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நிலம் 2 துகள் 93 வள்ளுவர் ஆண்டு 2052,  30 சித்திரை - 06 ரவகாசி 2022 வாைமலர் பககஙகள் 20 விரல ரூபா 50/-

"நாட்டின் தற்பாததய நநருக்கடிக 
குத் தீர்வு்காண இதைக்கால அரசு 
்ததையிலதல. புதிய அர்ே ்ைண் 
டும். அதறகு முன் அரே ததலைர் ் ்காட் 
ைாபய ராஜபகே பதவிதயத் துறந்து 
விட்டு வீட்டுககுச் நேலல்ைண்டும்" 
என்று ஐககிய மக்கள் ேகதியின் ்களுத் 
துதற மாைட்ை நாைாளுமன்ற உறுப் 
பினர் ராஜித ் ேனாரத்ன ைலியுறுத்தினார்.

புதிய ததலதம 

"அரே ததலைர் ்்காட்ைாபய 
ராஜபகேவுககும் ததலதம அதமச் 
ேர் மஹிந்த ராஜபகேவுககும் இதை 
யில எந்தவிதமான முரண்பாடு்களும் 
இலதல. ஒருைதரநயாருைர் பதவி 
வில்கக ் ்காரவுமிலதல."

இவைாறு முன்னாள் நிதி அதமச் 
ேரும் ஸ்ரீலங்கா நபாதுஜன முன்ன 
ணியின் நிறுவுநருமான நாைாளு 
மன்ற உறுப்பினர் பஸில ராஜபகே 
நதரிவித்தார்.

இடைக்கால அரசு வேணைகாம்

முதலில் க�ோட்ோபய
வீடடுக்கு கபோ�டடும்
ைாஜித அழுஙகுப்பிடி

இலஙத்கயில அடுத்துைரும் மாதங்களில 
உணவுப் பறறாககுதற ்மலும் தீவிரமதையும் 
என்று விைோயத்துதற ைலலுநர்்கள் எச்ேரித் 
துள்்ளனர். ்கைந்த 10 ஆண்ை்களில இலலாத அ்ள 
விறகு மி்க ் மாேமான நபரும்்பா்க வித்ளச்ேல 
இந்த ஆண்டு கிதைத்திருப்பதன் ்காரணமமா்க 
ஏற்கன்ை உள்்ள பறறாககுதற நிதலதம 
்மலும் ் மாேமதையும் என்றும் அைர்்கள் எதிர்வு 
கூறியுள்்ளனர்.

அ்ேதன உர இறககுமதிதய முறறா்க நிறுத்தி 

்ேதன விோயமுதறககுத் திரும்புைது என்று 
அரே ததலைர் ்்காட்ைாபய ராஜபகே எடுத்த 
முடிவு ்காரணமா்க இம்முதற நபரும்்பா்கச் நேய் 
த்கயில 50 ேதவீத வித்ளச்ேல குதறந்துள்்ளதா்க 
அதி்காரி்கள் கூறுகின்றனர்.

இலஙத்கயில முககியமான உணைா்க இருப் 
பது அரிசி. நாட்டிலுள்்ள 22 லட்ேம் விைோயி்களில 
80 ேதவீதமானைர்்கள் 8 லட்ேம் ஏக்கர் வித்ள 
நிலத்ததப் பயன்படுத்தி அரிசிதய்ய உறபத்தி 
நேய்து ைருகின்றார்்கள்.
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நாட்டை நாசமாக்கிய ஆடசி்ய 
விரடடியடித்தே தீர்ேண்டும்
சஜித் சூளுரை

"ைரலாறறில என்றுமிலலாத ைத்கயில நாட்தை நாேமாக 
கிய ராஜபகே ஆட்சிதய நாம் வீட்டுககு விரட்டியடிக்க 
்ைண்டும்."

என்று ஐககிய மக்கள் ேகதியின் ததலைரும் எதிர்க்கட்சித் 
ததலைருமான ேஜித் பி்ரமதாஸ நதரிவித்தார்.

இது நதாைர்பில அைர் ் மலும் நதரிவித்ததாைது:
நாைாளுமன்றத்துககுள் நைத்தப்படும் ்கட்சி தாைல்கள் 

முழுதமயான சூதாட்ைம். அந்தக குப்தப ் மட்டில ஐககிய 
மக்கள் ேகதி்யா, ஐககிய மக்கள் கூட்ைணி்யா விழப்்பாை 
திலதல.

இன்று அதமச்சுப் பதவி்களும், ததலதம அதமச்ேர் பத 
வியும் ஏல விறபதனககும் சூதாட்ைத்துககும் விைப்பட்டுள் ்ளது. 
இந்த நாற்காலி பரிமாறறத்தால நாட்தைக ்கட்டிநயழுப்ப முடி 
யாது.மூன்றில இரண்டு நபரும்பான்தமதயப் நபறறு, 
20ஆைது திருத்தச் ேட்ைத்தின் மூலம் நிதற்ைறறு அதி்காரம் 
ந்காண்ை அரே ததலைர் பதவிதய உருைாககிய இந்த ஆட்சி 
இன்று நாட்தை அதல பாதா்ளத்துககுள் தள்ளியுள்்ளது.

இந்த நாட்தைக ்கட்டிநயழுப்பும் பலம் ஐககிய மக்கள் 
ேகதிக்்க இருககின்றது" - என்றார்.

வரியையும் 
அதிகரிககப் 
ப�ோகிறது அரசு

உணவு உள்ளிட்ை அத்தியாைசியப் 
நபாருட்்களின் விதல்கள் ைானத்ததத் 
நதாட்டுள்்ள நிதலயில அரசு ைரி்கத்ள 
அதி்கரிக்கப் ் பாகின்றது. அததத் தவிர 
அரசின் ைருமானத்தத அதி்கரிப்பதறகு 
்ைறு ைழியிலதல என்று நிதி அதமச்ேர் 
அலி ேப்ரி நதரிவித்தார்.

அத்தியாைசியப் நபாருட்்களின் நா்ளா 
ந்த இறககுமதிக்கான 

ஒருவரைய�ாருவர் பதவி விலகவும்
ககாைவிலரல என்கின்்ார் பஸில

பன்னாட்டு நாணய நிதியத்துைன் இரண்டு மாதங்களுக 
குள் உைன்படிகத்கககு ைர முடியும் என இலஙத்க மத் 
திய ைஙகியின் ஆளுநர் ்கலாநிதி நந்தலால வீரசிங்க 
நதரிவித்துள்்ளார்.

நபாரு்ளாதார நநருக்கடிககுள் சிககித் தவிககும் இலஙத்க 
அதிலிருந்து மீள்ைதறகு நாணய நிதியத்தின் உதவிதய்ய 
நபரிதும் எதிர்பார்த்து உள்்ளது.

இதற்கான நபரும் பணவியல ந்காள்த்க ்கட்ைதமப்தப 
ஏறபடுத்துைதறகு முன்்னறறம் ்காணப்படுைதா்க மத்திய 
ைஙகியின் ஆளுநர் நதரிவித்துள்்ளார். அதன் பின்ன்ர 
இலஙத்கயில நைளிநாட்டுக ்கைதன மீ்ளச் நேலுத்துைதத 
மறுசீரதமககும் ் ைதலத்திட்ைத்ததத் நதாைங்க முடியும் 
எனவும் அைர் குறிப்பிட்டுள்்ளார்.

இலஙத்க ைர்த்த்க ேம்்ம்ளனக குழு கூட்ைத்தில 
்கலந்துந்காண்டு உதரயாறறும்்பா்த மத்திய ைஙகியின் 
ஆளுநர் இந்தக ்கருத்துக்கத்ள நைளியிட்ைார்.

8ஆவது உயிரும்
பறிபபோனது

எரிநபாருளுக்கா்க ைரிதேயில நிறகும்்பாது 
நி்கழந்த உயிரிழப்புக்களில 8ஆைது வியாழக 
கிழதம இைம்நபறறுள்்ளது. ்களுத்துதறயில 
இந்தச் ோவு இைம்நபறறது.

்களுத்துதற ைைககு எரிநபாருள் நிரப்பு 
நிதலயத்தில மண்நணண்நணய் ைாஙகுைதற 
்கா்க ைரிதேயில நின்றி



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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இந்த முறை பெரும் ெோகம ஏறகன்ே முடிநது 
விட்டது. ஏறகபெ்டமுடியோ்த ெோதிபபு நிகழ் 
நதுவிட்டது. அடுத்த பெரும ் ெோகததிறகுத 
்்தறேயோன விற்த பெலறலை இப்ெோ்தோேது 
பெைவிலறலை எனைோல அடுத்த ேரு்டப 
பெரும்ெோகச் பெயறக கூ்ட ெோதிபெற்ட 
யலைோம. பெோருளோ்தோர பெருககடி கோரணமோக 
விற்த பெலறலை இைககுமதி பெயே்தறகோன 
ப்டோலைறரப பெறுேது எனெது சிககலைோனது. 
விற்த பெல இைககுமதி பெயயபெ்டவிலறலை 
எனைோல 2023 ேறரயும இைககுமதி அரி 
சியி்லை்ய ெோடு ்தங்கியிருகக்ேண்டியி 
ருககும எனறு பு்தனகிழறம பகோழுமபில 
ப்தரிவித்தோர் ்ெரோசிரியர் ்க.்க.ஐ.யு.
அனுரகுமோர. றுகுணு ெலகறலைககழகததில 
ெணியோறறும இேர் விேெோயதற்தப 
ெோதுகோபெ்தறகோன கலவிெோர ஊழியர்கள் 
அறமபபின உறுபபினருமோேோர்.

உர இைககுமதித ்தற்டயோல ஏறெட்ட 
ெோதிபறெ இடடு நிரபெ சீனோ 5 ஆயிரம 
பமடரிக ப்தோண் அரிசிறய அள்ெளிபபுச் 
பெயே்தோகத ப்தரிவிததிருககும நிறலையில 
இநதியோ, ெோகிஸ்தோன, மியோனமர் ஆகிய 
ெோடுகளில இருநது அரிசிறய இைககுமதி 
பெயய்ேண்டியிருந்தது.

அரசின ்தேைோன பகோள்றக கோரணமோக 
அரிசி மடடுமினறி கோலெற்டத தீேனததின 
முககிய கூைோக விளங்கிய ் ெோளம உறெததி 
70 ெ்தவீ்தம வீழ்ச்சியற்டநதுள்ளது எனகி 
ைோர்கள் ேலலுெர்கள். அ்்த்ெோனறு ஆண் 
டின மு்தல கோலைோண்டில ் ்தயிறலையின உற 
ெததி 52 மிலலியன அபமரிகக ப்டோலைர் எனை 
அளவிறகு வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது. மரககறி 
உறெததியும 30 ெ்தவீ்தத்தோல குறைநதுள்ளது.

விறலைேோசி உயர்வு கோரணமோக விெோயி 
கள் விேெோய ெ்டேடிகறககறளக றகவிடு 
ேதும உணவு உறெததி வீழ்ச்சிககோன முககி 
யமோன கோரணம எனறு ேலலுெர்கள் சுடடிக 
கோடடுகினைனர்.

ெநற்தயில 50 கி்லைோ கிரோம உரம 6 ஆயி 
ரம ரூெோவுககுக கிற்டத்த நிறலையில அ்தன 
இனறைய பெறுமதி 45 ஆயிரமோக உயர்ந 
துள்ளது. இந்த நிறலை விேெோயிகள் விே 
ெோய ெ்டேடிகறகயில ஈடுெடுேது ெோததி 
யமறைது எனறும அேர்கள் கூறுகினைனர். 
உரததுககோன அரெ மோனியமும நிறுத்தப 
ெட்ட நிறலையில அ்ெ்தன உரப ெயனெோடு 
நிறனததும ெோர்கக முடியோ்த்தோகி இருபெ 
்தோகவும அேர்கள் கூறுகினைனர். 

அடுத்தடுதது...

"ெோடடில இனறு பெருமெோலைோன ஊ்டகங்கள் 
எமது ஆடசிககு எதிரோக்ே பெயதிகறள 
பேளியிடுகினைன. இ்தன பினனணியில 
யோர் பெயறெடுகினைோர்கள் எனறு ப்தரிய 
விலறலை.

ஊ்டகங்களில பேளிேரும பெயதிகளில 
கூறுகினைெடி அரெ ்தறலைேருககும ்தறலைறம 
அறமச்ெருககும இற்டயில எந்தவி்தமோன 
முரண்ெோடுகளும இலறலை. அரெ ்தறலைே 
றரப ெ்தவி விலைகுமோறு ்தறலைறம அறமச் 

ெ்ரோ ்தறலைறம அறமச்ெறரப ெ்தவி விலை 
குமோறு அரெ ்தறலைே்ரோ ்கோரவிலறலை. 
என்ே, ஊ்டகங்கள் உண்றமத்தனறமயு்டன 
பெயதிகறள பேளியி்ட ்ேண்டும. ெடு 
நிறலையு்டன பெயறெ்ட்ேண்டும.

ஸரீலைங்கோ பெோதுஜன முனனணியின 
ஆடசிறய எேரும கவிழ்கக முடியோது. அ்்த 
்ேறள, அரெ ்தறலைேறரயும ெ்தவியி 
லிருநது எேரும விரட்டவும முடியோது" - 
எனறு அேர் ் மலும ப்தரிவித்தோர்.

க�ோட்ோ...

அறமச்ெர் ்தறலைறமயில இற்டககோலை ஆட 
சியறமகக உருேோகக அரெ ்தறலைேர்  ் கோட 
்டோெய ரோஜெகெ இணககம ப்தரிவிததுள்ளோர் 
எனறு முனனோள் அரெ ்தறலைேர் றமததிரி 
ெோலை சிறி்ென பேள்ளிககிழறம ப்தரிவித 
திருந்தோர். அத்தறகய புதிய ஆடசி ஒனறை 
ஏறெடுததுே்தறகு முனனர் அரெ ்தறலைேர் 
ெ்தவி விலைக்ேண்டும எனைோர் ரோஜி்த. 

இற்டககோலை ஆடசிககு ஐககிய மககள் 
ெகதி ஒரு்ெோதும ஆ்தரவு ேழங்கோது என 
றும ரோஜி்த திட்டேட்டமோகத ப்தரிவித்தோர். 
இந்த வி்டயதற்த ஐககிய மககள் ெகதியின 
கடசித ்தறலைேர் ெஜித பி்ரம்தோஸ ஏற 
கன்ே ெகிரங்கமோகத ப்தரிவிததுவிட்டோர் 
எனெற்தயும அேர் சுடடிககோடடினோர்.

்தற்ெோற்தய ஆடசியிலும ஆடசியோ 
ளர்களிலும அதிருபதியற்டநது ெோ்டோளு 
மனைததில சுயோதீனமோகச் பெயறெடும 
ெோ்டோளுமனை உறுபபினர்கறளத திருபதிப 
ெடுததுே்தறகோகவும ்தனது ெ்தவிறயத 
்தகக றேபெ்தறகோகவு்ம இற்டககோலை ஆடசி 
அறமய அரெ ்தறலைேர் இணககம ப்தரி 

விததிருககலைோம எனறும அேர் ஊகம 
பேளியிட்டோர். 

''அரெ ்தறலைேர் விருமபும புதிய ்தறலைறம 
அறமச்ெர் யோர்?  அண்ணறன (மஹிந்த 
ரோஜெகெ) ெ்தவியிலிருநது ்தோன விலைகச் பெலலை 
விலறலை எனறு ப்தரிவித்த ்கோட்டோெய, 
எபெடி புதிய ்தறலைறம அறமச்ெறர நிய 
மிககப ்ெோகினைோர்?'' எனறும ்கள்வி 
எழுபபினோர் ரோஜி்த.

''ெோடடின ்தற்ெோற்தய பெருககடிககுத 
தீர்வுகோண இற்டககோலை ஆடசி ்்தறே 
யிலறலை. புதிய ஆடசி்ய ்ேண்டும. 
அ்தறகு முன அரெ ்தறலைேர் ் கோட்டோெய 
ரோஜெகெ ெ்தவிறயத துைநதுவிடடு வீடடுக 
குச் பெலலை்ேண்டும. அப்ெோது்தோன புதிய 
ஆடசியோளர்கள் சு்தநதிரமோகச் பெயறெ்ட 
முடியும.

்தற்ெோற்தய அரறெ ெமபிகறகயிலலைோத 
தீர்மோனததின மூலைம ்்தோறகடிததுவிடடு 
ஐககிய மககள் ெகதி ்தறலைறமயில புதிய 
அரறெ ெோம நிறுவு்ேோம" - எனறும 
ரோஜி்த ் மலும ப்தரிவித்தோர்.

மு்தலில்...

ெணதற்தப பெறுே ்தறகு ேரிறய உயர்தது 
ேற்தத ்தவிர ் ேறு மோர்ககம ஏதுமிலறலை 
எனறு அேர் விளககினோர். 2019ஆம 
ஆண்டு பெறுமதி ்ெர் ேரிறயக குறைத 
்தறம இந்த ஆடசி பெய்த மிகப பெரும 
்தேறு எனறும நிதி அறமச் ெர் ப்தரிவித்தோர்.

பிபிஸி உலைக ் ெறேககு ேழங்கிய ் ெர் 
கோணலில அேர் இேறறைத ப்தரிவித 
திருககிைோர். அததியோேசியப பெோருள்க 
ளின ெோளோந்த இைககுமதிககோக மடடும 

அடுத்த 8 மோ்தங்களுககுள் 4 பிலலியன 
அபமரிகக ப்டோலைர் ் ்தறேபெடுே்தோகவும 
அேர் கூறினோர்.

ெோடடில ்தற்ெோது ெற்டமுறையில உள்ள 
பெறுமதி ்ெர் ேரி 8 ெ்தவீ்தம எனெது 
பெருமெோலைோன பெோருடகளுககு இைககு 
மதியி்லை்ய ்தங்கியிருககும இலைங்றக 
்ெோனை ெோடுகளுககுப ் ெோ்தோது, அ்தறன 
13 மு்தல 14 ெ்தவீ்தமோக அதிகரிகக ் ேண் 
டும எனறும அேர் ப்தரிவித்தோர்.

வரியையும்..

ருந்த ெெர் ஒருேர் மயங்கி வீழ்நது உயிரி 
ழந்தோர். மதியம கடும பேபெம சூழ்நதிருந்த 
்ெரததில இந்தத துயரம நிகழ்ந்த்தோகக 
கோேலதுறையினர் ப்தரிவித்தனர்.

களுததுறை ப்தறகு கீனடியங்கலை ெகுதி 
றயச் ் ெர்ந்த 63 ேய்தோன பமோகமட ெோதிக 
என அற்டயோளம கோணபெடடுள்ளோர். ெோட 
டில அநநியச் பெலைோேணிப ெறைோககுறை 
ஏறெட்டற்தத ப்தோ்டர்நது எரிபெோருள் மற 

றும ெறமயல எரிேோயுவுககு ஏறெடடுள்ள 
்தடடுபெோட்டோல அேறறைப பெறுே்தறகு 
நீண்்ட ேரிறெயில நீண்்ட ்ெரம கோததி 
ருகக்ேண்டியிருககிைது.

அபெடி ேரிறெயில நினை ெமயம ஏறக 
ன்ே 7 ் ெர் உயிரிழநதிருககினைனர். களுத 
துறைச் ெமெேம அந்த ேரிறெயில 8 
ஆேது எனறு கோேலதுறையினர் ப்தரிவிக 
கினைனர்.

8ஆவது...

குறைந்தபட்ச
நேரறமையாவது
அவசியம்!

ெோடு ஏறகன்ே அநநிச் பெலைோேணிப ெறைோக 
குறையோல பெோருளோ்தோர பெருககடிககுள் ்தள்ளப 
ெடடுள்ள நிறலையில, நிறலையறை ஆடசி மறறும 
இந்த ஆடசிககு எதிரோன ் ெோரோட்டங்கள் ் ேறலை 
நிறுத்தங்ககள் கோரணமோக நிலைறம ்மலும தீவிர 
மற்டநது ேருகினைது.

ெோடடின பெோருளோ்தோர பெருககடிககு இனறைய 
ரோஜெகெ ஆடசியோளர்க்ள கோரணம எனறு கூறி 
அேர்கறளப ெ்தவி விலைகுமோறு ேலியுறுததி மககள் 
ப்தோ்டர்நது ் ெோரோட்டங்களில ஈடுெடடு ேருகினைனர். 
மககள் வீதிககு இைங்கத ப்தோ்டங்கி ஒரு மோ்த கோலைம 
ஆகும நிறலையிலும அரெ ்தறலைே்ரோ இனறைய 
ஆடசியோளர்க்ளோ ெ்தவி விலைகிச் பெலே்தறகோன 
அறிகுறிகள் எதுவும இலறலை.

அரெ ்தறலைேர் ் கோட்டோெய ரோஜெகெ ெ்தவியிலி 
ருநது விலைக்ேண்டும எனெது மககளின முககிய 
மோன ் கோரிகறகயோக இருககினைது. ஆனோல, ்தனது 
ெ்தவியிலிருநது விலைக மறுககும அேர் ்தனககுப 
ெதிலைோக ஆடசியோளர்கறள மோறறி அறனததுக கட 
சிகறளயும உள்ள்டககிய புதிய அறமச்ெரறே 
ஒனறை உருேோககுே்தறகுக பகோள்றகயளவில 
இணககததிறகு ேநதுள்ளோர் எனறு ப்தரிவிககபெடு 
கினைது.

ரோஜெகெககளின ஆடசியதிகோரததிலிருநது விலைகி 
ெோ்டோளுமனைததில ்தனிததுச் சுயோதீனமோகச் பெற 
ெ்டப்ெோே்தோக அறிவித்த 11 கடசிகளின பிரதி 
நிதிகளு்டன பேள்ளிககிழறம ெ்டததிய ெநதிப 
பின்ெோது அறனததுக கடசி அறமச்ெரறேறய 
உள்ள்டககிய இற்டககோலை ஆடசி ஒனறை அறமப 
ெ்தறகோன முனமுயறசிகறள எடுபெ்தறகோன குழு 
ஒனறு அறமககபெட்ட்தோகத ப்தரிவிககபெடுகினைது.

முனனோள் அரெ ்தறலைேர் றமததிரிெோலை சிறி்ென 
இந்தத ்தகேறலை ஊ்டகங்களுககு பேளிபெடுததினோர். 
இ்தன மூலைம ்தோன ெ்தவியிலிருநது நீங்கப்ெோே 
திலறலை எனெற்த அரெ ்தறலைேர் மீண்டுபமோருமுறை 
திட்டேட்டமோக பேளிபெடுததியிருககிைோர். ஏறக 
ன்ே அேருககு எதிரோகவும ஆடசியோளர்களுககு 
எதிரோகவும ் ெோரோட்டங்கள் தீவிரமற்டநதிருககும 
நிறலையில அரெ ்தறலைேர் ப்தோ்டர்நதும ெ்தவி விலைக 
மறுபெது ்ேறலை நிறுத்தங்கறளயும ப்தோழிறெங்க 
ெ்டேடிகறககறளயும ்மலும தீவிரபெடுத்தப 
்ெோகினைது.

இந்த நிலைறம ெோடடின பெோருளோ்தோரதற்த இன 
னும ்மோெமோகப ெோதிககும எனறு பெோருளோ்தோர 
ேலலுெர்கள் எச்ெரிககினைனர். ஏறகன்ே அ்தள 
ெோ்தோளததிறகுள் வீழ்நதிருககும பெோருளோ்தோர நிலை 
றமகறள இது ் மலும ் மோெமோககி பெோருளோ்தோர 
ரீதியோக ெோடு மூழ்கிப்ெோகும நிறலைககுத ்தள்ளிவிடும 
எனறும அேர்கள் எச்ெரிககினைனர்.

ப்தோ்டரும ்ெோரோட்டங்களோலும ெ்தவி விலைக 
மறுககும அரசியல ்தறலைேர்களோலும ெோடடின அர 
சியல நிலைறமகள் ப்தோ்டர்நதும நிறலையறை ்தன 
றமயில ஊெலைோடுேது பெோருளோ்தோர ரீதியோக ெோடற்ட 
மீடப்டடுபெ்தறகு எந்த ேறகயிலும உ்தேப ் ெோே 
திலறலை. ெோடற்ட ேளபெடுதது்ேோம, மககளுககு 
சுபீடெதற்தக கோண்பிப்ெோம எனறு கூறிகபகோண்டு 
ஆடசிககு ேரும அரசியலேோதிகள் இபெடி மகக 
றளப ெடுகுழிககுள் ்தள்ளுே்தறகுப ெதில குறைந்த 
ெடெ ் ெர்றமயு்டனோேது ெ்தவிகளில இருநது விலைகி 
ெோடற்ட மீடப்டடுபெ்தறகோன முயறசிகளுககு ேழி 
வி்ட்ேண்டும. 
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18> uhkfpU];zh mtpdpA> nts;stj;ij | 20 Nf.Nf.v]; tPjp nfhf;Ftpy;

mUe;jjp gpiutl; ypkpll;

22768 | Nt | 1982

eapdh jPT | ,e;J  
MD | Doctor  
Nutjp (kPdk;) 

155 nr.kP 

23755 | Nt | 1983

tz;zhu;gz;iz | B.Com
Development O�cer 
rpj;jpiu (Jyhk;) 

160 nr.kP  | ,e;J 

22681 | Nt | 1989

fhiuefu;  | ,e;J  
BSC  | Lecturer 
Nutjp (kPdk;) 

154 nr.kP 

23794 | Nfh | 1989

tuzp | ,e;J | BA
Development O�cer 
Gdu;g+rk; (kpJdk;) 

172 nr.kP   

22765 | Nt+m | 1989

tz;zhu;gz;iz | ,e;J  

BABM | Manager 
g+ul;lhjp (kPdk;) 

153 nr.kP | #.nrt; : 01

22795 | Nt | 1990

kz;Fk;ghd; | ,e;J | BA  
Development O�cer 
%yk; (jDR) 

172 nr.kP 

22876 | Nt | 1990

tz;zhu;gz;iz | ,e;J

BSC | Senior Suprental
m];tpdp (Nklk;) 

162 nr.kP 

22951 | Nt | 1990

fuidtha; | ,e;J 

LLB  | Lawyer 
%yk; (jDR) | irtk; 

160 nr.kP 

23791 | Nt | 1991

Gd;dhiyf;fl;Ltd; | ,e;J  
BBM | KYC Analyst | Divorced
Nutjp (kPdk;) | neju;yhe;J 
163 nr.kP | #.nrt; : 12

22960 | Nfh | 1991

khdpg;gha; | ,e;J | Diploma
in Teaching | Teacher  
tprhfk; (Jyhk;)  

152 nr.kP  | #.nrt; : 07

23728 | F | 1992

ty;ntl;bj;Jiw | MBBS
Final Year Medical Student 
Nutjp (kPdk;) | ,e;J 

176 nr.kP | nrt;: 02

23716 | tp | 1993

njy;ypg;gis | ,e;J | BSC,  
Reading MSC | Executive 
Manager | cj;juk; (fd;dp) 

160 nr.kP | nrt; : 01

22948 | Nt + F | 1993

rhtfr;Nrup | ,e;J | BSC
Software Engineer 
rjak; (Fk;gk;)  

158 nr.kP    

22936 | Nt | 1993

msntl;b |  ,e;J 

BBM | Teacher 
kfk; (rpk;kk;) 

151 nr.kP | nrt; : 07

22792 | Nt | 1993

mr;RNtyp | ,e;J  
BSC | Demonstrator  
Nfl;il (tpUr;rpfk;) 

160 nr.kP | nrt; : 02

22891 | Nt | 1993

Midf;Nfhl;il | ,e;J  
HND | Bank Assistant
%yk; (jDR)  

159 nr.kP 

22780 | Nt | 1993

jpUney;Ntyp | ,e;J 

LLB | Studying 
g+uk; (rpk;kk;) 

167 nr.kP | nrt; : 02

22774 | Nt | 1993

jpUney;Ntyp | ,e;J  
LLB | Studying 
g+uk; (rpk;kk;)  

168 nr.kP | irtk; 

23746 | e | 1994

Nfhg;gha; | fpwp];jtk;  
Diploma | Teacher 
Nutjp (kPdk;) 

152 nr.kP | #.nrt; : 01

23707 | K | 1994

kl;lf;fsg;G | ,e;J 

B.Eng | Engineer  
Nfl;il (tpUr;rpfk;) 

168 nr.kP 

kzkfd; tpguk; (kzkfs; Njit)

kzkfs; tpguk; (kzkfd; Njit)

23734 | Nt | 1986

Nfhg;gha; | ,e;J | HND
Technical O�cer 
m];tpdp (Nklk;) 

178 nr.kP 

22729 | Nt | 1986

njy;ypg;gis | ,e;J 

Diploma | Cashier   
jpUthjpiu (kpJdk;) 

175 nr.kP | yz;ld; | nrt;:07

22990 | Nt | 1987

aho; efu; | ,e;J | A/L
Storekeeper | mT];Nuypah

mD\k; (tpUr;rpfk;) 

171 nr.kP 

22837 | Nt | 1989

gd;dhfk; | ,e;J | BA
Development O�cer    
kfk; (rpk;kk;) 

185 nr.kP 

22726 | Nt | 1989

,sthiy | ,e;J | BSC
Civil Engineer | Divorced   
mD\k; (tpUr;rpfk;) 

182 nr.kP | nrt; : 02

22852 | Nt | 1989

khdpg;gha; | ,e;J 

BSC | Bank Assistant
g+uhlk; (jDR) 

174 nr.kP 

23719 | Nt | 1991

khdpg;gha; | BSC, B.Tech
Technical O�cer 
Nuhfpzp (up\gk;) 

176 nr.kP | ,e;J 

23797 | Nfh | 1991

Gj;J}u; | ,e;J | BSC
Business | yz;ld;

Nfl;il (tpUr;rpfk;) 

177 nr.kP  | #.nrt; : 04

23743 | Nt | 1991

eapdh jPT  | BA,PGDT, PGDE 
Graduate Teacher | ,e;J

g+uhlk; (jDR) 

172 nr.kP | #.nrt; : 05

22687 | Nt | 1987

tl;Lf;Nfhl;il | ,e;J 

B.Tech | Engineer  
g+uk; (rpk;kk;) 

183 nr.kP | #.nrt;: 12

22825 | Nt | 1990

Fg;gpshd; | ,e;J | BA
Development O�cer 
m];tpdp (Nklk;) 

175 nr.kP | nrt; : 04

22747 | Nt | 1991

rhtfr;Nrup | ,e;J  
BSC | Engineer 
mtpl;lk; (kfuk;)  

182 nr.kP  | #.nrt; : 07

22834 | Nt | 1988

mr;RNtyp | ,e;J 

BSC, MSC | Teacher 
g+ul;lhjp (Fk;gk;)

154 nr.kP | irtk; 

22975 | e | 1990

gUj;jpj;Jiw | ,e;J | NCT
Quality Control O�cer 
Ma;apypak; (flfk;) 

160 nr.kP | nrt; : 08

22954 | Nt | 1991

jpUney;Ntyp | ,e;J | BBA
Managing Director 
fhu;j;jpif (up\gk;) 

175 nr.kP  

22900 | Nt | 1992

aho; efu;; | ,e;J | BSC,MA, 
PHD | Scientist  | mnkupf;fh

g+ul;lhjp (kPdk;)  

168 nr.kP  | nrt; : 02

23761 | F | 1992

rpj;jq;Nfzp | ,e;J

MBA | Banker 
%yk; (jDR) 

166 nr.kP | nrt; : 08

22966 | Nt | 1992

rhtfr;Nrup | ,e;J | BEE
Electrical Engineer 
jpUthjpiu (kpJdk;) 

186 nr.kP | nrt; : 08

22894 | Nt | 1993

Nfhz;lhtpy; | ,e;J | BSC
Software Engineer 
kpUfrPuplk; (kpJdk;) 

183 nr.kP | nrt; : 02

22693 | Nt | 1993

tl;Lf;Nfhl;il | ,e;J | O/L
Hotel Sta�  | Rtpl;ru;yhe;J

g+uhlk; (jDR) 

152 nr.kP  

22972 | Nt | 1993

tz;zhu;gz;iz | ,e;J 

BSC, MBA | Engineer 
Gdu;g+rk; (flfk;) 

165 nr.kP  

22921 | Nt | 1995

nfhf;Ftpy; | ,e;J | BSC
Civil Engineer 
jpUNthzk; (kfuk;) 

172 nr.kP  

23788 | Nt | 1995

Ntyiz | ,e;J | BSC
Software Engineer 
rpj;jpiu (Jyhk;) 

168 nr.kP 

22888 | Nt | 1995

nfhOk;G | ,e;J  

BSC | IT Engineer 
jpUthjpiu (kpJdk;) 

183 nr.kP | nrt; : 01 

22993 | Nt | 1995

nfhf;Ftpy; | ,e;J 

BSC | Engineer 
fhu;j;jpif (up\gk;) 

177 nr.kP  
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மகிந்த ராஜபக்சவைச் 
்சா்தாரண சிங்கள 

ம்கன்கூட ''மகிந்த மாதவ்தயா'' 
என்்றே  விழிபபதுண்டு . 
்பாவர முடிவுககுக க்காண்டு 
ைநது சிங்களைர்களின் நிம் 
மதியான ைாழ்வுககு வித 
திடடைர அை்ர என்று ்கரு 
்தபபடுகின்றோர .  டி .எஸ்.
்்சனநாயக்காவுககுப பின்னர 
மீவ்ச வைத்த அர்ச ்தவைைர. 
்கம்பீரமான அலைது மிடுக்கான 
்தமது ்தவைைவரச் சிங்கள 
மக்கள் மி்கவும் விரும்பி 
னார்கள். ்கனம் பண்ணினார்கள்.

்தற்பாது அ்்த மகிந்தவை 
அைர உயிருடன் இருககும் 
்பா்்த ்சைப கபடடியில 
தூககிச் க்சலகிறோர்கள். மகிந 
்தவின் ஒளிபபடதவ்த ஒடடி 
்சைப கபடடிவய எடுததுச் 
க்சலைதும், தீ வைபபதும் 
மி்கச் ்சா்தாரணமா்க நடக 
கின்றேன. ஒரு ்கம்பீரமான 
்தவைைர ்காட்பாட ்தவைை 
ரா்க அலைது கைருளிப கபாம் 
வமயா்கச் சிங்கள மக்கள் முன் 
மாறறேபபடடுவிடடார. ்காலி 
மு்கததிடல ்பாராடடதவ்த 
நடததுபைர்கள் குபவபப 
வப்களில மகிந்தவின் சிைபபுத 
துண்வடக க்காழுவி வைததி 
ருககிறோர்கள். அந்தளவிறகு 
அைவரத தூககிக குபவபக 
கூவடககுள் ்கடாசிவிடடார்கள்.

மக்களுககு ஏன் 
கைறுபபு ைந்தது
'உயரந்த இடததில இருக 

கும்்பாது உை்கம் உன்வன 
மதிககும் நிைவம க்காஞ்சம் இறேஙகி ைந்தால 
நிழலும்கூட மிதிககும்' என்றே ்கண்ண்தா்சனின் 

பாடல ைரி்களில கூறேபபடட விடய்ம மகிந்த 
ராஜபக்சவுககு நடநதுக்காண்டி ருககிறேது.

்தமிழ் மக்களின் வி்ராதியான மகிந்தவுககுப 
கபரும் அரணா்க இருந்த சிங்கள மக்கள் ்தற 
்பாது மகிந்தவின் வீடடு அரண்்கவளச் சுறறி 
ைவளததிருககிறோர்கள். 30 ைருட்காைமா்கப 
்பார நடந்த்பாது சிங்கள மக்களின் முழு 
வமயான சிந்தவன ் பார பறறிய்தா்க இருந்தது. 
அ்தனால ் ைறு விடயங்கவளக வ்கயிகைடுக்க 
ைாய்பபிருக்கவிலவை. ்பார முடிநது 12 
ஆண்டு்கள் ஆகிவிடட நிவையில மகிந்த 
குடும்பததின் க்சயறபாடு்களில பை மனி்த 
உரிவம மீறேல்களும், மக்கள் வி்ரா்த க்சயல்களும் 
சிங்கள மக்கவளப பாதிததிருககின்றேன.

்பாவர முடிவுககுக க்காண்டுைந்த ஒரு ்கார 
ணததுக்கா்க மகிந்த ்தரபபின் எலைா விடயங 
்கவளயும் ஏறறுகக்காள்ள முடியாது என்ப்்த 
்தற்பாது வீதியில இறேஙகியுள்ளைர்களின் மன 
நிவையாகும். குறறேைாளி்கவள விடு்தவை க்சய் 
்தவம, க்காவையாளி்கவள விடுவித்தவம 
்பான்றே விடயங்கள் சிங்கள மக்கவள அதி்கம் 
பாதித்தன. முன்னாள் அவமச்்சர பசில ராஜபக்ச 
மீது ்பாடபபடடிருந்த திவிகநகும ஊழல மற 
றும் பை ைழககு்கள் நீதிமன்றில திரும்பபகபறேப 
படடன. இதுவும் சிங்கள மக்கவள விழிபபவடயச் 
க்சய்்தது.

சீன - இந்திய நிலைப்பாடுகள்

ராஜபக்சாக்களின் கைளி 
நாடடுக க்காள்வ்க்கள், ்கடன் 
கபறும் நடைடிகவ்க்கள் எனப 

பை க்சயறபாடு்கள் இநதி 
யாவுககும் சீனாவுககும் இைங 
வ்கவய விற்கப ் பாகிறோர்கள் 
என்றே பயதவ்தச் சிங்கள 
மக்கள் மததியில ஏறபடுததின. 

1970-77 சிறீமா்ைாவின் ஆடசியிலிருநது மக்க 
ளுககு விடு்தவை கபறறுகக்காடுத்த்தா்க 1977இன் 
பின் திறேந்த கபாருளா்தாரக க்காள்வ்க ஒன்று 
முன்வைக்கபபடடுச் சிங்கள மக்கவள மகிழ் 
வித்தார  கஜ.ஆர. அத்தவ்கய ஒரு ைளமான 
சூழவைச் சிங்கள மக்களுககு ஏறபடுததிக 
க்காடுததிருந்தால நாடவடககூறு ் பாடடு விறறி 
ருந்தாலும் ஏன் என்று ் ்கடடிருக்க மாடடார்கள். 
ஆனால ராஜபக்சக்கள் ்தங்கள் க்காள்வ்க மூைம் 
்தங்கள் குடும்பதவ்த மடடு்ம ைழபபடுத 
திகக்காண்டார்கள் என்று சிங்கள் மக்கள் 
இப்பாது நிவனககிறோர்கள்.

மகிந்த ஆடசியில மக்கவள மு்தலில பாதித 
்தது மானியப ப்சவள நிறுத்தபபடட விடயமாகும். 
அடுதது யூறியா இறேககுமதிவய முறறோ்க 
நிறுததியது. கநல, மரக்கறி உறபததி்கவள நம்பி 
யிருந்த கபரும்பாைான சிங்கள விை்சாயி்கள் 
இ்தனால அதி்கம் பாதிக்கபபடடனர. மின்்சார 
மின்வம ்சா்தாரண கிராமபபுறே மக்கவளவிட ந்கர 
ைாசி்கவளயும் ்த்கைல க்தாழிலநுடபம் ் பான்றே 
துவறே்களில இைகுைா்க அதி்க பணம் உவழத்த 
க்சலைந்தர்கவளயும் கபரிதும் பாதித்தது. 
எலைாைறறுககும் இறுதியில நலை தீரவு ஒன்வறே 
மகிந்த ராஜபக்ச முன்வைபபார என நம்பியிருந்த 
சிங்கள மக்களுககு ஏமாறறே்ம மிஞசியது. 
விடு்தவைப புலி்கவள அழித்த ்காரணதவ்த 
வைததும் இனதது்ை்சதவ்த வைததும் சிங்கள 

மகிந்தவின் சவப்பெட்டி: 
எபபெடி மனம் வந்தது?

ரவீந்திரன்
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ப்பாலர முடிவுக்குக் 
ககபாண்டுவந்்த ஒரு 
கபார ணத்துக்கபாக 
மகிந்்த ்தரபபின் 

எலைபா 
விடயஙகலையும் 
ஏற்றுக்ககபாள்ை 

முடியபாது என்்ப்த 
்தற்ப்பாது வீதியில 

இறஙகியுள்ைவரகளின் 
மன நிலையபாகும். 
குற்றவபாளிகலை 

விடு்தலை கெய்தலம, 
ககபாலையபாளிகலை 

விடுவித்்தலம ப்பான்ற 
விடயஙகள் சிஙகை 
மக்கலை அதிகம் 

்பாதித்்தன. 
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ஸ்கூட்டி ரக ம�ோட்்ோர் சைக்கிசைக் குதியுந்து என்று தமிழ்ப் 
படுத்துகிறோர்கள். ''ஸ்கூட்டியில பபட்ச் மபோற மபோக்சகப் 

போர்...? சீறிக்பகோண்டு மபோறோள்...! பறந்துபகோண்டு மபோறோள்...'' 
என்பறலலோம் நம்�வர்கள் நக்கலோகக் கசதப்போர்கள். ஆண்கள் 
மவகப�டுப்பசதச் ைோதோரண�ோகவும் பபண்கள் மவகப�டுப்பசத 
விமநோத�ோகவும் போர்க்கும் போர்சவக் குசறபோடு நம்�வர்களில 
பலருக்கு இருக்கிறது.

அண்ச�யில போ்ைோசல நிகழ்பவன்றில மபசிய கலவி அதிகோரி 
ஒருவமர இதசைக் குறிப்பிட்்ோர். திரு�ணம் முடித்த ஆண்கசைவி் 
திரு�ணம் முடித்த பபண்கள் தஙகள் குழந்சதகசையும் பின்ைோல 
இருத்திக்பகோண்டு அதிமவக�ோக ஓடுகிறோர்கள் என்று அவர் விை 
ைப்பட்்ோர். ஆண்களில திரு�ணம் முடிக்கோதவர்கள்தோன் உந்துரு 
ளிகளில அதிமவக�ோகச் பைலகிறோர்கள் என்றும் திரு�ணம் முடித்த 
ஆண்கள் தஙகள் குடும்பஙகளின் பபோறுப்புணர்ந்து மவக�ோக ஓடு 
வதிலசல என்றும் ஆைோல பபண்கமைோ திரு�ணம் முடித்த பின் 
ைர் பின்ைோள் இருக்கும் பிள்சைகளின் நிசல பற்றிக்கூ்க் கவ 
சலப்ப்ோ�ல மவக�ோக ஓடுகிறோர்கள் என்றோர் அவர்.

மவகம் விபத்சதயும், விபரீதத்சதயும் ஏற்படுத்தும் என்பது பபோது. 
ஆமணோ பபண்மணோ யோர் மவக�ோக ஓடிைோலும் அது ஆபத்தோைது 
தோன். இசதபயலலோம் விடுத்து அறிவியல ரீதியோக இதசை 
அணுகும்மபோதும் மவகப�டுக்கின்ற வசகயில பபருகிக் கி்க்கின்ற 
இந்த ஸ்கூட்டி வசக ம�ோட்்ோர் சைக்கிள்கள் அதிக எரிபபோருசை 
உள்பைடுப்பது உறுதியோகியிருக்கிறது. நோட்டு நிலச� பரிதோப நிசலசய 
அச்ந்து பகோண்டிருக்சகயில இறக்கு�திப் பபோருள்களின் விசல 
கள் அதிகரித்து அதிலும் முக்கிய�ோகப் பபற்மறோல விசல எகிறி 
விட்டிருக்கின்ற சூழலில பபற்மறோசல அதிகைவில உள்வோஙகி அதிக 
பைலசவ ஏற்படுத்தும் பழக்கம் இந்தக் குதியுந்துகளுக்குண்டு 
என்கிற விையத்சத விவோதிக்கமவண்டிமய இருக்கிறது.

பபற்மறோல சிக்கைம் இனிக்கட்்ோயம் என்று க்ந்த வோரஙகளில 
பைோலலி பபற்மறோசலச் சிக்கை�ோகப் பயன்படுத்துவது எப்படி என் 
றும் பைோலலியிருந்த நிசலயில இந்தத் தகவலும் உஙகளுக்குப் பயன் 
தரலோம்.

ஆண் - பெண் ம�ோட்ோர் சைக்கிள்கள...?
ஆண்கள் பயன்படுத்தும் ம�ோட்்ோர் சைக்கிளிலும் பபண்கள் 

பயன்படுத்தும் ஸ்கூட்டி ரக ம�ோட்்ோர் சைக்கிளிலும் ஒமர இயந்திர 
வலுவுள்ை ம�ோட்்ோர் சைக்கிள்கள் ஒவபவோன்சற எடுத்துமநோக் 
கிைோல அதில ஸ்கூட்டி ரக ம�ோட்்ோர் சைக்கிள் அதிக பபற்மறோசல 
நுகர்வது உண்ச� என்பது பதரியவரும். ஆண்களின் ம�ோட்்ோர் 
சைக்கிள், பபண்களின் ம�ோட்்ோர் சைக்கிள் என்று பைோலவசதவி்வும் 
கியர் அச�ப்புள்ை ம�ோட்்ோர் சைக்கிள்கள் அவவோறு இலலோத 
ஸ்கூட்டி ரக ம�ோட்்ோர் சைக்கிள்கள் என்று பைோலவமத பபோருத்த 
�ோைது.

நம்�வர்கள் �த்தியிலதோன் இது ஆண்கள் பைலுத்தும் ம�ோட்்ோர் 
சைக்கிள், இது பபண்கள் பைலுத்தும் ம�ோட்்ோர் சைக்கிள் என்கிற 
வசக மபதம் இருக்கிறது. ஆைோல நிறுவைஙகள் அவவோறு 
தயோரிப்பதிலசல. மதசவக்கும் விருப்புக்கும் ஏற்றவோறு அவரவர் 
த�து ம�ோட்்ோர் சைக்கிள்கசைத் பதரிவுபைய்து பகோள்ைமுடியும். 
கியர் அச�ப்புள்ை ம�ோட்்ோர் சைக்கிள்கசைப் பபண்கள் 
பைலுத்தக்கூ்ோது - பைலுத்தமுடியோது என்றுகூ் எவவித நியதியும் 
இலசல.  

இசவ ஒருபுறமிருக்க இந்த ஸ்கூட்டி ரக ம�ோட்்ோர் சைக்கிள்கள் 
அதிக பபற்மறோசல உள்ளீர்ப்பது எப்படி என்ற பதோழிலநுட்ப ரீதி 
யோை வி்யம் குறித்துப் போர்ப்பமத முக்கிய�ோைது.

சிந்ோ�ணி

அதி்க எரிபெோருசை நு்கர்்வது உண்ச�யோ...?
கியர் அச�ப்புள்ை ம�ோட்்ோர் சைக்கிள்கசைவி் ஸ்கூட்டி வசக 

ம�ோட்்ோர் சைக்கிள்கள் அதிக எரிபபோருசை உள்ளீர்க்கமவ பைய்கின்றை. 
அதற்குக் கோரணம், மவகத்துக்கு ஏற்றோலமபோல கியசர �ோற்றி �ோற்றிச் 
பைலுத்துவதோல கியர் அச�ப்புள்ை வண்டியின் ஆர்.பி.எம். எைப்படு 
கின்ற அச�ப்பின் பையற்திறன் சகயோைப்படுகிறது (இயந்திரத்துக்குள் 
உள்ை கிறோங என்கிற கருவிசயச் சுற்ற சவப்பசதக் குறிப்பமத இந்த 
ஆர்.பி.எம்.). இதைோல மவகத்துக்கு ஏற்றோலமபோல கியசர �ோற்றி 
அச�க்சகயில அது உள்பைடுக்கும் எரிபபோருசைச் ைரியோை அைவில 
வழஙக முடிகிறது. ஆர்.பி.எம். வலு அதிக�ோக இருந்தோல அiசதச் சுற்ற 
சவப்பதற்கு அதிக வலு மதசவப்படும். இதைோல அதிக�ோை எரிபபோரு 
ளும் மதசவப்படுகிறது.

ஸ்கூட்டி ரக வோகைஙகளில இந்தக் கியர் அச�ப்பு இலலோ�ல ஆர்.
பி.எம். இன் மவகம் ஒமர அைவிமலமய பதோழிற்பட்டுக்பகோண்டிருப்பதோல 
அதன் பதோழிற்போட்்ோல அதிக பபற்மறோல பைலவோகிறது. இசதவி் 
ஸ்கூட்டிகள் சிறிய ைக்கரஙகசைக் பகோண்டிருப்பதோல குறிப்பிட்் 
தூரத்துக்குச் பைலலமவண்டு�ோயின் அவற்சறச் சுற்ற சவப்பதற்குப் 
பபரிய ைக்கரஙகசைவி்வும் அதிக வலு மதசவப்படுவதோல அதிக 
பபற்மறோல மதசவப்படுகிறது என்றும் பைோலகிறோர்கள்....!

�க்கள் �த்தியில அரசியல பைய்ய 
முடியோத நிசலயில �கிந்த மதசவ 
யற்றவரோகியிருக்கிறோர்.

பபோருைோதோரச் சீரின்ச�யோல 
ஏற்பட்் போதிப்புகளில இருந்தும் 
மீை முடியோது ம�லும் ம�லும் 
ஒடுக்கப்பட்டு வருகின்ற �க்கள் 
ஆட்சி �ோற்றம் ஏதோவது ந்ந் 
தோல தோம் தப்பிப் பிசழக்க முடி 
யும் எை எதிர்போர்க்கின்றைர். 
அவர்களி்ம் ''நோன் ஒருமபோதும் 
பதவி விலகப் மபோவதிலசல'' என்று 
திட்் வட்்�ோக �கிந்த ரோஜபக்ை 
கூறியதும், இதுவசர உயர்ந்த 
இ்த்தில சவத்து வணஙகப்பட்் 

�கிந்த ரோஜபக்ை சிஙகைவர்க 
ளுக்குப் பபரும் ைர்வோதிகோரியோ 
கிைோர். அதைோலதோன் அவருக் 
கோை ைவப்பபட்டிசயத் பதரு 
வில மபோட்டு எரிக்கும் துணிவு 
வந்தது. த�து தசலவர் தம்ச� 
ஒருமபோதும் சகவி் �ோட்்ோர் 
என்று நம்பிய �க்களுக்கு தோம் 
சகவி்ப்பட்டுவிட்ம்ோம் என்ற 
நிசல ஏற்பட்் பின்ைர் தசலவர் 
உயிரு்ன் இருந்தோலும் �க்க 
சைப் பபோறுத்தவசர பிணம�. 
இதைோலதோன் �கிந்தவின் ைவப் 
பபட்டிசய எடுத்துச் பைலல 
�ைம் வந்தது.

மகிந்தவின் ...

ம்வ்கம் விெதச்யும், விெரீ்தச்யும் ஏறெடுததும் 
எனெது பெோது. ஆம�ோ பெண்ம�ோ யோர் ம்வ்க�ோ்க 
ஓடினோலும் அது ஆெத்ோனது ் ோன. இச்பயல்ோம் 
விடுதது அறிவியல ரீதியோ்க இ்சன அணுகும்மெோதும் 
ம்வ்கப�டுக்கின்ற ்வச்கயில பெருகிக் கி்க்கின்ற 
இந் ஸ்கூடடி ்வச்க ம�ோட்ோர் சைக்கிள்கள அதி்க 
எரிபெோருசை உளபைடுபெது உறுதியோகியிருக்கி்றது



ஊறியதும் உப்புச் சேர்த்துச் சேொர சேொரப்்ொக 
அரரத்சதெடுககசேண்டும். அரரத்சதெடுத்தெ கல 
ரேரய 3 மணிசேரம் ேரர புளிகக ரேகக 
சேண்டும்.

ேட்டி ஒன்றில் சிறிதெளவு எண்சணெய் விட்டுச் 
சூடொககி அதில் உழுத்தெம் ்ருப்பு, கடரலப் 
்ருப்பு, கறிசேப்பிரல ஆகியேறரறை இட்டு 
ேதெககசேண்டும். அத்சதெொடு சேஙகொயம், ்ச்ரே 
மிளகொய்கரளயும் ேறுககிச் சேர்ககசேண்டும்.
ேதெககியேறரறைக கலரேயுடன் கலந்து குழிேொன 

சதெொரேக கல்லில் ஊறறிச் சுட்சடடுத்தெொல் ருசியொன 
சேொளப் ் ணியொரம் தெயொர்.
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ேமயம் ் ொர்த்துக சகொளரளயடிககும் வியொ்ொரி 
களுககு ேொட்டின் தெறச்ொரதெய சேருககடி நிரல 
யொல் ேல்ல ேம்்ொத்தியம் கிரடத்துகசகொண்டி 
ருககிறைது. ேொடு தீப்பிடித்து எரிந்து சகொண்டிருகக 
அதில் குளிர் கொய்ந்து சகொண்டிருககிறைொர்கள ் ல 
ேர்த்தெகர்கள. ் ணெ ஆரேயில் ் ணெத்ரதெ அதிகம் 
அறைவிடத்சதெொடஙகியிருககிறைொர்கள. அந்தெப் 
்ணெத்துககு மதிப்பில்லொமல் ேொளொந்தெம் அதென் 
ச்றுமதி குரறைந்து ேருேது சதெரியொமல் ேஙகியில் 
ரேப்புச் சேய்து ச்றுமதிரயக கணெககிட்டுத் தி
ருப்தியரடந்துசகொண்டிருககிறைொர்கள.

்ணெ வீககத்தெொலும் அதெனொலுண்டொன அேொ 
தெொரணெ நிரலயொலும் ் ல்சேறு ச்ொருளகளினதும் 
விரலகள எகிறிவிட்டிருககின்றைன. இது ச்ொதெொ 
சதென்று வியொ்ொரிகளும் ச்ொருளகள ் லேறறுககு 
விரலரய ஏறறி விற்ரன சேய்கிறைொர்கள. குறிப் 
்ொக விரலகள அச்சிடப்்டொதெ ச்ொருளகசள 
இந்தெச் சுத்துமொத்து விரலசயறறைத்துககுள சிககியி 

ருககின்றைன.
நிறுேனத் தெயொரிப்புகள ்லவும் சீலிடப்்ட்ட 

ச்ட்டி, ச்ொத்தெல், ச்ொதி எனச் ேந்ரதெககு ேரும் 
ச்ொது அதிகூடிய சில்லரறை விரல மறறும் உற 
்த்தி, கலொேதித் திகதி ஆகிய குறிப்புகசளொடு 
ேருகின்றைன. இேறரறை ேொஙகி ரேத்து விறகும் 
ேர்த்தெகர்களுககு அந்தெ நிறுேனத்தின் ேொர்பில் 
இலொ்ம் ேழஙகப்்டுகிறைது. இதெனொல் அேறறில் 
அச்ேடித்தெ விரலயிசலசய அேறரறை விற்ரன 
சேய்யசேண்டிய கட்டொயம் வியொ்ொரிகளுககு 
இருககிறைது. ஆனொல் அதில்கூடச் சுத்துமொத்து 
நிகழ்த்துகிறைொர்கள ேர்த்தெகர்கள.

அஙகர் ்ொல்மொ விரலசயறி விரல மொறறைம் 
கண்ட பின்னர் ்ரழய விரலயில் அேறரறை 
ரேத்திருந்தெ ேர்த்தெகர்கள அேறறின் ச்ட்டிரய 
அகறறிவிட்டு உளசளயுளள ்கசகறரறைப் புதிய 
விரலககு ேழஙகிய வியொ்ொரிகள ் லர்.

ேேர்ககொரம், தீப்ச்ட்டி, ேலரேப் ் வுடர்கள, 
சீசமந்து இன்னும் ் ல நிறுேனப் ச்ொருளகள 
விரல அதிகரிப்புககுளளொகிப் புதிய விரல 
களுடன் ேந்ரதெககு ேரவுளள நிரலயில் 
ரகயிருப்பிலுளள ச்ொருளகரளப் ்துககி 
அஙகரரப்ச்ொல அேறரறையும் புதிய 
விரலககு விறறைொலும் ஆச்ேரியப்்டுேதெற 
கில்ரல. விரல ச்ொறித்தெ ச்ொருளகளுகசக 
இந்தெ நிரலசயன்றைொல் விரல ச்ொறிககொதெ 
இயந்திர ஒயில், ேொகன உதிரிப்்ொகஙகள, 
்ண்டஙகள - ்ொத்திரஙகள, சில்ரலரறைப் 
ச்ொருளகளில் இந்தெ ேர்த்தெகர்கள அரட 
கின்றை லொ்த்ரதெச் சேொல்லேொசேண்டும். 
இேறறில் அடிமட்ட மனிதெர்கள ்ொதிககப் 
்டுேதுதெொன் மிகத் துயரம்.

அச்சடிக்காத ப�காருள்ளுககு அதி் விலை

இந்த வார 
சமையல்

ஆலயத் திருவிழொககளுககுச் 
சேன்று திரும்புரகயில் கச்ேொன் 
ேொஙகும்ச்ொது கூடசே 
சேொளரனயும் ேொஙகி ேந்து 
உண்ட நிரல பின்னொளக 
ளில் மொறித் திரரயரஙகு 
களில் ்டம் ்ொர்த்தெ 
ேண்ணெம் சேொளரன 
சேொறுககுத்தீனியொகக 
ச க ொறிககும்  நிரல 
உருேொகியது. அரதெ 
விடச் சேொளமொரேப் 
்யன்்டுத்திப் ்லவிதெ 
உணெவுகரள ஆககுகி 
றைொர்கள. ஆபிரிககொவின் 
சதெசிய உணெேொன சேொள 
த்ரதெ ஆசிய மககள 
சேொறுககுத்தீனியொகத்தெொன் 
ச்ரும்்ொலும் ்யன்்டுத்து 
கிறைொர்கள. அத்தெரகய சேொளனில் 
்லகொரம் ஒன்ரறை ஆககுேது ் றறி 
இந்தெ ேொரம் ் ொர்ப்ச்ொம்.

கேவையோன ப�ோருள�ள
சேொளம் முத்துககள - 1 கப், இட்லி சேய்ேதெறகுப் ்யன் 

்டுத்தும் அரிசி - கொல் கப், உளுந்து - 3 கரண்டி, உழுத்தெம் 
்ருப்பு - 1 கரண்டி, கடரலப் ்ருப்பு - 1 கரண்டி, ச்ரிய 
சேஙகொயம் - 1, ் ச்ரே மிளகொய் - 3, கறிசேப்பிரல, சகொத்தெ 
மல்லி, உப்பு - சிறிதெளவு.

எப�டிச் பெயைது?
சேொளப் ்ணியொரத்ரதெச் சேய்ேதெொயின் அதெறகுத் சதெரே 

யொன சேொளரனயும், உழுந்து, இட்லி அரிசி ஆகியேறரறையும் 
சுத்தெம்சேய்து நீரில் ஊறை ரேககசேண்டும் (2மணிசேரம்). 

ச�ோளப் பணியோரம். ..!
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உக்ரைன் மீதான ரைஷ்ாவின் ப�ாரில் 
உக்ரைன் ப�ரும் அழிவுககு உள்ாகியி 

ருககிறது. அங்கு நகரைங்கள அழிககப�டுகின்றன. 
�ல்்ாயிரைககணககான மனிதரகள ப�ரிடருககு 
உள்ாகியிருககிறாரகள. எல்்ாப ப�ாரகளிலும் 
எதிரத் தரைபபின் சி் முககி்மான இ்ககுக்்க 
குறி்ைப�துப�ா்பை இநதப ப�ாரிலும் சி் 
இ்ககுகள குறி்ைத்துத் தகரககப�ட்டிருக 
கின்றன. அப�டி இரு நாடுகளும் தங்கள ப�ரு 
மிதங்க்ாகக கருதிைநத இரு ைாகனங்களின் 
அழிவு இரு நாடுகளிலும் ப�ரும் ப�ச்சை உரு 
ைாககியிருககிறது. மாஸகைா - மிரி்ா எனும் 
அநத இரு ைாகனங்களின் க்த்் இங்பக 
�ாரபப�ாம்!

கருஙகடல் ம�ோஸ்க்ோ
ரைஷ்ாவின் ப�ரு்மமிகு அ்ட்ா்ங்களில் 

ஒன்று ‘பமாஸகைா’ (Moskva). மிகப ப�ரி் 

ப�ாரக கப�ல் இது. உக்ரைன் மீதான ரைஷ்ாவின் 
தாககுதல் மாசி மாதம 24ஆம் நாள பதாடங்கி்து. 
அபப�ாது உக்ரைன் மீதான கடல் ைழித் தாககு 
த்் பமாஸகைாதான் முன்னின்று  நடத்தி்து. 
இநநி்்யில் பமாஸகைா கப�ல் சித்தி்ரை 
14ஆம் நா்ன்று கருங்கடலில் மூழ்கி்து. ''தீ 
வி�த்து ஏற�ட்டதால், கப�ல் மூழ்கி்து'' என 
ரைஷ்ா பதரிவித்தது. ''நாங்களதான் ரைஷ்ாவின் 
ப�ாரக கப�்் அழித்பதாம்'' என அறிவித்தது 
உக்ரைன். அதுவும் உளளூரில் த்ாரிககப�ட்ட 
ஏவுக்ண்்க பகாண்டு கப�்் அழித்ததாக 
வும் கூறி்து.

ப�ரும் �்ட �்ம் பகாண்ட ரைஷ்ாவின் 
ப�ரு்மககுரி் ஒரு ப�ாரக கப�ல், �்ட 
�்ம் அறற, ப�ரும் அழிவுககுள்ான உக்ரை 
னால் தகரககப�ட்டது என்கிற பசைய்தி உடபன 
�ன்னாடுகளின் கைனம் ப�றறது. ரைஷ்ா இநத 
நிகழ்்ைத் தனககு பநரநத ப�ரும் அைமான 

மாகக கருதி்து. ரைஷ் ஊடகம் ஒன்று ''பமாஸ 
கைா மூழ்கி்தன் மூ்ம் மூன்றாம் உ் கப ப�ார 
பதாடங்கிவிட்டது'' என அறிவித்தது என்றால், 
ரைஷ்ரகள பமாஸகைா்ை என்னைாகப �ாரககி 
றாரகள என்�்த வி்ங்கிகபகாள்்ாம்.

ரைஷ்ா எவை்வு �்ம் பகாண்டு உக்ரை்னத் 
தாககி்ப�ாதிலும், பமாஸகைாவின் இழபபு 
உ்வி்ல் ரீதி்ாக ரைஷ்ா்ைத் தடுமாறசபசைய்துள 
்து. இரைண்டாம் உ்கப ப�ாருககுப பிறகு 
ரைஷ்ா சைநதிககும் ப�ரும் இழப�ாக பமாஸகைா 
அழிபபு �ாரககப�டுகிறது. சைமீ�த்தி் ப�ாரில் 
ரைஷ்ா இழககும் இரைண்டாைது ப�ார கப�ல் 
இது. முதல் ப�ாரக கப�்ான  ‘சைாரைபடாவ’ 
�ங்குனியில் உக்ரைனால் தாககப�ட்டது.

ம�ோஸ்க்ோவின் தனிச் சிறப்பு
இன்று உக்ரைனால் வீழ்த்தப�ட்டதாகக கரு 

தப�டும் இநதக கப�ல், 1970களின் மத்தியில், 
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அதாவது ச�ாவியத் ஒன்றியக் காலகட்டத்தில் உக்்ரைன் பிரைாந்தியத்தில் 
்வத்துதான் உருவாக்கப்பட்டது. அமெரிக்காவுக்கு நிகரைாக தன்்னைப 
்பலப்படுத்திக்மகாள்ளும் ச�ாக்கில் ரைஷயாவால் உருவாக்கப்பட்ட 
இக்கப்பல், 1980களின் ெத்தியில் ்பயன்்பாடடுக்கு வந்தது. அதிலி 
ருந்து ரைஷயாவின் ்ப்்ட ்பலத்தின் அ்்டயாளஙகளில் ஒன்்ாக 
சொஸக்வா ்பாரக்கப்பட்டது. அபச்பாது அதன் ம்பயர ‘ஸலாவா’. 
ச�ாவியத் ஒன்றியத்தின் உ்்டவுக்குப பி்கு, ரைஷயாவின் த்ல�கர 
மொஸசகா்வக் குறிக்கும் வ்கயில், அது சொஸக்வா எனைப ம்பயர 
ொற்ப்பட்டது.

சொஸக்வா கப்பல் 610 அடி நீளம் மகாண்டது. அதாவது இரைணடு 
கால்்பந்தாட்ட ்ெதானைத்தின் நீளத்துக்குச் �ெொனைது. இதன் எ்்ட 
12,490 ்டன். எதிரிக் கப்ப்ல தாக்குவதறமகன்று 16 ்பால்கன் ஏவு 
க்ைகள் இந்தக் கப்பலில் இருந்தனை. மதா்லதூரை இலக்குக்ளயும் 
அருகிலுள்ள இலக்குக்ளயும் துல்லியொகத் தாக்கும் எஸ-300எஃப, 
ஓஎஸஏ - எம்ஏ ஏவுக்ைகளும், ஒரு நிமி்டத்தில் 5000 குணடுக்ள 
மவடிக்கும் துப்பாக்கிகளும் இதில் இருந்தனை.  உலகின் ்பலம் மிக்க 
ச்பாரக் கப்பல்களின் ஒன்்ாக சொஸக்வா ்பாரக்கப்பட்டது.

2008ஆம் ஆணடு ஜாரஜியாவு்டனைானை சொதலில், 2014ஆம் 
ஆணடு கி்ரைமியாவு்டானைானை சொதலில், 2015இல் சிரியாவு்டனைானை 
சொதலில் சொஸக்வாதான் முன்னின்்து. 2014இல் கி்ரைமியா்வ 
ரைஷயா ்பலவந்தொகத் தன்னு்டன் இ்ைத்துக்மகாண்டச்பாசத, உக் 
்ரைன் சுதாரித்துவிட்டது. அபச்பாதுதான் சொஸக்வா்வ அழிக்கும் 
வ்கயில் ஏவுக்ை்ய உருவாக்க உக்்ரைன் முடிவும�யதது. அந்த 
ஏவுக்ையின் ம்பயர ‘ம�படியூன் - 2’. இந்த ஏவுக்ை்யப ்பயன் 
்படுத்திதான் தறச்பாது சொஸக்வா அழித்துள்ளதாக உக்்ரைன் மதரி 
வித்துள்ளது.

இந்தக் கப்பலில் வீரைரகள், அதிகாரிகள் எனை 400க்கும் செற்பட்ட 
வரகள் இருந்தனைர எனை கூ்ப்படுகி்து. இதுவ்ரையில் ஒருவர உயி 
ரிழந்துள்ளதாகவும், 27 ச்பர காைாெறச்பாயுள்ளனைர எனைவும், மீத 
முள்ளவரகள் மீடகப்பட்டனைர எனைவும் ரைஷயா மதரிவித்துள்ளது. இ்ந் 
தது அந்தக் கப்பலின் சகப்டன்தான் என்கி்து உக்்ரைன். ஆனைால், 
கப்பல் தாக்குதலில் இ்ந்தவரகள் குறித்த மதளிவானை விவரைஙகள் 
இன்னும் மவளிவரைவில்்ல.

கனவு விமானம்
ரைஷயா தன் ம்பரு்ெமிகு வாகனைஙகளில் ஒன்்ானை கப்ப்ல இந் 

தப ச்பாரில் இழந்தது என்்ால்,  உக்்ரைன் தன்னு்்டய  ம்பருமிதஙக 
ளில் ஒன்்ாகக் கருதிய ம்பரும் விொனைத்்த இழந்திருக்கி்து. உக்்ரை 
னின் தன்னு்்டய ம்பரு்ெ மிகு அ்்டயாளஙகளில் ஒன்்ாகக் 
கருதிய �ரைக்கு விொனைம் மிரியா (Mriya) என்று அ்ழக்கப்படும் 
அன்ச்டாசனைாவ் ஏஎன் 225 (Antonov AN-225). அடிப்ப்்டயில் 
இது ஒரு �ரைக்கு விொனைம். ஆனைால், உலகிசலசய ம்பரும் �ரைக்கு 
விொனைம். ொசி 27ஆம் �ாள் ரைஷயாவால் இது  உருக்கு்லக்கப்பட்டது. 
கீவ் �கரைத்தில் உள்ள விொனைத் தளத்தில் அவ்விொனைம் 
நிறுத்தப்படடிருந்தச்பாது இந்தத் தாக்குத்ல ரைஷயா செறமகாண்டது.

ச�ாவியத் ஒன்றியம் 1960, 1970களில் விணமவளி ஆரைாயச்சியில் 
கவனைம் ம�லுத்திவந்தது. அமெரிக்காவுக்குப ச்பாடடியாக ம�யல் 
்படடுவந்த ச�ாவியத் ஒன்றியம், �வீனை ரைக ம�யற்கக்சகாள்கள், 
ரைாக்மகடடுகள் உருவாக்கும் ்பணியில் தீவிரைொக ஈடு்பட்டது. ம�யற 
்கக்சகாள் ெறறும் ரைாக்மகட ்பாகஙகள் ஓரி்டத்தில் தயாரிக்கப்படும். 
பி்கு அ்வ ெறச்ார இ்டத்துக்குக் மகாணடுவந்து ம்பாருத்தப்படும். 
அந்தப ்பாகஙகள் எ்்ட மிகுந்த்வ. அவற்் ஓரி்டத்திலிருந்து 
ெறச்ார இ்டத்துக்கு மகாணடும�ல்வது அவ்வளவு எளிதானைதாக இல்்ல.

இத்த்கய எ்்ட மிகுந்த ்பாகஙக்ள ஏறறிச் ம�ல்வதறமகன்று 
தனிசய ஒரு விொனைத்்த உருவாக்க ச�ாவியத் ஒன்றியம் திட்ட 
மிட்டது. உக்்ரைன் �கரைானை கீவ்்வத் த்ல்ெயி்டொகக் மகாண்ட 
அன்ச்டாசனைாவ் நிறுவனைம் இந்த விொனைத்்த உருவாக்கும் ்பணியில் 
இ்ஙகியது. அப்படியாக உருவானைதுதான் மிரியா. மிரியா என்்ால் 
‘கனைவு’ என்று அரத்தம். 1988ஆம் ஆணடு மிரியா ம�யல்்பாடடுக்கு 
வந்தது.

வீழத்தப்படும் வ்ரை  உலகின் எ்்ட மிக்க விொனைொக மிரியா 
தான் அ்்டயாளப்படடுவந்தது. 290 மீட்டர நீளம் மகாண்ட இவ் 
விொனைம் 250 ்டன் வ்ரையில் �ரைக்குக்ள ஏறறிச் ம�ல்லும் தி்ன் 
மகாண்டது. ெணிக்கு 800 கிமீ சவகத்தில் ம�ல்லக் கூடியது. மிரியா 
ச்பாலசவ கூடுதலாக இரைணடு விொனைஙக்ள உருவாக்க திட்டமி்டப 
்பட்டது. அதறகானை ்பணிகள் மதா்டஙகிய �ெயத்தில்தான், ச�ாவியத் 
ஒன்றியம் உ்்டந்தது (1991). அ்தயடுத்து இந்த விொனைம் உக்்ரைன் 
வ�ம் வந்தது. அப்படியாக உக்்ரைனின் ம்பரு்ெமிகு அ்்டயா 
ளஙகளில் ஒன்்ாக இவ்விொனைம் ொறியது. இப்படித் தனிச்சி்பபு 
மிக்க விொனைத்்தத்தான் ரைஷயா தாக்கி அழித்தது.

உள்ள்படி �ரைக்கு விொனைத்்த வீழத்துவதறகானை சத்வ என்று 
ஏதும் ரைஷயாவுக்கு இல்்ல. ஆனைால், உளவியல் ரீதியாக உக்்ரை 
்னைப ்பலவீனைப்படுத்த மிரியா்வப ்பயன்்படுத்திக்மகாண்டது ரைஷயா. 
''எஙகள் கனைவு விொனைத்்த ரைஷயா அழித்திருக்கலாம். ஆனைால் 
வலி்ெயானை, சுதந்திரைொனை உக்்ரைன் எனும் எஙகள் கனை்வ ரைஷயா 
வால் அழிக்க முடியாது'' எனை இதறகு உக்்ரைன் எதிரவி்னையாறறினைாலும் 
எல்லா ச�ாகஙகளுக்கு ெத்தியிலும் இந்தச் ச�ாகமும் அத்னைச் 
சூழந்துமகாண்டது உண்ெ. ரைஷயாவும் சொஸக்வாவின் அழிவால் 
அசத விதொனை ச�ாகத்துக்குள்ளானைது.

இத்தகு ம்பருமிதஙகள் எல்லாசெ ஆயுத வியா்பாரிகளால் உரு 
வாக்கப்படும் ம்பருமிதஙகள்தான். �ாொனிய ெக்களுக்கு இவற்ால் 
ஆகபச்பாவது எதுவுசெ இல்்ல என்்ாலும், இப்படியானை ச்பாலி ம்பரு 
மிதஙகள் வாயிலாகசவ அரைசியல் வியா்பாரிகளும் பி்ழக்கி்ாரகள் 
என்் குரைல்களும் இரு தரைபபிலும் சகடகாெல் இல்்ல. ஆனைால், 
இரு �ாடுகளுசெ வீழத்தப்பட்ட்த விஞ்சும் ஒன்்் உருவாக்கும் 
�மிக்்ஞைக்ள மவளியிடடிருக்கின்்னை. ஆக ஆயுத வியா்பாரிக 
ளுக்கும், அரைசியல் வியா்பாரிகளுக்கும் செலும் இரு புதிய வியா 
்பாரைஙகள் காத்திருக்கின்்னை! 

வாசி�ா்லப ்பக்கம் கனைகாலொப ச்பாசகல்்ல எண்ட 
நி்னைபபு வரை மவளிக்கிடடுப ச்பானைன். அங்க ஒருத 

ரும் இல்்ல. அதி�ய ொக் கி்டக்குது எணடு நி்னைச்�்படி ச்பப்பரு 
க்ளப ்பாத்தன். முழுதும் ச்பாரைாட்டக் க்தயள்தான்… வி்லவாசிக் 
க்தயளுக்கும் ்பஞ்�மில்்லத்தான். என்னை ஏமதணடி் விளக்கமில்லா 
ெலுக்கு அவனிவன் ம�ான்னைதுகள்தான் அதிகம்… அதுகும் 
்பஞ்�ந்தாசனை? எணடு நி்னைக்க என்்னையறியாெலுக்குப ம்பருமூச்சு 
வந்திடடுது.

''என்னைப்பா கதிசரை�ண்ை ம்பருமூச்சு?'' எணடுமகாணடு முருசக 
�ர வந்து இருந்துமகாண்டார. ''இந்தச் ம�யதியளி்லயுெல்சல ்பஞ் 
�ம் மதரியுது…'' எணடு ம�ால்லி முடிக்கயில்்ல ''ச்பப்பருகளுக்கும் 
தடடுப்பாடுதானைாசெ?'' எணடுமகாணடு தம்்பர வந்தார. ''எ்ட தம்பு 
ச்பப்பரத் தடடுப்பாடு சவ்், ம�யதித் தடடுப்பாடுசவ் '்' எணடு 
நிப்பாடடினைார முருசக�ர.

''அது �ரியப்பா நீஙகள் உந்தச் �வுக்காரைத் தடடுப்பாட்்டப்பறறி 
அறிசயல்்லசயா?'' எண்டார தம்்பர. ''எச்டயப்பா நீ ம்பாருளாதாரைத் 
துக்்கயுள்ள அரைசிய்ல விளஙகிக்மகாள்ளாெலுக்கு இருக்கி்ாய…'' 
எணடு இழுத்தார முருசக�ர. ''அண்ையா்ை ம்பாருளாதாரைத்துக் 
குள்்ள அரைசியசலா? விளஙகி்ொதிரிச் ம�ால்லுஙசகாவன்…'' 
எணடு தம்்பர மகஞ்சினைார.

''எ்டப்பா தம்பு எணடு உற�ாகொனைர முருசக�ர. எஙக்்ட �ாட 
டி்ல எதுக்்கய்டா அரைசியல் இல்்ல? எல்லாத்துக்்கயும் இருக் 
கி் அரைசியல் ம்பாருளாதாரைத்துக்்க ெடடும் இல்லாெலுக்குப ச்பாகி 
டுசொ ம�ால்லு ்பாப்பம்?'' எண்ட்படி என்்னையும் ஒருக்காப ்பாத் 
தார. ''உண்ெதானைப்பா… எ்தமயடுத்தாலும் எல்லாத்துக்்கயும் 
அரைசியல்தாசனை… அதுகும் ஒரு குடும்்பத்துக்்கதாசனை?'' எணடு 
�ான் ம�ால்லிக்மகாணடிருக்க ''உது மதரிஞ்� வி�யந்தாசனை…'' எண 
்டார தம்்பர எரிச்�சலா்்ட.

''அதுதானை்டா தம்பு இப்ப பிரைச்�்னைசய… �னைத்துக்குப ்பழக்க 
ொனை �ாொனுக்ள மவளியா்ல வி்டாெலுக்கு ஒளிக்கி்து… �னைம் 
ஐசயா ஆத்சதமயணடு அ்லஞ்சு க்ழச்சு என்னை்டாப்பா வி்ல 
மயண்டாலும் ் கக்குக் கி்்டச்�ாச் �ரி எணடி் நி்லக்கு வரும்… 
அந்த ச�ரைம் ்பாத்து வி்ல்யக் கண்ட்படி கூடடு்து… �னைமும் 
�ாொன் கி்்டச்�சத காணுமெணடு இருந்திடும்… இதுதான் �்டந் 
தது… முந்திச் �ண்்ட்ய மவல்லத்தாமனைணடு… இப்ப ம்டால்் 
எடுக்கத்தாமனைணடு.. விளக்கம் சவ்்…'' எண்டார முருசக�ர

இந்தக் க்தய்ளக் சகட்டாசரைா என்னைசவா வல்லியம்ொன் ''எத் 
த்னை காலந்தான் ஏொத்துவார இந்த �ாடடிசல'' எணடு்பாடிக்மகாணடு 
உள்்ள வந்தார. ம்பரி�ாச் சிரிச்�்படி ''�னைத்துக்கு விளஙகியிடடுது… 
அதுகும் அ்வயின்்ரை ஆக்களுக்குக் மகாஞ்�ம் கூ்டவாய 
விளஙகியிடடுது… ஏொத்துப்படடுப ச்பானைமெணடி் மகாதிபபு… 
்பாத்தியசள என்னை �்டக்குமதணடு?'' எண்டார வல்லியம்ொன்.

''அது�ரிதான் அம்ொன் உஙக்்ட ்பாடுகளும் கஸரைம்வரும்ச்பா் ல?'' 
எண்டார முருசக�ர. ''எச்டய (தணிக்்கச் ம�ாறகள்) எரிம்பாரு்ள 
மவளியி்லயிருந்தல்சல காசு குடுத்துக் மகாண்டா்ாஙகள்… �ாங 
கள் உள்ளூர உற்பத்திக்கா்ர…. அது �ரி உந்த ெணமைண்ைக்கு 
தடடுப்பாடு ஏன் வந்தமதணடு ம�ால்லுஙசகா ்பாப்பம்?'' எண்டார 
வல்லியம்ொன் �வால் ொதிரி. �ாஙகள் ஒவ்மவாண்்டச் ம�ால்லச் 
சிரிச்�ார ஒரு சிரிபபு… ''ச்பயஙகள்டா நீஙகள்… ம்பறச்ாலுக்கும் டீ� 
லுக்கும் கலக்கி்துக்கு எடுத்ததா்லதான் பிரைச்�்னையாப ச்பாச்சு...'' 
எணடு சிரிச்�ார. ''இருக்கும் என்னை?'' எண்ட வா்யபபிழந்தார தம் 
்பர.

''உவஙகள் ச்பா எணடி் ஆடசியாளர உண்ெயி்லசய வலு 
விணைருகள் கணடியசள? எல்லாத்்தயும் முதலி்லசய பிளான் 
்பணணித்தான் ம�யயி்ாஙகள்..'' எண்டார வல்லியம்ொன். ''என்னைம் 
ொன் ம�ால்லுறியள்…'' எண்டன் �ான். ''இப்ப்பார �வுக்காரைத்தி்லயும் 
பிரைச்�்னை.. வி்ல ்ப்க்குது…தடடுப்பாடு… உனைக்கு காஸ ெண 
மைண்ை க்ன்ற எண்டதுக்ள கடடுப்படுத்தினைவஙகசளா 
இல்்லசயா?'' எணடு வல்லியம்ொன் முடிக்கமுன்னைம் ''அதுக்மகன்னைம் 
ொன்?'' எணடுது தம்்பர.

''அபபிடிக் சகள்டா தம்்பா…அடுபம்பரிக்கி்துக்கு வழி காடடி 
யாச்�ல்சல. �ாம்்பல் வருெல்சல ச்பாடடுத் சதாச்சுப்பார… என்னை 
்டாப்பா நீஙகளும் அவஙக்ள ொதிரிசய புலம்புறியள்? எஙகளுக்கு 
உதுகள் என்னை்டா புதிச�ா?'' எண்ட்படி எழும்பிப ச்பாட்டார. உண 
்ெதான் எண்டார முருசக�ர. ''எஙகளுக்கு தடடுப்பாடுகசளா்்ட 
ம�ல்லடி ம்பாம்்பரைடியளுெல்சல இருந்தது… இப்ப ்பழசுகள் ெ்ந்து 
ச்பாச்ம�ண்டதுதான் ம்பரிய பிரைச்�்னையாக் கி்டக்குது…'' எணடு 
மகாணடு வீட்்ட வந்திட்டன்.

கதிரேசன் காத்தவோயன்

cf ;iud ; Nghu py ; .. .
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மனிதனுக்குத் தண்டனை க�ொடுப்பதற�ொ� 
அனுப்பப்படுகின்ற இ்டம் சின்ற என்ப 

தொல் அங்கு அறுசுனை உணனை எதிர்பொரக்� 
முடியொது. உயிரைொழைதற�ொ� 3 நேரங்�ளும் 
ஏநதொ சொபபிடந்டொம் என்பது மடடுநம உணனம. 
ஒவகைொரு ேொளும் 3 நேரமும் நூறறுக்�ணக்�ொை, 
ஆயிரக்�ணக்�ொை ன�தி�ளுக்கு குற்றம் தீரக் 
�ப்பட்ட ஒரு சில ன�தி�ள் சனமத்துபந்பொடுைது 
என்பது இயலொத �ொரியம். அங்கு சனமயல் 
கசய்்பைர�ள் �டூழியச் சின்றத்தண்டனை க்பற்ற 
ன�தி�ள் என்பதொல் சின்ற அதி�ொரி�ள் கசொல் 
ைனதச் கசய்துதொன ஆ�நைணடும். அைர�ளது 
்பணி என்பது மி� உயரைொைது. அைர�ள் 
சனமத்துப ்பரிமொறுகின்ற உணனைக் ன�தி� 
ளொல் ன�தி�ளுக்கு ைழங்�ப்படுகின்ற அனை 
தொைம் எைலொம்.

எல்லொச் சின்ற�ளிலும் �ொனலயில் ்பொணும் 
சம்்பலும் தருைொர�ள். ்ப�ல், இரவு எை 
இரணடு நேரங்�ளிலும் நசொறு. ஒரு ன�திக்குப 
்ப�ல் சொப்பொடடுக்�ொ� 225 
கிரொம் அரிசியும் இரவுச் 
சொப்பொடடுக்�ொ� 170 கிரொம் 
அரிசியும் ைழங்�ப்படுகின 
்றை. ்பல ன�தி�ளுக்கு இந் 
தச் நசொறு ந்பொதுமொைதொ� 
இருப்பதில்னல. ்பல சின்றச் 
சொனல�ளில் க்பரிய ்பொத்திரங் 
�ளில் தணணீனரக் க�ொதிக்� 
னைத்து அதறகுள் அரிசி 
னயக் �ழுைொமநல க�ொடடி 
அவிய னைப்பதுணடு. இத 
ைொல் நசொறறில் �யரத் தன 
னமயும் மணமும் இருக்கும். 
அதறகு மறந்றொர �ொரணம், 
அரிசியின தரம் மி� நமொச 
மொ� இருப்பதுமொகும்.

சித்தினர 2002 �ொலப்பகுதி 
யில் ந�ள்விப்பட்டதன்படி 
ஒரு ன�திக்கு ஒரு ேொள் சொப 
்பொடடுக்�ொ� 62 ரூ்பொ ஒதுக் 
�ப்பட்டது. அத்து்டன ஒரு 
ன�திக்கு 56 கிரொம் மீனும் 56 கிரொம் இன்றச் 
சியும் 28 கிரொம் கீனரயும் கிழனமயில் 3 ேொள் 
�ளுக்குச் சொம்்பல் ைொனழக்�ொய்க் �றியும் ைழங் 
�ப்ப்டநைணடும் என்பது சின்ற ேன்டமுன்ற 
யொகும். சொம்்பல் ைொனழக்�ொய் ஆணனமனயக் 

குன்றக்கும், அல்லது ்பொலியல் ஈடு்பொடன்டக் 
குன்றக்கும் என்ற அடிப்பன்டயில் ைழங்�ப்ப 
டுகின்றது. இனதச் ந்பொ�ம்்பனரச் சின்றச்சொனல 
யில் கிரமமொ�க் �ன்டபபிடித்து ைந்தொர�ள். 
ந்பொ�ம்்பனரச் சின்றச்சொனலயிலுள்ள ேன்ட 
முன்ற�ள் பிரித்தொனியர �ொலத்துச் சட்ட திட 
்டங்�னள அவைொந்ற பின்பறறியதொ� இருந்தை.

ேொன தடுத்து னைக்�ப்படடிருந்த 6 சின்ற 
�ளிலும் பூசொ சின்றயில் ைழங்�ப்பட்ட சொப 
்பொடன்டத்தொன முதல்தர சொப்பொடு எனந்பன. 
அந்தச் சனமயல் அன்றக்குச் சனமக்�ச் கசன்ற 
ேண்பர�ள் ஒரு த்டனை கசொனைொர�ள், அந்த 
அன்றனய மி�வும் சுதத்தமொ� னைத்திருக்கி்றொர 
�ள் எனறும் கிட்டத்தட்ட 200க்கும் குன்றைொை 
ன�தி�ள் இருந்ததொல் அனத அவைொந்ற 
நிரைகிப்பது சுல்பம் எனறும். பூசொ நிரைொ�ம் 
அைறன்றகயல்லொம் ஒழுங்�ொ�க் �ைனித்து 
ைந்தது என்பனதயும் மறுப்பதறகில்னல.

ஹபபு ஆரொய்ச்சி என்ற சின்றச்சொனல 

அத்தியடச�ர நிரைொ� வி்டயத்தில் மி�வும் 
�டுனமயொைைரொ� இருந்ததும் இதறகு இன 
நைொர �ொரணமொகும். அனதயும்வி்டச் சனமய 
லுக்குப க்பொறுப்பொ� இருந்த லிநைரொ, சமன 
ஆகிய அதி�ொரி�ள் அரப்பணிபபு்டன முழு 

நேரமும் வியரக்� வியரக்� நைனல 
யில் ஈடு்படடிருந்ததும் ஒரு �ொர 
ணம் எைலொம்.

மி�நமொசமொை ச ொப்பொடு 
அனுரொத புரம் சின்றச்சொனலயில்தொன 
கின்டத்தது. அனுரொதபுரச் சின்றச் 
சொனலயில் மரக்�றிச் கசய்ன�க்கு 
அச்சுக் ன�தி�ள் ்பயன்படுத்தப்படு 
ைது்டன அதற�ொை எல்லொ ைசதி� 
ளும் இருந்தும் எல்லொ ைன�யொை 
கீனர�னளயும் சுத்தப ்படுத்தொமநல 
சனமத்துத் தருைொர�ள். ஒரு 
ன�திக்குரிய சொப்பொடடுக் �ொசில் 
கசய்ன� ்பணணப்படுகின்ற மரக் 
�றி�னளப ்பயன்படுத்திைொநல 
அதி�ளவு லொ்பம் அன்டய ைொய்பபி 
ருந்தும்கூ்ட அனுரொதபுரச் சின்ற 
நிரைொ�ம் அனதச் கசய்யொதது 
குன்ற்பொடுதொன. அனுரொதபுரத்து்டன 
ஒபபிடும்ந்பொது பூசொவில் எந்த 
விதமொை க்பொருளும் சின்றச்சொனல 

ைட்டொரத்தில் க்ப்றக்கூடியதொ� இருக்�வில்னல. 
இருந்தும் அங்ந� சொப்பொடு நமம்்பட்டதொ� 
இருந்தது.

     (கதொ்டரும்)

பல சிறைச் சாறலகளில் 
பபரிய பாத்திரஙகளில் 
தண்ணீறரக் பகாதிக்க 
றைத்து அதற்குள் அரிசி 

றயக் கழுைா்மலல 
பகாட்டி அவிய 

றைபபதுண்டு. இதனால் 
லசாற்றில் கயரத் 

தனற்மயும் ்மணமும் 
இருக்கும். அதற்கு 
்மற்லைார காரணம், 
அரிசியின தரம் மிக 

ல்மாச்மாக 
இருபபது்மாகும்
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குன்றின் உச்சியில் இருந்தது அந்த மரத்ததாலதான வீடு. வீட்டில் 
இருந்த ஐவரும் ஜன்னலருகே நின்றிருந்தனர். குதிரரயில் சவதாரி 
சசய்தபடி குன்றின்கமல் ஏறி வந்த புதியவர்ேரைக் ேணசணெடுக்ேதாமல் 
பதார்த்தனர். அவர்ேள் ஒருவழியதாேச் கசறும் சேதியுமதாே இருந்த 
சரிவதான பதார்தயில் ஏறி வதாயில் ே்தவருகே வநதுகசர்ந்தனர். 
குதிரரரய வழிநடததியவன்்ததான் முதில் வந்ததான். முேதர்த 
மரைக்கும் சபரிய அேன்ை ச்ததாப்பியும் இற்றுப்கபதான சதாம்பல் நிை 
கமலங்கியும் அணிநதிருந்த்ததால் அவன் உடல் எந்த வடிவமுமின்றி 
இருப்பர்தப் கபதாலத க்ததாற்ைமளித்தது. இடது ரேரய அங்கிக்கு சவளிகய 
நீட்டி ேடிவதாைதர்தப் பிடிததிருந்ததான்.

சவள்ளி முலதாம் பூசப்பட்ட ேடிவதாைம். உயர்ரேச் சசவரை நிைக் 
குதிரர, எலும்பும் க்ததாலுமதாே உடல் முழுவதும் கசறு அப்பி இருந்தது. 
கசணெததுக்குப் பதிலதாேக் ேருநீல நிை இரதாணுவ படுக்ரே விரிப்ரப மடிதது 
ேயிற்ைதால் ேட்டி இருந்ததார்ேள். இரணடதாவது குதிரர உடல் சிறுதது ்தரல 
சபருதது குட்ரடயதாே இைம் பழுப்பும் சிவப்பும் ேலந்த நிைததில் இருந்தது. 
அ்தன் மீதும் திட்டுததிட்டதாேச் கசறு ச்தரிததிருந்தது. ேயிற்ைதாலும் 
ேம்பியதாலும் சசயயப்பட்ட ேடிவதாைதர்த அணிநது இரதாணுவ கசணெம் 
பூட்டி இருந்தது. அ்தன் கமகல குறுக்கிக்சேதாணடு உட்ேதார்நதிருந்த உருவம் 
ஒரு குழநர்தரயவிடவும் சற்கை சபரிய அைவில் இருந்தது. குதிரரயின் 
பக்ேவதாட்டில் ச்ததாங்கிய அங்ேவடிரய அ்தன் ேதால்ேள் எட்டவில்ரல. 
தூரததில் இருநது பதார்க்ரேயில் ஆரட அணியதா்தது கபதால இருந்தது 
அல்லது இ்தற்கு முன்னர் மனி்தர்ேள் பதார்ததிரதா்த ஆரடரய 
அணிநதிருந்தக்ததா என்னகவதா!

வீட்டுக்குள் இருந்த மூன்று ஆணேளில் ஒருவன் ஜன்னரல விட்டு 
எங்கேதா கவேமதாேப் கபதானதான். ்தரலரயத திருப்பிப் பதார்க்ேதாமகல அவன் 
அரைரயத ்ததாணடிச் சசல்வர்தயும் நீைக்குழல் துப்பதாக்கிரய எடுதது 
வருவர்தயும் அவர்ேைதால் கேட்ே முடிந்தது.

'கவணடதாம், அர்தப் பயன்படுத்தக்கூடதாது,' அங்கிருந்த ஆணேளில் 
வயதில் மூத்தவர் சசதான்னதார்.

'அந்த கமலங்கிரய நீங்ேள் ேவனிக்ேவில்ரலயதா?' அங்கிருந்த 
இரையவர்ேளில் ஒருவன் கேட்டதான். 'அது ேலேக்ேதாரர்ேள் அணியும் 
சீருரட.'

'நீ சசதால்வர்த ஒததுக்சேதாள்ை மதாட்கடன். அவர்ேள் சரணெரடநது 
விட்டதார்ேள். நதாங்ேள் க்ததாற்ேடிக்ேப்பட்கடதாம் என்று சசதால்லிவிட்டதார்ேள்,' 
என்ைதார் மூத்தவர்.

குதிரரேள் வதாயில் ே்தவருகே வநது நின்ைர்த ஜன்னலின் வழிகய 
பதார்த்தனர். வீட்டின் கவலி, பள்ைத்ததாக்கின் சரிவதான பதாரையதாலதானது. 
அதில் ஹிக்ேரி மரத்ததாலதான ே்தவு சபதாருத்தப்பட்டு இருந்தது. அர்தத 
்ததாணடி ச்ததாரலவில் ச்தரிந்த நீணடு அேன்ை மரலதச்ததாடர்ேள் 
கீழவதானதக்ததாடு ேலநது மரைநதுகபதாயின.

இரணடதாவது குதிரரயின் கமகல உட்ேதார்நதிருந்த உருவம் கீகழ 
இைங்கியது. உயர்ரேக் குதிரரயின் இலேதாரன பிடிததிருந்தவனிடம் 
்தன்னுரடய குதிரரயின் இலேதாரனயும் சேதாடுத்தது. பிைகு ே்தரவத 
திைநதுசேதாணடு உள்கை நுரழநது பதார்தயின் கமகலறி வந்தது. சிறிது 
கநரததில் ஜன்னலில் இருநது பதார்க்ே முடியதா்த முன்வதாயிலின் வரைவில் 
திரும்பி மரைநது கபதானது. அது ே்தரவத ்தட்டும் ஓரச கேட்டது. 
அவர்ேள் ஒருவரும் நேரதாமல் அங்கேகய நின்ைதார்ேள். மீணடும் ே்தரவத 
்தட்டும் ஓரச கேட்டது.

சிறிது கநரம் ேழிதது மூத்தவர் ்தரலரயத திருப்பதாமல், 'யதாசரன்று 
கபதாயப் பதார்,' என்ைதார்.

அங்கே இருந்த சபணேளில் மூத்தவர் ஜன்னரல விட்டு நேர்ந்ததார். 
்தரர சவறுரமயதாே இருந்த்ததால் நடநது கபதாகும் ஓரச கேட்ேவில்ரல. 
ே்தரவத திைந்ததும் ஏப்ரல் மதா்தப் பின்மதியததின் குளிர்ந்த ஈரமதான ஒளி 
அவரின் சிறிய உருவததின் மீதும் சுருக்ேம் நிரைந்த உணெர்வுேரை 
சவளிப்படுத்ததா்த முேததின் மீதும் வடிவமற்ை சதாம்பல் நிை ஆரடயின் 
மீதும் விழுந்தது.

வதாயில் ே்தவுக்கு சவளிகய நின்ை உயிரினம் குரங்ரேவிடப் சபரி்ததாே 
இருந்தது. அது அணிநதிருந்த ஃசபடரல் பரடயின் சீருரடயதான ேருநீல 
கமலங்கி பூ்ததாேரமதாே இருந்தது. ்தரலக்கு கமகல கூடதாரம் கபதாலக் 
கூம்பதாே ேட்டியிருந்த கமலங்கி க்ததாள்ேளின் மீது வழிந்தது. இரதாணுவப் 

மலைகளின் மலைகளின் 
வெற்றிவெற்றி

வில்லியம் பாக்னர்

தமிழில் கார்குழலி

சபதாருட்ேரை ஏற்றிச் சசல்லும் வணடிரய மூடும் கித்ததான் துணியில் 
இருநது சவட்டி எடுத்த துணடு. கமல் பகுதியில் இருந்த ஓட்ரடயின் 
வழிகய ேண சவள்ரை முழிரயத ்தவிர கவறு எதுவும் ச்தரியவில்ரல, 
அதுவும் ஒகர சநதாடி்ததான். பதார்க்ே கபரயப் கபதால இருந்தது. சவற்றுக் 
ேதாலுடன் சதாயம் மங்கிய ஆரடயணிநது நின்ை சபணமணிரயயும் 
அவளுக்குப் பின்னதால் வீட்டின் முன்னரை சவறுரமயதாே இருந்தர்தயும் 
உற்றுக் ேவனித்ததான் அந்தக் ேறுப்பினத்தவன்.

'எஜமதானர் கமஜர் கசதாகே கவடல் ்தன்னுரடய வணெக்ேதர்தச் 
சசதால்லி அனுப்பினதார். அவருக்கும் அவருரடய உ்தவியதாைனுக்கும் 
இரணடு குதிரரேளுக்கும் இன்று இரவு ்தங்ே இடம்கவணடும் என்ை 
விணணெப்பதர்தத ச்தரிவித்ததார்.' சபருரம பீற்றும் கிளியின் குரலில் 
கபசிய அவரன உற்றுப் பதார்த்த அந்தப் சபணமணியின் முேம் 
உணெர்வற்ை முேமூடியதாே இருந்தது. 'நதாங்ேள் அங்கே கபதாய அந்த 
யதாங்க்கி பரடேகைதாடு சணரடயிட்கடதாம்,' என்ைதான் ேறுப்பினத்தவன். 
'இப்கபதார்தக்கு சணரடரய நிறுததிவிட்டு வீடு திரும்புகிகைதாம்.'

அவள் ஓர் உருவசபதாம்ரம அல்லது ஓவியம் கபதாலவும் அ்தற்குப் 
பின்னதால் இருநது அவள் குரல் மட்டும் கேட்பது கபதாலவும் ச்ததானித்தது. 
'அவரரக் கேட்ே கவணடும்.'

'பணெம் சேதாடுததுவிடுகவதாம்,' என்ைதான் ேறுப்பினத்தவன்.
'பணெமதா?' என அவரன உற்றுப் பதார்த்ததாள். 'இது ஒன்றும் ்தங்கும் 

விடுதியல்ல.' என்ைதாள்.
ரேேரை அரசததும் நீட்டியும் விலதாவதாரியதாேப் கபசினதான் 

ேறுப்பினத்தவன். 'அர்தப் பற்றி ேவரலப்பட கவணடியதில்ரல. 
இர்தவிடவும் கமதாசமதான இடங்ேளில் ்தங்கி இருக்கிகைதாம். மதார்ஷ் 
சதாகே சவடில் வநதிருக்கிைதார் என்று மட்டும் சசதால்லுங்ேள்.'

அவள் அவனுக்குப் பின்னதால் பதார்ப்பர்தக் ேவனித்ததான். ரநநது 
கபதான சதாம்பல் நிை அங்கிரய அணிததிருந்தவன் இப்கபதாது கவலிக் 
ே்தவில் இருநது பதாதி தூரம் வரரயிலும் உள்கை வநதிருந்ததான், படியில் 
ஏறிக்சேதாணடிருந்ததான். ேதான்ஃசபசடகரட்டுேளின் அலுவலர் 
இலச்சிரன சபதாறித்த ச்ததாப்பிரய இடது ரேயதால் ேழற்றினதான். ேறுத்த 
முேமும் ேரிய விழிேளும் ்தரலமுடியும் சேதாணடவன். முேம் 
இறுகிப்கபதாய திமிர்பிடித்தவரனப் கபதாலத க்ததாற்ைமளித்ததான். 
உயரமில்ரல என்ைதாலும் ேறுப்பினத்தவரன விடவும் ஐந்ததாறு 
அங்குலம் அதிேம். அவனுரடய முக்ேதாடு ரநநதுகபதாய க்ததாள் 
பகுதியில் நிைம் மங்கியிருந்தது. கீழதாரட ரநநது நூல்பிரிநது கசறும் 
சேதியுமதாே இருந்தது. ஆரடரய மீணடும் மீணடும் ஒட்டுப்கபதாட்டு 
மீணடும் மீணடும் துரவத்த்ததால் நூசலல்லதாம் பிரிநதிருந்தது.

'வணெக்ேம் அம்ரமயீர். இன்று இரவு ்தங்ே இடம் கவணடும். 
எனக்கும் உ்தவியதாைனுக்கும் எங்ேள் குதிரரேளுக்கும் இடமிருக்குமதா?'

அந்தப் சபணமணி ேணசேதாட்டதாமல் ஏக்ததா ஆவிரயப் பதார்ப்பது 
கபதான்ை ஆர்வதக்ததாடு அவரனப் பதார்த்ததாள்.

'கேட்டுத்ததான் சசதால்லமுடியும்,' என்ைதாள்.
'அ்தற்ேதான பணெதர்த சேதாடுததுவிடுகிகைன். இது எப்படிப்பட்ட 

ேதாலசமன்பது ச்தரியும்,' என்ைதான்.
'அவரரக் கேட்ே கவணடும்,' என்ைபடி உள்கை திரும்ப 

எத்தனித்தவள் அப்படிகய நின்ைதாள். அவளுக்குப் பின்னதால் 
அரையினுள் நுரழந்ததார் அந்த மூத்த ஆணமேன்.

சபரிய உருவம். ஜீன்ஸ் துணியதாலதான ஆரடரய அணிநதிருந்ததார். 
்தரலமுடி நரரதது ேணேள் சவளுததிருந்தன.

'என் சபயர் சதாஸியர் சவசடல்,' என்ைதான் சதாம்பல் நிை உரட 
அணிந்தவன். 'வர்ஜினியதாவில் இருநது என்னுரடய மதாேதாணெமதான 
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மிஸ்ஸிஸிப்பிக்குப் ப�ோகிபேன். இப்ப�ோது நோன் 
இருப்�து டென்டனெஸ்ஸிதோபனெ?' எனெக் பேடெோன்.

'இது டென்டனெஸ்ஸிதோன்,' என்ேோர் வீடடுக் 
ேோரர். 'உளபளே வோருஙேள.'

குதிரரேரளே இலோயத்துக்கு இடடுச் டெல்லுமோறு 
ேறுப்பினெத்தவனிெம் டெோன்னெோன் டவடெல். ேறுப் 
பினெத்தவன் வோயிரல பநோக்கி நெநதோன். அவன் 
அணிநதிருநத முக்ேோடடினெோல் வடிவபம இல்லோத 
வரனெப் ப�ோலத் பதோறேமளித்தோன். டவறறுக் 
ேோபலோடு நின்ே ட�ணமணிரயயும் டவறுரமயோனெ 
அரேேள டேோணெ வீடரெயும் �ோர்த்த மோத்திரத் 
தில் ஆணவம் அவன் தரலக்பேறி இருநதது. இல 
ேோன்ேரளே இழுத்து குதிரரேரளேப் �ோர்த்து பதரவ 
யில்லோமல் ேத்தினெோன். அரவபயோ இதறடேல்லோம் 
ஏறடேனெபவ �ழக்ேப்�டெரவ ப�ோல அவரனெச் 
ெடரெடெயயபவ இல்ரல. டெோல்லப் 
ப�ோனெோல் அவனுரெய குரரல அவபனெ 
ெடரெடெயயவில்ரல. குரரல உயர்த்திப் 
ப�சியது குதிரரேரளே இடடுச்டெல்வபதோடு 
டதோெர்புரெய டெயலோே இருநதது. 
மூச்சுவிடுவது ப�ோல இயல்�ோனெ 
டெயலோேவும் அரதக் குதிரரேளும் 
ேறுப்பினெத்தவனும் ஒப்புக்டேோணெதோல் 
முறறிலும் மேநதுவிடெரதப் ப�ோலவும் 
இருநதது.

II
புதிய மனிதர்ேளின் வருரேயோல் மே 

ரளேச் ெரமயலரேக்குள துரத்தியிருநதோர் 
தநரத. ஆனெோல் சுவர் வழியோேப் �க் 
ேத்து அரேயில் கூடியிருநதவர்ேளின் 
குரல் பேடெது. அவளுக்கு இரு�து வய 
திருக்கும். �ளே�ளேப்�ோனெ தரலமுடி, வழ 
வழப்�ோனெ ரேேள, ட�ரிய உருவம். ேோலணி 
இல்ரல, மோவு மூரெ துணியில் ரதக்ேப் 
�டெ ஆரெரய அணிநதிருநதோள. 
சுவபரோடு ஒடடிக்டேோணடு அரெயோமல் 
நின்று தரலரயச் ெோயத்து ேணேரளே 
அேல விரித்து அடுத்த அரேயில் அப்�ோவும் 
அநதப் புதிய மனிதனும் ப�சுவரத உறறுக்பேட 
ெோள.

அநத வீடு மரத்தோலோனெது. வீடடின் ெரிவோனெ 
மரச்சுவரர ஒடடி ேடெப்�டடிருநதது ெரமயலரே. 
அடுப்பின் சூடடினெோல் சுவர்ேளுக்கு இரெபய 
இருநத ேளிமண ேோயநது ஆஙேோஙபே ட�ோடிநது 
உதிர்நது ப�ோயிருநதது. ெத்தம் இல்லோமல் 
முன்னெோல் ெோயநது நின்று  சுவரில் இருநத 
டவடிப்பின் வழிபய ேணரண அழுத்தினெோள. 
அரேயில் இருநத பமரெயின் பமல் ேளிமண 
குடுரவயும் யூ.எஸ். ஆர்மி என்று எழுதப்�டெ 
பதோடெோக்ேள டேோணெ ட�டடியும் மடடுபம 
இருநதனெ. அவளுரெய ெபேோதரர்ேள இருவரும் 
நோறேோலியில் அமர்நதிருநதனெர். இருவரில் இரளே 
யவன் ேதரவப் �ோர்த்து உடேோர்நதிருநதோன். அவ 
ளேோல் �ோர்க்ே முடியவில்ரல என்ேோலும் அநதப் 
புதியவனும் அரேயில் இருப்�ரத அறிவோள. 
அவளுரெய மூத்த ெபேோதரன் ட�டடிக்குள 
இருநத பதோடெோக்ேரளே ஒவடவோன்ேோே டவளிபய 
எடுத்து இரோணுவப் �ரெயின் அணிவகுப்ர� 
ப�ோல அடுக்கி ரவத்தோன். அவன் முதுகுக்குப் 
பின்னெோல் இருநத ேதவருபே புதியவன் நிற�ரத 
அறிவோள. ஓரெ எழுப்�ோமல் மூச்சுவிடெோள.

'பவடச் அப்ப�ோபத அவரனெச் சுடடிருப்�ோன்,' 
மூச்சுவிடெ�டிபய முன்பனெ ெோயநதோள. 'இனி  
சுடடுவிடுவோன் என்று நிரனெக்கிபேன்.'

அவளுரெய தோய ெரமயலரேரய பநோக்கி 
நெநது வரும் ஓரெ பேடெது. சுவரரக் ேெக்கும் 
ப�ோது தோயின் உருவம் அதிலிருநத பிளேரவச் 
ெறறு பநரம் மரேத்தது. தோய ெரமயல் அரேக்குள 
நுரழநத பிேகும் அவள டேோஞெமும் அரெயபவோ 
நேரபவோ இல்ரல. சீரோே மூச்சு விடெ�டி முன் 
னெோல் ெோயநது பிளேவின் வழிபய �ோர்க்ேத் டதோெங 
கினெோள. அம்மோ ெடடி �ோரனெரய உருடடும் ெத் 
தம் பேடெது. அப்ப�ோதுதோன் அநதப் புதியவரனெப் 
�ோர்த்தோள, தோன் மூச்சுவிெக்கூெ மேநதுவிடெரத 
உணரவில்ரல. ரநநதுப�ோனெ பமலஙகிரய 
அணிநதிருநதோன், இெது ரேயில் டதோப்பிரயப் 
பிடித்திருநதோன்.

பவடச் அவரனெ நிமிர்நது �ோர்க்ேவில்ரல.
'என் ட�யர் ெோஸியர் டவடெல்,' என்ேோன் புதி 

யவன்.
'பெோபே டவடெல்.' ட�ோடிநது ப�ோனெ ேளிமண 

நிரேநத சுவரின் வழிபய ட�யரர முனெகினெோள 
அநதப் ட�ண. இப்ப�ோது அவரனெ முழுவதுமோே 
�ோர்க்ே முடிநதது. அவன் அணிநதிருநத பமலஙகி 
ேரே �டிநது �டடியிெப்�டடு நூல் பிரிநது 

டதோஙகியது. தரலரய பமல் பநோக்கிப் பிடித்திருந 
தோன். முேம் பெோர்நதுப�ோய இறுக்ேமோே இருநதோ 
லும் அேநரதயும் இறுமோப்பும் டேோணெவரனெப் 
ப�ோலத் பதோறேமளித்தோன். பவடேோரு உலேத்ரதச் 
பெர்நதவரனெப் ப�ோலவும் முறறிலும் மோறு�டெ 
ேோறரே சுவோசிப்�வரனெப் ப�ோலவும் அவனுரெய 
நோளேஙேளில் ஓடுவது புதுவரேயோனெ இரத்தம் 
ப�ோலவும் நெநதுடேோணெோன்.

'பெோபே டவடெல் ,' அவன் ட�யரர மீணடும் 
உச்ெரித்தோள.

'டேோஞெம் விஸ்கி அருநதுஙேள,' நோறேோலிரய 
விடடு எழுநதிரோமல் டெோன்னெோன் பவடச்.

மூச்சுவிெ மேநதரதப் ப�ோலபவ அவர்ேள ப�சு 
வரதயும் அவள பேடேவில்ரல, அரதக் பேட 
�து முக்கியமல்ல எனெ உணர்நதோள. புதியவனின் 

வருரேயோல் உருவோனெ சூழலில் ஆவலுக்கு இெ 
மில்ரல என்�து ப�ோலத் பதோன்றியது. அநதக் 
ேணத்தில் அநதச் சூழலில் தன்ரனெயும் ட�ோருத் 
திக்டேோணெோள. புதியவன் பமரெயருபே நின்ே 
�டி பவடச்ரெ �ோர்ப்�ரதக் ேவனித்தோள. ரேயில் 
பதோடெோரவ ரவத்திருநத பவடச் திரும்பி புதிய 
வரனெப் �ோர்த்தோன். ஓரெயின்றி மூச்சுவிடெ�டி 
எல்லோவறரேயும் பிளேவின் வழிபய �ோர்த்தோள. 
பிளேவின் வழிபய பேடெ குரல்ேளில் எரிச்ெபலோ 
உடட�ோருபளேோ டதோனிக்ேவில்ரல. இருணரமயும் 
வன்முரேயும் ேனென்றுடேோணபெ இருக்கும் ஆண 
ேளின் குழநரதத்தனெமோனெ மமரதயும்கூெ 
இல்ரல. 'இரவ என்னெடவன்று உனெக்குத் டதரி 
யும்தோபனெ?'

'ஏன் டதரியோமல்? நோஙேளும் இவறரேப் 
�யன்�டுத்திபனெோம். நோஙேபளே டெயவதறேோனெ 
பநரபமோ டவடிமருநபதோ இல்ரல. அதனெோல் 
அவவப்ப�ோது உஙேளுரெயரதப் �யன்�டுத்த 
பவணடியதோயிறறு. குறிப்�ோே இறுதிக் ேடெத்தில் 
அரதத்தோன் டெயபதோம்.'

'இவறறில் ஒன்று உன் முேத்தில் டவடித்தோல் 
இன்னும் நன்ேோேத் டதரிநதுடேோளவோபயோ என் 
னெபவோ.'

'பவடச்.' ஒரு வழியோே வோரயத் திேநது ப�சிய 
தநரதரயப் �ோர்த்தோள. அவளுரெய தம்பி 
திேநத வோபயோடு நோறேோலியில் இருநது பமபல 
எழுநதோன். அவனுக்குப் �திபனெழு வயது இருக் 
கும். புதியவன் பவடச்ரெப் �ோர்த்த�டிபய நின் 
ேோன். டதோப்பிரய ரநநதுப�ோனெ பமலஙகியின் 
பமபல அழுத்திப் பிடித்திருநதோன். முேத்தில் 
ேர்வம் அெதி இவறபேோடு பேளவியும் டதோனித்தது.

'உன் இன்டனெோரு ரேரயயும் ேோடெலோம். 
ரேத்துப்�ோக்கிரயப் �றறிக்டேோளளேோமல் இருப் 
�து குறித்து �யப்�ெோபத,' என்ேோன் பவடச்.

'அரதக் ேோடடுவதில் எனெக்டேோன்றும் �ய 
மில்ரல.'

'அப்�டிடயன்ேோல் டேோஞெம் விஸ்கி அருநது,' 
அலடசியமும் அவமதிப்பும் டதோனிக்ே குடுரவ 
ரயத் தளளினெோன் பவடச்.

'நன்றி, ஆனெோல் வயிறு ெரியில்ரல. மூன்று 
ஆணடுேளேோே நெநத ப�ோரின் ப�ோது என் வயிறறி 
ெம் மன்னிப்பு பேடபென். இப்ப�ோது ப�ோர் 
முடிநது அரமதி நிலவும் ப�ோபதோ வயிறறுக்ேோே 
மன்னிப்பு பேடே பவணடியிருக்கிேது. என் உதவி 
யோளேனுக்கு மடடும் ஒரு பேோப்ர� தரமுடியுமோ? 
இஙபேபய நோன்கு வருெஙேரளேக் ேழித்த பின்னும் 
இநதக் குளிரரப் ட�ோறுத்துக்டேோளளே அவன் 
�ழேவில்ரல.'

'பெோபே டவடெல்,' ட�ோடிநது கிெநத தூசியின் 
வழிபய மிதநது வநத குரல்ேரளேக் பேடடு ட�ரு 
மூச்சு விடெோள. யோரும் குரல்ேரளே உயர்த்தவில்ரல 
என்ேோலும் அவறறுக்கிரெபய டதோனித்த 
பவறு�ோடுேரளே ஒருப�ோதும் ேரளேய முடியோது, 
அரவ எதிர்பநோக்கி நிறகும் அழிரவயும் தடுக்ே 
முடியோது என்�து புரிநதது. ஒன்று �ோதிப்புக்கு 
உளளேோனெ குருெனுரெயது. மறேது தணெரனெரய 
நிரேபவறறும் குருெனுரெயது: 'நீ திரும்புரேயில் 
அது நன்ேோேபவ டதரியுபமோ என்னெபவோ?'

'ஏய, பவடச்.'
'நிறுத்துஙேள அப்�ோ. அவனும் ஒரு வருெ 

ேோலம் இரோணுவத்தில் இருநதிருக்கிேோன். ஒரு 
முரேயோவது ஓடியிருப்�ோன். ஒருபவரளே வெக்கு 
வர்ஜினியோவின் �ரெரய எதிர்த்திருநதோல் 

இன்னும் கூடுதலோனெ தெரவேள 
ஓடியிருப்�ோன்.'

'பெோபே டவடெல்,' இன்னும் 
குனிநது நின்ே�டிபய ட�ருமூச்சு 
விடெோள. இப்ப�ோது டவடெல் 
அவரளே பநோக்கி நெநது வருவ 
ரதப் ப�ோல இருநதது. இெது 
ரேயில் ேனெமோனெ பேோப்ர�ரயப் 
பிடித்திருநதோன், அபத ரேயின் 
ேக்ேத்தில் டதோப்பிரய இடுக்கி 
இருநதோன்.

'அநதப் �க்ேமில்ரல,' என்று 
பவடச் டெோன்னெதும் புதியவன் 
திரும்பினெோன். 'எஙபே ப�ோே 
பவணடும்?' என்ேோன் பவடச்.

'இரத என் உதவியோளேனிெம் 
டேோடுக்ே பவணடும். இலோயத்துக் 
குப் ப�ோே பவணடும். இதுதோபனெ 
அஙபே டெல்லும் ேதவு?' இப் 
ப�ோது �க்ேவோடடில் டதரிநத புதி 
யவனின் முேத்தில் அெதி, அே 
நரத இவறபேோடு பேளவி பேட 
�து ப�ோன்ே �ோவரனெயும் பதோன் 
றியது. இருநத இெத்ரதவிடடு 

நேரோமல் தரலரயப் பின்பனெோக்கி ஆடடினெோன் 
பவடச். 'அநதக் ேதவருபே ப�ோேோபத.'

புதியவன் நேரவில்ரல, தரல மடடும் அரெந 
தது, �ோர்க்கும் திரெ மோறியது.

'இப்ப�ோது அப்�ோரவப் �ோர்க்கிேோன்,' என்று 
ட�ருமூச்டெறிநதோள. அப்�ோ ஏபதனும் டெோல்ல 
பவணடும் என்று எதிர்�ோர்க்கிேோன். பவடச்சிெம் 
அவனுக்குப் �யமில்ரல. எனெக்குத் டதரியும்.

'அநதக் ேதவருபே ப�ோேோபத. நோெமோேப் 
ப�ோனெ ேறுப்பினெத்தவபனெ,' என்ேோன் பவடச்.

'ஆே, என்னுரெய முேம்தோன் எல்லோபம, 
சீருரெ ட�ோருடெல்ல,' என்ேோன் புதியவன்.

'எஙேரளே விடுவிப்�தறேோே நோன்கு வருெம் 
ப�ோரோடினீர்ேள எனெ நம்புகிபேன்.'

மீணடும் தநரதயின் குரல் பேடெது. 'முன் 
வோெல் வழியோே வீடரெச் சுறறிக்டேோணடு ப�ோ.'

'பெோபே டவடெல்,' வோயவிடடுச் டெோன்னெோள. 
அம்மோ அடுப்�டியில் பவரலடெயயும் ஓரெ 
பேடெது. 'பெோபே டவடெல்,' ெத்தமோேச் டெோல்ல 
வில்ரல. ஓரெயின்றி அவெரமின்றி ஆழமோே 
மூச்சுவிடெோள. 'இரெரயப் ப�ோல இருக்கிேது. 
�ோடுவரதப் ப�ோலத் டதோனிக்கிேது.'

III
ேளேஞசியத்திறகுப் ப�ோகும் வழியில் உடேோர்நதி 

ருநதோன் ேறுப்பினெத்தவன். இடிநது விழுநத டேோட 
டில்ேளில் இரணரெத் தவிர மறேரவ எல்லோம் 
ேோலியோே இருநதனெ. அருபே ெோக்கு மூடரெ 
திேநது கிெநதது. நெனெமோடும் ப�ோது அணியும் 
ேோலணிேளுக்கு டமருபேறறிக்டேோணடு இருநதோன். 
தேர ெப்பியின் வோயப் �குதியில் டேோஞெபம 
டேோஞெம் டமருபேறறும் டமழுகு ஒடடியிருநதது. 
டமருபேறேப்�டெ ேோலணிேளில் ஒன்றின் பமல் 
�குதி விரிெல் விடடிருநதது. அதன் அடிப்�குதி 
ெமீ�த்தில்தோன் ஆணியடித்து சீர்டெயய�டடிருநதது, 
�ழக்ேமறேவனின் பநர்த்தியறே ரேபவரல.

'நல்லபவரளேயோே ேோலணிேளின் அடிப்�கு 
திரய யோரும் �ோர்க்ே முடியோது. இவர்ேடளேல்லோம் 
மரலயில் வசிக்கும் கீழத்தரமோனெவர்ேள என்�தறகு 
ஆணெவருக்கு நன்றி டெோல். நீ இவறரே 
அணிநதிருப்�ரத யோஙகிக்ேள �ோர்ப்�ரதக்கூெ 
நோன் விரும்�வில்ரல.' ேணேரளே இடுக்கிக் 
டேோணடு ேோலணிரயப் �ோர்த்தோன், அதன்பமல் 
ஊதி பதயத்தோன்.

'இநதோ,' என்ே�டி பேோப்ர�ரய நீடடினெோன் 
டவடெல். அதனுள ஏபதோ நிேமறே திரவம் இருந 
தது.
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கறுப்பினத்தவன் காலணிக்கு மெரு 
ககற்றுவத்த நிறுததினான்.

'என்ன?' என்்றபடி ககாப்தபதைப் 
பாரத்தான். 'இது என்ன?'

'இத்தக் குடி,' என்்றான் மவமெல்.
'்தண்ணீர்தாகன? எனக்மக்தற்கு 

்தண்ணீதைக் மகாண்டுவந்தாய்?'
'வாங்கிக் குடி. அது ்தண்ணீரில்தல.'
கைாசதனகைாடு மெதுவாகக் 

ககாப்தபதை வாங்கினான். அ்தனுள் 
கசப்பான தைடகைா கிளிசரின் ெருநது 
இருப்பது கபான்்ற பாவதனயில் 
பிடித்தான், அத்த உற்றுப்பாரதது 
கண்தணைச் சிமிடடினான். பி்றகு 
மெல்ல முகரந்தான். மீண்டும் கண் 
தணைச் சிமிடடிைபடி  'இது எங்கக 
கிதெத்தது?' என்்றான். மவமெல் 
பதில் மசால்லவில்தல. மெருககற்றி 
முடிததிருந்த காலணிதைக் தகயில் 
எடுததுப் பாரததுக்மகாண்டு இருந 
்தான். 'ெணைம் ைன்்றாகத்தான் இருக் 
கி்றது,' என்்றான். 'ஆனால் இதுவதை 
இப்படி எத்தயும் பாரத்ததில்தல. ஒரு 
கவதை ைெக்கு விஷம் தவக்கி்றார 
ககைா?'

ககாப்தபதைச் சாய்தது மெல்ல 
சப்பினான். மீண்டும் கண்தணைச் 
சிமிடடினான்.

'ைான் ஒரு வாய்கூெ குடிக்க 
வில்தல,'  என்்றபடி காலணிதைக் 
கீகே தவத்தான் மவமெல்.

'குடிக்காெல் விடெக்த ைல்லது. 

இத்ததன வருெொக உன்தனப் 
பததிைொக வீடு கசரக்க கவண்டும் 
என்்ற முதனப்கபாடு இருக்கிக்றன். 
நீைானால் இந்த ெனி்தரகளின் 
கைஞ்சிைததில் வீெற்்ற ைாகொடி 
கபால, ்தப்பிதது ஓடும் கறுப்பின 
அடிதெ கபால, உ்றங்குகி்றாய்."

கண்கதை மூடி ்ததலதைச் சாய் 
தது ஒகை ெெக்கில் விழுங்கி காலிக் 
ககாப்தபதை கீகே தவத்தான். 
'ஊஹஹ்ஹ.' ்ததலதை கவகொக 
ஆடடினான். 'அ்தன் வாசமும் 
மசய்யும் கவதலயும் சரிைாகத்தான் 
இருக்கி்றது. ஆனால் பாரக்கச் 
சரிைாக இருந்தது என்று மசால்ல 
ொடகென். நீ எப்கபாதும் கபாலகவ 
அத்தத ம்தாொெல் இரு. குடிக்கச் 
மசால்லி வற்புறுததினால் அவரகதை 
என்னிெம் அனுப்பி தவ. உனக்காக 
ஏற்மகனகவ மசய்்தவற்க்றாடு இத்த 
யும் மசய்வதில் எனக்குச் சிைெமொன் 
றும் இல்தல. எல்லாம் உன் வீடடி 
னருக்காக.'

மூதெக்குள் எடடி பாரதது 'தகத 
துப்பாக்கி கவண்டும்' என்்றான் 
மவமெல்.

மெருககற்றுவத்த நிறுததினான் 
கறுப்பினத்தவன்.

ைஎ்தற்காக?' ெை வீடடுக்குப் 
கபாகும் சாய்வான ெண் பாத்ததை 
எடடிப் பாரத்தான். 'இவரகள் ைாங்கி 
கைா?' என்று கிசுகிசுத்தான்.

'இல்தல,' என்்றபடி சாக்கு மூதெக் 
குள் இருந்த மபாருடகதை இெது 
தகைால் கதலத்தான் மவமெல். கறுப் 
பினத்தவன் அவன் மசான்னத்தக் 
ககடெ்தாகத ம்தரிைவில்தல.

'இது மென்மனஸ்ஸிைா? மெம்ஃ 
பிஸ் இருக்கும் மென்மனஸியில் ைாம் 
இருப்ப்தாகவல்லவா மசான்னாய்? 
ஆனால் மெம்ஃபிஸ் இப்படி கெடும் 
இ்றக்கமுொன நிலப்பைப்தபக் மகாண் 
ெது என்பத்த மசால்லகவ இல்தல. 
உன் அப்பாகவாடு ைான் மெம்ஃபிஸ் 
கபான செைததில் இப்படி ஒருவதை 
யும் பாரத்தக்த இல்தல. ஆனால் 
இப்கபாது மெம்ஃபிஸ் ெக்கள் 
ைாங்கிகள் என்கி்றாகை?'

'தகததுப்பாக்கி எங்கக?' என்்றான் 
மவமெல்.

'அப்படிச் மசய்ைாக்த என்று அப் 
கபாக்த மசான்கனகன? சீசருக்கு 
அைரச்சிைாக இருக்குமென்று நீ ைெ 
நது வந்தத்த இந்த வீடதெச் கசரந 
்தவரகள் பாரததுக்மகாண்டு இருந 
்தாரகள். அது கபா்தாது என்று என்தன 
உடகாைச் மசய்து நீ ைெநது வந்தாய். 
எனக்கு ைாற்பது உனக்கு இருபத 
ம்தடடு என்்றாலும் உன்தன விெவும் 
ைான் திெொனவன் என்பது உனக்கும் 
ம்தரியும். ஊருக்குப் கபானதும் உன் 
அம்ொவிெம் இத்தச் மசால்லப் 
கபாகிக்றன். எல்கலாரிெமும் மசால் 
லப் கபாகிக்றன்.'

தகததுப்பாக்கிதைத க்தடி எடுத 
துக்மகாண்டு எழுந்தான் மவமெல்.

அத்த ஒற்த்றக் தகயில் பிடித 
்தபடி விதசதை இழுததுப் பாரத்தான். 
யூனிைன் பதெயின்  நீல நி்றச் 

சீருதெ அணிந்த கறுப்பினத்தவன் 
வாலில்லா குைங்தகப் கபாலக் குத்த 
தவதது உடகாரநது அவதனகை 
பாரத்தான்.

'அத்தக் கீகே தவ. கபார முடிநது 
விடெது. ஃமபரகின்னியிகலகை 
மசான்னாரககை. இனி தகததுப்பாக்கி 
க்ததவயில்தல. கீகே தவ. ைான் 
மசால்வது ககடகி்ற்தா?'

'குளிக்கப் கபாகிக்றன். என்னு 
தெை சடதெ…' என்்றான் மவமெல்.

'எங்கக குளிக்கப் கபாகி்றாய்? 
எதில்? இவரகள் குளிைல் ம்தாடடி 
தைப் பாரததிருக்ககவ வாய்ப் 
பில்தல.'

'கிணைற்்றடியில் குளிக்கிக்றன். 
சடதெ ்தைாைாக இருக்கி்ற்தா?'

'துப்பாக்கிதைக் கீகே தவயுங்கள், 
எஜொனர கசாகஷ. உன்தனப் பற்றி 
அம்ொவிெம் நிச்சைம் மசால்லப் 
கபாகிக்றன். எல்கலாரிெமும் மசால் 
லப் கபாகிக்றன். எஜொனர இப்கபாது 
இங்கக இருந்தால் ைல்லது எனத 
க்தான்றுகி்றது.'

'சதெைலத்றக்குப் கபாய் கிணைற் 
்றடியில் குளிக்க கவண்டும் என்பத்தச் 
மசால். அந்த ஜன்னதல மூெச் 
மசால்.' தகததுப்பாக்கிதைச் சாம்பல் 
நி்ற கெலங்கிக்குள் ஒளித்தான். உைர 
ைகக் குதிதை நின்்ற மகாடடிலுக்கு 
மசன்்றான்.

குதிதை அவதன மூக்கால் முட 
டிைது, மென்தெைாகப் பாரத்தது. 
அத்த இெது தகயினால் ்தடடிக் 
மகாடுத்தான், அதிக ஓதச எழுப்பா 
ெல் கதனத்தது. அ்தன் சுவாசம் 
இனிதெயும் மவப்பமும் கலந்த்தாக 

இருந்தது.

IV
பின்பக்கம் வழிைாகச் சதெைல 

த்றக்குள் நுதேந்தான் கறுப்பினத 
்தவன். முக்காதெக் கேற்றிவிடடு நீல 
நி்றத ம்தாப்பிதை அணிநதிருந்தான். 
அைவு மபரிை்தாக இருந்த்தால் அவன் 
்ததலக்குப் மபாருந்தகவ இல்தல. 
அ்தன் முன்பு்ற ெடிப்பு மவளிகை நீண்டு 
்தனக்மகனத ்தனி உயிர இருப்பது 
கபால அப்படியும் இப்படியும் அதசந 
்தது. அவன் உருவம் கண்ணுக்குப் 
புலப்பெகவ இல்தல, முகம் ொததிைம் 
சாம்பல் பெரந்த ெண்தெ ஓடு கபால 
இருந்தது. வைதில் மூத்த மபண்ெணி 
அடுப்படியில் எத்தகைா வறுக்கும் 
ஓதச ககடெது. கறுப்பினத்தவன் 
உள்கை நுதேந்தத்த அவள் கவனிக் 
கவில்தல. இதைைவள் அத்றயின் 
ைடுவில் சும்ொ நின்்றாள். சதெைல 
த்றக்குள் நுதேந்தவதனக் கண்சி 
மிடொெல் குறுகுறுப்கபாடு பாரத 
்தாள். பைகெ இல்லாெல் அத்றயின் 
குறுக்கக ைெநது கபாய் ெைததுண்டு 
ஒன்த்ற இழுததுப்கபாடடுக்மகாண்டு 
உடகாரந்தான்.

'வருெம் முழுவதும் இந்தப் பகுதி 
யில் வானிதல இப்படித்தான் இருக் 
குொ? அப்படிமைன்்றால் ைாங்கிககை 
இந்த நிலதத்த தவததுக்மகாள்வதில் 

எனக்கு எந்த ஆடகசபதணை 
யும் இல்தல,' என்்றபடிகை 
கெலங்கிதைக் கேற்றினான். 
அவன் கால்களும் பா்தங்க 
ளும் அைவில் மபரி்தாக 
வடிவகெ இன்றி இருப்பத்தக் 
கவனித்தாள். கசறு படிந்த 
கைாெம் அெரந்த ஏக்தா 
ஒன்்றால் கபாரத்தப்படடிருந 
்தன. பாரப்ப்தற்கு இைண்டு 
ைாய்கள் ்ததையில் படுததிருப் 
பத்தப் கபால இருந்தது. 
அருகக மசன்்றதும் கெலங்கி 
யில் இருநது மவடடி எடுத்த 
துண்டுகைால் காதலச் சுற்றிக் 
கடடியிருப்பது ம்தரிந்தது. 
'கபாதும் ஐைா. என்தன 
என்னுதெை ஊருக்குப் 

கபாகவிடுங்கள். ெற்்றத்த எல்லாம் 
நீங்ககை தவததுக்மகாள்ளுங்கள்,' 
என்்றான்.

'உங்கள் ஊர எது?' எனக் ககட ொள்.
'மிஸ்ஸிஸிப்பி. கவுண்டிகெய்்ஸன் 

என்று ககள்விப்படடு இருக்கி்றாைா?'
'கவுண்டிகெய்்ஸனா?'
'அக்த்தான். அவனுதெை ்தாத்தா 

்தான் அந்தப் மபைதை தவத்தவர. 
ஒரு ொவடெதத்த விெவும் மபரிைது. 
எளிதில் கெநதுகபாக முடிைா்த பைப் 
பைவு மகாண்ெது. காதலயில் ககாகவறு 
கழுத்தயின்மீது ஏறி பைணைம் மசய் 
்தாலும் ொதலக்குள் கெநதுவிெ முடி 
ைாது, அத்ததன மபரிைது.' தககைால் 
மெல்ல ம்தாதெதைத க்தய்த்தபடி 
முகதத்தத திருப்பி அடுப்தபப் 
பாரதது ஊதினான். ஏற்மகனகவ 
சாம்பல் நி்றததில் இருந்த முகம் 
இப்கபாது கறுப்பு நி்றொனது. ஓைா்த 
பைன்பாடடினால் வாதைச் சுற்றிலும் 
இருந்த ்ததச ்தைரநதுகபான இைப்பர 
கபண்தெப் கபாலத ம்தாங்கிைது. 
சாப்பிெ உ்தவும் ்ததச அல்ல, கபசப் 
பைன்படுபதவ. 'ஒரு வழிைாக வீடு 
திரும்பிவிடுகவாம் என்று நிதனக்கி 
க்றன். இனி எங்கள் ஊர பன்றி 
இத்றச்சியின் ெணைதத்த சுவாசிக்க 
லாம்.'

'கவுண்டிகெய்்ஸன்' ஆச்சரிைத 
க்தாடு மபைதை உச்சரித்தாள் இதைை 
மபண். கறுப்பினத்தவதனக் கண் 
தணைச் சிமிடொெல் தீவிைொகப் 
பாரத்தாள். பி்றகு ்ததலதைத திருப்பி 
சுவதைப் பாரத்தவளின் முகம் சலன 
ெற்று இருந்தது. அதில் க்தான்றிை 
உணைரச்சிகதை இனம்காணை முடிை 

வில்தல. அவசைம் ஏதுமின்றி நி்தான 
ொகவும் தீரக்கொகவும் கைாசதன 
மசய்்தாள்.

'அக்த்தான்,' என்்றான். 'கவுண் 
டிகெய்்ஸதனப் பற்றியும் எஜொனர 
பிைான்சிஸ் மவமெதலப் பற்றியும் 
ைாங்கிகளுக்குகூெத ம்தரியும். பிை்த 
ெர ெக்கதை ைெததும்வி்தம் பிடிக் 
கவில்தல என்பத்த அவரிெகெ 
கைரில் மசால்வ்தற்காக வாஷிங்ெ 
னுக்குச் மசல்லும் வழியில் இந்த 
ஊதைக் கெநது மசன்்றார. அப்கபாது 
அவதை நீங்கள் பாரததிருக்கலாம். 
குதிதை வண்டியிகலகை வாஷிங்ென் 
வதையில் மசன்்றார. வண்டி ஓடெவும் 
கால்களுக்கு மவப்பம் ்தை மசங்கற்க 
தைச் சூகெற்்றவும் உ்தவிக்காக 
இைண்டு கறுப்பினத்தவரகள் ெடடும் 
்தான் உென் வந்தாரகள். புதிை குதி 
தைகதை வண்டியில் பூடடிக்மகாண்டு 
கிைம்பிவிடொர அந்த ெனி்தர. 
முழு்தாகத க்தாலுரித்த இைண்டு 
மகாழுத்த கைடிகளின் இத்றச்சிதையும் 
புதகயில் வாடடிை எடடு ொன்களின் 
கறிதையும் பிை்தெருக்குப் பரிசாக 
எடுததுச் மசன்்றார. உங்கள் வீடு 
இருக்கும் பாத்த வழிைாகத்தான் 
கபாயிருப்பார. உன் அப்பாகவா 
அவருதெை அப்பாகவா எஜொன 
தைப் பாரததிருக்கலாம்.'

்தங்கு்ததெயின்றி சைைொகப் 
கபசிக்மகாண்கெ இருந்தான். ககடப 
்தற்குத ்தாலாடதெப் கபால இருந்தது. 
அத்றயின் மவப்பததில் அவன் 
முகம் பைபைத்தது. ்தாய் அடுப்படி 
யில் கவதலைாக இருந்தார, ெககைா 
மவறுங்கால்கதை ெைததுண்டின் மீது 
அழுததிைபடி ஆொெல் அதசைாெல் 
உடகாரநதிருந்தாள். ஏக்தா ஓர உயி 
ரினததின் க்தாலாலான கெலங்கிைால் 
உெதலப் கபாரததி இருந்தாள். 
கண்சிமிடொெல் வாதைப் பிைந்தபடி 
கறுப்பினத்தவதனப் பாரத்தாள்.

அவகனா கண்கதை மூடிைபடி 
முடிகவயில்லாெல் மபருதெ பீற்றி 
னான். இன்னும் மசாந்த ஊரில் இருப் 
பது கபாலவும் கபார என்்ற ஒன்று 
ைெக்ககவ ைெக்கா்தது கபாலவும் 
விடு்ததல, ொற்்றம் கபான்்றதவ 
குறித்த வ்தநதிகள் எதுவும் உலவா்தது 
கபாலவும் ைெநதுமகாண்ொன். குதி 
தைதைப் பைாெரிக்கும் எளிை பணி 
ைாைனான அவன், ொதல கைைததில் 
ெற்்ற பணிைாைரகளுென் கத்தகபசி 
கைைதத்தக் கழிக்கிக்றாம் என நிதனத 
துக்மகாண்ொகனா? மூத்த மபண்ெணி 
உணைகவாடு மவளிகை மசல்லும் 
ஓதச ககடடு கண்தணைத தி்றந்தவன் 
க்ததவப் பாரததுவிடடு இைம்மபண் 
தணையும் பாரத்தான். சுவதையும் ்தாய் 
மூடிவிடடுச் மசன்்ற க்ததவயும் 
பாரததுக்மகாண்டு இருந்தவளிெம் 
'அவரககைாடு கசரநது உணைவருந்த 
உனக்கு அனுெதி இல்தலைா?' 
என்்றான்.

அவகைா கண்மகாடொெல் அவ 
தனப் பாரதது, 'கவுண்டிகெய்்ஸனா? 
அவனும் கறுப்பினத்தவன்்தான் 
என்று கவடச் மசால்கி்றாகன,' என்்றாள்.

'ைார? அவனா? கறுப்பினத்தவனா? 
எஜொனர கசாகஷ மவமெல்லா? 
இவரகளில் ைார கவடச்?' என்்றான். 
'நீங்கள் ைாரும் இதுவதையில் 
எங்ககயும் கபானதில்தல, எத்தயும் 
பாரத்ததில்தல என்ப்தால் ஏற்படெ 
குேப்பம் இது. இந்தப் மபாடெல் 
ெதலயில் உடகாரநதிருக்கும் உங்க 
ைால் புதகதைக்கூெப் பாரக்க 
முடிைாது. அவனா கறுப்பினத்தவன்? 
நீ மசான்னத்த ொததிைம் அவனுதெை 
அம்ொ ககடடிருக்க கவண்டும்,' 
என்்றபடி சதெைலத்றதை கைாடெ 
மிடொன். சுருக்கம் விழுந்த கண்க 
ளின் மவள்தை முழி இப்படியும் அப் 
படியும் நிற்காெல் சுேன்்றது. இைம் 
மபண் அவதனகை பாரத்தாள்.

(ம்தாெரும்)

வண்டி ஓட்டவும் காலகளுக்கு வவப்பம் தர 
வெஙகறகளைச் சூட்டற்றவும் உதவிக்காக 
இரண்டு கறுபபினததவரகள் மடடும் தான் 
உ்டன் வநதாரகள். புதிய குதிளரகளை 

வண்டியில பூடடிக்வகாண்டு கிைம்பிவிட்டார 
அநத மனிதர
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நண்பர் ஒருவர், 'இந்த வார இறுதியில் அட்டிஸ் ப்பாலாமா?' 
என்றாரு ் ெய்தியை அனுப்பியிருந்தார். ‘அட்டிஸ்’ என்பது 

்தானொனிைாவின டார் எஸ் ஸலாம் ்பகுதியில் அயமநதுள்ள எத்தி 
பைாப்பிை உணவகம். எத்திபைாப்பிைாவின ்தயலநகரான அட்டிஸ் 
அ்பா்பா எனனும் ் ்பைரின சுருககம். உடபன ஒப்புக்காணபடன.

எத்திபைாப்பிை உணவில் மிக முககிைமானது ‘இஞ்சிரா’ எனனும் 
உணவு வயக. ப்தாயெககும், அப்்பத்துககும் பிறந்த கலப்பு உணவு 
எனச் ்ொல்லலாம். ்்தாழில் நிமித்்தமாக அட்டிஸ் அ்பா்பா ்ெல் 
லும்ப்பா்்தல்லாம் உணணும் உணவு இது.

ஆப்பிரிக்காவுககு ஏற்ற பயிர்
இஞ்சிராயவத் ்தைாரிககப் ்பைன்படும் சிறு்தானிைத்ய்த ஆங்கிலத் 

தில் ‘்டஃப்’ என அயைககிறார்கள. எத்திபைாப்பிைாவில் ப்தானறிை 
இந்தச் சிறு்தானிைம், உணயமயிபலபை மிக மிகச் சிறிை ்தானிைம். 
கடுயகவிடச் சிறிைது. ஆனால், இதிலுள்ள புர்தச் ெத்துகளும் கனிமச் 
ெத்துககளும் மறற ்தானிைங்கய்ள ஒப்பிடுயகயில் அதிகம். உலகில் 
கணிெமான  மககளுககு பகாதுயம உளளிட்ட ்பல ்தானிைங்களில் உள்ள 
களூட்்டன ஒவவாயம உணடு. இதில் களூட்்டன இல்யல என்ப 
்தால், அவர்களுககு இது ஒரு ் ்பரும் வரப்பிரொ்தம். உலகச் ெநய்த 
களில், ் டஃப் கிபலா சுமார் ஆயிரம் ரூ்பாய்ககு பமல் விறகிறது.

வறட்சியைத் ்தாங்கி வ்ளரும் ெகதி ் காணட ் டஃப் ்தானிைமானது, 
ஆப்பிரிககா ப்பானற ்பாென நீர்க கட்டயமப்பு வெதியில்லா கணடத் 
துககு மிகவும் ஏறற ்பயிர். ராகி, கம்பு, பொ்ளம், ொயம வரகுப்பால.

உணவில் அதிக மாமிெமும், ் டஃப்்பால் ் ெய்ைப்்பட்ட இஞ்சிரா 
வும் உணணுவ்தால், எங்களில் உடல் ்பருமன ் காணடவர்கய்ள அதி 
கம் ்பார்கக முடிைாது என்பார்கள எத்திபைாப்பிைர்கள. அது ஓர்ளவு 
உணயம்தான. எத்திபைாப்பிைர்கள ஒல்லிைாக உைரமாக, மறற 
ஆப்பிரிககர்களிடம் இருநது மாறு்பட்ட ப்தாறறத்தில் இருப் ்பார்கள. 
உடல் ்பருமன ்காணடவர்கய்ள அங்பக நான அதிகம் கணட 
தில்யல.

அட்டிஸ் உணவகம் ஒரு ்பைங்கால வீட்டின மு்தல் ்த்ளத்தில், 
எத்திபைாப்பிைக கயலப் ் ்பாருட்களுடன அலங்கரிககப்்பட்டு மிக 
அைகாக இருந்தது. ் ்தாடகக உணவாக, பராஸ்ட்டட் இஞ்சிராயவ 
ஆர்டர் ் ெய்ப்தாம். ப்தாயெப்பால ் ்பரி்்பரி (மி்ளகாய் ொஸ்) ்தடவி 
மிகச் சுயவைாக இருந்தது. ஆனால், அய்தச் ொப்பிட்டு முடிப்்ப்தற 
குள்ளாகபவ வயிறு நியறநதுவிட்டது. பினனர் வந்த இஞ்சிராவுடன 
கூடிை கா்ளாயனக ் காஞ்ெம் மட்டும் ொப்பிட்டுவிட்டு, ் ்பாதிைாககி 
வாங்கிக்காணபடாம்.

இகரிசகாட்
திரும்்ப வீட்டுககு வருயகயில், அணயமயில் இநதிைாவின யை்த 

ரா்பாத் நகரத்தில் உள்ள வறணட ்வப்்ப மணடலத்துககான ்பன 
னாட்டுப் ்பயிர் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் International Crop Research 
Centre for Semi-arid Tropics - ICRISAT - இகரிொட்) ் வளியிட் 
டிருந்த ஓர் ஆராய்ச்சிக கட்டுயர நியனவுககு வந்தது. அனி்தா என 
னும் மூத்்த ஆராய்ச்சிைா்ளர், நானகு நாடுகளில் நடந்த எட்டு ்பரி 
பொ்தயனகய்ள ஒனறியணத்து ் வளியிட்டிருந்த ஆராய்ச்சி முடிவு 
கள ் ்பரும் விைப்ய்ப ஏற்படுத்துகினறன. இந்த ஆராய்ச்சிகள சிறு 
குைநய்தகள, முன்பளளி ் ெல்லும் குைநய்தகள, மறறும் ் ்தாடககப் 
்பளளிக குைநய்தகளியடபை, 3 மா்தம் மு்தல் 4.5 ஆணடுகள வயர 
நடத்்தப்்பட்டயவ.

இந்தப் ்பரிபொ்தயனகளில், ராகி, பொ்ளம், சிறு்தானிைக கலயவ 
(ராகி, கம்பு, குதியரவாலி, பகாபடா ்தானிைம்) ் காணட உணவுகய்ள 
உணட குைநய்தகளின வ்ளர்ச்சி, அரிசியை உணவாக உணட குைந 
ய்தகளுடன ஒப்பிடப்்பட்டது. அரிசி உணயவ உணட மாணவர்க 
ய்ளவிட, சிறு்தானிை உணயவ உணட மாணவர்களின, ெராெரி உை 
ரம் 28.2%, எயட 26%, புஜத்தின சுறற்ளவு 39%, மார்்ப்ளவு 37% 
அதிகரித்திருந்தன என அந்த ஆராய்ச்சி முடிவுகள ் ொல்கினறன.

ஆனால், இலங்யக ப்பானற ்்தறகாசிை நாடுகளின பவ்ளாண 
்காளயககள கடந்த 70 ஆணடுக்ளாக, ் நல் மறறும் அரசி உணவுக 
ய்ளச் ொர்நப்த உள்ளன. நாடு விடு்தயல ் ்பறற காலத்தில், இருந்த 
உணவுப் ்பறறாககுயறயை நீகக, உடனடிைாக அதிக உணவு உற 
்பத்தி, அ்தறகான ்பாெனக கட்டயமப்புகள, அரசுக ் காளமு்தல் என 
ஏற்படுத்தி மு்தல் 20 ஆணடுகளில் ் நல் உற்பத்தியில் கணிெமான 
உைர்யவக கணபடாம். ஆனால், அய்தபை அடுத்்த 50 ஆணடுக்ளாக 
எந்த மீ்ளாய்வும் ்ெய்ைாமல் ்்தாடர்நது்காணடிருப்்பது ெரிைான 
்தாகத் ் ்தரிைவில்யல.

்நல் உற்பத்திககு உர மானிைம் அடங்கலாக அரசு ் ்பரும்ளவு 
்பணத்ய்தச் ் ெலவிடுகிறது. ஆனால் அப்தை்ளவு ஊககமும் ஆ்தர 
வும் சிறு்தானிை உற்பத்திககுக கியடப்்பதில்யல. உணவு ்தானிைங் 
களில், மிக அதிக நீயரக பகாருவதும், மிகக குயறவான ஊட்டச்ெத்து 
்காணடதுமான ்தானிைம் ் நல்்தான. எனபவ, பவ்ளாணயம மறறும் 
உணவுப் ்பாதுகாப்புக ்காளயககய்ள அரசு மீ்ளாய்வுககுள்ளாகக 
பவணடிைது உடனடித் ப்தயவ.

தமிழ்காடு சசய்வது என்ன?
்தமிழநாட்டில், இந்த ஆணடு நிதி அறிகயகயில், சிறு்தானிை 
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உற்பத்திக்கெனத் திட்டஙகெள் அறிவிககெப்படடுள்்ளன. குழந் 
தைகெளுககெகான சத்துணவுத் திட்டத்திலும் சிறுைகானிய உணவு 
வதகெகெள் அறிமுகெப்படுத்ைப்படும் என அறிவித்திருககிறது 
மகாநில அரசு.

இது ைமிழ்காடடின் உணவுப ்பண்பகாடடில் எதிரகெகாலத்தில் 
ைகாககெத்தை ஏற்படுத்துவது்டன் சிறுவரகெளின் வ்ளரச்சி மறறும் 
ஆரரகாககியத்திலும் முககியமகான மகாறறத்தைக கெகாடடும் 
என்று எதிர்பகாரககெலகாம். சிறுைகானிய உற்பத்தி அதிகெரிககும் 
ர்பகாது மககெளுககும் ஊட்டச்சத்து மிகுந்ை உணவுப ் ்பகாருட 
கெள் கித்டப்பது அதிகெரிககும். ரகாகி, கெம்பு ர்பகான்றதவ மிகெக 
குதறவகான நீரத் ரைதவ ் கெகாண்டதவ.

இன்று ் காம், சத்ைகான உணதவ உற்பத்தி ் சயைல், உழவரகெ 
ளுககெகான சரியகான ்கெகாள்முைல் விதலதயக ்கெகாடுத்ைல், 
ரவ்ளகாணதமககெகான நீரச் ்சலதவக குதறத்ைல் ர்பகான்ற 
அடுத்ை நிதலக குறிகரகெகாள்கெத்ள ர்காககி ்கெர ரவணடிய 
கெகாலகெட்டத்தில் இருககிரறகாம்.

கெ்டந்ை இரு ஆணடுகெ்ளகாகெ, உல்கெஙகும் உள்்ள மக 
கெளின் ் ்பகாரு்ளகாைகாரத்தையும், சமூகெ உறவுகெத்ளயும் 

்கெகாரரகானகா தீநுணமி கெடுதமயகாகெப ்பகாதித்துள்்ளது. குறிப 
்பகாகெ, மழதலயர ்பள்ளிகெள் நீண்டகெகாலமகாகெ மூ்டப்படடு, அண 
தமயில்ைகான் திறககெப்படடுள்்ளன. அைனகால், குழந்தைகெளி்டம் 
இனம் ்ைரியகாை கெவதலயும், ்பயமும் இன்னும் கெகாணப்படு 
கின்றன. அைனகால், அவரகெளுககுத் ரைதவயகான மன்ல ஆரலகா 
சதனகெத்ள அளிப்பதில் சில ்பள்ளி ஆசிரியரகெள் ஈடு்படடுள்்ளனர.

ஆரலகாசதனகெள் ் வறறிகெரமகாகெ குழந்தைகெத்ள ் சன்றத்டய, 
குழந்தைகெள் மனம் விடடு ர்பச ரவணடும். இந்ை சிககெலகான நிதல 
யில் குழந்தைகெளின் ர்பசும் திறன் மடடுரம, அவரகெள் எதிர 
ர்காககியுள்்ள சவகால்கெளிலிருந்து அவரகெத்ள மீட்்டடுககெ உைவும். 
்மது கெல்வி முதறயின் அடித்ை்ளம் இவரகெள். இன்தறய குழந்தை 
கெளின் எதிரகெகாலம்ைகான் ் ம் ் காடடின் எதிரகெகாலம் என்்பைகால் அவரகெள் 
முன்னுரிதம ் கெகாடுத்துக கெவனிககெ்ப்டரவணடிய வரகெள்.

ஆனகால், சமுைகாயத்தில் கூடடுக குடும்்ப முதற 
ஏறத்ைகாழ மதறந்துவிட்ட நிதலயில், வீடடுக்கெகாரு 
குழந்தை என்ற நிதல உருவகாகி வருகிறது. ைனிக 
குடும்்ப வகாழகதகெ அதமபபில், கெணவன் - மதனவி 
இருவரும் ்பணிககு ் சல்ல ர்ரிடுவைகால், அவரகெள் 
குழந்தைகெளு்டன் ் சலவிடும் ர்ரம் மிகெவும் குதற 
வகாகெ இருககிறது. இைனகால், குழந்தைகெள் அவரகெ 
ளு்டன் ர்பசுவைறகெகான வகாயபபு மிகெவும் குதறந்து 
ர்பகாகிறது.

எனரவ, இவவதகெ குழந்தைகெள் ர்பச ்வகு 
்காடகெ்ளகாகின்றன. ் ்பரும்்பகாலும் ைனித்ரை இருககும் 
இககுழந்தைகெளு்டன் ர்பச எவருமில்லகாை கெகாரணத் 
ைகால் ர்பசத்்ைகா்டஙகுவதில் கெகால ைகாமைம் ஏற்படு 
கிறது. இது ் ்பறரறகா ருககு கெவதலதயயும், அதிரச் 
சிதயயும் அளிககிறது. இது ஒரு சமூகெ பிரச்தனயகாகெ மகாறிவருகிறது.

குழந்தைகெள் ர்பசுவது அவரகெளின் மரபுவழி, வ்ளரும் சூழல்கெளுக 
ரகெற்ப மகாறு்படுகின்றது. மூன்று வயது முடிந்தும் ர்பசகாை குழந்தை 
கெத்ள உ்டனடியகாகெ ர்பச்சு சிகிச்தச ைரு்பவரி்டம் கூடடிச் ்சன்று 
அைறகெகான கெகாரணஙகெத்ள கெண்டறிவது ் ல்லது. ்பகாரதவக குதற்பகாடு, 
ரகெட்டல் குதற்பகாடு உள்்ள குழந்தைகெளுககு ர்பசுவதில் ைகாமைம் 
ஏற்ப்டலகாம். அவரகெளுககு உ்டனடிசிகிச்தச ரைதவ.

்்பறரறகாரகெள் ைமது குழந்தைகெளின் மழதலப ர்பச்சில் மயஙகிப 
ர்பகாகும் கெகாலஙகெள் மிகெவும் இனிதமயகானதவ. ைகாய ர்பசும்ர்பகாது 
அவரின் உைட்டதசவுகெத்ளக கூரந்து கெவனித்து குழந்தைகெள் ர்பச 
முற்படுகின்றனர.

இந்ை நிதலயில் குழந்தைகெள் ைமது ைகாய்மகாழிதயக கெற்பைறகு 
அவரகெளின் அன்தனயின் ்பஙகும் ைந்தையின் ்பஙகும் மிகெவும் 
முககியமகானதவ. எனரவ அவரகெள் கெணிசமகான ர்ரத்தை குழந் 
தைகெளு்டன் ் சலவிடடு அவரகெள் ர்பசுவைறகெகான தீவிர முயறசிகெத்ள 
எடுககெரவணடும்.

எபர்பகாதும் ரவதல ரவதல என்று இருககும் ்்பறரறகாரின் 
குழந்தைகெள், ஒறதறப்்பறரறகாரகால் வ்ளரககெப்படும் குழந்தைகெள், 
அன்றகா்டம் குடும்்பப பூசல்கெளித்டரய வ்ளரும் குழந்தைகெள் ஆகி 
ரயகார ர்பச ் வகு ் காடகெ்ளகாகும். எந்ைவிைக கெகாரணமகாகெ இருந்ைகாலும், 
்ம்மகால் நிச்சயம் குழந்தைகெத்ளப ர்பச தவககெ முடியும்.

குழந்தைகெள் ர்பசுவைறகெகான சூழதல முைலில் ் ்பறரறகார குடும் 
்பத்தில் ஏற்படுத்தித் ைரரவணடும். குழந்தைதய அதனவரு்டனும் 
்பழகெ விடுவைன் மூலம் ் ்பறரறகார முயறசியில்லகாமரல அவரகெத்ள 
ர்பச தவத்தி்ட முடியும். மறற குழந்தைகெளு்டன் சுைந்திரமகாகெ வித்ள 
யகாடும்ர்பகாது அவரகெளுககு ர்பச்சு ைகானகாகெரவ வரும். இவவகாறு 
்சயவைகால் குழந்தைகெள் மறறவரகெளி்டம் ர்பசுவைறகெகான ரைதவதய 
ஏற்படுத்ை முடியும்.

யகாரரனும் ர்பசும்ர்பகாதுைகான் குழந்தைகெள் அதைப ்பகாரத்து ர்பச 
கெறறுக ் கெகாள்்ள முடியும். குழந்தைகெளுககு என்ன புரியப ர்பகாகின்றது 
என்று எணணி வி்டகாதீரகெள். நீஙகெள் என்ன ரகெட்டகாலும், அவரகெள் 
அைறகு ்பதில் அளிககெ முயல்வகாரகெள்.

்ம் வீடடிலுள்்ள ஒவ்வகாரு ் ்பகாருளின் ் ்பயதரயும் சுடடிககெகாடடி 

குழந்தைகெளுககு ர்பசக கெறறு ்கெகாடுப்பது ்ல்ல ்ைகா்டககெமகாகெ 
அதமயும். அம்மகா, அப்பகா, ்பகாடடி, ைகாத்ைகா ர்பகான்ற குடும்்ப உறவு 
முதறகெத்ளயும் எபர்பகாதும் கூறி, அவரகெத்ளயும் ் சகால்ல தவககெ 
லகாம். இதுரவ குழந்தைதய ர்பச தவககெ சிறந்ை வழியகாகும்.

இரவு ர்ரத்தில் ்படுகதகெககு ் சல்லும்ர்பகாது கெதைகெத்ள ் சகால்லி 
தூஙகெ தவககெலகாம். இதுவும் குழந்தையின் ர்பச்சுத்திறதன முன்ரனற 
றும். இைனகால் உ்டனடி ரவறு்பகாடத்டக கெகாண முடியகாது. என்றகாலும் 
உஙகெளுககு அவரகெள் ர்பசுவதில் மனநிதறவு கித்டககும் வதர 
முயறசி ் சயவதை விடடு வி்டகாதீரகெள். ஆடு, மகாடு, ் காய, ்பறதவகெள் 
ஆகியவறறின் சத்ைத்தை அவரகெளுககு ் சகால்லிக கெகாடடுஙகெள்.

எளிய குழந்தைப ்பகா்டல்கெத்ள, குழந்தைகெள் சகாபபிடும்ர்பகாது 
்பகாடிக கெகாட்டலகாம். இதை திரும்்பத் திரும்்பக ரகெடகும்ர்பகாது அவர 
கெளும் ஒரு ் காள் அதைப ்பகாடுவகாரகெள். அவரகெள் ரகெடடு திரும்்பச் 
்சகால்லும் வதர ் ்பகாறுதமயு்டன் கெகாத்திருஙகெள். அவரகெள் ஒரு ் காள் 
நிச்சயம் ் சகால்லுவகாரகெள். குழந்தைகெத்ள ர்பச தவககெ இதுவும் ஒரு 
வழியகாகும். ் வறும் ர்பச்சு மடடும் ர்பகாைகாது. அவரகெத்ளயும் மீண 
டும் மீணடும் ் சகால்லச் ் சகால்லுஙகெள்.

சிறிய வகாரத்தைகெத்ள ்சகால்லிக ்கெகாணர்ட இருஙகெள். அது 
அககுழந்தையின் ்்பயரகாகெக கூ்ட இருககெலகாம். அந்ைப ்்பயதர 
இரவு ர்ர கெதைகெளில் ்பயன்்படுத்ைலகாம். இதை்யல்லகாம் ரகெடகும் 
குழந்தைகெள் ் வகு சீககிரம் ர்பசி விடுவகாரகெள். ் வீன ் ைகாழில்நுட்ப 
சகாைனஙகெத்ளப ்பயன்்படுத்தியும் அவரகெத்ள விதரந்து ர்பசச் ் சயய 
்ம்மகால் முடியும்.

 குழந்தைகெள்ைகான் ்மது எதிரகெகால ்ம்பிகதகெ. அவரகெளின் 
்மகாழித்திறனும், ர்பச்சுத்திறனும் அவரகெளின் ஆளுதமககு ரமலும் 
்மருகு ரசரககும். அவரகெத்ள வழி்்டத்ை ரவணடிய கெ்டதம 
்்பறரறகாரகெளுககும், சமூகெத்திறகும் உள்்ளது. ் ல்ல ர்பச்சகாறறல் ் ்பறு 
வது, பின்னகாளில் அவரகெள் ைஙகெள் ் சகாந்ை வகாழவில் ஏற்படும் பிரச் 
சதனகெளுககு எளிதில் தீரவு கெகாண உைவும். அைனகால் ் ல்ல சமுைகா 
யம் உருவகாகும். எனரவ இனியகாவது குழந்தைகெள் சுைந்திரமகாகெ ர்பசு 
வைறகு ் காம் உைவிடுரவகாம்.
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கியூபா நாட்டில் பாடிஸ்ாவின் 
பட்த்துடை சா்வாதிகா 

ரத்டதை 1958ஆம் ஆண்டு பி்ல் 
காஸட்டரா தூக்கியெறிநதைடபாது 
ஏறபட்் புரட்சிக்குப் பின் தைறடபாது 
அடைதிொன ைருத்துவப் புரட்சி 
ஏறபட்டுள்ளது. க்நதை பத்தைாண்டு 
களில் கியூபாவின் உயிரி யதைாழில் 
நுட்பத் துடை, யபாது சுகாதைாரம் 
ைறறும் ைருத்துவ உதைவி டதைடவப் 
படும் நாடுகளுக்கு ைருத்துவாக்ட்ள 
அனுப்பும் ைருத்துவ பன்னாட்டிெம் 
டபான்ைவறறில் ஏறபட்் வ்ளாச்்சி 
இநதை ைருத்துவப் புரட்சிக்கு வித் 
திட்்து.

யகாவிட்-19 யபருநயதைாறறிடன 
எதிாத்்துப் டபாரா் ஐநது தைடுப் 
பூசிகட்ள உருவாக்கிெ கியூபா, 
அநதை நாட்டின் ைக்கள எண்ணிக் 
டகயில் 93 சதைவீதைத்தினருக்கு அத் 
தைடுப்பூசிகட்ள வழங்கி ஓா் இடை 
ெறை சாதைடனயிடன நிகழ்த்தியுள 
்ளது. ஃடபசா் ைறறும் ைா்ான்ா 
டபான்ை புதிெ ைறறும் விடையுொந்தை 
தூதைனரி (எம்ஆாஎ்ன்ஏ) தைடுப்பூசி 
களின் டைல் கவனம் யசலுத்திெ 
உைகம் கியூபாவின் இச்சாதைடன 
யிடன கவனிக்கவில்டை.

இச்சாதைடனக்கு காரைைான 
கியூபா ைரபணு யபாறியிெல் ைறறும் 
உயிரித் யதைாழில்நுட்ப டைெம் 
ைறறும் ஃபின்டை இன்ஸடிடியூட் 
ஆஃப் வக்சின்ஸ ஆகிெவறறின் 
யசெல்பாடுகட்ள ‘டநச்சா’் என்ை 
அறிவிெல் இதைழ் யவளியிட்்து.

உைகின் குடைநதை வருைானம் 
யகாண்் நாடுகள தைங்கள நாட்டின் 
யபாரு்ளாதைார டைம்பாட்டிறகாக 
பைக்கார நாடுகட்ள எதிாட்நாக்கிக் 
காத்திருக்கும் சூழலில் அறுபது 
ஆண்டுக்ளாக அயைரிக்காவின் 
வாத்்தைகத் தைட்யினால் யைருகூட்்ப் 
பட்் கியூபா யகாடரானா தீநுண் 
மியினால் பாதிக்கப்பட்் கரீபிென் 
தீவு ைக்கள மீண்டு வர தைடுப்பூசிகட்ள 

அனுப்பிெது. ஃடபசா் ைறறும் 
ைா்ான்ா டபான்ை தைடுப்பூசிகட்ளப் 
பறறி கிட்்த்தைட்் அடனத்து ஊ் 
கங்களும் யசய்தி யவளியிட்் 
சூழலில் 2021ஆம் ஆண்டில் கியூபா 
உைகின் சிை நாடுகளுக்கு தைடுப்பூசி 
கட்ள அனுப்பிெ யசய்தியிடன 
‘ஹவானாவில் இருநது யவளிவரும் 
நல்ை யசய்தி’ என்ை தைடைப்பில் 
இரண்டு யசய்தி நிறுவனங்கள 
ைட்டுடை யவளியிட்்ன.

யகாவிட்-19 பாதித்தைவா்களின் 
எண்ணிக்டக அதிகரித்தைதைால் உரு 
வான அவசர நிடை காரைைாக 

கடுடைொன யபாரு்ளாதைார யநருக் 
கடிக்கு இட்யிலும் தைங்கள நாட்டு 
வ்ளங்கட்ளயும் ஆராய்ச்சி திைடன 
யும் ைட்டுடை யகாண்டு யசாநதைத் 
தைடுப்பூசிகட்ள உருவாக்க டவண்டும் 
என்ை உறுதியிடன கியூபா எடுத்தைது. 
ஓராண்டு காை முெறசியின் விட்ள 
வாக 1.13 டகாடி ைக்கள எண் 
ணிக்டக யகாண்் கியூபா ஐநது 
தைடுப்பூசிகட்ள உருவாக்கிெது. 
இநதை ஐநதில் நான்கு தைடுப்பூசிகள 

யகாடரானா தீநுண்மிக்கு எதிராக 90 
சதைவீதை பாதுகாப்டப வழங்குவதைாக 
அநநாடு கூறுகிைது.

2022ஆம் ஆண்டு டதை ைாதைம் 
2 0ஆம் நாள நிைவரப்படி , 
கியூபாவில் 86.54 சதைவீதைம் டபா் 
முழுடைொக மூன்று தைவடை தைடுப் 
பூசிகட்ள எடுத்துள்ளனா் என்றும் 
டைலும் 7 சதைவீதைம் டபருக்கு ஒன்று 
அல்ைது இரண்டு தைவடை தைடுப் 
பூசிகள டபா்ப்பட்டுள்ளது என் 
றும் ‘அவா் டவால்்ட் இன் ட்ட்்ா’ 

என்ை அறிவிெல் இடைெதை்ளம் 
யதைரிவித்துள்ளது. ஒரு சின்னஞ்சிறிெ 
நாடு யசாநதை தைடுப்பூசிகட்ளத் தைாடன 
தைொரித்து அதைன் ைக்கள எண்ணிக் 
டகயில் 90 சதைவீதைத்திறகும் அதிக 
ைாடனாருக்கு டபாடுவது ஒரு 
நட்முடைச் சாத்திெங்களில் அரி 
தைானது என்றும் இது ஒரு நம்ப முடி 
ொதை சாதைடன என்றும் கி்ளாஸடகா 
ைறறும் ்ல்ஹவுசி பல்கடைக்கழ 
கங்களின் கல்விொ்ளாக்ள யதைரிவித் 
துள்ளனா.்

மிகவும் முன்டனறிெ பைக்கார 
நாடுகளகூ் உயிரி யதைாழில்நுட்பத் 

துடையின் சாத்திெக்கூறுகள குறித்து 
அறிொதை ைறறும் புரிொதை 1980ஆம் 
ஆண்டு காைகட்்த்தில் காஸட்டரா 
இத்துடையில் ொரும் நம்பமுடிொதை 
அ்ளவில் ஒரு பில்லிென் அயைரிக்க 
ய்ாைா ்முதைலீடு யசய்தைாா.் அறிவுசாா் 
யசாத்துரிடை மூைம் தைங்கள 
ஆராய்ச்சி ைறறும் டைம்பாட்டுக்குத் 
தைட்கள ஏறப்ாதை வடகயில் 
உயிரி யதைாழில்நுட்ப அறிவிெடை 
பகிாந்து யகாள்ளத் தைொராக இருநதை 

தி.ஜெயராஜ்
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உலகின் குறைந்த உலகின் குறைந்த 
வருமானம் ஜ�ாண்ட வருமானம் ஜ�ாண்ட 
நாடு�ள் ்தங�ள் நாடு�ள் ்தங�ள் 

நாட்டின் ஜ�ாருளா்தார நாட்டின் ஜ�ாருளா்தார 
மமம்�ாட்டிற�ா� மமம்�ாட்டிற�ா� 

�ணக�ார நாடு�றள �ணக�ார நாடு�றள 
எதிா்மநாககிக எதிா்மநாககிக 

�ாத்திருககும் சூழலில் �ாத்திருககும் சூழலில் 
அறு�து ஆணடு�ளா� அறு�து ஆணடு�ளா� 

அஜமரிக�ாவின் அஜமரிக�ாவின் 
வா்த்்த�த் ்தற்டயினால் வா்த்்த�த் ்தற்டயினால் 
ஜமருகூட்்டப் �ட்்ட ஜமருகூட்்டப் �ட்்ட 
கியூ�ா ஜ�ாமரானா கியூ�ா ஜ�ாமரானா 
தீநுணமியினால் தீநுணமியினால் 

�ாதிக�ப்�ட்்ட �ரீபியன் �ாதிக�ப்�ட்்ட �ரீபியன் 
தீவு மக�ள் மீணடு வர தீவு மக�ள் மீணடு வர 

்தடுப்பூசி�றள ்தடுப்பூசி�றள 
அனுப்பியது.அனுப்பியது.
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அமெரிக்கா, பின்காந்து ெற்றும் 
்னடகா நகாட்டு ஆரகாய்ச்சி மெய 
ங்ளுககு தங்ள் நகாட்டு அறி 
விய்காளர்மள முனனகாள் 
ச�காவியத் ஒனறிய ஆரகாய்ச்சி 
யகாளகா்் ளுடனஅனுப்பி மைத் 
தகாகா.்

இதன விமளைகா் 1980ஆம் 
ஆண்டு்ளில் இருந்து தற்சபகாது 
ைமர உயிரி ெருந்து (பசயகா-

ஃபகாகாெ்கா) ் ண்டுபிடிப்பு எனபது 
கியூபகா நகாட்டின தனித்துை அமட 
யகாளெகா் இருந்து ைருகிறது. 
ஈரல் அழற்சி (மெபமடடிஸ்), 
இளம்பிள்மளைகாதம் (சபகாலிசயகா) 
ெற்றும் மூமளக்காய்ச்�ல் 
சபகானற உயிருககு ஆபத்தகான 
சநகாய்்ளுககு எதிரகா் குமறந்த 
விம் ெருந்து்மளக ்ண்டு 
பிடிப்பதற்்கான முயற்சி கியூபகா 
வில் ஏற்பட்டது.

உ்கின சைமறந்த நகாட்டிலும் 
இல்்காத மெயப்படுத்தப்பட்ட 
திட்டமிடல் அமெப்பு ்காரண 
ெகா் மபகாருளகாதகாரம் �காகா்ந்த 
முடிவு்மள கியூபகா நகாட்டு அரசி 
மனத் தவிர சைறு யகாரும் எடுக 
்சைகா ம�யல்படுத்து ைசதகா 
இய்காது. இச்சூழலில் தங்ள் 
நகாட்டு ெக்ளின அனறகாடத் 
சதமை ் ளுககு உருமளககிழங 
கிமன ைழங் இய்காத ்கா் 
்ட்டத்திலும் பத்தகாண்டு்ளுக 
குள் நகாட்டிமன மினெயெகாககு 
ைது, இரண்டமர ஆண்டு்ளில் 
்ல்வியறிவினமெமய ஒழிப்பது 
ெற்றும் ெருத்துை பன னகாட்டி 
யம் சபகானற மி்ப்மபருந் திட் 
டங்மள திறமெயகான முமற 
யில் ைடிைமெத்து ம�யல்படுத் 
தியது.

குமற ந்த  ைருெ கானம் 
ம்காண்ட நகாடு்ள் அைகா்் ளின 
உயிரி மதகாழில்நுட்பத் திறமன 
செம்படுத்து ைதற்கும் உயிகா் 
்காககும் ெருந்து ் மள குமறந்த 
விம்யில் உற்பத்தி ம�ய்ைதற் 
கும் ஏற்ற ைம்யில் உதவுை 
தற்கு உருைகான மதற்கு-மதற்கு 
மதகாழில்நுட்ப ெகாற்று ம்காள்ம் 
யிமன உ்்ளவில் நமடமு 
மறப்படுத்த கியூபகா மி்ப் 
மபரும் பணியகாற்றி ைருைதகா் 
உ்் சு்காதகார மெயம் கூறுகி 
றது. உ்கின மதற்கில் உள்ள 
ைளரும் நகாடு்ளுககிமடசய 
யகான அறிவு, ைளங்ள் ெற்றும் 
மதகாழில்நுட்ப பரிெகாற்றம் 
குறித்து விைரிக் ைர்காற்று 
ரீதியகா  ம க்ாள்ம் ைகுப்பகாளகா்் ள் 
ெற்றும் ்ல்வியகாளகா்்ளகால் 
பயனபடுத்தப்படும் பதசெ 
மதற்கு - மதற்கு ஒத்துமழப்பு.

அறிவியல் ச்காட்பகாடு்மள 
்ற்பிக் ெற்றும் ் ற்றுகம்காள்ள 
்மடப்பிடிக்ப்படும் ஆழெகான 
்ல்வி முமற ெற்றும் நகாட்டின 
�மூ் ந்னுக்கான மபகாருளகாதகார 
அடிப் பமடயில் சீரமெக்ப் 
பட்ட ஆரகாய்ச்சி ெற்றும் செம் 
பகாட்டு ம�யல்பகாடு ் ள் உ்்ம் 
ெதிககும் ஒரு சிறந்த ெருத்துை 
உயிரி மதகாழில்நுட்பத் துமற 
யிமன கியூபகா உருைகாக் உத 
வியது.

கியூபகா அளவுககுள்ள நகாடகான 
இ்ஙம்சயகா ம்காசரகானகாமைக 
்காரணம் ் காட்டிசய இருந்த நிம் 
யிலிருந்து அதளபகாதகாளத்திற்குள் 
விழுந்துள்ளது. நகாட்மட ைழி 
நடத்துபைர்ளின தூரசநகாககும், 
சிந்தமனயும்தகான அதற்்கான 
்காரணங்ள். 

மநருக்டிமிக் மபகாருளகாதகார நிம்மெககும் 
சபகாரகாட்டங்ளுககும் ெத்தியில் இ்ங 

ம்யின அடுத்த தம்ைர யகார எனபதில் அதி்ம் 
குழப்பெகான சூழச் ் காணப்படுகிறது. 'ச்காத்தகா ச்கா 
செகாம்' எனபது ஆஙகி்ச் சுச்கா்ெகா் இருககிறசத 
தவிர அது சிங்ள மெகாழியில் 'ச்காத்தகா ம்தரட்ட 
யனன' எனறு மபரும்பகானமெச் சிங்ளைர்ளகால் உச் 
�ரிக்ப்படவில்ம் எனபமதக ் ைனத்தில் ம்காள்ள 
சைண்டும். ஆஙகி்ம் ்ற்்காத மபரும்பகானமெச் 
சிங்ள ெக்ள் ம்காழும்மப மெயப்படுத்தி  ைகாழும் 
ஆஙகி்ம் ் ற்ற தரப்பினமரக ் டுைகா (ைகாள்) எனசற 
கூறுைர. மைள்மளக்காரனுடன ச�ரந்து நினறு 
ஆஙகி்த்தில் ் மதத்துப் புழஙகிச் �காதகாரண சிங்ள 
ெக்மளக ்ழித்துவிட்ட அல்்து மைட்டிவிட்ட 
கூட்டம் எனபசத அதன அரத்தம். இமதவிட மி் 
நீண்ட ்கா்ெகா்சை 'ம்காழும்பட்ட கிரி அப்பிட்ட 
ம்க்ரி'' எனற முதுமெகாழி ஒனறும் கிரகாெத்துச் 
சிங்ளைரின ெனதில் ஆழெகா்ப் பதிந்திருககிறது. 
அதகாைது தகாயின மும்ப்பகாம்க ம்காழும்பில் 
உள்ளைர்ள் முழுமெயகா் உறிஞ்சிக குடித்தபின 
பகாலில்்காத மைறும் மும்மயக ம்க்ரிக்காமயச் 
சூப்புைதுசபகா் எம்மெச் சூப்ப விட்டிருககிறகார்ள் 
எனபமதப் மபகாருளகாதகார அரத்தத்தில் கூறுைர. 
அதகாைது நல்்மை எல்்காைற்மறயும் ம்காழும்பில் 
உள்ளைர்ள் எடுத்துவிடுைர எனபசத அதன 
அரத்தம். அந்தக ம்காழும்பு ைரக்ம் தகான இள்ஙு 
மபருமெடுப்பில் சபகாரகாடியும் ைருகிறது.

யார் தலைவர்...?
'ச்காத்தகா ச்கா செகாம்' சைiம்த்திட்டத்தில் ் காலி 

மு்த்திடலில் மு்காமிட்டுள்ளைர்ள் எந்த ஒருைமரயும் 
தம்ைரகா் திருநிம்ப்படுத்தவில்ம். இது 
இ்ஙம்யின மபரும்பகானமெச் சிங்ளைருககுப் 
சபகாரகாட்டத்தின மீது �ந்சத்த்மத ஏற்படுத்தியிருக 
கிறது. ்காலிமு்த்திடலில் மு்காமிடட்டுள்ளைர்மள 
சநகாககி இதுைமர எந்தச் சிங்ள அரசியல் ்ட்சித் 
தம்ைர்ளும் ம�ல்்வில்ம். சபகாரகாட்டத்தில் 
ஈடுபட்டுள்ளைர்ளும் யகாமரயும் அமழக்வும் 
இல்ம். நகாடகாளுெனற உறுப்பினர்ள் 225 சபரும் 
வீட்டுககுச் ம�ல்்சைண்டும் எனபசத அைர்ளின 
முககிய ச்காரிகம்யகாகும்.

நி்மெ இவைகாறிருக் பகாத யகாத்திமர, ைழிெறிப்பு, 
உருைப் மபகாம்மெ்மள எரிப்பது, �ைப்மபட்டி ஊர 
ை்ம், ் கா்ம்சபகா் சைடமிட்டு ஆடுைது, ஒப்பகாரி, 

மதகாய்ல் நடனம், மதருககூத்து, எனப் பல்சைறு ைம் 
யகான அர� எதிரப்புப் சபகாரகாட்டங்ள் அதற்ம்திரகான 
்ண்ணீரப்பும் துப்பகாககிச் சூடு என நடந்து அரசுககு 
எதிரகான சபகாரகாட்டத்தில் ரம்புக்மனயில் ஒருைர 
ம்கால்்ப்பட்டிருககிறகார.

எம்மிடம் தாருங்கள்
இமடக்கா் அரசு ஒனறு அமெயுெகா் இருந்தகால் 

அதிலும் நகாசன தம்மெ அமெச்�ர - எனகிறகார 
ெகிந்த ரகாஜபக�. இமளஞர்ள் விரும்பினகால் நகான 
தம்மெ அமெச்�ர பதவிமய ஏற்்த் தயகார - 
எனகிறகார ரணில். அரம� நடத்த முடியகாவிட்டகால் 
எனனிடம் ம்யளித்துவிட்டு வீட்டுககுப் சபகாங்ள் 
- எனகிறகார �ஜித். தமிழரிடம் தம்மெப் பதவிமய 
ைழஙகினகால் தற்சபகாதுள்ள மபகாருளகாதகார மநருக 
்டிமய இ்குைகா்த் தீரக் முடியும் - எனகிறகார ம�ல் 
ைம் அமடக்்நகாதன. ைடககுக கிழககு ெகா்கா 
ணங்மளப் பணம் ம்காடுத்து ைகாஙகும் ைல்்மெ 
பு்ம்மபயர தமிழருககுண்டு அமதச் ம�ய்தகால் இ்ங 
ம்யின மபகாருளகாதகாரத்மத விமரவில் சீரம�ய்ய 
முடியும் - எனகிறகார விகசனஸ்ைரன.

மகிநதவின் க்காரிகல்க
ெகிந்த ரகாஜபக�மையும் அர� தம்ைர ச்காத்தகா 

பயமையும் பதவி வி்குெகாறு ச்காரிய பினனரும் 
ெகிந்த ரகாஜபக� இனிசெலும் தகாசன பிரதெர எனறு 

தனனளவில் அறிகம் 
விட்டிருப்பதகால் அைருககு 
ஏற்்னசை சிங்ள ெக்ள் 
ெத்தியில் இருந்த ெதிப்புக 
குமறைமடந்துள்ளது. நீர 
ம்காழும்பில் �ைப்மபட்டியில் 
அைரது படத்மத ஒட்டிய 
பினபும் மூப்புக ் காரணெகா்த் 
தடுெகாறும் சூழலும் அைருக 
குக ் டுமெயகான ைருத் தம் 
என ஊட்ங்ள் சுற்றி 
ைமளத்துத் தகாககி ைரும் 
நிம்யிலும்  சிைப்பு ச் 
�கால்மை சபகாரத்த எைரும் 
(ெகிந்த குடும்பத்தைர்ள்) 
அரசியலில் இருக்ககூடகாது 
எனற மபகாதுைகான சபகாககு 

ஒனறு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிம்யில் ெகிந்தவின 
தம்மெமய எந்தள வுககு ெக்ள் ஏற்றுக ம்காள் 
ைகார்ள் எனபது ச்ள்விக குறிசய.

ரணிலின் ஆலை
நகாட்டில் மி்வும் ம�ல்ைகாககுப் மபற்ற ் ட்சியகான 

''க�ொழும்பட்ட கிரி
அப்பிட்ட க�க�ரி''

நியூடடன்

rj;jkpd ;wp ...



17
thukyu; 30 சித்திரை  06

ரைகாசி 2022

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 
2020 தேரேலில் ஓர 
ஆசனத்ேக்கூடப் 
பெறவில்்லை. அேன் 
ே்லைவரான ரணில் 
விக்கிரமசிஙக, கரு 
பெயசூரிய ஆகி தயா் ர 
மக்கள் ஓரமகட்டி 
யுள்்ள நி்லையில் நாடு 
முழுதும ஐ.தே.க. 
ப ெற்றுக்பக ாணட 
வாக்குக்்ள ்வதது 
விகிோசாரப் பிரதி 
நிதிததுவ  மு்ற 
மூலைம ஓர ஆசனம 
வழஙகப்ெட்டது . 
அநே இடததுக்கு 
யார நாடாளுமன்றம 

பசல்வது என்ற தீரமானத்ே ஏறதோழ ஒரு 
வருட காலைமாக அநேக் கட்சி உறுப்பினரக்ளால் 
எடுக்க முடியாே நி்லையில் அநேப் ெேவியில் 
இருப்ெேற்குத ேனது பவட்கத்ேபயல்லைாம 
க்்ளநதுவிட்டு நாடளுமன்றம பசன்றவர ரணில். 
இப்ெடியான அடிமட்டத தோல்வியின் பின்பும 
ரணில் ே்லை்ம அ்மசசராக நி்னப்ெது 
தவடிக்்கயானது.

சஜித்தின் க�ோமோளிப் கேச்சு
எப்தொதும ஒரு முஸொததிக்காரன்தொலை 

க்ேக்கும சஜித பிதரமோசவின் முகம இநேச 
சமூகததில் எநேப் பிரசசி்ன்யயும உள்வாஙகி 
யேற்கான அறிகுறிக்்ளக் காட்டது இருக்கிறது. 
இநே நி்லையில் இலைங்க ேற்தொது எதிரபகாள் 
ளும பொரு்ளாோரப் பிரசசி்ன, ஏற்றுமதி 
வரதேகம, பொருள் ேட்டுப்ொடு, ென்னாட்டுச 
சிக்கல்கள், ென்னாட்டு வி்லைதயற்றம தொன்ற 
வற்்ற உடனடியாகக் ்கயாணடு தீரக்கும 
வல்லை்ம சஜிததிடம இல்்லை என்ெது பொது 
வாகத பேரிநே விடயம. ம்லைதொலை இருக்கின்ற 
பிரசசி்னகள் எ்ேயும கருததில் எடுக்காது 
ோன் ே்லை்ம அ்மசசர ஆனால் எல்லைாவற் 
்றயும நி்றதவற்றுதவன் என்ெதும நி்றதவற்று 

அரச ே்லைவர மு்ற்ய ஒழிக்கதவணடும 
என்ெதும (அவரது ேந்ே பிதரமோச அநே 
அ தி க ா ர த ் ே 
்வதது அரசியல் 
நடததியவர. அ்ே 
வ்வதது 1988-89 
காலைப் ெகுதியில் 60 
ஆயி ரம வ்ரயான 
சிங க்ள மக்க்்ள 
தெ.வி.பி. என்ற 
த ெ ா ர ் வ யி ல் 
பகான்று குவிதோர. 
ேற்தொது ரமபுக் 
க்னயில் ஒருவர 
பகால்லைப்ெட்ட்ே 
வன்்மயாக கண 
டிக்கிறார) சிஙக்ள 
மக்க்்ளக் கவரப் 
தொவ தில்்லை.

சசல்வம் அடைக் 
�ல நோதனின் விருப்ேம்

ேமிழரிடம ஆட்சிப் பொறுப்்ெக் ் கயளித 
ோல் இலைங்க எதிரதநாக்கும பொரு்ளாோரப் 

பிரசசி்னக்்ள மிகக் 
குறுகிய காலைததில் 
தீரக்கமுடியும எனச 
பசல்வம அ்டக்கலை 
நாேன் குறிப்பிட்டுள் 
்ளார. 2013இல் கூட்ட 
்மப்பின் ் கக்கு எட் 
டிய  வடம ாக ாண 
ச்ெ்யதய நடதே 
முடியாது தினமும 
சண்ட பிடிதே ஒரு 
கட்சி எவவாறு பெரும 
ொன்்மச சிஙக்ள 
வ்ர ஆ்ள முடியும. 
எநே விடயததிலும 
ஒற்று்ம இல்லைாே 
ேமிழ்த ே்லைவரக 
ளுக்கு அப்ெடி ஒரு 

ேகுதி வரப்தொவதுமில்்லை. சிஙக்ளவர அநே 
்ளவுக்குக் கீழானவரகளும அல்லை.

விக்கியின் விருப்பு
ேமிழ் மக்கள் வடக்குக் கிழக்கு நிலைத்ேப் 

ெணம பகாடுதது வாஙகும வல்லை்மயுடன் 
இருக்கிறாரகள், ேமிழ் மக்களுக்கான அரசியல் 
தீரவு ஒன்்ற முன்்வதோல் ேமிழதர ேமது ோய் 
நிலைத்ே அபிவிருததி பசய்து பகாள்வதுடன் 
இலைங்க அரசு எதிரதநாக்கும ெண பநருக் 
கடி்யயும தீரதது ் வக்க முடியும என்று சவால் 
விடுக்கிறார விக்தனஸவரன். வடமாகாண ச்ெ 
முே்மசசராக இருநேதொது பிரிதோனியா, கன 
டாவுக்குச பசன்று 
புலைமபெயர ேமி 
ழ ர களிடமிருநது 
ெணத்ே இதுவ்ர 
இ லை ங ் க க் கு க் 
பகாணடு வநதிருக்கி 
றாரா விக்தனஸவரன். 
அநேப் ெணம அவ 
ரது ் கக்கு இதுவ்ர 
எ ட் டவுமில்்லை . 
எ்ேயாவது கடநே 
காலைததில் சாதிதே 
வரகத்ள உறுதிபமாழி 
க்்ள மக்களுக்குக் 
பகாடுக்க முடியும. 
அவவாறு யாரும 
இதுவ்ர மக்கள் நம 
புமெடியாக உருவாக 
வில்்லை. ராெெக்சாக்களின் கட்ட்மப்்ெ 
உ்டப்ெேற்கு அவரக்்ளவிட வீரியம 
மிக்கவரகள் யாரும க்ளமிறஙகியோகத பேரிய 
வில்்லை. ேற்தொதுள்்ள பிரசசி்ன சிஙக்ள மக் 
கள் ேமது மக்க்ளாட்சி உரி்மக்காகப் தொராடி 
வரும விடயமாகும. அவரகள் வி்ரவில் 
ேமக்கான அரசியல் கட்ட்மப்பு ஒன்்ற உரு 
வாக்கிக் பகாள்வாரகள். 

அேன் பின்னர ேமிழ், முஸலிம மக்களுக்கு 
ெ்ழய வாழக்க்கதய போடரும.

''க�ொழும்பட்ட கிரி...

பகாதரானா தீநுணமி ொதிப்பிலிருநது உலைகம இன்னும முழு்மயாக 
மீ்ளவில்்லை. அடுதே அ்லை எப்தொது வருதமா என்கிற பீதி ஒருபுறம 
இருக்கதவ பசய்கிறது. மீணடும ெ்ழய வாழ்க்்க எப்தொது திருமபும 
என்கிற தகள்விக்கு வி்ட இல்்லை. பகாதரானாவுடன் வாழப் ெழகிக் 
பகாள்ளுஙகள் என்கிற குரல்கள் தகட்ெதுோன், இப்தொது மக்களுக்கு 
உள்்ள ஒதர வாய்ப்பு.

வீட்்டவிட்டு பவளிதய வநோல், முகக்கவசம; ் கக்்ள அடிக்கடி 
தசாப்பு நீரால் கழுவுேல், சமூக இ்டபவளி தொன்ற்வ எழுேப்ெடாே 
விதிக்ளாகிவிட்டன. ஆனால், பகாதரானா ஏற்ெடுததிய ோக்கதோல் 
உடல் நலை்னப் தெணுவது, உடற்ெயிற்சி பசய்து உட்லைக் கட்டுக் 
தகாப்ொக ் வததுக்பகாள்வது, மூசசுப் ெயிற்சி்ய பசய்து சுவாசத்ேச 
சீராக ்வததுக்பகாள்வது எனப் ெலைரும ெலை வழிகளில் ஈடுெடத 
போடஙகிவிட்டாரகள்.

அநே வ்கயில் பொதுப் தொக்குவரததுக்கு குட்்ெ பசால்லைத 
போடஙகியிருக்கிறாரகள் ‘பசாகுசுவாசிகள்’ என்று பெயபரடுதே 
பிரிட்டன்வாசிகள். பொதுப் தொக்குவரத்ேப் ெயன்ெடுததினால், 
பகாதரானா போற்றிவிடுதமா என்கிற அசசமோன் இநேத ேயக்கததுக்குக் 
காரணம. கார அல்லைது பொதுப் தொக்குவரதது மூலைம சுற்றிவநேவரகள், 
ேற்தொது கிடப்பில் தொட்டு்வததிருநே இருசக்கர தமாட்டார வாகனம 
அல்லைது ் சக்கி்்ளத தூசுத ேட்டத போடஙகியிருக்கிறாரகள்.

பகாதரானா ்வரஸ, உடல் நலைம சாரநதும தநாய் எதிரப்புச சக்தி 
்யப் ெலைமாகப் தெண தவணடிய அவசியத்ேயும உலைகுக்கு எடுதது 
்ரததுள்்ளது. எனதவ, இருசக்கர தமாட்டார வாகனத்ேவிட, ் சக்கி 
ளில் பசல்வது உடல்நலைனுக்கு நல்லைது என்ெோல், ் சக்கிள் ெக்கம ேஙக 
ளு்டய ொர்வ்யத திருப்பியிருக்கிறாரகள் பிரிட்டன்வாசிகள். கடநே 
ஓராணடில் மட்டும பிரிட்டனில் ் சக்கிள் விற்ெ்ன 100 மடஙகு அதி 
கரிததிருக்கிறோம. பிரிட்டனில் உள்்ள ் சக்கிள் க்டகளில் முன்பு வாரத 
துக்கு 20-30 ் சக்கிள் விற்ெ்னயாவதே பெரிய விஷயம. இப்தொது 
தினமும 40-50 ் சக்கிள்கள் விற்ெ்னயாவோகச பசால்கிறாரகள்.

இஙகிலைாநது மட்டுமல்லை, ஐதராப்பிய நாடுக்ளான பெரமனி, பிரான்ஸ, 
ஸபெயின், இதோலி தொன்ற நாடுகளிலும மீணடும ்சக்கிளுக்குத 
திருமெத போடஙகியிருக்கிறாரகள். ெணக்கார நாடுகள் நி்றநே ஐதராப் 
ொவில் ் சக்கி்்ளப் ெயன்ெடுதேதவணடிய நி்லைக்கு ் லைஃப் ஸ்ட்லை 
மாற்றிவிட்டிருக்கிறது பகாதரானா ் வரஸ. இநதியாவிலுமகூட ் சக்கிள் 
களின் விற்ெ்ன 20 சேவீேம வ்ர அதிகரிததிருப்ெோகச பசால்கிறாரகள். 

பகாதரானா ோக்கம ஒருபுறம காரணம என்றால், அதிகரிததுவரும பெட் 
தரால், டீசல் வி்லை உயரவும இன்பனாரு காரணம.

எது எப்ெடிதயா, பகட்டதிலும ஒரு நல்லைது! ஆனால், இலைங்கயில் 
அப்ெடியில்்லை என்று நிமமதிய்டயலைாம. எல்தலைா்ரயும ்சக்கிள் 
ஓட்வக்கும மிகப்பெரும திட்டத்ே தநாக்கி ஆட்சியா்ளரகத்ள நகரநது 
பகாணடிருக்கிறாரகள்!



bladder) என்று பெயர். சிலருக்கு சிறுநீர்ப் பெயில் தபைச் சுருக்்கம் 
ஏறெடும். அப்்ெோது சிறுநீர்ப்பெ நிரம்ெோ ்ல்ய சிறுநீர் ்கசியும். 
அதறகு ‘அதீத பையலூக்்கச் சிறுநீர்ப்பெ’ (Overactive bladder) 
என்று பெயர்.

என்னெனனெ வகைைள் உள்்ளனெ?
சிறுநீர்க் ்கசிவில் ெல வப்க உண்டு. முதலோவது ‘அழுததக் ்கசிவு’ 

(StreSS incOntinence). அடிவயிறறில் அழுததம் ஏறெட்டு, 
சிறுநீர்ப்பெ அழுததப்ெட்டு, சிறுநீர்க்்கசிவு ஏறெடுவது இநத வப்க. 
்கனமோன பெோருட்்கபைத தூக்கும்்ெோது, ெலமோ்கத தும்மும்்ெோது, 
இருமும்்ெோது, சிரிக்கும்்ெோது சிறுநீர்க் ்கசிவு ஏறெடுவது 
இதனோல்தோன். நீரிழிவு ்�ோயோளி்கள் உட்ெட ஒரு 
சிலர் அடிக்்கடி சிறுநீபர அடக்குவோர்்கள். அப் 
்ெோது சிறுநீர்ப்பெ வோல்வில் அழுததம் 
ஏறெட்டு, அது வழுவிழநது, சிறு 
நீர்க் ்கசிவுக்கு வழிவிடும்.

உட ற ெருமன் , 
்க ர் ப் ெ ம் , 
கு ட ல் 

்கட்டி்கள், 
மலச்சிக்்கல் என 

ஏதோவது ஒரு ்கோரணத 
தோல் சிறுநீர்ப்பெயில் அழுத 

தம் அதி்கரிக்கிறது என்றோல், அத 
னோலும் சிறுநீர்க் ்கசிவு ஏறெடுகிறது. மி்கக் 

குபறநத இபடபவளியில் அடிக்்கடி குழநபத 
பெறறுக்ப்கோள்ளும் பெண்்களுக்கும் இரண்டுக்கு ் மல் 

குழநபத பெறறுக்ப்கோண்ட பெண்்களுக்கும் இடுப்புக்குழித 
தபை்கள் ெலவீனம் அபடநது சிறுநீர்க் ்கசிவு ஏறெடுவது அடுதத 
வழி.

�ோறெது வயபதக் ்கடநத பெண்்களுக்கு சில ஹோர்்மோன்்களின் 
பையல்ெோடு குபறவதோல் இநதப் பிரச்சிபன உருவோகிறது. 
பெண்்களுக்கு ்கருப்பெபய அ்கறறுதல், ஆண்்களுக்கு புரோஸ்டட் 
நீக்்கம் ஆகிய அறுபவ சிகிச்பை்களின் பின்விபைவோலும் இது 
ஏறெடலோம். ்கடுபமயோன மன அழுததமும் இதறகுக் ்கோரணமோ்கலோம்.

அடுததது, ‘அவைர சிறுநீர்க் ்கசிவு’ (Urge incOntinence). இது 
முதுபமயில் ஏறெடும் பிரச்சிபன. முக்கியமோ்க, ‘�ரம்புக்குபற 
சிறுநீர்ப்பெ’ உள்ைவர்்களுக்கு இது ஏறெடுகிறது. அடக்்க முடியோ 
மலும் மி்க அவைரமோ்கவும் 
சிறுநீபரக் ்கழிக்்க ் வண்டியது 
வரும். இது இரவில் அடிக்்கடி 
எழுப்பித பதோல்பல தரும். 
மததிய �ரம்பு்களில் பிரச் 
சிபன, ெக்்கவோதம், சிறுநீர்ப் 
பெயில்  ்கடுபமய ோன 
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�ம்பம உடல் அைவில் மட்டுமல்லோமல் மனதைவிலும் ெோதிக்கும் 
பிரச்சிபன்களுள் சிறுநீர்க் ்கசிவு முக்கியமோனது. இருமும்்ெோதும் 

தும்மும்்ெோதும்கூட சிறுநீர்க் ்கசிவு ஏறெடும்்ெோது, ெலரும் ்கடுபமயோன 
மன உபைச்ைலுக்கு ஆட்ெடுவபதக் ்கோண்கி்றோம். இது பெண்்கபை மட் 
டு்ம ெோதிக்கும் என்றுதோன் அ்�்கரும் நிபனததுக்ப்கோண்டிருக்கிறோர்்கள், 
இல்பல, இது ஆண்்கபையும் ெோதிக்கும். ெள்ளி பைல்லும் வயதிலுள்ை குழந 
பத்கபையும் ெோதிக்கும்.

சிறுநீபரக் ்கழிப்ெதில் ்கட்டுப்ெோடு இல்லோத நிபலபமபய 
அல்லது அடக்்க முடியோத நிபலபமபயச் ‘சிறுநீர்க் 
்கசிவு’ (Urinary incOntinence) என்கி்றோம். 
இநதப் ெோதிப்பு உள்ை ஒருவர் எங்்க, எப் 
்ெோது, எந்�ரம் என்று ்யோசிக்்க 
முடியோமலும் தன்பன அறியோ 
மலும் சிறுநீர் ்கழிதது 
விடுவோர்.

இதறகு 

எனனெ
 ைாரணம்?

சிறுநீர்கததிலிருநது 
பைோட்டுச் பைோட்டோ்கப் பிரியும் 

சிறுநீர், சிறுநீர்க் குழோய் வழியோ்கச் சிறு 
நீர்ப்பெபய வநதபடயும். பெோதுவோ்க, �ம் 

சிறுநீர்ப்பெயில் 400 முதல் 600 மி.லி. வபர சிறு 
நீபரத ் தக்கிபவக்்க முடியும். சிறுநீர்ப்பெ சுருஙகி விரி 

யும் தன்பம உபடயது. ஆ்க்வ, அதி்கெட்ைமோ்க 850 மி.லி.
வபர அது தோக்குப்பிடிக்கும். வழக்்கததில், சிறுநீரோனது 450 மில்லி 

பயத தோண்டியதும், சிறுநீர் ்கழிக்கும் உணர்பவ ஏறெடுததும். அப்்ெோது 
ெலரும் சிறுநீர் ்கழிததுவிடுவோர்்கள். அல்லது அடக்கிக்ப்கோள்வோர்்கள். 
சிலருக்குச் சிறுநீபர அடக்்க முடியோது. அவர்்களின் ்கட்டுப்ெோட்படயும் 
மீறி, தோனோ்க்வ சிறுநீர் பைோட்டடிக்கும்.

தூண்டும் ைாரணிைள் என்னெனனெ?
சிறுநீர்ப்பெயில் ’ஸபிஙக்டர்’ (Sphincter) 

எனப்ெடும் வோல்வு்கள் இரண்டு உள்ைன. 
இபவ ெலவீனம் அபடவது சிறுநீர்க் ்கசி 
வுக்கு ஒரு முக்கியக் ்கோரணம். ் ்கோட்படக் 
்கதவு்ெோல் வோல்வு்கள் வலுவோ்க இருக்்க 
்வண்டுமோனோல், அவறபறச் சுறறியுள்ை 
சிறுநீர்ப்பெத தபை்களும், இடுப்புக்குழித 
தபை்களும் துவைோமல் இருக்்க்வண்டும். 
முதுபம, அதீத அழுததம், ் �ோய் ் ெோன்ற 
ெலவும் இநதத தபை்கபைப் ெலவீனப் 
ெடுததுகின்றன. இதனோல், சிறுநீர்ப்பெ வோல் 
வு்கள் வலுவிழநது, விரிைல்விட்ட பதோட்டி 
யில் தண்ணீர்க் ்கசிவு ஏறெடுவது்ெோல, 
சிறுநீர்க் ்கசிவுக்கு வழிவிடுகிறது.

அடுதது, சிறுநீர்ப்பெக்குச் பைல்லும் �ரம் 
பில் ெோதிப்பு ஏறெட்டோல், மூபைக்குச் பைல் 
லும் த்கவல் தபடெடும். அதனோல் சிறுநீபர 
அடக்்க முடியோமல் ் ெோகும். இதறகு ‘�ரம் 
புக்குபற சிறுநீர்ப்பெ’ (neUrOgenic 

ைணணசன

முதுகை, அதீத 
அழுததம், ண�ாய் 
ண�ான்ற �லவும் 

இநதத தகசைக்ளப் 
�லவீனெப்�டுத

துகின்றனெ. 
இதனொல், 

சிறுநீரப்க� 
வால்வுைள் 

வலுவிழநது, 
விரிசல்விட்ட 
்தாடடியில் 

தண்ணீரக் ைசிவு 
ஏற�டுவதுண�ால, 
சிறுநீரக் ைசிவுக்கு 

வழிவிடுகி்றது
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சாத்தியப்படாதது ப்பாலபே பிறரது எண்ணம் அபிபபிராயம் கருத்து 
ப்பாற்றுதல் தூற்றுதல் என எல்லாேற்்றயும் சாத்தியமானேற்றிற்கும் 
ப்பாருத்துகிபறாம். அதிலிருந்து எம் மீதான அதீத ப்பருமிதத்்தயும் 
அதிலிருந்து சந்பதகத்்தயும் நாமாகபே ஏற்்படுத்துகிபறாம். அது எம் 
மிடமிருந்து நிம்மதி்ய திருபதி்ய எல்லாம் களோடிபப்பாகிறது. ஆக 
பமாத்தம் எமது சமநி்ல குழம்பிபப்பாகிறது. கார்ணம் எமது மன 
பமயன்றி பேறில்்ல.

நாபன பசயபதன் எனும் விதமான ப்பரு்மயானது என்னால் மட் 
டுபம முடியும் எனும் கற்பிதத்தினுள் என்்னயறியாமபலபய இழுத்துச் 
பசன்றுவிடுகிறது. அத்னவிட பிறர் எதற்குபம லாயககற்றேர் என்கிற 
எண்ணத்்தயும் உணடாககிவிடுகிறது. இந்நி்லபய ஒரு கட்டத் 
்தய்டயும்ப்பாது என்்னத் தனியனாககவும் பசயகிறது. ஒருேன் 
ஒருப்பாதுபம பிறபனாருேனாக இருந்துவிட முடியாது என்கிற யதார்த் 
தம் ம்றககப்பட்டு நான் எல்லாம் ேல்லேன் எனும் மிதபபுநி்லயும் 
நான் தனித்துேமானேன் எனும் நி்லயும் உருோகிறது.

நாபன சிறந்தேன் எனும் மிதபபுநி்லயானது கள-தள யதார்த்தத்்த 
உ்ணர்ந்துபகாள்ளவும் பிற்ரச் பசவிசாயககவும் த்டயாக ப்பருஞ் 
சுேபரான்்ற எழுபபிவிடுகிறது. பிறர் என்்னவிட்படாதுஙகவும் ஒதுக 
கவும் கார்ணமாகிவிடுகிறது. ஆக நான் தனியன் ஆகுதல் என்்பது நிகழ்ந் 
பதறிவிடுகிறது. இந்நி்லககான அடிப்ப்டக காரணிகள் இவோற 
்மந்திருகக நாபமா பிறர் எரிச்சல் - ப்பாறா்ம பகாணடு ஒதுககுகின் 
றனர் என்கிற விதமாகபோ அல்லது கிரகக பகாளாபறன்பறா எண்ணத் 
பதாடஙகுகிபறாம்.

அவோறான எண்ணம் தேறானபதன்்ப்த உ்ணரககூட முடியாத 
நி்லயில் எனது கேனத்்தச் சிதற விடுே்த தவிர்ககமுடியாததாகிறது. 
கேனம் தேறுதலின் வி்ளவுகள் பதாடர்்பாக முன்னர் ப்பசியிருககி 
பறாமல்லோ? பசயல்களின் கட்ட்மவு சி்தே்டயத் பதாடஙகுகிறது. 
பதால்விபயன்கிற பு்னவு எல்்லயுள் இழுத்துச்பசல்லப்படுகிபறாம். 
பேற்றி என்்பதனது வி்ளவுதான் இது என்்ப்த ஏற்றுகபகாள்ள முடிகி 
றதா?

மறுேளமாக பதால்வி எனும் பு்னவுத் தளத்துககுள் இருககிபறாம் 
என்்பதான எண்ணம் அவோறான நி்லககான கார்ணஙக்ள ஆராய 
முற்்படபேணடும். அவோறுதான் பசயகிபறாமா? இல்்ல. எப 
ப்பாதுபம தேறு அல்லது பதால்வி என்கிற குறித்த ஒரு விடயத்துககான 
கார்ணத்்த பிறரிலிருந்தும் கணகா்ணாக கற்்ப்னகளிலிருந்தும்தாபன 
பதடத் பதாடஙகுகிபறாம் என்்ப்த உ்ணரமுடிகிறதா? கார்ணம் எப 
ப்பாதுபம பேளியில் இல்்ல என்்ப்த முதலில் நம்்பபேணடும்.

இவவிடத்தில் பிறரது ஒத்து்ழபபு உறுது்்ண ஆதரவு ப்பான்றன 

ஏன் கி்டககவில்்ல என்்ப்தயும் கேனத்தில் பகாள்ளபேணடும். 
அவோபறன் கிட்டவில்்ல? எபப்பாதாேது தன்னி்ல நின்று பயாசித் 
திருககிபறாமா? பதாடககத்தில் ப்பசிய எல்லாம் நாபன எல்லாம் 
என்னால் மட்டுபம என்கிற ப்பாககானது பிறர் கருத்்த உதவிக்ள 
ஒத்து்ழபபுக்ள ப்பற அனுமதிககாது. அது மட்டுமல்ல அேனது 
பே்லககுள் நாபமன்? என்கிற விதமாக பிற்ர ஒதுஙகவும் பசயதி 
ருககலாமல்லோ? பிற்ர ஏற்கா்ம மட்டுமல்ல தேறுகளுககான மூல 
த்்த தம் மீது சுமத்திவிடுோன் என்கிற அச்சம்கூட ஒதுஙகச் பசயதி 
ருககலாமல்லோ?

இபப்பாது கூட்டுபப்பாறுபபு என்்பது என்ன என்்பது குறித்தபோரு 
்பார்்ே பத்ேயாக உள்ளதல்லோ? சாதகம் ்பாதகம் கிட்டிய்ம 
கிட்டா்ம பேற்றி பதால்வி ப்பான்ற முரணி நி்லப ப்பறுதிகளுககான 
ப்பாறுபபுககூறலினது சமநி்ல ்பற்றிய பதளிவு அேசியமாகிறது. 
ப்பறுதி எப்படியாகவும் இருககலாம் அதற்கான மூ்ளயு்ழபபு உடலு 
்ழபபு ப்பாரளாதார உறுது்்ண ப்பான்ற்ே பதளிோன புரிதலுககும் 
பேளிப்படுத்து்கககும் உட்்படுத்தப்படல் அேசியமாகிறது. நாம்தான் 
அவோறு கேனத்துககுள் எடுப்பதில்்ல என்்ப்தயாேது உ்ணரமுடிகி 
றதா?

எத்னயும் இவவிதமாகப ப்பாது்மப்படுத்தி சமநி்ல நின்று 
ஏற்றுகபகாள்ே்த விடுத்து அ்லகிபறாம். பிற்ரயும் அ்லககிபறாம். 
எந்தபோன்றும் புதியதுமல்ல. ்ப்ழயதுமல்ல. அப்படியாயின் எமது 
நி்ல என்ன? நாம் புதியேர்களா? இல்்ல ்ப்ழயேர்களா? இரணடும் 
பகட்டான்களா? சிந்திககபேணடும். சிந்திபப்பாம்.
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பதாற்று, கல், கட்டி இருந்தால் இந்த நி்ல்ம 
உணடாகும்.

மூன்றாேது, ‘நிரம்பி ேழியும் நீர்க கசிவு’ 
(OverflOw incOntinence). இேர்களுககு 
சிறுநீர் கழித்த பிறகும் இன்னும் சிறுநீ்ரக 
கழிகக பேணடும் என்ற உ்ணர்வு இருககும் அல் 
லது சிறுநீர் பசாட்டடிககும் அல்லது முககிச் சிறு 
நீ்ர பேளிபயற்ற பேணடும் என்ற எண்ணம் 
பதான்றும். சிறுநீர்ப்்பயில் அல்லது அதன் பேளிப 
்பா்தயில் அ்டபபு இருப்பதுதான் இதற்குக 
கார்ணம்.

ஆணகளுககு புராஸபடட் வீககம் / புற்றுபநாய 
இருந்தால், ப்பணகளுககு ‘சிறுநீர்ப்்ப இறககம்’ 
(cystOcele) இருந்தால், நீரிழிவு பநாய உள்ள 
ேர்களுககுத் தானியஙகி நரம்புகள் ்பலவீனம் 
ஆேதால் இந்த ே்க சிறுநீர்க கசிவு ஏற்்படுகிறது. 
சிறுநீர்த் துோரம் சுருஙகுேது, முதுகு மற்றும் 
மூ்ளத் தணடுேடம் பதாடர்பு்டய பநாயகள், 
அல்்ஸைமர், ்பார்ககின்ஸைன் பநாய ப்பான்ற கார 
்ணஙகளாலும் இது ஏற்்படலாம். முதுகில் ஏற்்படும் 
வி்பத்து மற்றும் பிறவிக பகாளாறு கார்ணமாக 
சிறுநீர்ப்்பககு ேரும் நரம்பு ்பாதிககப்பட்டாலும் 
இந்தத் பதால்்ல பதாடரும். பு்கபிடிப்பதும் 
மது அருந்துேதும் ் ேட்டமின் பி12 கு்ற்பாடும் 
இந்தப பிரச்சி்ன்ய வி்ரவில் ேரபேற்கும்.

என்்ன சிகிச்சை உள்்ளது?
‘அழுத்தக கசிவு’ உள்ளேர்கள் உடல் எ்ட 

்யப ப்ப்ண பேணடும். கனமான ப்பாருட்க்ளத் 
தூககக கூடாது. தும்மல் / பதாடர் இருமல் 
இருப்பேர்கள் பதாடககத்திபலபய அேற்றுககான 
சிகிச்்சக்ள மு்றப்படி எடுத்துகபகாள்ள 
பேணடும். மன அழுத்தம் கு்றய பயாகா, தியா 
னம், ந்டப்பயிற்சி உதவும். புராஸபடட் வீககம் 
கார்ணமாக சிறுநீர்க கசிவு இருப்பேர்கள் அ்தத் 
பதாடககத்திபலபய கேனித்தால் மருந்துகள் 
மூலபம சரிப்படுத்த முடியும். தேறினால், அறு்ே 
சிகிச்்சதான் அடுத்த ேழி. சிறுநீர்ப்்பயில் கல், 
கட்டி இருந்தாலும் சிறுநீர்த் துோரம் அ்டத் 
திருந்தாலும் அறு்ே சிகிச்்சதான் ஒபர ேழி.

‘அேசர சிறுநீர்க கசிவு’ இருப்பேர்களுககு 
மருந்துகபளாடு குறிபபிட்ட இ்டபேளிகளில் 
சிறுநீர் கழிககும் ்பழககத்்தக ்ககபகாள் 
ளபேணடும். மூ்ள நரம்பு பதாடர்்பான பநாய 
கள் மற்றும் அல்்ஸைமர் பநாயுள்ளேர்களுககு 
‘டயப்பர்’ ்பயன்்படுத்திகபகாள்ளலாம். சிறுநீர்ப 
்்பயில் ‘பசயற்்க ோல்வு’ (Tape Mechanical 
Occlusive Device - TMOD) ப்பாருத்தப்படும் 
நவீன அறு்ே சிகிச்்ச ஒன்று இபப்பாது 
ேந்துள்ளது.

ஒவபோரு குழந்்தப ப்பறுககுப பிறகும் இடுப 
புககுழித் த்சகளும் சிறுநீர்ப்்பத் த்சகளும் 

துேணடுவிடாமல் இருகக, ப்பணகளுகபகன 
‘பகபெல் ்பயிற்சிகள்’ (Kegel exercises) 
உள்ளன. அேற்்றத் பதாடர்ந்து பசயயபேணடும். 
‘ே்ெனல் ப்பசரி’ (Vaginal pessary) என்னும் 
சிறு ே்ளயத்்தப ப்பணகளின் சிறுநீர்த் 
துோரத்்தச் சுற்றி பேளிப்பககத்தில் ப்பாருத்தும் 
சிகிச்்சயும் உள்ளது. இது சிறுநீர்ப்்ப ோல் 
்ேத் தாஙகிகபகாணடு, அது சிறுநீ்ர ஒழுக 
விடாமல் ்பார்த்துகபகாள்கிறது. தவிர, பகாலா 
பென் ஊசி மருந்துகளும், ஈஸட்பராென் சிகிச் 
்சயும் சிலருககுப ்பயன் தருகின்றன. இேற்றுக 
பகல்லாம் சிறுநீர்க கசிவு சரியாகாதேர்களுககு 
அறு்ே சிகிச்்சதான் ் கபகாடுககும். அதற்கு 
‘யூபரா ் கனககாலஜிஸட்’ என்னும் மகளிர் சிறபபு 
மருத்துேரிடம் ஆபலாசித்துகபகாள்ள பேணடும்.

அறு்ே சிகிச்்ச பமற்பகாள்ள முடியாதேர்க 
ளுககும், முது்ம மற்றும் நாட்்பட்ட பநாயகள் 
கார்ணமாக மாதக க்ணககில் ்படுக்கயில் கிடப 
ப்பாருககும், மற்ற சிகிச்்சமு்றகளில் சிறுநீர்க 
கசிவு சரியாகாதேர்களுககும் ‘பகதீட்டர்’ என் 
னும் ரப்பர் குழா்யச் சிறுநீர்ப்்பககுள் நு்ழ 
த்து விடுேதுதான் இறுதி ேழி. ப்பாதுோகபே, 
இந்தப பிரச்சி்ன உள்ளேர்கள் பு்க, மது, 
அதிக அளவில் காபி குடிப்ப்தத் தவிர்கக பேண 
டும். நிரிழிவு பநாய இருந்தால் அ்தக கட்டுப 
்படுத்தபேணடும்.
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நாம் அனைவரும் ஏத�ா ஒரு சந் 
�ர்ப்பத்தில் முகம்்காடுத்�ாலும் அது 
ஏன், அ்ப்படி என்று த�டி்ப்பார்ககாமல் 
கடந்து ்சல்லும் விடயஙகளில் மு்ககி 
யமாைது இது. அ�ாவது காய்சசல் 
வரும்த்பாது நம்ககு நடு்ககம் (குளிர) 
உண்டாவது ஏன் என்று ்பலரு்ககும் ் �ரி 
வதில்னல. காய்சசலடி்ககிறது என்று 
நாம் ் சன்று மருத்துவரிடம் ் சான்ைால் 
அவர நமது உடலின் ் வ்ப்பத்ன� அள 
விட்டு அது அதிகரித்திரு்ககிறது என்று 
அளனவயும் ்சால்வார. ஆைால் 
நாதமா குளிரால் நடுஙகி்க ் காண்டிரு்ப 
த்பாம். அ்�்ப்படி நம்ககு்க குளிரகிறது 
மருத்துவதரா உடல் ் வ்ப்பம் அதிகரித் 
திரு்ககிறது என்கிறார என்று நாம் 
சிந்தி்ப்பதில்னல (அது ஏன் அ்ப்படி 

என்று ்�ரிந்திரு்ப்பவரகள் �விர). 
சிந்தித்�ாலும் தகட்்பதில்னல. பின்ைரும் 
அது்பற்றித் த�டி்ப ்பார்ப்பதில்னல.

காய்சசல் என்்பது நமது உடலின் 
்வ்ப்பநினல வழனம்ககு மாறாக அதிக 
ரித்து்க காண்ப்படும் தநாய அறிகுறி. 
தநாய எதிர்பபு ச்கதி ்�ாழிற்்படத் 
்�ாடஙகி தநாய்க காரணி்ககு எதிராக்ச 
்சயற்்படும்த்பாது உடலின் ் வ்ப்பநினல 
வழனமயிலிருந்து சடுதியாக அதிகரி்ககி 
றது. உடல் ் வ்ப்பநினல அதிகரித்�ாலும் 
நம்னம்ச சுற்றியுள்ள சூழலில் நிலவும் 
்வ்ப்பநினல அத� அளவிதலதய 
இரு்ககிறது. சூழல் ் வ்ப்பநினலயிலிருந்து 
உடல்்வ்ப்பநினல ்்பருமளவு்ககு 
மாறு்படும்த்பாது நம்ககு்ச சூழல் குளிர 
கிறது. அ�ைாதலதய உடல் சுட்டு்க 

்காண்டிரு்கக்ச சூழல் குளிரவ�ாக 
உணரகிதறாம். �விர அ்பத்பாது மற் 
னறய சா�ாரண உடல் நினலயுள்ளவரக 
ளு்ககு்க குளிர ஏற்்படாது.

காய்சசல் காரணமாக உடல் ் வ்ப்ப 
நினல அதிகரி்ககும்த்பாது அன� அள 
விட்டு மருந்து �ருகிறார மருத்துவர. 
மருந்து்ககு்க கட்டு்ப்படாவிடில் ஈரமாை 
துணியால் உடனலத் துனட்ககுமாறும், 
அதிக நீர அருந்துமாறும் ஆதலாசனை 
�ருவாரகள். மருந்ன� அருந்தியதும் 
உடற் சூடு �ணியும்த்பாது உடலாைது 
சூழல் ் வ்ப்பத்ன� உணரத்்�ாடஙகும். 
அ்பத்பாது இதலாசாக வியர்ககவும் 
்சயயும்.

காய்ச்ாலின்பாது 
நடுங்குவது ஏன...?

நட்சத்திரா
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கமலநாதன்

புலிகள் செய்வதுப�ோல ஏன் 
�டையினரோல் செய்ய முடி்யோது?

மேஜர் ஸ்ரீபதி குணமேகர. இவர் 
1986இல் படைப்பிரிவில் மேர்்ந்தார். 

இ்நதியதா, அமேரிககதாவில் மகதாேதாணமைதா 
சிறப்புப் பயிற்சிகடைப் மபற்றவுர். ஆழ ஊடு 
ருவும் படைக கடைடேப்டப ் தாமே சி்நதித்து 
உருவதாககியவர். ஆழ ஊடுருவும் படையணி 
யின் சிற்பி எே வர்ணிககப்படுபவர். புலிக 
ளுககு எதிரதாே மபதாரதாடைத்தில் முககிய நபரதா 
கப் மபதாற்றப்படுகிறதார். ஆழ ஊடுருவும் 
படைப்பிரிவின் பல்மவறு நுடபஙகடைக 
கணடுபிடித்்வர். மவேே யூரியூப் ்ைத்தில் 
்ேது அனுபவஙகடை இவவதாறு பகிர்்ந்தார்.

1986இல் படைப்பிரிவில் மேரும் எணணம் 
வருவ்ற்கு முன்ேர் நதான் ஒரு மகதாேதாணமைதா 
வீரேதாக வர ஆடேப்படமைன். படையில் 
மேர்்நது ஒரு வருை கதாலத்தில் மகதாேதாணமைதா 
வதாக ேதாறிமேன். 1987இல் இ்நதியப் படை 
இலஙடகயில் நிடலமகதாணடிரு்ந் கதாலத்தில் 
மிக இரகசியேதாக மகதாேரங கைவை, க்ந் 
ைதாய்ப் பகுதிகளில் சிஙகைக கிரதாேஙகடைப் 
பதாதுகதாககும் பணியில் ேககளுைன் இடண 
்நது மேயற்படமைன்.

1990இல் சிறப்புக மகதாேதாணமைதாப் பயிற் 
சிககதாக இ்நதியதா மேன்மறன். நதான்கடர 
ேதா்ஙகள் இ்ந்ப் பயிற்சி நை்ந்து. 

மீணடும் இலஙடகககுத் திரும்பியமபதாது 
இரணைதாம் ஈழப்மபதார் ம்தாைஙகி ஒரு நதாள் 
கை்நதிரு்ந்து. நதான் கடடுநதாயகக வதானூர்தி 
நிடலயத்தில் வ்நதிறஙகியமபதாது ேககளின் 
முகஙகள் இறுகிப்மபதாயிருப்பட்க கண 
மைன். மபதார்ப் பயம் அடேவர் ேத்தியிலும் 
கதாணப்படைது.

எேது படைப்பிரிவதாே ேதாலிப் பிரிவுககும் 
ஏடேய மகதாேதாணமைதா அணியிேருககும் 
மபதாறுப்பதாக மகணல் அஷதார் இரு்ந்தார். 
கடடை பறிசேதான் பதாலத்துககு அருகில் 
மபரிய மேதா்ல் ஒன்று நை்ந்து. இ்ந்த் ் தாக 
கு்லில் மகதாேதாணமைதாப் படைப்பிரிவுககு 
அதிக இழப்பு ஏற்படைது. இ்ந்ச ேணடை 
1991இல் நை்ந்து. எேது மபதாறுப்பிலிரு்ந் 
படைககு பீலிஸ் ரடணதாயகக மபதாறுப்பதாகச 
மேன்றதார். இ்ந் மூதூர் - கடடை பறிசேதான் 
்தாககு்லில் மகணல் அஷதார், பீலிஸ் ரட 
ணதாயகக, நில்ந் யதாப்பதா, அணில் ரடணதா 
யகக, ேகி்ந் ரதாஜபகே மபதான்ற முககிய 
மகதாேதாணமைதாத் ்ைபதிகள் புலிகைதால் 
மகதால்லப்படைேர். மகதாேதாணமைதாப் படைப் 

பிரிவில் அல்பதா, கிரதாவ, மைல்ரதா, ேதாலி ஆகிய 
நதான்குமே நிடலகுடல்நது மபதாயிரு்ந்ே.

ககாமாண்டாககளுககான சிறப்புப் பயிற்சி
படையிேர் திருப்பித் ்தாககிேதால் ஓடும் 

நிடலயிலிரு்ந் புலிகள் 1991இல் திருப்பித் 

்தாககும் பலத்ட்ப் மபற்றிருப்பட் கடடை 
பறிசேதான் ் தாககு்ல் மூலம் அறிய முடி்ந்து. 
பிரிமகடியர் ஞதாேக மபமரரதாடவச ே்நதித்துக 
மகதாேதாணமைதாப் படைப்பிரிவின் எதிர்கதாலம் 
பற்றிப் மபசிமேன். மகதாேதாணமைதாப் பிரிவிேர் 
அதிகம் பய்ந் ேேநிடலயில் இருப்ப்தால் 
அவர்களின் ேேநிடலடயக கடடி வைர்கக 
மவணடும் என்று அவருககு உணர்த்திமேன். 
அப்மபதாது நதான் ரீம் மகதாேதாணைரதாக இரு்ந 
ம்ன். எேககுப் மபதாறுப்பதாக மேஜர் மவலிக 
கை இரு்ந்தார்.

கல்லதாறு முகதாமில் மகதாேதாணமைதாககளுக 
கதாே சிறப்புப் பயிற்சி ஒன்டற வழஙகுவ்ற்கு 
எேககு அனுேதி ் ரப்படைது. மகதாேதாணமைதாப் 
படைப்பிரிவின் இடைஞர்களுைன் மிகவும் 
மநருககேதாே புரி்நதுணர்வதாே கல்நதுடரயதா 
ைடல மேற்மகதாணடு அவர்கள் கூறும் ஆமலதா 
ேடேகடையும் கவேத்தில் எடுத்து அ்ந்ப் 
பயிற்சிடய மவற்றிகரேதாக முடித்ம்ன். அவர் 
களுககுப் மபதாரதாடுவ்ன் அவசியம் பற்றியும் 
பின்வதாஙகககூைதாது அ்ற்கதாே புதிய வழி 
வடககடைத் ம்ை மவணடும் என்மறன்.

புலிப் பயஙகரவதாதிகடை ஒடுககமவணடும் 

என்றதால் நதாஙகளும் அவர்கடைப்மபதாலமவ 
மேயற்பைமவணடும். மகரில்லதாப் மபதார் முடற 
ககு நதாஙகளும் ்யதாரதாக மவணடும் என்ற 

ய்தார்த்்த்ட் அவர்களுககு எடுத்துக கூறி 
மேன். இ்ன் பின்ேர் 4 மபர், 8 மபர் மகதாணை 
சிறிய குழுககைதாகச மேயற்படும் முடறடய 
அவர்களுககுத் ம்ளிவுபடுத்திமேன். அ்ந் 
அணியில் இருப்பவர்கள் அடேவரும் ஒன்றி 
டண்நது மேயற்படுவது எேவும் தீர்ேதானிக 

கப்படைது.

ஆள ஊடுருவுதல்
இது மிகவும் ஆபத்்தாேது. புலிகள் படை 

யிேரின் பகுதிககுள் சிறு குழுககைதாக ஊடுரு 
வுவதுமபதால புலிகளின் பகுதிககுள் படையிேர் 
ஊடுருவிச மேல்வது சிரேம். கதாடடுககுள் 
மேல்லும்மபதாது பயஙகரவதாதிகடைக கணடு 
விடைதால் கதாடடு விலஙகுகள் குருவிகளின் ேத் 
்த்ட் ஏற்படுத்தி ஏடேயவர்கடைத் ்யதார் 
நிடலககுக மகதாணடுவ்நம்தாம். அம் மவடை 
புலிகளின் பகுதிககுள் ஊடுருவிப் புலிகளின் 
நைேதாடைஙகடை அவ்தானித்்மபதாது கதாடல 
மவடையில் ஆடு, ேதாடுகளுைன் ஊரவர்கள் 
வருவதார்கள். சிலர் கதாடலக கைன் கழிப்பது 
மபதால வீதிமயதாரேதாக கதாடடுககுள் இறஙகி 
கு்நதியிரு்நது கதாடடிலுள்ை நைேதாடைஙகடை 
அவ்தானிப்பதார்கள். பின்ேர் மவமறதாரு இைத் 
தில்மபதாய் கு்நதியிரு்நது அவ்தானிப்பதார்கள். 
இவற்டறமயல்லதாம் மவவு பதார்த்துத் ்தான் 
அறிய முடி்ந்து.

்கணல் ஹநதபஙககாட

எேது படையணி ேன்ேதார் - கடடுக கடரக 
குைத்துககு அருகில் முகதாமிடடிரு்ந் மபதாது 
மகணல் ஹ்ந்பஙமகதாை என்டேச ே்நதிககு 
ேதாறு அடழத்்தார். அவர் மபதாது வதாகமவ 
எல்மலதாடரயும் ஏசுவதார். அவருககு எல்மலதா 
ரும் பயம். என்டேயும் மபேத்்தான் கூப்பிடு 
கிறதார் என்று நிடேத்துச மேன்மறன். ்தான் 
இரு்ந் கதிடரககு எதிரில் என்டே இருகக 
அனுேதித்்தார். ''ஆழ ஊடுருவிப் புலிகளின் 
பகுதிககுள் மபதாகும்மபதாது தீடீமரேப் 
புலிகள் ேடற்நதிரு்நது ்தாககிேதால் என்ே 
மேய்வீர்கள்?'' என்றதார். இ்ந்க மகள்விககு 
ஒரு வரியில் பதில்கூற முடியதாது என்று 
எேககுத் ம்ரி்நதிரு்ந்து.

நதான் மிகவும் ஆறு்லதாக 4 மபர் மகதாணை 
குழு, 8 மபர் மகதாணை குழு பற்றி நி்தாேேதாே 
அவருககு விைககிமேன். அவர் மிகவும் 
சிரத்ட்யுைன் அட்ச மேவிேடுத் ்தார். 
எேது திடைம் அவருககுத் திருப்தி டயயும் 

நம்பிகடகடயயும் மகதாடுத்திருப்பது புரி்ந்து. 
அவர் மிகச சிற்ந் பயிற்சியதாைர் என்ப்தால் 
எேது மேயற்பதாடடுககு 95 புள்ளிகள் வழஙக 
முடியும் என்றதார். அ்ந்ப் பதிடல அவரிைமி 
ரு்நது நதான் எதிர்பதார்த் திருககவில்டல. அவ 
ரது பதில் திருப்தியதாக இரு்ந்து. (ம்தாைரும்)
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புலிகள் படடயினரின் பகுதிககுள் சிறு 
குழுககளாக ஊடுருவுவது்பால 
புலிகளின் பகுதிககுள் படடயினர் 

ஊடுருவிச் கெல்வது சிரமம்.


