




1976இல் வட்டுக்கோட்்டைத் தீர்ோனத்தின் மூலம் தமிழீழம் 
என்்பது சிநத்ன்�ோட்டை்ோக உருவோனது. இலங்க அரசி� 
லில் தமிழருககு ப்பரும்்போன்்்ச் சிஙகளவரகளிடைமிருநது 
உரி்்கள் கி்டைககப்்போவதில்்ல என்்ப்த பவளிப 
்படுத்துவது இநதத் தீர்ோனத்தின் ்றபறோரு ்பரி்ோண்ோகும். 
தீர்ோனத்்த நி்ற்வறறி� தந்த பெல்வோவிடை்்ோ தள்பதி 
என்று கூறிகபகோணடை அமிரதலிஙகத்திடை்்ோ அ்த அ்டைவ 
தறகோன மூ்லோ்போ�ம் ஏதும் இருககவில்்ல. 1971இல் இநதி 
ரோகோநதி ்பஙகளோ்தெத்்தப ்போகிஸதோனிலிருநது பிரித்துக 
பகோடுத்தது்்போல சிஙகள ஆட்சி�ோளரிடைமிருநது தமிழீழத்்தப 
பிரித்துத் தருவோர என நி்னத்தது ்ட்டும்தோன் இவரக 
ளிடைமிருநத நம்பிக்க. அதன் பின்னரோன ஆயுதப்்போரோட்டைத்தில் 
வடைககுக கிழககு இ்ணநத தோ�கம் என்ற நி்ல நீடித்தது. 
அ்தச் சிஙகள ஆட்சி�ோளரகள் இரும்புக கரம்பகோணடு 
அடைககினர. இதனோல் கிழககு ் ோகோணம் 2006இல் அவரகளின் 
வெ்ோனது. 2009்் ் ோதத்தில் வடைககின் முழு நிலப்பரபபும் 
சிஙகள ஆட்சி�ோளரகளோல் பிடிககப்பட்டைது. இறுதி�ோகக 
்கப்பறறப்பட்டை ஊரதோன் முள்ளிவோயககோல்.

தமிழீழம் என்ற ் கோட்்போட்்டை இறுதியில் வன்னியில் சிக 
கிகபகோணடை ் ககள் ் ட்டு்் சு்கக்வணடியிருநதது. இடைப 
ப்ப�ரவுகள், ்்போரோட்டைத்தின் ப்ப�ரில் பிள்்ளக்ளப ்பறி 
பகோடுத்த்், பெோத்துகக்ள இழநத்், உறவுக்ள இழந 
த்், குடும்்ப்ோகப ்பதுஙகுகுழிகளுககுள் இறநது்்போன்், 
உண்பதறகு வழி�றற நிரககதி நி்ல என எல்லோத் துன்்பஙக 
்ளயும், து�ரஙக்ளயும் அனு்பவித்தோரகள். புலிகளின் 
நிரவோகக கட்டை்்பபுககளில் ஒன்றோன தமிழர ்றுவோழ்வுக 
கழகம் (ரி.ஆர.ஆர.ஓ) இநத இறுதிக கட்டைத்தில் முடைககப்பட்டி 
ருநத ்கக்ளப ்பட்டினிச் ெோவிலிருநது ்போதுகோப்பதறகோகக 
கஞ்சி கோயச்சி வழஙகி�து. தமிழர ் றுவோழ்வுக கழகம் ் கக 
ளுககோன ் ெ்வயில் ்பலவற்றச் பெயதிருநத்்போதும் ் ககள் 
அழிவுககு ் த்தியில் உயிரகோப்பதறகோகக கோயச்சி� உபபு இடைப 
்படைோத அநதக கஞ்சிப்பணி ் கத்தோனது. 

்்போர முடிவுறற 13 ஆணடுகளில் தமிழ் ் ககளுககுத் த்ல்் 

தோஙகி� தமிழ்த் த்லவரகள் ் ககளுககு ஆறறி� ்பணி்�த் 
தமிழர ் றுவோழ்வுக கழகத்தின் கஞ்சிப ்பணியுடைன் ஒபபிடை்வ 
முடி�ோது. இன்று அநதக கஞ்சி்� முள்ளிவோயககோல் அவ 
லத்தின் உண்்ச் ெோட்சி�்ோக ் ோறியிருககிறு. 

இறுதிப்்போர இடைரக்ள அனு்பவித்த அரசி�ல்வோதிகளில் 
வடைககு ்ோகோணெ்்ப உறுபபினரோன திரு்தி அனநதி ெசித 
ரன், ்பசு்பதிபபிள்்ள, முன்னோள் நோடைோளு்ன்ற உறுபபினர 
கனகரட்ணம்  ஆகி்�ோர அநதக கஞ்சிக கலோெோரத்்தக கண 
ணோல் கணடைவரகளோக இருகக முடியும். தற்்போதுள்ள ஏ்ன� 
தமிழ் நோடைோளு்ன்ற உறுபபினரகள் இறுதிப்்போர ்பறறி நோடைோ 
ளு்ன்றிலும் ஊடைகஙகளிலும் அடித்தும் இடித்தும் ஆணித் 

தர்ோகவும் குமுறியும் கிடுககிப பிடி பிடித்தும் க்தககிற 
்்போதிலும் அவரகள் �ோரு்் இறுதிப்்போரில் அகப்பட்டைவரகள் 
அல்லர. அதன் து�ரம் அநதக கோலகட்டைத்தில் அகப்பட்டை 
்ககளுககு ் ோத்திர்் புரியும்.

இன்்ற� அரசி�ல்வோதிகளில் ்பலர புலிகள் அழிககப 
்படை்வணடும் என நி்னத்தவரகள். அதனோல் ் கக்ளக கோப 
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சத்தியநாதன்
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Ks ;s ptha ;f ;fhy ; ...
பாற்றுவதற்்ான எநத முயற்சி்ளையும் எடுக் 
விலளலை. இநத உப்பிலலைாத ்ஞ்சிக்ாலைம் எப் 
பபாதும் நிளனவுகூரப்படபவண்டியது. முள்ளி 
வாயக்ால ் ஞ்சி ஈழத் தமிழ் மக்ள் படட அவ 
லைத்ளதப் பிரதிபலிககும் ஒரு விழுமியமா் எதிர் 
்ாலைத்திலும் பபணப்படபவண்டும். இது அரசி 
யலவாதி்ளின் விடயமலலை. அவலைப்படட மக் 
ளின் விடயம்.

இறுதிப்பபாரில ் ஞ்சி ் ாயச்சிக க்ாடுத்த ் ாட 
சிளய அப்பபாது எடுக்ப்படட ஒருசிலை ஒளிப் 
படங்ள் உறுதிப்படுத்துகின்்றன. இநதக ் ஞ்சிளய 
வாஙகுவதற்்ா் வரிளையில ் ாத்திருநத எலலைா 
வயதினரும் ஆண், கபண் பபதமின்றி வானூர்திக 
குண்டுவீச்சு்ைாலும், எறி்ளண்ைாலும் தாக்ப் 

படடுக ் ஞ்சிக்ா்க ் ாத்திருநது வரிளையிபலைபய 
ைாவளடநத பைா்மும் நடநபதறியது. ் ஞ்சி வழங 
கியவர்்ளும் வாஙகியவர்்ளும் அதில ைாவளடந 
தார்்ள். ஆனால, முள்ளிவாயக்ால ்ஞ்சிளய 
வடககுக கிழககுககு கவளிபய க்ாண்டுகைலவது 
உசிதமானது அலலை. ்ாலிமு்த்திடலில தமிழில 
பதசிய கீதம் பாடியதற்கு எழுநத ைர்ச்ளைளயப் 
பபாலை இநதக ் ஞ்சி விடயத்திலும் ஒவவாளம்ள் 
ஏற்பட வாயப்புண்டு. புலைம்கபயர் தமிழர் ள் மூலைம் 
சிங்ைவர் மத்தியில இவற்ள்ற அறிமு்ப்படுத்து 
வதும் இதன் உண்ளமயான விைக்த்ளதக க்ாச் 
ளைப்படுத்துவதா்பவ அளமயககூடும். ்ாலி 
மு்த்திடல பபாராடடக்ாரர்்ள் இதுவளர ஒரு 
தளலைவளரத் கதரிவுகையய முடியாத நிளலையி 

பலைபய உள்ைனர். ஆள்யால அவர்்ளில எவ 
ரும் தமிழர்்ள் விடயத்தில கபாறுப்புககூ்றப் 
பபாவதிலளலை என்பளதத் தமிழர்்ள்தான் புரிநது 
க்ாள்ைபவண்டும். மனித அவலைத்ளத வியாபாரம் 
கையவளதத் தவிர்ப்பபத நலலைது.

முள்ளிவாயக்ால நிளனவு வாரத்தில ்ஞ்சி 
வழஙகுவதுடன் நின்றுவிடாது ஏளழ மக்ளுககு 
அரிசியும் பதங்ாயும் தானமா் வழஙகும் வழக 
்த்ளதயும் ஏற்படுத்திகக்ாள்வது நலலைது. ் ஞ்சி 
யும் அரிசி பதங்ாயப் கபாதியும் தமிழீழ வர 
லைாற்றின் பபார் அவலை அளடயாைமா் என்றும் 
நிளனவுகூரப்படல பவண்டும்.

இப்பபாது நுஙகுப் பருவ்ாலைம். வடககின் வரம் 
என்று பளன்ளைச் கைாலவளதப்பபாலை அளவ தரும் 
அமிர்தம்தான் நுஙகு்ள். இநதக ்டும் ப்ாளட 
்ாலைத்தில உடலுககுக குளிர்ச்சியும் புத்துணர்ச்சியும் 
தரவலலை இயற்ள்ப் பானம் நுஙகு. நுஙகிலுள்ை 
ஊடடங்ள் ஏராைம். ஆனால அளதக ்வனிப்ப 
வர்்பைா, அது ் ாயத்துக குலுஙகும் பருவ ் ாலைத் 
தில அளத அறுவளட கையது நு்ர்பவாபரா அரிதி 
லும் அரிது. ஒரு சிலை நுஙகுப் பிரியர்்ள் மாத்திரம் 
நுஙகு உண்பளத மகிழ்ச்சியான ் ாரியமா் ஆற்றி 

வருகின்்றனர். கிராமங்ளில அணில அரித்துக 
கீபழ விழுகின்்ற நுஙகு்ளைச் சிறுவர்்ள், கபரி 
பயார்்ள் எனப் பலை தரவளி்ளுககும் பாரபடை 
மின்றிச் சுளவக்ப் பழகியிருககி்றார்்ள். ஆனால 
ந்ரவாசி்ள் மத்தியில பளன்ள் அரிதா் 
இருப்பதாலும் ந்ரவாசி்ளின் வாழ்கள் 
இதுபபான்்ற இயற்ள்ளயப் கபரும்பாலும் 
நாடாமல கையற்ள்ப் பானங்ளுள் மூழ்கிக 
கிடப்பதாலும் நுஙகு அவர்்ளுககு அருமருந 
தா்பவ இருககி்றது. நுஙப் சுளவ ஆனாலும் 
அதற்கு பமலும் சுளவயூடடிப் பரு்வும் சிலைர் 
பழக்ப்படடிருககி்றார்்ள். அவர்்ளின் ் ண்டுபி 
டிப்புத்தான் இநத நுஙகுப் பானம். அது குறித்து 
இநத முள்ற பார்ப்பபாம்.

தேவையான ப�ாருள்கள
நுஙகு்ள் - 10, சீனி அலலைது ் ற்்ண்டு - 100 

கிராம், ைர்பத் ் லைர் மற்றும் வாைளன, ரின் மிலக 
2 பமளைக ் ரண்டியைவு, நீர் 2 டம்ைர்.

எப�டிச் பெயைது?
நுஙகு்ளை கவடடி நீர் மற்றும் தளை்ளைத் 

தனியா் எடுக்பவண்டும். அளத மின் அளரப் 
பானில இடடு நன்கு அளரத்து அத்துடன் சீனி 
பைர்த்து அளரக் பவண்டும். பிறிகதாரு பாத்திரத்தில 
நீளர எடுத்து அதில ைர்பத் ் லைர், வாளைன மற்றும் 
ரின் மிலக ஆகியவற்ள்றக ் லைநதுக்ாள்ை பவண் 
டும். இநதக ்லைளவயுடன் நுஙகுக ்லைளவளயக 
்லைநது பருகினால சுளவளய உணரலைாம். குளிருககு 
ஐஸ் ் டடி்ளைச் பைர்த்துப் பருகினாலும் இதமா் 
இருககும்.

இந்த வார 
சமையல்
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''இந்தமுறை முள்ளிவாய்க்ால் நிறைவவந்த 
லு்ககுச் செனைவ�ாது செனை வழி செடுகிலுமுள்்ள 
�றை்க ் ாவலரண்ளில் ் ைறையிலிருந்த சிப் 
�ாய்ள் 'வ்ா' (வ�ாகுைாறு அல்லது செல்லு 
ைாறு) எை ஆங்கிலத்தில் எழுதிய �்தாற்யின 
�்க்த்ற்த ை்க்ளு்ககு்க ் ாட்டி்கச்ாணடு நினை 
ைர். அவ்த ைட்றையின பினபுைத்தில் இருந்த 
சிவப்பு நிைத்திலாை (ஸசராப்) நிறுத்்தம் எனகிை 
�்க்த்ற்த ை்க்ளு்ககு்க ் ாட்ைவில்றல. ை்க்ள் 
்தைது விருப்�ப்�டி நிறைவவந்தல் நி்ழறவ 
ெைத்திைர். புலி்ளின ்ாலத்தில் ைாவீரர் 
திைத்்தனறு புலி்்ளால் வழங்்ப்�டுவதுவ�ால 
ச்தனைங்்னறு்ள் வழங்்ப்�ட்ைை. முல்றலத் 
தீவு �லவொ்ககு்க கூட்டுைவுச் ெங்்ம் ்தணணீர்ப் 
�ந்தலிட்டுத் ்தா் ொநதி தீர்த்்த்தது. முல்றலத்தீவு 
- புது்ககுடியிருப்புப் �குதி்க ் றை்ள் எறவயும் 
திை்க்ப்�ைவில்றல'' எனைார் முள்ளிவாய்க 
்ாலு்ககுள் அ்ப்�ட்டு 2009ஆம் ஆணடு வை 
ைா்தம் 19ஆம் ொ்ளனறு வ�ாரின முடிவவாடு, 
குணடுச்ெத்்தங்்ளின ஓயவவாடு  �றையிைரின 
�குதி்ககுள் செனை ஒருவர்.

இ்தற்கு முனபு ெறைச�ற்ை முள்ளிவாய்க்ால் 
நி்ழவு்ளில் வி்கவைஸவரன, ெம்�ந்தன 
ஆகிய முதியவர்்ளும், ்தமிழ அரசியல்வாதி்ள் 
�லரும் ்தாமும் சுைவரற்ை வவணடும் எை ைல் 
லு்க்ட்டியிருந்தைர். �ல்்றல்க்ழ் ைாணவர் 
்ள் ்றுப்பு நிை வைற்ெட்றையுன �ாது்ாப்பு 
வியூ்ம் அறைத்து நினைைர். புலி்ளின 
மூத்்தவ�ாராளி்ளில் ஒருவராை �சில் ் ா்க்ா 
என�வர் அரசியல்வாதி்ளின இந்தப் வ�ாட்டி் 
ளு்ககு ைத்தியில் யாரிைமும் வ�ொது இறுதிப் 
வ�ாரில் இைநதுவ�ாை ்தைது ை்ளு்க்ா்்க 
்ணணீர்விட்டு அஞெலித்்தார்.  

வி்கவைஸவரனின பிள்ற்ள்வ்ளா, ெம்�ந 
்தனின பிள்ற்ள்வ்ளா வ�ாராைவும் இல்றல 
ைாவீரர்்்ளா்வவா, ஊைமுற்ைவர்்்ளா்வவா 
சிறைப்பிடி்க்ப்�ட்ைவர்்்ளா்வவா, ் ாணாைல் 
ஆ்க்ப்�ட்ைவர்்்ளா்வவா ஆ்வும் இல்றல. 
அவர்்ளின �ரம்�றரயில் உள்்ளவர்்ள் எவ 
ரும் முள்ளிவாய்க்ால் ்ஞசிறய வாயிலும் 
றவத்துப் �ார்்க்வில்றல. ஏசைனில் அவர்்ள் 
அந்த இைத்தில் நிற்்வவ இல்றல. அத்வ்தாடு 
இத்்தற்ய வைட்டு்ககுடியிைரு்ககுப் வ�ாராை 

வவணடிய அவசியமும் இரு்க்வில்றல. வைட் 
டு்ககுடியல்லா்தவர்்ளின வ�ாராட்ைத்ற்த எவ் 
வாறு இநதிய - இலங்ற் அரசு்ளுைன வெர் 
நது முடிவு்ககு்க ச்ாணடுவருவது என�திவலவய 
இவர்்ள் ் வைம் செலுத்திைர். இவ்வாைா்வவ 
இைந்தவர்்ற்ள றவத்துப் �ல அரசியல்வாதி்ள் 
்ைந்த ் ாலங்்ளில் அரசியல் ெைத்திைார்்ள். 
இற்தவய ்தறலறை அறைச்ெர் ரணில் வி்ககி 
ரைசிங்்வும் சுட்டி்க்ாட்டிைார். நிறைவவந்தல் 
்ற்ளத் ்தடு்க்்ககூைாது எை அறிவித்்தார். 
சி.வி.வ் சிவஞாைத்தின ஆங்கில சைாழியிலாை 
்டி்தம் கிறைத்்த பினபு்தான ரணி்ககு ைைைாற் 
ைம் ஏற்�ட்டு அவர் அவ்வாறு அறிவித்்தார் 
எனறும் ்தங்்்ளது செரு்க்டி்ளு்ககுப் �யநது 
்தான ரணில்வி்ககிரைசிங்் அத்்தற்ய முடிறவ 
எடுத்்தார் எனறும் ்தமிழ அரசியல்புலத்திைர் 
பீயத்தி்கச்ாள்வற்தயும் ் ாணமுடிகிைது. இற்த 

விைப் புலம்ச�யர் ்தமிழர்்ளில் �லர் சவடிச் 
ெத்்தம் வ்ட்் முனபு சவளிொட்டு்ககு ஓடிய 
நிறலயில் முள்ளிவாய்க்ால் ் ஞசி �ற்றி யும் 
நிறைவவந்தல் �ற்றியும் அதி்ம் அட்ை ்ாெ 
ைா் இருப்�து �ாதி்க்ப்�ட்ை ை்க்ற்ள �ாதிப் 
�்தா் உள்்ளது.

வ�ார் முடிந்த ் ைந்த 12 வருைங்்்ளாகியும் 
வ�ாரால் �ாதி்க்ப்�ட்ை ை்க்ள் �டுகினை துய 
ரம் ச்ாஞெைல்ல. ரணில் வி்ககிரைசிங்்வின 

முனசைடுப்பின பினைர் முள்ளிவாய்க்ாலில் 
ைட்டுைல்லாது ்ாலி மு்த்திைலிலும் முள்ளி 
வாய்க்ால் ் ஞசியும், சுைவரற்ைலும், ் ைலு்ககுள் 
பூத்தூவலும் இைம்ச�ற்ைை.

பிர�ா்ரனின பிைந்த திைத்ற்த்க ச்ாணைாை 
விரும்�ா்த சிங்்்ளவர்்ள் அவரது இைந்த திை 
த்ற்த்க ச்ாணைாடுவதில் அதி்ம் ஆர்வம் 
்ாட்டுவதுணடு. அவரது இைப்பு சிங்்்ளப் 
�றையிைரால் ஏற்�டுத்்தப்�ட்ைது என�தும் 
சிங்்்ள இைத்ற்த அழித்்த �யங்்ரவாதி ச்ால் 
லப்�ட்ை்தா்வுவை நிறை்ககினைைர். பிர�ா்ர 
றை்க ச்ால்வ்தற்கு எடுத்்த அதி் பிரயத்்தைத் 
தில் ்தமிழ ை்க்ள் சிலரும் இைந்தார்்ள் என 
�வ்த அவர்்்ளது ைைநிறல. இது அவர்்ளு்ககு 
சவறும் செயதி ைட்டுவை. இழப்பு்ற்ளச் ெந 
தித்்த ்தமிழ ை்க்ளு்ககு அது செயதி அல்ல.

இந்தமுறை ை்க்ள் அஞெலிப்�ற்தத் ்தடு்க 

்்ககூைாது எை ்தறலறை அறைச்ெர் அறிவித் 
்த்தன பினைர் வி்தணைாவா்த அரசியல்வாதி்வ்ளா 
்தமிழீழவை எைது இறுதி இல்ககு எை்க 
கூறு�வர்்வ்ளா ஒற்றையாட்சித் ்தத்துவத்ற்த 
ஒருவ�ாதும் ஏற்்ப்வ�ாவதில்றல என�வர்்வ்ளா 
அஞெலி்ககூட்ைத்தில் ் லநதுச்ாள்்ளவில்றல. 
இது முழுவதுைா் ை்க்ள் அஞெலியா் ைாறி 
யிரு்ககிைது. அ்தைாவலவய அது அர்த்்தபுஷ்டி 
யுள்்ள்தா்வும் அறைந்தது.
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வி.அருணாசலம்

2019ஆம் ஆண்டு நடந்த அரச ்தலைவர் 
த்தர்்தல் இைஙலகை அரசியல் த�ோக்கில் மிகை முக் 
கியமோனது. ்தமது வோக்குகைளோல் மோத்திரம் 
்தம்மோல் ஆட்சியலமக்கை முடியும் என்ற புதிய 
அரசியல் சித்்தோந்தம் ஒனறு சிஙகைள மக்கைள் 
மத்தியில் இ்தன முைம் உருவோனது. இதில் 
சிஙகைள - ப�ௌத்்தம் என்ற நிலை மோறிச் சிஙகைளக் 
கிறிஸ்தவர்கைளும் இலைந்தோர்கைள். இனத்ல்தத் 
்தோண்டித் ்தறத�ோது ப�ௌத்்தமும் கைத்த்தோலிக்கைமும் 
அரசியல் விடயத்தில் ஒதர நிலைப�ோட்லடதய 
எடுத்து வருகின்றன. இந்தப த�ரலைக்குள் 
்தமிழ்க் கைத்த்தோலிக்கைர்கைள் ்தவிர்க்கைப�ட்டிருக் 
கின்றனர். இ்தறகூடோகை, இனி அரசியல் என�து 
சிஙகைள இனம் சோர்ந்த ஒன்றோகைதவ இருக்கை 
வோய்பபுண்டு எனகி்ற எதிர்கைோைம் உைர்த்்தப�ட் 
டது. இந்த அடித்்தளத்ல்த இட்டவர் தகைோத்்தோ�ய 
ரோஜ�க்ச.

30 வருடப த�ோர் 2009இல் முடிவுக்கு வந்த 
பினனர் �த்துவருடஙகைள் கைழித்து 2019 ஏபரல் 
மோ்தத்தில் உயிர்த்்த ஞோயிறுத் ்தோக்கு்தல் நடந்தது. 
அதுவலர சிஙகைளவருக்குத் ்தமிழர் மீதிருந்த 
அதிருபதி முஸலிம்கைள் மீது திரும்பியது. இைங 
லகையின சிறு�ோனலம இனஙகைள் சிஙகைளவர்கைலள 
இைக்கு லவத்துத் ்தோக்குகி்றோர்கைள் என்ற அவர்கை 
ளின ்தவ்றோன நிலைப�ோடு அவர்கைளின சித்்தோந 
்தத்ல்த வலுப�டுத்தியது.

்தமிழ், முஸலிம் ்தலைவர்கைள் ்தோம் எவவோறு 
நோடோளுமன்றத்துக்குச் பசல்வது என�தில் மட் 
டுதம குறியோகை இருக்கி்றோர்கைள். இ்தறகைோகைக் கைட் 
சிக்குள் குத்துபவட்டுகைளும், துதரோகைஙகைளும் 
மலிநது கிடக்கின்றன. கைட்சித் ்தலைலமலயக் தகைட் 
கைோமதை நோடோளுமன்ற உறுபபினர்கைள் ்தனித்்தனி 
யோகைச் பசயற�டும் சூழலும், கைட்சிக்குள் சிறு குழுக் 
கைளோகைபபிரிநது பசயற�டும் நிலையும் ்தமிழ், 
முஸலிம்கைளின அரசியல் கைைோசோரமோகை இருக்கி 
்றது. சிஙகைள இனம் சித்்தோந்த ரீதியில் ஒனறு�ட்டு 
வரும்த�ோது சிறு�ோனலம இனஙகைள் தமலும் 
சி்தறிச் பசல்கின்றன.

்தமிழ்த் த்தசியம் த�சுகின்ற ்தமிழர் மத்தியில் 
அளவுக்கைதிகைமோன கைட்சிகைள் உருவோகியுள்ளன. 
அந்தக் கைட்சிகைளுக்குள் யோலர ஏமோறறி நோடோளு 
மன்றம் பசல்வது எனறு திட்டமிட்டுச் பசயற�டும் 
நிலை ஓர் அரசியல் கைைோசோரமோகைதம ஆகியிருக் 
கி்றது. இது ்தமிழ் வோக்குகைளின ஒனறிலைந்த 
�ைத்ல்த முறறிலுமோகை சி்த்றடிக்கும்த�ோது, தகைோத் 
்தோ�ய சிஙகைள ப�ௌத்்த வோக்குகைளின ஒனறி 
லைந்த �ைத்ல்தத் திரட்டினோர். 

குல்றநிரபபு நோடோளுமன்ற உறுபபினர்கைள்
இைஙலகையின முக்கிய அரசியல் கைட்சிகைளோன 

ஐக்கிய த்தசியக் கைட்சி, சிறிைஙகைோ சு்தநதிரக் 
கைட்சி ஆகியன ்தமது த்தர்்தல் பவறறிகைளுக்குப 
பினனர் ப�ரும்�ோனலமலயக் கைோட்டி அரலச 
அலமப�்தறகைோகைத் ்தமிழ் -முஸலிம் நோடோளுமன்ற 
உறுபபினர்கைலள இலைத்து ஆட்சியலமத்்த 
சூழதை சு்தநதிரத்துக்குப பின�ோன அரசியலில் 
கைோைப�ட்ட அரசியல் ப�ோறிமுல்றயோகை இருந 
்தது. இல்த நிலனத்த்த 2020 ப�ோதுத் த்தர்்தலிலும் 
்தமிழ், முஸலிம் கைட்சிகைள் பசயற�ட்டன. இ்த 
னோல் பவறும் கைதிலரகைலள நிரபபும் நோடோளு 
மன்ற உறுபபினர்கைளோகைவும் தூஙகும் �ஙகைோளிகை 
ளோகைவும் பசயற�டதவண்டிய நிலை ஏற�ட்டது. 
நோடோளுமன்ற உறுபபினரின கைடலம எனன 
எனறுகூடத் ்தமிழ் - முஸலிம் உறுபபினர்கைள் 
�ைருக்குத் ப்தரியோதிருக்கி்றது. ்தமது மக்கைள் 
சோர்ந்த விடயஙகைலளக் கைவனிப�தும் இல்லை.

சிங்களவரின் அரசியலலத் 
தமிழர் தீர்்ானிக்க முடியாது
்தமிழ், முஸலிம்கைள் விடயத்தில் சிஙகைளத் ்தலை 

வர்கைள் ்தமக்குள் முரண்�ட்டோலும் அதிலிருநது 
மீண்டு ்தமக்கைோன ஓர் அரசியல் ப�ோறிமுல்றலய 
உருவோக்கிக் பகைோள்ளும் வல்ைலமலயக் பகைோண் 
டிருக்கி்றோர்கைள். இைஙலகையின 2 ஆயிரத்து 500 
வருட அரசியல் �ோரம்�ரியத்தில் எபத�ோதும் 
சிஙகைளவதர பவனறிருக்கி்றோர்கைள்.

்தறத�ோது ரோஜ�க்ச குடும்�த்துக்கு எதிரோகைக் 
கிளர்ந்த சிஙகைள மக்கைள் இறுதியில் ்தமக்கைோன 
ஒரு ்தலைலமத்துவத்ல்த உருவோக்கிக் பகைோள் 
வோர்கைள். அந்தத் ்தலைலமயும்கூட ்தமிழ், முஸ 
லிம் மக்கைளுக்கு எதிரோகை ப�ௌத்்த சிஙகைள மதனோ 
நிலைலயதய பவளிப�டுத்்ததவண்டிய கைட்டோ 
யத்ல்த அவர்கைள் ஏற�டுத்துவோர்கைள். சிஙகைள 
மக்கைள் ்தமது புதிய ்தலைவலரக் கைண்டலடவதில் 
்தமிழ் - முஸலிம் மக்கைளின �ஙகைளிபபு இல்லை 
பயனத்ற கூ்றமுடியும். 

சிஙகைளவர் ்தமக்கைோன அரசியல் ்தலைவர்கைலள 
உருவோக்குவதிலும் இலைநது பசயற�டுவதிலும் 
பவறறி கைண்டு வருகி்றோர்கைள். அரச ்தலைவர் 
தகைோத்்தோ�ய ரோஜ�க்ச, லமத்திரி�ோை சிறிதசன, 
சஜித் பிதரம்தோச, ரணில் விக்கிரமசிஙகை, உ்தய 
கைம்மனபிை, விமல் வீரவனச என அலனவரும் 
இந்த ஒறறுலமக்கு அல்ைது பநருக்கைடிக்குத் தீர்வு 
கைண்டிருக்கின்றனர். இ்தறகைோகை அவர்கைள் �ல்தவறு 
விட்டுக்பகைோடுபபுகைலளச் பசய்வ்தறகுத் ்தயோரோகை 
வும் உள்ளனர்.

சிஙகைளவரின அரசியலைத் ்தமிழ்த் ்தலை 
வர்கைளோல் மோற்ற முடியும் எனத்றோ திலச திருப� 
முடியும் எனத்றோ ்தோஙகைள் கிங தமக்கைர்கைளோகை 
முடியும் எனத்ற நிலனப�து மிகைத்்த ்தவ்றோன 
அணுகுமுல்ற. ப�ோருளோ்தோர பநருக்கைடியோல் 

ரோஜ�க்ச அரசு ்தளம்பிய நிலையில்கூட சிஙகைளத் 
்தலைவர்கைள் ்தமக்குள் சரைலடநது ்தமது மக்கை 
ளுக்கைோன சி்றந்த ்தலைலமத்துவத்ல்த எவவோறு 
ஏற�டுத்துவது என�திதைதய கைவனம் பசலுத் 
துகி்றோர்கைள். இனிதமலும் அதுதவ நடக்கும். 
சிஙகைளவர் ்தமது அரசியல் தீர்மோனத்துக்கைோகைத் 
்தமிழரிதைோ முஸலிம்கைளிதைோ ்தஙகியிருக்கைப 
த�ோவதில்லை.

தமிழ்-முஸ்லிம் தலலவர்்கள் புறக்கணிப்பு
பிரதி ச�ோநோயகைர் ப்தரிவில் இம்தியோஸ �ோக் 

கீர் மக்கைோலரப த�ோட்டியிட லவத்்தது, 17.5.22இல் 
அரச ்தலைவருக்கு எதிரோன அதிருபதித் தீர் 
மோனத்ல்த நோடோளுமன்ற உறுபபினர் சுமநதிரன 
முனலவத்்தது ஆகிய இரண்டுதம ப�ரும்�ோன 
லமச் சிஙகைள நோடோளுமன்ற உறுபபினர்கைளுக்குப 
பிடிக்கைோ்த விடயம் என�ல்தத் ்தமிழ் - முஸலிம் 
்தலைவர்கைள் உைர்நதுபகைோள்ள தவண்டும். 
இவவிரு சந்தர்ப�ஙகைளிலும் சிஙகைளவலரக் கைள 
மி்றக்கியிருந்தோல் வோக்பகைடுபபில் எதிர்பகைோண்ட 
�டுத்தோல்விலய ஓரளவுக்கைோகைவது ்தவிர்த்திருக்கை 
முடியும்.

்தமிழ், முஸலிம் இனஙகைளின பிரதிநிதிகைள் 
்தோம் நிலனத்்த�டி பசயற�ட முற�ட்டோல் அல் 
ைது சிஙகைளவரின அரசியலில் ்தலையிட முலனந 
்தோல் அது �ோ்தகைமோகை அலமயும். இைஙலகையில் 
இனவோ்தத்ல்த அதிகைம் லகையிபைடுத்்த கைட்சி 
தஜ.வி.பி. அ்தன பிரச்சோரப பீரஙகியோகை இருந்த 
விமல் வீரவனசலவ மகிந்த ்தனது த�ோர் பவற 
றிக்கைோகைத் ்தமிழருக்கு எதிரோகைப �ரபபுலர பசய்ய 
லவத்்தோர். ்தறத�ோது மகிந்தவின கூட்லடவிட்டு 
தஜ.வி.பி. பவளிதயறி இருந்தோலும் இனவோ்த 
அரசியலைக் லகைவிட்ட்தோகைக் கூ்ற முடியோது. 
இவவோ்றோன சூழலில் ்தமிழருக்கு அரசியல் தீர்வு 
ஒனல்ற வழஙகைதவண்டும் எனத்றோ, த�ோர்க்குற்றத் 
ல்தச் பசய்்த �லடயினலரத் ்தண்டிக்கைதவண்டும் 
எனத்றோ கைோைோமல் ஆக்கைப�ட்டவர்கைளுக்குத் 
தீர்வு வழஙகைதவண்டும் எனத்றோ ்தமிழ் அரசியல் 
லகைதிகைலள விடுவிக்கை தவண்டும் எனத்றோ யோரோ 
வது சிஙகைளத் ்தலைவர்கைள் சிஙகைள மக்கைள் 
மத்தியில் கூறினோல் அவர்கைளோல் த்தர்்தலில் பவறறி 
ப�்ற முடியோது. அ்தனோல் ்தமிழ்த் ்தலைவர்கைதளோ, 
மக்கைதளோ விரும்புகின்ற இவறல்றச் சிஙகைளத் 
்தலைவர்கைள் பசய்யபத�ோவதில்லை என�த்த 
ப்தளிவு.

சிஙகைள அரசியல்வோதிகைள் நிலனப�துத�ோை 
்தனிச்சிஙகைள வோக்குகைளோல் அரசலமப�ல்த 
எதிர்த்து முஸலிம்கைள், ்தமிழர்கைள் எதுவும் பசய்ய 
முடியோது. அவவோறு மோற்றத்ல்த ஏற�டுத்்த 
முடியும் என்றோல் அது அட்சரகைணி்தப பிலழ 
யோகைதவோ அல்ைது சிஙகைளவருக்கு மூலளப பிசகு 
ஏ்தோவது ஏற�ட்ட நிலையோகைதவோ்தோன இருக்கை 
முடியும்.
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வாழ்ாளில் வலியை உணராத மனி 
தயரப் பாரப்பது அரிது. மனிதர 

கள் ் ாளாநதம் உடல் வலி, தயை வலி, பல் 
வலி, யக வலி, கால் வலி, முதுகு வலி, முழங் 
கால் வலி, மூட்டு வலி என ஏததனும் ஒரு 
வலிைால் தவதயனப்படுவயதப் பாரக்கித�ாம். 
இவற்றுக்்கல்ைாம் காரணம் கண்டுபிடிக்க 
முடியும். அதற்தகற்ப சிகிசயசையும் தர முடி 
யும். ஆனால், இனன காரணம் எனறு குறிப் 
பிட்டுக் கூ� முடிைாத தயசை வலி ஒனறு உண்டு. 
‘ஃயபப்தராமைால்ஜிைா’ (Fibromyalgia) 
எனறு அதற்குப் ் பைர. முன்பல்ைாம் முதிை 
வரகளுக்கு மட்டுதம ஏற்பட்ட இநத த்ாய் 
இப்தபாது இளம்வைதினருக்கும் ஏற்படுகி�து. 
இது பற்றிை விழிப்புணரவு இருநதால் மட் 
டுதம இயதக் குணப்படுதத முடியும்; தடுக்க 
முடியும்.

ஃபைபணரோமயோல்ஜியோ என்்ோல் என்்ன?
பரவைான உடல் வலியைக் குறிக்கும் மருத 

துவ வாரதயத இது. ஆண்கயளவிட ்பண் 
கயள அதிகம் பாதிக்கி� த்ாய் இது. குறிப் 
பாகச ்சைானனால் 25 வைதிலிருநது 60 வை 
துக்கு உட்பட்ட ்பண்கயளததான இது 
்பரும்பாலும் பாதிக்கி�து. உடல் வலிதைாடு 
உடல் கயளப்பு, உ�க்கமினயம, ஞாபக ம�தி 
தபான�யவயும் ்தால்யை ்காடுக்கும். 
முதுகு வலி, இடுப்பு வலி, தயை வலி மட்டு 
மல் ைாமல் உடலின பை இடங்களில் வலி ஏற் 
படும். யக, கால் குயடசசைல் அதிகம் ் தால்யை 
்காடுக்கும்.

ஒதர த்ரததில் உடலின இரண்டு பக்கமும் 
வலி ஏற்படுவது இதன சி�ப்பு. உதாரணமாக, 
இடது யக வலிததால் அதததவயளயில் வைது 
யகயும் வலிக்கும். வீட்டிதைா, அலுவைகத 
திதைா, அன�ாடப் பணிகயளச ் சைய்ைவிடாது. 
உற்சைாகதயதக் குய�க்கும். மனததளரசசியை 
ஏற்படுததும். உைக அளவில் தகாடிக்கணக்கான 
்பண்கள் இநத த்ாைால் அவதிப்படுகி�ாரகள் 
என�ால், இநத த்ாயின ்காடுயமயைப் 
புரிநது்காள்ளுங்கள்.

கோரேம் என்்ன?
இதற்கு இதுதான காரணம் எனறு எயதயும் 

குறிப்பிட்டுச ்சைால்ைமுடிைாது. ஒவ்வாருவ 
ருக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும். சைமைங்களில் 
பை காரணங்கள் ஒனறு தசைரநது்காள்ளும். 
என�ாலும், மருததுவ ஆராய்சசிைாளரகளின 
முடிவுப்படி சிைவற்ய� இங்குக் குறிப்பிடைாம்.

ஹாரதமானகளின சைமசசீரததனயம பாதிக் 
கப்படுவதுதான இநத த்ாய் வர முக்கிைக் 
காரணம். ் மக்கு உடலில் வலி ஏற்படும்தபாது 
‘்சைரட்தடானின’ ஹாரதமான சுரக்கும். ்ாம் 
வலிைால் பாதிக்கப்படாத அளவுக்கு அநத 
வலியை இது கட்டுப்படுததும். ஃயபப்தராம 
ைால்ஜிைா ஏற்படுபவரகளுக்கு இநத ஹார 
தமான சுரப்பு குய�நதுவிடும். அல்ைது முற்றி 
லும் சுரக்காமல் தபாய்விடும். இதனால் தைசைான 
வலியைக்கூட இவரகளால் தாங்க முடிைாது.

அடுதது, சிைருக்கு ்ரம்பு மண்டைததில் 
வலியை உணரச்சைய்கி� தவதிப்்பாருட்களின 
அளவு அதிகரிததுவிடும். அப்தபாது அவர 
களுக்கு ஃயபப்தராமைால்ஜிைா வரும். அடிக் 
கடி உடல்்ைக்குய�வு ஏற்படுபவரகளுக்கும் 
நீண்ட காைம் மன அழுதத த்ாைால் 

பாதிக்கப்பட்டவரகளுக்கும் இது ஏற்படுவயத 
அனுபவததில் காண்கித�ாம். குடும்பததில் 
திடீ்ரன ஏற்படும் அதிரசசிகள், இழப்புகள், 
விபததுகள், தசைாக நிகழவுகள் இநத வலியைத 
தூண்டுகின�ன எனபதும் உறுதி ் சைய்ைப்பட் 
டுள்ளது.

இது ஒரு பரம்பயர த்ாைாகவும் வருகி�து. 
புயகபிடிப்தபார, உடல் பருமன உள்ளவரகள், 
உடற்பயிற்சி இல்ைாதவரகள், அறுயவ 
சிகிசயசை தமற்்காண்டவரகள், தவறு ஏததனும் 
மன த்ாைால் பாதிக்கப்பட்டவரகளுக்கு இநத 
த்ாய் வியரவிதைதை வநதுவிடுகி�து. சைரி 
ைான துக்கமினயமயும் அதீத குளிரும் இநத 
வலியை அதிகப்படுததும்.

வலி வரும் இடஙகள்
இநத வலிைானது உடலில் குறிப்பிட்ட 

இடங்களில் ் தாடங்கி, சிறிது சிறிதாக அதிக 
ரிதது, பி�கு பி� இடங்களுக்குப் பரவும். இநத 
இடங்கயள அழுததினால் வலியை உணர 
முடியும். அநத இடங்கள் இயவ:

தயையின பினபகுதி, கழுததின தமற்பகுதி, 
ததாள்பட்யட, ்டு ்்ஞ்சின தமற்பகுதி, 
முழங்யக, இடுப்பு, உட்காரும் இடம், முழங் 

காலின பினபகுதி.
தமற்கண்ட இடங்களில் உள்ள தயசைகயள 

இைக்கும்தபாது வலிதைாடு, தயசை இறுக்கமாக 
இருப்பயதயும் உணரமுடியும்.

கவபை தரும் கபைபபு
இநத த்ாய் உள்ளவரகள் எளிதில் கயளப் 

பயடநதுவிடுவாரகள். முக்கிைமாக காயையில் 
கண் விழிப்பது சிரமமாக இருக்கும். இனனும் 
உ�ங்க தவண்டும்தபால் இருக்கும். உடலில் 
சைக்தி இல்ைாததுதபால் உணரவாரகள்.

ைரிணசோதப்ன என்்ன?
இநத த்ாய்க்்கன தனிைாக எநதப் பரி 

தசைாதயனயும் இல்யை. த்ாயின தனயமயைப் 
்பாறுதது மருததுவரதான தீரமானிக்க முடி 
யும். ஒருவருக்கு ஃயபப்தராமைால்ஜிைா 
இருக்கி�து எனறு உறுதி ் சைய்வதற்கு முனபு 
உடலின ் பாது ஆதராக்கிைம் எப்படி உள்ளது 
எனபயத அறிநது்காள்ள ்பாதுவான குரு 
திப் பரிதசைாதயனகள் ததயவப்படும். அடுதது, 
எலும்பு மூட்டு சைாரநத த்ாய்கள் இல்யை என 
பயத சிை ரததப் பரிதசைாதயனகயள தமற் 

்காண்டு உறுதி ்சைய்து்காள்ள தவண்டும். 
யதராய்டு பரிதசைாதயனகளும் ஓரளவுக்கு 
த்ாயைக் கணிக்க உதவும்.

சிகிசபச என்்ன?
இநத த்ாய்க்கு முதலில் குடும்ப மருதது 

வயரப் பாரக்க தவண்டும். அவரது ஆதைாசை 
யனப்படி ்ரம்பு த்ாய் நிபுணர, மன்ை 
நிபுணர, எலும்பு த்ாய் நிபுணர ஆகிதைா 
யரயும் கைநதாதைாசிக்கதவண்டும். வலியைக் 
குய�க்க மருநது, மாததியர மட்டும் தபாதாது. 
மன அழுததம், உ�க்கமினயம, தபான� 
வற்றுக்கு மாததியரகதளாடு மன்ைததுக்கு 
ஆதைாசையனகள் (Cognitive behavioural 
therapy-CBT) ததயவப்படும்.

்சைரட்தடானின ஹாரதமான உற்பததியை 
அதிகரிக்க மாததியரகள் தரப்படும். இப்தபாது 
்பரு்கரங்களில் வலி மருததுவததுக்்கனத 
தனிப் பிரிவுகள் (Pain management 
CliniCs) ் தாடங்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றிலும் 
ஆதைாசையன ்ப�ைாம். இவற்த�ாடு சிை 
உடற்பயிற்சிகயளச ்சைய்ை தவண்டிைதும் 
வரும். திைானம், தைாகா தபான�யவயும் உத 
வும். அக்குபங்க்சைர மற்றும் ஆயுரதவத மசைாஜ் 

்ல்ை பையனத தருகி�து.

தடுபைது எபைடி?
மன அழுததம் குய�க்கின� வாழக்யக 

முய�கயளக் கயடப்பிடியுங்கள். வாரம் ஒரு 
்ாளாவது குடும்பததுடன த்ரதயதச ்சைை 
வழியுங்கள். பகலில் உ�ங்குவயதத தவிரதது, 
இரவில் சீக்கிரதம உ�ங்கப் பழகுங்கள். 
இரவில் ்தாயைக்காட்சி, யகப்தபசி தபான 
�வற்ய� நீண்ட த்ரம் பைனபடுததுவயதத 
தவிரக்கவும். ்யடப்பயிற்சி மட்டுமில்ைாமல் 
உடற்பயிற்சி ்சைய்வயதயும் தினசைரி வழக்க 
மாக்கிக்்காள்ளுங்கள். உடல் எயடயைக் 
கட்டுக்குள் யவததிருங்கள். தகாப்பி அதிக 
மாகக் குடிக்க தவண்டாம். மது, புயக ஆகதவ 
ஆகாது. பழசசைாறுகள் அருநதுவயத அதிகப் 
படுததுங்கள். காய்கறி, பழங்கள் தபான� 
்ல்ை ஊட்டசசைததுள்ள உணவுகயள உண்டு 
உடலின ்பாது ஆதராக்கிைதயதக் காதது 
்காள்ளுங்கள். ஓய்வு த்ரங்களில் புததகம் 
படிப்பது, இயசை தகட்பது, ததாட்ட தவயை 
பாரப்பது என உங்களுக்குப் பிடிதத தவயைக 
யளச ்சைய்வது எனறு வாழும் ஒவ்வாரு 

வோரம் ஒரு நோைோவது குடும்ைத்துடன் ணநரத்பதச 
சசைவழியுஙகள். ைகலில் உ்ஙகுவபதத் தவிர்த்து, 
இரவில் சீக்கிரணம உ்ஙகப ைழகுஙகள். இரவில் 

சதோபைக்கோட்சி, பகபணைசி ணைோன்்வறப் நீணட ணநரம் 
ையன்ைடுத்துவபதத் தவிர்க்கவும். நபடபையிறசி 

மட்டுமில்ைோமல் உடறையிறசி சசயவபதயும் தி்னசரி 
வழக்க மோக்கிக்சகோள்ளுஙகள்.
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ஹேமந்த குமார. இவர் இலங்கை வான் 
ப்ை்ைச் ஹேர்ந்த புலனாய்வுத் து்ைப் 

பணிப்பாளராகைக் கைை்மைாற்றிைவர். 1998 ்்த 
மா்தத்தில் வான் ப்ையில் ஹேர்ந்த இவர் ஹலேர்த் 
த்தாழில்நுடபத்தின் மூலம் புலிகைளின் இலக்குகை்ள 
்தாக்கும் பணியில் இருந்தவர். 2019  புரடைாதி மா்தத் 
தில் பணியிலிருநது ஓய்வுதபற்ைார். ்தனது அனுப 
வஙகை்ள அவர் தவன யூரியூப் ்தளத்தில் பகைர்ந்தார். 
அ்தன் ஒரு பகுதி கைைந்த வாரம் தேம்மண் பத்திரி 

்கையில் தவளிைாகி இருந்தது. அ்தன் மிகுதிப் பகுதி 
இந்த வாரம் தவளிைாகின்ைது. 

இறுதிப் ஹபார்க் கைாலத்தில் நநதிக்கைைலின் த்தற் 
குப் பகுதியில் 3 அடி அகைலமும் 6 அடி நீளமும் 
தகைாண்ை ஒரு தபாருள் ்தண்ணீரில் மி்தப்ப்்தக் 
கைண்ஹைன். அது என்னவாகை இருக்கும் என்ப்்தக் 
கைமராக்கைளின் ஊைாகைத் த்தளிவாகை அறிை முடிை 
வில்்ல. எனினும் அது ஏஹ்தாதவாரு முக்கிைமான 
தபாருளாகைத்்தான் இருக்கை ஹவண்டும் என்று நி்ன 
த்து அ்தன் மீது கிபிர்த் ்தாக்கு்தல் ஹமற்தகைாண்ஹைாம். 
அ்தன் பின்னர்்தான் ்தண்ணீரின் ஹமற்பரப்பில் த்தரி 
ந்த அது அஙகு ம்ைக்கைப்படடிருந்த சிறிை நீர்மூழ் 
கிக் கைப்பல் என்ப்்த அறிநஹ்தாம். அ்்த அழித்்த்தன் 
மூலம் புலிகைளின் ்த்லவர் பிரபாகைரன் அஙகிருநது 
்தப்பிச் தேல்வ்தற்கு இருந்த இறுதி வாய்ப்பும் இல் 
லாது தேய்ைப்படைது.

ப்ையினர் வீசும் எறிகை்ைகைள் எதிர்பார்க்கும் 
இலக்கில் விழாது குறி்தவறிப்ஹபாகும். எம்மிைம் இருந்த 

அதி நவீன ஹலேர் கைண்கைாணிப்பின் மூலம் அவற்்ை 
அவ்தானித்து உரிை இலக்்கைத் ்தாக்குவ்தற்கு எத் 
்த்ன மீற்ை்ர அதிகைரிக்கை ஹவண்டும் அல்லது கு்ை 
க்கை ஹவண்டும், எந்தத் தி்ேக்கு மாற்ை ஹவண்டும் 
என்பவற்்ைப் ப்ையினருக்குச் தோல்லி வழிப்ப 
டுத்துஹவாம். ்த்ரயில் நைவடிக்்கைகைளில் ஈடுபடடி 
ருக்கும் ப்ையினருக்கு இது உ்தவிைாகை இருந்தது. 
இவற்்ைவிைப் புலிகைள் ஒன்றுகூடி உைவு உடதகைாள் 
ளும் இைஙகைள், பயிற்சிதபறும் இைஙகைள், முக்கிை 
்த்லவர்கைள் வநதுஹபாகும் இைஙகைள் ஆகிைவற்்ைத் 
்த்ரயில் தேைற்படும் ஹவவு அணியினர் அவ்தானித்து 
அ்்த உறுதிப்படுத்துவ்தற்கைாகை எமக்கு அறிவிப் 

பார்கைள். அதி நவீன த்தாழில்நுடபத்துைன் அவற்்ை 
நாம் பார்க்கும்ஹபாது அவர்கைள் ஹவவு பார்த்்த விை 
ைஙகைள் தபரும்பாலும் ேரிைாகைஹவ இருக்கும்.

வவுனியா வான்படை முகாம் தாக்குதல்
2009ஆம் ஆண்டு வவுனிைா வான்ப்ை முகைாம் 

மீது புலிகைள் கைரும்புலித் ்தாக்கு்தல் ஒன்்ை ஹமற் 
தகைாண்ைார்கைள். இந்தத் ்தாக்கு்தலுக்கு 8 கைரும்புலிகைள் 
பைன்படுத்்தப்படைனர். அவர்கைளில் நால்வர் தபண் 
கைள். இந்தத் ்தாக்கு்த்லப் புலிகைள் நைத்திை்தற்குக் 
கைாரைம் இருந்தது. இலங்கைப் ப்ையினருக்கு 
இநதிைா வழஙகியிருந்த அதி நவீன ராைர் கைருவி்ை 
அழிப்பஹ்த அவர்கைளின் ஹநாக்கைம். அஹ்தஹவ்ள புலி 
கைளின் வானூர்திகைளும் இரண்டு குண்டுகை்ள அந்த 
முகைாமுக்குள் வீசின. நாம் மூவர் அஙகிருந்த பதுஙகு 
குழிகைளுக்குள் இருநது உயிர் ்தப்பிஹனாம். நாம் 
இரவில் ்தஙகுமிைஙகைளில் இவவாைான ்தாக்கு்தல்கை்ள 
எதிர்தகைாள்ளக்கூடிை பதுஙகுகுழிகைளும் இருந்தன.

ஹபார் முடிவுற்ை நாளான 2009ஆம் ஆண்டு ஹம 
மா்தம் 18ஆம் திகைதிைன்று எனக்கு வான் ப்ைத் 
்தல்மைகைத்துக்கு மாற்ைம் கி்ைத்்தது. அ்தன் பின் 
னர் எமது இந்த ஹலேர் கைண்கைாணிப்பு நைவடிக்்கைகை்ள 
நாடடின் ேடைவிஹரா்த தேைற்பாடுகை்ளக் கைண்கைாணிப் 
ப்தன் தபாருடடு ஹமற்தகைாண்ஹைாம். வீரவில பகுதி 
யில் ஹமற்தகைாள்ளப்படடிருந்த கைஞோ உற்பத்தி 
்மைஙகை்ள இ்தன்மூலம் அவ்தானித்து அழித்ஹ்தாம். 
கைைற்பரப்பில் நைக்கும் ேடைவிஹரா்த நைவடிக்்கைகை்ள 
யும் இந்தத் த்தாழில்நுடபத்தின் ஊைாகை இலகுவாகைக் 
கைண்கைாணிக்கை முடியும்.

2019ஆம் ஆண்டு புரடைாதி மா்தத்தில் நான் 
ஓய்வுதபற்ஹைன். எனினும் அவேரத் ஹ்த்வகைள் 
ஏற்படுமிைத்து எனது அனுபவஙகை்ளயும் பயிற்சி்ை 
யும் எனது நாடடுக்கைாகை எப்தபாழுதும் தேய்வ்தற்குத் 
்தைாராகைஹவ இருக்கிஹைன்.

நா்ளயும் ரசித்து வாழப் பழ 
கிக்தகைாள்ளுஙகைள்.

தடைப்பிடிப்புக்கு 
என்ன சையவது?
்த்ே வலி, ்த்ே இறுக்கைம் 

இந்த இரு அறிகுறிகைளும் ஃ்பப் 
ஹராமைால்ஜிைாவிலும் கைாைப் 
படும். ்த்ேப்பிடிப்பிலும் (Mus 
cle CraMps) கைாைப்படும். 
எனஹவ, ஒரு சிலர் இந்த இரண் 
டுக்கும் வித்திைாேம் கைாை இை 
லாமல் குழப்பிக்தகைாள்வார்கைள். 
இரண்டுஹம தவவஹவறு ஹநாய் 
கைள்.

்த்ேப்பிடிப்பு என்பது ஒரு 
்த்ேயின் இைல்பான இைக்கைத் 
துக்குத் ்த்ை ஹபாடும் ்தன்்ம. 
இது தபரும்பாலும் தகைண் 
்ைக்கைால் ்த்ேயில் ஏற்படுகி 
ைது. சில நிமிைஙகைள் மு்தல் சில 
நாடகைள் வ்ர நீடிக்கைலாம். வலி 
மிகைவும் கைடு்மைாகை இருக்கும். 
ஒஹர இைத்தில்்தான் இந்த வலி 
இருக்கும் மற்ை பகுதிகைளுக்கு 
இது பரவாது. ஆண்கைளில் வி்ள 
ைாடடு வீரர்கைளுக்கு இது ஏற் 
படுகிை வாய்ப்பு அதிகைம். ேரி 
ைான சிகிச்்ே்ை எடுத்துக் 
தகைாண்ைால், சில நாடகைளில் 
இது குைமாகிவிடும்.

தீர்வுகள் என்ன?
தினமும் ஹபாதிை அளவு ்தண் 

ணீர் குடிக்கை ஹவண்டும். ோ்தா 
ரை நாடகைளில் தினமும் 2 லிட 
ைருக்குக் கு்ைைாமலும், ஹகைா் ை 
யில் 3 லிடைருக்குக் கு்ைைாம 
லும் ்தண்ணீர் பருகை ஹவண்டும்.

்த்ேப்பிடிப்பு உள்ளஹபாது 
எலுமிச்்ே, ஆரஞசு, நன்னாரி 
பழச்ோறு ஹபான்ைவற்்ைக் 
குடிக்கை ஹவண்டும்.

நீர்ச்ேத்து நி்ைந்த தவள்ளரி, 
்தர்ப்பூேணி ஹபான்ைவற்்ை 
அன்ைாை உைவில் ஹேர்த்துக் 
தகைாள்ளவும்.

மு்ளகைடடிை பைறுகைள் ோப் 
பிடுவது ்த்ேப்பிடிப்புக்கைான 
வாய்ப்்பக் கு்ைக்கும்.

கைால்சிைம் மிகுந்த பால் 
மற்றும் பால் தபாருடகைள், ஹகைழ் 
வரகு, பாசிப்பைறு, தவந்தைக் 
கீ்ர ஹபான்ைவற்்ை உைவில் 
ஹேர்த்துக்தகைாள்வது நல்லது.

அதிகை தவயிலில் அ்லைக் 
கூைாது.

எந்த ஒரு உைற்பயிற்சிக்கும் 
‘வார்ம் அப்’ பயிற்சி மிகைவும் 
அவசிைம்.

தவயிலில் உைற்பயிற்சிகைள் 
தேய்வ்்தத் ்தவிர்க்கைவும்.

்த்ேப்பிடிப்பு உள்ள ்த்ேகை 
ளில் இளஞசூைான தவநநீர் 
தகைாண்டு ஒத்்தைம் ்தரலாம்.

வலி்ைப் ஹபாக்கும் கைளிம்பு 
கை்ளத் ்தைவலாம்.

்த்ேக்கு இளக்கைம் ்தருகின்ை 
கைளிம்புகை்ளயும் ்தைவலாம்.

மருத்துவரின் ஹைாே்னப்படி 
வலி்ைக் கு்ைக்கை ஊசிகைள் 
ஹபாடடுக்தகைாள்ளலாம். வலி 
நிவாரணி மாத்தி்ரகைள் மற்றும் 
்த்ே இளக்கை மாத்தி்ரகைள் 
ோப்பிைலாம்.

்த்ேப்பிடிப்புள்ள இைத்தில் 
தமன்்மைான மோஜ் தேய்ை 
லாம்.

பா்த நுனி விரல்கைளிலும் பின் 
னஙகைால்கைளிலும் மாறி மாறி 
நிற்கும் பயிற்சிகை்ளச் தேய்ை 
லாம். இ்்தத் தினமும் 10 
மு்ை தேய்ைலாம்.

புலிகளின் 
நீர்மூழ்கிக் கப்பலை 

அழித்தோம்
கமலநாதன

அது ஏததாசவாரு முக்கியமா்ன 
ச்பாருளாகததான இருக்க 
தவண்டும் எனறு நிட்னதது 
அதன மீது கிபிர்த தாக்குதல் 
தமறசகாண்தைாம். அதன 
பின்னர்தான தண்ணீரின 
தமற்பரப்பில் சதரிநத அது 
அங்கு மடைக்கப்்பட்டிருநத 
சிறிய நீர்மூழ்கிக் கப்்பல் 
என்படத அறிநததாம்
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தர்மராசா

சிறையில் பகலில் றகதிகளுக்கு வழஙகபபடுகினை அவித்த கறி 
மீறைத ்தனியாக எடுததுக் ககாஞ்சம் எணகணெய் ஊற்றி அற்தப 

கபாரித்த பின கூட்டுக் கறிறய அ்தனுடன கலந்தால் மிகவும் சுறவயாக 
இருக்கும். கறியுடன ்தரபபடும் மீன துணடுகறை மிகச் சிறு துணடுகைாக்கி 
கவயிலில் காய றவதது மாசித துணடுபபாலாக்குவாரகள். ்சாபபாட்டு விட 
யததில் சிறைக்குள் கழிதது றவபபது அல்லது ஒதுக்கபபடுவது எனறு 
எதுவுமில்றல. திைமும் புதிய புதிய உணெவு வறகககறைக் றகதிகள் 
கணடுபிடிபபர. மாறலயில் வாஙகும் ப்சாற்றைக் ககாஞ்சம் கூடு்தலாக 
வாஙகி (ப்சாறு அைவாகத ்தரபபடும்பபாதும் அந்த அைவுக்கும் குறைவா 
கபவ பலர வாஙகுவர) இரவுச் ்சாபபாட்டுக்குப பின அ்தற்கு நீர ஊற்றி 
றவபபாரகள். மறுநாள் காறலயில் (பூ்சாச் சிறையில்) ப்தஙகாய்ப பூறவ 
வாஙகி (வயிற்றுபபுண உள்ைவரகளுக்குச் ்சம்பல் வழஙகாது ப்தஙகாய்பபூ 
வழஙகுவாரகள்) அற்தப பிழிநது பாகலடுததுச் சீனி, பிஸகட், மாம்பழம், 
பபரீச்்சம்பழம், வாறழபபழம் எை ஏ்தாவது கிறடத்தால் அற்தக் கலநது 
கறரயல் க்சய்வாரகள் (பழஙகஞசிபபால). இந்த்தக் கறரயல் மிகவும் சுறவ 
யாக இருக்கும். எந்தச் ்சாபபாட்டுடன எற்தச் ப்சரபபது எனபதில் சிறைக் 
குள் வறரயறைகள் கிறடயாது.

காறலயில் கறரயல்ப்சாற்றைக் குடித்தால் காறல உணெவாக வழஙகப 
படும் பறணெச் சிறு துணடுகைாகப பிய்தது கவயிலில் காய றவதது ைஸக் 
பபாலாக்குவாரகள். அற்தப பினைர இடிததுத தூைாக்கி றவததுக்ககாள் 
வாரகள். ப்தறவபபடும்பபாது அலுமினியத ்தகடு ஒனறை அடுபபில் 
றவதது அந்த ைஸக் தூறை வறுதக்தடுததுத ப்தஙகாய்பபூவும் சீனியும் 
கலநது குறழததுச் ்சாபபிடுவாரகள். இந்த மாறவ நனைாகக் காய றவதது 
எடுத்தால் மா்தக் கணெக்கில் பழுதுபடாதிருக்கும். சிறைச்்சாறலயில் உணெவு 
்தவிரபபுப பபாராட்டததில் ஈடுபடும் காலஙகளில் இந்த மாவு றகதிகளின 
உயிறரப பிடிதது றவபப்தற்குப கபரிதும் உ்தவும். இவற்றைவிட அற்தச் 
சுடுநீர விட்டுக் குறழததுப பிட்டு அவிபபாரகள். அந்தப பிட்டு நல்ல 
சுறவயாகவும் கமனறமயாகவும் இருக்கும்.

இனகைாரு ்சாபபாட்றடச் ப்சாற்றில் க்சய்வாரகள். எஞசுகினை ப்சாற்றை 
கவயிலில் காய றவதது அரிசிபபால ப்சரதது றவததுக்ககாள்வாரகள். 
உணெவு ்தவிரபபுப பபாராட்ட காலஙகளில் ்தணணீறரக் ககாதிக்க றவததுக் 
காயறவத்த அரிசிறய பவக றவததுச் ப்சாைாக்குவாரகள். ஒனறுமில்லா்த 
நாள்களில் வயிற்றைக் கழுவ உ்தவும்.

ஒருநாள் சிறைச்்சாறலயில் பாசிப பயறுக் கறி ்தந்தாரகள். ஒரு நணபர 
அந்தக் கறியின க்சாதிறய ஊற்றிவிட்டுப பயறைக் கழுவிகயடுததுச் சீனி 
பபாட்டுத துறவததுப பாண மாறவக் குறழதது பமா்தகம் அவித்தார. 
இறவகயல்லாம் அஙகு புதிைம்்தான. றகதிகளின முயற்சிகறைப பாராட் 
டித்தான ஆகபவணடும். சிறை நிரவாகம் றகதிகளின உயிறர எவவாறு 
பிடிதது றவததிருபபது எனறு சிநதிக்கும்பபாது றகதிகளும் ்தமது உயிறர 
எவவாறு பிடிதது றவததுக்ககாள்வது எைச் சிநதிபப்தன விறைபவ இந்த 
உணெவு க்தாடரபாை முனபைற்பாடுகைாகும்.

களுததுறைபபால மினஅடுபபுகறைக் கைவாகக் றகதிகள் பூ்சாவில் 
றவததிருக்க முடியாது. எல்லாம் ்தனித்தனிச் சிறிய அறைகைாக இருப 
ப்தால் அடுபபுக்கறை மறைதது றவததிருநது சிறைச்்சாறல ஊழியரகளின 
கணணில்படாமல் பாதுகாபபது சிரமம். எல்பலாரிடமும் இல்லாமல் ஓர 
அறையில் மட்டும் இற்த றவத்தால் அதுபற்றிச் சிறை நிரவாகததுக்கு மற் 
ைக் றகதிகபை ்தகவல் ககாடுக்க முற்படுவாரகள்.

பூ்சாவில் ப்தநீர குடிபப்தற்காகத ்தரபபட்ட அலுமினிய ஜக்கில் (றகபிடி 
யுள்ை ஒரு குவறை) ஓர அஙகுல அைவில் ்சதுரவடிவத துவாரம் 
ஒனறை அடிபபாகததில் ஓரமாக கவட்டி எடுபபாரகள். உள்பை ஜாம் 
பபாத்தல் மூடி ஒனறை றவதது அதில் சிறிய துணிகறைப பபாடுவார 
கள். ஒரு கபாலிததீன றபறயப பல மடிபபுகள் மடிதது 2 அஙகுல 
நீைததில் கமழுகுதிரிபபால சுற்றி எடுபபர. அற்த நிறுததி றவததுக் 
ககாழுததிவிட்டால் கமழுகுதிரி எரிவதுபபால சிறி்தாக எரிநது மூடியி 
லுள்ை துணியில் உருகி எரியும். கபாலிததீன முழுதும் எரிநது உருகி 
விட 10 நிமிடஙகைாவது எடுக்கும். பமலும் 10 நிமிடஙகள் வறர மீண 
டும் துணியுடன ப்சரநது அது எரியும். இற்தத்தான றகதிகள் ்தமது 
அறைகளில் அடுபபாகப பயனபடுததுவாரகள். இந்த அடுபபு எரிவப்த 
க்தரியாது. கவளிச்்சபமா, மணெபமா இருக்காது. அவவாறு க்தரிந்தால் 
இரவுக் கடறமயிலுள்ை ஊழியர கணடுவிடுவார.

ஒரு நாள் இரவு இநதிக்க எனை கஜயிலர றககயழுதது றவக்க வரும் 
பபாது (ஒவகவாரு மணிததியாலமும் கஜயிலர ஒருவர சிறைச்்சாறலறயச் 
சுற்றிப பாரதது அஙகுள்ை குறிபபுப புத்தகஙகளில் ஒபபமிடுவது வழக் 
கம்) கறியின மணெம் வந்த்தால் ஒரு குறிபபிட்ட அறைக்குள் எட்டிப 
பாரதது அந்த அறையின திைபறபக் ககாணடுவநது திைநது அடுபறபக் 
கணடுவிட்டார. அந்த அறைக்குள் ்சரண எனை இைம் றகதி ஒருவர 
இருந்தார. மற்றைய 3 றகதிகளுக்கும் அவர க்சானைார, ''நீஙகள் 
பகட்டால் க்சால்லுஙபக நாஙகள் க்சால்லச் க்சால்ல இவன்தான க்சய் 
்தவன எனறு. மிகுதிறய நான கற்தக்கிபைன'' எனறு. கஜயிலர க்த 
றவத திைந்தவுடன கஜயிலரிடம், ''மம ்தம ப்சர கவரதிக் காரயா'' (நான 
்தான ப்சர குற்ைவாளி) - எனைான ்சரண. கஜயிலர எதுவும் பப்சாமல் 
அடுபறப எடுததுக்ககாணடு பபாய்விட்டார. பினபு அ்தற்காக நடவ 
டிக்றக எதுவும் எடுக்கவில்றல.

கமாட்றட எனகிை றகதி ஒருவர ஒருநாள் காறலயில் ்சறமததுக் 
ககாணடிருந்தார. அடுபறப எரிபப்தற்குப பறழய பபறைகள் ்சவரம் 
க்சய்யும் உபகரணெததின பிைாஸரிக் றகபிடி ஆகியவற்றைப பாவித்தார. 
பூட்டியிருந்த ஒவகவாரு அறைகறையும் பாரததுக் ககாணடு வந்த 
சிறை ஊழியர அந்த அறைறயப பாரத்தபபாது ்தைது ்சறமயல் பற்றி 
கணடுபிடிததுவிடுவார எனறு நிறைத்த கமாட்றட. ்சறமயல் க்தாடஙக 
முனபப ஒரு ்சாம்பிராணிக் குச்சிறயக் ககாளுததிக் க்தவில் ககாழுவி 
விட்டார. காறலயில் ககாடுத்த ்சம்பறலப பிழிநது பாண ்சாபபிடுவ்தற் 
காகச் க்சாதி றவததுக்ககாணடிருந்தார. சிறை ஊழியர வந்ததும் அறை 
யிலிருந்த ஏறைய றகதிகள் பயந்தாரகள். கமாட்றட அற்தகயல்லாம் 
கருததிகலடுக்காமல் அந்த ஊழியருடன க்தவருகில் நினறு ப்சர ப்சர 
எனறு கற்தத்தார. அந்தப பபச்சுக்கிறடயில் க்சாதி கபாஙகிவிட்டது. 
அற்தக் கரணடியால் கலக்கிக் ககாணபட கற்தத்தார. பூட்டியிருந்த 
க்தவின உட்புைமாக அந்த அடுபபு இருந்தது. அந்த ஊழியருக்கு அவ 
ைது ்சறமயல் புரியவில்றல. இறுதியில் கமாட்றட க்சானைான ''ஐயா 
வுக்கு மூக்கு இல்லா்தது எைக்கு நல்ல்தாப பபாச்சு'' எனறு. அபபபாது 
கூட அவருக்குப புரியவில்றல. அவவிடததிலிருநது பபாய்விட்டார.

சிறைச்்சாறலகளில் றகதிகளுக்காை ்சாபபாட்றடப கபரிய இரும்பு 
வாளிகளில்பபாட்டுத ்தடியில் ககாழுவித தூக்கி வருவாரகள். அந்தத 
்தடிறயத தூக்கும்பபாது வாளிக் றகபிடி வாளிப புருவததில் பட்டுச் 
்சத்ததற்த எழுபபும். ்தவிடு, புணணொக்றக வாளியில்பபாட்டுக் ககாணடு 
வரும்பபாது வாளிச்்சத்தம் பகட்டவுடன கட்டி நிற்கும் மாடுகள் ்தறல 
றயத தூக்கி ஆரவததுடன பாரபபதுபபால கழுததுறையில் வாழிச் 
்சத்தம் பகட்டவுடன ''லஷ்மி வநதிட்டுது'' (்சாபபாடு வநதுவிட்டது) எனறு 
றகதிகள் கபரி்தாகக் கததுவாரகள்.பூ்சாவில் இற்த ''காவடி வநது 
விட்டது'' எனறு க்சால்வாரகள்.      (க்தாடரும்)
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'இந்த ஊரிலேலே லேரழகி என ஒருத்தியேக் காட்டுகிலேன். எபோடு 
ேட்்ாவது அவயை எனக்கு இயரோக்கிவிடு' என ரரகாரல்ாவி்ம் 

ர�ான்னலோது, உ்னடிோக அவன் 'மானு லமாராஸ்' என்ோன். அதுரவாரு 
ரகட்் வாரத்ய்த என்ேது எனக்கு உ்னடிோகலவ புரிந்தது. 'இது்தான் 
எனக்கு லவயேோ?' என அவன் அடுத்்த வாக்கிேத்ய்தச் ர�ான்ன பிேலக 
அவவாரத்ய்தயின் மிகக் ரகட்் அரத்்தத்ய்த விைங்கிலனன். ரரகாரல்ா 
இபேடித்்தான் எபலோது ோரத்்தாலும் இந்த வாரத்ய்தயே அடிக்கடி 
எச்சியேப லோேத் துபபிக்ரகாணல் இருபோன். இநதிோவில் அம்மா 
யவக் குறிக்கும் வய�ச்ர�ால் லோே அது கடுயமோன்தாக இருக்கக்கூடும் 
என எணணிக்ரகாணல்ன்.

ஆஸ்திலரலிே ர்தாணடு நிறுவனம் ஒன்றின் கைபேணி ஆற்றும் ரோறுப 
பில் இருக்கும் நான், மு்தன்மு்தோக ரரகாரல்ாயவ நணடு வைரபபு 
யமேம் ஒன்றில்்தான் �நதித்ல்தன். ஆஸ்திலரலிே நாட்டு நிதியு்தவியு்ன் 
உள்ளூர மீனவரகளுக்குக் காேல் நணடு வைரக்கும் ேயிற்சியே அளிக்கும் 
திட்்ம் அது. க்லும் ஆறும் �நதிக்கும் முகத்துவாரமான காேலில்்தான் 
இநநணடுகள் உயிரவாழும். காேலில் இருக்கும் அயேோத்திக் காடுகளின் 
அடியில் இயவ கூட்்மாய் ரகாடுக்குகயை ஆட்டிேேடி ஊறிக்ரகாணடி 
ருக்கும். அந்த இ்த்தில் நணடுக் குஞ்சுகயை வாங்கி ர�ேற்யகோகப 
ரோறிக்கச்ர�ய்து அவற்யே வைரக்க லவணடும்.

ரவளிநாடுகளில் அவற்றிற்கு நல்ே வரலவற்பு இருபே்தால் அவற்யே 
ஏற்றுமதி ர�ய்து உள்ளூர மீனவரகளின் வாழவா்தாரத்ய்த லமம்ேடுத்்த 
அந்தத் ்தன்னாரவ அயமபபு லவயே ர�ய்துரகாணடிருந்தது. அந்த அயமப 
பின் ்தயேவி பிரிட்டிஷகாரி. என்யனவி் ஐநது வேது மூத்்தவள். லநரி 
ய்ோகலவ எபலோது அயேக்கு வருகிோய் எனப ேே்த்யவ லகட்டு 
விட்்ாள். உ்ல் ரகாதிக்கப ேடுத்்தேடி லோசித்தும், அவைது முகத்தின் 
கன்னத்துச் �ய்தயில் இருந்த அதிகபேடிோன சுருக்கம் என்யன எழுச்சி 
ரகாள்ை யவக்கவில்யே. ஆனால் முகத்திற்குக் கீழுள்ை அவைது உ்ல் 

khDNkhu] ;khDNkhu] ;

சரவணன் சந்திரன்

என்யனப புத்துணரச்சி ரகாள்ைச் ர�ய்்தது. முகத்ய்த மட்டும் 
விட்டுவிட்டு ஒட்டுரமாத்்த உ்யேயும் எபேடி அயணத்துக்ரகாள்வது 
என்கிே தீவிர சிந்தயனயில் இருநல்தன்.

அவைது முகத்ய்த மேநதுவிட்டு, சிே லநரங்களில் ேடுக்யகயில் 
புரணடிருக்கிலேன். உச்�த்ய்த அய்கிே ேேணத்தில் கய்சி நிமி 
்த்தில் முகம் அவசிேமாக இருக்கிேது என்ேய்த உணரநல்தன். ்தனி 
ோன �ந்தரபேங்களில் அவள் என்யன ரமல்ே உரசும் லோது, லவண 
்ாம் என்று மறுத்்ததில்யே. அவைது முகத்ய்தப ோரக்காமல் நானும் 
உரசிக்ரகாள்லவன். என்யேக்காவது ஆத்திர அவ�ரத்திற்குத் ல்தயவப 
ேடுவாள் என்கிே மாதிரி நணடின் வயேயிலேலே யவத்திருநல்தன். 
அவளுக்குலம அது லோதுமானய்தப லோேவும் ேட்்து எனக்கு.

இரணடு ரகாடுக்குகயையும் விரித்து ஒரு புல்ல்ா�ர ந்நது வரு 
வய்தப லோே ந்நதுவந்த அந்தப ேச்ய� நணய் அபேடிலே முது 
கிற்குப ேக்கத்தில் பிடித்துத் திருபபிப லோட்டு, ்தனது ரேருவிரோல் 
அ்தன் வயிற்யே மிதித்்தான் ரரகாரல்ா. நணடு ்தனது கூரரகாடுக் 
குகயை வாயன லநாக்கி ஆட்டிேது. பின்னர �ணல் கயிற்ோல் அ்தன் 
ரகாடுக்குகயைக் கட்டி, முதுலகாடு ல�ரத்துக் லகாரத்து மணணில் 
லோட்்ான். நணடு அபலோதும் அய�நதுரகாணடிருந்தது. ஆனால் 
அ்தன் உேகம் மனி்தனின் கால் சுற்ேைவிற்குச் சுருங்கிவிட்்து. 
ஒவரவாரு நண்ாய் இபேடி அவன் கட்டும் லவகத்ய்த விேநது 
ோரத்ல்தன். 'ரகாடுக்கு்தான் ஆேத்து. மத்்தேடி ேேனுள்ை உயிர' 
என்ோன் விலநா்தமாகப ோரத்துக்ரகாணடிருந்த என்னி்ம்.

உள்ளூரில் ரகாஞ்�ம் ேடித்்த ரரகாரல்ா, ்தட்டுத்்தடுமாறி சுமாரான 
ஆங்கிேம் லேசிவிடுவான். அவனுக்கு அந்தத் தீவு ல்த�த்தின் லமல் 
மட்் அரசிேல்வாதிகள் வயர நல்ே ர்தா்ரபு இருந்தது. ஆனால் 
ோரி்மும் அவன் யகலேநதி நின்ேதில்யே என்ேய்தயும் ோரத்தி 
ருக்கிலேன். அவனுய்ே அபோ சு்தநதிரப லோராட்்த் திோகிக்கான 
ரேன்�ன் வாங்கிக்ரகாணடிருக்கிோர. அ்தனாலேலே என்னலவா 
நாட்டுக்கு எதிரான தீவிரமான திட்்ங்கள் எதிலும் ேங்ரகடுத்துக் 
ரகாள்ைலவ மாட்்ான். ஒரு்த்யவ ஆயமக்கறி லவணடுரமன 
லகட்்லோது, 'ஐ.நா அய்தப பிடிபே்தற்குத் ்தய்ர�ய்திருக்கிேது 
அல்ேவா? அபபுேம் ஏன் எங்கள் நாட்டில் மட்டும் அய்தப பிடிக்கச் 
ர�ால்லுகிோய்? இல்ோமல்ேட்்வரகள் என்ோல் இைக்காரமா?' 
என்ோன் தீவிரமான குரலில்.

அ்தற்கடுத்து அவலனாடு அந்த மாதிரி விஷேங்கயைப லேசுவய்த 
நிறுத்திக்ரகாணல்ன். ஒரு்த்யவ இநதிோவில் இருநது மிகப ரேரிே 
எணரணய் நிறுவனம் அந்த நாட்டில் காலூன்ே விரும்பி என் 
வழிோகத் ர்தா்ரபுகயைத் திரட்்ச் ர�ான்னாரகள். அது ரேரும் 
ேணம் ஈட்டும் திட்்ம் என்ே்தால் ரரகாரல்ாவி்ம் யநச்சிேமாகப 
லேசிப ோரத்ல்தன். 'என்யேக்காவது இபேடி எங்கைது மணயண 
உறிஞ்� ஆட்கள் கிைம்பிவநது அதில் ரவற்றியும் ரேேத்்தான் ர�ய் 
வாரகள். அய்த என்னால் ்தடுக்க முடிோது என்ேது ர்தரியும். ஆனால் 
அபேடிரோரு லவயேயில் என் யக இருபேய்த நான் அனுமதிக்க 
மாட்ல்ன். இந்த மணணில் இருநது எடுத்து உணடிருக்கிலேன்' என் 
ோன்.

இதுலோன்ே லவயேகளில் நானுலம கத்துக்குட்டி்தான் என்ேய்தயும் 
ரரகாரல்ா அறிநதிருந்தான் என்ே்தால், என்யன விேக்கமாகக் 
கரு்தவில்யே. என்னுய்ே கனவுகள், திட்்ங்கள் எல்ோவற்யேயும் 
அவனி்ம் விவரித்திருக்கிலேன். அவனுக்குலம அபேடிோனயவகள் 
இருக்கின்ேன என்ே்தால் என்லனாடு அதிக ரநருக்கம் காட்டி, 
அவனது உள் வயைேத்திலும் இயணத்துக்ரகாண்ான். என்னுய்ே 
நிறுவனதின் புராரெக்ட்களில் அவன் இோே லநாக்கம் ்தாணடி எனக் 
காகப ேங்ரகடுத்்தான். நானுலம அவனுக்கு நிோேமான வழிகளில் 
ேணம் வருவ்தற்கு வழிவயககள் ர�ய்து ரகாடுத்ல்தன். அந்த வயக 
யில் எங்களுக்குள் நல்ே புரி்தல் இருந்தது. அவன் வழிோக ல்தத்தூம் 
ரமாழியே நான் கற்கவும் ர�ய்ல்தன்.

லநவல் மயேயின் உச்சியில் இருக்கும் கிராமம் ஒன்றில் அடிப 
ேய் வ�தியே லமம்ேடுத்தித் ்தரும் ேணி ஒன்யே எங்கைது நிறுவ 
னம் லமற்ரகாண்து. அங்லக இரணடு மா்தங்கள் நான் லோய் ்தங்கி 
யிருநது அந்தப ேணிகயை ஒருங்கியணத்து முடித்துக் ரகாடுக்க 
லவணடுரமன நிறுவனம் லகாரிேது. இபேணியேச் சிேபோக முடித் 
துக் ரகாடுத்்தால் மலேசிோவில் ஊதிே உேரவு்ன் இன்ரனாரு புரா 
ரெக்ட் என்ோரகள். என்னால் ்தனிோகப லோக முடிோது என்ே்தால் 
ரரகாரல்ாயவயும் உ்ன் அயழத்துச் ர�ல்ே நிறுவனத்தின் சிேபபுப 
பிரிவு அனுமதி ்தந்தது.

அ்தற்கு முன்லன நான் அபேடிோன மயேகளில் ஏறிேல்த இல்யே. 
எங்களூரில் மயே என்று ர�ால்லி சிறிேர்தாரு குன்லே இருந்தது. 
சிறு குன்றில் ஏறிேவயன அம்மயேயுச்சி ஈரத்்தது. நகரின் சூபேர 



மார்க்கெட்டிற்கு என்னை அவனு்ைய ் வள்ளை 
ஆம்னி வவனில் அ்ைத்துப் வ�ானைான ்ெகொ 
ரவைா. ஒரு மாதத்திற்குத் வத்வயானை மளி்கெப் 
்�ாருட்கெ்ளை வாங்கி அடு்ககி்க்கொண்டிருப்�்தப் 
�ாரத்த ்ெகொரவைா, 'எங்கெளு்ைய நாட்டில் 
யா்ெயும் �சிவயாடு இரு்ககெ அனுமதி்ககெ மாட் 
வைாம். இப்�டி நீ வாங்கி்க குவிப்�து உனனு்ைய 
அவநம்பி்க்கெ்ய்க கொட்டுகிறது' எனறான.

அ்த அவன சீண்ைப்�ட்ைவன ் வளியிடும் 
மூச்சு்க கொற்்றப் வ�ாலத் தீவிெமானை குெலில் 
்�ானனைதால், �ட்டும்�ைாமல் சில ் �ாருட்கெ்ளை 
மட்டும் எடுத்து்க்கொண்டு வி்ெநவதன. அவ 
னு்ககும் எனை்ககும் தெமானை விஸ்கி �ாட்டில்கெ 
்ளையும் வ�ாகிற வ�ா்ககில் ் �ாறு்ககி்க்கொண்வைன. 
அநத வ்கெயில் அவனு்ககுவம மகிழ்ச்சிதான 
என�்தச் சிப்பி வ�ால் ஒளிரநத தனனு்ைய 
்வண்�ற்கெ்ளை்க கொட்டிச் சிரித்தவ�ாது உணரந 
து்கொண்வைன. எதிர�ாரத்த்தவிை உயரநது 
்�ருகி்க்கொண்வை இருநதது ம்ல. ஒருகெட் 
ைத்திற்கு வமல் ஆம்னி வவன மூலமாகெச் ் �ல்ல 
முடியாது எனறாரகெள. அங்வகெவய ஒரு வீட்டில் 
நிறுத்திவிட்டு வமலும் இெண்டு ம்லகெ்ளை்க 
கெைநது நை்ககெ வவண்டும் எனறு ் �ானனை வ�ாது 
தான முதனமு்றயாகெ எனை்ககுள அவநம்பி்க்கெ 
பீறிட்ைது. எனனைால் ஏறவவ முடியாது எனை 
அ்ககெணத்தில் உணரநவதன.

அநத வவ்ல்ய உதறிவிைலாம் எனறுகூை 
அநத வநெத்தில் வதானறியது. அ்த ்ெகொர 
வைாவிைம் ்�ால்லவும் ்�யவதன. 'இநத உச் 
சி்கவகெ இப்�டியா? உலகெத்தில் இது மாதிரி �ல 
உச்சிகெள இரு்ககு. ம்ல்ககு உன்னை ஒப்பு்க 
்கொடுத்திட்டு சும்மா வவடி்க்கெ �ாரத்து்ககிட்டு 
மட்டும் நை. அது உன்னை்க ் கெப்பிடிச்சு வமல 
தூ்ககிட்டு வ�ாயிடும்' எனறான �திலு்ககு. ஏவனைா 
அநத வநெத்தில் அவனு்ைய குெ்லவிை அ்த 
அவன ்�ானனைவிதம் எனை்ககு உத்வவகெமாகெ 
இருநதது. முதல் ம்ல்யத் தாண்டுவதற்கு 
முனவ� எனை்ககு மூச்சு முட்டிவிட்ைது. மிச்�மிருந 
த்தத் தவழ்நவத கெைநவதன. கெ்ைசி அடி்ய 
எடுத்து அநத ம்லயுச்சியில் ்வத்தவ�ாது 
்வண்வமகெ்க கூட்ை்மானறு என்னை்க கெைநது 
வ�ானைது. முகெத்தில் சில்்லனற ஓர உணரவு.

உச்சி்ய முத்தமிட்டுவிட்வைன எனகிற 
்�ருமிதம் என ் நஞ்சில் �ெவிய்த உணரநவதன. 
எழுநது ஆசுவா�ப்�டுத்திவிட்டு, உச்சியில் 
இருநது �ளளைத்்தப் �ாரத்து 
என்னை நாவனை வியநது ் கொண் 
வைன. இத்த்னை உயெத்்த 
நானைா ஏறி வநவதன? என மனை 
நி்ல்ய ்ெகொரவைாவும் 
உணரநது, என்னை ஊ்ககெப்�டுத் 
தும்�டியானை �ல ்�ாற்கெ்ளை 
உதிரத்து்க்கொண்டிருநதான. 
நா்னைாரு நி்ல்ககு வநதபிறகு 
்ெகொரவைா்வ அ்ணத்து்க 
கெட்டி்க்கொண்வைன.  இநத 
உலகெத்தில் எ்தயும் எனனைால் 
்�யய முடியும் எனை அ்ககெணத்தில் 
உணரநவதன.

அன்றய இெவு எங்கெளு்ககுத் 
தங்கெ ஒது்ககெப்�ட்டிருநத குடில் 
வாயிலில் ் நருப்பு மூட்டி எல்லா 
ஏற்�ாடுகெ்ளையும் ் �யது ் வத்தி 
ருநதார ஊரத்த்லவர. அவர 
வத�ச் �ண்்ையில் �ங்்கெடுத் 
ததற்கொனை �த்ககெத்்தத் தனனு 
்ைய வதாளில் கிைநத �ால்்வ 
யில் அணிநதிருநதார. ்�ாது 
இைங்கெளில் புைங்கு்கெயில் 
இவவாறு குத்தி்க்கொளவது அவர 
கெளு்ைய வை்ககெம் எனை அறிநது 
்கொண்வைன. அவவாறு அணி 
வ்த அவரகெள ் �ரு்மயாகெவும் 
கெருதினைாரகெள. அநதப் �த்ககெத்்த 
வருடிய�டி அநத இெவில் அநத 
நாட்டின முழு்க கெ்த்யயும் 
எனனிைம் ்�ானனைார அநத 
ஊரத்த்லவர. அநத்க கெ்த 
்ெகொரவைாவிற்கு ஏற்கெனைவவ 
்தரிநதிருநதது என�தால் அவன 
எழுநது குச்சிகெ்ளை எடுத்துவநது 
்நருப்்� அ்ணய விைாமல் 
மட்டும் �ாரத்து்க்கொண்டிருநதான. 
அநத்க கொட்சிவய ஒரு உருவகெம் 
வ�ால எனை்ககுத் வதானறியது.

கெடு்மயானை ம்லவயற்றம், தெமானை விஸ்கி 
வ�ா்த இ்ணநத இலயத்தில் அநத்க கெணப்பிற்கு 
அருகிவலவய தூங்கிவிட்வைன. குளிெடி்ககிற 
உணரவவ இெவுத் தூ்ககெத்தின இ்ைவய ஏற்�ை 
வில்்ல. நிலவும் நட்�த்திெங்கெளும் ஒளிரநது 
்கொண்டிருநத நளளிெவில் விழித்துப் �ாரத்தவ�ாது 
அப்வ�ாதும் ஊரத்த்லவர அமரநது கெணப்்� 
அ்ணயவிைாமல் ் நருப்பு மூட்டி்க்கொண்டிருந 
தார. அநதத் தூ்ககெத்திலும் �தற்றம் வநதுவிட்ைது 
எனை்ககு. எல்வலா்ெயும் ் தாநதெவு்ககு உளளைா்ககு 
கிவறன எனை என்னை நாவனை கெடிநது்கொண்டு, 

எழுநது, தட்டுத்தடுமாறி்க குடிலு்ககுள வ�ாயப் 
�டுத்வதன. அங்வகெ ் ெகொரவைா குறட்்ைவிட்டுத் 
தூங்கி்க்கொண்டிருநதான.

கொ்லயில் எங்கெளு்ககு ஊரப் ் �ாதுமு்னையில் 
கூட்ைம் இருநதது. ஏவதா வதவகுமென மண்ணில் 
இறங்கி வநத்தப் வ�ால அநத ம்ககெள என்னை 
நைத்துவ்த குடிலின வாயிலில் கொல் ்வத்த 
வநெத்திலிருநது புரிநது்கொண்வைன. வயதில் 
்�ரியவரகெளகூை மண்டியிட்டு வணங்கினைாரகெள. 
்�ண்கெள வணங்கிவிட்டு ் வட்கெப்�ட்டு்க்கொண்டு 
எதிவெ இருநத எதுவவா ஒனறின பினபுறம் ம்றந 
தாரகெள. குைந்தகெ்ளை மட்டுவம �்ககெத்தில் 
�ார்ககெ முடிநதது. மற்ற எல்வலாருவம ஒருவ்கெ 
யில் விலகி ்தாண்ைனிடுவ்தப் வ�ாலவவ 
என்னைச் சுற்றிப் வ�ாரத்தினைாரகெள.

அவரகெளு்ககு்க கெல்வி, சுகொதாெம் எனை 

அடிப்�்ை வ�திகெளிவலவய நி்றயத் வத்வகெள 
இருநதனை. எனனு்ைய ் �ல்வ�ா்னை வியப்�ாகெ 
வாங்கித் ் தாட்டுத் தைவிப் �ாரத்தாரகெள. ் ெகொ 
ரவைா நான வ�சிய்த எல்லாம் வதத்தூம் ் மாழி 
யில் விரிவாகெ அவரகெளு்ககுப் புரிய ் வத்தான. 
நானுவம இ்ையி்ைவய வதத்தூம் ்மாழியில் 
சில வா்ககியங்கெ்ளைப் வ�சிவனைன. அப்வ�ா்தல் 
லாம் ்�ண்கெள மத்தியில் இருநது சிரிப்�்ல 
வநதைங்கியது. அநத்க கூட்ைத்தில் ஒரு்�ண் 
மட்டும் எனை்ககுத் தனித்துத் ் தரிநதாள. அதிகெம் 
வ�ானைால் இரு�து வயது இரு்ககெலாம். ஆனைால் 

இடுப்பில் ஒரு குைந்த்யத் தாங்கி இருநதாள. 
்வள்ளை �னியனு்ககுப் பினவனை இெண்டு 
திெண்ை மாரபுகெள குலுங்கி்க்கொண்டிருநதனை. அப் 
�டி உருண்்ையாய ஒனறுதிெண்ை மாரபுகெ்ளை 
அதற்கு முன நான �ாரத்தவத இல்்ல என� 
்தயும் அ்ககுறுகிய ் நாடிகெளில் உணெவும் ் �ய 
வதன. என்னை அநதப் ் �ண் கூரநது �ாரத்த்தப் 
வ�ால இருநததால் �ட்்ைனை என �ார்வ்ய 
வில்ககியும் ் கொண்வைன.

இறுதியாகெ ஊரத்த்லவர அநத ம்ககெளிைம் 
வ�சு்கெயில், ஊ்ெ உயரத்த வநதிருப்�தாகெ 
எல்லாம் மி்கெயாகெச் ் �ானனை்த்க வகெட்்கெயில், 
கூச்�மாகெ இருப்�்தப் வ�ால உைல்்மாழி்ய்க 
கூட்ைத்திைம் ்வளி்ககொட்டிவனைன. கொட்டு்க 
வகொழி்யான்ற முழுவதுமாகெ வறுத்து ்�ரிய 
அரிசிச் வ�ாற்றில் ஊறுகொய மாதிரி ஒரு திெ 

வத்்தப் பி்�நது �ச்்�்க கீ்ெ 
்யானறுைன �ாப்�ாடு தயார 
்�யதிருநதாரகெள. எல்வலா்ெயும் 
கெவனித்துப் �ாரத்வதன, யாருவம 
அங்வகெ ் �ருநதீனி உண்ணவில்்ல. 
பிறகு இ்தப் �ற்றி ் ெகொரவைாவிைம் 
வகெட்ைவ�ாது, 'எங்கெளு்ைய வத�த் 
தில் வ�ார நைநது்கொண்டிருநத 
வ�ாது மிகெப்்�ரிய உணவுப் �ஞ்�ம் 
ஏற்�ட்ைது. அதனைால் ம்ககெள 
பிறரு்ககும் உணவு வவண்டும் எனறு 
்�ால்லி அ்ெவயிறு மட்டும் வலு்க 
கெட்ைாயமாகெச் �ாப்பிட்ைாரகெள. இப் 
வ�ாது சுதநதிெம் கி்ைத்த பிறகும் 
அநதப் �ை்ககெம் எங்கெ்ளைத் ் தாைர 
கிறது. வானைம் ்�ரிதாகிவிட்ைது. 
வயிறு மட்டும் இனனைமும் ஒரு 
�ற்வ்யப் வ�ாலச் சுருங்கிவய 
இரு்ககிறது' எனறான.

முதல்நாள கூட்ைத்தில் நான 
�ாரத்த ்�ண்ணின வயிறுவம 
அவவாவற இருநதது. அவளைது 
வயிறு உள்ளைாடுங்கி இரு மாரபுகெள 
விண்்ணனை முனவனைா்ககித் தளளி 
நினறனை. இநதியாவில் சி்லகெளில் 
மட்டுவம இவவாறானை கொட்சி்ய 
அதற்குமுன கெண்டிரு்ககிவறன. 
இெண்ைாவது தை்வ இநத்க 
கொட்சி்ய நான �ாரத்தவ�ாது 
அவள ஊரத்த்லவரின வீட்டின 
பினபுறம் நினறிருநதாள. அப்�டி 
உற்று்க கெவனிப்�்த அவளுவம 
உணரநதிருநதாள என�்த 
அவளு்ைய அங்கெத்தின ்மல்ல 
்�வுகெளில் உணரநவதன. ்ெகொ 
ரவைா எனை்ககுப் பினனைால் நைநது 
வருகிற �த்தத்்த்க வகெட்ைவுைன 
�ார்வ்ய வில்ககி, ஊரத்த்ல 
வ்ெத் வதடிவனைன.

முதல்கெட்ை உதவிப் ் �ாருட்கெள 
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ஒருதடவை அைளது குழநவத அைளது 
சடவடப் பிதததான் கவளக் கழற்றி அைளது 

மதார்பில் வகவிடடுத துழதாவிய ப�தாதும், அவத 
அறியதாமல் என் உதடுகவளபய 

�தார்ததுக்்கதாண்டிருநததாள். அைள் 
குழநவதயில்்தாமல் ைநது நிற்கிற ப�தாது 
எனக்கு உற்சதாகம் ் ததாற்றிக்்கதாள்ளும்.
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வந்து சேர்ந்துவிட்ட தகவலை 
அவரி்டம் சேொலைபசபொன சபொது 
தொன் இந்தக் கணசேரத் தரிேனம் 
கில்டத்தது. அவர் எஙகளுக்கு 
பொனகம் எடுத்துவரச் சேொன்ன 
சபொது, அந்தப சபண் அலையில 
இருந்து சவளிசே வந்தொர். ‘ஏமி’ 
என எனக்கு அவலை அறிமுகப 
படுத்தினொர் ஊர்த்தலைவர். அ 
வருல்டே மலனவிேவள் என்பலத 
அபசபொதுதொன் அறிந்துசகொண் 
ச்டன். அபசபொது எனக்குச் ேறசை 
ஏமொறை உணர்வு எழுந்தது. அவ 
ளுசம என் கண்கலைச் ேந்திக்கொமல 
ஒரு பூலனலேப சபொை ே்டந்து 
சவளிசேறி என் இருபலப உறுதி 
சேயதொள்.

திரும்பப சபொலகயில என் சமௌனத் 
லதக் கவனித்தபடி ே்டந்து வந்தொன் 
சரகொர்ச்டொ. ேொனுசம எந்தச் ேந்சத 
கத்லதயும் வழஙகி்டொதபடி தீவிர 
மொக சவலைலேப பறறி சேொசிபபது 
சபொை என் சதொலைசபசிலே எடுத் 
து அடிக்கடி சேொண்டிக்சகொண்டு 
ே்டந்து சபொசனன். பிைகு பை ேந் 
தர்பபஙகளில அவலைப பொர்த் 
சதன். தனிேொக இருக்கும் ேமேங 
களில அவள் தள்ளிசே இருந்தொள். 
ஆனொல சிைலர நிறுத்திப சபசிக் 

சகொண்டிருக்லகயில மடடும் கூட 
்டத்சதொடு வந்து கைந்துசகொண்்டொள்.

ஆர்வமொக என் உதடுகலைசே 
கூர்ந்து பொர்த்து ேொன் சபசுவலதக் 
சகடடுக்சகொண்டிருபபொள். அத்த 
லகே ேமேஙகளில ேொன் அவளு 
ல்டே மொர்புகலை சேொட்டம் விடு 
சவன். ஒருத்டலவ அவைது குழ 
ந்லத அவைது ேடல்டப பித்தொன் 
கலைக் கழறறி அவைது மொர்பில 
லகவிடடுத் துழொவிே சபொதும், 
அலத அறிேொமல என் உதடுக 
லைசே பொர்த்துக்சகொண்டிருந்தொள். 
அவள் குழந்லதயிலைொமல வந்து 
நிறகிை சபொது எனக்கு உறேொகம் 
சதொறறிக்சகொள்ளும். என்லன 
ேொரொவது பொர்க்கிைொர்கைொ என்கிை 
உணர்வின்றிகூ்ட சிை ேமேஙகளில 
அவலை சவறித்துப பொர்த்திருக் 
கிசைன். கொடடு மரஙகளில்டசே 
நுலழந்து வலைந்து சபொகும் 
கொறலைப சபொை என் கண்கள் சுழ 
லும்.

அவலைச் ேந்திக்க சவண்டும் 
என்பதறகொகசவ அடிக்கடி இபபடி 
கும்பலைக் கூடடிப பிரேஙகம் சேய 
வது எனக்கு வழக்கமொகிப சபொனது. 
சரகொர்ச்டொ அலத அறிந்திருபபொனொ 
என்கிை குறுகுறுபபும் எனக்கிருந்தது. 
உேரதிகொரி என்பதொல பிரேஙகம் 
எஙகைது பிைபபுரிலம என்பதில 
ேொருக்குசம சகள்வி இருக்கொது என் 
கிை எண்ணம் எனக்கு ஆசுவொேத் 
லதத் தந்தது. அடிக்கடி ஊர்த்தலை 
வர் ேொனிருக்கிை இ்டத்திறகுத் சதடி 
வந்து மண்டியிடடு வணஙகிப 
சபொவொர். 'அவர் க்டவுளுக்கு அடுத் 
து உதவி பண்ை உனக்குத்தொன் 

இபபடி மண்டியிடடு கும்பி்டைொர்' 
என்ைொன் சரகொர்ச்டொ ஒருத்டலவ.  
அவர் இருக்கிை ேமேத்தில மைந்தும் 
ேொன் எலதயும் சவடிக்லக பொர்ப 
பதிலலை. கூர்லமேொக அவசரொடு 
மடடுசம என் கவனத்லதக் குவித் 
திருபசபன். ஏசனனில கண்கலைச் 
சுருக்கி உறறுப பொர்த்துப சபசும் 
வழக்கமுல்டே மனிதர் அவர்.

அன்லைக்கு அவர் வந்தசபொது, 
வரவிருக்கும் சபொருள், பண உதவி 
கள் பறறிே கொகிதத்லத அவரி்டம் 
நீடடிசனன். உ்டன் இருந்த சரகொ 
ர்ச்டொ, இவவைவு சபரிே உதவி 
இந்தப பிரொந்திேத்தில சவறு ேொருக் 
குசம கில்டத்ததிலலை என்று அவ 
ரி்டம் உரத்த குரலில சேொன்னொன். 
அகமகிழந்த அவர், விலரவில 
விருந்சதொன்லைத் தேொர் சேயவதொ 
கச் சேொன்னொர். அஙசக ேொனிருந்த 
குறுகிே கொைகட்டத்தில அவளி்டம் 
ேலை பொர்லவகலைச் ேம்பொதிபபதற 
கொகச் சுறறிச் சுறறிப பணிேொறறிசனன். 
இரவுகளில அவலை நிலனத்தொல 
உ்டல மதமதபபொக இருந்தது. 
வலுக்கட்டொேமொக சவறு சபண்க 
ளின் மீது கண்கலைச் சேலுத்திப 
பொர்த்சதன். எஙகும் மனநிலைவு 
எனக்குக் கூடிவரவிலலை. எண்ணங 

கள் அவைது உதடடுச் சுழிபலப 
மடடுசம சுறறி வந்தன. அந்தக் 
கொடடில அவலைப பை மலை 
வி்டஙகளில நிறுத்தி, கறபலனயி 
சைசே பைமுலை கூடிப பொர்த்சதன்.

அஙகு வந்து ஒன்ைலர மொதஙகள் 
க்டந்திருந்தன. இன்னும் பதிலனந்து 
ேொடகளில இம்மலைலேவிடடு 
இைஙக சவண்டும் என்கிை நிலன 
பசப எனக்கு சவபபம் படல்டலேப 
சபொைக் கேபபொக இருந்தது. மூக்கு 
முட்ட அன்லைக்குக் குடித்திருந்த 
சரகொர்ச்டொவி்டம் சமலைப சபச்சுக் 
சகொடுத்சதன். 'ஊர்த்தலைவர் வே 
ேொனவரு. ஆனொ அந்தப சபொண்ணு 
சின்ன வேேொ இருக்சக. எபபடி?' 
என்சைன். சபொலத விைகிேவலனப 
சபொைத் சதறித்து சவறித்து என் 
லனசே பொர்த்தொன். பின்னர் சிக 
சரடல்ட அலணத்துவிடடு என் 
கண்கலைப பொர்த்து, 'ஊர்த்தலை 
வரின் மலனவி சின்னப சபண்சணொ 
சபரிே சபண்சணொ.. ஆனொல அவள் 
எஙகளுல்டே தொய. ஏசனனில 
அவர் எஙகளுல்டே தந்லத. எல 
சைொருசம இலத இஙசக விதிலேப 
சபொைப பின்பறறுகிசைொம். இந்த 
மண்ணில கொல லவத்த உனக்குசம 
அவவொறுதொன். சகொடுக்கு இருபப 
தொசைசே ேண்டின் கொலைக்கூ்டக் 
கடடுகிசைொம். சுதந்திரமொய இருப 
பவர்களுக்குப சபொறுபபுண்டு" என் 
ைொன். குறைவுணர்வு்டன் கண்கலைத் 
தொழத்திக்சகொண்ச்டன். அதறகடுத்து 
என் முதுகிறகுப பின்னொல சரகொர் 
ச்டொவின் கண்கள் சதொ்டர்வலதப 
சபொைசவ எனக்சகொரு எண்ணம் 
இருந்தது.

அவனுக்கு சவறு சவலைகள் 
சகொடுபபலதப சபொை சவறு திக்கில 
அனுபபிவிடச்டன். ஆனொலும் 
அவனது பொர்லவ உறுத்தல எனக் 
குள் இருந்துசகொண்ச்ட இருந்தது. 
இறுதிேொய அவர்களுக்கொன 
உதவிப சபொருடகலை வழஙகிவிடடு 
மலையிைஙகுவதொகத் திட்டம். 
அடுத்ததொக மசைசிேொவில ேல்ட 
சபைவுள்ை ஒன்ைலர வரு்டப புரொ 
செக்டிறகு உ்டனடிேொகக் கிைம்ப 
சவண்டும் எனச் சேயதி ஒன்லையும் 
அலுவைகம் அனுபபியிருந்தது. 
அதுவும் சரகொர்ச்டொவிறகு ேன்ைொகத் 
சதரியும். மசைசிேொ சபொயச் சேர்ந்த 
பிைகு அஙசக அவலன அலழத்துக் 
சகொள்வதொக வொக்கும் சகொடுத்திருந் 
சதன். அதனொல சகொஞேம் மிலக 
ேொன பணிவு்டன் அவன் என்னி்டம் 
ே்டந்துசகொள்வலதப சபொைக்கூ்ட 
எனக்குத் சதொன்றிேது. சரகொர்ச்டொ 
கீசழ சபொய சதலவேொனலவகலை 
எடுத்துக்சகொண்டு மீண்டும் மலை 
சேறி என்லன அலழத்துக்சகொண்டு 
சபொவதொகத் திட்டமிடடு, அதன்படி 
சரகொர்ச்டொ கிைம்பிப சபொனொன். 
அதுவலரயில பீடித்திருந்த ஒன்றி 
லிருந்து விடுபடடுவிட்ட உணர்லவ 
அல்டந்சதன். ேொலனக் கொலதப 

சபொைவிருந்த சபரிே இலை 
சேொன்று கொறறில ஆடுவலத 
சவடிக்லக பொர்த்சதன்.

என்னுல்டே குடிலில 
அமர்ந்திருந்த சபொது, ஊர்த் 
தலைவர் வந்து தன் வீடடுக்கு 
வருமொறு அலழத்தொர். லகயில 
விஸ்கி சபொத்தலு்டன் அவரு 
்டன் கிைம்பிப சபொசனன். 
எனக்கு முேல ஒன்லை வறு 
த்து லவத்திருந்தொர். அவ 
ருல்டே பதக்கத்லத வருடி 
ேபடி பழம்கலதலே எனக் 
குச் சேொலலிக்சகொண்டிருந் 
தொர். அவள் என் பொர்லவயில 
படுகிை சதொரலணயில அப 
பக்கம் சுறறுவலத அறிந்சத 
இருந்சதன் என்ைொலும், அவர் 

இருக்கிைொர் என்பதொல அந்தப 
சபொலதயிலும் கவனத்லதச் சிதை 
வி்டொமல இருந்சதன். ஏசனொ அன் 
லைக்கு அவர் அதிகமொகக் குடித் 
தொர். சிை த்டலவ தடுத்துக்கூ்டப 
பொர்த்சதன்.

என் சபச்லேக் சகடகும் நிலை 
லேத் தொண்டியிருந்தொர். தன் பதக் 
கம் தொஙகிே சதொள்துணிலே மண் 
ணில கீசழ சபொடடுவிடடு, சவறி 
சகொண்டு குடித்தொர். ஆனொல ஒரு 
வொர்த்லத மீறிப சபசி என்சனொடு 
ேண்ல்டயி்டவிலலை. என் அலமதி 
லேயும் அவர் அனுமதித்தொர். 
அந்த சேருபபின் ே்டனத்லதப 
பொர்த்துக்சகொண்ச்ட முழுப சபொத் 
தலையும் லகயில தூக்கி வொயில 
கவிழத்துச் ேபபிக் குடித்தொர். நிலனவு 
தடுமொறி அவர் கொலநீடடி சேருபபின் 
த்டத்தில விழுந்து உைஙகத் சதொ்டங 
கினொர். அவலரத் தடடி எழுபபிப 
பொர்த்சதன். அவரொல கொலையிலகூ்ட 
எழுந்திருக்க முடியுமொ என்கிை 
ேந்சதகம் அபசபொது எழுந்தது.

எந்தத் திட்டமும் இலைொமல 
அவரது குடிலை சேொக்கி ே்டந்சதன். 
என் வருலகலே எதிர்பொர்த்திருந் 
தவள் சபொை, அலமதிேொய லகயில 
ஒரு குவலைலே ஏந்தி நின்ைொள். 
தேக்கத்சதொடு அருகில இருந்த 
சுவரில ேொயந்துசகொண்ச்டன். அதிக 
முலை கறபலனகளில நிகழத்திப 
பொர்த்த சேருக்கம்தொன் அது என்ை 
சபொதிலும், அபசபொது ப்டப்டபபொக 
இருந்தது. என் மூச்சுக்கொறறு 
எனக்சக ேன்ைொகக் சகட்டது. அவ 
ளி்டம் எந்த சமொழியில சபசுவது 
என்கிை குழபபம் அபசபொது எழுந் 

தது. எஙகளுக்கு இல்டயில கொறறு 
க்டந்துசபொனலதத் துணிேொ்டலில 
உணர்ந்சதன்.

தடடுத்தடுமொறி சதத்தும் சமொழி 
யில, 'அவலர என்ன சேயவது?' 
என்சைன். ஒன்றும் சேயே சவண் 
்டொம் எனச் லேலக சேயதுவிடடு 
குடிலின் பின்பக்கம் அவள் ே்டந்து 
சபொனசபொது, பின்னொசைசே 
சதொ்டர்ந்சதன். இடுபபு உேர மர 
சமலே ஒன்றின் மீது ஏறிப படுத் 
தொள். கொலகலை நீடடி, லககலை 
விரித்து, உதடல்டச் சுழித்து, என்லன 
வொசவன அலழத்தொள். அதுவலர 
இருந்த தேக்கஙகலை மீறி அவள் 
மீது துள்ளி ஏறிப படுத்து அவைது 
மொர்பில முகத்லதப புலதத்துக் 
சகொண்ச்டன். என் முதுகிறகுப 
பின்சன சேருபபின் ே்டனம் 
சதொ்டர்ந்தது.

சபருமூச்ே்டஙகி எழுந்து அவ 
ைது முகத்லதப பொர்பபலதத் 
தவிர்த்து, சவகமொக உல்டகலை 
அணிந்து குடிலைச் சுறறிக்சகொண்டு 
ஓடிவந்து பொர்த்சதன். ஊர்த்தலைவர் 
அபசபொதும் அேந்து உைஙகிக்சகொண் 
டிருந்தொர். என் குடிலுக்குத் திரும்பி 
வந்து சமலும் குடித்து அலத 
மைக்க விரும்பிசனன். ஆனொலும் 
ேொவில சுலவேொய ஒரு இனிபபு 
நீடித்தது. அலத விலரவில விஸ் 
கியின் கேபபு அலைசபொல எழுந்து 
மூடிேது.

அடுத்த ேொசை ேொஙகள் திரும்பிக் 
கிைம்பிபசபொக சவண்டியிருந்தது. 
அதிகொலை எழும்சபொது சேொர்வு 
அதிகமொக இருந்தது. 'என்ன சேத்து 
சரண்டு சபரும் பேஙகர குடிசேொ? 
அவரும் கீசழ ேம்சமொ்ட வர்ைொரு. 
மினிஸ்ட்டரீை அவரும் ஒரு லகசே 
ழுத்து சபொ்டணுமொம்' என்ை சரகொர் 
ச்டொவின் பொர்லவலேத் தவிர்க்க 
விரும்பிசனன். கீசழ இைஙகுலகயில 
இருவரி்டமுசம குலைவொன சேொற 
களிலதொன் சபசிசனன். ஆனொல 
ஊர்த்தலைவர் என்சனொடு ேகெ 
மொகப சபசிக்சகொண்டிருபபது 
சபொைத் சதொன்றிேது.

எலசைொரும் இேலபொய அந்த 
மலைலேவிடடு இைஙகி ேகரத்லத 
அல்டந்த உணர்வு அஙசக 
சமசைொஙகிேது. மறுேொள் விமொனத் 
தில மசைசிேொவிறகு ேொன் சபடடி, 
படுக்லககளு்டன் கிைம்பும்சபொது, 
அந்த ஊர்த்தலைவரும் விமொன 
நிலைேத்திறகு வந்திருந்தொர். 
சரசகொர்ச்டொலவயும் அவலரயும் 
சேர்த்துப பொர்த்தசபொது கண்கலைத் 
தொழத்திக்சகொண்ச்டன். எனக்கு 
லைட்டர் ஒன்லை வொஙக சரகொர்ச்டொ 
சேன்றிருந்த இல்டபபட்ட சேரத்தில 
ஊர்த்தலைவர் என்னுல்டே லகயில 
கொகிதசமொன்லைத் திணித்தொர். 
தூரத்தில இருந்து சரகொர்ச்டொ அலதப 
பொர்த்த மொதிரிக்கூ்டத் சதொன்றிேது 
எனக்கு. பின்னர் நிமிர்ந்து தன் 
முகத்தில அபசபொது அவர் கொடடிே 
பொவத்லத என்னொல புரிந்துசகொள் 
ைசவ முடிேவிலலை. நிச்ேேம் 
சிரிபபிலலை அது. ஆனொல சவறுப 
புமிலலை. அலதத் தொண்டிே 
சவசைொன்று இருந்தது அதில. 
என்ன அது? ரன்சவயிலகூ்ட 
துரத்திேது அதன் அர்த்தம்?

விமொனத்தில ஏறி அமர்ந்தவு்டன் 
அந்தக் கொகிதத்லத விரித்துப 
பொர்த்சதன். சதத்தூமில எழுதபபட்ட 
ஒறலை வரி இருந்தது.

'மலையிலிருந்து ேொலரயும் 
பசிசேொடு கீழிைஙக ேொஙகள் அனும 
திபபதிலலை.'



மே-18 எனக்கு வீட்டுக்்காவல். அங் 
்னன இஞ்சனன ம�காய் இனையனைக் 

்னைச்சுபம�காடுவன் எண்டிறைகானைைகானகாம். 
அடுதை நகாள் ேகாஸ்ரர் வீட்டுப�க்்ம் ம�கானன். 
ேகாஸ்ரர் ம�ப�ரு்ம�கானை இருநைகார். சுைனும் 
அவன்ன்ர கூட்ைகாளியயகாருதைனும் இருநது 
்னைச்சுக்ய்காண்டிருநைகாங்்ள். சுைன் ் ண்டிட்டு 
வகாங்ம்கா எண்ை கு்ரலுக்கு ேகாஸ்ரர் ம�ப�ரு 
்ன� னவச்சுபம�காட்டு இருங்ம்கா எண்டு 
இருக்்ப�ண்ணினகார்.

''என்ன ேகாேகா புதினங்்ள்?'' எண்டு சுைன் 
யைகாைங்கினகான். ''என்னைகாப�கா புதினம்? ைகாச்சி 
யகானை நழுவி அடுபபுக்குள்� விழுநை ்னை 
ைகான்ம�கானை?'' எண்டு நகான் ய்சகால்லிக்ய்காண்டி 
ருக்் ைம்�ரும் முரும்்சரும் வநதினம். ''என்ன 
ேகாஸ்ரர் ் திம்ர்சர் �ழயேகாழிமயகானை'' இருக்கி 
றகார் எண்டுய்காண்டு முரும்்சர் இருநது ய்காண் 
ைகார். சுைமனகானை இருநை ய�டியன் ''உண்னே 

ைகான் ஐயகா… அதுைகான் 
நினைனே'' எண்ைதுக்கு 
''அது ்னம�ருக்கு 
வி�ங்குதில்னைமய?'' 
எண்டு அங்்ைகாச்்சகான் 
சுைன்.

''அயைண்ைகாச் ்சரி 
ைகான்… வருவகாயத 
மைடுறயைண்ைகால் ் ைன் 
வகாங்கிறதுைகான் வழி 
யயண்ைல்மை ்னை 
ம�காகுது?'' எண்டு முரு 
ம்்ச ர்  நிப� காட்ை , 
''் கான்ச அச்்சடிக்்ைகா 
யேண்ை நினைப�காடு 
ேல்மை இருக்குது'' 
சுைன் முடிச்்சகான். ேகாஸ 
்ரர் பிைதைகாச் சிரிக்் 
ைம்�ர் ைனைனயச் 

ய்சகாறிஞ்சகார். ''எமையப�கா ைம்பு… �டுகிற 
்ஸைங்்ன� ேறக்கிறதுக்கு அவங்்னை 
ய்சய்தியன�ப �டிச்்சகாமை்காணும்ம�கானை…'' 
எண்டு ேகாஸ்ரர் பிறகும் சிரிச்்சகார்.

''�காலியேன்்ற்காற்றன்ர ் னையள் வடிமவலு 
வின்ன்ர ்ட்ைங்்ள் ேகாதிரியல்மை ம�காகுது… 
உண்னேைகான் நீங்்ள் ய்சகான்னது'' எண்ைகார் 
உ்ற்சகா்ேகாய் ைம்�ர். ''எங்்னை ம்காயில் 
நிர்வகா்ம் ேகாதிரியல்மை கிைக்குது… ் ண்ேண் 
யைரியகாேல் சிைவழிச்்சகாங்்ள்.. ைனைவரின்ன்ர 
வீட்டு மவனையள் முடிஞசுது.. ய�காரு�கா�ர் 
்கார் வகாங்கிபம�காட்ைகார்…'' எண்டு நகான் ய்சகால்ை 
''நிர்வகா்க்்காறர்ைகான் �காவங்்ள்'' எண்ைகார் ைம் 
�ர்.

''எை ைம்�கா அவங்்ளும் ேதிைகாவை ்ட் 
டிபம�காட்ைகாங்்�ல்மை.. ஒண்டு ்ரண்டு அப�கா 
வியளும் உதுக்குள்ன� அம்பிட்டு நல்ைகாய் 
யநகாநது ம�காட்டுது்ள்…. ்சகாேகானு்ள் வகாங்கின 
்னைக்்காறர் து்ரதை யவளிக்கிைதைகான் ் ணக்குப 
�காததினம். ம்சர்தை ் கான்சவிை ஏயழட்டு ேைங் 

்காேல்மை ் ைன் ் காசு?'' எண்டு முரும்்சர் நிப 
�காட்ை ேகாஸ்ரர் சிரிச்்சகார். ''எங்்னை ம்காயி 
லின்ன்ர ்னைனயமய ேகாதிரிதைகான் நகாட்டு 
நினையும்'' எண்ைகார் சிரிபம�கானை.

''அவர்ைகான் ய�காருதைேகானவர் எண்டு ைனை 
யினை சுேக்்காைகுனறயகாக் ய்காண்ைநைவ்றனற 
மவலினயக் ய்காழுததினதும்… ஒண்டுக்கும் 
உைவகாயைண்டு ய்காமி்றறிக்குத யைரிவு ய்சய் 
யகாைது ்ைனனத தீர்க்கிறயனண்டு வநதுநிக் 
கிறதும்… ்சரியகாய் கிைக்குது என்ன?'' எண் 
ைகான் சுைன். அவன்ன்ர கூட்ைகாளி ைனைனயப 
�ைேகா ஆட்டினகான்.

''ஏ்ற்னமவ �ட்ை  ் ைனு்ன� அனைக்்மவ 
வழியில்னை இப� புதுக்்ைனு்ள்… ்ைனன 
அனைக்கிறயைண்ைகால் அதுக்கும் ்ைன்�டு 
கிறமை வழி?'' எண்டு முரும்்சர் ம்ட்், 
''ஓமேகாம்… புதுப புது ஆக்்ளிட்னை ்ழுத 
னைக் குடுக்கிறதுைகான் நைக்குது… �ங்்�காமை 
சிட்னைமய ் ைன் ம்ட்கிற நினைனேயல்மை...'' 
எண்ைகான் சுைனின்ன்ர கூட்ைகாளி.

''உது்ள் ஒரு �க்்ம், ் கான்ச அச்்சடிக்கிறது 
ேல்மை நைக்குது… ய்காம்ரகானகாவுக்ன் இ்ர்சி 
யேகாய் நைநை வி்சயம் இப� யவளிப�னையகாய் 
நைக்குது... இது ்சரியகான ஆ�தைகான மவனை…'' 
எண்டு சுைன் ய்சகால்ை, ''எபபிடி யயண் ைகாலும் 
ன்யினை ் காசு பி�ங்கினகாச் ்சரியல்மை'' எண் 
ைகார் ைம்�ர். ''ம�யகா! உது எதிர்்காைததினை 
்காசின்ன்ர ய�றுேதினயயல்மை இல்ைகாேைகாக்கிப 
ம�காகிடும்'' எண்ைகார் முரும் ்சர்.

''ைம்�ண்னண ேட்டுமில்னை, �டிச்்சனகாங்்ள் 
பிள்ன�யளின்ன்ர வகாழக்ன்ைகான் எங்்னை 
வகாழக்ன் எண்டு புழுகிததிரிய ஆக்்ளின்ன்ர 
வி�க்்மும் உைகாயல்மை கிைக்குது'' எண்ைகான் 
சுைன். ''எைப�கா இது்ளும் இல்னையயண்ைகா 
வி்ச்ரல்மை பிடிச்சிடும்… னேனகா ம்கா ்ே 
இப� மநகா டீல் ்ே அடுதைது என்னயவண்டு 
்ண்டு பிடிக்்மவணும்… நல்ை ம�்ரகாய் மயகாசி 
க்் மவணும் நகான் மயகாசிச்சுச் ய்சகால்லுறன்'' 
எண்டுய்காண்டு வீட்னை வநதிட்ைன்.

கதிரேசன் காத்தவோயன்

80 நகாட்்ளில் உை்ப �யணம் 
(Around the world in 

80 dAys) என்ற ்சகா்்ச நகாவனை 
பிய்ரஞசு எழுதைகா�ர் ஜூல்ஸ 
யவர்ன் 1873இல் யவளியிட்ைகார். 
அநை நகாவலின் நகாய்ன் பிலியகாஸ 

ஃம�காக் உைன்ச் சு்றறியனைப 
ம�கான்மற ைகானும் ய்சய்து �கார்தது 
விை முடியவடுதைகார் 25 வயமையகான 
யநல்லி பன�. அபம�காது வகான் 
வழிப ம�காக்குவ்ரதது இல்னை.

* உைகின் முைல் புைனகாய்வுப 
�ததிரின்யகா�ர் என்ற சிறபன�ப 
ய�்றறிருநை யநல்லி பன�க்கு 
ஏைகாவது புதிைகா்ச் ய்சய்யமவண்டும் 
என்ற எண்ணம் இருநைது. 1888இல் 
ைகான் �ணியகா்றறிய ‘நியூயகார்க் 
மவர்ல்ட்’ �ததிரின்யில், 80 நகாட் 
்ளுக்குள் உை்தனைச் சு்றறி வநது, 
அநை அனு�வதனை எழுதுகிமறன் 
என்று ம்ட்ைகார். அவர் ய�ண் என் 
�ைகாலும் ஆங்கிைம் ேட்டுமே அறிந 
ைவர் என்�ைகாலும் யநல்லி பன�யின் 
ம்காரிக்ன்னய நி்ரகா்ரிதைகார் அைன் 
ஆசிரியர்.

* 1889இல் �ததிரின்யின் 
வி்ற�னனனயக் ் ருததில்ய்காண்டு, 
உை்ப �யணம் மே்றய்காள்ளும் 
திட்ைதனைக் ன்யியைடுதைது ‘நியூ 
யகார்க் மவர்ல்ட்’. அபம�காதும் ஒரு 
ய�ண்னண அனுபபுவதில் �ைருக் 
கும் விருப�ம் இல்னை. "ஆணகால் 
முடியும் என்றகால் நிச்்சயம் ய�ண்ணகா 
லும் முடியும். மவறு �ததிரின்யி 
லிருநது ஒரு ஆனண அனுபபுங்்ள். 
நகான் அவன்ரவிை ஒருநகாள் முன் 
�கா் வநது ்காட்டுகிமறன்' என்று 
்சவகால்விட்ைகார் யநல்லி. இறுதியில் 
அநை வகாய்பபு அவருக்குக் கினைத 
ைது.

* மி்ச் சிறிய ன� ஒன்றில் 
ஃப�காஸக், ஒரு ம்காபன�, ைனை 
யில் ் ட்டும் துணி, உள்�கானை்ள், 
சிை ன்க்குட்னை்ள், ஒரு மஜகாடி 
ய்சருபபு, ஊசி, நூல், ம�னகா, மநகாட்டு 
ம�கான்றவ்றனற எடுததுக்ய்காண்ைகார்.

* 1889 ்கார்ததின் 24 அன்று 
அநை வ்ரைகா்றறுச் சிறபபுமிக்் உை 
்ப �யணம் யைகாைங்கியது. ேக்்ள் 
ஆ்ரவகா்ரததுைன் வழியனுபபி னவத 
ைனர். 75 நகாட்்ளில் �யணதனை 
முடிக்் மவண்டும் என்று நினனத 
துக்ய்காண்ைகார் யநல்லி பன�.

* முைல் முனற ் ப�லில் ய்சல்வ 

ைகால் யநல்லிக்குக் குேட்ைலும் வகாந 
தியும் அதி்ேகா் இருநைது.

* இநைப �யணததுக்குக் ்கா்ர 
ணேகான எழுதைகா�ர் ஜூல்ஸ யவர்னன 
பி்ரகான்ஸில் ்சநதிதது, வகாழதனைப 
ய�்றறுக்ய்காண்ைகார் யநல்லி பன�.

* ்ப�ல், ்ரயில், ்கார் ம�கான்று 
�ல்மவறு வகா்னங்்ளில் �யணதனை 
மே்றய்காண்ைகார்.

* ‘் காஸமேகாம�காலிைன்’ என்ற 
�ததிரின் எலி்சய�த பிஸைகாண்ட் 
என்ற ய�ண் எழுதைகா�ன்ர, யநல் 
லிக்குப ம�காட்டியகா் எதிர்த தின்ச 
யில் உை்தனைச் சு்றறிவ்ர அனுப 
பியிருநைது.

* ைனக்குப ம�காட்டியகா் எலி்ச 
ய�த பிஸைகாண்ட் கி�ம்பியிருப�து 
யநல்லிக்குத யைரியகாது. ஹகாங்்காங் 

திலகா
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பெயரை அரைதல் எனெது சைங்குவழிபெடை 
ஒன்றல்்ல எனெரத உணர்நததால், ஏற்றுக் 
ப�தாணைதால் யதாருக்கும் பிைச்சிரையில்ர்ல. 
பெயரை எதிரெதாரத்துச் பசயவது ஒரு பசயலுக்கு 
அழ�ல்்ல. எமக்�தாை நற்பெயர எனெது பசயத 
வவர்லயிைது நிர்லவெ்றதாை பெறுதியதால் சுட 
ைபெைவவணடும். நற்பெயரைப பெ்றவவணடும் 
எனெதுகூை ஒரு ஆரசததான. தவிரக்�பெை 
வவணடியது.

நற்பெயரைப பெ்றவவணடும் எனகி்ற ஆரச 
யிைதால் பீடிக்�பெடை ஒருவர அர்லயவவணடி 
ஏற்ெடுவது தவிரக்� முடியதாதததாகிவிடுகி்றது. 
ஏன அர்லய வவணடிவயற்ெடுகி்றது? எனெது 
பததாைரெதா�ப ெதாரக்�வவணடிவய உள்ளது. 
ஆைதால் நதாம் அதற்�தா� வநைபமதாதுக்குவதில்ர்ல. 
அல்்லது முயற்சிபெதில்ர்ல எனெதுததான 
யததாரத்தமதாைது.

பெயர பெறுதல், வெபைடுத்தல் வெதான்ற 
பசதாற்�ள வழியதா� அரையதா்ளபெடுத்தபெடுமிது 
பு�ழ் விரும்புதல் எனகி்ற ஒனவ்ற. பெயர பெறு 
தல் எனகி்ற ஒனறுமற்்ற ஒனறுக்�தா� எனை 
வவதாபவல்்லதாம் பசயய முயல்கிவ்றதாம். இ்நதப 
பெயர எனெது பெறுமதியற்்றததா? அரத ஏன 
ஒனறுமற்்ற ஒனறு எனறு குறிபபிைவவணடியுள்ளது? 
பெயர எனெது ஒரு குறி. ஒருவரை இனபைதா 

ருவனிலிரு்நது வவறுெடுத்த 
உதவுகி்றது. ஒரு வரைச் 
குறித்துக்�தாடை உதவுகி்றது. 
ஆரதத்ததான பி்றபபின 
வெதாவத பெற்வ்றதார குறித் 
துப ெதிவதாக்கி சடை வலுச் 
வசரத்ரதும் விடு கி்றதார 
�வ்ள? நதாம் அதற்கு ஏன 
அர்லய வவணடும்?

சதாதரை எனறும் வசரவ 
எனறும் உயரச்சி எனறும் 
பெயபைடுபெதற்�தா� நதாபம 

டுக்கின்ற முயற்சி�ளுக்குப பெயர சூடடியிருக் 
கிவ்றதாம். நதாம் எணணித் திடைமிடடு ஆற்றுகின்ற 
உரழபபு அல்்லது வவர்ல இ்லக்ர�யரை்நது 
ப�தாணைதால் அது வநைதாை பெறுதி�ர்ளத் த்நதி 
ரு்நததால் (இங்கு எைக்கு வநைதாைபெறுதி இன 
பைதாருவனுக்கு எதிைதாைபெறுதியதா� இருக்� 
முடியும் எனகி்ற உணரமரய மர்றத்துக் 
ப�தாள்ளவவணடியுள்ளது. பி்றைதால் அத்தர�ய 
பெறுதி எடைபெடுவது இய்லதாபதைக் �ருதுகி்ற 
வெதாது அது சதாதரை எைபெடுகி்றது. இது ஏற்பு 
ரையதுததாைதா?

இதரைத்ததான முதல் ெகுதி�ளில் ெதாரத்திருக் 
கிவ்றதாம். நதான பசயவதன, நதாவை பசயவதன, 
எனைதாவ்லவய ஆைது, எனைதால் மடடுவம 
முடியும் வெதான்ற �ருத்துக்�ர்ளப ெயனெடுத் 
துதல் எனெததாைது எைக்ப�தாரு பெயரை நதாவை 
முனபமதாழிகி்ற ஒரு பசயவ்லததான. இங்கு பசயத 
வவர்லக்கு எடுத்துக்ப�தாணை வ்ளங்�ர்ள 
விைவும் (உைலுரழபபு, மூர்ளயுரழபபு, வநை 
- ெண பச்லவீடு�ள, பெ்றபெடை உதவி�ள- 
அதரைச் பசயவததாைது உரழபபு வெதான்றை) 
அதி�மதா� அதரை (வவர்லரய) முனனிர்லப 
ெடுத்துவதற்�தா� அதி�மதா� அக்�ர்றபெடுகி 
வ்றதாம்.

இதனவெதாதுததான நதாம் ெ்ல விையங்�ர்ள 

மர்றக்�வும் ெ்ல விையங்�ர்ள உருவகிக்�வும் 
வவணடியபததாரு நிர்ல தவிரக்� முடியதாதெடி 
உருவதாகிக்ப�தாளகி்றது. இது நதாம் பி்றரை 
வி்லக்�வும் அவர�்ளதா�வவ வி்ல�வும் வவணடி 
பததாரு இக்�டைதாை சூழர்ல உணைதாக்கிவிடுகி்றது 
எனெரத உைைடியதா� நதாம் உணர்நதுப�தாளவது 
மி�க்குர்றவு அல்்லது இல்ர்ல. இதுததான 
யததாரத்தமதா� உள்ளது. இ்நத நிர்லயில் மறுபு்ற 
மதா� நதான ஒதுக்�பெடுகிவ்றன எனகி்றபததாரு 
உறுத்த்லதாைது மைதுள எழத்பததாைங்குகி்றது. 
மைம் சஞச்லபெைத் பததாைங்� தூக்�ம் வி்லகிப 
வெதாகி்றது.

பி்றரை ஒதுக்�ல் ஒதுங்�ச்பசயதல் வெதான்ற 
வற்றிைது பெறுதியதா� கிரைக்கும் வமற்ெடி 
உறுத்த்லதாப்லழுகி்ற குற்்றவுணரச்சி (பவளிபெரை 
யதா� அல்்லது உளளுணரவதா� அல்்லது 
�ற்ெரையதா�) ஒதுங்�ச் பசயதுவிடுகி்றது. இது 
உைைடியதாைததா�வவதா அல்்லது �தா்லங்�ை்நத 
நிர்லயிவ்லதா ஏற்ெடவையதாகி்றது எனெது ெடை 
றிவு ரீதியதா� �ணை உணரம எனெரதயதாவது 
ஏற்றுக்ப�தாள்ள முடிகி்றததா? இல்ர்ல.

இவவதா்றதாை நிர்லயில் சதாதரைரயச் 
பசயதல் எனெதன பெறுதி எனை? விசுவதாசமதா� 
பெதாறுபபுணரவவதாடு தனரை வருத்திச் பசய 
கின்ற வவர்லயிைது பெறுதிரய அனுெவித்தவர 
�ள தருகின்ற பெயர உணரமயதாைததா� 
இருக்�முடியும். அர்ல்நது நதாவை எைது 
வவர்லரய, அதன பெறுதிரய பு�ழ்்நதுவி்ளம் 
ெைம் பசயது பெறுவது உணரமயதா�தாது. அது 
உசுபவெத்த்லதா� அல்்லது அ்நதவநைம் 
தபபித்துக்ப�தாணடு நழுவுவதற்�தாை உத்தியதா� 
மடடுவம இருக்�முடியும். இவவதா்றதாை நிர்லரய 
உணரும்வெதாது ெடை பெருரமபயல்்லதாம் குற்்ற 
வுணரவதா� அல்்லது ததாழ்வுணரவதா� உறுத்தத் 
பததாைங்கும். தூக்�ம் பததார்லயும். தபெ்லதாமதா? 
சி்நதிபவெதாம்.
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vikaw pjy ;

கில் அவர இ்றங்கியவெதாது, 'நீங்�ளததான பநல்லி பர்ளயதா? நீங்�ள 
வெதாடடியில் மி�வும் பினதங்கிவிடடீர�ள. உங்�ள வெதாடடியதா்ளர மூனறு 
நதாட�ளுக்கு முனவெ இங்கு வ்நது, கி்ளம்பிவிடைதார' என்றதார ஒருவர.

* 'நதான வெதாடடிக்�தா� வைவில்ர்ல. யதாருைனும் வெதாடடியில் இல்ர்ல. 
நதான 75 நதாட�ளில் நிச்சயம் ெயணத்ரத முடித்துவிடுவவன. ஏற்ப�ைவவ 
60 நதாட�ர்ளக் �ை்நதுவிடவைன' எனறு நம்பிக்ர�வயதாடு பசதானைதார 
பநல்லி.

* அரைத்து விஷயங்�ர்ளயும் குறிபபெடுத்துக்ப�தாணைதார. ஆங் 
�தாங்வ� தைது அனுெவங்�ர்ள எழுதி, ெத்திரிர�க்கு அனுபபிரவத்ததார. 
ஒவபவதாரு த�வலும் பெதாதுமக்�ளின எதிரெதாரபரெக் கூடடும் விதத்தில் 
பசயதியதா� பவளியிைபெடைது. மக்�ள பநல்லி வரும் நதார்ள ஆவலுைன 
எதிரவநதாக்கியிரு்நதைர.

* பநல்லி தன ெயணத்ரத முடித்துக்ப�தாணடு அபமரிக்�தாவில் �தால் 
ெதித்ததார. மக்�ள ஆைவதாைத்துைன வைவவற்்றைர. 1890 ரத 25 அனறு 
இ்றங்கிய பநல்லி, 72 நதாட�ள, 6 மணி வநைத்தில் உ்ல�த்ரத பவற்றி� 
ைமதா�ச் சுற்றிவ்நதிருக்கி்றதார எனறு அறிவிக்�பெடைது. ஜூல்ஸ் பவரன 
�ரதயின நதாய�ரைவிை எடடு நதாட�ள முனைததா� உ்ல�த்ரதச் சுற்றி 
வ்நதுவிடைதார பநல்லி!

* நதானகு நதாட�ளுக்குப பி்றகு உ்ல�ப ெயணத்ரத பவற்றி�ைமதா� 

முடித்துக்ப�தாணடு வ்நது வசர்நததார எலிசபெத் பிஸ்்லதாணட.
* எலிசபெத் வ�தாச்சைன என்ற இயற்பெயர ப�தாணை பநல்லி, 19 

வயதிவ்லவய வித்தியதாசமதாை ெத்திரிர�யதா்ளைதா�த் தி�ழ்்நததார.
* பெண பததாழி்லதா்ளர�ளின பிைச்சிரை�ள, விவதா�ைத்து சடைத்தில் 

மதாற்்றம் வெதான்றவற்ர்ற எழுதிைதார. மைந்லக் �தாபெ�த்தில் 10 நதாட�ள 
தங்கி, பு்லைதாயவு பசயது அவர எழுதிய �டடுரை, ‘உ்லகின முதல் பு்ல 
ைதாயவுப ெத்திரிர�யதா்ளர’ என்ற பெயரைப பெற்றுத்த்நதது.

* ‘72 நதாட�ளில் உ்ல�ப ெயணம்’ என்ற தைது புத்த�த்ததால் பெரும் 
பு�ழ்பெற்்றதார. திருமணத்துக்குப பி்றகு பவற்றி�ைமதாை பததாழி்லதிெைதா� 
வி்ளங்கிைதார. அபவெதாது ெதால் வ�ன, ெதால் பீபெதாய�ளின வடிவரமபரெ 
மதாற்றியரமத்து, அ்நதக் �ணடுபிடிபபுக்�தாை �தாபபுரிரமயும் பெற்்றதார.

* முதல் உ்ல�ப வெதார நரைபெற்்றவெதாது பசரபியதாவுக்கும் ஆஸ்திரி 
யதாவுக்கும் இரையிலுள்ள வெதாரப ெகுதிக்குச் பசனறு எழுதிய முதல் 
பெணணும் முதல் பவளிநதாடைவரும் இவவை. 1913ஆம் ஆணடு வதாக்கு 
ரிரம வ�டடு பெண�ள நைத்திய வெதாைதாடைம் குறித்து இவர எழுதிய 
�டடுரை, அபமரிக்�தாவில் பெண�ளுக்கு வதாக்குரிரம வழங்குவதற்கு 
முக்கியக் �தாைணமதா� அரம்நதது.

* இனறு பநல்லி பர்ளயின 158வது பி்ற்நதநதாள.
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த�ோமஸ் அல்ோ எடிசனின் 
கண்டுபிடிப்புத�ோன் 

மின்சோரததில ஒளிரும் மின் விளக் 
குகள். த�ோடக்கததில இந� மின் 
விளக்குகள் குழிழ் ்டிவில�ோன் 
இருந�ன. எடிசன் கண்டுபிடித� 
த�ோதும் பின்னர் சிலகோலம் ்ரர 
யும் குமிழ் ் டிவில த�ோடர்ந��ோல 
இ்ற்றுக்கு மின்குமிழ் என்கிற 
த�யர் நிரலத�து. ஆனோல, இன் 
ரறக்குக் குமிழ் ் டிவுக்கு அப்�ோல 
�லத்று�டட ்டி்ஙகளில �ல 
த்று�டட அளவுகளில �லத்று�டட ஒளிச் 
தசர்க்ரககளில இந� மின்விளக்குகள் கண்டு 
பிடிக்கப்�டடுவிடடன. நம் நோடடில மின்த்டடு 
நரடமுரறப்�டுத�ப்�டடுள்ள �ற்கோலததில 
மின்சோரதர�ச் தசமிதது ர்தது ஒளிர்லல 
மின்விளக்குகளுக்கு ஏற்�டடுள்ள மவுசு �னிக் 
கர�. ஆனோல மின்குமிழில த�ோடஙகி இற்ரறக் 
குப் �லத்று ்டி்ஙகளில விற்�ரனயோகத 
த�ோடஙகியிருக்கிற இந� மின் விளக்குகளுக்குப் 
பின்னோல நீளமோன - சு்ோரசியமோன �ல மரறக் 
கப்�டட கர�கள் இருக்கின்றன என்று �லருக் 
குத த�ரியோது.

 எடிசன் கால மின்குமிழ்
பிறித�ரு த�ர்க்கோகப் பிறித�ோரு ந�ருக்கு 

நுண்ணுனர் மோனி எனும் கருவிரயச் தசய்து 
தகோடுத� த�ோமஸ் அல்ோ எடிசன் அந�க் 

கருவி 
மூலம் கம்பியில ஓடும் மின்தனோடடதர�க் 
கடடுப்�டுத�லோம் என்று கண்டறிகிறோர். அந� 
முரறரயப் �யன்�டுததி மின்சோர விளக்கு ஒன் 
ரறத �யோரிக்கவும் முடியும் என்கிற முடிவில 
மின் விளக்குத �யோரிப்பில இறஙகுகிறோர். 
பிளோடடின உதலோகக் கம்பிச் சுருரள த்ற்றிடக் 
குமிழி ஒன்றில புகுததிக் கடடுப்�டுததிய மின் 
தனோடடததில ஒளிர ர்தது, மு�ல மின்வி 
ளக்ரக உரு்ோக்கினோர். அந�த த�ோழிலநுட 
�ததிலோன மின்குமிழ்கள் 1881ஆம் ஆண்டு 
ர� மோ�ததில சற்ர�க்கு விடப்�டடது. அடுத� 
ஆண்டில மின்விளக்கு அரமப்பு ்ளர்ச்சி 
அரடநது, உணவு விடுதிகள், அரஙக தமரட 
கள், ்ோணி�த துரறகள், கரடகள், வீதிகள் 
என அரனதது இடஙகளிலும் மின்குமிழ் ஒளி 
வீசத த�ோடஙகியது. அர� ஆக்கிய எடிசனின் 
புகழ் உலதகஙகும் �ரவியது. ஆனோல அத� 
த்கததில அந�த த�ோழிலநுட�தர�ப் �யன் 
�டுததியும் அர� தமருகூடடியும் மின்குமிழ்க 
ரளத �யோரிக்கும் நிறு்னஙகள் �ல முரளத�ன. 
மின்குமிழ்கள் குவிந�ன. உலகம் இருளில 
மூழ்கோமல த�ோடர்நதும் ஒளிர்ந�து. சூரியன் 
மரறநதுவிடட குரற த�ரியோது த�ோயிற்று.

மின்குமிழ்களில் குறைகள்
மின் குமிழ்கரளக் கண்டு மக்கள் வியந�னர். 

இரவில ஒளிரும் அர�ச் தசோந�மோக்க முண்டிய 
டித�னர். விற்�ரனக்கோக அதிக மின்குமிழ்கரளத 
�யோரிக்க த்ண்டிய நிரல நிறு்னஙகளுக்கு 
ஏற்�டடதும் அதிக லோ�தர�ச் சம்�ோதிக்க 
த்ண்டும் என்கிற தயோசரனயும் கூடத் ஏற் 
�டடது. அதிக கோலம் ் ரர நின்று நீடிதது ஒளி 
ரும் மின்குமிழ்கரளச் சநர�க்கு விடடோல 
த�ோடர்நது மின்குமிழ்கரள மக்கள் த�டோது 
த�ோகத �மக்கோன த�ர்யும் இலலோதுத�ோய் 
்ருமோனமும் இலலோதுத�ோகும் என்று எண்ணிய 

நிறு்னஙகள் மின்குமிழ் 
களில குரறகரளப் புகுத 
�த த�ோடஙகின. நீண்ட 
கோலம் �ோயன்தகோடுக்கும் 
திறனிருந�ோலும் அர�க் 
கடடுப்�டுததும் நுட�த 
ர�ப் புகுததி மின்குமிழ் 
களின் ஆயுடகோலதர�க் 
குரறக்கும் திடடதர�க் 
கூடடுச்த ச ர் நது  உரு 
்ோக்கின. இ�னோல மின் 
குமிழ்களின் �ரம் குன்றின.

 வளர்ச்சியும் மாறைமும்
1920ஆம் ஆண்டின் 

த�ோடக்கததில மஞசள் 

ஒளிரயத �ரும் மின்குமிழ்கதள �யன்�ோடடில 
இருந�ன. இ்ற்றின் ஆயடகோலம் 2 ஆயிரம் 
த�ோடஙகி 2 ஆயிரதது 500 மணி தநர ஒளிர்வுத 
திறனோக இருந�து. த�ோடக்ககோல மின்குமிழ்களின் 
�ோ்ரனக் கோலதர� மடடுப்�டுதது்�ற்கோக 
மின்குமிழ் �யோரிப்பு நிறு்னஙகள் 1925ஆம் 
ஆண்டில ஒன்றிரணநது மின்குமிழ்களின் 
உற்�ததி மற்றும் விற்�ரனரயக் கடடுப்�டுததும் 
வி�ததில அ்ற்றின் ஆயுரளக் குரறத�ன. 
இ�னோல மின்குமிழ்களின் ஆயடகோலம் ஆயி 
ரம் மணிதநரமோக்கப்�டடது. இந� நிறு்னததுக் 
குப் த�யர் phoebus ins. industrial company for 
the development of lighting என்��ோகும். இ�ன் 
பின்னரோன அறிவியல த�ோழிலநுட� ்ளர்ச்சி 
யோல மின்குமிழ்கரளவிடச் சிறந� மின்விளக் 
குகள் கண்டுபிடிக்கப்�டடன. மஞசள் ஒளிரய 
விடுதது த்ள்தளோளி பிர�லமோனது. சுருள் 

்டி் விளக்குகள், குழோய் ் டி் விளக்குகள், 
விரும்பிய ்டி்ததில விளக்குகள் என மின் 
விளக்குளின் ்டி்ஙகள் மோறின. அ்ற்றின் 
�ோ்ரனத திறனும் முன்ரனய மின்குமிழ்கரள 
விட அதிகம். ஆனோல அர் மின்குமிழ்கரளவிட 
அதிக மணிதநரததில ஒளிரும் �ற்த�ோர�ய 
திறன்�ோன் உண்ரமயோ, அலலது மின்குமிழ் 
கரளப்த�ோல இ்ற்றின் திறரனயும் கடடுப்�டுத 
தித�ோன் நிறு்னஙகள் �யன்�ோடடுக்கு விடு 
கின்றன்ோ என்�து அந� நிறு்னஙகளுக்தக 
த்ளிச்சம்...! மின்குமிழ்களின் ் ளர்ச்சி மற்றும் 
மோற்றஙகள் �ல தமம்�டுத�லகரளக் கண்ட 
த�ோதும் இந�க் குரற த�ோடர்கிற�ோ என்கிற 
தகள்வி நீடிக்கத் தசய்கிறது.

சிந்ாமணி

மின்குமிழ் 
இரகசியம்...!

மின்விளக்கு அறமப்பு வளர்ச்சி 
அறைநது, உணவு விடுதிகள், 
அரஙக மமறைகள், வாணிபத் 
துறைகள், கறைகள், வீதிகள் 
என அறனத்து இைஙகளிலும் 

மின்குமிழ் ஒளி வீசத் 
த்ாைஙகியது. அற் ஆக்கிய 
எடிசனின் புகழ் உலதகஙகும் 

பரவியது.
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காட்டுப் பன்றிகள் கூட்்டமாக அங்கு 
மிங்கும் திரிந்து பயிரகளை அழிப்பது, 
வேைான்ளமகளுக்குப் பங்கம் விளை 
விப்பது என எல்ாவம மிகச் சாதார 
ணமாக ந்டக்கின்்றன. பன்றிக் கூட்்ட 
மானது ேயலகளுக்குள் புகுந்துவிட்்டால 
உழவு இயந்திரம் உழவு சசயேதுவபா் 
மணளணக் கிணடிப் புரட்டிவிடும். இவ் 
ோறு அளே மணளணப் புரட்டுேதற் 
குக் காரணம் மணணிலுள்ை வகாளரக் 
கிழங்குகள், வேறு ேளகயான கிழங்கு 
ேளககளை உணபதற்காகவே. பன்றி 
கள் இவ்ோறு மணளணக் கிைறிச் 
சசன்்ற பின்னர பன்றி கிணடிய அந்த 
மணளண ளேத்து இந்தப் பன்றிக் 
கூட்்டத்தில தனியன் பன்றி ஒன்று 
இருக்கி்றது என்பளத நல் அனுபே 
முள்ை ஒருசி்ர கணடுபிடிக்கி்றாரகள். 

பன்றிக் கூட்்டம் கிணடி எறிகி்ற இ்டம் 
ஆழமாகவும் சபரிய சபரிய மண 
கட்டிகைாகவும் காணப்படும். அளதப் 

பாரத்து அதில தனியன் பன்றியும் இருக் 
கி்றது என்பளத அறிேது இ்குோன 
தல்.

தனியன் பன்றி என்பது தாயப் பன் 
றிக்கு முதலில பி்றப்பதிலள். காட்டுப் 
பன்றி ஒன்று முதலில 16 குட்டிகளை 
ஈனும். அதன் பின் 15,14 எனக் குள்ற 
ந்து சசன்று இறுதியில தனிக் குட்டி 
ஒன்ள்ற ஈனும். இறுதியாகப் பி்றப்பது 
தான் தனியன் பன்றி. தனிவய பி்றப் 
பதால அந்தக் குட்டி தாயப் பாள் அதி 
கம் குடிக்கும். சிறிய பன்றியாக இருக் 
கும்வபாவத சகாழுத்த குட்டியாக இருக் 
கும். அதன் சதா்டரச்சியான ேைரச்சி 
யாலும் அது ேயதுக்கு வம்ாக அதி 
கம் சபருத்திருக்கும்.

இந்தப் பன்றிக்குப் ப்மும் அதிக 
மாக இருக்கும். இ்குவில யாரும் 
அளதக் சகான்றுவி்ட முடியாது. இந்தப் 
பன்றியின் ப்மானது ப் ஆபத்துகளில 
இருந்து அது தப்பிக்சகாள்ை ோயப் 

பளிக்கி்றது. இவ்ோ்றான தனியன் 
பன்றிளயக் சகாலேதில வேட்ள்டக்காரர 
ஆளுக்காள் வபாட்டி வபாடுேதுணடு. 
அது சகாழுத்த இள்றச்சிளயக் சகாண 
டிருப்பவத அதற்குக் காரணம். இந்தத் 
தனியன் பன்றிளய யார தாக்க முயன் 
்றாலும் தாக்குபேளர வநரடியாக ஓடி 
ேந்து அது தாக்க முயலும். இதனால 
இந்தப் பன்றிளயத் துப்பாக்கியால 
சுடுபேரகூ்ட ஒரு சபரிய மரத்ளதவயா, 
பாள்றளயவயா மள்றவி்டமாக ளேத் 
துக்சகாணவ்ட சுடுேர. வநரடியாக 
நின்று தாக்கினால அது தாக்கியேளர 
வநாக்கி மூரக்கத்தனமாக ஓடிேரும். 
தாக்கியேரின் கால சதாள்டப் பகுதி 
ளயத் தனது சபரும் பற்கைால குத்தி 
எறியும். அந்த ேளகயில தனியன் பன் 
றிக்கு ஒரு சி்றப்பான இ்டமுணடு. தாயின் 
தனிக்குட்டி என்பதாலதான் அதற்குப் 
ப்மும் அதிகம்.

நட்சத்திரா
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கனடாவில் இருக்கும் நண்பர் ஒரு 
வர் அழைப்்படுத்ார். முதியவர் 

கழைப ்பராமரிப்ப்ற்கு யாராவது ஆடக 
ழைப பிடிததுத ்ரமுடியுமா என்று ககட 
டார். அவருழடய ்ம்பி மற்றும் ்ஙழக 
ஒருவர் இஙகககய இருக்கிறார்கள். அவ 
ரின் ் ்பற்கறாரும் இபக்பாது்ான் 60கழை 
எடடியிருக்கிறார்கள். அ்னால் அவர் ஏன் 
முதிகயார் ்பராமரிபபுக்கு ஆள்க்டுகிறார் 
என்று நிழனதக்ன். ்னக்கில்ழலை ்னது 
நண்பர் ஒருவரின் ்ாயாழரப ்பராமரிக்க 
கவணடியிருக்கிறது என்றார். நான் விசாரித 
துச் ்சால்கின்கறன் என்று ்சான்கனன். 
நான் விசாரித்வழரயில் முதிகயாழரப 
்பராமரிப்ப்ற்்கன்று மா்ம் ஒன்றுக்ககு 
35 மு்ல் 45 ஆயிரம் வழர ககடடார்கள். 
நண்பனிடம் அ்ழனத ்்ரிவிதக்ன். 
பின்னர் அது ்பற்றி மறநக்க்பாகனன். ஒரு 
நாள் க்பச்சு வாக்கில் நண்பனிடம் அது ்பற் 
றிக் ககடகடன். அந் முதிய ் ாழய ் னி 
யார் ்பராமரிபபு இல்லைம் ஒன்றில் கசர்தது 
விடடார்கள் என்றார். எனக்கு அது அதிர்ச் 
சியாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருந்து. 
காரணம், நண்பன் ் சான்ன விைக்கம்.

''அந் அம்மா பிள்ழைககைாடு இருக் 
கத்ான் விரும்புகிறார். ஆனால் அவழர ் வளிநாடடுக்கு அழைதது ழவத 
திருக்க முடியாது என்று அவர் பிள்ழைகள் நிழனக்கிறார்கள். ் னது கழட 
சிக் காலைம் வழரயில் ் னது வீடடிலைாவது இருக்ககவணடும் என்று அவர் 
விரும்புகிறார், ஆனால் அவழரப ்பார்ப்ப்ற்கு யாரும் இல்ழலை என்்ப்ால் 
அந் வீடழட விற்று அந்ப ்பணதழ் வஙகியில்க்பாடடு வரும் வடடியில் 
்ாயாழர முதிகயார் ்பராமரிபபு இல்லைததில் கசர்ததுவிடடார்கள்'' என்றார் 
நண்பர்.

எனக்குத ் ்ரிநது இது இரணடாவு சம்்பவம். இ்ற்கு முன்னர் பிரான்ஸில் 
இருக்கும் நண்பர் ஒருவர் வீடடிலும் இது நடந்து. அவர்கள் குடும்்பமாக 
பிரான்ஸிற்கு ்சன்றுவிடட பிறகு. நண்பரின் மாமனார், அ்ாவது மழன 
வியின் அப்பாவும் நண்பரின் அப்பா அம்மாவுடகனகய ஒரு வாடழக 
வீடடில் ் ஙகியிருந்ார். ஆனால் மாமனாருக்கு மறதி வருத்ம் ் ்ாடஙகி 
யதுகம நண்பரின் அப்பாவும் அம்மாவும் அவழரத ் ஙகைால் ் ்ாடர்நது 
்பராமரிப்பது இயலைா் காரியம் என்று ழகவிரிததுவிடடார்கள். நண்பரின் 
மழனவி ் னியாக யாழப்பாணம் வநது ் னது அப்பாழவ முதிகயார் இல் 
லைம் ஒன்றில் கசர்ததுவிடடார். இறக்கும் வழர அந் முதிகயார் இல்லைததி 
கலைகய அவர் வாழந்ார்.

நள்ளிரவு ஒரு மணி இருக்கும்... ் ்ரியா் எணணிலிருநது என் ழகக்ப 
சிக்கு அழைபபு வந்து. ் ்பஙகளூரு ரயில் நிழலையததிலிருநது ரயில்கவ 
ஊழியர் ஒருவர் கன்னடமும் ் மிழும் கசர்ந் ் மாழியில் ் சான்னார் 'சார், 
யாருன்கன ் ்ரியலை, வயசான ஒருத்ர், எந் அழடயாைமும் இல்லை, க்பச 
றது ஒணணும் புரியலை, ் னியா ஸகடஷன்லை அழலைஞ்சிடடு இருக்கார், ழகயிலை 
உஙக பிரிஸகிரிபஷன் மடடும்்ான் இருக்கு, அவஙக ஃக்பமிலி ் மம்்பகராட 
நம்்பர் இருந்ா கால் ்பணணிச் ் சால்லை முடியுமா?'

வரும் காலைததில் நாம் எதிர்கநாக்கியிருக்கும் முக்கியமான பிரச்சிழனகளுள் 
ஒன்றாக முதிகயார் ்பராமரிபபு இருக்கும். நவீன மருததுவ முழறகளின் 
காரணமாக மனி்ர்களின் வாழநாள் கூடியிருக்கிறது. அ்ன் விழைவாக, 
முதிகயார்களின் எணணிக்ழக நாளுக்கு நாள் அதிகரிததுக்்காணடிருக்கிறது.

ஆசியாவிகலைகய முதியவர்களின் எணணிக்ழக ் வகுவாக அதிகரிதது 
வரும் நாடு இலைஙழக. ்மாத்ச் சனத்்ாழகயில் 16.3 ச்வீ்ததினர் 
முதியவர்கள். கடந் ் ்பாறுத்வழர கடந் 50 ஆணடுகளில் 60 வயழ்த 
்ாணடிய முதியவர்களின் எணணிக்ழக மடஙகுகளில் அதிகரிததிருக்கிறது. 
2050ஆம் ஆணடைவில் 15 வயதுக்குக் கீகை உள்ை குைநழ்கழைவிட 
60 வயதுக்கு கமற்்படட முதியவர்களின் எணணிக்ழக நாடடில் அதிகமாக 
இருக்கும்.

மூழைசாலிகள் ் வளிகயற்றம், உழைக்கும் இழையவர்களின் ் வளிகயற் 
றம் என்்பன காரணமாக வடக்கு கிைக்கு முதியவர்களின் எணணிக்ழகயில் 
எதிர்காலைததில் அதிகைவு சவால்கழை எதிர்்காள்ைகவணடிய்ாக இருக் 
கும். அச்சமூடடும் ககள்வி.

்்பாதுவாககவ, '் மிைர்கள் முதியவர்கழைக் ் காணடாடும் இயல்ழ்பயுழட 
யவர்கள். முதியவர்கள் எஙகள் முதுசஙகள் என்று ் சால்லைக்கூடியவர்கள். 
எமது குடும்்பஙகள் முதியவர்களின் மீது மரியாழ்ழயயும் மதிபழ்பயும் 
்காணடிருப்பழவ' என்று நாம் காலைம்காலைமாக நம்பிக்்காணடிருப்பழவ 
எல்லைாம் ் வறானழவ என சமீ்பததிய ஆய்வுகள் ் சால்கின்றன. முதியவர்க 
ளின் மீ்ான வன்முழறகளுக்கு எதிரான சர்வக்ச அழமபபு (International 
Network for Prevention of Elder Abuse [INPEA]) ் னது 2016ஆம் ஆணடு 
அறிக்ழகயில், முதியவர்களுக்கு எதிரான வன்முழறச் சம்்பவஙகள் மிக அதிக 
மாக நடக்கும் ஆசிய நாடுகளில் ஒன்றாக இலைஙழகழயயும் ்படடியலிடடிருக் 

சிவபாலன் இளங்காவன்

முதிய�ோர் முதிய�ோர் 
பரோமரிப்பின் பரோமரிப்பின் 
அவசி�ம்!அவசி�ம்!

கிறது. இந்ப ்படடியிலில் இநதியாகவ மு்லிடததில் இருக்கின்றது என்றா 
லும் நம் முன் உள்ை சவாழலையும் இது ் வளிப்படுததி நிற்கின்றது.

இன்ழறய ்்பாருைா்ாரச் சூைலில் குடும்்ப அழமபபு என்்பக் 
சுருஙகியிருக்கிறது. அதுவும் நகர்பபுறக் குடும்்பஙகளின் ் ்பாருைா் ாரச் 
சூைல் இன்னும் கடினமானது. அது முதியவர்களுக்கு அத்ழன இலைகு 
வான்ாகவும் இருப்பதில்ழலை. ஒரு கடடாயததின் க்பரில் முதியவர்க 
ழைப ்பராமரிக்கும் ் ்பாறுபபுக்கு ஒரு குடும்்பம் ் ள்ைப்படும்க்பாது, 
்பராமரிக்க கநரும் குடும்்ப உறுபபினர்கள் அந் முதியவர்கழைத 
துன்புறுததுவ்ன் வழியாககவ ் ஙகைது மனவுழைச்சழலைப க்பாக்கிக் 
்காள்கிறார்கள். குடும்்ப அழமபபில் ஏற்்படடிருக்கும் இந் மாற்றஙக 
ளும் ்நருக்கடிகளுகம முதியவர்களின் மீ்ான வன்முழறகளுக்கு 
முக்கியக் காரணம்.

வன்முழற என்றால், அது ்வறும் உடல் மீ்ான வன்முழற 
மடடுகம அல்லை. சிறு அவமதிபபும் கடும் ்சால்லும் நிராகரிபபும் 
அலைடசியமும், முதியவர்களுக்கு எதிரான சிறு உடல் அழசவுகளுகம 
கூட உைவியல் ரீதியாக அவர்கழைப ்்பரிதும் ்பாதிக்கின்றன. 
முதியவர்கழை எல்லைா வயதினரும் ் ்பரும்்பாலைான கநரம் நுட்பமாகத 
துன்புறுததிக்்காணடிருக்கிறார்கள். இந் உைவியல் ்நருக்கடிகள் 
முதியவர்கழை மிக விழரவாககவ கநாய்ழமயிலும் முதுழமயிலும் 
்ள்ளுகின்றன. அவர்கள் அஙகக ் மது இறபழ்ப ஒரு விடு்படு்லைாக 
எதிர்்பார்க்கத ் ்ாடஙகிவிடுகிறார்கள்.

முதியவர்கள் ்பராமரிபபு ் ்ாடர்்பாக நமக்கு நீணட காலைப ்பார்ழவ 
அவசியமானது. 'முதியவர்கழைக் ழகவிடும் குடும்்பததினர் கடுழம 
யாகத ் ணடிக்கப்படுவார்கள்' என்று உணர்ச்சிவசப்படடு அணுகாமல், 
இதில் உள்ை நழடமுழறச் சிக்கல்கள் என்ன, முதியவர்கழைப 
்பராமரிப்பதில் ஒரு குடும்்பம் எதிர்்காள்ளும் ் நருக்கடிகள் என்ன 
என்்பழ்்யல்லைாம் தீவிரமாக ஆராய்நது, ்சயல்திடடஙகழை 
வகுக்க கவணடிய ்்பாறுபபு சிவில் சமூகமாக நமக்கு இருக்கிறது. 
முதிகயார் இல்லைஙகழைப ் ்பருக்கிக்்காணகட ் சல்வதும் எல்லைாக் 
ககாயில்களுடனும் முதியகயார் இல்லைஙகழைச் கசர்ததுக்்காள்வதும் 
இ்ற்கான தீர்வாக ஒருக்பாதும் இருக்கபக்பாவதில்ழலை. ழக்டியில் 
உள்ை அரச முதிகயார் இல்லைததிற்குச் ் சன்று அவர்களுடன் ஒருநாள் 
்்பாழுழ்க் கழிததுப ்பார்த்ால் க்பாதும் இ்ழனப புரிநது்காள் 
வ்ற்கு. முதியவர்கள் ்மது குடும்்பஙகளுடன் இருப்பக் அவர்க 
ளுக்கு நம்ழமயளிக்கும்.

முதியவர்கழைப ்பராமரிப்பதில் குடும்்பம் ்ன்னைவில் நிழறய 
மாற்றிக்்காள்ைகவணடும், இழைய ் ழலைமுழறயினருக்கு முதுழம 
்்ாடர்்பான புரி்ல்கழை ஏற்்படுத்கவணடும். முதியவர்களுடன் 
குைநழ்கள் உழரயாடுவழ்யும் அவர்களுக்கான கசழவகழை வைங 
குவழ்யும் குடும்்பம் உறுதிப்படுத்கவணடும். கமலும், முதியவர் 
கழைக் கூடடாகப ்பராமரிக்கும் சமூகதழ் உருவாக்குவழ்ப ்பற்றி 
யும் அரசு தீவிரமாகப ்பரிசீலிக்க கவணடும். அ்ற்காக அரசு சாரா 
நிறுவனஙகழையும் உள்ைடக்கித திடடஙகழை உருவாக்க கவணடும்.

வாழநாழை நீடடிப்பழ் மடடுமல்லைாமல், நீடிததிருக்கும் வாழ 
நாளில் மனநலைதழ்யும் கமம்்படுத் கவணடியது நவீன அறிவியலின் 
்்பாறுபபு. அ்னால் ஒரு ் ரமான, நிம்மதியான, மகிழச்சியான வாழக் 
ழகழய முதியவர்களுக்குக் கிழடக்கச் ் சய்வ்ற்கான முயற்சிகழை 
நாம் இபக்பாதிருநக் எடுக்ககவணடும்.
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அறிவியலின் படி, பிறப்பின் அடிப் 
படையில் உயர்ந்தோர, ்தோழ்் 

ந்தோர என எவரும் இருக்க முடியதோது. இ்் 
உணடமைடயப் புரி்துக்கதோளவது மி்கவும் 
எளிது. அட் முழுமைனத்துைன் ஏற்றுக 
க்கதோளவதில்்தோன் மைனி்ர்களுககுச் சிக்கல் 
இருககிறது. ஏகனன்றதோல், ஆதிக்க மைநனதோ 
பதோவத்ட் இயல்பதோ்கக க்கதோணடிருககும் 
மைனி்ர்களின் வதோழ்டவ இ்் எளிய 
உணடமை அரத்்மைற்ற்தோககி விடும். குலப் 
கபருடமை, சதோதிப் கபருடமை, இனப் கபருடமை 
உளளிடை அடனத்து கபருடமை்கடையும் 
அது ந்களவிககுளைதோககிவிடும். இ்் 
ஆபத்திலிரு்து ் ம்டமைக ்கதோப்ப்ற்கு மைனி்ர 
்கள விரும்பி அணி்திருககும் ்கவசநமை 
’உயரவு - ் தோழ்வு’ எனும் நம்பி கட்க.

அ்் நம்பிகட்கடயக குறிப்பிடை சிலர 
மைடடும் ஏற்றுகக்கதோளவ்தோநலதோ, நம்புவ்தோநலதோ எ்்ப் பயனும் கிடைக்கதோது. 
அட் மைற்றவர்களும் முழுடமையதோ்க நம்ப நவணடும். ந்களவிககு 
இைமின்றி ஏற்றுகக்கதோளை நவணடும். அதுநவ அ்்க குறிப்பிடை சிலரின் 
இருப்டப உறுதிகசய்யும். அவர்கள நிறுவ விரும்பும் உயரடவயும் 
நிடலநிறுத்தும். இ்் நம்பிக ட்கடய உணடமையதோ்க வலி்து திணிக்க 
ஆதிக்க மைநனதோபதோவம் க்கதோணை மைனி்ர்கள ஆடும் ஆடைம் மி்கவும் 
ந்கதோரமைதோனது. வன்மைமும் மூரக்கமும் நிடற்் இ்்க ந்கதோர ஆடைத்தின் 
சிறுதுளிநய, ‘புழு’ எனும் மைடலயதோைத் திடரப்பைம். மைம்மூடடி நடிப்பில், 
ரதீனதோ எனும் கபண இயக்கத்தில் உருவதோகி இருககும் இ்்த் திடரப்பைம், 
நசதோனி லிவ் ஒடிடி ் ைத்தில் ் ற்நபதோது கவளியதோகி இருககிறது.

மகாபாரதத்தின் கிளைக் களத
இ்்க ்கட்யின் மூலம் மை்கதோபதோர்த்தின் ஒரு கிடைக ்கட்யிலிரு்து 

எடுக்கப்படடு இருககிறது. அ்்க ்கட்யின் படி, மை்கதோபதோர்த்தில் ் ரமை 
ருககுப் பின்னர அஸ்தினதோபுரத்ட் ஆடசி கசய்்வர பரீக்ஷித்து. ஒருமுடற 
நவடடைககுச் கசன்றநபதோது, அஙந்க ்வத்தில் ஆழ்்திரு்் சமீ்க 
முனிவடர அவர ்கதோணபதோர. அவர உணடமையில் ் வத்தில்்தோன் இருககி 
றதோரதோ என்பட்க ்கணைறிய, உயிரற்ற பதோம்பு ஒன்டற எடுத்து முனிவரின் 
்கழுத்தில் மைதோடலயதோ்கப் நபதோடுவதோர. அப்நபதோதும் முனிவரின் ்வம் 
்கடலயதோ்்தோல், பரீக்ஷித்து அஙகிரு்து கசன்றுவிடுவதோர. இட்க ்கணடு 
சினமுற்ற முனிவரின் மை்கன், க்கதோடிய பதோம்பிைம் ்கடிபடடு இறப்பதோய் என 
மைன்னருககுச் சதோபமிடுவதோர. இ்் ஆபத்திலிரு்து ் ப்பிப்ப்ற்கு மைன்னர 
விணணில் ந்கதோடடைக ்கடடி வதோழ்வதோர. பதோம்பிைமிரு்து ஆறு முடற 
்ப்பிககும் மைன்னர, இறுதியில் பழங்களின் ஊநை புழுவதோ்க நுடழ்் பதோம் 
பிைம் ்கடிபடடு இறப்பதோர.

இ்்ப் பைத்தில், குடைன் எனும் ்க்தோப்பத்திரத்தில் நடித்திருககும் 
மைம்முடடிநய மைன்னர பரீக்ஷித்து. ஆனதோல், இ்் பைத்தில் மைம்மூடடி பல 
பதோம்பு்கடைப் பல முனிவர்களுககு மைதோடடியிருககிறதோர. எனநவ, அவடரக 
க்கதோல்வ்ற்கும் பல பதோம்பு்கள துரத்துகின்றன. அவற்றிலிரு்து மைம்முடடி 
்ப்பித்்தோரதோ? என்கிற ந்களவிக்கதோன விடைநய இ்்த் திடரப்பைம். 
அ்்ப் பதோம்பு்களின் பின்னணி, அவற்றின் வன்மைம், விஷத்தின் வடிவங்கள 
ஆகியவற்டற சமை்கதோல் அரசியல் சூழலுகந்கற்ற வட்கயில் இ்்க ்கட் 
யில் கபதோருத்தியது இயககுநரின் சதோதுரியம். இ்்ச் சதோதுரியநமை இ்்ப் 
பைத்தின் பலம். அதுநவ இ்ன் பலவீனமும் கூை.

அப்புன்னி சசியின் ததர்நத நடிப்பு
இ்்ப் பலவீனத்ட்ப் புற்்ளளி நம்டமைப் பைத்ந்தோடு ஒன்றிப்நபதோ்கச் 

கசய்யும் வி்மைதோ்க மைம்முடடியின் நடிப்பும், அப்புன்னி சசி ஏற்று நடித்தி 
ருககும் குடைப்பன் எனும் ்க்தோபதோத்திரத்தின் வடிவடமைப்பும் இருககின்றன. 
ஒரு வட்கயில் பதோரத்்தோல், அப்புன்னி சசிநய இ்்ப் பைத்தின் நதோய்கன். 
அவருடைய கவகு இயல்பதோன நடிப்பும், இறுக்கமைற்ற உைல்கமைதோழியும், 
அன்பில் ் தும்பும் விழி்களும், அசதோத்தியமைதோன வசன உச்சரிப்பும் மு்ல் 
்கதோடசியிநலநய அவடர நம் மைனத்துககு கநருக்கமைதோனவரதோ்க மைதோற்றிவிடு 
கின்றன. க்தோைர்து அைககுமுடறககு உளைதோகும் மைனி்ர்களின் வலிடய 
யும், நபதோரதோடைக குணத்ட்யும், கவற்றிடய நநதோககிய அவர்களின் 
முடனப்டபயும் அ்் அைவு ் த்ரூபமைதோ்க அப்புன்னி சசி கவளிப்படுத்தி 
இருககிறதோர. திருமைண பதிவின்நபதோது பதிவதோைரின் ்கன்னத்தில் அவர 
அடறயும் ்கதோடசியும், எதிரபதோரதோ வி்மைதோ்க லிப்டில் மைம்முடடிடயச் ச்திக 
கும்நபதோது அவர விரல்்கள நபதோடும் ் தோைமும், பதோரவதியின் உறவினர்களின் 
முன்னர அவருடைய ட்கடயப் பிடித்்படி நைககும்நபதோது அவர 
கவளிப்படுத்தும் கபருமி்மும் மைம்முடடிடயக கூை கபதோறதோடமைக க்கதோளை 
டவககும்.

GO

மம்முட்டியின் தகாரத்தாண்டவம்
குடைன் ்க்தோப்பத்திரமைதோ்கநவ மைம்முடடி இ்் திடரப்பைத்தில் 

வதோழ்்திருககிறதோர. நதோன் ஏன் ஒரு மைதோகபரும் நடி்கரதோ்க இன்றும் 
க்கதோணைதோைப்படுகிநறன் என்பட் உணரத்தும் வி்மைதோ்க ஒவ்கவதோரு 
்கதோடசியிலும் அவர நடித்திருககிறதோர. ஒநர இைம், ஒநர சூழல் என்று 
அடமை்திருககும் ்கதோடசியில் கூை கநதோடிகக்கதோரு முடற அவர 
மு்கத்தில் கவளிப்படும் மைதோறுபடை உணரவு்கள நம்டமை மைடலக்க 
டவககின்றன. சமூ்கத்தின் ந்கதோடபதோடு்கடைக ந்களவி்களின்றி 
ஏற்றுகக்கதோளளும் மைனி்ர்களிைம் க்ன்படும் இயல்பதோன இறுக்கத்ட் 
மைம்முடடி அப்படிநய நம் ்கணமுன் நிறுத்தியிருககிறதோர. புறத்ந்தோற் 
றத்தில் நல்லவர்கைதோ்க இருககும் மைனி்ர்களுககுள மைடற்திருககும் 
வன்மைத்ட்யும் மூரக்கத்ட்யும் சிறு, சிறு மு்க அடசவு்கடைக 
க்கதோணடு அவர உணரத்தும் வி்ம் அலதோதியதோனது. மை்கனுைன் பல் 
துலககும் ்கதோடசியில் கூை அவருடைய மு்கம் பல்நவறு வி்மைதோன 
உணரச்சி்கடை கவளிப்படுத்துகிறது.

பதோரவதிடயப் பதோரககும்நபதோது எல்லதோம் அவர கவளிப்படுத்தும் 
அகசௌ்கரியங்கள ஒவ்கவதோன்றும் ஒவ்கவதோரு ர்கம். பதோரவதி ்கரப்ப 
முற்று இருப்பட்க ந்களவிப்படும்நபதோது அவர கவளிப்படுத்தும் 
உணரச்சி்கள, ஒருநவடை மைம்முடடியின் நிடலப்பதோடு சரி்தோநனதோ 
என்கிற எணணத்ட் நமைககு ஏற்படுத்திவிடுகின்றன. இறுதியில் 
பதோரவதியின் மைனத்ட் மைதோற்ற முயலும்நபதோது, அவரின் அன்பு எனும் 
மு்கமூடி படிப்படியதோ்கக ்கழன்று மூரக்கம் மிகு்் கவறியதோ்க 
நிடலகபறும் ்கதோடசியில் மைம்முடடி ஆடியிருககும் ந்கதோரத்்தோணைவம் 
அவருககு மைடடுநமை சதோத்தியமைதோன ஒன்று.

கவனம் ஈரக்கும் இயக்குநர
நல்ல ்கட்டயத் ந்ர்க்டுத்்தில் பளிச்சிடும் இயககுநரின் திறடமை, 

அ்ன் ஆக்க நநரத்தியில் ஏமைதோற்றத்ட் அளிககும் வி்மைதோ்க அடமை் 
திருககிறது. இ்்த் திடரப்பைத்துககு மைம்முடடி, அப்புன்னி சசி, 
பதோரவதி ஆகிய மூன்று நபரின் ்க்தோபதோத்திரங்கள மைடடும் நபதோதுமைதோ 
னடவ. அவற்றுககுள இருககும் முரண்கடைப் பற்றிப் நபசி இரு் 
்தோநல, அது நமைககு ஒரு நிடறவதோன திடரப்பை அனுபவத்ட் அளித் 
திருககும். ஆனதோல், ஒநர பைத்தில் பல ்கனமைதோன அரசியல் நி்கழ் 
வு்கடை இயககுநர நபச முயற்சித்து இருககிறதோர. இ்ன் விடைவதோ்க, 
இ்்ப் பைம் பல்நவறு திடச்களில் அழுத்்மைற்று பயணிககிறது. 
மைம்முடடியும், அப்புணணி சசியும் நமைககு அளிககும் நிடறடவ, 
இ்் அழுத்்மைற்ற பயணம் நீரத்துப்நபதோ்கச் கசய்துவிடுகிறது.

இருப்பினும் இ்்த் திடரப்பைம், கவறுப்பு நிரம்பி வழியும் 
இன்டறய ்கதோல்கடைத்துககுத் ந்டவயதோன ஒன்றதோ்க, நதோம் ் வறதோமைல் 
பதோரக்க நவணடிய ஒன்றதோ்க இருககிறது. அனுபவமின்டமை ்கதோரணமைதோ்க 
ஆக்க நநரத்தியில் ் டுமைதோறும் ரதீனதோ, அ்்க குடறடயப் பலரும் 
நபசத் ்யஙகும் ்கனமைதோன ்கைத்ட்த் ந்ர்க்டுத்்ன் மூலம் ஈடு 
கசய்து இருககிறதோர. சமை்கதோல சமூ்க - அரசியல் உைவியலும், அ்ன் 
ஆபத்து்களும் அத்்டன நநரத்தியதோ்க இ்்த் திடரப்பைத்தில் பதிவு 
கசய்யப்படடு இருககின்றன. ்்ட் - மை்கன் உறவின் வழியதோ்க 
இயககுநர உணரத்தும் நுண அரசியல், சதோதிய மைநனதோபதோவத்தின் 
நபரதோபத்ட் நமைககு அடிகந்கதோடிடடுக ்கதோடடுகிறது. முககியமைதோ்க 
இ்்த் திடரப்பைம், சமூ்கத்தின் பதோரடவயில் ்ம்டமை நல்லவர்க 
ைதோ்கவும் கவற்றியதோைரதோ்கவும் நம்பும் பலரது மு்கமூடிடயக கிழித்க் 
றி்துளைது.



தெருவுக்குத் தெரு துரிெ உணவுக் கடை 
கள் முடைத்திருக்கின்றன. என்்றோ 

ஒரு நோள் ெோ்ன என வோஙகத் தெோைஙகிய பழக் 
கம் வோரத்துக்கு இரண்டு மூனறு நோடகள் என 
நீண்டு பின கணக்கு வழக்கினறி வோஙகிக் தகோண் 
டிருக்கி்்றோம்.

மோெம் ஒருநோள் குடும்பத்துைன உணவகத்திற்கு 
தெனறு ெோப்பிடுவது எனறு ஆரம்பித்ெோரகள். 
இனறு அது தகோஞெம் தகோஞெமோக வைரந்து 
வோரம் ஒருநோள் என அதிகரித்து பின இரண்டு 
மூனறு நோடகளுக்கு ஒரு முட்ற தவளி உணவு 
எனனும் நிடை உருவோகி விடைது. தவளி்ய 
தெலை முடியோெ நிடையில டகப்்பசி வழி்ய 
்பசி உணவுகடை வீடடிற்்க வரவடழக்கும் 
நிடைக்கு வந்துவிட்ைோம்.

இப்படி தவளியிலிருந்து ெருவிக்கும் உணவு 
களில தபருவோரியோன மக்கடை கவரந்து இழுப் 
பது துரிெ உணவுக்ை. இனறு மூடை முடுக் 
தகஙகும் நீக்கம்ற நிட்றந்திருப்பது இந்ெ துரிெ 
உணவகஙகள். உணவு பற்றிய புரிெல ஏதுமினறி 
வியோபோரத்டெ மடடு்ம முனனிறுத்தி நைத்ெப்படு 
கின்றன. இந்ெ உணவுப் தபோருளுக்கு இவவை 
வுெோன நி்றமிகள் ் ெரக்க ் வண்டும் என்ற அைவு 
இருக்கி்றது. ஆனோல அடெப் பற்றிய எந்ெப் புரி 
ெலும் இனறி வடரமுட்றகடைக் கைந்து நி்றமி 
கடை ் ெரக்கி்றோரகள்.

சுடவக்கோக அவரகள் ் ெரக்கும் ரெோயனஙகள் 
பிள்டைகளின கண்கடைக் கவரகின்றன. அடவ 
அப்படி்ய வயிற்ட்றயும் பெம் போரக்கி்றது. இப் 
படி ்ெரக்கப்படும் தெயற்டக நி்றமிகள் உைல 

நைத்துக்கு தீஙகு விடைவிக்கும் என மருத்துவரகள் 
எசெரிக்கி்றோரகள். இருப்பினும் வோடிக்டகயோைரகள் 
வண்ணமயமோன உணடவத்ெோன அதிகம் 
விரும்பி வோஙகுகி்றோரகள் என அவற்ட்றத் 
ெயோரிப்பவரகள் தெோலகி்றோரகள்.

வெதி படைத்ெவரகள் ெரமோன உணவகஙகடை 
்ெடிசதெனறு உண்கி்றோரகள். ஆனோல வெதியற்்ற 
வரகள் ெோெோரண கடைகடை நம்பி இருக்க ் வண் 
டிய துரபோக்கிய நிடைடம. ் வடைக்குச தெலலும் 
இடைஞரகள் இது்போன்ற கடைகடை நம்பி 
நுடழந்து இனறு பல்வறு ்நோயகடை வரவ 
டழத்துக் தகோண்டிருக்கி்றோரகள். நலை உைல 
நை்ம சி்றந்ெ மனபைத்டெ தகோடுக்கும். இை 
வயதில உைலநைம் போதிக்கப்படைோல வோழ்வு நர 
கமோகிவிடும். படடு திருந்துவடெவிை வரும் 
முன்ப எசெரிக்டகயோக இருத்ெல நைம்.

இடைஞரகளின வோழ்க்டக முட்றயிலிருந்து 
துரிெ உணடவப் பிரிக்க ் வண்டும். தகோ்ரோனோ 
ஊரைஙகு கோைத்தில அடனவரும் ெஙகள் வீட 
டில ெயோரித்ெ உணவு வடககடை்ய ெோப்பிடடு 
வந்ெெோல மருத்துவமடனக்கு தெலை ் வண்டிய 
்ெடவ்ய ஏற்பைவிலடை எனபடெ நிடனவில 

தகோள்ை்வண்டும். அந்ெ சிை மோெஙகளுக்கு 
அஜீரணம், பித்ெம், வோந்தி, ெடைவலி, வயிற்று 
வலி ் போன்ற தெோலடைகளிலிருந்து நமக்கு விடு 
ெடை கிடைத்ெது.

இனறு வோழ்க்டகச ெக்கரம் படழயபடி உரு 
ைத் தெோைஙகியெோல படழய ் வகம் துளிர விைத் 
தெோைஙகி விடைது. உணவு ்நரத்டெத் ெோண்டி 
நடுநிசி ் நரஙகளில உண்ணப்படும் துரிெ உணவு 
கைோல நம் கடணயம் கெறுகி்றது. இது ் போன்ற 
உணவுகடைத் தெோைரந்து எடுத்துக்தகோண்ைோல, 
தபண்களின ெோயடம ெடுக்கப்படுவ்ெோடு 
ஆண்களின ஆண்டம அழியக்கூடிய அபோயமும் 
இருக்கி்றது. மரபு மோறிய உணவு முட்றயோலெோன 
பை தபண்களின கருத்ெரிப்பு இனறு ்கள்விக் 
குறியோகி இருக்கி்றது.

கோயகறி, கீடரகடைக் கூை ரெோயனம் கைந்ெ 
நீரில முக்கி எடுத்து விற்படனக்கு டவக்கி்றோரகள் 
எனபடெ அறியும்்போது எடெத்ெோன நம்பி ெோப் 
பிடுவது என்ற அசெம் ஏற்படுகி்றது. ெமீபத்தில 
்கரைத்தில ஓர இைம்தபண் துரிெ உணவு ் மோகத் 
ெோல ென இனனுயிடர இழந்ெோர. தகடடுப்்போன 
டெவ உணவுகடை விை தகடடுப்்போன அடெவ 
உணவுகள் நம் உயிடரப் பறிக்கும் அபோயம் 
மிக்கடவ.

தென்ற மோெம் இரண்டு நோடகள் தவளியூர 
பயணம் ் மற்தகோள்ை ் வண்டியிருந்ெது. ரயிலில 
ெோப்போடு ெரிவர இருக்கோது என இரண்டு ் வடை 
க்கு கடடுச்ெோறு எடுத்துக்தகோண்்ைோம். உ்ற 
வினர இருவரிைமிருந்து இரு்வடை உணவுகள் 
அந்ெந்ெ ஊர நிறுத்ெஙகளில ரயிலி்ை்ய 
கிடைக்கப் தபற்்்றோம். இந்ெ சுடதைரிக்கும் ் கோடை 
யில டக்யோடு தகோண்டு ்போயிருந்ெ எலுமிச 
ெம்பழத்டெ ெோ்றோக்கி உப்புப் ் போடடு நீர கைந்து 
குடித்்ெோம். அந்ெ இரண்டு நோள் பயணத்திலும் 

உைலநைம் மிகச சி்றப்போக இருந்ெது. வீடடு 
ெோப்போடு எடுத்துக்தகோண்ைெோல பயணக் கடைப்பு 
ஏதுமினறி மனம் குதூகலித்ெது.

ஆனோல எஙகளுைன பயணித்ெ பைர உண 
வுக்கோக தபரிதும் திண்ைோடினோரகள். கிடைத்ெ 
உணடவ வோஙகி உண்டு தபரும் சிரமத்துக்கு 
ஆைோனோரகள். சிைருக்கு வோந்தி, வயிற்றுவலி 
என ்வெடனகளும் வந்து ்ெரந்ெெோல வழி 
தயஙகும் புைம்பிக் தகோண்்ை வந்ெோரகள்.

முனதபலைோம் பயணம் என்றோ்ை உணவு 
பற்றிய திடைமிடுெல இருக்கும். ஆனோல இப்்போ 
தெலைோம் உணவகஙகள் தபருகிப் ்போனெோல 
ஆஙகோங்க கிடைத்ெடெ ெோப்பிடடு தகோள்ைைோம் 
என்ற எண்ணம் உள்ைது. சிைர, வீடடிலிருந்து 
கிைம்பும் ் போது ெண்ணீர கூை எடுத்துச தெலவ  
திலடை. வழியில கோசுதகோடுத்து ஒரு லிடைர 
ெண்ணீர ் போத்ெடை வோஙகுகின்றனர.

சிைருக்கு உணடவ எடுத்துச தெலை ்ெோம் 
்பறித்ெனம். இந்ெ ம்னோபோவம்ெோன வோழ்க்டக 
முட்றடய்ய மோற்றி அடமக்கி்றது. இைவயது 
மோரடைப்புகளுக்குக் கோரணம் தபரும்போலும் துரிெ 
உணவு பழக்க்ம. நம்முடைய உைல நைன 

குறித்து கவடைப்பைோமல, நோம் ் வறு எது குறித்து 
கவடைப்பைப் ் போகி்்றோம்? சுவர இருந்ெோலெோ்ன 
சித்திரம் வடரய முடியும்?

வோடழ இடையில டவத்து ெோப்பிை ்நர 
மிலடை, இைவெதியும் இலடை எனபெோல 
டகக்கு அைக்கமோய மடித்து கோகிெத்தில சுற்றிக் 
தகோடுக்கப்படும் உணடவ அப்படி்ய வோஙகி 
உண்கி்றோரகள். தவளி்ய கிைம்புவெற்கு அடர 
மணி ்நரம் முனனெோக ெற்று தமனக்தகடைோல 
நமக்கோன உணடவ நோ்ம ெயோர தெயது தகோள்ை 
ைோம்.

அண்டமயில, நண்பர ஒருவர "எஙகளுக்கு 
உணவு ெயோரிப்படெ்ய என மடனவி புைம்பிக் 
தகோண்்ைெோன தெயவோள். அெனோல என நண்பர 
கடை்யோ உ்றவினரகடை்யோ என வீடடுக்கு 
நோன அடழப்பது இலடை'' எனறு மனம் கனத் 
துப் ் போய தெோனனோர. வீடடில உள்ைவரகளுக்கு 
ெடமப்படெ்ய தபரிய தெோந்ெரவோக நிடனக்கும் 
தபண்கள், விருந்தினரகள் வந்ெோல அவரகடை 
எப்படி கவனிப்போரகள்? வழிப்்போக்கர அமரந்து 
இடைப்போறிச தெலை வோெலில திண்டண டவத்து 
வீடு கடடிய மரபு நம்முடையது. கோைத்திற்்கற்ப 
மோற்்றஙகள் ஏற்படுவது இயலபுெோன. ஆனோல 
அடிப்படை்ய ஆடைம் கோணும்்போது நிசெயம் 
அதில கவனம் தெலுத்ெ ் வண்டும்.

விருந்தினர வருடகடயக் தகோண்ைோடிய நம் 
ெமிழ் மரபு ெற்்போது அவரகளின வருடகடய 
தெோலடையோக எண்ணுகி்றது. ெற்்போது 
விருந்தினரகடையும் உணவகஙகளில வர்வற்று 
துரிெ உணவுகடை உண்ணச தெயது வழியனுப்பும் 
கைோெோரம் உருவோகி விடைது. இெனோல பணம் 
தெைவோனோலும் பரவோயிலடை.  உைல 
அைடடிக்தகோள்ைோமல இருக்க்வண்டும் என 
தபரும்போ்ைோர நிடனக்கின்றனர.

விருந்்ெோம்பல நமது பண்போடடின 
உசெமோகும். ஆனோல அடுத்ெ ெடைமுட்ற 
யினருக்கு யோதரலைோம் நம் உ்றவினர 
எனபதுகூை தெரியோது. தபரும்போ்ைோர 
ஒற்ட்றப் பிள்டையோக வைரவெோல 
அவரகளிைம் விடடுக் தகோடுத்ெல எனனும் 
பண்்ப இருப்பதிலடை. சிை வீடுகளில 
உ்றவினரகள் வர்வ கூைோது எனும் அைக்கு 
முட்ற நிைவுகி்றது.

்மோப்பக் குடழயும் அனிசெம் முகந்தி 
ரிந்து ் நோக்கக் குடழயும் விருந்து எனகி்றோர 
வள்ளுவர. அத்துைன விருந்தினரகடை 
மனெோர வர்வற்று உபெரிப்பது தபரும் 
போக்கியம் எனறும் கூறுகி்றோர.

நோம் எந்ெ மனநிடையில ெடமக்கி்்றோம் 
எனபதும் முக்கியம் எனகி்றோரகள் உைவி 
யல அறிஞரகள். அடெ விைக்கும் ஒரு 
குறுஙகடெ. மனனர ஒருவரிைம் பணியோற்றி 
வந்ெ ெடமயலகோரர பணி ஓயவு 
தபற்றுவிை, மனனருக்கு ெடமத்துப் ் போை 
புது ெடமயலகோரர நியமிக்கப்படைோர. 
அவர ெடமத்ெ உணவின மணமும் சுடவ 
யும் அைோதியோக இருந்ெது. இரண்டு 
வோரஙகள் தென்றபின, மனனருக்கு 
உைலநைக்குட்றவு ஏற்படைது .

ஏன மனனருக்கு திடீதரன உைல நைக் 
குட்றவு எனறு ஆரோயத் தெோைஙகினோர அடமச 
ெர. ெரமோன உணவு தபோருள், சுத்ெமோன முட்ற 
யில ெயோர தெயயப்படடு மனனருக்குத் ெரப் 
படுகி்றது. இருப்பினும் ஏன இந்ெ நிடை என விெோ 
ரித்ெதில புதிெோக நியமிக்கப்படை ெடமயலகோரர, 
"இந்ெ மனனனுக்கு எனன இவவைவு வடககள் 
ெடமக்க ்வண்டியிருக்கி்ற்ெ' என தநோந்து 
தகோண்்ை ெடமயல தெயெோரோம். அந்ெ எண்ணத் 
தின பிரதிபலிப்போலெோன மனனனுக்கு உைலநைக் 
குட்றவு ஏற்படடிருக்கி்றது என்ற உண்டம 
விைஙகியெோம்.

வீடடில ெடமப்்போர அெடன ஒரு சுடமயோகக் 
கருதுவெோலெோன இப்படி ஓர எண்ணம் மனதில 
எழுகி்றது. நம் குடும்பத்தினருக்கோன அமிருெத்டெ 
நோம் ெயோரிக்கி்்றோம் என்ற உணரவு ஏற்படைோல 
மனம் குதூகலிக்கும். என்்றோ ஒருநோள் ெலிப்பு 
வந்ெோல ெவறிலடை. நோள்்ெோறும் ெலித்துக்தகோண் 
டும் தவறுத்துக் தகோண்டும் உணடவ ெயோர 
தெயெோல நம் உண்வ நமக்கு நஞெோக மோறி 
விடும். நமக்குப் பிடித்ெவரகளுக்கு அமிருெத்டெப் 
பரிமோ்றப் ்போகி்்றோமோ? நஞடெப் பரிமோ்றப் 
்போகி்்றோமோ? முடிவு நம் டககளில.

சாந்தன்
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இயமனிடம் இருந்து தனது 
கணவனான சத்தியவானின் 

உயிரை மீட்டுவந்தாள் சாவித்திரி என்ற 
புைாணக் கரதரயக் ககட்டிருக்கின் 
கறாம். ஆனால் தூக்குக் கயிற்றில் 
ததாஙக இருந்த தனது மகனின் 
உயிரைக் காத்து இன்று சிரறமீட்டும் 
வந்திருக்கிறார் அற்புதம்மாள். இது 
புைாணக் கரதயல்்ல. உணரமக் 
கரத.

"ைாஜீவ் காந்தி தகார்லக்கும், 
என் மகனுக்கும் எந்தத் ததாடர்பும் 
இல்ர்ல" இந்த ஒற்ரறப் புள்ளியில் 
தான் அற்புதம் அம்மாள் தனது சட் 
டப் க�ாைாட்டத்ரதத் ததாடஙகினார். 
அதிலிருந்து 31 ஆணடு கா்லம் 
கழித்து அவருக்கு தவற்றி கிரடத் 
துள்்ளது. உடலில் �்லமும், கதாற்றத் 
தில் இ்ளரமயும் இருந்த கா்லத்தில் 
க�ாைாட்டத்ரதத் ததாடஙகியவர் 
முதுரமயின் பிடிக்கு வந்த கவர்ள 
யில் தவற்றி த�ற்றிருக்கிறார்.

31 ஆணடு கா்லம் ஒரு மனிதரின் 
வாழக்ரகயில் எவ்வ்ளவு முக்கியமா 
னது என்�ரத தசால்லித் ததரிய 
கவணடியதில்ர்ல. மனித வாழவில் 
அது ஒரு த�ரும்�குதி. க�ைறிவா்ள 
னுக்கும்தான். அப்�டியான, வாழக் 
ரகயின் த�ரும் �குதிரய சிரறச் 
சார்லயில், எணண அர்லகள் 
அரனத்ரதயும் வழக்கின் வசகம 
ரவத்துவிட்டு இன்று வருமா, 
நார்ள வருமா என 31 ஆணடுகள் 
காத்திருப்பு க�ைறிவா்ளனுக்கு விடி 
யர்லத் தந்துள்்ளது. அந்த விடிய 
லுக்கு வித்திட்டவர்தான் அற்புதம் 
அம்மாள். அவர்தான் முழுமுதற்க் 
காைணமும்கூட. அப்�டித்தாகன 
க�ைறிவா்ளனும் தசால்கிறார்.

அன்பு, அறிவு, அருள் என மூன்று 
குழந்ரதகள் மற்றும் கணவர் குயில் 
தாசனுடன் தவகு இயல்�ான வாழக் 
ரகரயத்தான் அற்புதம்மாள் வாழ 
ந்து தகாணடிருந்தார். இந்திய முன் 
னாள் தர்லரம அரமச்சர் ைாஜீவ் 
காந்தி தகார்ல வழக்கில் க�ைறிவா 
்ளரன விசாைரணக்கு அரழத்துச் 
தசல்வதாக சிபிஐ தசால்லும்வரை 
அவர் சாதாைண குடும்�ப் த�ணணா 
கத்தான் இருந்தார். ஆனால், "தசய் 
யாத தவறுக்கு என் மகன் சிரறத் 
தணடரன அனு�விக்கக் கூடாது" 
என்ற வாதத்துடனான கவகம் அவரை 
சட்டப் க�ாைாட்டத்ரத கமற்தகாள்்ள 
ரவத்தது.

ததாடக்க நாட்களில் க�ைறிவா்ள 
ரனப் �ார்க்ககவ நாள் கணக்கில் 
காத்திருந்து, க�ா்லார்க�ட்ரடக்கும், 
சிபிஐ அலுவ்லகத்துக்கும், சிரறச் 
சார்லக்கும் அர்லந்து வந்த வர் 
இன்று உச்ச நீதிமன்றம் வரை தசன்று 
மகரன மீணடும் த�ற்தறடுத்துள் 
்ளார். 1991 �ூன் மாதம் ததாடஙகிய 
அவைது க�ாைாட்டம் 2022ஆம் 
ஆணடு கம மாதம் நிரறவுத�ற் 
றுள்்ளது.

எத்தரன துணிச்சல், எத்தரன 
ரவைாக்கியம் அந்த மனதில் இருந் 
திருக்க கவணடும் என்று எணணிப் 
�ார்க்கும்க�ாது பிைமிப்�ாக இருக்கி 
றது. மகரனப் �ற்றி காது�ட ககலி 
க�சியவர்களுக்கு மத்தியில் மகனுக் 
காக அறப்க�ாைாட்டஙகர்ள முன் 
தனடுத்தார். �ட்டினிப்க�ாைாட்டம், 
க�ைணி, �ைப்புரைக் கூட்டஙகள் 
என்று முன்தனடுத்தார். அவருக்காக 
சி்ல அரமப்புகள் இன்றுவரை 
�க்க�்லமாக இருப்�ரத மறுப்� 
தற்கு இல்ர்ல. ஆட்சிகள் மாறினா 
லும் அவருரடய ககாரிக்ரக மகன் 
விடுதர்லரயப் �ற்றி மட்டுகம 
இருந்தது.

இந்த நிர்லயில்தான் கடந்த 
2014ஆம் ஆணடு க�ைறிவா்ளன் 
மற்றும் மற்ற 3 க�ர் அனுப்பிய கருரண 
மனு மீது எந்த முடிவு எடுக்காமல் 
இந்தியக் குடியைசுத் தர்லவர் தாம 
தப்�டுத்தியரதச் சுட்டிக்காட்டிய 
உச்ச நீதிமன்றம், க�ைறிவா்ளன் 
உள்ளிட்கடாருக்கு விதிக்கப்�ட்ட 
சாவுத் தணடரனரய ஆயுள் தண 
டரனயாக குரறத்தது. "பிரழத் 
தான் மகன்" என்ற த�ருமகிழச்சி 
கயாடு க�ாைாட்டத்ரத புதிய உத் 
கவகத்துடன் முன்தனடுத்தார்.

அவைது அறப்க�ாைாட்டத்துக்குக் 
கிரடத்த இமா்லய தவற்றிதான் 
விசாைரண அதிகாரி தியாகைா�னின் 
வாக்குமூ்லம். 2017இல் அவர் ஓர் 
அறிவிப்ர� தவளியிட்டார் . 
"க�ைறிவா்ளனிடம் நான் நடத்திய 
விசாைரணயின்க�ாது அவர் என 
க்கு ஒன்றுகம ததரியாது. �ற்றரிரய 
வாஙகிக்தகாடுத்தக�ாதும் அதரன 
எதற்கு வாஙகுகின்கறாம் என்று எனக் 
குத் ததரியாது - என்று தசான்னரத 
நான் அவைது வாக்குமூ்லத்தில் 
�திவு தசய்யத் தவறிவிட்கடன்" 
என்றார்.

எறும்பு ஊற �ாரற கரையுகமா 
என்று நிரனப்�வர்களுக்கு அது 
த�ாய் என அற்புதம் அம்மாள் நிரூ 
பித்த தருணம்தான் அதிகாரி தியாக 
ைா�னின் அந்த அறிவிப்பு. அவரு 
ரடய அந்த அறிவிப்பு வழக்கிற்கு 
க�ருதவியாக அரமந்தது.

அதன் பின்னர்தான் இன்னும் 
உத்கவகத்துடன் அற்புதம்மாள் 
சுழன்றடிக்கத் ததாடஙகினார். 2017 
ஆவணி மாதம் முதன்முரறயாக 
க�ைறிவா்ளரன �கைாலில் சிரறரய 
விட்டு தவளிகய எடுத்தார் அற்புதம் 
அம்மாள். அப்க�ாதும் அவைது 
எணணம் விடுதர்லரய கநாக்கிகய 
இருந்தது. அதன் பின்னர் �்லமுரற 

�கைால் நீட்டிக்கப்�ட்டது. அற்புதம் 
அம்மாளின் அர்லச்சல்கள் குரறந் 
தது. ஆனால், அவைது க�ாைாட்டம் 
சுணக்கம் காணகவ இல்ர்ல. அற்பு 
தம்மாள் சட்டப்க�ாைாட்டத்தில் 
உச்ச நீதிமன்றத்தில் மட்டுகம அவர் 
12 ஆணடுகள் க�ாைாடியிருக்கிறார்.

ஒருவழியாக கடந்த �ஙகுனி 
மாதம் க�ைறிவா்ளனுக்கு பிரண 
வழஙகப்�ட்டது. அப்க�ாது அவர் 
தசான்னது: "இந்த பிரண ஒரு 
இரடக்கா்ல நிவாைணம் மட்டுகம. 
என் மகன் க�ைறிவா்ளன் உள்�ட 
அரனவரும் முழுரமயான விடுத 
ர்லரய த�றுகின்றவரை, எஙகள் 
சட்டப்க�ாைாட்டம் ததாடரும்." 
ரவகாசி 18, 2022 வை்லாற்றில் ஒரு 
முக்கியப் �க்கத்ரத அற்புதம் அம் 
மாள் எழுதியிருக்கிறார். மகனின் 
விடுதர்ல அவரின் தவற்றியாக 
அரமந்திருக்கிறது.

"தாயால் விடுதர்லயாகனன்" 
என்று தநகிழும் க�ைறிவா்ளன், தன் 
தாரய மாக்சிம் கார்கியின் 'தாய்' 
புதினத்தில் வரும் தாய்க்கு இரண 
யாக ஒப்பிட்டுப் க�சுகிறார். ''இத் 
தரன ஆணடு க�ாைாட்டத்தில், 
அம்மாவின் தனிப்�ட்ட வாழரவ 
நான் திருடிவிட்கடகனா என 
வருந்துகிகறன்'' எனக் கூறுகிறார்.

ஆனால், அற்புதம் அம்மாள் 
அப்�டி நிரனக்கவில்ர்ல. இத்த 
ரனப் க�ாைாட்டஙகர்ள அவர் 
முன்தனடுத்திருந்தாலும் க�ட்டியில் 
அவர், "31 ஆணடு கா்ல வலிரய 
யும் கவதரனரயயும் என் மகன் 
கடந்து வந்துவிட்டார்" என்றாகை 
தவிை, "நான் தவற்றி த�ற்றுவிட் 
கடன்" என்று தசால்்லவில்ர்ல. 
அதனால்தான் அவர் ஓர் அற்புத 
மான அம்மா!
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