரப பாதுகாபப்தறகாக நிைமிக்கபபடட-அனுமதிக் 

கபபடட- ்தரபபினர அரிசிக்கான அதிகபட்ச சில்லறை விற்ல மட 
டத்திறன நீக்கிைற்தத் வ்தாடரநது, அப்த நாளில அரிசி ெறகக 
ளுக்கான புதிை விற்லகள் அறிவிக்கபபடடிருக்கினைன. இபபபாது 
அறிவிக்கபபடடிருக்கும் புதிை விற்லகறள அறிவித்திருபபபார 
ைாவரனில, வபரிைளவி்லான அரிசி ஆற்லகளின உரிறமைாளரகள் 
ஆெர. அெரகள் வெளியிடடிருபப்தாக குறிபபிடபபடும் அரிசி 
ெறகளுக்கான புதிை விற்லகளின பிரகாரம், நாடு அரிசி கிப்லா 
ஒனறு 115 ரூபா. ்சம்பா அரிசி கிப்லா ஒனறு  140 ரூபா. அப்த 
பெறள கீரி ்சம்பா அரிசியின கிப்லாவிறகான விற்ல 165 ரூபா.  
அரசினால அறிவிக்கபபடட அரிசி விற்லகள் அகறைபபடட உட 
பனபை அந்த விற்லகறளவிட அதிகமான விற்லயில அரிசி 
விற்லகள் ஆற்ல உரிறமைாளரகளினால அறிவிக்கபபடடிருபபது 
வபருத்்த ்சரசற்சறை உண்டுபண்ணியிருக்கிைது. 

அரிசி விற்லறைக் கடடுபபாடடிறகுள் றெத்திருக்கும் அதிகாரத் 
திறன அரசு இழநதுவிடட்தாகவும் அந்த அதிகாரம் ஆற்ல 
உரிறமைாளரகளுக்கு ெழங்கபபடடுவிடட்தாகவும் விமர்சனங்கள் 

கிளபபிவிடபபடடுள்ளன. அரிசி ஆற்ல உரிறமைாளரகளிடம் ்சர்ண 
றடயும் நிற்லக்கு அரசு ்தள்ளுபபடடுவிடட்தாகவும் பரிகசிக்கபப 
டுகினைது.

அரிசி ஆற்ல உரிறமைாளரகளினால அறிவிக்கபபடடிருக்கும் 
விற்ல எவெறகயிலும் நிைாைமிலற்ல எனக் குறிபபிடும் கூடடுைவு 
மறறும் நுகரபொர விெகார இராஜாங்க அறமச்சர, நாடடில நி்லவும் 
அரிசித் ்தடடுபபாடடிறன நிெரத்திக்கும் ெறகயில ஒரு இ்லட்சம் 
வமடரிக் வ்தான அரிசிறை இைக்குமதி வ்சயை அரசு எதிரபாரபப்தாகத் 
வ்தரிவித்திருக்கிைார. அப்தபெறள, உத்்தரொ்த விற்லயில விெ்சாயி 
களிடமிருநது வநலற்ல வகாள்ெனவு வ்சயெது வ்தாடரபிலும் அரசு 
கெனம் வ்சலுத்துெ்தாக அெர அறிவித்திருக்கிைார.

இ்லங்றக மக்களின மு்தனறமைான உ்ணவு வநல்லரிசி ப்சாறு 
எனபது பா்லபாடம். அந்தச ப்சாறு வபரும்பானறமத் ்தரபபினருக்கு 
மூபெறள உ்ணொகவும் விளங்கி ெருகினைது. ஊடகக்குறிபபு ஒன 
றின பிரகாரம், நாடடின ெருடாந்த அரிசித் ப்தறெ 2.4 மிலலிைன 
வமறறிக் வ்தான ஆக இருபப்தால மா்தாந்தம் 2 ்லட்சம் வமடரிக் 

ஆட்டுவிக்கும் அரிசி விலை!
ஸூட�ோ ஸ்ோமி

வ்தான அரிசிறை ்சநற்தக்கு ெழங்க 
பெண்டியுள்ளது.

அனுர குமோரவின்
குற்றச்ோட்டு!
நாடடின மு்தனறம வநல 

ஆற்ல உரிறமைாளரகளுக்குச 
்சாரபான நிற்லபபாடறட அரசு 
எடுத்திருபப்தாகக் குறைஞ்சாட 
டுகிைார மக்கள் விடு்தற்ல 
முனனணி யின ்தற்லெர அனுர 
குமார தி்சாநாைக்க. வநலலுக்குக் 
குறைந்த கடடுபபாடடு விற்லறை 
நிர்ணயித்து அரிசிக்கான கடடுப 
பாடடு விற்லறை அகறறியுள்ள்தன மூ்லம் விெ்சாயிகளும் நுகர 
பொரும் எந்தப பைறனயும் அறடைபபபாெதிலற்ல எனக் குறிபபி 
டும் அெர, இந்த நடெடிக்றக மூ்லம் நனறமைறடெது அரிசி 
ஆற்ல உரிறமைாளரகள் மடடுபம எனகிைார. 

்சநற்தயில அரிசியின  விற்லறை கடடுபபடுத்்த ெரத்்தமானி 
அறிவித்்தலகறள விடுெ்தால மடடும் முடிைாது எனக் குறிபபிடும் 
அனுர, ்சநற்தயில அரிசியில நி்லவும் ஏகபபாகத்ற்த உறடத்்தால 
மடடுபம  அது ்சாத்திைம் எனகிைார.

விலை அதிகரிப்பு நிச்யம் என்கி்றது அறிகலக
நாடடு மக்கள் உ்ணவுத் ப்தறெறைப பூரத்தி வ்சயைப பைன 

படுத்தும் வபாருடகளான ப்தங்காய எண்வ்ணய, சீனி, வெள்றளபபூடு, 
பாலமா மறறும் எரிொயு பபானை வபாருடகளும் அறெ வ்தாடர 
பான ்தடடுபபாடு விற்லபைறைம் அல்லது பமா்சடி வ்தாடரபான 
வ்சயதிகளும் ஊடகங்களின பாடுவபாருளாக விளங்கி ெந்த நிற்ல 
யில, அந்தப படடிைலில அரிசியும் இடம்பிடித்திருக்கிைது. இந்தப 
பினனணியில, ஆசிை அபிவிருத்தி ெங்கியுடன இற்ணநது உ்லக 
ெங்கி பமறவகாண்ட ஆயவொனறின வெளிபபடுத்்தல அண்றமயில 
வெளிைாகியிருக்கினைது. 

உ்ணவுப வபாருடகளின விற்ல அதிகரிபபினால இ்லகுொக 
பாதிக்கபபடக்கூடிை நாடுகளில ஒனைாக இ்லங்றக இருபப்தாக 
அந்த அறிக்றக சுடடிக்காடடியிருக்கிைது. கா்லநிற்ல மாறைத்திறன 
அடிபபறடைாக வகாண்ட்தாக இந்த விற்ல அதிகரிபபு அறமயும் 
எனக் குறிபபிடும் அந்த அறிக்றக, நாடடின ெறுறம நிற்லயிலும் 
அதிகரிபபு ஏறபடும் எனக் குறிபபிடுகிைது. வநல பயிராகும் கா்லத் 
தில ஏறபடக்கூடிை வெபபநிற்ல எகிைலும் அ்தனால அது விறளச 
்சலில ஏறபடுத்தும் பாதிபபுக்கள் பறறியும் அந்த அறிக்றக குறிப 
பிடுகினைது. இனனும் சி்ல ெருடங்களுக்குப பின அரிசி உறபத்தி 
யில வீழ்சசி ஏறபடும் எனக் கடடிைம் கூறும் அறிக்றக, அது  
நாடடின ெறுறம நிற்லறையும் எகிை றெக்கும் எனகிைது.

ப்ச்தனப ப்சறளப பாெறனறை ஊக்குவிக்கும் வ்சைறறிடடத்திறன 
முனவனடுத்்த அரசு, சீனாவில இருநது இைக்குமதி வ்சயைபபடட 
ப்ச்தனப ப்சறளயில இருந்த தீறம பைக்கும் நுண்ணுயிரி கார்ண 
மாக அற்த ்தறட வ்சயெ்தாக அறிவித்திருக்கிைது. இனவனாரு 
புைத்தில மிளகாய இைக்குமதிறை நிறுத்்தபபபாெ்தாக அறிவித்்தல 
விடுக்கபபடடிருக்கினைது.

உ்ணவுப பாதுகாபபு வ்தாடரபாக அடிக்கடி நிறனவூடடலகள் விடப 
படும் ்தரு்ணத்தில அரிசிக்கான ்தடடுபபாடும் அ்தறனக் கடடுப 
படுத்்த எடுத்்த முைறசிகள் ்சறுக்கிை நிற்லயும்  நாடடில ப்தாறறுவிக் 
கபபடடிருக்கிைது. ்சநற்தயில உள்ள அரிசிக்கான ஏகபபாகத்ற்த 
உறடத்து, வநல வ்சயறக பண்ணும் விெ்சாயிகறள ஊக்கபபடுத்தும் 
நடெடிக்றககறள முனவனடுத்து அ்தனூடாக ்தனனிறைறெ 
பநாக்கிப பைணிக்க அரசு முைறசித்்தால மடடுபம மதிை விருநதில 
ப்சாறறை நிச்சைபபடுத்்த முடியும். இலற்லபைல, அது மதிை உ்ண 
ொக மரெள்ளிக்கிழங்றக உண்பதில வகாண்டு பபாய நிறுத்்த்லாம்.  

அரிசி 
விலைலயக 
கட்டுப்்ோட்

டிறகுள் 
ல்த்திருககும் 

அதிகோரத் 
திலை அரசு 

இழந்து
விட்�தோகவும் 

அந்த 
அதிகோரம் 

ஆலை 
உரிலமயோ
ளரகளுககு 

்ழஙகப்்ட்டு
விட்�தோகவும் 
விமர்ைஙகள் 

கிளப்பி
வி�ப்்ட்
டுள்ளை



thukyu;04
02  - 08 

ஐப்பசி 2021

தியாக தீபம் திலீபனுக்கு அஞ்சலி ச்சலுத் 
தப்பான நாடாளுமன்ற உறுபபினர் 

ச்சல்வரா்சா க்ேந்திரனனக் கா்வலதுன்றயினர் 
தடுத்தார்கள். ்வாக்கு்வாதத்தின சதாடர்ச்சியாக 
க்ேந்திரன ஏற்றிய சுடனரக் காலால தட்டி 
விட்ட கா்வலதுன்ற அதிகாரிக்கும் நாடாளு 
மன்ற உறுபபினருக்கும் இனட்ய ஏற்பட்ட 
தள்ளுமுள்ளுக்குப பினனர் ச்சல்வராோ 
க்ேந்திரனன ்வாகனத்தில ஏற்றிய கா்வல 
துன்றயினர் அ்வனரக் கா்வல நினலயத்துக்குக் 
சகாண்டு ச்சன்றார்கள். பினனர் நீதிமன்றம் 
அ்வனரப பினையில விடுதனல ச்சயதது. 

விடுவிக்கபபட்ட க்ேந்திரன கா்வல நினல 
யத்துக்கு ச்வளி்ய ்வந்து ்வழங்கிய ச்சயதியில, 
தனது நாடாளுமன்ற உறுபபினருக்கான சி்றப 
புரினம மீ்றபபட்டுள்்ளது எனறு கா்வலதுன்றயி 
னனரயும் இலங்னக அரன்சயும் கண்டித்தார்.

உறுபபினர்களுக்கான நாடாளுமன்றச் சி்றப 
புரினம எனபது எனன? அனத ன்வத்துக் 
சகாண்டு எவ்வ்ளவு தூரம் ச்சயற்பட முடியும்? 
எனபனதத் சதரிந்திருபபது அ்வசியம். நடாளு 
மன்ற உறுபபினர் ஒரு்வர் ்தர்தலில ச்வற்றி 
சபற்்்றா, ் தசியப பட்டியலில சதரி்வாகி்யா 
நாடாளுமன்றத்துக்குச் ச்சன்றதும் அங்கு 
முதலில அ்வர் உறுதியுனர்யற்பு ச்சயய்்வண் 
டியிருக்கும். ஒரு நாடாளுமன்ற உறுபபினராக 
உறுதியுனரனய ்வாசித்து அனத ஏற்றுக் சகாள் 
கி்்றன என ஒபபமிட்ட பினன்ர அந்த நபர் 
்சட்டபூர்்வமாக நாடாளுமன்ற உறுபபினராக 
முடியும்.

உறுதியுரை
இலங்னக ேனநாயக ் ்ச்சலி்சக் குடியரசின 

அர்சனமபனப ஆதரித்துப பாதுகாபபதுடன 
இலங்னகயில தனிநாடு ஒனன்ற உரு்வாக்கு 
்வனத ஆதரிக்க்்வா, ஊக்குவிக்க்்வா, நிதி 
யுதவி அளிக்க்்வா அதற்கான பரபபுனரனய 
முனசனடுக்க்்வா மாட்்டன என உறுதியளித்து 
்சத்தியம் ச்சயகி்்றன.

எனறு கூறி ஒபபமிட்டதன பினன்ர இலங்னக 
நாடாளுமனறில தமிழ்ப பிரதிநிதிகள் தமது 
உறுபபுரினமனயத் சதாடர்கி்றார்கள். இதன 
பினனர்தான ் பாராட்டம் ச்வடிக்கும், தடாலடி, 

கிடுக்கிபபிடி, ஆட்சியா்ளர்கள் நடுங்கிப்பாயுள் 
்ளனர் எனச்றலலாம் அ்வர்கள் ் பசு்வதுண்டு.

ஒற்ன்றயாட்சிக்கு எதிராக (உறுதி்யற்பு 
னரக்கு எதிராக) தனித் தமிழீழத்னத ்வலியு 
றுத்தி்ய திலீபன பட்டினிப ் பாராட்டம் நடத் 
தினார். விடுதனலப புலிகள் அனமபபும் தனித் 
தமிழீழத்துக்காக்்வ ்பாராடியது. நாடாளு 
மன்ற உறுபபினர் க்ேந்திரன பிரிவினனக்குச் 
்சார்பாக ஒரு்பாதும் நடக்கமாட்்டன என உறுதி 
்யற்புனர ச்சயது ஒபபமிட்டுக் சகாடுத்த 

பினனரும் நாட்னடப பிரிபபதற்காக உயிர் நீத்த 
ஒரு்வருக்காக நினன்்வந்தல ச்சயதுவிட்டு 
அதற்காகத் தனனனக் னகது ச்சயத கா்வல 
துன்றயினர் தனது நாடாளுமன்றச் சி்றபபுரினம 
மீ்றபபட்டு விட்டது எனறு கூச்்சலிடு்வது ஒன 
றுக்சகானறு முரைாக இருக்கின்றது. திலீபனன 
ஏற்்றால சி்றபபுரினமனயக் னகவிட ் ்வண்டும். 
சி்றபபுரினமனய ஏற்்றால திலீபனனக் னகவிட 
்்வண்டும். இரண்டும் ்்வண்டும் எனகி்ற 
தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுபபினர்களின ஆன்ச 
்பரான்சயனறி இனமானப ் பாராட்டம் அலல 
நிச்்சயம். 

சீனச் சார்பும் இந்திய எதிர்ப்பும்
தற்்பாது இலங்னக அரசுக்குப பக்க பல 

மாக இருக்கும் நாடு சீனா. சீனாவின சபாதுவு 
டனமக் கட்சி (சகாமியூனிஸ்ட் பார்ட்டி) 
சதாடங்கபபட்டு 100ஆண்டுகள் ஆகிவிட்ட 
தால இலங்னகயில சீனச் ்சார்பபு சபாதுவுடனமக் 
கட்சினயச் சீன அரசு புதுபபித்த்பாது அதில 
தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுபபினர்கள் இரு்வர் 
அங்கத்து்வம் சபற்்றனர். அதில ஒரு்வர் 
க்ேந்திரன மற்்ற்வர் ச்சல்வம் அனடக்கல 
நாதன. இந்தச் சீனச் ்சார்புச் ச்சயற்பாடு ் காட் 
டாபய அரன்சத் தமிழர் தரபபில தாங்கிப 

பிடிக்கின்ற ஒரு ச்சயற்பா்ட. 
திலீபனும் ்்வண்டும் சி்றபபுரி 
னமயும் ்்வண்டும் சீனாவும் 
்்வண்டும் எனபது எத்தனகய 
ஆன்ச எனபனத இந்தக் கட்டு 
னரனய ்வனரயும் ்வனர என 
னால ்வனரயறுக்க முடிய 
விலனல.

திலீபன இந்திய அரசுக்கு 
எதிராக பட்டினிப ் பாராட்டம் 
நடத்திய்வர். க்ேந்திரனின 
சீனச் ்சார்பு நினலபபாடு திலீ 
பனன நினனவுகூரு்வதன மூலம் 
்சமகாலத்தில இந்தியான்வ 
எதிர்பபதாகவும் அனமந்திருக் 
கலாம். அ்த ்நரம் அ்வரது 
கட்சியின தனல்வ்ரா தாங்கள் 
இந்தியாவுக்கு எதிரான்வர்கள் 
அலலர் எனறு மீண்டும் மீண் 
டும் அடித்துச் ச்சாலகி்றார்கள். 
அது  உண்னமய ான ா ல 

க்ேந்திரனும் இந்தியச் ்சார்பான்வர். இந்தியச் 
்சார்புத் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் திலீபன 
விடயத்தில தாங்களும் நிற்பதாக மக்களுக்குக் 
காட்ட முற்படு்வது இந்தியான்வ ் நரடியாகப 
பனகத்துக்சகாள்்ளாமலும் இருக்க்்வண்டிய 
ஈரூடகப  பாணிக்காக மட்டு்ம இருக்க முடி 
யும். 

புலிகள் மீதான தரைரய நீக்குதல்
விடுதனலப புலிகள் அனமபபு தனடச்சயயப 

பட்ட அனமபபாக இலங்னகயில இருக்கும் 
்வனர ஏனனய நாடுகளில அதன தனடனய 
நீக்கு்வது ்சாத்தியமிலனல. புலிகள் மீதான 
தனடனய நீதிமனறில ்வழக்குத் சதாடர்ந்்தா, 
ஆர்பபாட்டங்கள் ச்சய்தா, ்சர்்வ்த்ச ச்சயற் 
பாடுக்ளா்லா கடந்த 12 ஆண்டுகளில தமிழ் 
அரசியல்வாதிக்ளால நீக்க முடியவிலனல. 
என்்வ நலலிைக்கம், புரிந்துைர்வு ் பான்ற 
ச்சயற்பாடுகளின மூல்ம தனடனய நீக்க 
முடியுமா எனறு ்கட்டால 2015-2019ஆம் 
ஆண்டு ்வனர நீடித்த நலலாட்சி அரசிலகூட 
அது நடக்கவிலனல எனபதுதான உண்னம. 
அபபடியிருக்கும்்பாது இலங்னக நாடா 
ளுமன்ற சி்றபபுரினமனய அனுபவித்துக் 
சகாண்்ட திலீபனனப பகிரங்கமாக நினன 
்்வந்த ் ்வண்டும் எனறு க்ேந்திரன நினனப 
பதன ்சாத்தியபபாடு மக்கன்ள ஏமாற்றும் 
தந்திரமனறி ் ்வச்றதுவுமாக இருக்க முடியாது. 

திலீபனின் நிரை
திலீபன அகிம்ன்ச ்வழியில தன உயினர 

ஆகுதியாக்கிய்வர். அவ்வாறு இ்றந்த்வரின 
நினனவு நாளில அ்வருக்குத் தீபம் ஏற்று்வதற்கு 
்வனமுன்றனயத் சதரிந்சதடுக்க ்்வண்டிய 
அ்வசியமுமிலனல. கா்வலதுன்றயினரின 
காலுக்குள் கற்பூரம் ஏற்றிவிட்டுக் கா்வலதுன்ற 
யினர் காலால தட்டிவிட்டார்கள், மக்கள் குமுறி 
எழ ் ்வண்டும் என எதிர்பார்பபது இனன்றய 
சூழலில எந்த ்வனகயிலும் ்சாத்தியமானதலல. 
இவ்வா்றான உசுப்பற்்றலகன்ளக் கடந்து 
பயணிக்க மக்கள் ஏற்கன்்வ தயாராகிவிட் 
டார்கள்.

திலீபனுக்குத் தீபம் ஏற்று்வதற்குப பதிலாக 
அ்வர் ்சா்வனடந்த தினத்தில ்வடக்குக் கிழக் 
கில மதுபான ்சானலகன்ள மூடி மக்கள் வீட் 
னடவிட்டு ச்வளி்ய்றாமல இருந்திருந்தால, 
திலீபன முனன்வத்த ஐந்து ் காரிக்னககன்ளயும் 
மக்களிடம் எடுத்துச் ச்சனறு பரபபுனர 
ச்சயதிருந்தால (நாடாளுமன்ற சி்றபபுரினமனய 
எதிர்பார்க்காமல) அந்தத் தினம் புனிதபபடுத்தப 
பட்டிருக்கும். மக்களுக்காக இ்றந்த ஒரு்வரின 
நினனன்வச் சில அரசியல்வாதிகள் தமது 
வீட்டு அன்றகளுக்குள்ளும் அலு்வலகங்களிலும் 
தீபம் ஏற்றிச் ்சமூக ்வனலத்த்ளங்களில ச்வளி 
யிடும் அரசியல ்்வ்ச்ம தமிழர்களின இன 
ன்றய துர்பபாக்கிய நினல. 

ஒரு தனட ச்சயயபபட்ட இயக்கத்னதச் 
்சார்ந்த்வரின நினன்்வந்தனலச் ச்சய்வது 
எனபது பயங்கர்வாதச் ச்சயற்பாடு எனறு 
்சட்டமியற்றியிருக்கும் நாடாளுமன்றத்தின 
சி்றபபுரினமயுடன திலீபனன நினன்்வந்த 
எடுக்கும் முயற்சி தனிநபர் அரசியல ் ்வட்ம 
தவிர இன விடுதனலப ் பாராட்டமலல.  தமிழ் 
அரசியல்வாதிகள் இன விடுதனல எனகி்ற 
சபயரில தமது ்வாக்கு ்வங்கி அரசியனல 
முனசன டுபபதற்கான முயற்சிகன்ளத்தான 

சிறப்புரிமை என்று
ப�ொய்க்கூச்சலிடொதீர்கள்!

நியூடைன்

இைஙரக ஜனநாயக சசாசலிசக் 
குடியைசின் அைசரைப்ரப 

ஆதரித்துப் பாதுகாப்பதுைன் 
இைஙரகயில் தனிநாடு ஒன்ரறை 
உருவாக்குவரத ஆதரிக்கசவா, 
ஊக்குவிக்கசவா, நிதியுதவி 
அளிக்கசவா அதறகான 

பைப்புரைரய முன்்னடுக்கசவா 
ைாடசைன் என உறுதியளித்து 

சத்தியம் ் சய்கிசறைன்
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செய்கிறார்கள் என்பதையே இநைச் 
ெம்பவம மீண்டும ஒருமுதற 
உணரத்துகினறது. 

நாடாளுமன்றக் கடிதத் தலைப்பு,
தபால் இைட்சிலை
ைமிழ் நாடாளுமனற உறுப்பி 

னர்கள் ்பலர நாடாளுமனறக் ்கடிைத் 
ைதலப்பில் இலஙத்க அரசுக்கு 
எதிரான செேற்பாடு்கள் ்பலவறறில் 
ஈடு்பட்டுள்்ளனர. சவளிநாடு்களில் 
அரசிேல் ைஞெம புகுநதுள்்ள ்பல 
ருக்கு, இவருக்குப் புலி்களுடன 
சைாடரபிருநைைால் இவர இஙகு 
வாழ முடிோது இவர திருப்பி 
அனுப்்பப்்பட்டால் இலஙத்கப் 
்பதடயினரால் ச்கால்லப்்படுவார - 
எனற  ்கடிைங்கத்ள வழஙகியிருக்கின 
றனர. இத்ைத்கே ்கடிைங்கள் வழங 
்கப்்படுவைற்கா்க ்பணம ச்பறப்்படு 
வைான குறறச்ொட்டுக்கூட உண்டு. 
உத்தியோ்கபூரவத் ை்பால் ைதலதேப் 
பிரிவிதனவாைத்துக்குச் ொர்பா்கப் 
்பேன்படுத்தி நடநதுச்காண்ட ்பல 
உைாரணங்கள் இலஙத்கப் புல 
னாய்வுத் துதறயினரிடம உண்டு. 
இவவாறு ைாம ஏறறுக்ச்காண்ட 
சிறப்புரிதமதே நாடாளுமனற 
உறுப்பினர்கள் ைாயம மீறுகினறய்பாது 
அைதனக் ்காவல்துதறயினர மதிக்்க 
யவண்டும எனறு எப்்படி எதிர்பாரக்்க 
முடியும? 

மக்கள் பிரதிநிதிகள்
நாடாளுமனற உறுப்பினர்கள் 

மக்்களின வாக்கு்கத்ளப் ச்பறறு 
நாடளுமனறத்துக்குச் செனறவர்கள். 
நாடாளுமனறம ஒரு மக்்கள்பிரதி 
நிதி்கள் ெத்ப என்பைால் உறுப்பி 
னர்கள் மி்கவும ச்பாறுப்்பா்க உதர 
ோறற யவண்டும. ச்பாறுப்்பறற 
வத்கயில் உதரோறறினால் அவர்க 
த்ளத் சைரிவுசெய்ை மக்்கத்ளத்ைான 
திட்டுவார்கள்

2004ஆம ஆண்டுத் யைரைலில் 
செல்வராொ ்கயேநதிரன நாடாளு 
மனற உறுப்பினரா்கத் சைரிவு செய் 
ேப்்பட்டய்பாதும நாட்தடப் பி்ளவு 
்படுத்தும விடேங்களுக்குச் ொர்பா்க 
இருக்்க மாட்யடன எனச் உறுதி 
யேறபுச் செய்துவிட்யட வடக்கிலுள்்ள 
40ஆயிரம ்பதடயினரின உடலங்க 
த்ளத் சைன்பகுதிக்கு அனுப்புயவாம 
- எனறு கூறியிருநைார. இத்ைத்கே 
ஒரு வீராப்புப் ய்பச்தெ விடுைதலப் 
புலி்களின ைதலவயரா அல்லது 
ை்ள்பதி்கய்ளா கூட ஒருய்பாதுமட 
கூறிேதில்தல. ைமிழ்த் யைசிேக் 
கூட்டதமப்த்பப் புலி்கள் ைமது ேன 
நாே்கப் பிரிவா்கயவ நாடாளுமன 
றத்துக்கு அனுப்பியிருநைார்கள். 
அநைப் ச்பாறுப்ய்பாடு ்கயேநதிரன 
நடநதுச்காண்டார எனறு சொல்வைற 
கில்தல. வீறாப்புப் ய்பச்ொல் அவர 
சிங்க்ள மக்்கத்ளயும சீண்டிவிட்டது 
மட்டுயம நடநைது. 

இநை மாதிரிோன அரசிேல் 
துடுக்குத்ைனங்கத்ளவிடுத்து 
நாடாளுமனற சிறப்புரிதமயோடு 
திலீ்பதன நிதனயவநை ்கயேநதிரன 
ய்பானறவர்கள் நிதனத்ைால், விடுை 
தலப் புலி்கள் அதமப்பு மீது இலங 
த்கயில் விதிக்்கப்்பட்டுள்்ள ைதடதே 
நீக்்க அவர்கள் ெட்ட மறறும அரசி 
ேல் வழிமுதற்கத்ளயே நாட 
யவண்டும. இதைச் செய்து முடிக் 
்காைவதர ைமிழ்த் யைசிேம ய்பசு 
கினற நாடாளுமனற உறுப்பினர்கள் 
ைமக்கு இருக்்கக்கூடிே சிறப்பு 
உரிதம மீறப்்படுவைா்கக் குரல் 
ச்காடுக்்கக்கூடாது.

உயிர வாழ்வைறகுத் யைதவோன உயிர 
வாயுவான ஒட்சிெதன உருவாக்கும 

புவியின ச்பரு நிலங்கள் ்காடு்கய்ள! மதழ ைநது 
வ்ளம ச்காடுக்கும ்காடு்களின வனப்த்பச் சொல் 
லில் வடித்திட முடிோது. ்காடு்கய்ளாடு அ்ளவ 
்ளாவி, வாழ்க்த்க நடத்தும விலஙகு்கத்ளக் ்காண 
வும அவறதற ஒளிப்்படம எடுக்்கவும ்கண்டம 
விட்டுக் ்கண்டம ய்பா்க அதுவும ஆபிரிக்்கா 
ய்பா்கப் புறப்்பட்யடன. 

வழதம ய்பாலைான அனறும விடிநைது. ஆனால் 
ஏயனா ஒரு புது உறொ்கம எனதனப் ்பறறிப் 
பிடித்துக் ச்காண்டது.

ஒளிப்்படக் ்கதல எனது விோ்பார யநாக்த்க 
யும ைாண்டிே உயிரமூச்சு எனறு சொல்லலாம. 
்பரநது கிடக்கும இநை உலகின வனப்த்பயும அைன 
அதிெேத்தையும என ்கண்வழிோ்க ்கண்டு 
அைன அழத்க ஆரப்்பரிப்ய்பாடு அனு்பவித்திட 

யவண்டும என்பது மாத்திரமனறி ்கண் வழி 
்கண்ட அழத்க ச்பாக்கிஷப்்படுத்ைவும ைவற 
மாட்யடன. அவவாறு எண்ணியே எனது ்பேணப் 
த்பயில் முைலாவைா்க ்பத்திரப்்படுத்ைப்்பட்டது.  
NikoN D500 உம  NikoN D750  உம இவற  
றுடன யெரத்து NikoN 500 mm 5,6 PF ED VR  
ஒனறும அையனாடு  NikoN 70 -200mm 2,8 E 
FL ED VR ஒனறுமாகும. இவறறுடயன யேரம 
னியிலிருநது எனது ஆபிரிக்்கா யநாக்கிே 

்பேணம சைாடஙகிேது.
மொய் மறா ( Masai MaRa ) என்பது ஆபி 

ரிக்்காவின ச்கனோவில் உள்்ளது. அஙகு செனறு 
சலாறிோன ெ்பான மு்காமியல ( LoRiaN saFaRi 
CaMP ) 7 நாள்்கள் ைஙகியனன. அதிலிருநது 3ஆவது 
நாளில் நதடச்பறற நி்கழ்தவ மட்டுயம இநைப் 
்பேண அனு்பவக் குறிப்பில் உங்களுடன ்பகிர 
கியறன.

 ***  ***  ***

அனறு விடிேற்காதல. இைனமான குளிர 
ஆனாலும வழதமய்பால ய்பாரதவதே இழுத்து 
மூடிக்ச்காண்டு உறங்க மனம இடமச்காடுக்்க 
வில்தல. ஆரவம ய்பாரதவதேயும ைாண்டி 
எட்டி ்பாரக்்க தவத்ைது. ்கடி்காரத்தை எடுத்துப் 
்பாரத்யைன. மணி 4ஐக் ்காட்டிேது. ்கட்கடசவனறு 

எனது ்காதலக் ்கடன்கத்ள முடித்யைன. 
5 மணிக்கு ்பேணப்்படத் சைாடஙகி யனன.

உலகின ச்பரும மிரு்கங்க்ளான 
சிங்கம, புலி, ோதன, ஒட்ட்கச் சிவி 
ஙகி, ்காண்டாமிரு்கம ய்பானறவறறின 
வாழிடயம இநைக் ச்கனோவின மொய் 
மறா ்காடு. மொய் மறாதவ ஊடறுத்ை 
எனது ்காட்டுவழிப் ்பேணத்துக்கு ஒரு 
சிறு வா்கனமும, அனு்பவம மிக்்க 
ொரதி ஒருவதரயும வழஙகினார்கள். 
அவரைான மரிோதைக்குரிே ச்பனென 
( BENsoN ). ஆபிரிக்்கக் குடிம்கன. 
15 வருடங்களுக்கும யமலா்க என 
தனப் ய்பானயறாருக்கு வா்கனச் ொர 
திோ்கப் ்பணி புரிநதுச்காண்டிருக்கிறார. 
அத்துடன ச்பனெனும திறதமோன 
புத்கப்்படக் ்கதலஞராம. எங்கள் 
இருவருக்குமிதடயேோன உதரோ 

டல் ஆஙகில சமாழியில் மட்டுயம நதடச்பறறது. 
மொய் மறாவின வனச் சூழல் அதமப்பு, அங 
குள்்ள விலஙகு்கள், அவறறின வாழ்விேல் எனறு 
்பலைரப்்பட்ட ை்கவல்்கத்ள சைளிவா்க வி்ளக்கி 
னார ச்பனென. எனனுதடே இநைப் ்பேணத்துக் 
கும எனது ச்பாக்கிஷங்க்ளான ஒளிப் ்படங்களிற 
கும இநை ொரதியின ்பஙகும ச்பருநதுதண 
புரிநைது எனறால் மித்கோ்காது. வண்டி அைன 
ய்பாக்கில் ந்கரத் சைாடஙகிேது.  (சைாடரும...)
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எம். லைாகி
(காட்டுயிர் ஒளிப்படக் கலைஞன்)

சிறப்புரிமை...
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ப�ோர் முடிந்து 12 ஆண்டுகள் கடந்துவிடட நிலையில் 
இைஙலகத் தலைப் �லடயில் �தவி வகித்த �ைலையும் 

அணுகி தமது �திவுகளின் ஊடோக அவர்கள்  எவவோறு புலிகலை வவன் 
றோர்கள், அல்ைது �யஙகைவோதத்லத ஒழித்தோர்கள் என்றும் அதில் ஒவ 
வவோரு சிப்�ோயும் எத்தலகய அர்ப்�ணிப்புகலைச் வெயதோர்கள் என்றும் 
சிஙகை மககளுககு எடுத்துககூறுவதில் சிஙகை யூரியூப்  வலைத்தைஙகள் 
ப�ோடடி ப�ோடடுச் வெயற�டடு வருகின்றன. 

இத்தலகய எல்ைோ இலையத்தைஙகளுபம புலிகலைப் �யஙகைவோதி 
கள் என்பற அலைககின்றன.  

இைஙலகப் �லடயினரின் சிலனப்�ர் துப்�ோககிதோரியோக இருந்த 
''தோென்'' என அலைககப்�டும் விமைபெனவின் கடலமக கோைம் �றறிய 
�திவவோன்லற ''வவனெ'' என்கிற யூரியூப் �குதியில் �ோர்ககக கிலடத் 
தது. அவைது சிலனப்�ர் தோககுதல்களில் சுடடுகவகோல்ைப்�டடவர்களின் 
விவைத்லத இைஙலகத் தலைப்�லடயோல் ப�ைப்�டும் 'ஹில் புக' 
என்கிற வகோலைப் புத்தகத்தில் �திந்துள்ைனர். அதில் விமைபெனவோல் 
வகோல்ைப்�டட 169 ப�ரினது வகோலைகள் உறுதிப்�டுத்தப்�டடுள்ைன. 
அலதவிட உறுதிப்�டுத்தப்�டோத 38 தோககுதல் விவைமும் உண்டு 
என்கிறோர் தறப�ோது ஓயவு நிலையில் உள்ை அவர். 

ஓயவு வ�றும்ப�ோது 2ஆம் வைப்ரிைன்ட ஆக ஓயவு வ�றறிருககிறோர். 
அவைது வெவவியின் முககிய சிை விடயஙகள் இஙகு �திவுவெயயப்�டு 
கின்றன.

அவரது செவ்வியிலிருந்து...
நோன் 1986இல் இைஙலகத் தலைப் �லடயில் இலைந் 

பதன். நோன் இலைந்த பிரிவு சிஙகப் �லடப்பிரிவு. 
1990இல் தியத்தைோவ �லட முகோமில் சிலனப்�ர் 
�யிறசி வநறி வதோடஙகப்�டடது. அதுபவ முத 
ைோவது சிலனப்�ர் �லடப்பிரிவோகும். அதில் 
நோன் திறலமச் சித்தி வ�றறு முதல் நிலைககு 
வந்பதன். இந்தப் �யிறசிககுக பகைல் 
டி.பி.ைோஜசிஙக என்�வர் வ�ோறுப்�ோக 
இருந்தோர். அதன் பின்னர் வஜனைல் வன 
சிஙக வ�ோறுப்�ோக இருந்தோர் (தறப�ோது 
இைஙலகத் தலைப்�லடயில் அவைது 
மகன், வஜனைல் வனசிஙக என்ற 
�தவி நிலையில் உள்ைோர்). 1990இல் 
சிலனப்�ர் �றறிய வகுப்புகள் நடத் 
தப்�டடன. ஆனோல், வெயன்முலறப் 
�யிறசிககோகச் சிலனப்�ர் துப்�ோககி 
கலைப் வ�றுவதில் சிைமம் இருந்தது. 
முதற தடலவயோக 12 சிலனப்�ர் 
துப்�ோககிகலை வஜனைல் வனசிஙகவின் 
முயறசியோல் வ�ற முடிந்தது.

முதற பிரிவில் 16 ப�ர் சிலனப்�ர் 
�யிறசி வ�றறிருந்தப�ோதிலும் நோஙகள் 
அலனவரும் ஒன்றோகபவோ அல்ைது 
தனியோகபவோ எஙகும் வென்று தோககுதல் 
நடத்த முடியோது. �லட முகோம்களின் மீது 
புலிகள் தோககுதல்கலை நடத்தும்ப�ோது எஙகளில் 
2 அல்ைது 3 ப�லை அஙகு ப�ோகுமோறு �ணிப்�ோர்கள்.

இன்பனோர் ெந்தர்ப்�த்தில், �லடப் புைனோயவோைர்கள் 
புலிகளின் நடமோடடம் உள்ை �குதிகலை அலடயோைம் 
கண்டு அஙகு அலைத்துச் வெல்வோர்கள். அந்த இடஙகளிலுள்ை நிைலம 
கலை எறகளுககு விைககுவோர்கள். அதன் பின்னர் நோஙகள் எஙகளுக 
குரிய விபெட �ஙகர்கலை எவவோறு அலமத்துத் தைபவண்டும் என்று 
கூறுபவோம்.

90இல் ச�ொடக்கம்
1990 டிெம்�ர் மோதத்தில் �ைோலி முகோமிலிருந்து வெோவிைோன், கோங 

பகென்துலறலய அண்மித்த �குதிகளில் முதன் முதைோக எனது வெயற 
�ோடலடத் வதோடஙகிபனன். இைோணுவப் புைனோயவோைர்களின் தகவல்�டி 
�லட முகோம் எல்லைகளில் மோலை 5 மணிககும் 5.30 மணிககும் 
இலடப்�டட பநைத்தில் புலிகள் வந்து கிலைபமோர் வ�ோருத்துவோர்கள். 
அவர்களின் பநோககம் �லடயினர் ப�ோய வருகிற இடத்தில் தோககுதல் 
வெயவபத. அப்�டி வரும் புலிகலை இைககு லவத்து அந்த இடத்தில் 
தோககியப�ோது புலிகள் �ைர் இறந்தனர். புலிகளின் வதோலைத்வதோடர்பு 
மறறும் அவர்களின் வெயதிகள் மூைம் அவறலற உறுதிப்�டுத்த 
முடிந்தது. பின்னர் தோககுதலை குரும்�சிடடிப் �குதியில் பமறவகோண்படன். 
சிை இடஙகளில் �ை மோதஙகைோகக கோத்திருந்பதன். ஒரு தோககுதல் 
நடந்த பின் அந்த விவைத்லத ஒரு �டிவத்தில் �திவு வெயது வகோடுகக 
பவண்டும். பின்னர் புைனோயவுத் துலறயினர் அலத உறுதிப்�டுத்திய 
பின்னபை ஹில் புககில் அது �தியப்�டும்.
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13 மொ�ங்களின் பின்்னர் �ொககு�ல்
�லடத்துலறப் புைனோயவுப் பிரிவினரின் தகவலின்�டி எமது 

�ோதுகோப்பு அைலைப் �ைப்�டுத்திவிடடுப் �ை மோதஙகள் கோத்தி 
ருப்ப�ோம்.  1992ஆம் ஆண்டு வவுனியோ - தோண்டிககுைம் �கு 
திககு வடககோகப் புலிகளின் நடமோடடம் இருப்�தோக அஙகு �ங 
கர் அலமத்துக கோத்திருந்பதோம். புைனோயவுத் துலறயினர் இன்று 
தோககுதல் நடககும் நோலை தோககுதல் நடககும் என்று எமககுத் 

தகவல் தருவோர்கள். எனினும் 13 மோதஙகளின் பின்ப� இைக 
குக கிலடத்தது. புலிகள் வ�ோதுமககள்ப�ோை ெோதோைை 

உலடயில் வந்து (ெோககுகளுககுள் ஆயுதஙகலைக 
வகோண்டுவந்து) தோககுதல் நடத்தினர். நோன் 

இருந்த �ஙகருககு 2 ஆர்.பி.ஜி வெல்கலை 
அடித்தோர்கள். எஙகள் �ஙகர் �ைமோகப் 
ப�ோடப்�டடிருந்ததோல் �ோதிப்பு இருகக 
வில்லை. அந்த �ஙகர் அலமத்து 13 
மோதஙகள் கடந்துவிடடதோல் அந்த 
�ஙகருககுள் யோரும் இருகக வோயப் 
பில்லை என்று புலிகள் முடிவவடுத்தி 
ருகக பவண்டும். நோனும் எனது 
உதவியோைர் ஒருவரும் அந்த 
�ஙகரில் இருப்�து வைககம்.

5 நிமிடத்தில் 
22 பேரரக ச்கொன்பறேன்
1992 ஏப்ைல் மோதம் அந்தச் 

ெம்�வம் நடந்தது. எனது உதவி 
யோைர் கோலை உைலவ உண்டுவிடடு 
எனது உைலவ எடுத்துவைச் வென் 
றிருந்தோர். அவர் வென்ற ெறறுபநைத்தில் 
ஏ9 வீதியின் இரு மருஙகிலும் புலிகள் 

தயோர்ப்�டுத்தலில் நின்றோர்கள். எனது 
�ஙகரிலிருந்து 800 மீறறர் தூைத்தில் நின் 

றோர்கள். இைககுக கிலடத்ததும் சிலனப் 
�ைோல் தோககிபனன். முதலில் மகசினில் இருந்த 

10 குண்டுகைோல் 10 ப�ரின் தலைககு வவடி 
லவத்பதன். மீண்டும் ஒரு மகசிலன மோறறி பமலும் 

10 ப�ருககு தலையில் சுடபடன். பின்னர் தனிக குண்டுகள் 
2 �ோவித்து பமலும் இருவலைச் சுடபடன். இந்தத் தோககுதல் 
வவறும் 5 நிமிட பநைத்தில் நடந்து முடிந்தது. 

இந்தத் தோககுதல் நடந்து 5 வருட கோைமோகப் புலிகள் யோருபம 
தோககுதல் நடந்த �குதிககு வைவில்லை. அந்த 22 புலிகலையும் 
கோவு வகோடுத்ததறகோக அந்த அணிககுத் தலைலம தோஙகி வந்த 
தலைவலைப் புலிகள் சுடடதோகப் பின்னர் அறிந்பதன்.

ேல பவ்கய - 1
1991 ஜூலை 14 வதோடககம் ஓகஸ்ட 9 வலை 26 நோள்கள் 

�ைபவகய -1 தோககுதல் நடந்தது. இதறகுப் புலிகள் தமது தோககு 
தலுககு ஆகோயக கடல்வழிச் ெமர் என்று வ�யரிடடனர். �ல்பவறு 
முலனகளில் இருந்து ஆலையிறலவ பநோககி இந்தத் தோககு 
தலைத் வதோடுத்திருந்தப�ோதும் வ�ரு வவளியோன கை நிைவ 
ைத்தில் இருந்த பிைச்சிலனகள் எனப் �ல்பவறு கோைணிகைோல் புலி 
களின் 603 ப�ோைோளிகள் இறந்தனர். ஆலையிறவு முகோலமப் 
�ோதுகோப்�தறகோக �லடயினலை வவறறிலைகபகணியில் கடல் 
மோர்ககமோகோத் தலையிறககினோர்கள். இந்தத் தோககுதலுககு 
வஜனைல் வகோப்ப� கடுவ, இன்லறய பீல்ட மோர்ெல் ெைத் வ�ோன் 
பெக, பிரிபகடியர் விஜய விமைைடை ப�ோன்றவர்கள் தலைலம 
தோஙகினோர்கள்.

இரொணுவப் 
புல்னொய்
வொளர்்களின் 

�்கவல்ேடி ேரட மு்கொம் 
எல்ரல்களில் மொரல 5 

மணிககும் 5.30 மணிககும் 
இரடப்ேடட பநரத்தில் புலி்கள் 

வந்து கிரளபமொர் 
சேொருத்துவொர்்கள். அவர்்களின் 
பநொக்கம் ேரடயி்னர் பேொய் 

வருகிறே இடத்தில் 
�ொககு�ல் 
செய்வப�
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புலிப் ப�ோரோளியின் தலைலை �ங்கருக்கு அரு 
கில் நட்டு லைதபதன்

சிலைப்�ர் துப்�ோக்கிதோரர்்களோ்க நோனும் இன் 
னைோருைரும் அஙகு ்களமிறக்்கப்�ட்படோம். அஙகு 
னதன்ைநபதோட்டம் ஒன்றுக்குள் இருநது புலி்களின் 
இைக்குக்கு அடிதபதன். அதில் 9 ப�ர் ன்கோல்ைப் 
�ட்டைர். மீண்டும் 1997 தோக்குதல் ்கோைததிலும் 
நோன் அஙகு ்கடலைைோற்றிபைன். ஒரு நோள் ்கோலை 
யில் புலி்கள் ைசமிருநத �க்்கததில் சோதோரணைோ்கப் 
�ைர் உைவுைலதக் ்கண்படன். தோக்குதலை நடததி 
விட்டு ஒருைரின் தலைலை னைட்டினைடுதது 2 கிழ 
லை்கள் ைலர நிைததில் புலததது விட்டுப் பின்ைர் 
அலதச் சுததம் னசய்து அநத ைண்லடபைோட்லட 
எைது �ங்கருக்கு அருகில் ஒரு தடியில் குததி 
லைததிருநபதன். 

அன்லறை திைம் அஙகு உைோவிைைர்்கள். 
ைட்டக்்களப்பிலிருநது ன்கோண்டு ைரப்�ட்ட புலி 
அணியிைர். அைர்்களுக்குப் பூப்கோள ரீதியில் புலி 
்கள் எஙகு நிற்கிறோர்்கள் �லடயிைர் எஙகு நிற்கி 
றோர்்கள் என்ற விடைம் விளங்கவில்லை. தலை 
னைட்டிை முண்டததிலிருநத தரவு்கலள லைதது 
புைைோய்வுத துலறயிைர் அது ைட்டக்்களப்பு தலை 
ைரின் தலை என்று எைக்குச் னசோன்ைோர்்கள்.

ப�ோர் உக்கிரம்
�லடயிைர் ஆலணயிறவுக்குச்னசல்லும் �ோலத 

்கலளப் புலி்கள் தம்ைசப்�டுததியிருநதோர்்கள். மீண் 
டும் அநத இடங்கலளக் ல்கப்�ற்ற �லடயிைர் 
முைன்றப�ோது புலி்கள் உக்கிரைோ்கத தோக்கிைதோல் 
அதி்கைோைைர்்கள் இறநதுப�்கவும் ்கோைப்�டவும் 
பநரிட்டது. அநத இடததில் நிலைனைடுப்�து சிரை 
ைோ்க இருநதது. அதி்கோலை 5.30 ைணிக்குள் உரிை 
இடங்களுக்குச் னசன்று நிலைனைடுக்்க பைண்டும். 
இல்ைோவிட்டோல் புலி்கள் எங்கலளக் ்கண்டுவிடுைர்.

இநதச் சண்லடயில் முதல்நோள் நிலைனைடுதது 
13 ப�ருக்கு தலையில் னைடி லைதபதன். இரண் 
டோைது நோள் 17 ப�ருக்கு னைடி லைதபதன். பின் 
ைர் ஒவனைோரு நோளும் 3 அல்ைது 4 ப�லரச் சுட் 
படன். இநத நோள்்களில் எைக்கு நன்கு �ழக்்கைோை 
ன�ோததி்கோன�ோை என்ற �லட அதி்கோரிலைக் 
்கண்டு ்கலததபதன். நோங்கள் நிற்கும் ்கள நிைை 
ரதலத அைருக்கு எடுததுக் கூறிபைன். பின்ைர் 
அைர்்களது அணியிைர் ைநது நோம் இருநத இடத 
லதப் ன�ோறுப்ன�டுததோர்்கள். நோன் னைபறோரு 
இடததில் நிலைனைடுதபதன்.

2 ஆயிரைோம் ஆண்டு லத முதல் நோள் �ைோலி 
�லட மு்கோம் ன�ோறுப்�ோளரோ்க இருநத பிரிப்கடிைர் 
அைரதுங்க ஆலணயிறவுக் ்களமுலைலைப் 
�ோர்க்்க ைருைதோ்க ஏற்�ோடு்கள் நடநதுன்கோண்டி 
ருநதப�ோது புலிப் ப�ோரோளி்கள் இருைர் ஒரு 
பைோட்டலரக் ன்கோண்டு ைநது எம்லை பநோக்கிப் 
ன�ோருததுைலதக் ்கண்படன் உடைடிைோ்க அநத 
இருைருக்கும் தலை்களுக்கும் னைடி லைதபதன்.

�லளக்கு அருகில் னதன்ைஞபதோட்டப் �குதியில் 
குவிக்்கப்�ட்டிருநத ன�ோச்சு ைட்லடக்குள் புகுநது 
ஒரு சிறிை இலடனைளியூடோ்க அைதோனிததுக் 
ன்கோண்டிருநதப�ோது உைரைோை, �ருதத புலி்களின் 
தலைைர்்களில் ஒருைர் இைஙல்கத தலரப்�லட 
உலடயில் னெல்ைட் ஜக்்கற்று்கள் அணிநது 15 
ப�ர் ைலர அைலரச் சுற்றி (அைர்்களும் அபத 
ப�ோன்ற உலடைணிநது) னசல்ைலதக் ்கண்படன். 
நோன் இருநத இடததுக்கு மி்க அண்லையில் அநத 
இைக்குக் கிலடததப�ோதிலும் தோக்குதல் நடததிைோல் 
நோன் தப்� முடிைோத சூழல் இருநததோல் சுடவில்லை. 
நோன் ்கண்ணோல் �ோர்க்்கக்கூடிை ஒரு சிறிை ஓட் 
லடக்குள்ளோல் ைட்டுபை அைர்்கலளப் �ோர்க்்க 
முடிநதது. 

ைறுநோள் பைஜர் சோநத பெரததிடம் இது�ற்றிக் 
கூறிபைன். அஙகு ைநதுப�ோைது புலி்களின் ்கடற் 
�லடத தள�தி சூலச என்றோர். எைக்கு மி்கவும் 
துக்்கைோ்க இருநதது. தைறவிட்ட சநதர்ப்�தலத 
நிலைதது இன்றுைலர பைதலைப்�டுகிபறன்.

எைது இநதத தோக்குதல்்களுக்்கோ்க ரணசூர, ரண 
விரு ஆகிை இரண்டு �தக்்கங்கலள ஒபர நோளில் 
ஜைோதி�தி சநதிரி்கோ ைழஙகிைோர். அநத நி்கழ்வுக்கு 
4 நோள்்களுக்கு முன்ைதோ்க நோன் �ைோலியிலிருநது 
ரதைைோைலைக்கு ைோன்�லட ைோனூர்தியில் 
ப�ோய்க்ன்கோண்டிருநதப�ோது புலி்கள் ைததிை ைஙகி 
லைத தோக்கி அது எரிநதுன்கோண்டிருப்�லத ைோைத 
திலிருநதைோறு அைதோனிதபதன்.

உலறப்புணைோை குழம்பு 
நம்ைைர்்களின் உணவில் 
முக்கிை இடம்பிடிப்�து. 
குழம்பில்ைோத ைதிை 
உணபை இல்லை 
எைைோம். ைதிை 
உணலைத தோண்டி 
ைற்லறைபநர 
உணவு்களிலும் 
தவிர்க்்க 
முடிைோைலிருக்கிறது 
குழம்புக் ்கறி. 

இநதக் குழம்புக் 
்கறி ைல்க பசரோைல் 
ருசிக்கும் உணவில்லை 
என்கிற நிலைதோன் 
இஙகிருக்கிறது. இததல்கை 
குழம்பிலும் �ை ைல்க்கள், 
ர்கங்கலளக் ்கண்டறிநது ஆக்கி 
உண்டு ைருகிறோர்்கள். இதைோல் 
நம்ைைர்்கள் ைததியில் �ை குழம்பு 
ைல்க்கள் இருக்கின்றை. பிரட்டைோ்க, 
தண்ணீர் அதி்கைோ்க, �ோல்; 
பசர்க்்கோைல் உலறப்�ோ்க, தூள் 
பசர்க்்கோைல் மிளகு, சீர்கம் பசர்தத 
பிரட்டைோ்க எைப் �ை ைல்கக் 
குழம்புக் ்கறி்கள் இருக்கின்றை. அதில் 

ஒன்றுதோன் ைற்றல் 
குழம்புக்்கறியும். 
இதற்்கோ்க 
ைற்றலிடக்கூடிை 
்கோய்்கறி்கள், 
ைரக்்கறி்கலளத 
னதரிவு 
னசய்கிறோர்்கள்.

பதலை 
ைோை 
ன�ோருள்்கள்
ைற்றல் 

ப�ோட்டுப் 
�ோது்கோதது 

லைததிருக்்கக்கூடிை 
�ோ்கற்்கோய், 

சுண்லடக்்கோய், தக்்கோளி 
ஆகிைைற்றில் ஒன்லற இதற்குச் 
பசர்ததுக்ன்கோள்ள முடியும். அததுடன், 
்கடுகு, னைநதைம், னசததல் மிள்கோய், 
்கறிபைப்பிலை, னைங்கோைம், 
�ழப்புளி, உப்பு ஆகிைைவும் 
ைழலைைோை ்கறிக்கு ஏற்றளவில் 
பதலை.

்கறிைோக்குைது எப்�டி?
னைங்கோைம், ்கடுகு, னைநதைம், 

துண்டோக்்கப்�ட்ட னசததல் மிள்கோய், 
்கறிபைப்பிலை ஆகிைைற்லறத 
தோழிததுப் பின்ைர் அதற்குள் 
ைற்றலைப் ப�ோட்டுப் 
ன�ோரிைவிடபைண்டும். ைற்றல் 
ைதஙகிைர உப்பும் மிள்கோய்த தூளும் 
புளியும் பசர்தது நீரில் ்கலரதது 
அடுப்பிலுள்ள ைற்றல் ்கைலையுடன் 
பசர்க்்கபைண்டும். பின்ைர் நன்கு 
ன்கோதிக்்கவிட்டு நீர்ைற்றிக் குழம்பு 
இறு்க ைரும்ைலர பை்கவிடவும். 
உப்புப், புளிலைச் சரி�ோர்தது 
இறக்கிைோல் சுலைைோை ைற்றல் 
குழம்பு தைோர்.

உலகம் திருந்துகின்றது!உலகம் திருந்துகின்றது!
உைகிபைபை மி்கவும் �ழலைைோை 

னைப்�ைண்டை ைலழக்்கோடு்களோை னடய் 
ன்ட்ரீ ைலழக்்கோடு்கள் ஆஸ்திபரலி 
ைோவிலுள்ள ஆதி குடி்களிடபை திரும்� 
ஒப்�லடக்்கப்�ட்டுள்ளது.

அரசுக்கும் ஆதிக்குடி சமூ்கததுக்கும் 
ஏற்�ட்ட ஒரு ைரைோற்றுச் சிறப்புமிக்்க 
ஒப்�நதததின் கீழ் இநத ்கோடு்கள் ஒப்� 
லடக்்கப்�டுகின்றை.

ஐநோவின் யுனைஸ்ப்கோ அலைப்பின் 
உை்கப் �ோரம்�ரிை இடைோ்க அறிவிக்்கப் 
�ட்டுள்ள இநத ைலழக் ்கோடு்கள் சுைோர் 
18 ப்கோடி ஆண்டு்கள் �ழலைைோைலை. 

ஆதிக்குடி்கள் �ை தலைமுலற்களோ்க 
இஙகு ைசிதது ைருகின்றைர்.

தற்ப�ோலதை ஒப்�நதததின்�டி குயின்ஸ் 
ைோநது ைோ்கோண அரசு ைற்றும் ஈஸ்டர்ன் 
குக்கு ைைோஞசி ஆதிக்குடி ைக்்கள் ஆகி 
பைோர் இநத ைலழக்்கோடு்கலள ஒன்றோ்க 
நிர்ைகிப்�ோர்்கள்.கிபரட் ப�ரிைர் ரீீஃப் 
�ைளததிட்லட ஒட்டி இநத ைலழக் ்கோடு 
்கள் அலைநதுள்ளை.

ஆஸ்திபரலிைோவின் மி்கவும் பிர�ை 
ைோை சுற்றுைோ இடங்களில் இநத ைலழக் 
்கோடு்களும் ஒன்று.
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கனடாவில் வாழ்கின்ற தமிழ்ப் பெணகள் இருவர் ஓரினச் சேர்க்கக 
இகையாக மாறியிருக்கின்றனர். கேவத் தமிழ் முக்றப்ெடி 

அவர்கள் தமது வாழ்க்கககயத் பதாடங்கிய விடயம் கடநத வாரம் 
சூடுபிடித்திருநதது. இநது முக்றப்ெடி சேகை, சோடகனகள் என அந 
தத் திருமைம் நடத்தப்ெட்டிருக்கி்றது. பிராமைர் ஒருவர் மநதிரம் ஓதித் 
தாலிகய எடுத்துக்பகாடுத்திருக்கி்றார். 

இநதத் திருமைத்கத ஆதரிக்கும், எதிர்க்கும் கருத்து பவளியிடு 
ெவர்கள் ஒருபு்றமிருக்க இகத விமர்சிக்கும் இருோராரும் திருமைத்கத 
நடத்தி கவத்த பிராமைகரக் குறிகவத்துக் கடுகமயாக விமர்சிப்ெகதக் 
காைமுடிகி்றது. ெைத்துக்காக எகதயும் மாற்றைாமா? கைாோரத்கத 
அழிக்கைாமா? இதறகு இநது மதத்தில் அனுமதி உணடா? எனக் 
சகள்விகள் ெை எழுப்ெப்ெடுகின்றன.

கன்னிகா தானம் என்்பது என்ன?
கனனிகா தானம் ொராம்ெரியத் தமிழ்ப் ெணொட்டில் உருவான ஒரு 

கருத்தல்ை. பிரமாணிய உட்புகுத்தைால் ஏறெடுத்தப்ெட்டதுதான. இதன 
பிரகாரம் ொர்த்தால் கனனிகாதானம் பேயெவனுக்கு (பெணணின 
தநகத) முனனால் உள்்ள ெத்துத் தகைமுக்றயும் பினனாலுள்்ள ெத்துத் 
தகைமுக்றயும் (இனனும் பி்றக்காத தகைமுக்ற) கனனிகாதானம் 
பேயெவனது தகைமுக்றயும் சேர்த்து ஆகபமாத்தம் 21 தகைமுக்ற 
கக்ளயும் ககரசேர்க்கும் விதமாகசவ இநதக் கனனிகாதானம் வி்ளங் 
குகி்றது. இநத அடிப்ெகடயிசைசய இநத மகாதானத்கதச் பேயகிச்றன 
எனெசத அநத மநதிரத்தின பொருள்.

ஒரு வம்ே விருத்திக்காக எம் குை வி்ளக்கக (மகக்ள) உனக்கு 
(மாப்பிள்க்ளக்கு) தானமாக அளிக்கிச்றன எனறு தநகதயால் பேயயப் 
ெடும் தானமாகசவ கனனிகாதானம் அகமகி்றது.

இரண்டு கன்னிகளின் திருமணம்
திருமைம் எனெது இரணடு குடும்ெங்கக்ள இகைத்துத் தீர்மா 

னிக்கின்ற விடயமாக இருக்கி்றது. அதிலும் பேவவாயக்குற்றப் பிரச் 
சிகன, சயானிப் பொருத்தம் எனப் ெல்சவறு விடயங்கக்ளச் ோதகத் 
தில் ொர்த்சத திருமைங்கள் நிச்ேயிக்கப்ெடுகின்றன. இவவாறு பேய 
யப்ெடுகின்ற திருமைங்கச்ள ெை ேமயங்களில் சகள்விக்குறியாகும் 
நிகையில் உள்்ளன. 

இவவா்றான சூழலில் கனடாவில் நடநத இநதத் திருமைம் கனனி 
கள் இருவருக்கிகடயில் நடநதது எனெகதவிட இநதுமதப் பிராமைர் 
ஒருவர் எவவாறு இகதச் பேயது கவக்க முடியும் எனெகதப் முதன 
கமக் சகள்வியாக எழுப்பியுள்்ளது.

ேமூக மாற்றம் எனெது இைகுவாக ஏறெட்டு விடுவதில்கை. தமிழ்ச் 
ேமூகத்தில் ோதி மாறி ஆண, பெண திருமைம் பேயதாசை ெை முரண 
ொடுகள் வகேகள் எழுநதுவிடும். அப்ெடியிருக்கும்சொது கட்டுப்பெட் 
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டித் தமிழ்ச் ேமூகம் இகத மட்டும் விட்டுவிடுமா 
எனன? 

இதுவிடயத்தில் சிைர் மிக உயர்நத நிகையில் 
நினறு கருத்து பவளியிட்டுள்்ளனர். அவவா்றான 
வர்கள் நகடமுக்றயில் ோதி முரணொட்கடக்கூடத் 
தாணடமுடியாதவர்க்ளாக இருப்ெதும் யதார்த்தமாக 
இருக்கி்றது. அசநகமாக ஒரு பொதுவிடயத்தில் 
கருத்து பவளியிடுெவர்கள் தம்ம்ளவில் இருநது 
அதுெறறிச் சிநதிப்ெதில்கை. முனனிகையில் நினறு 
கருத்துக் கூறுவசத வழக்கம். அத்தககய பிரச் 
சிகன ஒனறு தனது மகளுக்கு ஏறெட்டால் அவர் 
களின பவளிப்ொடு சவறு விதமாக இருக்கும். 
யாசரா பி்றத்தியான பெற்ற பிள்க்ளகக்ள கவத்து 
ேமூகப் ெரிசோதகன நடத்துவது இவவா்றான 
வர்களிடம் காைப்ெடும் பொதுவான சொக்காக 
வுள்்ளது. 

சொராட்ட காைத்தில் யாருகடயசதா பிள்க்ள 
கள் சொராடி இ்றநதசொதும் அகத முனனிகை 
யிலிருநது ொர்த்த அசத ேமூகம் சொராட்டம் 
முடிநத பினனர் சொராட்டத்தில் ஈடுெட்டவர்கக்ளத் 
தீணடத்தகாத ேமூகமாகப் ொர்த்தகதயும் காைமுடி 
யும்.

சமூக வலைததளப் ்பதிவுகள்
இநதத் திருமைத்கத எதிர்ப்ெவர்கள் சிைரின 

ேமூக வகைத்த்ளப் ெதிவுகள் வருமாறு (சிை 
ெதிவுகள் தூஷை பமாழியில் எழுதப்ெட்டுமுள்்ளன).

''இரு மனசநாயாளிகக்ளத் திருப்திப்ெடுத்திய 
ெை ஆகேபகாணட ஆணமீகக் பகாள்ககயற்ற 
ஒரு அநதைரின சவகை'',  ''அதுகள் இரணடும் 
எனனவாவது பேயதிறறுப்சொகட்டும். அங்கு 
சொய நிறகும் ஐயர்மாகர எனபனணடு போல் 

லு்றது'',  ''பிராமைர்கள் ெைத்துக்காக எகதயும் பேய வார் 
கள். சிகைகளுக்கு மநதிரம் போல்லும் பிராமைர்கள் ஓரி 
னச் சேர்க்ககத் திருமைத்துக்கும் ஒனக்ற கவத்திருப்ொர்கள். 
ேமஸ்கிருத பமாழியில் கூறினால் யாருக்குத்தான புரியப்சொகி 
்றது''

ஒரு காைத்தில் தமிழ் சினிமாகவ தனது இடுப்பு மடிப்பில் 
போருக்கி கவத்திருநத கவர்ச்சி நடிகக சில்க்சுமிதாகவப் 
சொை ஒரு நடிககயாக வரசவணடும் எனகி்ற கனசவாடு இருப் 
ெவர் டிக்டாக் இைக்கியா. 

டிக்டாக் ேமூக வகைத்த்ளத்தில் கவர்ச்சி ஆடல் துணுக்கு 
கக்ளப் ெதிசவறறியதன மூைம் புகழ்பெற்றவர். அதன வழிசய 
கிகடத்த வாயப்பில் ஒரு திகரப்ெடத்திலும் நடித்து முடித்திருக் 
கி்றார். நீ சுடத்தான வநதியா எனறு தகைப்பிடப்ெட்டுள்்ள 
இநதப் ெடத்கத ொர்த்த தணிககக் குழு திைறிப்சொனதாகத் 
தகவல். 

முதலில் ஒருவர் ொர்த்து பினனர் நானகு செர் பகாணட குழு 
விறகு அனுப்பி அவர்களும் எனன பேயவது எனறு பதரியாது 
முடிகயப் பியத்துக்பகாணடு ககடசியாக ஒருவழியாக வயது 
வநதவர்களுக்கு மட்டும் எனகி்ற ோனறிதசழாடு அனுமதித்திருக் 
கி்றார்கள். ெடம் விகரவில் பவளிவர இருக்கிது. ெடத் 
தயாரிப்பில் இைக்கிய நனகு ஒத்துகழத்தார் எனறு ொராட்டு 
கின்றது ெடக்குழு.

டிக்டாக இலககியடாவின்
'நீ சு்த்டான் வந்தியடா'

(10ம் ெக்கம் ொர்க்க)

ஒரு வம்ச 
விருத
திககாக எம் 
குை 
விளகலக 
(மகலள) 
உனககு 
(மாப்பிள்
லளககு) 
தானமாக 
அளிககிறேன் 
என்று 
தந்லதயால் 
சசயயப்்படும் 
தானமாகறவ 
கன்னி
காதானம்
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சிறுவர் பள்ளி ஆசிரியராக இருக்கிறார் 
ஜெம்ா. அவரும அவரது காதலன் 

டாமும வீடுததடிக் ஜகாண்டிருக்கிறார்கள். 
ஜதாடர் குடியிருப்புகளை அள்த்து விற்கின்ற 
முகவர் ஒருவளர அவரது அலுவலகத்துக்குச் 
ஜென்று ெந்திக்கிறார்கள். அந்த அலுவலகத்தில் 
வீடு ்ாதிரிகள் ஜெயயப்பட்டிருக்கின்றன. 
அவற்ளறப் பார்ளவயிடுவளதவிட தேரில் 
ஜென்று அருகிலுள்ை உஙகள் வருஙகால வீட் 
ளடதய பார்த்து வரலாம என்றுகூறி அந்த முக 
வர் ஜெம்ாளவயும டாள்யும அளைத்துச் 
ஜெல்கிறார். 

காரில் ஜெல்லும அந்த முகவளரப் பின் 
ஜதாடர்ந்து ஒதர ்ாதிரியான வீடுகள் நிளற 
ந்த பகுதிக்குள் காதலர்கள் ஜெல்கின்றனர். 
அஙகுள்ை 9ஆம இலக்க வீட்ளட அளைத்துச் 
ஜென்று காட்டும முகவர் விசித்திர்ாக ேடந்து 
ஜகாள்கிறார். வீட்ளடச் சுற்றிக் காட்டுவதன் 
ஒரு பகுதியாகப் பின்புறத் ததாட்டப் பகுதி 
ளயக் காட்டியபின் காணா்ல் தபாயவிடுகிறார். 
வீட்டுக்கு ஜவளிதய வந்து பார்த்தால் அவரு 
ளடய காளரயும காணவில்ளல. காதலர்கள் 
வந்த கார் ் ாத்திரம நிற்கிறது. அதில் ஏறி அந் 
தக் குடியிருப்புப் பகுதியில் இருந்து ஜவளி 
தயற முயன்றதபாது ்றுபடியும ்றுபடியும அந்த 9ஆம இலக்க 
வீட்டுக்கு முன்பாகதவ வந்து நிற்கின்றனர். 

ஒதர ் ாதிரியான வீதி, குடியிருப்புகைால் குைமபிப்தபாயக் காரின் 
எரிஜபாருள் தீரும வளர அஙதகதய சுற்றி அளலச்ெல் பட்டுச் தொர் 

வளடந்து தபாகிறார்கள். இருவரது ளகதபசிகளிலும ெமிக்ளஞைகூட 
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இல்ல்ல் இருக்கிறது. 
அன்றிரவு அந்த வீட் 
டில் தூஙகி எழுந்து ் று 
ோள் காளலயில், அந்த 
வீட்டின் கூளரக்கு 
ஏறிப் பார்க்குமதபாது 
தான் விபரீதம புரிகிறது. 
கண்ணுக் ஜ க ட் டி ய 
தூரம வளர எல்லாத் 
ஒதர ் ாதிரியான கூளர 
களும வீடுகளும வீதி 
களு்ாக இருக்கின்றன. 
சூ ரி ய  ஒளிளய ப் 
பார்த்து ஒதர திளெயில் 
ேடந்துஜென்று ஜவளிதயற முயன்றும முடியா 
்ல்தபாகிறது. சூரியன், வானம, முகிற்கூட்டஙகள் 
என எல்லாத் ஜெயற்ளகதபால ஒதர வடிவில் 
இருக்கின்றன. இவவாறான சிக்கலில் இருந்து 
அவர்கைால் ஜவளிதயற முடிந்ததா? இல்ளலயா?, 
அஙகு அவர்கள் எதிர்ஜகாள்ளும விபரீதஙகள், 
ெவால்கள் என்ன என்பதுதான் மீதிக்களத.

இஙத ஆஙகிலப் படத்ளதப் பார்க்குமதபாது 
''பிக்ஜபாஸ்'' நிகழ்ச்சி நிளனவுக்கு வரலாம. 
ஜவளித்ஜதாடர்புகள் இல்லா்ல் மூடிய வீட்டுக்குள் 

உணவு, உளடகளை வைஙகி வாைளவப்பதாகவும, அவர்களின் 
இயல்புகளை, ஜவளிப்பாடுகளை இரசிப்பதாகவும கிட்டத்தட்ட 
பிக்ஜபாஸ் பாணியில் காதலர்கள் ேடத்தப்படுவார்கள். குைந்ளத 
ஒன்ளறப் ஜபட்டிக்குள் ளவத்து அனுப்பி அளத வைர்க்கு்ாறு 

அறிவுறுத்தல் வைஙகப்படுவதும, தினமும 
உணவுப் ஜபாருள்களைப் ஜபட்டிக்குள் ளவத்து 
விட்டுச் ஜெல்வதுமகூட அளத ஒத்ததாகத்தான் 
இருக்கும. ஆனால், பிக்ஜபாஸ்தபால ஜவற்றியாைர் 
தீர்்ானிக்கப்படா்ல் அந்தக் குடியிருப்பின் 
பின்னாலுள்ை ் ர்்த்தின் முடிவு ஜகாளலக்கை்ாக 
இருப்பதுதான் இஙகு பரபரப்ளப ஏற்படுத்தும 
விடயம.  

ஜபட்டிக்குள் ளவத்து அனுப்பப்பட்ட குைந்ளத 
98 ோள்களில் பத்து வயதுச் சிறுவளனப் தபால 
வைர்ந்துவிடுகிறது. விதோத ்னிதனாக 
ேடந்துஜகாள்ளும அளத டாம விலக்கி ளவக்க, 
ஜெம்ா அதன் மீது அன்பு ஜெலுத்துகிறாள். 
அந்த இடத்திலிருந்து ஜவளிதயறும விடாமுயற்சி  
யாக டாம நிலத்ளதத் ததாண்டிக் ஜகாண்தடயி 
ருக்கிறான்.  சிறுவன் விளரவில் இளைஞைனாக 
முதிர்ச்சி ஜபறுகிறான். கிடஙகு ததாண்டிக் ஜகாண் 
டிருக்கும டாம தோயவாயப்படுகிறான். ஒரு கட் 
டத்தில் அந்தக் கிடஙகுக்குள் ஜபாதி ஜெயயப்பட்டுச் 
ெடலம புளதக்கப்பட்டிருப்பளதக் காண்கிறான். 
டாமுக்கு உதவு்ாறு அந்த இளைஞைனிடம 
தகாருமதபாது, அவருளடய தேரம முடிந்து 
விட்டது என்று ஜொல்லிச் ஜெல்கிறான் அவன். 
்றுோள் காளல டாம இறந்ததும ஜவற்றுப் 

ளபயில் ளவத்து, டாம ததாண்டிய கிடஙகுக்குள் வீசுகிறான் அந்த 

சூரியன், வானம், 
முகிற்கூட்டங்கள் 
என எல்ாமே 
செயற்்்கம�ா் 
ஒமே வடிவில 
இருக்கின்்றன. 
இவவா்றான 

சிக்்கலில இருந்து 
அவர்களால 
சவளிமய்ற 
முடிந்்த்தா? 
இல்்யா?, 
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இளைஞன்.
மறுநாள் வெளியே நின்்ற 

காருக்குள் வெமமாய�ாய் 
மள்றந்திருக்கி்றாள். வெமமா 
ளெக் காணாமல் யேடும இளை 
ஞனின் பின்்ால் வென்று பிக் 
கா்ால் அெள்த் ோக்க 
அென் வீதிக் களைத் ேைத்துக்குள் 
புகுந்து விலஙளகபய�ால ோவிப 
�ாய்ந்து அேற்குள் �துஙகி விடு 
கி்றான். அந்ேப �ாோைத்திலும 
கட்ட்டஙகள் வீடுகள் இருக் 
கின்்ற். அெள்ப பின்வோ்ட 
ரும வெமமாவும �லவீ்மாகி 
மேக்க நிளலயில் இருக்க அெ 
ளையும ஒரு ள�க்குள் ய�ாடடு 
்டாம யோண்டிே குழிக்குள் 
புளேக்கி்றான் இளைஞன். பின் 
்ர் அென் காளை எடுத்துக் 

வகாண்டு வீடடு மாதிரிகள் 
காடசிப�டுத்ேப�டடிருக்கின்்ற 
முந்ளேே அலுெலகத்துக்குச் 
வென்று பிறிவோரு இளணகளைச் 
ெந்திக்கும காடசி ெருகி்றது. 
�்டம முடிகி்றது.

யகைட ஷான்லியு்டன் ோன் 
இளணந்து எழுதிே ஒரு 
களேயிலிருந்து இந்ேப �்டத்ளே 
இேக்குநர் யலார்கன் பின்ய்கன் 
2019இல் �்டமாக்கி வெளி யிட 
்டார். திளைக் களே மீது ஏைாை 
மா் யகள்விகள், விமர்ெ்ஙகள் 
முன்ளெக்கப�ட்டாலும வித்தி 
ோெமா் அறிவிேல் புள் 
களேத் திகில் காடசிப�டுத்ேல்கள் 
சுொைஸேமா் திளை விருந்ோக 
இந்ேப �்டத்ளே ைசிக்க ளெக் 
கலாம...!

வ�ாதுொகயெ எல்லா வி்டேஙகளிலும நமமெர்கள் சுத்துமாத்துச் 
வெய்கின்்றெர்கைாகத்ோன் இருக்கின்்ற்ர். ேற்ய�ாளேே �ேணத் 
ேள்டக்காலத்தில் மாெட்டஙகளுக்கு வெளியேயும மாகாணஙகள் 
ோண்டியும வெல்ெேற்கா் ொக் அனுமதிகளைப வ�றுெதில் 
அதிக சுத்துமாத்துகளில் நமமெர்கள் ஈடு�டுகி்றார்கள் என்று அறிே 
முடிகி்றது. 

ோழப�ாண மாெட்ட வெேலகத்தில் �ணிோற்றுகின்்ற எ்து 
நண்�ர் ஒருெர் இது�ற்றிக் கூறுளகயில், ஏயோ ஒன்ள்றக் காைணம 
காடடி ொக் அனுமதிளே எடுத்துவிடும சிலர் அளே ளெத்துப 
�ணம உளைக்கும யெறு ந்டெடிக்ளககளில் ஈடு�டுகின்்ற்ர் - என் 
்றார். 

ஒருெர் ே்து வலாறி ஒன்றில் வகாழுமபுக்குப வ�ாருள்கள் ஏற் 
றிச்வெல்ெேற்கு அனுமதி ேருமாறு யகடடு  மாெட்ட வெேலகத்துக்கு 
ெந்ேய�ாது, அெருக்கு அனுமதி ெைஙகுெதில் சிக்கல்கள் உள்ை் 
என்று �ல ே்டளெகள் எடுத்துக்கூ்றப�டடுள்ைது. ஆ்ாலும அெர் 
அஙகு �ல மணியநைம காத்திருந்து அலுெலர்களுக்குத் வோல்ளல 
வகாடுத்திருக்கி்றார். இறுதி யநைத்தில் அனுமதி வ�ற்றுச் வென்றுள்ைார். 
பின்புோன் வேரிேெந்ேது அெர் வலாறி என்று வ�ாய் வொல்லி ஒரு 
ய�ருந்தின் இலக்கத்துக்கு அனுமதி வ�ற்்றது. அந்ேப ய�ருந்து 
வகாழுமபுக்குச் வெல்ெேற்கா் அனுமதிளேப வ�ற்றுப �லளை 
அதில் ஏற்றிக்வகாண்டு வகாழுமபுக்குப ய�ாயிருக்கி்றார்.

இன்வ்ாருெர் ே்து ளைேஸ ைக ொனில் ோழப�ாணத்திலிருந்து 

புத்ேைத்துக்கு இ்றாலுக்கு உணொகப ய�ாடுெேற்கா் புழுக்களை 
எடுத்துச்வெல்ெேற்கு அனுமதி யகடடுச் வென்றிருக்கி்றார். அந்ேப 
புழுக்களை மீன் ஏற்றும குளிரூடடி ொக்ஙகளில்ோன் வகாண்டு 
வெல்ெது ெைளம. ஆ்ால், அெரும �ல மணித்திோலஙகள் அ்டம 
பிடித்து அனுமதிளேப வ�ற்றுச் வென்றுள்ைார். அெைது அந்ே அனு 
மதிக் கடிேத்தில், ''�ேணிகளுக்கு அனுமதியில்ளல. ொைதி மடடுயம 
வெல்ல அனுமதிக்கப�டுகின்்றது'' என்று அச்ெடித்துச் ொைதி மடடும 
�ேணம வெய்ே ஏற்�ாடு வெய்து ெைஙகப�டடிருக்கி்றது.

இயேய�ான்று மட்டக்கைபபில் இருந்து வகாழுமபுக்குச் வென்்ற 
ய�ருந்து ஒன்ள்றக் வகாழுமபுக்கு அருகிலுள்ை ஒரு காெலைணில் 
நிறுத்திச் யொேள்க்குட�டுத்திேய�ாது அந்ேப ய�ருந்து �ேணிப 
�ேற்கா் அனுமதி பிளைோ் ெழியில் வ�்றப�ட்டது என்றும 50 
�ேணிகளை ஏற்றிச் வென்்ற அந்ேச் வொகுசுப ய�ருந்தில் யமாட்டார் 
ளெக்கிள், ளெக்கிள்கள் மற்றும சில திருடடுபவ�ாருள்களைக் கீழ 
ேடடில் ஏற்றிச் வென்்றளேயும விொைளணகள் மூலம பின்்ர் காெல் 
துள்றயி்ர் கண்டுபிடித்துள்ை்ர்.

இது எல்லாெற்ள்றயுமவி்டப பிைான்சில் இருந்து திருமண ளெ� 
ெம ஒன்றுக்காக ெவுனிோவுக்கு ெந்ே 6 ேமிைர்கள் பிைான்சுக்குத் 
திருமபிச் வெல்ெேற்காக ோழப�ாணத்தில் பி.சி.ஆர். �ரியொேள்க்கு 
ெந்திருக்கி்றார்கள். அந்ேப �ரியொேள்யில் 5 ய�ருக்குத் வோற்று 
உறுதிப�டுத்ேப�டடிருக்கி்றது. அெர்களைத் ேனிளமப�டுத்தும 
முேற்சியில் சுகாோைத் துள்றயி்ர் இ்றஙகிேய�ாது அெர்கள் அள் 
ெரும ெட்டபூர்ெமற்்ற பி.சி.ஆர். அறிக்ளக ஒன்றில் ேமக்குத் வோற்று 
இல்ளல என்�ளேக் காடடிவிடடு ொனூர்தி ஏறிவிட்டார்கள் என்�து 
வேரிேெந்திருக்கி்றது.

வகாயைா்ாப வ�ருந்வோற்று என்�து உலகம முழுதும அச்சுறுத் 
ேளல ஏற்�டுத்தியிருக்கும நிளலயில் ேேக்கமின்றிப வ�ாய் வொல் 
லிப பிளைோ் �ேண அனுமதிகளைப வ�ற்றுச் ெட்டபூர்ெமற்்ற 
ந்டெடிக்ளககளில் சிலர் ஈடு�டுகி்றார்கள். இளேத் ேமது வகடடித் 
ே்ம என்றும அெர்கள் வ�ருளமோகச் வொல்ெது வ�ரும கெ 
ளலக்குரிேோக இருக்கி்றது. இந்ே ஏமாற்று யெளலகளைச் வெய் 
�ெர்களுக்கு ஒத்ோளெ ெைஙகுெர்களும இருக்கின்்ற்ர். இெர்கள் 
அதிகைவு �ணத்ளே விைேம வெய்ெது மடடுமல்லாது வகாயைா்ாத் 
வோற்ள்றயும �ைபபுகின்்ற்ர்.

தயாநிதி - நல்லூர்

பயணத் தடைக்காலப் 
பயண அனுமதியில் சுத்துமகாத்து
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இயற்கைப் பிறழ்வு
ஒரு வோல்குடியின் ொழக்ளக முள்றயில் பி்றழவுகள் ஏற்�டுமய�ாது 

அளேக் கண்டு மக்கள் அஞ்சுெது இேல்�ா் வி்டேயம. ஐயைாப 
�ாவில் 1960களில் ''அன்ரி ப்றா மூவமன்ற்'' அல்லது ''யநா ப்றா 
மூவமண்ற்'' என்்ற அளமபபுகள் வ�ண்களுக்கா் சுேந்திைத்ளே ெலி 
யுறுத்தி ஆர்ப�ாட்டம வெய்ே். அேன் பின்்ர் அது அஙகீகரிக் 
கப�ட்டது. 

அயேய�ால 20ஆம நூற்்றாண்டின் பிற்�குதியில் ஆண்களுக்கி 
ள்டயிலா் ஓரி்ச்யெர்க்ளக விெகாைம சில நாடுகளில் ெட்ட 
அஙகீகாைமும வ�ற்றிருக்கி்றது. இதில் ஈடு�டும ஆண்கள் ேமளம 
ஒரு �ால் உ்றவுக்காைர் என்�ளேப வ�ாதுவெளியில் அள்டோைப 
�டுத்துெேற்காக ஒரு காதில் மாத்திைம யோடு அணியும ெைக்கம 
ஐயைாபபிே, அவமரிக்க நாடுகளில் ஏற்�ட்டது. 

எல்லாெற்ள்றயும ோண்டி ஓரி்ச் யெர்க்ளகயில் ேமது ொழக்ளக 
ளேத் தீர்மானிக்கும அைவுக்கு ம்த்துணிவும அெர்கள் ொர்ந்ே 
இைண்டு குடும�ஙகளையும இணஙக ளெத்ே ேன்ளமயும ொோைண 
திருமண ளெ�ெத்ளேபய�ால் பிைாமணர் கலந்துவகாண்டு ோலி 
எடுத்துக் வகாடுத்ேதும இஙகு கெனிக்கப�்டயெண்டிே வி்டேயம.

முன்னுதாரணமாகும் ஆபத்து
வெளிநாடுகளில் ொழகின்்ற �ல வ�ண்கள் நாம ஆளணத் திரு 

மணம வெய்ேமாடய்டாம எ் (ேமிழ குடும�ஙகளில்) அ்டமபிடிப�ோல் 
�ல வ�ற்ய்றார் ேமது வ�ண் பிள்ளைகளின் ொழக்ளகளேத் 
தீர்மானிக்க முடிோது திண்்டாடி ெருகின்்ற்ர். இந்ே நிளலயில் ந்டந்ே 

இந்ேத் திரு 
மணம ா்து 
இன்னும �ல 
கன்னிகள் ேம 
ளமத் ோயம 
ெட்ட பூர்ெ 
மகத் திருணம 
வெய்து வகாள் 
ெ ே ற் க ா ் 
ொய்பள�யும 

ேற்துணிளெயும ஏற்�டுத்ே ெல்லது. அெர்களைப வ�ாறுத்ேெளை 
இந்ேத் திருமணம ஒரு முன்னுோைணமா்தும முற்ய�ாக்கா்தும 
ஆகும.

இேன் மூலம மனிே ெமுோேம இதுெளை ெந்தித்ே இேற்ளகோ் 
ெந்ேதி உருொக்கம, இ்விருத்தி, குடும�க் கடடுமா்ஙகள் எல் 
லாயம யகள்விக்குறிோக ொய்பபுண்டு. இது ஒரு ெளகயில் ேமிழச் 
ெமூகத்துக்கு ஒரு பி்றழயெ. இேன் மூலம கன்னிகா ோ்ம என்�ளே 
ஒரு ேந்ளே இன்ய்ார் கன்னிக்குச் வெய்ேயெண்டிே �ண்�ாடடுத் 
துர்ப�ாக்கிேமும ஏற்�டடிருக்கி்றது.
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ஆண் தாதி ஏததா மாத்திரைகரைக் ககாடுத்துவிட்டு குடியுஙதகா 
சரியாகிவிடும் என்ற அவைது க�ாதுவான வாரத்ரதரயயும் 
தூவிவிட்டுபத�ானார. நான �க்கத்து அர்றயிலிருந்து அவருக்கு 
ஆறுதல் கூறிதனன. ''ஒனறுக்கும் �யபபிடாமலிருஙதகா'' எனறு. 

மறுநாள் காரையில் அர்றகரைத் தி்றந்தத�ாது அந்த 
ஆசிரியர கூறினார தனரன ஏததா அமத்துவது த�ாைவும் அந்த 
அர்றரயவிட்டு ஓடதவண்டும் த�ாைவும் இருந்தது எனறு. 
சிர்றக்குள் இவவாறு நிரனக்க மட்டும்தான முடியும்.

13.12.2001இல் திடீகைன எஸககாட் எடுப�தாகச் கசானனவுடன 
நான பு்றப�டுவதறகான ஆயத்தத்ரதச் கசயதத�ாது அந்த 
இைண்டு ஆசிரியரகளும் ஓடிவந்து எனனுடன கiரதத்தாரகள். 

தஙகளின ரகவசமிருந்த பிஸகட் ர�க்கறறுகள், சவரக்காைம் 
த�ான்ற க�ாருள்கரை எனக்குத் தந்தாரகள். எனக்கு அது ஒரு 
அனபுத் கதால்ரையாக இருந்தது. மறுக்க முடியாத நிரை. அவர 
கைது அனபும் அைவரைபபும் அவரகள் விரைவில் விடுதரை 
யாகிவிடதவண்டும் என நிரனக்க ரவத்தது. அவரகள் அடுத்த 
வாைம் விடுவிக்கப�ட்டாரகள் எனறு பினனர அறிந்ததன.

மட்டக்கைபபுச் சிர்றச்சாரையில் நூல் நிரையம் ஒனறு இருந் 
தது. ஒரு சிறிய அர்றயில் அது ஒழுஙகு கசயயப�ட்டிருந்தது. 
ஓர அலுமாரியில் மாத்திைம் 400 புத்தகஙகள் வரை இருந்தன. 
குமுதம், ஆனந்த விகடன, ைாணி த�ான்ற இந்தியச் சஞ்சிரககளும் 
மதச் சார�ான கவளியீடுகளும் நிiர்றய இருந்தன. அந்த நூல் 
நிரையத்ரத ஓர ஒழுஙகில் தி்றந்து உதவும்�டி தரைரமக் காவ 
ைர, நைனபுரி அலுவைர என எல்தைாரிடமும் கரதத்து அலுத் 
துபத�ாயவிட்டது. நைனபுரி அலுவைரிடம் எரதக் தகட்டாலும் 
ஓம் எனறு கூறுவார மறு கைதம ம்றந்துவிடுவார. அந்தச் சிர்றச் 
சாரையில் 10 ஆயிைம் ரகதிகள் இருப�துத�ாை �ை�ைபபுடன 
கசயற�டுவார.

ைதமஷ் என்ற ஊழியர நூல் நிரையத்துக்குப க�ாறுப�ாக 
இருந்தார. அரதத் தி்றக்கக் தகட்டால், அவர தவறு �குதியில் 
தவரையில் இருந்தாலும் நிரப�ந்தத்தின த�ரில் அரைமணி

31.10.2001 அனறு மட்டக்கைபபிலுள்ை கவ�ர ரமதானத்தில் 
உரத �ந்தாட்டப த�ாட்டி ஒனறு நடந்தது. உரத �ந்தாட்டம் 
�ாரக்க விருப�மானவரகரைச் சிர்றச்சாரை நிரவாகத்தின 
அனுமதி க�றறுக் கூட்டிபத�ாகவிருக்கித்றாம் எனப �ரைய ரகதி 
யான ைாஜா என�வர கரதவிட்டுப புதிதாக வந்த �ை ரகதிகரை 
அதறகாகத் தயாரப� டுத்தி நிறக ரவத்தார. புதிய ரகதிகளுக்குத் 
தாம் எனன நிரையில் தடுத்து ரவக்கப�ட்டிருக்கித்றாம் என�தன 
ஆைம்கூடப புரியவில்ரை. நல்ை உரடயணிந்து, முகப பூச்சுகள் 
பூசித் தரைவாரி உரத �ந்தாட்டம் �ாரக்கத் தயாைாக நின்றாரகள். 
பினனரதான ைாஜாவின க�ாய வாரத்ரதரயப புரிந்துககாண்டாரகள்.

4.11.2001 அனறு சாஜா கிண்ைக் கிரிக்ககட் த�ாட்டியின இறு 
திச் சுறறு நடந்தது. அரதப �ாரப�தறகாகச் சிர்றயின புதிய கட்ட 
டத்தின தமல்மாடியில் இைவு 10.30வரை கதாரைக்காட்சி 
�ாரக்க அனுமதி வைஙகப�ட்டது. எனக்குக் கிரிக்ககட் 
விரையாட்டில் ஆரவம் இல்ைாவிட்டாலும் இவவா்றான 
ஒரு சந்தரப�ம் சிர்றச்சாரைக்குள் கிரடப�து அபூரவம் 
என�தால் நானும் த�ாயப �ாரத்ததன.

8.11.2001இல் தமலும் 3 ரகதிகள் ககாண்டுவைப�ட்டனர. 
தமிழ் மக்கள் ரகதிகைாக இருப�தால் விடுதரைப புலிக 
ளின நடவடிக்ரககளுக்தகா, அைசின நடவடிக்ரககளுக்தகா 
எந்தப �ாதிபபும் இருக்கபத�ாவதில்ரை. இைஙரக அைசு 
எத்தரகய கட்டுப�டுத்தும் நடவடிக்ரககரை தமறககாண் 
டாலும் அதறகு தநர எதிைாக அல்ைது சவாைாகச் 
கசயற�டும் புலிகளின வல்ைரமரயக் கட்டுப�டுத்துவது 
சிைமமாக இருந்தது.

உண்ரமயில் புலிகளின ஒவகவாரு கசயற�ாட்டின பினனணியில் 
தான சிைர ரகதாகின்றனதை தவிைப புலிகளின நடவடிக்ரககள் 
ஏததா ஒரு வரகயில் திட்டமிட்ட�டி நடந்துககாண்தடயிருக்கும். 

விடுதரைப புலிகள் அரமபபு என�து கவறும் அடி�ட்டுக் 
ககாண்டிருக்கும் இயக்கதமா குழுதவா அல்ை. அது ஓர அஙகீக 
ரிக்கப�டாத அைசு. மக்கள் �ைம், ஆயுத �ைம், க�ாருைாதாை 
�ைம் என எல்ைாவறர்றயும் தனனகத்தத ரவத்திருந்தது. இந்த 
விடயஙகள் இைஙரக அைசுக்கும் நனகு கதரியும். இதனடிப 
�ரடயிதைதய புலிகளின ஒரு சிை விடயஙகரைக் கட்டுப�டுத்தும் 
தநாக்குடன சிை கதாடர ரகதுகரை அைசு தமறககாண்டது. குர்றந்த 
�ட்சம் புலிகளின தாக்குதல்கரைத் தாமதப�டுத்து வதாகதவனும் 
இந்தக் ரகதுகள் இருக்கும் எனறு அைச இயந்திைம் எதிர�ாரத்தது. 

12.12.2001 அனறு ஒரு ரகதிக்கு வலிபபு ஏற�ட்டது. அவ 
னுக்கு வானூரதிக் குண்டுத் தாக்குதலினத�ாது குண்டுத் துகள்கள் 
தரைக்குள் புகுந்துள்ைதால் அதில் ஏதாவது தாக்கம் ஏற�டும் 
த�ாகதல்ைாம், அல்ைது தனியாக இருந்து தயாசித்துக் ககாண்டி 
ருக்கும்த�ாது அவவாறு வலிபபு ஏற�டுகி்றது எனறு ஏரனய 
ரகதிகள் கூறினாரகள். இவவாறு வலிபபு ஏற�டும்த�ாது அவன 
காயப�ட்ட தவரையில் எந்தச் சம்�வத்துடன கதாடரபு�ட்டதாக 
இருந்தாதனா அந்த மனப�ாதிபர�ச் கசால்லிக் கத்திக்ககாண்டி 
ருந்தான. �ரடயினரைத் தகாத வாரத்ரதகைால் த�சினான (அஙகு 
ரகதிகரைத் தவிை �ரடயினர யாரும் இருக்கவில்ரை) �ைர 
அவரனக் கட்டிபபிடித்தத�ாதிலும் திமிறிக்ககாண்டு எழும்பினான.

புதிதாகச் சிர்றக்குள் வந்த ஆசிரியருக்கு ஒருநாள் தரைசுறறி 
உடல் எல்ைாம் வியரத்து மூச்சுவிட முடியாத நிரை வந்துவிட்டது. 
இைவு அர்றகள் பூட்டப�ட்டுவிட்டன. மருத்துவப பிரிவிலிருந்த 
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வெபர் மைதானத்தில் விமையாட்டுப் பார்்க்கப் பபான ்கமத

விடுதலைப் புலிகள் அலைப்பு 
என்பது வெறும் அடி்பட்டுக் 
வகொண்டிருக்கும் இயக்கமைொ 

குழுமெொ அலை. அது ஓர் 
அங்கீகரிக்கப்்படொத அரசு. 
ைக்கள் ்பைம், ஆயுத ்பைம், 

வ்பொருளொதொர ்பைம் என 
எலைொெறலறையும் தனனகதமத 

லெததிருநதது
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ஆவிகளின் நடமாடடம் பற்றிப் பலரும் தாம் கணடதத 
தைத்துக் கதத ச�ாலலக் ககடடிருக்கிக�ாம். அதத அைர் 
களால நிரூபிக்க முடியாது. ஆனால, ஆவிகள் உலாவுைததச் 
மத�காணி (சி.சி.ரிவி) கமராக்களில பதிவுச�யத �ம்பைஙகள் 
இதன் உணதமத் தன்தமதய சைளிப்படுத்துகின்�ன. 
அைற்த� மற்�ைர்களும் பார்க்கும் ைாயப்பு ஏற்படடுள்ளது. 

ஒரு பாழதடநத வீடடு ைா�லில கமராவுடன் காத்தி 
ருநத சிலர் அஙகு ைழதமயாக உலாவும் கறுப்பு உருைத் 
ததப் படம் பிடித்திருக்கி�ார்கள். மனிததனப் கபான்� 
உருைத்ததயுடதய முகில அலலது புதகக் கூடடமாக 
அநத உருைம் நகர்நது ச�லைததத் சதளிைாகக் காடடு 
கி�து அநதப் பதிவு.

தற்கபாது சிலர் வீடுகள் காணிகதள ைாஙகுைதற்கு 
முன்னர் ைாஸ்து பார்ப்பததவிடவும், இரவு கநரத்தில 
தமது ஸ்மார்மட கபான்களில அநத வீடதடப் படம் பிடித் 
துப் பார்ப்பகத அதிகம். அஙகு எஙகாைது ஓர் உருைம் 
நகர்ைதுகபால அலலது கறுப்புப் புதக நகர்ைதுகபால 
இருநதால அநத இடம் ஆவிகள் உலாவுகின்� இடம் என 
உறுதிப்படுத்திவிடுகி�ார்கள். இதனால, வீடுகதளகயா 
கதடகதளகயா கைறு ச�ாத்துகதளகயா ைாஙகாது பலர் 
தவிர்த்துவிடுகின்�னர்.

இநதியாவில பதிைாகிய இது கபான்� ஒரு �ம்பைத்தில, 
இரவு 12 மணியளவில ஓரிடத்தில வீதிச் �மிக்தஞை விளக்கு 
சிைப்பு நி�த்தில எரிநது சகாணடிருநதகபாது ஒரு கமாடடார் 
த�க்கிள் ஓடடுநரிலலாமல ஓடிச்ச�லைததச் மத�காணி 
பதிவு ச�யதிருக்கி�து. இவைாறு பதிவு ச�யைதற்கு ஒரு 
ைாரத்துக்கு முன் அநத வீதிச் �மிக்தஞை விளக்கடியில ஒர் 
இதளஞைன் கமாடடார் த�க்கிள் விபத்சதான்றில இ�நதி 
ருக்கி�ான்.

சுடதலகளுக்கு அருகாதமயில முதன்தம வீதியில 
தனியாக ஒரு சபண நின்று ைழிமறிப்பததப் பலகைறு 
இடஙகளிலும் பலர் பதிவு ச�யதிருக்கி�ார்கள்.

ஒரு சித்த தைத்திய�ாதலயில ஒரு சபண தூதைப் 
பிடித்து ஏறி கமலமாடிக்குச் ச�லலும் படம் ஒன்றும் சதளி 
ைாகச் மத�காணியில பதிைாகியிருக்கி�து. பின்னர் அது 
பற்றி ஆராயநதகபாது அநதப் சபண பு�ப்படட (தூணில 
ஏ�த்சதாடஙகிய) இடத்தில அநத தைத்திய�ாதலயின் பிை 

அத� இருநததும் அஙகிருநதுதான் அநதப் சபணணின் 
ஆவி பு�ப்படடு ைநதது என்றும் கணடறியப்படடது.

இவைா�ாக ஆவிகளின் நடமாடடம் உள்ளததசிசிரிவி 
கமராப் மத�காணிப் பதிவுகளில காைமுடிைதாகப் பல �ம் 
பைஙகள் ஆஙகாஙகக நடநதிருக்கின்�ன. ஆவிகள் அலலது 
கபயகள் உணடு என்பதத அறிவியலபூர்ைமாக நிரூபிக்கும் 
ஓர் ஆதாரமாகவும் இததக் சகாள்கி�ார்கள்.
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சி.சி.ரிவிக் கமராவில் 
தென்பட்ட ஆவிகள்

கநரமாைது ைநது தி�ப்பார். 
மிகக் கணணியமான ஓர் 
ஊழியர். அைர். மது 
அருநதுைதிலதல. புதக 
பிடிப்பதுமிலதல. அைரது 
சபாறுதமக்கும் 
மரியாததக்கும் அநதத் 
சதாழில எநத விதத்திலும் 
அைருக்குப் 
சபாருத்தமானதலல. 
கிறிஸ்தைரான அைர் 
எதற்கும் சினக்காமல 
நடநதுசகாள்ளும் நலல 
மனிதர். உதாரைத்துக்காைது 
இவைா�ான இடஙகளில 
அைதரப்கபான்� ஒருைர் 
இருப்பது தகதிகளுக்கு 
மகிழதைத் தரும்.
மடடக்களப்புச் சித�யில 
நீணட காலம் பணியாற்றும் 
ஓர் ஊழியர் கூறினார். 
அநத நூல நிதலயத்துக்கு 
நித�யப் புத்தகஙகள் 
பலராலும் அன்பளிப்புச் 
ச�யயப்படடன என்றும் 
ஆனால தகதிகளுக்குப் 
படிக்கக் சகாடுத்து 
தைக்கவிலதல அைற்த� 
கைறு யாகரா எஙககா 
படித்துக்சகாணடிருப்பார்கள் 
என்றும். இலஙதகயின் விதி 
அதுசைன்�ால யாரால 
மாற்�முடியும். (சதாடரும்)

''சமனிக்கக மகக ஹித்கத...'' 
என்று சதாடஙகும் ஒரு சிஙகளப் 
பாடல சிஙகள சமாழிதயயும் 
இலஙதகத் தீதையும் உலகம் 
முழுதும் பிரபலயப்படுத்தியி 
ருக்கி�து. இநதப் பாடலுக்கு 
உலகம் முழுைதும் இருநது 1.23 
ககாடிக்கு கமற்படட பார்தைகள் 
கிதடத்திருக்கின்�ன. இநதப் 
பாடதலப் பாராடடியைர்களில 
உலகப் பிரபலயமான ஹிநதி 
நடிகர் அமிதாப்பச்�ன் முக்கிய 
மானைர். 

சமனிக்கக மகக ஹித்கத பாடதலப் பாடியைர் 
ச�ாஹானி டிகலாக்கா டி சிலைா என்� சபணமணி. 
அைகர இநதப் பாடதல இயற்றிப் பாடினார் என்க� 
பலரும் நம்புகின்�னர். ஆனால, அது தை�ானது. 
இநதப் பாடதல இயற்றி இத�யதமத்து சைளியிடடைர் 
கககாதலதயச் க�ர்நத �த்தீஷன் ரடைாயக்க. �மத் 
�ஙகீதக் குழுவினர் அதற்கு இத�யதமத்தார்கள்.

இநதப் பாடல ஒலி ைடிைமாக சைளிைநத பின்னர் 
ஒளிப்பதிவு ச�யயப்படடகைதளயில �த்தீஷனுடன் 
க�ர்நது சபண குரலில பாடியைர்தான் ச�ாஹானி 
டிகலாக்கா டி சிலைா. அைர் இப்கபாது �த்தீஷதனவிடப் 
பிரபலயம் சபற்றிருக்கி�ார். அைர் அநதப் பாடதலத் 
தாகன முழுதமயாகப் பாடி (இரணடாைது தடதை) 
இதையத் தளஙகளில சைளியிடடதால அது அைரது 
ச�ாநதப் பாடல கபாலாயிற்று. தற்கபாது அ�ல எது 

நகல எது என்று கதட முடி 
யாத அளவுக்கு அநதப் 
பாடல ச�ாஹானியின் பாட 
லாகப் பிரபலமதடநதிருக் 
கி�து. இதனால அைருக்கு 
இலஙதக அரசின் �ார்பில 
மதிப்பளித்தலகளும் நடந 
துள்ளன.

''தற்கபாது ச�ாஹானி 
பிரபலம் அதடநதது பற்றி 
உஙகளுக்கு ஏமாற்�மாக 
இலதலயா? அலலது �டட 
நடைடிக்தககளுக்குச் ச�ல 

லப்கபாகிறீர்களா?'' என்று �த்தீஷனிடம் பத்திரிதகயா 
ளர்கள் ககடட ககள்விக்கு, ''ஒரு சிஙகளப் பாடல மக்க 
ளின் பாடலாக மாறி உலகம் முழுதும் கப�ப்படுைதால 
அது எனக்குப் சபருதமயாக இருக்கி�து. ச�ாஹானி 
அதத முன்சனடுத்துச் ச�ன்றிருக்கி�ார். அவைளவு 
தான். இது எஙகள் பாடல, சிஙகள சமாழியின் பாடல, 
இலஙதகயின் பாடல எனப் சபருதம சகாள்ைகத 
நலலது'' என்�ார் �த்தீஷன் ரடைாயக்கா.

தற்கபாததய சகாகரானாப் பரைல கடடுப்பாடடுக்குள் 
ைநத பின்னர் இநதப் பாடலுக்கான மதிப்பளிப்பு 
நிகழசைான்த� நடத்தவிருப்பதாக இதளஞைர் விைகார 
விதளயாடடுத்துத� அதமச்�ர் நாமல ரா�பக்� 
சதரிவித்திருக்கி�ார். ''சமனிக்கக மகஹ ஹித்கத...'' 
என்�துகம �த்தீஷதனவிட ச�ாஹானியின் முககம 
அதனைர் மனததயும் நித�த்து நிற்கி�து.

'nkdpf;Nf kNf ̀ pj;Nj"'nkdpf;Nf kNf ̀ pj;Nj"

ghly; ahUilaJ?ghly; ahUilaJ?
ஆன்நகாலின்
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பைன் மரங்களினூடா்கக் ்காற்று ஊபையிட்டுக் 
்கடந்தது. சுழன்று சீழக்ப்கயடித்தது. 

இன்னும் விடியவிலபலை. எங்்கா அடிவானில சன்்னமாய் 
வவள்ளிக் கீற்று்ைாலை சிறு வவளிசசம். மரவீட்டின் கூபர 
யில என்்ன்வா விழுகிறது. சரசரவவ்ன உருள்கிறது. பைன் 
மரக்்காட்டின் நடு்வ ஊன்றிய ்கால்களின் ்ம்லை ்கட் 
டப்ைட்ட மரவீடு. ்காட்டின் ஒவவவாரு அபசவுக்கும் இந்த 
வீடும் அபசநது சத்தம் எழுப்புகிறது. சாததியிருக்கும் 
ஜன்்னல ்க்தவு கிறீசசிட்டு அபசகிறது. அப்தக் ்கட்டி 
யிருக்கும் சணல ்கயிறு ்தைர்நதிருக்்க ் வண்டும். ்க்னத்த 
்ைார்பவபய விலைக்்க ம்னமிலலைாமல புரண்டான் சசி 
்தரன். 

பிரார்த்தப்னக் கூடததின் வாசலில மணிவயாலிக்கும் 
ஓபச. ்கட்டிலுக்குக் கீழிருந்த வைஸ்டி ்தபலைநீட்டிப் 
ைார்த்தது. ‘ம்ம்யாவ…’. எழுநதுவ்காள்வ்தற்்கா்ன மு்தல 
மணி. 

்ைார்பவபய விலைக்கிவிட்டு உள்ைஙப்க்கபைப் ைர 
ைரவவ்னத ்்தய்த்தான். இபம்களுக்கு ்ம்லை பவதது 
மி்க வமலலை அழுத்தம் ்தந்தான். ப்க்களின் வவம்பம 
இபம்களில இறஙகியது.

குரு நிதயா எழுநது ்காபலை நபடக்குத ்தயாராகிக் 
வ்காண்டிருப்ைார். எப்ைடி அவபர எதிர்வ்காள்ைப் ் ைாகி 
்றாம்? ் நற்றிரவு அந்தச சம்ைவதப்தத ்தவிர்ததிருக்்கலைாம். 
ஆ்னால, இப்்ைாது வசய்வ்தற்கு ஒன்றுமிலபலை. எலலைாம் 
முடிநது ் ைா்னபவ. ் நற்றின் ைக்்கங்களில எழு்தப்ைட்டு 
விட்ட்ன. இனி அவற்பற மாற்ற முடியாது, எ்த்னாலும், 
யாராலும்.  

மறுைடி ்காற்றின் ஓலைம். ்கட்டிலின் ஓரததில கிடந்த 
்காகி்ததப்த எடுததுப் ைார்த்தான். இருட்டில வ்தளிவா்கத 
வ்தரியவிலபலை. ஆ்னாலும் அவன் நன்்கறிந்த ஓவியம் 
அது. அழுத்தமா்ன ்்காடு்களில ஏசுவின் மு்கம். ்காகி 
்தததில இருக்கும் இந்த மு்கதப்த அந்த மரததுண்டில 
வசதுக்்க இன்னும் ப்கவரவிலபலை. உற்றுப் ைார்த்தான். 
இ்்தா, ்காருண்யம் ்ததும்பும் இந்தக் ்கண்்கள்்தான் சவால.

மரப் ைலைப்க்கைாலைா்ன ்தபரயில ்கால பவத்ததும் ஆட் 
்சபிப்ைது ் ைாலை சிறு மு்ன்கல ஒலி. மூபலையில சுருண் 
டிருந்த வைஸ்டி ் சாம்ைலுடன் ்தபலைதூக்கியது. ‘ம்யாவ…’ 
ஜன்்னல ்க்தபவ வமலலைத திறந்தான். ்காததிருந்தது ் ைாலை 
்காற்று வீட்டுக்குள் குளிபர நிரப்பியது. ்காது்கபை மூடும் 
ைடி குலலைாபவ இறுக்கிக்வ்காண்டு வசருப்பை மாட்டி்னான். 
குடுபவயிலிருந்த நீபரத ்தம்ைரில நிரப்பி எடுததுக் 
வ்காண்டு ்க்தபவத திறந்தான். இருள் விலை்கா்த வைாழுதின் 
வமலலிய வாசப்ன. சீற்றம் குபறயா்த ்காற்று. ்கண்்கபை 
மூடி மு்கதப்தத தூக்கியைடி நின்றான். ்காற்று அவப்ன 
முழுக்்கத ்தழுவி்யாடியது. வைஸ்டி ்கட்டிலுக்கு அடியில 
ஓடியது. ் மற்கு வானில சுடரும் வவள்ளிபயப் ைார்த்த 
ைடி்ய வாபயக் வ்காப்புளித்தான். விருநதி்னர் இலலைமும் 
நூலை்கமும் இருட்டில நின்ற்ன. 

குவபைபய பவததுவிட்டு ைடி்களில இறஙகி்னான். 
ைலைப்க்கள் அபசந்த்ன. சருகு்கள் புரண்ட்ன. வழக்்கமா்ன 
ைாப்த்தான். ஈரமா்ன புலவவளி. அடர்ந்த சீபமப்புற்்கள். 
அங்கங்்க ்கன்்னங்க்ரவலைன்று திட்டுததிட்டாய்க் ்காட் 
வடருபமச சாணம். ைாப்த்யாரததுச வசடி்களில ஈரம் 
உலைரா்த ் டலியா பூக்்கள். ஓவியக்கூடததுக்்கா்ன ைடி்கபை 
வயாட்டிய சரிவில நி்தா்னமா்க கீ்ழ இறஙகி்னான். ்கண்்க 
ளுக்குப் ைழகியிருந்தது இருட்டு. மிதிைடும் சருகு்களின் 
சத்தம். கூடததின் கீழப்ைகுதியில கிழக்குப் ைார்த்தாற்்ைாலை 
ரா்மட்டனின் அபற. அ்தன் பின்புற ஜன்்னலுக்குக் கீ்ழ 
பீடததின் அருகில மண்டியிட்டு அமர்ந்தான். மார்பு 
வபரக்குமா்ன ஏசுவின் வசதுக்கி முடிக்்கப்ைடா்த சிற்ைம். 
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்கழுதது, ்தபலை எ்னக் கிட்டத்தட்ட முடிநதுவிட்டது. விரல 
்கைால வமலலைத ்தடவி்னான். மரததின் வசாரவசாரப்பு உட 
பலைச சிலிர்க்்கச வசய்்தது. வநற்றி ் மடும் நாசியும் ்கசசி்த 
மாய் அபமநதுவிட்ட்ன. புருவங்களும்கூட. இ்்தா, இந்தக் 
்கண்்கள்்தான்.

பிரார்த்தப்னக் கூடததின் பின்்கட்டில வவளிசசம் ைரவி 
யது. குரு ்தயாராகிவிட்டார். சசி எழுநது ஜ்கரண்டா மரங 
்களுக்கு நடுவிலிருந்த ஒற்பறயடிப் ைாப்தயில விபரந்தான். 
நூலை்க வாசலுக்கு வந்ததும் ஒரு நிமிடம் நின்றான். ் நற்றிரவு 
அவன் மு்கம் சிவக்்க இஙகிருநது்தான் ்கததியைடி்ய 
வவளி்யறி்னான்.

எஙகிருநது வந்தவன் அவன்? குருகுலைத 
தில்தான் இருக்்கப் ்ைாகிறான். இவனுடன் 
எப்ைடி ்காலைம் ்தள்ைப் ்ைாகி்றாம்? முன் 
பின் வ்தரியா்த ஒருவன். அ்தற்குள் அவனிடம் 
ஏன் அப்ைடிவயாரு மூர்க்்கதப்தக் ்காட்டி 
்்னன்? ்்தபவயற்றது்தான். ஒரு நிமிடம் 
்தாமதிததிருந்தால எதுவு்ம நடநதிருக்்காது. 
ஆ்னால, அந்த ஒரு நிமிடதப்த அந்த 
்நரததில ்கண்டபடவது்தா்்ன சவால? 
அப்தத்தா்்ன குரு வ்தாடர்நது வவவ்வறு 
வி்தமா்கச வசாலலிக்வ்காண்டிருக்கிறார்? 
இந்த மரமண்படயில அது ஏறவிலபலை. 

அவனும் ்நற்றிரவு தூஙகுவ்தற்கு ்நர 
மாகியிருக்கும். என்வ்னன்்ன்வா ் யாசிததி 
ருப்ைான். என்ப்னப் ் ைாலை்வ அந்தச சம் 
ைவம் அவப்னயும் ைாதிததிருக்கும். அவன் 
்கண்்களில ்கண்ட அந்த அலைட்சியம் இப் 
்ைாதும் நிப்னவிருக்கிறது.

மரப்வைட்டியின் மீதிருந்த விைக்குமாபற 
எடுததுக்வ்காண்டு வாசலுக்கு வந்தான் சசி. 
மரத்தடியில நப்னந்த இபலை்கள் ைைைைத்த்ன. 
வால்ைரி மரததுக்கு அருகிலிருந்த மஞசள் 
விைக்கின் வவளிசசம் பிரார்த்தப்னக் கூடத 
துக்கும் விருநதி்னர் விடுதிக்கும் வைாதுவா்ன 
மு்கப்பில விழுநதிருந்தது. வமதுவா்க 
இபலை்கபையும் சருகு்கபையும் வைருக்கிக் 
குவித்தான். விருநதி்னர் விடுதியின் முன் 
்னபறயின் ்கண்ணாடி்களில நீர்ததிவபலை்கள். 
வலைமும் இடமும் அபமந்த அபற்களுக்கு நடுவிலிருந்த 
இபடவழியின் ் மற்குக் ் ்காடியில மட்டும் விைக்வ்கரிந்தது.

எங்்க ்தஙகியிருக்கிறான் அவன்?
கிழக்கில ் ்தயிபலைச சரிபவ வவண்ைனி மூடியிருந்தது. 

அங்கங்்க ்கபரந்த நிழல்கவை்னச சிலவர் ஓக் மரங்கள் 
ப்கவிரிதது நின்ற்ன. இருள் இைகும் ்வபைக்்கா்ன 

அழுத்தமோன 
க�ோடு�ளில் 

ஏசுவின் மு�ம். 
�ோகி்தததில் 

இருக்கும் இந்த 
மு�த்்த அந்த 
மரததுண்டில் 

செதுக்� இன்னும் 
்�வரவில்்ல. 

உற்றுப் 
போரத்தோன். 

இக்தோ, 
�ோருண்்யம் 

்ததும்பும் இந்தக் 
�ண்�ள்தோன் 

ெவோல்
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அறிகுறிகள் அடிவானில் தென்பட்டன. 
வ்டக்க சற்றே ொழவான நிலத்தில் அமைநெ 

சமையல்கூ்டத்தின முன்பகக விளககு ஒளிரநெது. 
ொழப்பாமள விலககும் சத்ெம். ைரககெவுகள் ஓமச 
யு்டன திறேநென. முழஙகால் வமரககுைான ைஙகிய 
காவி ்வடடியும் ெடித்ெ உ்டமல இறுககிய 
ஸதவட்டருைாய் ெம்்பான சாமிகள் தவளி்ய 
வநொர. அவமனப ்பாரத்து மகயமசத்ொர. 
த்பருககிக குவித்ெ குபம்பமய அள்ளிகதகாண்டு 
சரிவில் இறேஙகினான. மூடிய கிணறறில் குபம்ப 
மயக தகாடடிவிடடு மகமயத் ெடடிகதகாண்்்ட 
அருகில் தசனறோன.

''குடைாரனிங சசி.''

குழாமயத் திருபபி மகமய நீடடினான. சில 
த�ாடிகளுககுப பிறேகு ெண்ணீர தகாடடியது. 
மகயில் ்பட்டதும் சடத்டன விலககினான. 
விறுவிறுதவன உ்டலில் ்பாய்நெது குளிரச்சி. 
மீண்டும் தைல்ல மகமய நீடடி �மனத்ொன. 
்ெய்த்துக கழுவினான. ைஞசனக்காமர நிறுத் 
ெத்மெ ் �ாககி உறுமிகதகாண்டு ் ்பருநது ் ை்ல 
றும் சத்ெம் ் கட்டது. 

தொடடிச் தசடிகளுககு �டு்வ எமெ்யா 
துரத்திகதகாண்டு வநெது த்பஸடி. மீமச முடிகள் 
அமசய முகத்மெச் சுழித்ெது, 'ம்யாவ்…'. 

'கட்டன சாயா ் ்பா்டலாைா சாமி?'

'ம். தவள்ளம் தகாதிச்சிருககும் ்பாரு.'

நீண்்ட த்பஞசுகளின ்ைல் ஒரு முறேத்தில் 
வாடிய காய்கறிகள். ைரச்சீனிக கிழஙகுகள். 
தென்ைறகு மூமலயிலிருநெ அடுபபில் ெண்ணீர 
தகாதித்ெது. சசி அளவு ்பாரத்து ்ெயிமலமய 
இட்டான. ்பச்மச வாசமனயு்டன ்ெயிமல 
கமரய ெண்ணீரின நிறேம் ைாறியது. 

கூ்டத்தின பினனால் ்பாத்திரம் கழுவும் சிறிய 
தொடடியின அருகிலிருநெ ்ைம்டயிலிருநது 
இரண்டு ெம்ளரகமள எடுத்ொன. ெம்்பான சாமி 
எப்்பாதும் ்பஞசாரம் இடடுகதகாள்வதில்மல. 
இவனுககு ஒனறேமர ஸபூன. 

'் �த்து ராத்திரி சசி எதுககு அபபிடி தசஞசது? 
விஜயனுககு சினன வயசு. அவருககுத் தெரியாது. 
சசி இல்ல த்பாறுமையா இருநதுருககணும்?' 
சூ்டான ெம்ளமர எடுத்து உள்ளஙமகககு �டுவில் 
மவத்து உருடடினார.

்ெநீரின தவம்மை இெைாக இறேஙகியது. 'இல்ல 
சாமி. தரண்டு ெ்டமவ தசால்லியும் அவன 
்கககமல. அொன…'

ெமலமயக குனிநெ்படி சிரித்ொர. 'தரண்டு 
ெ்டமவ ்கககமலனனா இனதனாரு ெ்டமவ 
தசால்ல ் வண்டிதுொ்ன?'

அவர தசால்வதும் சரிொன. நூலகத்மெப ்பரா 
ைரிப்பது சசியும்டய த்பாறுபபு. யார எநெப புத்ெ 
கத்மெக ் கட்டாலும் எடுத்துத் ெரலாம், ஆனால் 
்படித்ெ பிறேகு அ்ெ இ்டத்தில் ைறு்படியும் அமெப 
்பத்திரப்படுத்ெ ்வண்டும். வகுபபுகளின ்்பாது 
அவறமறேத் ெயாராக மவத்திருகக ்வண்டும். 
குரு எநெ ்�ரத்தில் எநெப புத்ெகத்மெக ்கட 
்பார எனறு தசால்ல முடியாது. 

'எனன்வா தெரியமல சாமி. புகமகதயல்லாம் 
அவன ்ேண்டில் ்பண்ணினெ ்பாககறேப்ப்வ 
எரிச்சலா இருநதுச்சு. தரண்டு மூணு ெ்டமவ கீ்ழ 
்்பாட்டதுநொன த்பாறுமையிழநதுட்்டன. 
தைாெல் ெ்டமவ கீழ ் ்பாட்டப்ப்வ தசான்னன. 
அவன கவனிச்ச ைாதிரி்ய காடடிககல. தரண் 
்டாவது ெ்டமவயும் கீழ விழுநெப்பொன சத்ெம் 
்்பாட்்டன. இவன எப்படி மலபரரிமய த்பாறுப்பா 
்பாத்துககுவான சாமி?'

சற்றே ெடித்ெ முன்பறகள் ்பளிச்சி்ட சிரித்ொர 
சாமி. 'அவர வயசுககு அபபிடித்ொன இருப்பார. 
இஙக �ம்ை கூ்டத்ொ்ன இருககப ்்பாறோர? 
�ாைொன ஒவ்தவானனா தசால்லித் ெரணும்.'

'அதுககாக அவன எனமன அபபிடி ்பண்ண 
லாைா சாமி?'

இரண்டு ெம்ளரகமளயும் எடுத்துக கழுவினார 
ெம்்பான சாமிகள். சசியின ் ொள் மீது மக மவத்ெ 
அ்ெ ்�ரத்தில் பிராரத்ெமனக கூ்டத்தின 
முகபபில் இருககும் ைணி ஒலித்ெது. 

காமல உலாவுககு குரு புறேப்படடுவிட்டார. சசி 
யின முகத்தில் ெயககம் தெரிநதிருகக ் வண்டும். 

'சசி ் ்பாகலியா?'

மகமயத் தும்டத்துகதகாண்டு தவளியில் 
ஓடினான. அனவரின ்ொமளப பிடித்ெ்படி 

வாசலில் நினறோர குரு. கீழ வானில் தவளிச்சம். 
்ெயிமலச் சரிவின ் ைல் ஒளிபபுள்ளிகள். உயர 
ைாய் நினறே தச்டார ைரத்மெ அண்ணாநது ்பாரத் 
ொர குரு. ெடித்ெ, குள்ளைான உருவம். கணுககால் 
வமரககுைான காவி ்வடடி. இறுககைான காலு 
மறேககு ் ைல் கனத்ெ காலணி. உ்டமலப ்பறறிக 
தகாண்டிருககும் இளஞசிவபபு ஸதவட்டர. நீல 
சால்மவ. ெமலயில் ்வமலப்பாடுகள் தகாண்்ட 
அழகிய காஷ்மீரத் தொபபி. தவண்ொடியுனுள் 
மினுமினுககும் கனனககதுபபுகள். ஒவ்தவாரு 
�ாள் காமலயிலும் அநெச் தச்டார ைரத்மெச் சில 
நிமி்டஙகள் உறறுப ்பாரப்பதிலிருநதுொன அவரது 
�ாள் தொ்டஙகும். 

சிபுவும் ரா்ைட்டனும் பினனால் வநது நின 
றோரகள். அருகில் ஒதுஙகி நினறே சசிமயப ்பாரத் 
ெதும் ரா்ைட்டன ் ொமளப ்பறறினார. 

ெமரயில் கி்டநெ உலரநெ காமயக மகத்ெடியில் 
ெடடிய்படி்ய அடிதயடுத்து மவத்ொர குரு. 
மெலமும் எண்தணயும் கலநெ அவரது வாச 
மனமய உணரநெதும் சசியின அடிவயிறறில் சிறு 
கலககம். த்பஸடி அவர காலருகில் வநது உரசி 
யது. மகத்ெடியால் அென முகத்தின அருகில் 
நீடடினார. ஒருெரம் துள்ளிச் சாடிவிடடு ைறு்படி 
அவர கால்கமள உரசியது. ஆசிரைத்திலிருநது 
சாமலமய அம்டயும் வமர ஒனறும் ்்பசாைல் 

கமலயும் இருமள கவனிப்பது ் ்பால ைண்மணப 
்பாரத்ெ்படி்ய �்டநொர. விடியலின களஙகைறறே 
தவளிச்சம் பூமியின மீது இறேஙகியது. சாமல்யா 
ரத்துச் தசடிகளின ஒவ்தவாரு இமலயிலும், ைலரி 
லும் ஒளி ்படிநெது. உயரைான யூகலிப்டஸ ைரஙக 
மளயும் மசபரஸ ைரஙகமளயும் க்டநது, ் ைறகில் 
இறேஙகியது தவளிச்சம். த்பானனிறேம் துலஙகி 
மினனியது. 

தெறகுப ்பாமெயில் அவரகள் �்டககத் தொ்டங 
கியதும் ரா்ைட்டனி்டம் தசால்லிவிடடு ஆசிர ைத் 
துககுத் திரும்பினான சசி. அவன பினனா்லய 
ஓடிவநெது த்பஸடி. 

சுடுநீர அடுபபில் விறேமகப ் ்பாடடு எரித்துக 
தகாண்டிருநொர ெம்்பான சாமி. ஏறிடடுப ்பாரத் 
ொர. 

விடுதியின கெவு திறேநதிருநெது. ்்பச்சுச் சத் 

ெம். ் ்டலியாப பூககள் அ்டரநெ தசடிகளின வரி 
மசமயக க்டநது ஓவியககூ்டத்மெ ஒடடியிருநெ 
்படிகளில் கீழிறேஙகினான. ஆளுயரப ்பள்ளத்தில் 
அமைநதிருநெ அமறேயின வாசல் கிழககுப ்பக 
கம் என்பொல் பினனால் ஒதுககைான ்பகுதி. சசிக 
கான இ்டம்.

ஜனனல் ஓரத்தில் மவத்திருநெ கித்ொன ம்பயி 
லிருநது உளிமயயும் சுத்தியமலயும் எடுத்துக 
தகாண்டு ைண்டியிடடு உடகாரநொன. கல்பீ்டத்தின 
்ைலிருநெது ்பாதியளவு தசதுககி முடித்திருநெ 
ைரச்சிற்பம். கழுத்து வமரயிலான ஏசுவின முகம். 
புருவ ் ைடடில் உளிமய மவத்ெதும் ெஙகப்பன 
ஆசாரியின முகம் நிமனவில் வநெது.

***   ***  ***
தவண்ொடியு்டன கூடிய நீளவாககிலான முகம் 

ெஙகப்பன ஆசாரிககு. இடுஙகினாற ் ்பானறே சிறு 
கண்கள். கடுககனகள் மினுமினுககும் காது 
ை்டல்கள். ்பள்ளியிலிருநது வீடு திரும்பும் வழியில் 
்ெககும் மூஙகிலும் அ்டரநெ ் ொபபின முகபபில் 
இருநெது அவரும்டய ்பட்டமறே. கனனிகாஸதீ 
ரிகளின ை்டத்தில் சமையல் ் வமலககுப ் ்பாயி 
ருக கும் அம்ைா வீடு திரும்்ப ைணி ஆறோகிவிடும். 
அதுவமர வாசல் திண்மணயில்ொன கி்டகக 
்வண்டும். ்பட்டமறே முகபபில் மூஙகில் கம்பின 

்ைல் ைாடடியிருநெ உருவத்மெ ் வடிகமகப 
்பாரத்து நினறே்்பாதுொன ெஙகப்பன 
ஆசாரியின குரல் ் கட்டது, '்ைா்ன, ் ைல 
வா.' 

நீண்்ட தொபபியும் ்பருத்ெ வயிறும் தகாண்்ட 
்காைாளி த்பாம்மைமயப ்பாரத்ெ்படி்ய 
வமளநது ் ை்லறிய ்பாமெயில் தைதுவாக 
ஏறினான. ைரஙகளின ்பச்மச வாம்டயு்டனான 
வாசலில் சுருள்சுருளாய் ைரப்படம்டகள். 
சிறிய ்காணிபம்பயின ்ைல் உளிகளும் 
சுத்தியல்களும். சிறிய ரம்்பதைானறும் சுள் 
ளாணிகளும் கி்டநென. தவள்மள ைணல் 
்்பாலக குவிநதிருநெ ைரத்தூளின ்ைல் 
பூசணித்ெமலயு்டனான ஒரு த்பாம்மை. ஒரு 
ைரபத்படடியின மீது வண்ணம் தீட்டப்பட்ட 
சினனச் சினனப த்பாம்மைகள். 

உள்்ளயிருநது வநெவர இரண்டு சப 
்்பாட்டா ்பழஙகமள அவனி்டம் நீடடினார. 
'சாபபுடு. உன்னா்ட அம்மை வர ்�ரைா 
கு்ை. இவி்ட இருககி.'

சிறிய ைரத்துண்டின ் ைல் உடகாரநொன. 
ெமரயில் கால்கமள ை்டககி அைரநது ைாடடுவண்டி 
த்பாம்மையின சககரத்மெப த்பாருத்ெலானார 
ெஙகப்பன ஆசாரி. சுருககஙகள் மினுமினுககும் 
அவரது மககமள்ய ்பாரத்துகதகாண்டிருநொன 
சசி. 

ைறு�ாள் அவனாக்வ ்பட்டமறேககுப ் ்பானான. 
ஒரு ெடடில் ்பலாச்சுமளகள் இருநென. ெஙகப்பன 
ஆசாரி இப்்பாது ெமலயில் கு்டத்து்டன நிறகும் 
த்பண்மணச் தசய்துதகாண்டிருநொர.

்பலாச்சுமளகளின ைணமும் இனிபபும் தித்தித்தி 
ருகக ெஙகப்பன ஆசாரியி்டம் தைதுவாகக ் கட 
்டான. '�ா ஒரு பூ தசய்யடடுைா?'

புருவத்தின நீண்்ட �மரையிரகள் காறறில் 
அமசய நிமிரநது சிரித்ொர. 'இமெ எதுவும் ் கக 
கக கூ்டாது. இப்ப ் வணாம்' எனறு உளிமயயும் 
சுத்தியமலயும் காடடினார.

'இல்மல. இ்ொ இநெச் சருமக தவச்சு தசய் 
்வன' எனறு சுருள்்படம்டகமளக காடடினான. 
்பமழய தவண்்பமச ்டப்பாமவ அவன ்பககைாய் 
�கரத்தினார. 

கு்டம் சுைககும் த்பண்மண அவர முடித்துவிடடு 
நிமிரநெ்்பாது சசி சருகுகமள ஒடடிச்தசய்ெ 
இரண்டு பூககமள அவரி்டம் நீடடினான. 

'அ்ட்்ட, தரண்டு சூரியகாநதி வநெல்்லா'. 
உறசாகத்து்டன சசியின ெமலமயத் ெ்டவினார. 

அமரயாண்டு ்பள்ளி விடுமுமறே �ாடகள் முடி 
கிறே சையத்தில் சசி த்பாம்மைகளுககு வண்ணம் 
தீட்டவும் ஆமை, ையில், குதிமர, மசககிள், ்ப்டகு 
என சிறிய த்பாம்மைகமளச் தசய்யயும் ெஙகப்பன 
ஆசாரி அனுைதித்திருநொர. 

கன சதுரத்திலிருநெ ைரககடம்டயின மீது சாக 
கடடியால் ் காடுகள் வமரநொர ெஙகப்பன ஆசாரி. 
ொளில் தசதுகக ்வண்டிய அம்ைன உருவம். 
�மரையிர கமலநது காறறில் ்பறேகக ஆசாரியின 
த�றறியில் திரண்டு நினறேன வியரமவத் துளிகள். 
கீழுெடம்டப ்பறகளால் கடித்திருநொர. அரு்க 
அைரநது அவர மககமள்ய கவனைாகப ்பாரத் 
துகதகாண்டிருநொன சசி. 

'இப்ப இது ைரத்துண்டு. இதுககுள்ளொன இநெ 
அம்ைன சிமல இருகக. இப்ப நீ எனன தசய்ய 
ணும்?'

்பதில் தசால்லாைல் அவரது இடுஙகிய 

வெண்தாடியுனுள் 
மினுமினுக்கும் 

கன்னக்கதுப்புகள். 
ஒவவெதாரு நதாள் 

கதாலையிலும் அந்ச் 
வெடதார் மரதல்ச் சிை 
நிமிடஙகள் உற்றுப் 
பதார்ப்பதிலிருநது்தான 

அெரது நதாள் 
வ்தாடஙகும்
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கணகளையே பார்த்ான். 'இந் மர்த 
துணடுக்குளை்ான் சிளை இருக்கு. 
உன் மனசுக்குளை கறபளனயிை நீ 
பா்த் அந் சிளைளே மர்ததுயைரநது 
உன் ளக்ான் த்ாட் தெடுக்கணும்.'

்ஙகபபன் ஆசாரியின் உளி மர்த 
துணளெச் தசதுக்க்த த்ாெஙகிேது. 
அவர தசான்னது புரிந்துயபாைவும் 
இருந்து, புரிோ்துயபாைவும். 

'சுைபமா த்ரியு்ா குட்டி?' உளி 
மிக தமளை்த ் ட்டிக்தகாணடிருந்து. 

'ம். அபபிடி்த்ான் த்ரியுது.' காகி 
்்ததில் இருந் சி்ததிர்தள்ப பார்த 
்ான்.

'சுைபமா த்ரியும். பு்ததியிை இருக் 
கறள் ளகக்கு வரவளைக்கறது 
தராம்ப கஷெம். கறபளனயும் கருவி 
யும் ஒன்னாகணும். அதுக்கு நம்ம 
ஒெம்பாையும் மனசாையும் இெம் 
தகாடுக்கணும். அது எபபிடின்னு 
கணடுபிடிக்கறது்ான் சிரமம். ோரும் 
அள் தசால்லி்த்ர முடிோது.'

்ஙகபபன் ஆசாரி யபச்ளச நிறு்ததி 
விட்டு கணகளை இடுக்கிேபடி உளி 
ளே்த ் ட்ெ்த த்ாெஙகினார. தமளை 
தமளை்த ்ளைகாட்டிேது அம்மன் 
சிளை.

***  ***  ***
காறறில் அளசயும் ளசபரஸ் மரங 

களை ஏறிட்டுப பார்த்ார ்ம்பான் 
சாமி. ளகயில் அரிவாள. அறு்ததுப 
யபாட்ெ சீளமபபுல் ஓரமாகக் குவிநது 
கிெந்து. சறறு த்ாளைவில் இக்லூ 
யபான்ற அளமபபுென் இருந் சிறிே 
வீட்டுக்குள ்ளை நுளை்ததுப பார 
்ததுவிட்டுக் கீயை இறஙகிப யபானான் 
விஜேன்.  

'சசி எதுக்கு ஆோளை அபபிடி 
தமாளறச்சுப பாக்குது?'

ளகயிலிருந் உளிளேக் கீயை 
யபாட்ொன் சசி. 'யந்தது காளையிை 
குரு யகட்ெ புக்ளக அைமாரிை இருநது 
ய்டி எடுக்க யநரமாயிடுச்சு. அதுக் 
குளை இவன் முநதிரிக்தகாட்ளெ 
மாதிரி எடு்ததுட்டுப யபாய் குடு்த 
துட்ொன்.'

'ஆமாம். அவன் குடு்த்பபறமும் 
சசி ய்டிட்யெ இருநதுய '். ் ம்பான் 
ளகயில் அபபியிருந் மணளணை்த 
்ட்டி உதிர்த்ார. 

'அதுகூெப பரவாயில்ளை. கிைாஸ் 
முடிஞசதுக்கபபறம் இனியம ளைபரரி 
யவளைளே அவயன பாக்கட்டும், நீ 
தபாம்ளம தசய்ேற யவளைளேப 
பாருன்னு குரு தசான்னது்ான் எனக் 
குச் சஙகெமா யபாச்சு.'

்ளையமல் விழுந்  பழுபபிளைளே 
எடு்தது்த திருபபிப பார்த்ார. 'சசிக்கு 
ஞாபகமிருக்கா? அம்ளம மரிச்சுப 

யபாயி ்ஙகபபன் ஆசாரி இஙக 
தகாணடுவநது விட்ெயபாது இய் 
மாதிரி்ான் இருந்து சசி. ப்த்ாம் 
வகுபபு பரீட்ளசகூெ எழு்ளை.'

மறுபடி உளிளே எடு்தது ளகயிலி 
ருந் மர்தள்ச் தசதுக்கைானான். 

'ஒம்பது வருஷம் ஓடிபயபாச்சு. 
சசி வந்துக்கு அபபறந்ாயன இந் 
ளைபரரியே கட்டினது. அபப சசி 
இருந் மாதிரி்ான் இபப விஜேனும். 
அவருக்கு அந் யவளை சரிோ 
இருக்கும்னு குரு யோசிக்கறாரு.'

'அபப நான்?'
்ம்பான் சாமி அருகில் வநது 

ய்ாளை்த த்ாட்ொர. 'சசி ஒரு சில்பி 
ேல்யை. தசய்ே யவணடிே காரிேம் 
தநளறே இருக்கு.'

குருகுை வைாக்ததில் அஙகஙயக 
சசி தசதுக்கிே சிறபஙகளைப பாரக்க 
முடியும். ஜபபானிே அம்ளமோர ் ஙகி 
யிருக்கும் குடிலின் முகபபில் உளைது 
‘் ாயும் யசயும்’ சிறபம். தவணகை்த 
்ாைான நாராேணை குருவின் சிளைக்கு 
எதிரில் அைகிே யவளைபபாடுகள 
தகாணெ தபஞசுகளுக்குப பின்னால் 
துளளும் இரு மான்களின் சிறபம். 
பிரார்த்ளனக் கூெ்ததுக்கும் ய்ாட் 
ெ்ததுக்கும் நடுவில் அகைமான அடி 
மர்ததின் மீது மணணில் வளனந் 
குருவின் முகம். விருநதினர விடுதி 
யின் வாசலின் இருபுறமும் த்ாஙகு 
மீளசயும் நீை்த த்ாபபியுமாய் 
வணைஙகி நிறகும் இரு சீனரகளின் 
சிறபம். 

துணடுக் கட்ளெகளைக் தகாணடு 
தசதுக்கும் சின்னச் சின்னப தபாம் 
ளமகளைப பிரார்த்ளனக் கூெ்ததில் 
சிறு ஓளைபதபட்டியில் யபாட்டு விடு 
வான். ோளன, குதிளர, ் வளை, அன் 
னம், பு்த்ர, சாமுராய், தசம்பெவன், 
கால்பநது வீரன், யவட்ளெக்காரன் 
என வி்வி்மான தபாம்ளமகள. 
பிரார்த்ளனக்காக வரும் விருநதி 
னரகளின் குைநள்களுக்குப தபாம் 
ளமகளைப பரிசாக்த ் ருவார குரு. 
பரிளசப தபறறுக்தகாணெதும் அந 
்க் குைநள்களின் கணகளில் பரவ 
சம் மின்னும். ஆவலுென் ஓளைபதப 
ட்டிளே எட்டிப பாரக்கும். கூெ்ததின் 
ஓரமாய் நின்றிருக்கும் சசிளேக் காட்டு 
வார குரு. 'உஙகளுக்கு என்ன யவணும்னு 
சசிகிட்ெ யகளுஙக. தசஞசு ் ருவார.'

பிரார்த்ளன முடிநது தவளியில் 
வரும்யபாய் குைநள்கள சூழ்நது 
தகாளளும். ‘அஙகிள எனக்கு ளெயனா 
சர தசஞசு ்ருவீஙகைா?’, ‘எனக்கு 
ஸ்ளபெர யமன் புடிக்கும். ஒன்யன 
ஒன்னு தசஞசு குடுஙகயைன்’, ‘அப 
துல் கைாம் தசய்வீஙகைா?’ அஙகி 
ருநது புறபபடும் வளர குைநள்கள 

எள்ோவது யகட்டுக்தகாணயெ 
இருக்கும். மர்ததுணடுகளைக் கால்க 
ளுக்கு இளெயில் ளவ்ததுக்தகாணடு 
கவனமாகச் தசதுக்கும்யபாது அவ 
ளனச் சூழ்நதிருக்கும்.

'இத்ந்ா புதுசா இருக்கு?'
பசும்புல்லின் வாசளன. மீணடும் 

்ம்பான் சாமி புல்ளை தவட்ெ்த 
த்ாெஙகியிருந்ார. 

'பக்க்தது கிராம்ததுயைரநது குரு 
யவாெ இஙக தவளைோெ சாேங 
காைம் வருவாஙகயை பசஙக? அவஙக 
ஒரு யபட் யவணும்னு யகட்ொஙக.'

'அது தசரி. கிறிஸ்து எபபிடி வநதி 
ருக்கு? இன்னும் முடிேளை யபாலி 
ருக்கு.' புறகளுக்கு நடுவில் கிெந் 
இரணடு உருணளெக் கறகளை 
எடு்தது மர்த்டியில் யபாட்ொர.

கூர பாரபபதுயபாை உளிளே உற 
றுப பார்த்ான். கீயை ளவ்ததுவிட்டு 
ளககளை்த ய்ய்்ததுக்தகாணொன். 
பதில் தசால்ைாமல் நாராேணை குரு 
வின் யமல் விழும் தவயில் கறளற 
களைப பார்த்ான். 

தவட்டிே புல்ளைக் குவிேலில் 
யசர்ததுவிட்டு அரிவாளைக் கீயை 
யபாட்ொர. துணளெ எடு்தது முக்த 
ள்்த துளெ்ததுவிட்டு அவனருகில் 
அமரந்ார. 

யராஜாச் தசடிகளுக்கு நடுயவ புல் 
யமட்டில் ் ்ததிே ளமனாளவ விரட் 
டிக்தகாணடு ஓடிேது தபஸ்டி. தநறறி 
விேரளவளே்த துளெ்த்வன் 
எழுநது நின்றான். இருவரும் தமல்ை 
ஓவிேக்கூெ்ததின் அருயக வந்னர. 
பச்ளச்த ்ாமளரகள யபாை்த ்ளர 
யில் அடுக்கடுக்காய் இருந் களளி 
களைக் கெநது நின்றயபாது ஏசுவின் 
சிறபம் த்ரிந்து. யமயை நின்ற 
படியே தவவயவறு யகாணைஙகளில் 
அள்க் கூரநது பார்த்ான். ் ம்பான் 
சாமி ் ளரயில் கால்மெக்கி அமரநது 
ஒயரதோரு முளற பார்ததுவிட்டு்த 
்ாடிளே தசாறிந்ார. எழுநது அவன் 
ய்ாளை அளணை்த்படி அளை்ததுச் 
தசன்றார.  

பிரார்த்ளனக் கூெ்ததின் வாயிலி 
லிருநது மீணடும் மணிதோலி்த்து. 

மாளை பிரார்த்ளனக்கான 
அளைபபு. விறுவிறுதவன யமயைறி 
னான். குளி்தது முடி்ததுவிட்டு ஈர்த 
்ளையுென் கூெ்ததுள நுளைந்யபாது 
பிரார்த்ளன த்ாெஙகியிருந்து. 
ஓளசபபொமல் சுவயராரமாய் கால் 
மெக்கி அமரந்ான். 

மூச்சு சீராகி பெபெபபு அெஙகும் 
வளரயிலும் கணமூடி்த ் ளைகுனிநது 
அமரநதிருந்வன் தமல்ை நிமிரந 
்ான். அளசோது நின்தறாளிரந்ன 
தமழுகுவர்ததிச் சுெரகள. தபரிே 

தவணகைப பிளளைோர சிளைக்கு 
முன்பாக அகைமான ் ட்டில் பு்த்ம் 
புதிே பூக்கள. தூப்ததின் நறுமணைம். 

ோயரா உறறுப பாரபபதுயபால் 
உணைரந்ான். வைதுபக்கமாய்்த ் ளை 
திருபபினான். யநதரதிரில் குரு நி்த 
ோவின் காைடியில் அமரநதிருந்ான் 
விஜேன். கணகளில் அய் அைட் 
சிேம். உ்ட்டில் உ்ாசீனபபடு்ததும் 
சிரிபபு. 

அதுவளர அவனுள அெஙகியி 
ருந் ப்றறம் தமல்ை யமதைழுந்து. 
கரகரபபான குரலில் குரு யபச்த 
த்ாெஙகியிருந்ார. 

'நம் எல்யைாருக்குயம கணகள 
உணடு. பாரளவயும் உணடு. இந் 
உைக்ததிலுளை அளன்தள்யும் நாம் 
அளனவரும் பாரக்கியறாம். ஆனால், 
இந் உைகம் எல்யைாருக்கும் 
ஒன்றுயபாைக் காட்சி ் ருவதில்ளை. 
ஒரு பாளற எனக்கு தவறும் பாளற 
ோக மட்டுயம த்ன்படுகிறது. ஒரு 
மரம் தவறும் மரமாக மட்டுயம என் 
கணகளில் த்ரிகிறது. ஆனால், 
பாளறயில் உளை சிளையும் மர்ததில் 
உளை சிறபமும் ஒரு களைஞனின் 
அக்ததுக்கு மட்டுயம புைனாகிறது. 
இேறளக அவனிெ்ததில் காட்டும் 
கருளணை அது.'

யபச்ளச நிறு்ததிேவர தவண்ா 
டிளே வருடிேபடியே ஆழ்நது மூச்சி 
ழு்த்ார. ஒருமுளற அளனவளரயும் 
நி்ானமாகப பார்த்ார. அவரது சிறு 
கணகள ஒவதவாருவரின் மீதும் 
ஒருகணைம் நின்று ஊடுருவியிது. பின் 
அடு்த்வரிெம் நகரந்து. சசியின் 
யமல் அவர கணகள நிளை்த்ன. 
உ்டுகள நடுஙக அவரது முக்த 
ள்யே பார்ததிருந்ான். நீர சுரந் 
கணகளை மூடிக்தகாணொன்.

மறுபடி கரகர்த் அவர குரல் ஒலி்த 
்து. 'அந்க் கருளணைளே உணைரநது 
களைஞன் ்ன்ளன உணளமோக 
ஒபபுக்தகாடுக்கும்யபாது மட்டுயம 
களை முழுளமதபறும்.'

சசி ் ளைகுனிநதிருந்ான். 
பிரார்த்ளனயின் முடிவுப பாெல் 

ஒலி்தது அெஙகிேது. கணீதரன்ற 
மணிதோலி. அளனவரும் எழுநது 
களையும் அரவம். குரு தமல்ை 
எழுநது அன்வரின் ய்ாளைப பறறி 
ேபடி ் ன் அளறக்கு நெந்ார. 

அளற வாசலில் நின்று குரு திரும் 
பிப பார்த்ார. சசி எழுநது நின்றான். 

'என்ன சசி, கிறிஸ்து இன்னும் 
கண த்றக்களைோ?'

அவன் பதிளை எதிரபாரக்கா் 
வராய் அளறயின் திளரச்சீளைளே 
விைக்கிக்தகாணடு உளயை மளறந 
்ார.

எமது அைகுப பகுதியில் எபயபாதும் வீட்டில் 
கிளெக்கும் தபாருட்களைப பேன்படு்ததி 
எம்ளம அைகுபடு்ததிக்தகாளவது குறி்தய் 
பார்தது வருகின்யறாம். இந் வாரம் சளமே 
ைளறயில் கிளெக்கும் மஞசளைப பேன்படு்தது 
வ்ன் மூைம் கிளெக்கும் நன்ளமகளைப பாரக் 
கைாம். மஞசள இன்றுளை நிளையில் விளைகூடிே 
தபாருள்ான் என்றாலும் ் றயபாது அயனகமாக 
எல்ைாக் களெகளிலும் மஞசள விறபளனக்குக் 
கிளெக்கின்றது எனயவ அைகுக் கிறீம்களுக்குச் 
தசைவிடுவள்விெ மஞசளை வாஙகிப பேன்ப 
டு்த்ைாம்.

தூே மஞசள அைறசி எதிரபபு, ஆணடி 
ளமக்யராபிேல் மறறும் ஆக்ஸிஜயனறற பணபு 
களைக் தகாணடுளைது. முகபபரு மு்ல் சுருக்கஙகள 
வளர பைவி்மான ய்ால் பிரச்சிளனகளுக்கு சிகிச்ளசேளிக்க மஞசள 
உ்வுகிறது என்றும் கூறபபடுகின்றது. இந் அறபு் மூலிளக உஙகளுக்கு 
எபபடி உ்வி தசய்கிறது?

முகப்பருவை எதிர்த்துப ப்போரோடும்: முகபபரு முறிவுக்கு சிகிச்ளசே 
ளிக்க மஞசள தூளை எலுமிச்ளச சாறுென் கைந் யைசான பளச உ்வும். 
இது உஙகள ய்ாலிலுளை அதிகபபடிோன எணதணைய்ளே தவளியேறறும்.

முக முடி ைளர்ச்சிவைத் 
தடுக்குமோ?: எஙகள பாட் 
டிகள, பூட்டிகள ் ணணீரில் 
கைந் மஞசள தூளை 
நன்றாக முக்ததில் ் ெவிக் 
தகாணடிருந்னர. மஞ 
சளை கறகளில் ய்ய்்தது 
அ்ளன முக்ததில் பூசிக் 
தகாணெனர. முக முடி 
வைராமல் ்டுக்க குளிக் 
கும்யபாது தினமும் இள்ச் 
தசய்்ாரகள. இருபபினும், 
இது உணளமயில் தசேல் 
படுகிறது என்ப்றகு எந் 

அறிவிேல் ஆ்ாரமும் இல்ளை.
கருைவளைம் மற்றும் சுருக்கஙகவள எதிர்த்துப ப்போரோட: யமார மறறும் 

கரும்புச் சாறு கைநது அதில் மஞசள தூள யசர்தது ஒரு பளச ்ோர 
தசய்யுஙகள. இந்ப பளசளேக் கணணுக்கு அடியில் த்ாெரநது 
பேன்படு்ததி வநதீரகைானால் கருவளைேஙகள மறறும் சுருக்கஙகளை 
உஙகள சரும்ததில் இருநது அகறற முடியும்.

அழகுக்கு மஞ்சள்!
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இயலுமை எதிர் இயலாமை என்ற எதிரெதிர்த் துருவங்களிமை சிம்றப் 
படைரவாரு ரபருரவளி என சார்பில் ஆய்விற்குடபடுத்்தப்பைல் 

அவசியைாகி்றது. அது என 
்தான எண்ணங்களின பலம் 
பலவீனம் பபான்ற வற்ம்ற 
எனக்கு ஒளிவுைம்றவினறி 
முனமவக்கும். நல்வாழ்வு 
எனகி்ற எைது ்கற்பி்தம் அல் 
லது ைனப்பதிவு என்தான 
ஆய்வு ரவளிப்படுத்தும்க 
யினால் அசசமுறுகி்றது.

அசசம் எனபது்தான எல் 
லாமுைாகி்றது. எல்லாமுைாயி 
ருக்கி்றது. அசசம்்தான பாவம் 
புணணியம் என பார்க்கி்றது. 
அசசம்்தான ்கைவுள் எனகி்ற 
ர்தாரு பு்றக் ்கற்பமனச சக் 
திமய நாடுகி்றது. அசசம் 
்தான கிெ்கங்கமை நாள் 
நடசத்திெங்கமை நம்பும்படி 
ரசய்கி்றது. அசசம்்தான 
பில்லி, சூனியங்கள், ரசய்வி 
மன்கள் என பணிய மவக்கி 
்றது. அசசம்்தான சகு்ணங்க 
ளில் முடடி முைஙகி நிற்கி்றது. 
அசசம்்தான பிொயசசித்்தம், 
விெ்தங்கள், யா்கங்கள், 
பநர்தி்கள் என சைஙகு வழி 
பிம்ணக்கி்றது. ஆ்க அசசம் 
எனகி்ற ஒனறு்தான வாழ்வா 
கி்றது.

நான எனகி்ற ய்தார்த்்தத்ம்தத் ்தவிெ ைற்ர்றல்லாக் ்கற்பமன்கமையும் 
்கணமுன நிறுத்துகி்ற ஒனறு்தான அசசைா? எனமன நாபன நம்பாைலிக்கி்றது்தான 
அசசைா? எதிர்ைம்ற எதிர்பார்ப்புத்்தான அசசைா?.. முனரசால்லப்படை 
நானிலிருந்தானமவ ர்தாைர்பா்கப் பலவற்ம்ற ஏற்்கனபவ பார்த்துள்பைாம். 
இஙகு எதிர்ைம்ற எதிர்பார்ப்பு்கமை ஒரு புரி்தலுக்கு உடபடுத்திக்ர்காள்வது 
அவசியைாகி்றது.

எதிர்பார்ப்பு எனபது நிசசயைா்க பமையது அல்ல. அது முடிநதுவிடை 
ர்தானறு. அது அசசம் ்தொது. விெக்தி நம்பிக்ம்கயீனம் அதீ்த நம்பிக்ம்க என 
ஏ்தாவர்தானம்றத் ்தநதிருக்்கலாம். நி்கழ் ்காலம் எனபது ்தயக்்கம் ்தெலாம். 
அது அசசைல்ல. இவ்விரு சந்தர்ப்பங்களுபை எதிர்பாெப்பு அல்ல. எதிர் 
பார்ப்பு எனபது முற்றிலுைா்க நைந்தப்தா நைப்பப்தா அல்ல. நைக்்கப்பபாவது. 
அது எதிர்்காலத்திற்குரியது. எதிர்்காலரைனபது முற்றும் ்கற்பமனயானது. 
ஆ்க ரைாத்்தத்தில் எதிர்பாெப்பு எனபது ்கற்பமனயானது்தான.

்கற்பமனயில் எனன பநர் எதிர் எதிர்பார்ப்பு? ்கற்பமனயிலானதில் பநொன 
ர்தனபவா எதிர்ைம்றயானர்தனபவா வம்க பிரிப்பதில் ஏ்தாவது அர்த்்தமிருக்்க 
முடியுைா? அப்படியான வம்கப்படுத்து்தல் அறிவுபூர்வைானது்தானா? ஏதிர் 
பார்ப்பு எனபப்த ்கற்பமனயான்தா்க இருக்்க அ்தமனக் கூறிடுவது எங்ஙனம்? 
சரி இப்பபாது ஒரு எதிர்பார்ப்பு ்தவ்றா எனகி்றர்தாரு வினா எை முடியும்.

எதிர்பார்ப்பு எனபது ஒரு குறிக்ப்காைா்க, அமைய விரும்புகி்ற ஒரு லடசி 
யைா்க இருக்்கலாம். என்தான இயல்பு பலம் பலவீனம் இயலுமை இயலாமை 
என ்கவனத்தில்ர்காள்ைப்படை்தா்க அமவ இருப்பது அவசியைானது. 
வானூர்தியில் உயெப் ப்றக்்க விரும்புவது ய்தார்த்்தைானது. சி்றகு ர்காணடு 
சுயைா்கப் ப்றப்பது எனபது ்கற்பமன. ஆமைய விரும்புவது எது? எப் 
பபாதுபை ய்தார்த்்தைாயிருப்பது அவசியம். வானூர்தியில் ப்றக்்க விரும்பிய 
பின விபத்ம்த பயாசித்து அ்தமனத் ்தவிர்ப்பது அசசம். முடைாள்த்்தனைானது.

யு்தார்த்்தத்திற்கு அப்பாலான எதிப்பார்ப்பு்கள் பபாலபவ நைந்தால் எனகி்ற 
்கற்பமனயும் புத்திசாலி்களுக்கு உ்கந்த்தல்ல. நைந்தால் எனகி்ற எதிர்பார்ப்பு 
எைது முயற்சி்களுக்்கான ்தமை விமச்கமைபய ப்தாற்றுவிக்கும். அதிஸைச 
சீடடில் பரிசு கிடடும் எனகி்ற பநர் எதிபார்ப்பு எப்படி உமைப்பிற்கும் முயற் 
சிக்கும் ்தமையான்தாயிருக்குபைா அம்தவிை பைாசைான ்தமை்கமை எதிர் 
ைம்ற எதிர்பாெப்பு உருவாக்கும். விழுநதுவிடுபவன எனறு நைக்்காைபலா 
எழுநது நிற்்காைபலா விடுவம்த எணணிப் பார்த்்தால் சிரிப்பாயிருக்கி்ற்தல்லவா?

ஆ்க ரைாத்்தம் அசசம் எனபது ்கற்பமன. அசசம் எனபது ரவறும் எதிர் 
ைம்ற எதிர்பார்ப்பப. அசசரைனபது ்தவிர்க்்கப்பை பவணடியப்த. அ்தமன 
எப்படிச ரசய்வது? அசசரைனபது ்கற்பமன என எணணிக்ர்காணடிருப்ப்தால் 
சரியாகுைா? எ்தமனயும் எதிர்ர்காள்ைத் ்தயாொயிருத்்தலா? வருவது வெடடும் 
சநதிப்பபாம் எனகி்ற எண்ணைா? எது? எப்படி?

இல்லா்த ஒனம்ற எப்படி எதிர்பார்ப்பது? இல்லா்த ஒனர்றனறு ர்தரிநது 
ர்காணைபின ஏன அ்தனபால் எண்ணங்கமைக் குவிக்்கபவணடும்? என்தான 
பநெத்ம்த என்தான உமைப்மப என என்தான எல்லாவற்ம்றயும் இல்லா்த 
ஒனறிற்்கா்க வீ்ணடிப்பம்த நிறுத்துவது பயனுள்ைது. எழுவது எப்படிரயனறு 
அறிநதிருந்தால் விழுவது அசசைாயிருக்்கா்தல்லவா?

சிந்தமன்தான அவசியைாகி்றது. சிநதிப்பபாம்.
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பேம்ஸபாணட பை வரிமசயில் அடுத்்த பை 
ைான பநா மைம் டூ மை (சாவ்தற்கு பநெமில்மல) 
ரவளியாகி இருக்கின்றது. நடி்கர் ைானியல் 
கிரெய்க் பாணட பாத்திெத்தில் நடிக்கும் ்கமை 
சிப் பைம் இது. 

ைானியல் கிரெய்க் மு்தன மு்தலில் ்காசிபனா 
பொயல் எனகி்ற பைத்தில் பாணட பாத்திெத்தில் 
நடிப்பார் எனறு அறிவிக்்கப்படைபபாது அது 
ரபாருத்்தைற்்ற ர்தரிவு எனறு பல விைர்ச்கர்்களும் 
புலம்பினார்்கள். ஆனால் பாணட பாத்திெத்திற்கு 
சி்றப்பா்க நியாயம் ரசய்்த நடி்கர்்களில் ்தனது 
ரபயமெயும் பதித்துவிடடுச ரசல்கி்றார் ைானி 
யல். 

பேம்ஸ பாணட வரிமச பைங்களில் முந 
ம்தய இெணடு பைங்கைான Skyfall, Spe 
ctre ஆகிய பைங்கமை ஸாம் ரைணைஸ 
இயக்கியிருந்தார். ஆனால், அந்தப் பைங்கள் 
வைக்்கைான பேம்ஸ பாணட பைங்களில் இருநது 
முற்றிலும் ைாறுபடடிருந்த்தால், அதிதீவிெ 
பேம்ஸ பாணட ெசி்கர்்கள்கூை ரபரி்தா்க உற் 
சா்கைமையவில்மல. ஆனால் சாவ்தற்கு பநெ 
மில்மல பைத்ம்த ப்கரி போஜி ஃபுகுன்கா இயக் 
கியிருக்கி்றார். 

பேம்ஸ பாணட ெசி்கர்்களுக்கு விருந்தா்க 
- மு்தலிரு பைங்கமைப் பபானறில்லாைல் 
பமைய பைங்கமைப் பபான்ற சி்றப்புமிக்்க்தா்க 
- உருவாகியிருக்கி்றது சாவ்தற்கு பநெமில்மல 
எனகி்றார்்கள் விைர்ச்கர்்கள். அத்துைன ைற்ர்றாரு 
விையத்திற்கும் இந்தப் பைத்தில் இம்ணப்புக் 
ர்காடுக்்கப்படடுள்ைது. பாணட ஓய்வில் இருக் 
கும்பபாது 007 என்ற அமைரைாழிபயாடு பநாமி 
எனகி்ற ரபண பாத்திெம் அறிமு்கைாகின்றது. 
எதிர்்கால பேம்ஸபாணட பைங்களில் பாணட 
பாத்திெம் ரபண்ணா எனகி்ற ப்கள்விமயயும் 
எழுப்பிவிடடுப் பபாயிருக்கி்றது சாவ்தற்கு 
பநெமில்மல பைம்.
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சுய தேவைகள் தேவையிலவலை
அைளுகககான ஆறுேதலைகா தேற்றுேதலைகா தேவையிலவலை
அைளுககு தேவையகானது
நீஙகள் யகாரென ஆகதைண்டி
அைள் அெற்றிய துன்பஙகவை ஞகா்பகம் ரககாள்கிறீரகைகா என  
அநே ஒரு தகள்வி மட்டுதம

ஆம் இது என கண்ணீரின தேகாற்்றப் பிவைரயன நீஙகளும் 
கடநது விடுஙகள் 
அப்த்பகாது எலதலைகாவெயும் த்பகாதலை நீஙகளும் சகாேெெணரகரைன 
கடநதுவிட இலைகுைகாயிருககும்.

அஷ்வினி வையந்தி
 மட்டகளப்பு கங்குவேலியை  வேர்ந்த அஷ்வினி யேை்நதியும் 

(கிழக்கு பலகயைக்கழக மாணவி) அணயமக் காைமாக இயணை 
வேளிகளில எழுதி ேருகிறார சிறுகய்த கட்டுயை இைக்கிை உயை 
ைாடல என இைங் கும் அஷ்வினி யேை்நதி அவேப்வபாது கவிய்த 
களும் எழுதி ேருகிறார. கவிய்த பற்றிை அழகிைலில அதிகம் அக் 
கயற காட்டா்த இேைது கவிய்தகள்  ை்தார்த்த்தய்த வபசுேதில ்தனி்த 
துேம் வபறுகினறன. இைக்கிை உைகம் எதிரகாை்ததில இேரிடமிரு்நது 
மிக  நலை கவிய்தகயளப் வபறும் எனறு நம்பைாம். இேர அண 

யமயில எழுதிை கவிய்தவைானறு 

அவள் ஒரு சிறந்த ்தாய்
நிசசயமகாக கூறுகித்றன
அைள் ஒரு சி்றநே ேகாய்!
ேன முகத்திற்கு
்பவுடர பூசிகரககாள்ைதைகா
ேன நகத்திற்கு
கலைர பூசசு அடிககதைகா
ேன அஙகத்வே
்பனனீெகால குளிப்்பகாட்டதைகா
அைள் நிவனத்ேதிலவலை
அைள் ஒருத்பகாதும்
நிவனத்ேதிலவலை!
ேனகரகன
புது ஆவடகவைதயகா
ேனகரகன
புது ்பகாேணிகவைதயகா
ேனகரகன
புதிேகாக எவேயுதம
அைள் ைகாஙகித் 
ரேகாவலைத்ேதிலவலை!
ஓட்வட விழுநே
சட்வடவயயும்
்பட்டியறுநே 
்பகாேணிவயயும்
எப்்படி அணிைது எனறுேகான 
தயகாசித்ேகாள்!
தூஙகி முழிப்்பேற்கு
ஓர அவ்றவயயும்
மூனறுதைவை சகாப்பிட
உணவையும்ேகான
அைள் தகட்டகாள்!
இைற்வ்றத் ேவிெ
அைள் தகட்டது 
அைள் பிள்வைகளின புனனவக
அைரகளின ைகாட்டமிலலைகா முகம்
சவேபிடிப்்பகான தேகம்
்பசியிலலைகா ையிறு
அைரகளின ேனிவமயகன்ற உணரவு!
இனனும் நிவ்றயதை தகட்டகாள்
எலலைகாதம 
"ேன பிள்வைகளுகககாகதை" தகட்டகாள்!
இேனகாலேகான ரசகாலகித்றன
அைள் ஒரு சி்றநே ேகாய்!
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அணயமயில வமௌனன ைா்தரீகா  எனற ்தமிழக கவிஞர கவிய்த 
பற்றிை அக உயைைாடல குறி்த்த பை வகள்விகயள பை கவிஞரக 
ளிடம் வகட்டு ்தனது முகநூல பக்க்ததில பதிவிட்டிரு்ந்தார கவிய்த 
பற்றிை விரிோன கரு்தது வ்தாகுப்பாக அது அயம்ந்தது அதில 
கவிஞர திரு கைாப்ரிைா அேரகளிடம் பினேரும் வகள்வி வகட்கப் 
பட்டது. 

அழகியல் என்பது இலக்கியத்தின ஓர் ஒழுஙவகை அல்லது 
தேர்ந்துககைொண்ட உடக்பொருவை குறிக்கும் க�ொல்லொ? அல்லது 
கைறும் ர�வைவயக் குறிக்கும் க�ொல்லொ? கைவிவேயில் அது 
எபக்பொருளில் கேொழிற்படுகிறது?

இ்தற்கு கைப்பிரிைாவின பதில இவோறயம்ந்தது.
அது ோ்தாைண ஒழுங்குமிலயை 

வேறும் ைேயன ோர்ந்ததும் இலயை. 
வபாருள் அலைது வோலை 
நியனக்கிற கரு்ததியன அ்தன்தன 
இைலபுக்வகற்ப உயிவைாட்டமான 
ேடிவில வோலேது எனைாம். 
வகாஞேம் வமானயனைான ோர்த 
ய்தகளில வோனனால விலைன 
பா்ததிை்ததின வமல வேறுப்பு 
ேரும்படி நடி்த்தால அது அ்தன அழ 
கிைல. அசிங்கங்களுக்கான அழகான 
கவிய்த உங்கயள முகம் சுழிக்க 

யேக்க வேணடும். துைருக்கான கவிய்த துைை்தய்த மீட்டி கரிே 
ன்தய்தவைா, ஆ்தையேவைா கணடன்தய்தவைா உங்களில 
உருோக்க வேணடும். ஒவவோரு நலை கவிய்தயும் அ்தன்தன 
அளவில ஒரு வமாழியை, வமாழிக்குள் ஒரு வமாழியைக் வகாணடி 
ருக்கும். அது்தான அ்தன அழகிைல எனறு நியனக்கிவறன.

கவிய்தவைனபய்த எவோறு விளங்கி வகாள்ேது எனப்தற்கு 
இ்ந்தப் பதில வபாதுமானவ்தன நியனக்கிவறன. அ்ந்த ேயகயில 
முக நூலில எலவைாரும் கவிய்த எழு்த முற்படுகிறாரகள் அதில 
வபரும்பாைானயே கவிய்தைாக இருப்பதிலயை எனற குற்றோட்டு 
பைேைாக இரு்ந்தாலும். பை இயளைேரகள் புதிை ்தளங்களில நலை 
கவிய்தகயள எழுதி ேருகிறாரகள் எனபதுவும் மறுக்க முடிைா்த 
உணயமைாகிறது.

மனுதீைன முகநூலில பை அகம் ோர்ந்த  கவிய்தகயள அேப் 
வபாது எழுதிேருகிறார. இேைது கவிய்தகளில உறவுகள் மீ்தான 
விோையணகள் ஆழ்ந்த ஆனமீக்த்தளவமானறிலிரு்நது வேளிப்படு 
ேய்த காணைாம். எலவைாரும் எழுதி ேலி்த்த வோற்கயள விடு்தது 
புதி்தாய் எழு்த முற்படுகினற மனுதீைனின கவிய்த ஒனறு.

மனுதீரன

நீ என்னும் உன்தான இயக்கம்

நீ தைதெகாடிப் த்பகாயிருநேகாய் 
இநநீரின ரைம்வமயிலும் 
இம் மண்ணின ேகா்பத்திலும்
ஞகா்பகம் ரககாண்டிருககி்றகாயகா

உன அகக தககா்பமும் உன விழிப்வ்பயும்
எப்த்பகாது நீ அவடயகாைம் கண்டிருப்்பகாரயன
ம்றத்திருப்்பகாய் எேற்ககாரயன ரசகாலகித்றன பினனகால
ஆனகால நகான ஞகா்பகம் ரககாள்கித்றன

அைள் விடகாய் தேகாய்நே பின அநே அனமும் அயற்சியிலும் 
உறுதியகாய் 
இயநதிெ நகாவுகவை ேன நகாவின இடர ககாற்வ்ற ஏவிக 
ரககாண்தட இருநதிருப்்பகாள்
அைள் ்பகாைம் 
அைள் உள் அகத்தின நீரசசுவணயின எரிசசலும் நமசசியும் 
நீ அறிநதிருகக ைகாய்ப்பிலவலைத்ேகான

இநே ேகிப்பில நீ மூன்றவெக கிதலைகா எவட தூககி 
கடகக முடியகாவமயகாக இருககும் இலவலையகா உன 
நனவமகவை ஆனகால அது நனவமரயன சுமநேகாள்
அநே மூன்றவெககிதலைகா 
எனன ரைனறு நீ அறிய தைண்டுமகா 
ஆயுேஙகளின நிவ்றயைவுகவைத் தேடிப்்பகார.

இப்த்பகாதும் அைளுககு சுேநதிெம் தேவையற்்றது உஙகள் 

தைலவையூர் _ ேொஸ்
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அதிலை சுப்பிரமணியம் மாஸரர் வீட்டடிக்குப் ப�ானன். அவறலறை வீட 
டுக்கு அங்ாலை �லனயடியிலை முசுமுசுக்ல் கி்டக்கு. பிடுங்ைாமமண்டு 
�ாஸ கில்டச்சுது. வாயப்�ாப்ப�ாச்சுது. மாஸரர் ஆறுதைாய இருநதார். 
''வாரும் வாரும் ் திபரசு'' எண்டு உற்ா்மாய வரபவறறைார் இருநதும்ாண்்டன். 

�்டலை திறை�டுகிறை ் ததததுக்கு எடடிப் �ாக்் முருப்்ர் வநதார். அவரும் 
இருநதிட்டார்.

''நாடடு ந்டப்பு்ள் எப்பிடியப்�ா ப�ாகுது? நான் வீடப்டால்டதாபன ம்யதி 
யள்தான் தஞ்ம்… அது்ளும் புதி்ாய ஒண்்டமிலலை.. வி்ராக் கி்டக்குது'' 
எண்டு மாஸரர் அங்ைாயச்்ார். ''சீரழிஞ் ம்யதியள்தான். நானிப்� ம்யதி 
யள் ப்க்கிறைலதபய விடடிட்டன்… ்ன நாலைக்குப் பிறைகு பநறறு பறைடி 
பயாலவ ம்யதிக்குப் ப�ாட்டன்.. தலைலயக் ம்ாண்டுப�ாய சுவரிலை 
பமாத பவணும்ப�ாலை வநதிடடுது �ாருஙப்ா… நாடு முழுதும் ஊரஙகுச் 
்ட்டமாம் அதுக்குள்ை வா்னங்ள் பமாதி �திமனாரு ப�ர் இருவதது நாலு 
மணிததியாைததுக்குள்ை ம்ததிருக்குது்ள்.. முன்மாதிரியான நாடிலபைா 
இது?'' எண்டு எரிச்்பைால்ட சிரிச்்ார் முருப்்ர்.

''் ரியாச் ம்ான்னியள் மாமா'' எண்்ட�டி உள்ளுக்ல்யிருநது சுதன் வநது 
இருநதும்ாண்்டான். ''ஸம்ாைசிப் ப்ாதிலன இன்னும் பின்னுக்்ாயப் 
ப�ாடடுதாம் உண்லமதாபனா?'' எண்டும்ாண்டு தம்�ர் வநதார். சுதன் 
சிரிக்் மாஸரரும் பிைததாச் ் ரிச்்ார். சிரிச்்�டிபய ''தம்பு இப்�டி இரும் ஆறு 
தைாச் ம்ாலலுறைன்'' எண்்டார் மாஸரர். ''�ரீடல்த திலைக்்ைததிலை என் 
னப்�ா எங்ல்ட வ்டக்குக்்ாறைபர இருக்கினம்.. ஆங…லவச்்மாம் முடிச் 
்மாம் அறிக்ல்லய அனுப்பினமாம் எண்டுறைதுக்கு! �ைலதயும் பயாசிக்் 
வலபை பவணும்?'' எண்்டார் நிதானமாய மாஸரர்.

''உண்ைாலை மாஸரர் எனக்குது்மைாண்டும் விைஙகுதிலலை.. வீட 

டிலை மருபமானும் உப்பிடிததான் ம்ாலலிப் ப�சுறைார்.. விைஙகிறை மாதிரிச் ம்ால 
லுஙப்ாவன்'' எண்்டார் அப்�ாவியாய தம்�ர். ''அது தம்பு மாமா ப்ாதி 
லனக்கு அலரவாசிக்கு பமலை பிள்லையள் விண்ைப்பிக்ப்ைாமலிருக்குது்ள். 
நாடடு நிலைலம அதி�ர், ஆசிரியர் ப�ாராட்டம் எண்டு விண்ைப்�ங்ள் 
அனுப்புப்�்டயிலலை. அப்பிடிததான் அனுப்பியிருநதாலும் அலரவாசிப் 
பிள்லையளுக்கு பமலை �டிப்புக்கு வ்தியளிலைாமைக்கிருக்கு.. ஒன்லைன் 
�டிப்ம�ண்டிறைது எலைாப் பிள்லையளுக்கும் கி்டச்சிருக்ப்ா? இலலையலபை!'' 
எண்்டான் சுதன்.

''ஆனால நாங்ள் வலு ம்டடிக்்ாறைர். ஒன்லைனிலை முழுச் ப்ாதிலய 
லையும் ந்டததிப் ப�ாட்டம்.. நாங்ள் எண்டிறைது வ்டக்கு மா்ாைததார்.. 
ஒன்லைன் பிரச்்லனயுமிலலை, வாததிமார் ப�ாராட்டமும் இலலை.. இப்� 
அறிக்ல் தயாரிக்கிறை பவலையும் மதா்டஙகியாச்சு… அலமச்்ர் வ்டக்கிலை 
மடடுநதான் பிள்லையளின்லர ்லவியிலை வாததிமார் அக்்லறைபயால்ட 
இருக்கினம் எண்டு �ப்�ாவிலை ஏததினதுக்கு உச்சிக்கு ஏறுகினம். மூலையும் 
மடடுமடடு. முதும்லும்பும் ப்ள்விக்குறிதான். அவன் வ்டக்ல் கிழக்கும் 
ப்ர்தியாய நாடடிலையிருநது தனிலமப்�டுததுகிறைான் எண்டுறைலத விைங் 
முடியாத ப�யனு்ள்..'' எண்டு மாஸரர் ம்ாதிச்்ார். தம்�ர் ப�நதப்ப�நத 
முளிச்்ார்.

''அதுக்குள்லை அர்ாங்ம் ப�ாராட்டக்்ாறைறலறை ப்ாரிக்ல்லய விைங 
்ாமல ் ம்�ைததிலை மாறறைமிலைாமல ஐயாயிரம் ரூ�ா கூ்டததாறைம் எண்்ட 
திலை இருக்கிறை ஏமாததுக்கு ப�ாராட்டக்்ாறைர் மசிபயலலையாமிலபை! உண் 
லமதாபன?'' எண்்டார் முருப்்ர் ப்ள்விபயால்ட. ''உண்லமதான் மாமா..  
ஆனால எங்ல்டயாக்்ள் அர்ாங்ததுக்கு விசுவா்ங்ாட்ட மவளிக் 
கிடடிருக்கினம் எண்டிறைதுதான் இப்� சிரிப்பு. சூம் வகுப்பு எடுததாலதானாம் 
அநத ஐயாயிரம் கில்டக்குமமண்ம்டாரு மவருடடிலபை விடடிருக்கினம்? 
அபதால்ட தாங்ள் ந்டததிலன ஒன்லைன் ப்ாதிலன மாக்ஸசு்லைக் ப்ட 
டும் ் லரச்்லதான்.. அநத மாக்ஸசு்லை லவச்சு இஞ் எலைாம் ந்டக்குது 
எண்டு ் ாடடி நலை ப�மரடுக்்ைாமமண்்டலபை ஒறலறைக் ் ாலிலை நிக்கினம்'' 
எண்்டான் சுதன்.

''எனி எங்ல்டயாக்்ளிலையும் ம்ாஞ்ம் இருக்குததாபன மவங்ாயங்ள்.. 
என்னபவா ஏபதாமவண்டு அனுப்புகிறை விவரங்லைக் ம்ாஞ்ம் கூடடியும் 
ப�ாடுகுது்ைாம் எண்டும் ப்ள்விப்�ட்டன்…'' எண்டு மாஸரர் ம்ாலலிக் 
ம்ாண்டிருக்் சுதன் குறுக்ல் ''குலறைவாயததான் பிள்லையள் �ஙகு�றறின 
மதண்்டால நீங்ள் ஊக்்ப்�டுதபதலலை எண்டு ப�ச்சுமலபை வாங்பவணும்? 
அதுக்்ா்வும் கூடடிப்ப�ாடுறைதுதான்...'' எண்்டான். ''பிள்லையளின்லர 
்லவியிலை உண்லமயான அக்்லறையிருக்கிறைலவ அறிக்ல்யனுப்புறைதிலை 
்வனமமடுக்்மாடடினம்'' எண்்டார் மாஸரர்.

''அப்� மமாததததிலை முட்டாளு்ள் முட்டாளு்லை முட்டாைாக்கிறை 
முட்டாள் பவலை .. அப்பிடிததாபன...?'' எண்டு ம்ாண்டு எழும்பி 
முசுமுசுக்ல் பிடுங்ப் ப�ாட்டன்.

இதுகளை என்னெண்டு ் �ொல்லுறது?
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ோ
ய
ன்

்ாதலிப்�தறகுப் �யிறசி. ப்ட்பவ விபனாத 
மா்த பதான்றுகிறைதலைவா. ஆனால ம்ன்யாவில 
விலரவா் வைர்நதுவரும் மதாழில்ளில ஒன்றைா் 
்ாதல �யிறசி வகுப்புக்்ள் இருக்கின்றைன என்கி 
றைது பி.பி.ஸி. 

எம் மததியில தலைலமததுவப் �யிறசி வகுப் 
பு்ள் பிர�லயம் ம�றறிருப்�லதப் ப�ான்றுதான் 
ம்ன்யாவில இநத ் ாதல �யிறசி வகுப்பு்ளும் 
திருமைமா்ாத ம�ண்்ள் மததியில ம�ரும் வர 
பவறல�ப் ம�றறிருக்கின்றைன. ஒரு வல்யில 
்ாதைன் கில்டக்்ாத மறறும் ் ாதலிக்் முயன்று 
முடியாமலப�ான ம�ண்்ளின் தன்னம்பிக்ல்லய  
வைர்தமதடுதது அவர் ள் தறதுணிபு்டன் ஒரு துலை 
லயத பதர்நமதடுக்் வழி்ாடடும் தலைலமத 
துவப் �யிறசி்லைப் ப�ான்றைலவதான் இலவயும். 

இநத வகுப்பு்ளில தனிந�ர் முன்பனறறைத 
திற்ான வாழ்வியல �யிறசி்ளும் அளிக்்ப்�டும். 
குறிப்�ா் தியானம், மனநைம், மறறும் தன்னம் 
பிக்ல் வைர்ச்சி, ் ாதல �யிறசி ப�ான்றைலவயும் 
அளிக்்ப்�டும். அதில அதி்மா்  ப்டடடிங குறிதது 
ப�்ப்�டும். வாழ்வியல �யிறசிலய ம�ாறுதத 
வலர வாழ்க்ல்த துலைலய ் ண்்டறிவதுதான் 
இைக்கு.

்ாதலை அல்டவதற்ான வழியில ஆண்்ளு 
்டன் �ழகிய உ்டபனபய அவர்்ளு்டன் �ாலுறைவு 
லவததுக்ம்ாள்வதும் இறுக்்மான ஆல்ட்லைப் 
ம�ண்்ள் அணிவதும் முக்கிய தல்டக் ்ற்ள் 
என்கிறைார் இதுப�ான்றை வகுப்பு்ளுக்கு ம்ன்யா 
வில பு்ழ்ம�றறைவரா் இருக்கும் ரா�ர்ட புராபை. 
'டியர் வுமன்' என்�து அவரது ் ாதல �யிறசி வகுப் 
புக்்ான ம�யர். 

ரா�ர்டடின் இநதக் ்ருததுக்்ள் �ழங்ாைத 
துக்குரியலவ என்று திருமைமா்ாத ம்ன்ய 
இைம்ம�ண்்ளில �ைர் நிலனததாலும் அவரது 
வகுப்புக்்ள் தமக்குத தன்னம்பிக்ல்யயும் புதது 
ைர்லவயும் தருவதா்வும் அது ஒரு துலைலயத 
பதடிக்ம்ாள்ை உதவுவதா்வும் கூறுகின்றைார்்ள். 
சிைருக்கு அப்�டி ந்டநதும் இருக்கிறைது.
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மிங்குகள் மீது விழுந்தது பார்வை...?
ம்டன்மார்க், பின்ைாநது என ஐபராப்பிய நாடு 

்ள் �ைவறறில மிஙக் என்கிறை ஒருவல் விைங 
கு்ள் வாழ்கின்றைன. மனிதர்்ளுக்குப் �ாதிப்ல� 
ஏற�டுததாத - ் ாதுவான உயிரினம் தான் இநத 
மிஙக். இதனால அவறலறை அதி்ைவில வைர்க் 
கிறைார்்ள். �ண்லை வைர்ப்பு மிரு்மா் அது 
இருக்கிறைது. இவறறின் உ்டலில ம்ம்மறிலயப்ப�ாை 
அ்டர்ததியா்க் ் ாைப்�டுகின்றை உபராமங்லைக் 
ம்ாண்டு குளிருக்கு இதமான ஆல்டத தயாரிப்பும் 
பமற�டி நாடு்ளில ம�ருமமடுப்பில ந்டநபதறு 
கிறைது. ஆனால, இதறம்லைாம் ஆப்பு லவததாற 
ப�ால ம்ாபரானாப் �ரவல ் ாரைமா்  அநத அப் 
�ாவி மிஙகு்லைக் ் ண்ணீரு்டன் ம்ான்று புலத 
க்் முடிமவடுக்்ப்�டடு அது நிலறைபவறறைப்�ட்டது. 
அதறகுக் ் ாரைம் மிஙகு்ள் மூைம் ம்ாபரானா 
நுண்தீமி �ரவுவது அதி்ரிதததும், புதிய திரிபு்ள் 
உருவா்வும், அதனால மனிதர்்ளுக்குப் �ாதிப் 
பு்ள் அதி்ரிக்்வும் வாயப்பு்ள் ஏற�ட்டது என் 
�துதான். இதனால மிஙக் அழிப்பு ம�ருமமடுப்பில 
ந்டநதது. ் வலையான ் ாரியமா் அது இருநதது. 
ம்டன்மார்க்கின் உற�ததியாைர்்ள் ்ங்ததின் 
அறிக்ல்யின்�டி 3 இல 2 �ஙகு மிஙகு்ள் அழிக் 
்ப்�டடுவிட்டன. இதனால ம்டன்மார்க் அரசு 
்டும் ் ண்்டனங்லைப் ம�றறைது.

ம்டன்மார்க்ல் அடுதது மிஙக் வைர்ப்பில ம்ாடி 
்டடிப் �றைப்�து பின்ைாநது. இப்ப�ாது தனது நாடடு 
மக்்ளு்டன் ப்ர்தது மிஙகு்ளுக்கும் ம்ாபரானா 
தடுப்பூசி ப�ாடுவதற்ான முன்பனற �ாடு்லை 
அது ம்யதுள்ைது. 

�ரிப்ாதலனயா்  மிஙக் விைஙகு்ளுக்குத தடுப் 
பூசிலய அது ப�ாடடிருக்கின்றை ம்யதி விைஙகு 
நை ஆர்வைர்்ள் �ைலர மகிழ்ச்சிக்குள்ைாக்கியி
ருக்கிறைது. மிஙகு்ளுக்்ா் 50 ைட்ம் ப்டாஸ தடுப் 
பூசிலய ஒதுக்கியிருப்�தா்ப் பின்ைாநது ம்ால 
லியிருக்கிறைது. ஐபராப்பிய ஒன்றிய நாடு்ளிபைபய 
பின்ைாநதிலதான் ம்ாபரா னாத மதாறறு குலறைந 
தைவில �திவாகியுள்ைது. ஆனால, அஙகு மிஙகு 
்ளுக்கு ் பரானா �ரவல அதி்மா் இருக்கிறைது. 
அதனாபைபய பின்ைாநது அரசு தனது ் வனதலத 
மிஙகு்லை பநாக்கித திருப்பியுள்ைது.
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தமிழ்ப் பெண்கள் இருவர் ஓரினச் சேர்்க்்கத் திரு மணத்தில் 
இ்ணந்து ப்கொண்டது குறித்து தமிழ் செசும் ேமூ்க ஊ்ட்கப் 
செொரொளி்கள் ப்கொதித்துத் பதறித்து்க ப்கொணடிரு்ககும் ேமயத்தில் 
தொன் ஓரினச் சேர்்க்்க யொளர்்கள் ஏ்னய இ்ணயர்்கள் செொல 
திருமணம் பேய்துப்கொள்வ்தயும் குழந்்த்க்ளத் தத்பதடுத்து்க 
ப்கொள்வ்தயும் அங்கீ்கரி்ககும் ேட்டத்து்ககு சுவிஸ் நொடடு ம்க்கள் 
அசமொ்க ஆதரவளித்திரு்ககிறொர்்கள்.

புரட்டொதி 26ஆம் நொள் ந்்டபெறற ம்க்கள் ்கருத் தறியும் 
வொ்கப்கடுப்பில் ஒருெொலினத் திருமணங்்க்ள ஆதரி்ககும் 
தரப்பினர் 64 ேதவீத வொ்ககு்கள் பெறறு பவறறியீடடியுள்ளனர் 
இதன் மூலம் ஓரினத் திரும ணத்்த (same-sex marriage) 
அங்கீ்கரித்துள்ள சமறகு ஐசரொப்பிய நொடு்கசளொடு சுவிற்ஸர்லொந்தும் 
இ்ணந்துப்கொள்கிறது. ஆ்ண ஆணும் பெண்ணப் பெணணும் 
திருமணம் பேய்து ப்கொள்கின்ற ேட்டத்்த சுவிஸ் நொ்டொளுமன்றம் 
்க்டந்த டிபேம்ெரில் நி்றசவறறி இருந்தது. ஆனொல் சுவிஸின் 
சநரடி ஜனநொய்க அரே ் மப்பின்ெடி ேட்டம் ஒன்்ற எதிர்்ககின்ற 
தரப்பினர் தம்ககு ஆதரவொ்க 50 ஆயிரம் ் ்கபயொப்ெங்்க்ளச் 

சே்கரித்து விணணப் 
பித்தொல் அந்தச் ேட்டத் 
தின் மீது ம்க்கள் ்கருத் 
தறியும் ேர்வஜன வொ்க 
ப்கடுப்பு ந்டத்தப்ெ்ட 
சவணடும்.அந்த அடிப் 
ெ்்டயிசலசய ஒரு 
ெொலினத் திருமணச் 
ேட்டம் மீதும் ்கருத்த 
றியும் வொ்கப்கடுப்பு 
ந்டத்தப்ெட்டது. அதில் 
ேட்டத்து்ககு அசமொ்க 
ஆதர வொ்கவொ்ககு்கள் 
ெதிவொகியுள்ளன. இதன் 

மூலம் ஓரின தம்ெதி்கள் இனிசமல் ஏ்னசயொ்ரப் செொன்று ேம 
உரி்ம்களு்டன் ஒரு ெொலின இ்ணயரும் திருமணம் புரியலொம்.
குழந்்த்க்ள தத்பதடுத்து வளர்்க்கலொம். 

திருமணம் புரிகின்ற இரணடு பெண இ்ண தொங்்கள் குழந்்த 
பெறறு்க ப்கொள்வதற்கொ்க ஆணின் விந்த ணு்வ நன்ப்கொ்்டயொ்கப் 
பெறறு்கப்கொள்ளவும் (sperm donations) உரித்து்்டயவர்்களொவர்.

சுவிஸ் ஆண ஒருவ்ர மணம் புரியும் பவளிநொடடு ஆண 
ஒருவர் சுவிஸ் குடியுரி்ம பெற விணணப் பி்க்கலொம். பெண 
இ்ண்ககும் இது பெொருந்தும்.

ஓரினத் திருமணம் உலகில் சுமொர் முப்ெது நொடு்களில் அங்கீ 
்கரி்க்கப்ெடடுள்ளது. பெல்ஜியம், ஸ்பெயின், சநொர்சவ சுவீ்டன், 
செொர்த்து்க்கல், ஐஸ்லொந்து ப்டன் மொர்்க, பிரொன்ஸ், ல்க்ஸம்செர்்க 
அயர்லொந்து, சமொல்ரொ, சஜர்மனி, ஒஸ்ரியொ, இங்கிலொந்து, 
பின்லொந்து ஆகிய 15 ஐசரொப்பிய நொடு்கள் ஓரினத் திருமணத்்த 
ஏறறு்க ப்கொணடுள்ளன. சுவிஸ் 16 ஆவது நொ்டொ்க அவறசறொடு 
இ்ணந்துப்கொள்கிறது.ஆசியொவில் ் தவொன் மொத்திரசம ஓரின 
திருமணத்்தச் ேட்டத்தின் மூலம் அங்கீ்கரித்துள்ள ஒசர நொடு 
ஆகும்.

க.குமாரதாஸன்

மனித இனம் வளர்வதறகு ெல ்கொலம் முன்னதொ்க 
வொழ்ந்த ்்டசனொேர்்கள் ெறறிய ஆரொய்ச்சி்கள் 
பதொ்டர்ந்தும் புதுப் புது த்கவல்்க்ளத் தந்துப்கொணச்ட 
இரு்ககின்றன. இப்செொது இங்கிலொந்து அ்மந்திரு்ககும் 
ெகுதியில் 125 மில்லியன் வரு்டங்்களு்ககு முன்னர் 
வொழ்ந்ததொ்க்க ்கருதப்ெடும் புதிய ்்டசனொேர் இனங் 
்கள் இரணடு ்கணடுபிடி்க்கப்ெடடிரு்ககின்றன. 

கிட்டத்தட்டப் ெல ஆணடு ்கொல ஆரொய்ச்சி்ககுப் பின் 
னர் இந்த இரு புதிய இனங்்கள் குறித்தும் ஒரு முடி 
வு்ககு வந்திரு்ககிறொர்்கள் ஆரொய்ச்சியொளர்்கள். அதில் 
முதலொவது மொதிரி்ககு பேரொச்டொசூப்ஸ் இன்ஃபெசரொ 
டிசயொஸ் என்றும் இரண்டொவது மொதிரி்ககு ரிப்ெசரொ 
பவசனட்டர் மில்சனசர என்றும் பெயரிடடிரு்ககிறொர்்கள் 
ஆரொய்ச்சியொளர்்கள். இன்ஃபெசரொடிசயொஸ் என்று 
பெயரி்டப்ெடடுள்ள முதலொவது மொதிரி, "ப்கொம்பு 
முத்ல மு்கம் ப்கொண்ட நர்க பெரொன்" என்று அ்்ட 
யொளப்ெடுத்தப்ெடடுள்ளது.

புருவப் ெகுதி்யச் சுறறி குட்்டயொன ப்கொம்பு்கள் 
மறறும் பு்்டப்பு்கள் இருப்ெதொல், பெரொன் செொன்ற 
சவட்்ட ெொணி்ய இது ப்கொணடிரு்க்கலொம் என்க 
்கருதி இந்த பெயர் ் வ்க்கப்ெடடுள்ளது.

இரண்டொவது மொதிரி்ககு ரிப்ெசரொபவசனட்டர் மில் 
சனசர என்று பெயர் ் வத்துள்ளனர். இது ேமீெத்தில் 
இறந்த பிரிடடிஷ் பதொல்லியலொளர் ஏங்்கலொ மில்னரின் 
நி்னவொ்க "மில்னரின் ஆறறங்்க்ர சவட்்டயொளர்" 
என்று இது அ்ழ்க்கப்ெடுகிறது.இ்வ இரணடுசம 
மொமிே உணணி்கள் வ்்க்யச் சேர்ந்தன என்ெது 
ஆய்வொளர்்களின் எதிர்ெொர்ப்பு.
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ஜாதிக்ாய் சிறந்தத்தாரு உடற்்தற 
றியா் சித்தமருததுவததில் அறியப்படு 
கிறது. இது த்ாட்ட வ்்்ய ் ேர்ந்த 
ஒரு வ்் மூலி்்யாகும். அதி்க ் ார 
மும் துவர்பபுத ்தன்மயும் த்ாணடது. 
உடலில் இருககினற திசுக்்ை, உறுபபு 
்்ை ்பலமா் நீணட்ாலம் இயங் 
்வப்பதில் ஜாதிக்ாய் த்பரும் ்பங்ாற 
றுகிறது.

இது ்பல்்வறு வி்தமான மருததுவ 
நலன்்ை  ்தனன்த்்த த்ாணடிருக 
கிறது. இ்தனால் ்பாரம்்பரியமா் மக்ள் 
இ்்த ்தங்ள் உண்வாடும் மருநது 
்ளுடனும் ் ேர்ததுகத்ாணடு வநதிருக 
கிறார்்ள்.

பெண்களின் தலைமுடி சார்நத 

பிரச்சிலை்களுக்கு தீர்வளிக்கிறது
உணவுமு்ற மாறறத்தாலும் இர 

ோயன ஸம்்்பாக்்ை அதி்ம் ்பாவிப 
்ப்தாலும் இன்றய இைம் த்பண்ள் 
்தங்ள் ்த்லமுடி ஆ்ராககியததில் 
த்பரும் பிரச்சி்ன்்ைச் ேநதிககி 
றார்்ள். முடி தமலிநது, ் ்பா்தல், முடி் 
ளில் தவடிபபு ஏற்படு்தல், முடி உதிர்்தல் 
்்பானற பிரச்சி்ன்ள் அதி்மா் 
ஏற்படுகினறன. 

இந்த பிரச்ே்ன்ளுககு ஜாதிக்ாய் 
தீர்வளிககிறது. ஒரு ஜாதிக்்ய எடுதது. 
்பால் ்ேர்தது கி்ரணடரில் நனறா் 
அ்ரதது ்த்லமுடி ்வர்்ளில் ்படும் 
்படியா் ்்தய்தது 15 நிமிடம் தேனற 
பின குளிதது வர ்த்லமுடி தமன்மயா 
்வும் ்பை்பைப்பா் வும் த்பாடுகு ் ்பானற 
பிரச்சி்ன்ள்நீககி ஆ்ராககியமான 
்தா்வும் வைரும். இ்்த வாரம் ஒரு 
மு்ற தேய்துவர ் வணடும்.

மை அழுததம் தீரகிறது 
த்பாருைா்தார சூழ்நி்ல்ள், த்பரும் 

த்தாறறு்நாய் நில்ம்ள் என்பவறறால் 
இனறு ்பலர் மன அழுத்தத்தால் அவ 
திப்படுகிறார்்ள். தூக்மின்ம, வாழ்க 
்்யில் தவறுபபு, ் வ்ல ் ்பானற்வ 
மன அழுத்தத்தால் ஏற்படுகினறன. 
இவற்றக ் வனிக்ாது விடுகிற்்பாது 
த்பரும் மன ் நாயா் அது மாறுகிறது. 
இந்த மன அழுத்தததிலிருநது விடு்த்ல 
த்பறுவ்தறகும் ஜாதிக்ாய் உ்தவுகிறது. 
்பாதி ஜாதிக்ா்ய தூள்  தேய்து ்பாலில் 
்லநது சிறி்தைவு ்்தன விடடு இரவுப 
்படுக்்ககு ்்பாகும்்்பாது தினமும் 
அருநதிவர மன அழுத்தததில் இருநது 
விடு்த்ல த்பறலாம். 

இன்று ெை ஆண்கள் எதிர்நாக்கும் 
பெரும் பிரச்சிலை ஆணலமக் குலறவு 

அண்மயில் நடத்தப்படட ஆய்வு 
ஒனறு உலகில் 60 ே்தவீ்தமான ஆண்ள் 
இபபிரச்சி்னயால் ்பாதிக்ப்படுவ்தா்த 
த்தரிவிககிறது இ்தறகுத தீர்வா் ஜாதிக  
்ாய் ்தமிழர்்ளி்ட்ய ்பாரம்்பரியமா் 
்பாவிக்ப்படடு வநதிருககிறது. 

இ்்த தவறறி்ல்யாடு ் ேர்தது த ா்டுக 
கிற வழக்ம் ்பாரம்்பரியமா் இருநதி 
ருககிறது. தவறறி்ல ்்பாடு்தல்  ்பல் 
்வறு பின வி்ைவு்்ை ஏற்படுததும் 
என்ப்தால் ஜாதிக்ா்ய ்லோன சூட 
டில் தநய்யில் வறுதது இடிதது தூைாககி  
5 கிராம் அைவு சூரணத்்த ்ா்ல, 
மா்ல ்பசும் ்பாலில் ் ாய்ச்சி குடிதது வந 
்தால் ்பாலியல் கு்ற்பாடு விநது நீர்ததுப 
்்பா்தல் என்ப்்த நீககி இல்லற வாழ்்வ 
இனிக்ச் தேய்யும. மூனறு மா்தங்ளுக 
குத த்தாடர்ச்சியான மருந்தா் எடுதது 
வர்வணடும்.

இது மடடுமனறி குருதியில் உள்ை 
த்ாழுபபின அை்வ கு்றப்பதிலும், 
தவள்்ை அணுக்ளில் குருதிப புறறு 
்நாய் ஏற்படாமல் ்தடுக்வும் ஜாதிக்ாய் 
சிறப்பா் தேயலாறறுவ்தா் ஆய்வு்ள் 
த்தரிவிகினறன.

எப்போது பூ பூக்கும் 
உன் மனக்்ோடு
1
விழும் நிலவில்
ஒரு பிடி ஏந்தி சிரி
எழும் காற்றில் கூந்்தலல சீராக்கு பூக்கலை 
தூவு
பனி நீரால் நிலம் நலை புனைலகயால் 
ககாடியயற்றி விழிகைால் விைக்யகத்து
நாணபயபாரலவை  விலக்கு
முகத்தில் மஞ்சள் பூசி வைா
உன ்தலலவைன வைருகிறான.

2
்தாமலரக் குைத்தில் குளிக்கிற அல்லி 
மலயர
்சந்்தைத் க்தனறலாய் உலவுகிறாய்
உன கணகலை ்சந்திக்கும் யவைலைகளில் 
சிந்திக்கியறன
ககாட்டி கிடக்கிற கா்தலல இந்்த சினை 
விழிகளில் எபபடி அலடத்திருக்கிறாய்
சில காலமாய் கமௌையம இழுக்கிறது 
நம்ம 
கா்தல் ய்தலர
எபயபாது பூ பூக்கும் உன மைகாடு ..

3
க்சால்வை்தற்கு ஒரு ஆயிரம் கல்தகள் 
லவைத்திருக்கியறன
நகரும் இரலவை அல்சயாது இருக்கச் 
க்சால்
நிலவிற்கு ஒரு நாற்காலி ககாடுக்கலாம்
ய்தனிருக்குள் மி்தக்கிற கைலவை நீ 
வைடித்க்தடு
க்தனறல் வைரும் தில்சகளில் திலரயிடலாம்
அதுவைலர ஒலிக்கட்டும் இந்்த இல்ச.

்்வைலையூர தாஸ்
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ஜெர்மனியில் 4 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நாடாளு்மனைத் 
தேரேல் நறடபெறும். அேனெடி கடநே ஞாயிற்றுக் 

கிழற்ம (புரடடாதி 26) அனறு, பெர்மனியில் நாடாளு்மனைத் 
தேரேலுக்கான வாக்குபெதிவு நறடபெற்ைது. அதே நாளில் வாக்கு 
எண்ணிக்றகயும் போடஙகபெடட நிறையில், திஙகடகிழற்ம (பெப. 
27) அனறு தேரேல் முடிவுகள் பவளியாகின. இநேத் தேரேலில், 
2005ஆம் ஆண்டிலிருநது பெர்மனிறய ஆடசி பெயே ஏஞெைா 
ப்மரக்கலின கிறிஸ்டியன பட்மாக்ரடடிக் யூனியன கூடடணி தோல் 
விறயச் ெநதித்திருக்கிைது. ப்மரக்கல் கடசிறய எதிரத்து தொட 
டியிடட தொஷியல் பட்மாக்ரடடிக் கடசிக்கு அதிக வாக்குகளும், 
இடஙகளும் கிறடத்திருக்கினைன. பெரிய வித்தியாெம் இல்ைா 
விடடாலும் அநேக் கடசிதய பவற்றி பெற்றிருக்கினைது.

பெருமெபான்மை இல்லை!
பெர்மனி நடாளு்மனைத்தில் ப்மாத்ேம் 735 இடஙகள் இருக்கின 

ைன. இவற்றில் 368 இடஙகறைக் றகபெற்றும் கடசிக்குப பெரும் 
ொனற்ம கிறடக்கும். ஏஞெைா ப்மரக்கலின கிறிஸ்டியன பட்மாக் 
ரடடிக் யூனியன கடசிக்கு 24.1 ெேவிகிே வாக்குகள் கிறடத்திருக் 
கினைன. அநேக் கடசி 196 இடஙகறைப பெற்றிருக்கிைது. 206 
இடஙகறைக் றகபெற்றியிருக்கும் தொஷியல் பட்மாக்ரடடிக் கட 
சிக்கு, 25.7 ெேவிகிே வாக்குகள் கிறடத்திருக்கினைன. இநேத் தேரே 
றைப பொறுத்ேவறர எநேக் கடசிக்கும் பெரும்ொனற்ம கிறடக்க 
வில்றை.

பெரமைனி

இரண்டாம் உைகப தொருக்குப பினனர, பெர்மனி நாடாளு்மன 
ைத்தில், கிறிஸ்டியன பட்மாக்ரடடிக் யூனியன கடசியும், தொஷியல் 
பட்மாக்ரடடிக் கடசியும்ோன ஆதிக்கம் பெலுத்திவநேன. ஆனால், 
சுற்றுச்சூழல் பிரச்றனகள் ொரநது அதிகம் விவாதிக்கபெடட இநேத் 
தேரேலில், க்ரீனஸ் கடசியும், லிெரல் கடசியும் இறைஞரகறை 
அதிகம் கவரநதிருக்கினைன. அேன மூைம் இவ்விரு கடசிகளும் 
அதிக இடஙகறைக் றகபெற்றியிருக்கினைன. கிரீனஸ் கடசிக்கு 
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118 இடஙகளும், லிெரல் 
கடசிக்கு 92 இடஙகளும் 
கிறடத்திருக்கினைன.

எந்தக் கட்சி
ஆட்சிய்மைக்கும?
இநேத் தேரேலில், எந 

ேக் கடசிக்கும் பெரும் 
ொனற்ம இல்றைபயன 
ைாலும், கூடடணி அற்மத்து 
ஆடசி அற்மக்கும் முயற் 
சியில் தொஷியல் பட்மாக் 
ரடடிக் கடசி இைஙகியிருக் 
கிைது. இது குறித்து அநேக் 
கடசியின பிரே்மர தவட 
ொைர ஓைஃப த�ாடஸ், ̀ க̀ிறிஸ்டியன பட்மாக்ரடடிக் யூனியன, 
எதிரக்கடசி வரிறெயில்ோன அ்மர தவண்டும் என ்மக்கள் விரும் 
பியிருக்கிைாரகள். அறேத்ோன தேரேல் முடிவுகள் காடடுகினைன. 
நாஙகள் லிெரல், கிரீனஸ் ஆகிய கடசிகதைாடு இறைநது ஆடசி 
யற்மபதொம். பெர்மனியில் சிைபொன அரறெ உருவாக்க ்மக்கள் 
எஙகறைத் தேரநபேடுத்திருக்கிைாரகள்'' எனறு கூறியிருக்கிைார.

ஆனால் கிறீனஸ் கடசிக்கும் லிெரல் கடசிக்கும் ஆகாது. இநே 
இரு கடசிகளினதும் பகாள்றககள் பவவ்தவைானறவ எனெோல் 
அறவ ஒருமித்து ஒரு கூடடணி ஆடசியில் ெதகற்ெது அரிதிலும் 
அரிோகதவ நடக்கக்கூடும் எனகிைாரகள் அரசியல் ொரறவயா 
ைரகள். 

ெை வி�யஙகளில் எதிபரதிர கருத்துகறைக்பகாண்டு 
த்மாதிக்பகாள்ளும் கிரீனஸ் கடசிறயயும், லிெரல் கடசிறயயும் 
ஒதர கூடடணியினகீழ் பகாண்டுவருவது கடினம் எனச் பொல் 
ைபெடுகிைது. அேனால், கூடடணி குறித்து முடிவுகள் எடடபெட 
டிெம்ெர ்மாேம் வறரகூட ஆகைாம் எனக் கணிக்கபெடடிருக்கிைது.

ஓலைஃப் ஷ�பாட்ஸ்
ஓைஃப த�ாடஸ், ̀கூடடணி அற்மத்து ஆடசியற்மபதொம்' 

எனத் பேரிவித்திருக்கும் கருத்துகறை ஏற்க ்மறுத்ே கிறிஸ்டியன 
பட்மாக்ரடடிக் யூனியன கடசி, ''அதிக இடஙகறைப பிடித்ே 
கடசி, ஆடசியற்மக்க அதிகாரம்பகாண்டது என அரத்ேமில்றை. 
எஙகள் கடசி ஆடசியில் அ்மர அறனத்து முயற்சிகளும் 
எடுக்கபெடும். நவீன பெர்மனிறய உருவாக்கக் கூடடணி ஆடசி 
தேறவபெடுகிைது'' எனறிருக்கிைது. இேன மூைம், கிறிஸ்டியன 
பட்மாக்ரடடிக் யூனியன கடசி, தொஷியல் பட்மாக்ரடடிக் கடசி 
என இரு கடசிகளுத்ம கூடடணி அற்மத்து ஆடசியற்மபெேற்கான 
முடிவிலிருபெது பேரியவருகிைது. ஆனால், தொஷியல் பட்மாக் 
ரடடிக் கடசி ஆடசியற்மபெேற்கான வாயபபுகதை அதிகமிருக்கி 
ைது எனகிைாரகள் பெர்மனி அரசியறை உற்று தநாக்குெவரகள்.

பெர்மனியில் ேற்தொறேய நிைவரபெடி, மூனறு கடசிகள் 
கூடடணிச் தெரநது ஆடசியற்மக்கும் சூழதை இருநதுவருகிைது. 
அபெடி ஆடசியற்மத்ோல், பெர்மனி அரசியல் வரைாற்றில் 
மூனறு கடசிகள் இறைநது ஆடசியற்மபெது இதுதவ 
முேனமுறையாக இருக்கும்.

பமைரக்கல கட்சி சறுக்கியது ஏன?
கடநே 2005-ம் ஆண்டிலிருநது பிரே்மராக இருக்கும் ஏஞெைா 

ப்மரக்கல்ோன, பெர்மனியின முேல் பெண் பிரே்மர. உைக 
நாடுகளிறடதய பெல்வாக்குமிக்க பெண் அரசியல் ேறைவராக 
விைஙகும் ப்மரக்கல், ஐதராபபிய ஒனறியத்தின ெக்திவாயநே 
ேறைவராகவும் இருநதுவருகிைார. அபெடியிருநதும் அவரது 
கடசி ஏன இநேத் தேரேலில் பவற்றிபெைவில்றை எனகிை தகள்வி 
எழுகிைது.

அேற்கு ெதில் ேரும் வறகயில் சிை ேகவல்கறைச் பொல்கிைார 
கள் ெரவதேெ அரசியல் வி்மரெகரகள், ''1949 முேல் பெர்மனி 

(23ம் ெக்கம் ொரக்க)

கடந்த 2005-ம ஆண்டிலிருநது பிர்தமைரபாக இருக்கும 
ஏஞசலைபா பமைரக்கல்தபான, பெரமைனியின மு்தல பெண் 
பிர்தமைர. உலைக நபாடுகளி்டஷய பசல்பாக்குமிக்க 
பெண் அரசியல ்த்லை்ரபாக விளங்கும பமைரக்கல, 

ஐஷரபாப்பிய ஒனறியத்தின சக்தி்பாயந்த 
்த்லை்ரபாகவும இருநது்ருகிறபார
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முகநூல் வழியே அறி 
முகமாகிே நண்பர் 

ஒருவரை ஒரு வருடத்திற்கு 
முன்பு ஒரு திருவிழாவில் 
யநரில் சந்தித்யதேன். நநரிசலில் 
சில நிமிடஙகளுக்குயமல் 
யநரில் ய்பசிக்நகாள்ள வாய்ப்பு 
கிரடக்கவில்ரல. நீணட நாட் 
களுக்குப் பிறகு சமீ்பத்தில் 
நதோரலய்பசியில் நதோடர்பு 
நகாணடு சில நசய்திகர்ளப் 
்பகிர்ந்துநகாணடார். ய்பசும் 
ய்பாது எஙகள முந்ரதேே சந் 
திப்பு நதோடர்புரடே ஏயதோ 
ஒன்ரற நிரைவு்படுத்துவ 
தேற்காக ''அன்ரறக்கு நீஙக 
நைட் கலர் ‘யைமன்’ பிைான்டட் 
ஷர்ட் ய்பாட்டிருந்தீஙகய்ள'' 
என்று குறிப்பிட்டார். தூக்கிவாரிப் ய்பாட்டது 
எைக்கு. சில நிமிடஙகய்ள நீடித்தே அதுவும் திரு 
விழா நநருக்கடிக்கிரடயே நடந்தே முதேல் சந்திப் 
பில் நான் எவவாறு அந்ந்பைால் மதிப்பிடப்்பட் 
டிருக்கியறன் என்று எணணிப்்பார்த்தேய்பாது உள 
ளுக்குள ஏற்்பட்ட தீடீர் அசூரச உணர்ரவ ஒரு 
வாறு சமாளித்துப் ய்பசி முடித்யதேன்.

இன்று நாம் நம்முரடே குணநலன்க்ளாலன்றி 
நாம் அணியும் ஆரட ஆ்பைணஙக்ளாயலயே 
அரடோ்ளம் காணப்்படுகியறாம் என்்பது எத் 
தேரை நவட்கப்்படயவணடிேது? மற்றவர்கள நம்ரம 
எந்தே அ்ளவீடுக்ளால் அ்ளவிடுவதோக உணர்கி 
யறாயமா அயதே அ்ளவீடுக்ளாயலயே நாம் அவர் 
கர்ளயும் அ்ளவிடுகியறாம். நம்முடன் ்பழகும் 
ந்பர் என்ை விரல ந்பறுமாைமுள்ள காலணி 
அணிந்திருக்கிறார் (அது நன்றாக இருக்கிறதோ 
இல்ரலோ என்்பயதோ அல்லது அவருரடே 
உரடக்குப் ந்பாருத்தேமாக இருக்கிறயதோ என்்பது 
கூட விரல மற்றும் பிைாணடுக்கு அடுத்தே ்பட்சம் 
தோன்) என்்பது முதேல் அவர் என்ை விரலமதிப் 
புள்ள வாகைத்தில் வந்திருக்கிறார் என்்பதுவரை 
அ்ளவிட்யட அதேன்பின் அந்ந்பரைப்்பற்றிே ஒரு 
சித்திைம் நம் மைதில் கட்டரமக்கப்்படுகிறது. 
அடுத்தே கட்டமாக நாம் கட்டரமத்தே அந்தேச் சித் 
திைத்ரதே அயதே ய்பான்ற அ்ளவீடுகளுடன் நமக்கு 
நாயம சுேமதிப்பீடு நசய்து உருவாக்கிே நம் 
நசாந்தே சித்திைத்துடன் ஒப்பிட்டுக்நகாளகியறாம்.

இந்தே ஒப்பீடு நம்ரமத் தோழ்வு மைப்்பான்ரம 
நகாள்ளச் நசய்வதோயிருந்தோலும் சரி இல்ரல 
ந்பருரமயோ ந்பாறாரமயோ நகாள்ளச் நசய்வ 
தோயிருந்தோலும் சரி, இந்தே மதிப்பீடுகளும் ஒப்பீடு 
களும் சிறிதே்ளவியலனும் நமக்குள ஊறிப்ய்பாயி 
ருக்கிறது என்்பயதே உணரம. நானும் எைக்குள 
இரதேப் ்பலமுரற நசய்திருக்கியறன். நவளியே 
மற்ற பிளர்ளகய்ளாடு விரழோடிக்நகாணடிருக் 
கும் என் பிளர்ளகள ஏ்ளைப் ்பார்ரவக்கு உட் 
்பட்டுவிடுவார்கய்ளா என்ற எணணத்தில் நான் 
அவர்களின் ஆரடகர்ள மற்றவர்களுரடேயதோடு 
ஒப்பிட்டிருக்கியறன். இந்தே மதிப்பீடுகர்ள என் 
பிளர்ளகளுக்கும் எந்தேக் கூச்சமுமின்றி நவகு 
சாதோைணமாக நான் ்பலயநைஙகளில் கடத்தியிருக் 
கியறன் என்்பரதேயும் உணர்கியறன்.

உறவிைர் வீட்டுத் திருமணம் ஒன்று வைப் 
ய்பாகிறது என்றால் ்பலருக்கும் அது மகிழ்ச்சி 
ரேவிட அதிகப் ்பதேற்றத்ரதேயே நகாடுக்கிறது. 
அஙயக உறவிைர்கள கூடும் விழாவில் தோன் 
மரிோரதேயுடன் ்பார்க்கப்்பட யவணடுநமன்றால் 
ஒரு குணடுமணித் தேஙகமாவது தேன்னிடம் இருந் 
தோக யவணடுநமன்ற நிரலக்கு அவர்கள தேள்ளப் 
்படுகிறார்கள. ந்பரிதோய் கவரிங நரககள புழக் 
கத்தில் இல்லாதே என்னுரடே சிறுவேதில் வீட் 
டுத் திருமணஙகளின்ய்பாது ந்பணகள ந்பான் 
நரககர்ள இைவல் வாஙகி அணிந்துநகாளவது 
சாதோைண நிகழ்வு. எனினும் குரறவாகயவ நரக 
கள அணிந்திருந்தோலும் அந்தேத் திருமணத்துக்குக் 
காரில் வந்திறஙகும் ந்பணணின் மதிப்பு இைவல் 
நரககய்ளாடு ய்பருந்தில் ய்பாய் இறஙகும் 
ந்பணணின் மதிப்ர்பவிட அதிகம் என்்பதோைது 
இஙகு ‘மதிப்பு’ எரதே ரவத்து அ்ளவிடப்்படுகிறது 
என்்பரதே நன்கு உணர்த்தும். இந்தேச் சிக்கல் 
ந்பணகளுக்காைது மட்டுமல்ல. ஒரு ஆணுக்காை 
மதிப்பு அவைணியும் காலணி முதேல் அவனுரடே 
வாகைம் வரை நதோடர்கின்றது. 

‘ஆள்பாதி ஆரட்பாதி’ என்்பார்கள. ஆரட 
கள ஒரு ந்பரின் இைசரைரேயும் தேன்ைம் 

பிக்ரகரேயும் அவர் தேன்ரைத்தோயை ்பாைாம 
ரித்துக்நகாளளும் விதேத்ரதேயும் ்பரறசாற்றுகின் 
றை என்்பது ஏற்றுக்நகாள்ளத்தேக்கயதே. ஆைால் 
உணரமயில் இஙகு ஆரடயின்றி அரதே அணி 
்பவரின் ந்பாரு்ளாதோைப் பின்புலயம அவருக்கு 
மரிோரதேரேப் ந்பற்றுத் தேருகிறது என்்பரதே 
நாம் ஒத்துக்நகாணடுதோன் ஆகயவணடும். ஒயை 
விதேமாை ஆரடயே அணிந்திருந்தோலும் அப் 
பிள பிைான்ட் அரலய்பசி ரவத்திருப்்பவரும் 
சாதோைண ஓப்ய்பா நமார்பல் ரவத்திருப்்பவரும் 
இஙகு ஒயை விதேமாகப் ்பார்க்கப்்படுவதில்ரல 
என்்பது நமக்கு நன்றாகயவ நதேரியும்.

இன்நைாரு தேைப்பும் இஙயக உணடு. ந்பாரு்ளா 
தோைத்தில் உச்சத்தியலயே இருந்தோலும் தோன் எளி 
ரமோக வாழ்வதுய்பான்ற ஒரு பிம்்பத்ரதேத் தேன் 
அைசிேல் இலா்பஙகளுக்காகயவா இல்ரல யவறு 
ஆதோேஙகளுக்காகயவா உருவாக்கும் மனிதேர்கள. 
யகாடி யகாடிோகப் ்பணத்ரதே அடுத்தேவருக்குக் 
நகாடுத்தோலும் அழுக்கு யவட்டி, நசருப்்பற்ற 
கால்கள என்று எளிரம ்பாைாட்டுவதோகக் காட் 
டிக்நகாணடு அைசிேல் முதேலீட்டில் ஈடு்படுகிறார் 
கள இவர்கள. 

விசித்திைமாை மதிப்பீடுகள இரவ. இரவ 
எப்ய்பாதும் நம் ஒவநவாருவர் உள்ளத்திலும் 
உறஙகிக் கிடப்்பரவ. எனினும் இரவ எப்ய்பாதும் 
ோரிடமும் வார்த்ரதேக்ளால் நவளிப்்படுத்தேப்்படு 
வதில்ரல. நம் சமூகத்தில் நகாஞசம்கூட உறுத் 
தேலின்றிச் சாதிப் ந்பருரம ய்பசு்பவர்களகூடப் 
ந்பாரு்ளாதோைப் ந்பருரமரேத் தேன் வாோல் 
ய்பசக் கூச்சப்்படுவார்கள. அயதேயநைத்தில் குரூை 
மாய் அரதேத் தேன் மைதிற்குளய்ள இைசித்துக்நகாள 
வார்கள. இந்தே மதிப்பீடுகளதோன் ந்பாரு்ளாதோைத் 
தில் பின்தேஙகிே ஒருவரை அவன் தேன் நநஞ 
சுச்கு நநருக்கமாைவைாகயவ இருந்தோலும் என் 
நண்பன் என்று பிறர் முன்னிரலயில் நசால்ல 
இன்நைாருவரைத் தேேக்கம் நகாள்ளச்நசய்து 
சஙகடத்ரதே உருவாக்குகிறது.

இது தேனி மனிதேர்கர்ள மட்டுமல்ல அருநவறுக் 
கத்தேக்க விதேத்தில் தேனிமனிதேர்க்ளால் கட்டப்்பட்ட 

சமூகத்ரதேயும் நாட்ரடயும் 
கூட யநாோய்ப் பீடித்திருக் 
கிறது. அடுத்தேவர்கள முன்னி 
ரலயில் தேன் மதிப்ர்பத் 
தூக்கி நிறுத்துவதேற்காகயவ 
நவற்று ஆடம்்பைஙகள 
பிைம்ம ாணடஙகளுடன் 
நிழக்த்தேப்்படும் குடும்்ப - 
சமூக விழாக்கர்ள இதேற்கு 
உதோைணமாகக்நகாள்ள 
முடியும். கட்டட வடிவரமப் 
்பா்ளைாை என்ரை நண்பர் 
ஒருவர் நதோடர்புநகாணடு 
தேன் ஊருக்கு ஒரு யதேவா 
லேம் வடிவரமக்கக் யகட் 
டுக்நகாணடார். இைணடு 
உேர்ந்தே யகாபுைஙகளுடன் 
வடிவரமப்பு முடிவு நசய் 

ேப்்பட்டு யவரல நதோடஙகிே பின்ைர் அவசை 
மாய் ஓரிைவில் நதோடர்புநகாணடு '்பக்கத்து ஊரி 
லும் யதேவாலேம் கட்டுகிறார்க்ளாம். அவர்களு 
ரடே சர்ச்சின் உேைத்ரதேவிட நம்முரடேது 
குரறந்துய்பாைால் நமக்கு அசிஙகமாகிவிடும், 
எையவ நமது வடிவரமப்பின் யகாபுை உேைத்ரதே 
இன்னும் 10 அடிகள அதிகரிக்க யவணடும் என்று 
யகட்டுக்நகாணடார்'. இத்தேரைக்கும் ஏற்நகையவ 
இருந்தே வடிவரமக்காை ்பணத்ரதேத் திைட்டயவ 
அவர்கள ்படாதே்பாடு்பட்டுக் நகாணடிருந்தேைர். 

குடும்்ப விழாக்க்ளாை திருமணஙகளகூட 
நமக்காகவன்றி ஊரில் நாலு ய்பர் முன் நம் மதி 
ப்ர்ப நிரல நிறுத்துவதேற்காகயவ யோசித்துத் 
திட்டமிடப்்படுகின்றை. சிறுவேதில் திருமண வீடு 
களில் எத்தேரை கார்கள வந்திருக்கின்றை, 
வாரழ இரலயில் எத்தேரை கூட்டுகளும் ந்பாரி 
ேலும் இருக்கிறது என்்பரதே நண்பர்களுடன் 
யசர்ந்து எணணிப் ்பார்த்து உச்சுநகாட்டிேது இன் 
னும் என் நிரைவில் இருக்கிறது.

இந்தேச் சமூக மதிப்பீடுகளின் நீட்சிோகத்தோன் 
நாட்டின் மதிப்ர்பயும் நகத்ரதேயும் உலகுக்கு 
எடுத்துக்காட்டும் தோமரைக் யகாபுைம் ய்பான்ற 
நவற்றுப் பிைம்மாணடஙகர்ளப் ்பார்க்க முடிகிறது. 
ந்பருந்நதோற்றுக் காலத்தில் தேன் குடிகள ஒவ 
நவாரு நாளும் ஆயிைக்கணக்கில் ஒருபுறம் நசத் 
துக்நகாணடிருக்க அவர்களுக்கு மூச்சுவிட உயிர் 
வாயுரவகூட உற்்பத்தி நசய்ே முடிோதே நிரலயி 
லும் விதிகர்ள வர்ளத்து அசுை யவகத்தில் 
அைசால் முன்நைடுக்கப்்படும் வ்ளர்ச்சித் திட்டங 
கர்ள என்ைநவன்று நசால்வது?

இதேன் நவளிேைஙகமாை ந்பருமிதேஙகளின் 
பின்னிருக்கும் உ்ளவிேரலயும் விலஙகுலகத்தில் 
இதேன் ்பரிணாமத்ரதேயும் நகாஞசம் ஊகிக்க முடி 
கிறது. சக விலஙகுகர்ளவிட நன்கு கிர்ளத்தே ந்பரிே 
நகாம்புகள, யசதோைமற்ற அழகிே யதோரக, 
பிசிறற்ற அடர்ந்தேப் பிடரி மயிர் ய்பான்ற நவளிக் 
காட்டிக்நகாளளும்்படிோை ந்பருமிதேஙகய்ள 
விலஙகுலகில் ‘ஆணரம’க்காை அரடோ்ளமாக 
வும் உேர்வாகவும் ்பார்க்கப்்படுவயதோடு எதிர் 
்பாலுயிரிரே ஈர்ப்்பதில் முக்கிேப் ்பஙகு வகிக் 
கின்றை. ்பழஙகுடிச் சமூகஙகளில்கூட இருவாச்சி 
யின் இறகுகர்ளத் தேரலயில் சூடிக்நகாளளும் 
தேகுதி ந்பற்றிருப்்பதும் குறிப்பிட்ட ஆ்பைணஙகர்ள 
அணிந்துநகாளவதும் தேரலரமத்துவத்தின் 
ஆணரமயின் அரடோ்ளமாகப் ்பார்க்கப்்படு 
கிறது. 

இதேன் நீட்சிோகத்தோன் ந்பாருட்களின் மூலம் 
ஈட்டப்்படும் நவளிேைஙகமாை மதிப்ர்பக் கட்ட 
ரமக்கும் குணம் மனிதேருக்குள குடிநகாணடிருக் 
குயமா என்று யதோன்றுகிறது. எனினும் முந்ரதேேது 
மைபு ரீதிோகயவா அல்லது (உடல் வலு அல்லது 
ஆளுரமோல் ஈட்டப்்பட்ட) தேகுதியின் மூலயமா 
ந்பறப்்படுகிறது என்றால் இன்ரறே நவீை 
மதிப்பு நவறும் ந்பாரு்ளாதோைப் ்பலத்தோல் கட்ட 
ரமக்கப்்படுகிறது. இன்ரறே உலகில் பிரழத்தி 
ருக்க உடல்வலுரவயும் ஆளுரமத்திறரையும் 
விட ஒருவருரடே ந்பாரு்ளாதோை வலு அத்தி 
ோவசிேமாய்ப் ்பார்க்கப்்படுவதுகூட இதேற்குக் 
காைணமாக இருக்கலாம்.

எது எப்்படி இருப்பினும் மதிப்புக்காக வாங 
கப்்படும் - வடிவரமக்கப்்படும் ந்பாருட்கய்ளா 
- அரடோ்ளஙகய்ளா இல்ரல நசேல்்பாடுகய்ளா 
நவறும் ந்பாரு்ளாதோை சுரமோய் மட்டும் இருந்து 
விட்டால் ய்பாைால் ய்பாகட்டும் என்று விட்டு 
விடலாம். ஆைால் உலகம் கடும் சூழல் 

ப�ொருள்களொல் வரும் மதிப்புக் கிடையொது!

ஜீய�ோ டோமின்

விசித்திரமோன 
மதிப்பீடுகள் இவை. 
இவை எப்யபோதும் நம் 

ஒவ்ைோருைர் 
உள்்ளத்திலும் உறங்கிக் 
கிடப்பவை. எனினும் 
இவை எப்யபோதும் 

�ோரிடமும் 
ைோர்த்வதைக்ளோல் 

்ைளிப்படுத்தைப்படு 
ைதில்வலை. நம் 

சமூகத்தில் ் கோஞசம்கூட 
உறுத்தைலின்றிச் சோதிப் 

்பருவம 
யபசுபைர்கள்கூடப் 
்போரு்ளோதைோரப் 

்பருவமவ�த் தைன் 
ைோ�ோல் யபசக் 

கூச்சப்படுைோர்கள்



சிக்கல்களை எதிர்்கொண்டு வரும் இந்ொட்களில 
இந்த ் வற்றுப் பிரம்்ொண்்டங்களை ் ொம் ்கடுள் 
யொன ்றுபரிசீலளனககு உடபடுத்த வவண்டியி 
ருககிறது.

எவவைவு ் ்கத்தொன ் பொருட்கள் இருககினற 
னவவொ அவவைவு அதி்க்ொ்கச் சூழல சீரவ்கடும் 
எனபது ்ொம் இஙகு ்கருததில ்்கொள்ைவவண்டி 
யிருககிறது. ஒரு சொ்தொரண இருசக்கர வ்ொட்டொர 
வொ்கனதள்தவி்ட விளல அதி்கமுள்ை - வ்தளவக 
கும் அதி்கத திறன்்கொண்்ட - அதி்கப் புள்க உமி 
ழும் - அதி்க இளரச்சளல உருவொககும் - அதி்க ் ரபு 
எரி்பொருள் உறிஞ்சும் ரொயல எலபீலடு்கள் 
வபொனற உநதுருளி்களில  பவனிவரும்வபொது்தொன 
்ம் இளைஞர்கள் ்தம்ள் ஒரு குடடி இைவரசன 
வபொல உணரகிறொர்கள். இதுவவ ஒரு  திரு்ணதள்த 
எடுததுக்்கொண்்டொல திரும்பும் திளச்யலலொம் 
்�ொலிககும் வண்ண விைககு்கள் - வீணொக்கப்படும் 
உணவு - குடிநீர - பரிசுப்்பொருட்கள் - ஒருமுளற 
பயனபடுததித தூககி்யறியும் வீண் அலங்கொ 
ரங்கள் - ்தண்ணீரப் புடடி்கள் மு்தல உணவுத 
்தடடு்கள் வளரயிலொன ்்கிழிப் ்பொருட்கள் - 
எஙகும் குளுகுளு்வன உணரளவககும் குளி 
ரூடடி்கள் எனச் ் சொலலிக்்கொண்வ்ட வபொ்கலொம்.

இந்தச் சூழல ்்ருக்கடியில ்ொம் இந்த 
வொழகள்க முளறளய ்றுபரிசீலளன ்சயய 
வவண்டியிருககிறது. ்ம் திரு்ண விழொக்களை 
்்ஞ்சுககு ்்ருக்க்ொன உறவினர்கள் ்ற்றும் 
்ண்பர்களு்டன ்டடும் வசரநது ்்கொண்்டொடும் 
-எளிள்யொன அவ்த வ்ரததின இனனும் அதி்க 
அனளபயும் ்்ருக்கதள்தயும் உணரளவககும் 
குடும்ப விழொக்கைொ்க ்ொற்றுவது குறிதது ்ொம் 
சிநதிக்கவவண்டும். நீண்்ட ் ொட்கைொ்கக கி்டப்பில 
கி்டந்த திரு்ணங்களைக ்்கொவரொனொ ்பொது 
மு்டக்கததில ் சலளவக குளறககும் வ்ொக்கததில 
அவசர அவசர்ொ்க முடித்தவர்கள் பலளர ் ொம் 
பொரததிருப்வபொம். இ்தன பினனிருககும் வலிளயக 
்்கொஞ்சம் உணரந்தொவல ்்து இந்த ்வற்று 
ஆ்டம்பர ் திப்பீடு்களுக்கொ்க விளல்்கொடுககும் 
்னி்தர்களுககு இந்தச் சமூ்கம் ் ்கொடுககும் ் பொரு 
ைொ்தொர ் ்ருக்கடிளயப் புரிநது்்கொள்ை முடியும்.

்பொருளிலொரககு இவவுல்கம் இலளல எனபொர 
்கள். ் பொருட்களின உற்பததி சூழளலப் பொதிககிறது 
எனப்தற்்கொ்க ் ொம் அம்்ண்ொ்க அளலய வவண் 
டியதிலளல. ் பொருட்களையும் அவற்றின மீ்தொன 
ஆளசளயயும் துறநது புத்தனொ்கத திரியவவண் 
டியதுமிலளல. ஆனொல குளறந்தபடச வசதி்களு 
்டன உயிரவொழவ்தற்்கொன வ்தளவ்களைத ்தொண்டிய 
்பொருட்களை அவற்றின அவசியதள்த ்ொம் 
்றுபரிசீலளன ் சயய வவண்டியிருககிறது.

வவ்தளன்தரும் அரு்வறுக்கத்தக்க ்பொருள் 
சொரந்த ் திப்பீடு்களுககுப் பினனிருககும் உைவி 
யளல ் ொம் ஆயவுககு உடபடுத்த வவண்டியிருக 
கிறது. ் பொருைொ்தொரததில பின்தஙகிய ச்க ் னி்த 
ளனப் ்பொது்வளியில நிரவொணியொய உணரச் 
்சயயும் இந்த ் திப்பீடு்கள் உள்டக்கப்ப்ட வவண் 

டு்ொனொல அந்த நிரவொணதள்த ் ொம் ஒவ்வொரு 
வரும் வலிநது வ்தரந்்தடுப்பது ஒனவற வழி.

்வளிவய ் ்தரிவ்தற்்கொ்கவவ ்கழுதள்த இறுககி 
யபடி ் ொம் அணியும் ்தங்கச் சஙகிலி்கவைொ, ் ொம் 
அணியும் விளலயுயரந்த பிரொண்்டட ஆள்ட்கள், 
அணி்கலன்கள், ்கொலணி்கள், ள்கக்கடி்கொரங்கவைொ 
இலளல ் ொம் ஏறிய்ரநது பவனிவரும் ஸள்டலொன 
வொ்கனங்கள், உ்டலில புஸ… புஸ்சனறு அடித 
துக்்கொள்ளும் வவதி ் று்ணங்கவைொ, பொக்்கட 
டில ்சொருகியிருககும் விளலயுயரந்த வபனொக 
்கவைொ, பணப்ளபளய நிளறததிருககும் பல 
வண்ண கி்ரடிட ்கொரடு்கவைொ அணுவைவிவலனும் 
்்ககுச் சமூ்க ் திப்ளபப் ் பற்றுத ்தர முடியொது.

்பொருட்கைொல ்ம் ்ரியொள்தளயயும் ்திப் 
ளபயும் உயரததிக்்கொள்ை முடியொது.

இரவில ஒளிளய ்ொடி வட்டமிடும் 
பூச்சி்கள் வபொனற சில ்னி்தர்கள் அந்த  
்பொருட்கைொல உங்களை வ்ொககி 
ஈரக்கப்ப்டககூடும். உங ்கள் அருவ்க வநது 
உங்களை வ்லிருநது கீழ வளர அைவிட்டபடி 
புருவங்களை உயரததித ்தம் கீழ உ்தட்டொல 
வ்ல உ்தடள்டப் பிதுககிக ்்கொண்வ்ட 
‘அந்த்ொதிரி ஆள்்தொன நீங்க’ என பொர்கள் 
அவர்கள். நீங்களும் வொனததில சிற்க 
டிப்ப்தற்குள் விடிநதுவிடும். இருள் விலகி 
ஆ்தவன ஒளிப்டரந்தபின ‘்வற்று’ விைக 
ள்கச் சுற்றும் பூச்சி்கள் எஙவ்கனும் உண்்டொ 
எனன?

்பரும் ் க்கட திரளைத ்தம்வசம் ்கொந்தம் 
வபொல ஈரதது ளவததிருந்த ்்கத்தொன வர 
லொற்று ் ொய்கர்கள் எவரும் ்கவரச்சியும் ஆ்டம் 
பரமும் நிளறந்த விளலயுயரந்த ் பொருட்கள் 
மூலம் ்தம் ்்கததுவதள்தயும் ்னி்த அன 
ளபயும் ஈடடியவர்கள் அலலர. ‘உள்வை எது 
வு்ற்ற’ ் வற்று்கவை பல இலடசம் ் திப்புள்ை 
வ்கொடடுச் சூடடு்களில ்தம் உ்டளலப் புள்தத 
துக்்கொண்டு ்வண்்தொடியு்டன ்தம்ள் 
்்கத்தொனவர்கைொ்க நிறுவ முயலகினறனர.

உங்கள் ள்கவசமிருககும் ஒரு விளல 
்திப்புமிக்கப் ் பொருள் உங்களை வ்ொககி ஓர 
‘உறளவ’ ஈரககும் எனறு நீங்கள் ் ம்பினொல 
தூககி்யறிய வவண்டியது அந்தப் ் பொருளை 
்டடு்லல உறளவயும்்தொன. பூப்வபொனறு 
்லரந்த மு்கமும் அதிலிருநது ் வளிப்படும் 
புனமுறுவலும், ்கனிவொன பொரளவயும், பொசொ 
ங்கற்ற வொரதள்த்களும் வ்கடகும் திறன்பற்ற 
்கொது்களும், இ்த்ொன ் ்தொடு்தலும், ் ொனி்டக 
்கொ்தலுமினறி ் னி்தளர எது்தொன ஈரக்க முடி 
யும்? தூய அனளபத ்தவிர எது்தொன ஓர உறளவ 
்ொம் ்தக்களவததுக்்கொள்ை உ்தவும்?

்ம்ள்ப் ்பருள்்்கொள்ைச் ்சயயும் 
்பொருட்கள் அவற்ளற உள்டள்யொக்க வொயப் 
பு்கைற்ற ் ம் ் ண்பர்களையும் உறவு்களையும் 
்கொயப்படுததி ஏைனம் ் சயபளவ. சிறுள்ப்ப 
டுததுபளவ. ்பொது்வளியில அவர்களைக 

கூனிககுறு்கச் ் சயபளவ.
்பொருட்கள் பணதள்த வீணொககுகினறன ் பொருட 

்கள் உறவு்களை விலககுகினறன. ்பொருட்கள் 
உ்டல ் லளனக ் ்கடுககினறன. ் பொருட்கள் ்தம் 
உற்பததியிலும், பயனபொடடிலும், ்கழிவு நீக்கததி 
லும் சூழளலப் பொழபடுததுகினறன.

்பொருட்கைொல ் பறப்படும் ் திப்பு ஒரு சமூ்க 
அநீதி. ்பொருட்கைொல ்பறப்படும் ்திப்பு ஒரு 
சூழல அநீதி. ் பொருட்கைொல ் பறப்படும் ் திப்பு 
‘விைககு்ொததுககுப் படடுககுஞ்சம்’ வபொனறது. 
அது ் திப்ளப அனறி ஏைனதள்தயும் புறக்கணிப் 
ளபயுவ் ்பற்றுத்தரும். ்னி்தர உள்ை்டககிய 
்ம் சூழலின மீ்தொனக ்கொ்தல்தொன உண்ள்யொ்க 
்ம்ள்த ்தளலநிமிரச்்சயயும் ‘்திப்பு’. அந்தக 
்திப்ளபச் ் சொந்த்ொககிக்்கொள்ை உளழப்வபொம்.

02  - 08 
ஐப்பசி 2021 23

thukyu;

55

n[u ;kd p...

அரசியலில ஆதிக்கம் ்சலுததிவந்த 
கிறிஸடியன ்்ட்ொகரடடிக யூனியனுககு 
இந்தத வ்தர்தலில மி்கப்்பரிய வ்தொலவி 
ளயத ்தநதிருககிறொர்கள் ் �ர்ன ் க்கள். 
2018-ம் ஆண்டு ்கடசித ்தளலவர ப்தவி 
யிலிருநது விலகிக்்கொள்வ்தொ்க அறிவித்த 
்்ரக்கல, 2021 வ்தர்தலில வபொடடியி்ட 
்ொடவ்டன எனறும் அறிவித்தொர. ் �ர்னி 
அரசியலில இரும்புப் ்பண்்ணியொ்க 
வலம்வந்த ்்ரக்கல அரசியலிலிருநது 
ஓயவு்பற்றிருப்பவ்த அந்தக ்கடசிககுப் 
பினனள்டவு்தொன. 1990 மு்தல ஏஞ்சலொ 
்்ரக்கல வபொடடியிடடு ்வனற ்்தொகு 
தியிலகூ்ட, இந்த முளற வசொஷியல ் ்ட்ொ 
கரடடிக ்கடசிவய ் வற்றி்பற்றிருககிறது.

ஏஞ்சலா மெர்க்கல்
ஏஞ்சலொ ்்ரக்கலின ஓயவு்தொன 

கிறிஸடியன ்்ட்ொகரடடிக யூனியனின 
வ்தொலவிககு முககியக ்கொரணம் எனறு 
்சொலலிவி்ட முடியொது. ்�ர்னியிலி 

ருககும் இளைஞர்கள் பலரும் சுற்றுச்சூழல 
சொரந்த திட்டங்கள் ்ொடடுககுத வ்தளவ 
எனறு நிளனககிறொர்கள். அ்தன ்கொரண 
்ொ்கத்தொன சூழலியல ்்தொ்டரபொன திட 
்டங்களை அடுககிய கிரீனஸ ்கடசிககு 
அதி்க இ்டங்கள் கிள்டததிருககினறன. 
அது்டடு்லலொ்ல நீண்்ட்கொல்ொ்க 
ஆடசியிலிருககும் ்்ரக்கலின ்கடசி, 
்வீன உள்்கட்டள்ப்பு்களை அள்க்கத 
்தவறிவிட்ட்தொ்கவும், சரியொன மு்தலீட்டொ 
ைர்களை ்�ர்னிககுக ்்கொண்டுவரத 
்தவறிவிட்ட்தொ்கவும் ்�ர்ன ்க்கள் 
்கருதுகினறனர. ஐவரொப்பிய ஒனறியததின 
தீரக்க முடியொ்த பிரச்ளன்களுககு வலது 
சொரி ஆடசியொைர்கள் சரியொன தீரவு ்கொண 
விலளல என ்�ர்ன ்க்கள் ்கருது 
கினறனர. அ்தன ்கொரண்ொ்கத்தொன இ்டது 
சொரி்கைொன வசொஷியல ்்ட்ொகரடடிக, 
கிரீனஸ ஆகிய ்கடசி்கள் இந்தத வ்தர்தலில 
அதி்க வொககு்களைப் ் பற்றிருககினறன'' 
எனகிறொர்கள்.

ப�ொருள்களொல் ...
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வடக்கு மாகாண சபை ைதவியில் 
இருநத சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 

யாழ்பைாணத்தின நிலத்தடித் தண்ணீர் மாசு 
ைட்டுவிட்டது எனகிற சர்்சபச ஒனறு பைருபம 
டு்பபில் பைச்பைட்டது. வழக்கமபைாலபவ கட்சி 
அரசியல் நல்ல விபை்சசபலத் தர இநதத் 
தண்ணீர் பிர்சசிப்ன அைவுகணக்கினறி அள்ளி 
இபறக்க்பைட்டது. இறுதியில் ைல பைட்டிகள் 
பகமாறிக்பகாண்டதால் இநத்ப பிர்சசிப்னபய 
மூடிமபறத்துவிட்டார்கள் எனகிற குறற்சசாட்டு 
டன அது ஒரு முடிவுக்கு வநதது. அதன பின 
்னர் அபத்ப ைறறி்ப பைசவிபைநபதார் யாரு 
மிலபல. முக்கியமாக அனறு அக்கபற பசலுத்தி 
இநத்ப பிர்சசிப்னபய பவத்து அரசியல் 
வயிறு வைர்த்த எநத அரசியல் கட்சியும இ்ப 
பைாது அதப்ன்ப ைறறி்ப பைசுவதில்பல.

அதறகாக அநத விடயம அ்பைடிபய அமுங் 
கி்பபைாய்விடவில்பல. நிலத்தடி தண்ணீர் 
மாசுைட்டது எனறு இநத அரசியல் கட்சிகள் 
நடத்திய அல்பைபற காரணமாக யாழ்பைாணம 
உட்ைட வடக்கில் பைாத்தல் தண்ணீர் வியாைார 
மும தண்ணீபர்ச சுத்திகரிக்கும RO Plant 
விறைப்னயும அபமாகமாக அதிகரித்த்ன. அதன 
அடுத்த கட்ட வைர்்சசியாக அப்னகமாக ஒவ் 
பவாரு சநதிகளிலும இநத RO சுத்திகரி்பபு 
நிபலயங்கள் நிறுவ்பைட்டு அபவ தண்ணீபர 
விறகவும பதாடங்கியிருக்கினற்ன.

பகாபரா்னா கட்டு்பைாட்டுக் காலங்கள், பைாது 
முடக்க காலங்கள், தனிபம்பைடுத்தல் ஊரடங்கு 
காலங்களில்கூட இத்தபகய RO சுத்திகரி்பபுத் 
தண்ணீர் வாக்னங்களில் எடுத்து்ச பசல்ல்பைட்டு 
கூவிக் கூவி விறக்பைடுகினற்ன. அதிலும 
ச்னபநரிசல் கூடுதலா்ன ைகுதிகளில் இநத 
விறைப்ன மிக்ச சிற்பைாக நடக்கினறது.

RO தண்ணீர் நல்லதா 
பகட்டதா? இநத்ச சநபதகம 
நிபறய்ப பைருக்கு ஏறக 
்னபவ இருக்கிறது. தண் 
ணீரில் TDS அைவு 500 
mg/Lக்கு குபறவாக இருக் 
கும இடங்களில் RO ையன 
ைாடு பைாருத்தமா்னது அல்ல 
எனகிறார்கள் நிபுணர்கள். 
ஆ்னால் யாழ்பைாணத்தில் 
இதுபைானற ஆய்வுகள் 
பசய்ய்பைட்டு RO தண்ணீர் 
இங்கு ையனைாட்டுக்கு 
உகநததுதா்னா எனைது 
குறித்து எநத அறிக்பகக 
ளும பவளியாகி இரு்பை 
தாகத் பதரியவில்பல.

TDS எனறால் என்ன?  
TDS 500க்கு கீழ இரு்ப 
ைதறகும RO ையனைடுத்து 
வதறகும என்ன பதாடர்பு? 
எனறு பதரிநதுக்பகாள்வ 
தறகு முன RO எ்ன 
பசால்ல்பைடும ReveRSe 
OSmOSi S (எதிர்திபச 
சவ்வூடுைரவல்) முபறபய 
ைறறி பதரிநதுக்பகாள்பவாம.

எதிர் திபச சவ்வூடுைரவல் எனைது பமனை 
டல வடிகட்டுதபல ஒத்த ஒரு முபற ஆகும. 
நீர் சுத்திகரி்பபு முபறகளுள் ஒனறா்ன இது 
நுண்ணிய துபைகபைக்பகாண்ட மூலக்கூறுக 
ைாக அபமக்க்பைட்டுள்ை பமனைடலத்தி்னால் 
ஆக்க்பைட்ட அபம்பபிப்ன்ப ையனைடுத்தி 
நீபர வடிகட்டும ஒரு முபறயாகும. இது அதிக 
அழுத்தத்பத ையனைடுத்தி நீரில் ஒரு பமன 
ைடலத்தின மூலம கபரசபல தள்ளுகிறது மற 
றும கபர்பைான தக்க பவத்திருக்கும சுத்தமா்ன 
நீபர ஒரு ைகுதியில் இருநது மறபறாரு ைகு 
திக்கு கடநது பசல்ல அனுமதிக்கிறது.

இ்பைடி சுத்திக 
ரிக்க்ப ைடும RO 
தண் ணீர் எனைது 
ஒரு சுத்தமா்ன 
நீராகும. ஆ்னால் 
நாம குடிக்கும 
நீர்  சுத்தமாக 
இரு்பைது மட்டும 
பைாதாது. நம 
உடலுக்கு பதபவ 
யா்ன கல்சியம, 
ம க் னீ சி ய ம , 
பசாடியம, பைாட் 
டாசியம (Cal 
Cium, magn 
eSium, SODium, 
P O T Ta S i u m ) 
பைானற தனிமங் 
கள் நீரில் இருத் 
தல் நமக்கு அவ 
சியமாகிறது.

நீரின மூலக்கூறு வாய்்பைாடு H2O எனறு 
நாம ைடித்திரு்பபைாம. ஆ்னால் உண்பமயில் 
இயல்ைாக நமக்கு கிபடக்கு குடிநீரில் பவறும 
பகட்ரஜன மறறும ஒட்சிசன கூறுகபை தாண்டி 
அதில் நிபறய, கனிமங்களும, தாது உ்பபுகளும, 
வாயுக்களும, கரிம்ப பைாருட்களும கலநதி 
ருக்கினற்ன.

அ்பைடி தண்ணீரில் இருக்கும அப்னத்து 
கனிமங்கபையும தாதுக்கபையும முழு 
பமயாக நீக்கிவிடும வல்லபம பகாண்டது 
தான இநத RO. எனும எதிர் திபச சவ்வூடுைர 
வல் முபற.

தண்ணீரில் கபரநது இருக்கும கனிமங்கள் 
தாதுக்கள் மறறும இதர 
பைாருட்கபை நாம 
TDS (TOTaL DiSOL 
veD SOLiDS) எனறு 
குறி்பபிடுகிபறாம.

RO இயநதிரத்தில் 
சுத்திகரிக்க்பைட பவண் 
டிய நீபர (inPuT 
WaTeR) நாம உள் 
பசலுத்தும பைாழுது 
அது அநத நீரில் 
உள்ை 90% TDSஐ 
குபறத்த பிறகு சுத்திக 
ரிக்க்பைட்ட கனிமங் 
கள்  நீ க் க ்ப ை ட் ட 
(DemineRaLizeD) 
தண்ணீபர நமக்குத் 
தருகிறது.

ஒரு உதாரணத்திறகு 
நாம உள்பசலுத்தும 
நீரின TDS அைவு 
500 mg/L எனறால் 
RO சுத்திகரி்பைா்னால் 
சுத்திகரிக்க்பைட்ட 
தண்ணீரின T D S 
அைவு 50 mg/L தான 

இருக்கும.
ஒரு மனிதன ஆபராக்கியமா்ன வாழபவ 

வாழ அவன ைருகும ஒரு லீறறர் தண்ணீரில் 
120 முதல் 150 mg/L TDS இருத்தல் அவசி 
யமாகிறது.

TDS அைவு 500 mg/L க்கு மிகாமல் 
இருநதால் அது நல்ல ைாதுகா்பைா்ன குடிதண்ணீர் 
எனறு பைாதுவாகக் கூற்பைடுகினறது. இத 
்னால்தான TDS 500mg/Lக்கு குபறவாக 
உள்ை இடங்களில் RO ையனைடுத்த அவசியம 
இல்பல எனறு ைல நாடுகளின அரசுகள் 
பசால்லியிருக்கினற்ன.  

சர்வபதச தரக்கட்டுைாட்டு முபறகளினைடி 

நல்ல குடிநீரில் TDS 300 mg/Lக்கு மிகாமல் 
இருக்கபவண்டும எனறு வபரயபற பசய்ய்ப 
ைட்டிருக்கிறது. ஆ்னால் எநத தரக்கட்டுைாட்டு 
முபறகளும குடிதண்ணீரில் குபறநத ைட்சம 
TDS இவ்வைவு இருக்க பவண்டும எ்ன 
பசால்லவில்பல.

குபறநதைட்ச TDS அைவிறபக்ன தர நிர் 
ணயம இல்பல எனைதால் இதுவபர அவசியம 
உள்ைதா இல்பலயா எனறுகூட்ப ைாராமல் தங்கு 
தபட இனறி அப்னவரும RO ையனைடுத்தி 
வருகினபறாம. ஆ்னால் குபறநத TDS இருக் 
கும தண்ணீபர ைருகுவதால் உடலுக்கு பதபவ 
யா்ன கல்சியம, மக்னீசியம பைானற கனிமங்கள் 
ைறறாக்குபற ஏறைடுவதாகவும அத்னால் அது 
சார்நத உடல் உைாபதகள் (தபலவலி, காய்்ச 
சல், பசார்வு, தபச்ப பிடி்பபு பைானற குறுகிய 
கால அறிகுறிகளும, எலுமபு அடர்த்தி குபற்பபு, 
நீரழிவு பநாய், உயர் குருதி அழுத்தம பைானற 
நீண்ட கால பநாய்களும) ஏறைட காரணமாக 
இரு்பைதாகவும மருத்துவர்கள் எ்சசரிக்கிறார்கள்.

மருத்துவர்களும ஆய்வறிக்பககபைா 
இ்பைடி கூற , RO உறைத்தியாைர்களும LmeS 
பைானற RO ஆதரவாைர்கபைா நாம ைருகும 
தண்ணீரில் இருநது பவறும 6% தான கல்சியம 
மக்னீசியம நம உடலுக்கு கிபட்பைதாகவும, 
மீதமுள்ை 94% கல்சியம மக்னீசியம உணவில் 
இருநதுதான நமக்கு கிபடகிறது எ்னவும 
அத்னால் RO ையனைாட்டி்னால் மட்டும 
ஒருவருக்கு கல்சியம மக்னீசியம ைறறாக்குபற 
ஏறைட்டு விடாது எனறும வாதிடுகிறார்கள்.

ஆ்னால் உண்பமயில் தண்ணீரில் உள்ை 
கல்சியம மக்னீசியத்தின அைவு ைகுதிக்கு 
ைகுதிக்கு மாறும. அது பதாடர்ைா்ன 
பசாதப்னகள் பசய்ய்பைடாமல் RO தண்ணீபர்ப 
ையனைடுத்துவது ஆைத்தா்னது.

மீதமுள்ை 90% கல்சியம மக்னீசியம நமக்கு 
உணவில் இருநதுதான கிபடகிறது எனைது 
உண்பமதான எனறாலும, அபமரிக்கா 
ஐபரா்பைா பைானற வைர்நத நாடுகளில்கூட 
60% மக்களுக்கு பைாதுமா்ன அைவு மக்னீசியம 
கிபட்பைதில்பல எ்ன  ஆய்வுகள் கூறுகினற்ன. 
அபமரிக்கா பைானற வைர்நத நாடுகளிபல 
இநத நிபலபம எனறால், இலங்பக பைானற 
ஏறற தாழவுகள் மிக்க நாட்டில் மக்னீசியம 
குபறைாடு எநத அைவிறகு இருக்கும எ்ன 
சிநதித்து ைாருங்கள்.

இ்பைடி உணவில் இருநது கிபடக்க பவண் 
டிய கல்சியம மக்னீசியம ைறறாகுபறயாக 
இருக்பகயில் தண்ணீரில் இருநது கிபடக்க 
பவண்டியதும கிபடக்கவில்பல எனறால் அது 
சிக்கல் இல்பலயா?

Rj ;j pfu pf ;fg ;gl;l Rj ;j pfu pf ;fg ;gl;l 
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சுரேந்திோ

நீரின் மூலக்கூறு 
வாய்ப்ாடு H2O என்று 
நாம் ் டித்திரு்பர்ாம். 
ஆனால் உண்மையில் 
இயல்்ாக நமைக்கு 
கி்ைக்கு குடிநீரில் 
வவறும் ் கடேஜன் 
மைற்றும் ஒடசிசன் 
கூறுக்ை தாணடி 
அதில் நி்ைய, 

கனிமைஙகளும், தாது 
உ்பபுகளும், 

வாயுக்களும், கரிமை்ப 
வ்ாருடகளும் கலந்தி 

ருக்கின்ைன




