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பக்கம் 02
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மக்களின் அமமதியான ப�ாராட்டங்க 
ளுககு எதிரா்க ரணில் விககிரமசிங்கவின் 
ஆடசி பமற்்காள்ளும் அ்டககுமுமை 
்கமை உ்டனடியா்க நிறுத்தவில்மலையாயின் 
முன்னாள் அரச ்தமலைவர் ப்காட்டா�ய 
ராஜ�கச ஓடியமாதிரிபய ரணில் விககிரம 
சிங்கவும் ஓ்டபவண்டி வரும் என்று எசச 
ரிததுள்ைது பஜ.வி.பி.
அந்தக ்கடசியின் ்�ாதுச ்சயலைாைர் 
ரில்வின் சில்வா ் வள்ளிககிழமம 
்�லைவதம்தயிலுள்ை ்கடசி 
அலுவலை்கததில் ் சய்தியா 
ைர்்களி்டம் இ்தமனத ் ்தரி 
வித்தார்.

எரி்�ாருள் நிரப்புவதில் கியூ.
ஆர். முமைமயச சரிவரக ்கம்டப் 
பிடிக்கா்த 12 நிரப்பு நிமலையங்க 
ளுககுத ்தம்ட விதிக்கப்�டடுள்ை 
்தா்க அமமசசர் ்காஞசன விஜ 
யரதன ் ்தரிவித்தார்.
்�றபைாலியக கூடடுத்தா�னததின் 
மீைாய்வுக கூட்டம் ்வள்ளிக 
கிழமம ந்டந்த

்க்டந்த ஒரு வரு்ட ்காலைததி 
னுள் நாடடில் குடியிருப்பு 
வீடு்கள் மறறும் ்கட்டங்க 
ளின் விமலை்கள் 45.17 ச்த 
வீ்தம் உயர்நதுள்ைன என்று 
லைங்கா பு்ராப்�ர்டடி ்வப் 
என்ை நிறுவனததின் வீடு்க 

ளுக்கான விமலைப்�டடியல் 
விவரம் ்்தரிவிககின்ைது. 
அப்தபவமை ்காணி்களின் 
விமலை்கள் 62 ச்தவீ்தத்தால் 
குமைநதுள்ைது.
்்டாலைருககு எதிரான ரூ�ா 
யின் ் �று

இலைஙம்கயின் முன் 
னாள் அரச ்தமலைவர் 
ப்காட்டா�ய ராஜ�கச 
நாடு திரும்பினால், 
நிதிமய முமைப்க்டா்கக 
ம்கயாண்்ட்தற்கா்க 
அவர் விசாரிக்கப்�்ட 
பவண்டும் என்று வலியு 
றுததியுள்ைது சஜித 
்தமலைமமயிலைான ஐக 
கிய மக்கள் சகதி ்கடசி.
ப்காட்டா�ய விமரவில் 
நாடு திரும்புவார் என்று ்சய்தி்கள் ்வளியாகும் 
நிமலையில் ் வள்ளிககிழமம இ்தமன வலியுறுததியது 
ஐககிய ம்க்கள் சகதி.
''ப்காட்டா�ய இந்த நாடடின் குடிம்கன். அவர் ்தனது 
்தாய் நாடடுககுத திரும்புவ்தறகு எல்லைா உரிமமயும் 
இருககின்ைது. யாரும் அந்த உரிமமமய மறுக்க 
முடியாது. அப்தபநரம் அவர் 

Nfhl;lh khjpu pNa uzpYk ;
XlNtz ;ba epiy tUk ;
ராஜபக்ச ஆதரவு அரசுககு எதிராக 
ததாடர் பபாராடடம் எனவும் பஜ.வி.பி. எச்சரிக்க

முட்டை வி்ை
இனி 43 ரூபா!
முடம்ட விமலைமய 43 ரூ�ா 
வா்க அறிவிதது சிைப்பு அரசி 
்தழ் ்வளியிடடுள்ைனர் ்தற 
ப�ாம்தய ஆடசியாைர்்கள்.
விலைஙகுணவுப் ்�ாருள்்களின் 
விமலை்கள் சடுதியா்க உயர்ந 
்த்தன் ்கார
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வாரப் பத்திரிகை
551 A, ைஸ்தூரியார் வீதி, யாழப்பாணம்

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

உரிகை ைற்றும் தவளியீடு: கிறீன மீடியா ைவுஸ் பிகர. லிட்
ஆசிரியர்: தே.பிதேமானந்த் 
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அடக்குமுறைறை உடன்
றைவிடவேண்டும் ரணில்
அனைத்துப் பல்கனைக்கழ்க மாணவர் பபரனவயின் தனைவர் 
வசநத முதலிப்க உள்ளிட்ட சிைர் பயங்கரவாதத் தன்டச் சட 
்டத்தின் கீழ் தடுத்து னவக்கப்படடுள்்ளைர். ்க்டநத வியாழக 
கிழனம யூனியன் பிப்ளஸில நன்டபபற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தின் 
பபாது ன்கது பசயயப்பட்ட ஏனைய 16 பபர் நீதிமன்றில முற 
படுத்தப்பட்ட நினையில அவர்்களுககுப் பினண வழங்கப்பட 
டுள்்ளது. ஆைால அபத குற்றச்சாடடின் கீழ் ன்கது பசயயப் 
பட்ட முதலிப்க 90 நாட்களுககு ்காவலதுன்றயின் ்காவலில 
னவக்கப்படடுள்்ளார். இதிலிருநபத இது ஒரு பதளிவாை 
பழிவாங்கல ந்டவடிகன்க என்பது பவளிப்பன்டயாைது. அரச 
தனைவராை ரணில விககிரமசிங்க இதனை ஒருபபாதும் அனு 
மதிக்கபவ கூ்டாது.
ஆடி (ஜூனை 9ஆம் நாள் முன்ைாள் அரச தனைவர் ப்காட 
்டாபய ராஜபகசனவ நாடன்டவிடடு ஓ்டனவத்த மக்கள் எழுச் 
சிககு பிள்ன்ளயார் சுழி பபாட்டதில இநத அனைத்துப் பல்க 
னைக்கழ்க மாணவர்  பபரனவயும் அதன் தனைவரும் முககிய 
மாைவர்்கள். அநத மக்கள் எழுச்சினயக ்கடடுப்படுத்த அரச 
தனைவர் ஆடி 8ஆம் நாள் ஊர்டஙகு உத்தரனவப் பி்றப்பித்த 
பபாதும் ஊர்டஙகு பநரத்திறகு முன்பா்கபவ பபரும் எண்ணிக 
ன்கயாை மக்கன்ள ்காலி மு்கத் தி்டலில ஒன்று பசர்த்து அந 
தப் பபாராட்டத்னத பவறறியாககியதன் பின்ைணியில முதலி 
ப்கயின் பங்களிப்னப எவரும் மறுக்க முடியாது.
அபதபபான்று தறபபானதய அரச தனைவர் ரணில விககிர 
மசிங்கவின் ஆடசினயக ்கனைப்பதிலும் முதலிப்கயும் அனைத் 
துப் பல்கனைக்கழ்க மாணவர் பபரனவயும் தீவிரமா்க இருக 
கின்்றை. அவர்்கன்ளச் சுதநதிரமா்க விட்டால ஒருபவன்ள தைது 
ஆடசிககும் அடுத்து வரும் மாதங்களில ஆபத்து வரக கூடும் 
என்று நினைத்து முதலிப்கனய பயங்கரவாதத் தன்டச் சட்டத் 
தின் கீழ் ரணில தடுத்து னவத்திருப்பதா்கபவ பதான்றுகின்்றது.
முதலிப்கனய தடுத்து னவத்திருப்பதற்காை உத்தரவு பாது்காப்பு 
அனமச்சின் பசயைா்ளரும் முன்ைாள் தனரப் பன்ட மூத்த த்ளபதி 
்களில ஒருவருமாை ்கமால குணரத்ைவால வழங்கப்படடுள்்ளது. 
இவர் குருதிச் ச்கதினய ஓ்டவிட்ட இறுதிப் பபாரில ்க்ள மாடிய 
பன்ட அதி்காரி என்பது்டன் தப்பிபயாடிய அரச தனைவர் ப்காட 
்டாபய ராஜபகசவின் பநருஙகிய ச்கா என்றும் அறியப்பட்டவர்.
இநத நினையில முதலிப்கனய பயங்கரவாதத் தன்டச் சட்டத் 
தின் கீழ் தடுத்து னவத்திருப்பது முறறுமுழுதாை அ்டககுமுன்ற. 
தைது ஆடசினயத் தக்க னவப்பதற்கா்க ரணிலும் தைது ச்கானவ 
பதவியிழக்க னவத்ததற்கா்க பாது்காப்புச் பசயைர் ்கமாலும் பமற 
ப்காள்ளும் பழிவாங்கல ந்டவடிகன்கனய இதனைக ்கருதிக 
ப்காள்வதறகு எலைா விதமாை வாயப்பு்களும் இருககின்்றை.
பயங்கரவாதத் தன்டச் சட்டத்னத நீககுவதறகு ஒத்துகப்காண்டு 
அது பதா்டர்பில ''நலைாடசி'' அரசு ்காைத்தில ந்டவடிகன்கயும் 
எடுப்பதா்க உறுதியளித்த ரணில விககிரமசிங்க இப்பபாது அந 
தச் சட்டத்னதபய பயன்படுத்தி அ்டககுமுன்றனய நி்கழ்தத் 
துனவ ஒருபபாதும் ஏறறுகப்காள்்ள முடியாது. மக்களின் எழுச் 
சினய அ்டககுவதற்காை எத்தைபம இது. அது தவறு. தான் 
அதி்காரத்திறகு வநததும் மக்கன்ள அ்டககி ஒடுககி அதனைத் 
தக்கனவப்பதறகு ரணில முயைககூ்டாது.
எைபவ உ்டைடியா்க முதலிப்க பயங்கரவாதத் தன்டச் சட்டத் 
தின் கீழிருநது பவளிபய எடுக்கப்ப்டபவண்டும். அவர் சட்டத் 
திறகுப் பு்றம்பா்க ந்டநதிருப்பாராயின் அவனர சாதாரண சட 
்டங்களின் கீபழபய நீதிமன்்றத்தில நிறுத்தபவண்டும். மக்கன்ள 
அ்டககி தைது ஆடசினயத் தக்கனவப்பதறகு முயலவனத விடு 
த்து, பபாரு்ளாதாரத்னதச் சீரனமத்து மக்களுககு உதவுவதன் 
மூைம் ஆடசினயத் தக்கனவப்பதறப்க ரணில முயறசிக்கபவண்டும்.

பன்ைாடடு நாணய நிதிய 
பிரதிநிதி்கள் அடுத்த வாரம் 
இைஙன்க வநது பநருக 
்கடிககுத் தீர்வு ்காண்பது 
பதா்டர்பாை உதவி்கள் 
குறித்து மீண்டும் பபச்சுக்க 
ன்ளத் பதா்டங்க உள்்ளைர்.
்கடும் பபாரு்ளாதார பநருக 
்கடி்க்ளால பாதிக்கப்பட்ட 
இைஙன்க அதனைச் சமா 
ளிககும் வன்கயிலும் தன் 
ைால பசலுத்தமுடியாமலு 
ள்்ள படு்க்டனிலிருநது மீளும் 
வன்கயிலும் பன்ைாடடு 
நாணய நிதியத்தி்டமிருநத 
உதவி்கன்ளப் பபறுவதற 
குப் பபச்சு ந்டத்தி வருகின் 
்றது.
ப்காட்டாபய ராஜபகச 
ஆடசி அதி்காரத்திலிருநத 
பபாது இது பதா்டர்பாை 
பபச்சு பதா்டங்கப்பட்டது. 
அதன் பின்ைர் மக்கள் 
கி்ளர்ச்சி ்காரணமா்க ஆடசி 
மாற்றம் ஏறபடடு ப்காட 
்டாபய நாடன்டவிடடுத் 
தப்பிபயாடிய நினையில, 
அநதப் பபச்சுக்கள் அதி 
்காரி்கள் மட்டத்தில பதா்ட 
ர்நது ந்டநது வநதது.
இைஙன்க மத்திய வஙகி 
அதி்காரி்களுககும் பன் 
ைாடடு நாணய நிதியத்தின் 
அதி்காரி்களுககும் இன்ட 
யில ந்டநது வநத இநதப் 
பபச்சுக்கள் இநத மாத 
இறுதிககுள் நின்றவன்ட 
யும் என்று எதிர்பார்க்கப் 
படுவதா்க மத்திய வஙகி 
ஆளுநர் நநதைால வீர 

சிங்க வியாழககிழனம 
பதரிவித்திருநதார்.
இநத நினையில பன்ைா 
டடு நாணய நிதியத்தின் 
பநருக்கடிக ்க்டன் திட்ட 
அதி்காரி்கள் அபமரிக்கத் 
தனைந்கர் பவாஷிஙரனி 
லிருநது 24ஆம் நாள் 
ப்காழும்புககு வருன்க 
தரவுள்்ளைர். 31ஆம் நாள் 
வனரயில இஙகு தஙகியி 
ருககும் அவர்்கள் இைங 
ன்கக்காை ்க்டன் திட 
்டத்னத, நி்கழ்ச்சி நிரனை 
இறுதி பசயவார்்கள் என்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகின்்றது.
அதி்காரி்கள் மட்ட உ்டன்ப 
டிகன்கனய இறுதி பசய 
வபத இநதப் பயணத்தின் 
பநாக்கம் என்று பன் 
ைாடடு நாணய நிதியத்தின் 
பசயதிக குறிப்பில பதரி 
விக்கப்படடுள்்ளது.
இைஙன்க சீைா, இநதியா 
உடப்ட பை அனமப்புக்க 
ளி்டமும் ்க்டன்்கன்ளப் 
பபறறுள்்ளது. ்க்டன் பத்தி 
ரங்கள் மூைமும் நிதி்க 
ன்ளத் திரடடியுள்்ளது. 
அவறன்ற மீ்ளச் பசலுத் 
துவதற்காை நினைத் 
தன்னம தறபபாது இலைாத 
நினையில பன்ைாடடு 
நிதியத்தின் எநதபவாரு 
்க்டன் திட்டமும் ஏனைய 
்க்டன் வழஙகுநர்்களின் 
உத்தரவாதத்தின் உதவியு 
்டபைபய பசயறபடுத்தப் 
ப்ட முடியும் என்கி்றார்்கள் 
நாணய நிதிய அதி்காரி்கள்.

24ஆம் நாள் வருகிறது
நாணய நிதியக் குழு!

ணமா்கவும் ஏனைய பபாருள்்களின் வினை உயர்வு மற  
றும் அவறன்றப் பபறுவதற்காை தடடுப்பாடு, மருநதுப் 
பபாருட்களின் பற்றாககுன்ற என்பை ்காரணமா்க முடன்ட 
மறறும் ப்காழி இன்றச்சி என்பவறறின் வினை்கள் ்கடு 
னமயா்க உயர்நதுள்்ளை.
சநனதயில முடன்ட ஒன்று 60 ரூபா வனரயிலும் ப்காழி 
இன்றச்சி 1,200 ரூபாவிறகும் அதி்கமா்கவும் விறபனை 
யாகின்்றை. இநத நினைனயச் சமாளிக்க இநதியாவிலி 
ருநது முடன்டனய இ்றககுமதி பசயவதறகும் தீர்மானிக 
்கப்படடிருககி்றது.
இநதப் பின்ைணியிபைபய முடன்டக்காை ்கடடுப்பாடடு 
வினை அறிவிக்கப்படடுள்்ளது. பவள்ன்ள முடன்ட ஒன் 
றின் வினை 43 ரூபாவா்கவும் சிவப்பு முடன்ட ஒன்றின் 
அதிகூடிய வினை 45 ரூபாவா்கவும் அறிவிக்கப்படடுள் 
்ளது.இநத வினை்கன்ளவி்டக கூடுதைா்க விறபவர்்களுககு 
அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று நு்கர்பவார் அதி்கார 
சனப பதரிவித்துள்்ளது. 

முட்டை...
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''நாடு எதிர்நாக்கியுள்ள பல பிரச்சினைகளுக்கு முடிவு காண 
முயற்சிபபதற்குப பதில் மக்கள மைதில் பயதனத வினதப 
பதி்ல்ய ரணில் விக்கிரமசிஙக குறியாக இருக்கிறார. தற் 
்பானதய நநருக்கடிக்கு தீரவுகன்ளயும் அதன் பாதிபபுக் 
களிலிருந்து மீள்வதற்காை உதவிகன்ளயும் எதிரபாரததுள்ள 
மக்கன்ளப பயமுறுததுகிறார'' என்றார ரில்வின்.
அனைததுப பல்கனலக்கழக மாண்வர ் பரன்வயிைர வியா 
ழக்கிழனம  நடததிய ஆரபபாடடததின் மீது கா்வல்துனறயி 
ைர ் மற்நகாணட மிக ் மாசமாை அடக்குமுனறனய அ்வர 
கணடிததார. ''அனமதியாக ஆரபபாடடததில் ஈடுபடு்வதற் 
காை மக்களின் உரினம அரசனமபபின் ஊடாக உறுதிப 
படுததபபடடுள்ளது. ் பாருக்குத தயாராைது ் பான்று தயா 
ராகி நின்ற ஒரு படடாலியன் கா்வல்துனறயிைரால் இந்தத 
தாக்குதல் நடததபபடடது'' என்று அ்வர நதரிவிததார.
ராஜபக்சக்கள ஆதரவுச் சக்திக்ளால் நியமைம் நசயயப 
படட ரணில் விக்கிரமசிஙக நதாடரந்தும் மக்கள மீது 
அடக்குமுனறனயக் கடடவிழ்தது விடு்வதாகவும் அ்வர 
குற்றஞசாடடிைார.
''அ்வர (ரணில்) ராஜபக்சக்கன்ளப பாதுகாக்கிறார. மக்க 
்ளாடசித ததது்வததின் கீழும் தாரா்ள்வாதததுடனும் அனம 
தியாக ஆரபபாடடததில் ஈடுபடும் மக்கள மீதுகூட அடக்கு 

முனற கடடவிழிததுவிடபபடுகின்றது. ஆடசியா்ளரகள 
இதனை உடைடியாக நிறுதத்்வணடும். அனதச் நசயயத 
த்வறிைால் மீணடும் மக்கள கி்ளரச்சி ந்வடிக்கும். ் காட 
டாபயன்வப ் பால்்வ ரணிலும் ஓட்்வணடி ்வரும்.
மக்கள எதிரநகாளளும் பிரச்சினைகளுக்குத தீரன்வக் காண 
பதற்குப பதில் ராஜபக்ச ஆதரவுச் சக்திகளுடன் ் சரந்து 
தைது அதிகாரப பிடினய இறுக்கிக்நகாள்வதி்ல்ய க்வை 
மாக இருக்கிறார ரணில். அதைால் மிக வினரவி்ல்ய 
அடுதத மக்கள ் பாராடடம், கி்ளரச்சி ந்வடிக்கும்.
மக்களின் ் பரானண இல்லாத இந்த ஆடசினய ஓட ஓட 
விரடடும் உரினம மக்களுக்கு உணடு. அந்த முயற்சிக்கு 
தனலனம தாஙக ்தசிய மக்கள சக்திக் கூடடணியுடன் 
இனணந்து ் ஜ.வி.பி. தயாராக உள்ளது. தற்்பானதய ஆட 
சியா்ளரகள பதவி விலக்்வணடும் என்பனத ்வலியுறுததி 
சனிக்கிழனம முதல் எமது கடசி நதாடரச்சியாை ் பாராட 
டஙகன்ள இனி நடததும்.
இந்த ஆடசியா்ளரகளுக்கு மக்களின் சக்தி என்ை என்பது 
காடடபபடும். மக்கள ஆனண நபற்ற ஆடசி அனம்வதற்கு 
ஏற்ற ்வனகயில் தற்்பானதய நாடாளுமன்றதனதக் 
கனலபபதற்காை அழுததம் நகாடுக்கபபடும்.''
இவ்வாறு அ்வர ் மலும் நதரிவிததார. 

க�ோட்ோ...

பணதனத முனற்கடாகப பயன்படுததியது நதாடரபில் விசா 
ரிக்கபபட்்வணடும்'' என்றார ஐக்கிய மக்கள சக்தி யின் 
தவிசா்ளர அஜித பி.நப்ரரா.
அரச தனல்வர பதவி மூலம் அ்வருக்கு இது்வனர 
கினடததிருந்த விதிவிலக்கு இனி இல்னல  என்பதால் 
அ்வர நீதிமன்றததில் நிறுததபபடடு விசாரிக்கபபட்்வணடும் 
என்று நப்ரரா ்வலியுறுததிைார.
அரச தனல்வர ரணில் விக்கிரமசிஙகன்வ அணனமயில் சந் 
திதத நபாது ஜை நபரமுை கடசியின் பிரதிநிதிகள, ் காட 
டாபய நாடு திரும்பு்வதற்கு அரச தனல்வர ் தன்வயாை 
நட்வடிக்னககன்ள எடுக்க்்வணடும் என்று ்வலியுறுததியி 
ருந்தது. அந்தக் குழுவில் ்காடடாவின் தம்பியும் முன் 
ைாள நிதி அனமச்சருமாை பசில் ராஜபக்சவும் அடஙகியி 

ருந்தார.இதற்கினடயில் மிக வினரவில் ்காடடாபய ராஜ 
பக்ச நாடு திரும்பு்வார என்று அ்வரது உறவிைராை உத 
யஙக வீரதுஙக நதரிவிததிருந்தார.
''தைது நபற்்றாருக்கு நினைவிடம் அனமததது நதாடர 
பில் ்காடடாபய ராஜபக்ச மீது ஏற்கை்்வ நீதிமன்றில் 
்வழக்கு உள்ளது. அந்த ்வழக்கு மீணடும் எடுக்கபபடடு 
தீரபபு ்வழஙகபபட்்வணடும். ் மலதிக நிதிக் குற்றச்சாட 
டுக்களும் அ்வர மீது சுமததபபட்்வணடும். அ்வருக்கு 
அரச தனல்வர பதவி மூலம் கினடக்கும் எந்தந்வாரு விதி 
விலக்கும் இனிக் கினடயாது என்கிற நினலயில் அ்வர குற்ற 
்வாளி என்று தீரபபளிக்கபபடடால் அ்வருக்கு தணடனை 
்வழஙகபபட்்வணடும்'' என்று ்வலியுறுததிைார அஜித 
பி.நப்ரரா. 

க�ோட்ோ திரும்பி...

மதி இழபபால் கடட மூலப நபாருடகளின் வினலகள தாறு 
மாறக உயரந்துள்ளை. அத்தாடு நபாரு ்ளாதாரச் சரிவு 
காரணமாக மூலப நபாருடகன்ளப நபற முடியாத நினல 
ஏற்படடுள்ள்தாடு ்வஙகிகளின் வீடடுக் கடனுக்காை ்வட 
டியும் எக்கச் சக்கமாக அதிகரிததுள்ளது. இந்த நினலனம 
கள புதிய வீடுகள அனமக்கபபடு்வனத கிடடததடட முற் 
றாகத தனட நசயதுள்ளை. அது்்வ வீடுகள, நசாததுக்க 
ளின் வினல எகிறியிருபபதற்காை காரணம் என்று அந்த 
நிறு்வைம் நதரிவிததுள்ளது.
2021 ஆனி மாதததுடன் ஒப பிடும்்பாது இலஙனக முழு 
்வதும் வீடுகளின் வினல 21.85 சதவீதததிைால் உயரந் 
துள்ளது. நகாழும்பில் நதாடர மாடி வீடுகளின் வினல 32.9 
சதவீதததிைால் அதிகரிததுள்ளது. இ்த காலப பகுதியில் 
சீநமந்தின் வினல 187 சதவீதம் உயரந்துள்ளது என்று கூறு 

கின்றது கடடுமாை நதாழிற்துனற அபிவிருததி அதிகாரசனப.
இ்த்்வன்ள, ்மடடுநிலக் காணிகளின் வினல 62.90 
சதவீதததால் குனறந்துள்ளது என்று கடடுமாைததுனறனயச் 
்சரந்த்வரகள நதரிவிக்கின்றைர. கடடுமாைப நபாருடக 
ளின் வினல உயரவு காரணமாக மக்கள புதிய வீடுகன்ளக் 
கடடு்வதில் ஆர்வம் நசலுததாத நினலயில் காணிகளில் முதலி 
டு்வதற்கும் அ்வற்னற ்வாஙகு்வதற்கும் ஆடகளில்னல 
என்ப்த இதற்குக் காரணம் என்று அ்வரகள கூறுகின்றைர.
உளளூர்வாசிகள காணிகன்ள ்வாஙகு்வதில் ஆர்வம் 
காடடவில்னல என்கிற்பாதும் ந்வளிநாடுகளில் உள்ள்வர 
கள நடாலர நபறுமதி தமக்குச் சாதமாக இருபபதன் கார 
ணமாக அதில் சிறித்ளவு ஆர்வம் காடடுகிறாரகள என்கி 
றார நகாழும்பில் நதாடரமாடிக் குடியிருபபுக்கன்ள அனமக் 
கும் நிறு்வைததுக்குச் நசாந்தக்காரராை கீதல் நப்ரரா. 

வீடடு விலை...

்பாது அனமச்சின் ்வழிகாடடல் நநறிமுனறகன்ளப பின் 
பற்றாமல் மீறி நடந்த 12 நிரபபு நினலயஙகளுக்கும் தனட 
விதிபபது என்று முடிந்வடுக்கபபடடதாகவும் அனமச்சர 
கூறிைார.இந்த மீ்ளாயவுக் கூடடததில் சில நிரபபு 
நினலயஙகள கியூ.ஆர. முனறனமனய மீறிச் நசயற்படு்வது 
நதாடரபி்ல்ய அதிகம் க்வைம் நசலுததபபடடது. நிரபபு 

நினல யஙகன்ளத நதாடரந்து அ்வதானிதது விதிமுனற 
களுக்குப புறம்பாக நடக்கும் நிரபபு நினலயஙகள 
நதாடரபில் நபாது மக்களின் முனறபபாடுகன்ளப நபற்று 
அ்வற்னற நதாடரபு படட கா்வல்துனற நினலயஙகளில் 
னகயளிக்குமாறும் நபற்்றாலியக் கூடடுததாபை அதி 
காரிகளுக்கு அனமச்சர அறிவுறுததிைார.

12 நிரப்பு....
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க�ோட்டை க�ோத்தளங�ள் என்று கேச்சு 
வோக்கிலும் எழுதது வழக்கிலும் 

இருக்கின்்ற க�ோல்ோடை்்ப் ே்ரும் க�ள்விப் 
ேடடிருப்பீர�ள். க�ோட்டை ேற்றியும் அறிந்தி 
ருப்பீர�ள். ஆனோல, இந்்தக் க�ோத்தளங�ள் 
ேற்றி அறிந்திருப்கேோர அரிது. அக்தன்ன க�ோத 
்தளங�ள்...? அ்வ எஙகு எப்ேடியிருக்கும்...?

க�ோட்டை என்்ற க�ோலலுடைன் க�ரததுக் 
க�ோத்தளங�ள் என்றும் கே�ப்ேடுகி்றது. �ற்� 
ளோல மி� உறுதியோ�க் �டடைப்ேடடிருப்ேது 
க�ோட்டை. நமது யோழப்ேோணக் க�ோட்டை்ய 
அ்தற்கு உ்தோரணமோ�க் கூ்ற்ோம். சுவர�ளின் 
ஓரமோ�ப் கேரிய அ�ழி�ள் கவடடைப்ேடடிருக் 
கும். மி� உறுதியோன �ற்�ளோல �டடைப்ேடடி 
ருந்்தோலும் அ�ழி�ளோல சூழப்ேடடிருந்்தோலும் 
க�ோட்டை கநோக்கி யோரோவது ே்டைகயடுத்தோல 
அவற்்்ற அவ்தோனிப்ே்தற்கும் அஙகிருந்து 
்தோக்கு்தல நடைததுவ்தற்கும் ேயன்ேடுே்வ்தோன் 
இந்்தக் க�ோத்தளங�ள். 

க�ோட்டையின் ்மயப் ேகுதியிலிருந்து 
வி்கி கவளிப் பு்றச் சுவர�களோடும் க�ோட்டை 
யின் சுற்றுப்பு்றதக்தோடும் க்தோடைரபு்டைய ேகுதி 
�ளில அ்மக்�ப்ேடடிருக்கும். சிறிய �ோவ்ரண�்ளப் 
கேோ் க�ோட்டை விளிம்பு�ளில சுவ்ரவிடைச் �ற்று 
உயரமோ� இருக்கும் க�ோத்தளங�ள்.

க�ோட்டைச் சுவருக்கு கவளிகய வி்கிப் கேரும்ேோலும் 
முக்க�ோண வடிவததில இந்்தக் க�ோத்தளங�ள் அ்மக் 

�ப்ேடடிருக்கும். அவற்றிலிருந்து க�ோட்டைச் சுவர ஓரங 
�்ள இ்குவோ� அவ்தோனிக்� முடியும். எதிரி�ள் அ�ழி 
்யக் �டைந்து க�ோட்டைச் சுவர ஓரததுக்கு வருவ்தற்கு 
மி� அரி்தோ� வோய்ப்பு�ளுணடு. எனகவ க�ோத்தளங�ளில  

இருந்து எதிரி�ளின் நடைமோடடைத்்த அவ்தோனிதது ஈடடி 
�ளோல எறிவது, ஈடடி மு்னயில தீப்ேந்்தங்�ளக் 
க�ோழுததி ஏவுவது கேோன்்ற விடையங�்ளக் �ோவ்ளி�ள் 
கமற்க�ோள்கி்றோர�ள்.

இத்த்�ய க�ோத்தளங�ளில ஈட டி�்ள வரி்�யோ� 

பிருந்தா
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நிறுத்தி வைத் திருப்பார்கள். ஆபத்து 
ஏறபடும் வைவை்களில் உடனடியா்க 
எடுத்து  வீசுைதறகுத் தயார நிவை 
யில் வைத்திருப்பார்கள். பழங்காைத் 
தில் பபரும் பெல்ைநதர்களின் 
ைாயிற ்கதவு்களில் ஈட்டிவயக் 

ப்காழுவி வைத்திருப்பார்கள். இவத 
இைகுைா்க எடுத்து வீெ முடியும். 
பிற்காைத்தில் அது அழகியல் விட 
யமா்க மாறி ஈட்டி வபான்்ற கூரான 
ைடிைங்கவை வைத்துக் வ்கற பெய் 
யும் ைழக்்கம் ைவர ைநதது. தறவபா 

துள்ை நவீன வ்கற்களிலும் இநத 
ஈட்டி வபான்்ற அவமப்வபக் ்காண 
முடியும். வ்காட்வட்களில் உள்ை ப்காத் 
தைங்கவைவிடச் சீனப் பபருஞ்சுை 
ரில் அதி்க ப்காத்தங்கள் இருப்பவத 
யும் நாம் ்காணைாம்.

்காலிமு்கத்திடலில் பதாடஙகிய வபாராட்டமானது 
அரெ தவைைரா்க முன்னாள் பவட அதி்காரி 

ஒருைர பதவியிலிருநதவபாது வமறப்காள்ைப்பட்டது. 
1971, 1989 ்காைப்பகுதியில் வே.வி.பி. கிைரச்சியின்வபாது 
சிங்கை இவைஞர, யுைதி்கள் ைவ்க பதாவ்கயின்றிக் 
ப்கால்ைப்பட்ட பின்னர சிங்கைைர்கைால் பபருபமடுப்பில் 
வமறப்காள்ைப்பட்ட ஒரு நடைடிக்வ்க இது. ஆனால் 
இநதப் வபாரட்டம் பின்னர பிசு பிசுத்துப் வபானது... 
அதறகு என்ன நடநதது? வபாராடியைர்களுக்கு என்ன 
நடநதது? வபாராடியைர்கள் ஏன் ஓடி ஒளிக்்க வைண்டிய 
நிவை ஏறபட்டது? இைர்கள் யாரால் பயன்படுத்தப் 
பட்டார்கள் அல்ைது யாரால் ்காட்டிக்ப்காடுக்்கப்பட்டார்கள் 
என்ப்றல்ைாம் இன்று பை வ்கள்வி்கள் எழுநதுள்ைன.

ஜே.வி.பி - முன்னணி ஜ�ோ�லி�க் கட்சி முரண்ோடு
'வ்காத்தா வ்கா வ�ாம்' வபாராட்டத்தில் 22 அவமப்பு 

்கள் பஙப்கடுத்தன என்றும் வே.வி.பி, முன்னணி வொெ 
லிெக் ்கட்சி ஆகியன அதில் முக்கிய இடத்வத ைகித்தன 
என்றும் அறிய முடிகி்றது.

அரெ தவைைர மாளிவ்கவயப் பபருநபதாவ்கயான 
மக்்கள் முறறுவ்கயிட்டு அஙகிருநது அரெ தவைைவரக் 

்கவைத்தன ர . 
அதனால் ஏற 
பட்ட பைறறிச் 
சூழலில் யார 
அவதச் பெய் 
தா ர்கள் என் 
பவத மக்்கள் 
மத்தியில் ஒப்பு 
விப்பதி வைவய 
இவ்விரு ்கட்சி்க 
ளும் ்கைனம் 
ப ெ லு த் தி ன . 
வ ப ா ர ா ட் ட ம் 
பதாடங்கப்பட்ட 
நாள்்கவைவிட 
இந தச் சூழலில் 
இைர்களுக்குள் 
வபாட்டி்கள் அதி 
்கரித்தன. இதற 
்க ா்க ச்  ெமூ்க 
ைவைத் தைங 

்கவை இரண்டு ்கட்சி ஆதரைாைர்களும் மாறி மாறிப் 
பயன்படுத்தினர. 

இது வபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டைர்கவை மி்கவும் பாதித் 
தது. அைர்கள் திட்டமிட்டபடி வபாராட்டத்வத ந்கரத்திச் 
பெல்ைதில் இவடயூறு்கள் ஏறபட்டன. இறுதி நாள்்களில் 
சிங்கக் ப்காடிவயக் வ்கயில் ஏநதியிருநதைர்கள் எல் 
வைாரும் வபாராடியைர்கைா்க ஊட்கங்களில் ்காட்டும் 
நிவையும் தனி நபர்கள் பைர தாம் நிவனத்தபடி ஊட்கங 
்களுக்குச் பெவ்வியளிக்கும் நிவையும் ்காணப்பட்டது.

அமைதிப் ஜ்ோரோட்்டம் வனமுமையோ்னது
நன்கு திட்டமிடப்பட்டு அவமதியான முவ்றயில் 

முன்பனடுக்்கப்பட்ட 'வ்காத்தா வ்கா வ�ாம்' வபாராட்டம் 
வை்காெசி (வம) 9ஆம் தி்கதி மகிநத அணியினரின் 
தாக்குதலுடன் ைன்முவ்றக் ்கைமா்க உருபைடுத்தது. அது 
ைவர வபாராட்டத்வத பதாடஙகி முன்பனடுத்து ைநத 
ைர்கள் என்ன நடக்கி்றது என்பவதப் புரிநதுப்காள்ைதறகு 
முன்னவர யார யாவரா எல்ைாம் ்கைமி்றஙகி மகிநத 
அணியினர மீது எதிரத் தாக்குதவை வமறப்காண்டனர. 
இதனால் வபாராட்டம் ைன்முவ்றயானது. ்கண்ணீரப் 
புவ்கக்குண்டு்கள், துப்பாக்கிக் குண்டு்கள் என நிைவம 
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மாறியது. ப�ாராட்டத்தைத ததைா்டங் 
கியவர்களால் அ்தைக் ்கடடுப�டுததை 
முடிவில்்லை. 

ப�ாராட்டததுக்குத தை்லைவர யார 
என்று ததைரியாமலும், த�ாறுபபுக் 
கூறுவதைற்கு யாரும் முன்வராதை 
நி்லையும் ஏற்�ட்டது.

அவசரகாலச் சட்டம்
�தில் அரச தை்லைவரா்க ரணில் 

விக்கிரமசிங்்க �தைவிபயற்்றதும் அவ 
சர்காலைச் சட்டத்தை ந்்டமு்்றப 
�டுததினார. வன்மு்்ற, ்்கது்கள் 
என ததைா்டங்கி எல்லைாம் ்கடடுப 
�ாடடுக்குள் த்காண்டுவரப�ட்டன. 
இதைனால் ப�ாராட்டததிற்குச் சாதைா 
ரண மக்்களின் ஆதை 
ரவு �டிப�டியா்கக் 
கு்்றயத ததைா்டங்கி 
யது. இது ப�ாராட்டக் 
்காரர்களுக்குப பின் 
ன்்டவா்க அ்மந் 
தைது. அவர்களின் குரல் 
திட்டமிடடு நசுக்்கப 
�ட்டது. ஆவணி 
5ஆம் தி்கதி மா்லை 
க்குள் ்காலிமு்கததி்டல் 
ப�ாராட்டக் ்காரர்க 
ளால் அ்மக்்கப�ட்ட 
கூ்டாரங்்கள் அ்னத 
தும் அங்கிருந்து அ்கற் 
்றப�்ட பவண்டும் 
என்்ற உததைர்வக் 
ப்காட்்ட நீதிவான் 
நீதிமன்்றம் பி்றபபித 
தைது. அதைன் பின்னர 
சிலைர தைமது த்காட்ட 
்்க்க்ள அ்கற்றினர.

ஆவணி 9ஆம் 
தி்கதி ரணில் விக்கிரம 
சிங்்கவின் ஆடசி 
்யக் ்கவிழப�தைற்்கா்க 
நாடு தைழுவிய ப�ாராட்டங்்கள் 
முன்தனடுக்்கப�ட்ட ப�ாதிலும் 
பே.வி.பி. ஒரு பு்றமும், முன்னனிச் 
பசாசலிசக் ்கடசி இன்தனாரு பு்றமும் 
ஏ்னய அ்மபபு்கள் ஆங்்காங்கு 
மா்க மக்்க்ள அணி திரடடியதைால் 
அது அரசுக்கு எதிரான ப�ரணியா்க 
அல்லைாமல் தவறும் கூட்டங்்களா்கப 
பிசு பிசுததுபப�ானது. இது ப�ாராட 
்டத்தை முன்தனடுததைவர்களின் 
இலைக்கு்க்ளச் சி்தைததைது.

அபதைபநரம் அ்னததுப �ல்்க 
்லைக் ்கழ்க மாணவர்களால் முன் 
தனடுக்்கப�ட்ட ப�ாராட்டமும் 
்காவல்து்்றயின்ரயும் �்்டயின 
்ரயும் �யன்�டுததி அ்டக்்கப�ட 
்டது்டன் முன்னணிப ப�ாராட்டக்்கா 
ரர்கள் �லைர ் ்கது தசயயப�ட்டனர.

நீதிமன்ற ஆணைக்கு 
எதிரான ரிட மனுக்கள்
்காலிமு்கததி்ட்லை விடடு ஆவணி 

5ஆம் தி்கதிக்குள் ப�ாராட்டக்்கா 
ரர்கள் தவளிபயறிவி்ட பவண்டும் 
என்்ற ப்காட்்ட நீதிமன்்ற நீதி�தி 
யின் உததைரவுக்கு எதிரா்க 4 ரிட 
மனுக்்கள் பமன் மு்்றயீடடு நீதிமன் 
றில் �திவு தசயயப�ட்டன. லைாஹிரு 
அன்ரன் மதுஷான் த�னான்ப்டா, 
ஹிபராஸ் அல்ப�ான்சு, சங்்்கக்குரி 
மீரா ஹ்கா வததை ்காசியப� பதைரர, 
அசங்்க அப�ரதன ஆகிபயாரால் 
அ்வ தைாக்்கச் தசயயப�ட்டன. 
இந்தை 4 மனுக்்களிலும் எதிராளி்களா 
்கக் ப்காட்்ட ்காவல் நி்லையப 

த�ாறுப�ாளர லியனப்க, ்காவல் து்்ற 
பமல் அதி்காரி சி.வி.விக்கிரமரதன, 
ந்கர அபிவிருததி அதி்கார ச்�, 
சட்ட மா அதி�ர ஆகிபயார குறிப 
பி்டப�டடிருந்தைனர. பமன்மு்்ற 
யீடடு நீதிமன்றில் பமற்�டி ரிட மனுக் 
்களின் தீரபபு சாதை்கமா்க அ்மயாது 
விட்டால் அ்தை எதிரதது உயர 
நீதிமன்்றததில் பமன்மு்்றயீடு 
தசயயும் வாயபபும் இருந்தைது.

சட்டத்தரணிகள் 
சஙகததின நிணல
பமற்கூ்றப�ட்ட 4 ரிட மனுக்்க 

்ளயும் ப�ாராட்டக்்காரர்கள் தைமக்கு 
விசுவாசமான சட்டததைரணி்க்ள 
்வதபதை �திவு தசயதைனர. ஆனால் 
ப�ாராட்டக்்காரர்களு்டன் ்கலைந்தைா 

பலைாசிக்்காமபலைபய பமற்�டி 4 
மனுக்்களும் சட்டததைரணி்களால் 
திரும்�ப த�்றப�ட்டன. இதைனால் 
சட்டததைரணி்கள் தைமது ப�ாராட 
்டத்தைக் ்காடடிக் த்காடுததுவிட 
்டார்கள் என்று ப�ாராட்டக்்காரர்கள் 

கூறும் நி்லை ஏற்�ட்டது. ஆடசி 
மாற்்றததுக்கு எதிரா்கப ப�ாராடிய 
வர்கள் - ம்ழ முடிந்தை பின் கு்்ட 
�ாரமாகிவிட்டது என்்ற �ாணியில் 
்்கவி்டப�டடுள்ளனர. 

தைமது உயி்ரப �ணயம் ் வதது 
முன்னணியில் நின்்றவர்கள் உள் 
நாடடிலும் தவளிநாடு்களிலும் ஓடி 
ஒளிக்்க பவண்டிய நி்லைக்குத தைள் 
ளப�டடுள்ளனர. தைமிழர தைரபபில் 
30 வரு்ட ஆயுதைப ப�ாராட்டததில் 
ஈடு�ட்டவர்கள் ப�ாராட்டம் முடி 
வுற்்ற பின்னர ்கருததிதலைடுக்்கப 
�்டவில்்லை என்�்தைச் சிங்்களப 
ப�ாராட்டக்்காரர்கள் ்கவனததில் 
த்காள்ளவில்்லை. அ்தை இனியாவது 
மனதிலிருததிக்த்காள்வபதை நன்்ம 
�யக்கும்.

்தமது உயிணரப் பையம் 
ணவதது முனனணியில் 

நின்றவரகள் உள் 
நாடடிலும் 

வவளிநாடுகளிலும் ஓடி 
ஒளிக்க வவண்டிய 

நிணலக்குத  
்தள்்ளப்படடுள்்ளனர
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ரவீ
ந்தி

ரன் தமிழீழக் கவிஞர் காசி ஆனநதன். அவ 
ரது பாடல் ஒன்றில் சிஙகளவரும் தமிழ 

ரும் ஒன்்றல்்லர் என்பததயும் அவ்விரு இனத் 
தாரின் நதடயுதட பாவதனகள், உணவு வதக 
கள், பாரம்பரியஙகள், பழக்கவழக்கஙகள் என 
எல்்லாமே மவறு மவ்றானதவ என்பததயும் 
ஒப்பிட்டுப் பாடியிருப்பார். 

'நீஙக மவறு நாடயயா நாஙக மவ்ற நாடு' எனச் 
சிஙகளவர் தமிழர் ஆகிய இரண்டு இனஙகதள 
யும் மவறுபடுத்திக் காட்டியிருப்பார். இ்லங 
தகத் தமிழ் அரசுக் கட்சி தமிழர் விடுதத்லக் 
கூட்டணியாக இருநதமபாது ''பச்தசை ேண்ணும் 
சுட்ட ேண்ணும்'' என்்்றாரு ஒப்பீட்தடச் 
்சையதது. இவ்விரு ேண்ணும் ஒருமபாதும் 
ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டாது என்்ற அர்த்தத்தில் 
சிஙகளவரும் தமிழரும் ஒன்்றாக வாழ முடி 
யாது என்்றது. 

இன்த்றய சூழலில் நீஙகள் மவ்ற நாடயயா 
நாஙகள் மவறு என்பதும் பச்தசை ேண்ணும் சுட்ட 
ேண்ணும் ஒட்டாது என்பதும் தமிழ் - சிஙகள 
இனஙகதளத் தவிர்த்துத் தமிழ்த் மதசியக் கட் 
சிகளுக்கிதடயிம்லமய பரவியிருப்பதாகவும் 

ஒப்பிடக்கூடியதாகவும் ோறியிருப்பதுதான் 
மவததனக்குரியது.

தமிழ்த் மதசியம் மபசுகின்்ற கட்சிகளுள் 
தமிழ்த் மதசியக் கூட்டதேப்புக்குள் நான்கு 
அணிகள் உருவாகிவிட்டன. சைம்பநதன் - சுேந 
திரன் தத்லதேயி்லான அணி, ோதவ - 
அவரது கூட்டாளிகளின் அணி, ்சைல்வம் 
அதடக்க்லநாதன் அணி, பு்ளாட் சித்தார்த்தன் 
அணி என அநதக் கட்சிக்குள் நி்லவுகின்்ற தமி 
ழ்த் மதசியத்ததப் பிரித்து வதரயறுக்க முடி 
யும். இதனால் அநதக் கட்சி தத்லவரின் கட் 
டுப்பாட்டில் இல்்லாேல் கட்சிக்குள் அவரவர் 
தன்னிச்தசையாகச் ் சையறபடுகின்்றனர். 

ரணித்ல அரசை தத்லவராக்குவதறகு நடநத 
வாக்்கடுப்பில் இததமய ் தளிவாகக் காண 
முடிநதது. அதன் பின்னர் ஆடு வளர்ப்பில் 
இ்றஙகி ்வள்ளாடுகள், கறுப்பாடுகள் என 
இரு ் பரும் பிரிவாகத் தம்தே வதகப்படுத்தி 
ஆதள ஆள் குற்றஞசைாட்டி வருகின்்றனர். 3 
தமிழ்க் கட்சிகள்கூட இதணநது ் சையறபட முடி 
யாத நித்லயிம்லமய தமிழ்த் மதசியக் கூட்ட 
தேப்பு உள்ளது. எதிர்கா்லத்தில் தமிழ்த் 

'நீங்க வேறு நாடய்ா
நாங்க வேற நாடு'
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தலைலைகள் ஒன்றிலைந்து ஒரு முடிவுக்கு 
வரமுடியாது என்்பலத இது ததளிவாக ஒப்பு 
வித்திருக்கிறது.

இலதவிட எஞ்சியுள்்ள ரணிலின் ஆட்சியில் 
கூட்டலைப்பு மைலும் பிரித்து மையப்்பட 
வாய்ப்புகளுண்டு. பிரித்துக் லகயாளும் தந் 
திரம் நிலறந்த ரணிலுக்கு மவஷ்டி கட்டிய 
கூட்டத்லதப் பிரித்துக் லகயாள்வது ஒன்றும் 
சிரைைானதாக இருக்கப்ம்பாவதில்லை.

சிங்கம் - மாடு்கள் ்கதை
இரண்டு எருதுகள் இலைபிரியாைல் எப் 

ம்பாதுமை ஒன்றாக இருந்தன. அவறலற மவட் 
லடயாட நிலனத்த சிஙகம் ஒன்று எவவ்ளமவா 
முயன்றும் அது சாத்தியப்்படவில்லை. இத 
னால் இரண்டு ைாடுகல்ளயும் தைக்குள் மைாத 
லவக்கத் திட்டம் தீட்டியது. ைாடுகள் மைய்ந்து 
தகாண்டிருந்த இடத்துக்குச் தசன்று ஒரு 
ைாட்டின் காதுக்குள் இரகசியம் தசால்வதும்பாை 
்பாசாஙகு தசய்துவிட்டுச் சிஙகம் ம்பாய்விட்டது. 
ைறுநாள் வந்து அடுத்த ைாட்டுடன் இரகசியம் 
ம்பசிவிட்டுப் ம்பானது. சிஙகம் தசன்ற பின்னர் 
'சிஙகம் உனக்குக் காதில் என்ன தசான்னது?' என்று 
ஒரு ைாட்லட ைறலறய ைாடு மகட்கச் சிஙகம் 
ஒன்றும் தசால்ைவில்லை என்று ைாடுகள் ைாறி 
ைாறி உண்லைலயக் கூறின. ஆனாலும் நண் 
்பர் எலதமயா ைலறக்கிறார் என்று ஒரு ைாடு 
ைறலறய ைாட்லடச் சந்மதகப்்பட்டது. அதுமவ 
இரண்டு ைாடுகளுக்கும் த்பரிய சண்லடயாகி 
இலைபிரியாத ைாடுகள் பிரிந்து விமராதிகள் 
ஆகின. அதன் பின்னர் சிஙகம் இரண்டு ைாடு 
கல்ளயும் இைகுவாக மவட்லடயாடியது. இமத 
நிலைதான் தறம்பாது தமிழத் மதசியக் கட்சி 
களுக்கும் ஏற்பட்டுள்்ளது.

கூட்டலைப்புக்குள் 4 பிரிவுகள் அல்ைது 4 
அணிகள் எழுச்சியலடந்திருப்்பதும்பாை விக் 
மனஸவரன் தலைலையிைான கட்சிக்குள்ளும் 
அருந்தவ்பாைன், அனந்தி சசிதரன், சுமரஷ் 
பிமரைச்சந்திரன், சிவாஜிலிஙகம் ஆகிய அணி 
கள் இருக்கின்றன. விக்மனஸஸவரன் ரணி 
லுக்குச் சார்்பாக வாக்களித்தது ்பறறியும் அவர் 
அலைச்சுப் ்பதவிலய ஏற்பது ததாடர்பிலும் சர்ச் 
லசகள் எழுந்துள்்ளன. கமேந்திரகுைார் அணி 
யில் கமேந்திரகுைார், ைணிவண்ைன் அணி 
என 2அணிகள் மதாறறம் த்பறறுவிட்டன. 
இலததயல்ைாம்விடத் தமிழ்த் மதசியக் கட் 
சிகளுக்குள் வடக்கு அரசியல், கிழக்கு அரசி 
யல் என இன்மனார் பிரிவும் இந்து, கிறிஸதவம் 
என ைதரீதியான முரண்்பாடுகளும் வ்ளர்ந்து 
வருகின்றன. நீஙகள் மவறு நாடய்யா நாஙகள் 
மவறு நாடய்யா என்று அன்று சிஙக்ளவருக்குக் 
கூறியது இன்று தமிழருக்குள் நீஙகள் மவறு 
மதசியம் நாஙக மவறு மதசியம் என்ற நிலை 
யில் வந்து நிறகிறது. 

சமையல்
சமையல்

உஙகளில் ்பைருக்கு இது மகள்விப்்படாத உைவாக இருக் 
கைாம். சரக்கு உருண்லட என்்பது குழந்லத த்பறற தாய் 
ைாருக்கு நைது சமூகத்தில் ்பழஙகாைத்திலிருந்து வழஙகப்்பட்டு 
வரும் சிறப்பு ஆகாரம். இந்தச் சிறப்பு ஆகாரத்தில் ்பை ைருத் 
துவ குைஙகளும், ஆமராக்கியத்லத மைம்்படுத்தும் ைறறும் 
சக்தியிழந்த உடலுக்கு வலுவளிக்கும் தன்லையும் இருக்கிறது 
என்்பதாமைமய இலத நைது தமிழ்ச் சமூகம் காைம் காைைாகக் 
கலடப்பிடித்து வருகிறது. 

த்பண்கள் வட்டத்துக்குள் அதுவும் குறிப்பிட்ட காைத்துக்குள் 
ைாத்திரம் ம்பசுத்பாரு்ளாக இருக்கின்ற இந்தச் சரக்கு உருண்லட 
ஆகாரம் ்பறறிப் ்பைரும் அறிவதறகுச் சாத்தியமில்லை. அது 
ைாத்திரைன்றிப் பின்வந்த த்பண்கள் தலைமுலறயினர் இலத 
அருவருப்்பாக அணுகத் ததாடஙகிவிட்டதால் தறம்பாலதய 
த்பண்கள் வட்டத்தினருக்குள் கூடப் ம்பைப்்படாைல் அருகி 
வரும் ஆகாரைாகிவிட்டது இந்த உைவு. அது ்பறறி இந்த 
வாரம் ்பார்ப்ம்பாம்.

தைதையான ப�ாருள்்கள்
சின்னச் சீரகம் - ஒரு மைலசக் கரண்டி,  ைல்லி - ஒரு 

மைலசக் கரண்டி, இஞ்சி அல்ைது மவர்க்தகாம்பு அமத அ்ளவு, 
ைஞ்சள், மி்ளகு ஆகியன ஒரு மதக்கரண்டி, புளி, நல் 
தைண்லை சிறிய்ளவு.

எவைாறு ையாரிப�து...?
சின்னச் சீரகம், ைல்லி, இஞ்சி, ைஞ்சள், மி்ளகு ஆகியவறலற 

ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அம்மியில் லவத்து அலரத்ததடுக்க 
மவண்டும். அலரக்கும்ம்பாது ஈரலிப்புப் ்பதத்தில் இருக்கச் 
சிறித்ளவு நீர் ததளிக்கமவண்டும். அலரத்ததடுத்ததும் புளி, 
நல்தைண்லை ஆகியன மசர்த்துப் பிரட்டி தநல்லிக்காய் 
அ்ளவான உருண்லடயாகப் பூவரசம் இலையில் எடுத்துப் 
்பரிைாறிக் தகாள்்ளைாம். 

குழந்லத த்பறற தாய்ைாருக்கு ஒரு ைாத காைம் வலர 
இந்தச் சரக்கு உருண்லடலய உண்ைக் தகாடுக்கும் வழக்கம் 
இருக்கிறது. அது ைாத்திரைன்றி இலத அவர்களுக்கு வழங 
கும் ்பத்தியக் கறியுடனும் மசர்த்து உண்ைக் தகாடுக்கிறார்கள். 
ஆமராக்கியம் நிலறந்த இந்த ஆகாரத்லத நீஙகளும் ஒரு 
தடலவ தயாரித்துப் புசித்துப் ்பாருஙகள்.
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சிறை	க்குள்...

த
ர்ம
ரா
சா

நான் சிறைக்குச் செல்லும் வறை குமார் ச�ான் 
னம்�லம் என்�வர் ஒரு ெட்டத்தைணி என்்ை அறிந் 
திருந்்்தன். உள்ளே ்�ானபின்பு்தான் குமார் ஐயா 
என்ை சிைப்புப் �ட்டம் ச�ாண்டு ற�தி�ளோல் அவர் 
அறைக்�ப்�டுவது புரிந்்தது. 

�யங�ைவா்தத ்தற்டச்ெட்டததின் கீழ்த ச்தாடுக் 
�ப்�ட்ட ச�ரிய வைக்கு�றளேச் ொ்தாைண ெட்டத்தை 
ணி�ள ச�ாறுப்்�ற�ப் பின் வாஙகிய்�ாது துணி 
ந்து அவறறைப் ச�ாறுப்ச�டுதது அற்த ஒரு ெவா 
லா� முன்சனடுதது �லறை விடுவித்த ச�ருறமக்குரி 
யவர் அவர். அற்தவி்டச் சிறைச்ொறல�ளுக்கு அடிக் 
�டி வருற� ்தரும் ெட்டத்தைணியும் அவர்்தான். அ்த 
னால் ற�தி�ளுக்கு அவர் மீது அதீ்த நம்பிக்ற�யும் 
ஈடு�ாடும் இருந்்தது. 

குமார் ச�ான்னம்�லம் சுடடுக்ச�ால்லப்�ட்ட மறு 
நாள ற�தி�ள மீது அ்டக்குமுறைறய ் மறச�ாளளும் 
அளேவுக்குக் �ளுததுறைச் சிறை நிர்வா�ம் இருந்்தது.

1997 �ாலப்�குதியில், �ாசுக் �ட்டறளே மூலம் 
(மணி ஓ்டர்) ச�றுகின்ை �ணததில் ெவர்க்�ாைம், �ற 
�றெ, �றதூரிற�, பீடி ஆகியவறறைச் சிறை நிர் 
வா�ததினர் ச�றறுத ்தருவார்�ள. பின்னர் சிறைச் 
ொறல நிர்வா�ததுக்கு எதிைா� உணவு ்தவிர்ப்புப் 
்�ாைாட்டங�றளேக் ற�தி��ள ந்டததியற்தத 
ச்தா்டர்ந்து ் வறு �ல ச�ாருள�றளேயும் வாஙகுவ்தறகு 
அனுமதிக்�ப்�ட்டது.

1998இல் �ளுததுறை 'டி' பிரிவில் ்தமது வைக்கு 
�றளேத துரி்தப்�டுத்தக்்�ாரி உணவு ்தவிர்ப்புப் 
்�ாைாட்டததில் ற�தி�ள ஈடு�ட்டனர். வைக்கு�றளேத 
துரி்தப்�டுத்தாவிட்டால் சிறைச்ொறலக் கூறையி 
லிருந்து குதிததுச் ொ்வாம்  என்று சொல்லிக் குதிக்� 
வும் செய்தார்�ள. குதித்தவர்�ளில் ஒருவர் �டும் 
்நாயாளியா�ப் பின்னர் சிறையில் இருந்்தார்.

1998 மார்�ழி 10ஆம் நாள ��ல் ்தமிழ்க் ற�தி� 
ளுக்கு உணறவப் �ஙகிடுவதில் சிங�ளே அச்சுக் 
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கைதிைள் பாரபட்சம் ைாடடினர். இத 
னால் அவர்ைளுடன் பிரச்சிகனப் 
படட தமிழ் அரசியல் கைதி ஒரு 
வர் சிஙைளக் கைதி ஒருவருக்கு 
அடித்துவிடடார். பின்னர் 'பி' 
வார்டடிலிருநத சிஙைளக் கைதிைள் 
'டி' வார்டடிலிருநத யயாயைஸவரன் 
என்்ற தமிழ்க் கைதிகயத் தாக்கித் 
தகைகய உகடத்துவிடடார்ைள்.

யயாயைஸவரன் தாக்கியவர்ைள் 
மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறுயைாரி 
மறுநாள் மார்ைழி 11ஆம் திைதியன்று 
தமிழ்க் கைதிைள் சிக்றயில் உணவு 
தவிர்ப்புப் யபாராடடம் ஒன்க்றத் 
ததாடஙகினர். மார்ைழி 12ஆம் திை 
தியன்று ்சைை வார்டடுைளின் ைதவுை 
களயும் சிக்றச்்சாகை ஊழியர்ைள் 
தி்றநது விடடார்ைள். சிஙைள அச்்சக் 
கைதிைள் ைறைள், சிறு ஆயுதஙைள் 
யபான்்றவறக்றத் தயார் த்சயவகதத் 
தமிழ்க் கைதிைள் ைண்டுவிடடனர். 
தபரிய தைரக் ைதவுைகள எடுத்து 
வநது யபாராடடத்தில் இருநத தாங 
ையள தஙைகள அகடத்துப் பாது 
ைாப்புக் ைவ்சம்யபாை பிடித்தார்ைள். 
யைாடரியால் ைதவுைகளக் தைாத்திப் 
பிறபைல் 1.30மணியளவில் சிஙைள 
அச்சுக் கைதிைள் உள்யள நுகைநத 
னர். ைதவுைகள மூடிப்பிடித்திருநத 
வர்ைள் விடடுவிடடு ஓடினர். அஙகு 
புகுநத சிஙைளக் கைதிைள் தமிழ்க் 
கைதிைகளத் தாறுமா்றாை தவடடி 
னர். பின்னர், 'சி', 'இ' வார்ட 
மதில்ைளால் பாயநது சிஙைளக் 
கைதிைள் தப்பிப்யபாயினர்.

இநதத் தாக்குதல் ஒரு மணியநரம் 
வகர நீடித்தயபாதும் சிக்றச்்சாகை 
ஊழியர்ைள் அகதத் தடுக்ை முறபட 
வில்கை. ைண்டுதைாள்ளவும் இல்கை. 
மா்றாை அகத நடத்துவதறகுரிய 
ஏறபாடுைகளச் த்சயதபடியிருநதனர். 
இநதத் தாக்குதலில் உடுப்பிடடிகயச் 
ய்சர்நத முத்துலிஙைம் தர்மமலிஙைம் 
(சிக்ற இைக்ைம் 5622), யாழ்ப்பா 
ணத்கதச் ய்சர்நத ்சண்முைரா்சா 
சிவயன்சன் (சிக்ற இைக்ைம் 389), 
மன்னாகரச் ய்சர்நத எம்.எஸ.
இஹான் (சிக்ற இைக்ைம் 19344) 
ஆகியயார் தவடடிக் தைால்ைப்படட 
னர். இகதவிட 17 கைதிைளுக்குக் 
ைடும் ைாயம் ஏறபடடது. வார்டடின் 
தபரிய தைரக் ைதகவத் தி்றக்ை முடி 
யாத அளவுக்குத் தமிழ்க் கைதிைள் 
இறுைப் பூடடியதால் அஙகு அ்சம் 
பாவிதஙைள் எகவயும் நடக்ை 
வில்கை.

    (ததாடரும்)

பி.எம்.நநதன ்சமன்சிறி 1985இல் இைஙகைக் ைாவல்துக்றயில் 
ய்சர்நதார். அக்கிரம்ததாட என்்ற பகட முைாமில் பயிறசி தபற்றார். 
1990இல் மாஙகுளம் ைாவல் நிகையத்தில் பணியாறறியயபாது புலிை 
ளால் கைது த்சயயப்படடார். 5 வருடஙைள் வகர புலிைளின் சிக்ற 
யில் அகடக்ைப்படடிருநதார். தனது சிக்ற வாழ்க்கை பறறிய பல் 
யவறு அனுபவஙைகள தவன்ச யூ ரியூப் தளத்தில் கீழ்வருமாறு பதிவு 
த்சயதுள்ளார்.

1990ஆம் ஆண்டு ஆனி (ஜூன்) மாதம் 7ஆம் திைதி (தபா்சன் 
தபௌர்ணமி நாளன்று) நான் மாஙகுளம் ைாவல் நிகையத்தில் பணியில் 
இகணநயதன். பணியிலிருநதயபாது புலிைளிடம் ்சரணகடநயதன். 
அப்யபாது புலிைளுக்கும் அர்ச தகை 
வர் பியரமதா்சவுக்கும் இகடயில் ்சமா 
தானப் யபச்சுைள் நடநதுதைாண்டிருநதன. 
அன்ரன் பாைசிஙைம், யயாகி, மாத் 
கதயா ஆகியயார் தைாழும்பு ஹில்டன் 
விடுதியில் தஙகியிருநது யபச்சுைளில் 
ஈடுபடடனர்.

1990 ஜூன் 10,11,12 ஆம் திைதிை 
ளில் இைஙகைக் ைாவல்துக்றயினர் 600 
யபகரப் புலிைள் சுறறிவகளத்துப் பிடித்துச் ்சரணகடய கவத்தார்ைள். 
மாஙகுளம் ைாவல் நிகையத்துக்குக் குைதா்சன் என்்ற ைாவல் அதிைாரி 
அப்யபாது தபாறுப்பாை இருநதார். இரண்டாம் நிகைப் தபாறுப்பா 
ளராைக் யைாபாைகிருஷணன் என்பவர் இருநதார். குைதா்சன் எமக்கு 
வகுப்பு எடுக்கும்யபாது புலிைள் மாஙகுளம் ைாவல் நிகையத்கதச் சுறறி 
வகளத்தால் எவரும் எதிர்த்துச் ்சண்கடயிட யவண்டாம் - என்று 
கூறினார். அவவாறு எதிர்த்தாக்குதல் நடத்தினால் ்சமாதானப் யபச் 
சுக்கு அது குநதைமாை அகமநதுவிடும் என்று ஆயைா்சகன கூறி 
னார். 13ஆம் திைதியன்று நள்ளிரவு 12 மணியளவில் புலிைள் மாங 
குளம் ைாவல் நிகையத்கதச் சுறறி வகளத்தார்ைள். அப்யபாது நான் 
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5ஆவது காவலரணில் கடமையில் 
இருந்தேன். 

புலிகள் எஙகளின் மககமைப் 
பின்புறைாகக் கட்டி காவல் நிமலயத் 
துக்குள் அமைத்துச் சென்றாரகள். 
அஙகு தேஙகுமிடத்தில் நித்திமரயாக 
விருநதே காவல்துமறயினமர எழுப்பி 
அவரகளின் மககமையும் பின்புற 
ைாகக் கட்டினாரகள். அதேன் பின்னர 
சதோடருநதுப் பாமதேக்கு அப்பால் 
எல்்லாமரயும் அமைத்துச் சென்றார 
கள். எஙகளில் தேமிழ், முஸ்லிம், 
சிஙகைவர என 14 ் பர இருந்தோம். 
அமனவமரயும் ஒரு வாகனத்தில் 
ஏற்றிச்சென்று ைல்லாவியில் ஒரு 
வீட்டில் தேஙக மவத்தோரகள். அதேன் 
பின்னர தேமிழ், முஸ்லிம் காவல் 
துமறயினமர ் வறாகப் பிரித்தோரகள்.

சிஙகைக் காவலரகமைத் தேனி 
மைப்படுத்தி துணுக்காய்ப் பகுதியில் 
2 நாள்கள் மவத்திருநதோரகள். அந 
தேப் பகுதி ைாஙகுைம் காவல்துமறப் 
பிரிவுக்கு உட்பட்ட பகுதி என்பதோல் 
நான் கடமையின் நிமித்தேம் அநதேப் 
பகுதிக்குச் சென்றிருக்கி்றன். 

எம்மை மவத்திருநதே இடம் புலிக 
ளின் முகாைாக இருநதேது. பதுஙகு 
குழிகளும், முட்கம்பி ்வலிகளும் 
அஙகு காணப்பட்டன.

அதேன் பின்னர சபரிய ைணடபம் 
்பான்ற ஓரிடத்துக்குக் சகாணடு 
சென்றாரகள். சபரிய ைணடபத்தின் 
ஒரு பகுதியில் பமடயினரின் சீருமட 
கள் குவித்து கிடநதேன. ஏமனய 
இடஙகளில் குருதிக் கமறகள் இருந 
தேன. எம்மை அஙகு மவத்திருநதே 
்பாது ் வறு எங்கா இருநது ் ைலும் 
ஒரு சதோகுதிக் காவல்துமறயினமரயும் 
அஙகு சகாணடுவநதோரகள். பின்னர 
தோன் எைக்குத் சதேரியவநதேது அவர 
கள் ஒட்டுசுட்டான் காவல்நிமலயத்தில் 
மகதுசெய்யப்பட்டுக் சகாணடு 

வரப்பட்டாரகள் என்று. அவரகமைக் 
சகாணடுவநதே பின்னர எல்லாைாக 
44 சிஙகைக் காவல்துமறயினர அங 
கிருந்தோம். 

எஙகமை இருவர இருவராக 
சவளி்ய எடுத்தோரகள். சிறிது ் நரத் 
தில் அவரகள் அலறிக் கத்துவது ் கட் 
டது. பின்னர அவரகளுக்கு என்ன 
நடநதேது என்று சதேரியவில்மல. இறு 
தியில் நான் சவளி்ய எடுக்கப்பட் 
்டன். கால்கள் இரணமடயும் இரும்பு 

வையஙகமை மவத்து ஒட்டும்்பாது 
அதேன் சநருப்புச் சுட்டு ் வதேமனயில் 
கத்தியிருக்கிறாரகள். அது்வ எனக் 
கும் நடநதேது. கால்களில் ஒட்டிய 
இரும்பு வமையஙகள் இரணமடயும் 
சபரிய ெஙகிலித் துணடு ஒன்மற நடு 
வில் மவத்து இமணத்து ஒட்டினார 
கள்.

கால்கமை ஒட்டுவதேற்கு முன்னர 
காவல்துமறச் சீருமடமயக் கமைநது 
விட்டுச் ொரம் ஒன்மற உடுக்கத் தேந 
தோரகள். அதேன் பின்னர 20 அடி ஆை 
மும் 15 அடி நீைமும் 5 அடி அகல 
மும் சகாணட கிடஙகு ஒன்றுக்குள் 

(கிரவல் ைண கிடஙகு இயநதிர வாக 
னத்தோல் ்தோணடப்பட்டிருநதேது) 
அமடக்கப்பட்்டாம். ்ைற்புறத்தில் 
முள்ளுக்கம்பிகைால் இறுக்கைாக 
அமடக்கப்பட்டிருநதேது. அதேற்கு்ைல் 
கருவாட்டுக் சகாட்டில்்பால கிடுகால் 
்வயப்பட்ட சகாட்டில்கள் ்பாடப் 
பட்டிருநதேன. இவவாறு பல சகாட்டில் 
கமை ஆஙகாங்க காணமுடிநதேது.

அநதேக் கிடஙகின் ஒரு மூமலயில் 
கயிறு ஒன்று சதோஙகவிடப்பட்டிருந 

தேது. அநதேக் கயிற்மறப் பிடித்துக் 
கால்கள் ெஙகிலியால் பிமணக்கப்பட்டி 
ருநதே நிமலயில் கிடஙகுக்குள் சைது 
வாக இறஙகச் சொன்னாரகள். 
நிலத்தில் ொக்கு விரிக்கப்பட்டிருநதேது. 
20 ்பர வமரயில் இருக்கக்கூடிய 
அநதேக் குழிக்குள் 44 ்பமரயும் 
இறக்கினாரகள். இறுகிப்்பாய் இருந 
்தோம்.

இரவில் சிறுநீர கழிப்பதேற்கு ஒரு 
சிறிய பிைாஸ்ரிக் வாளியும், அமதே 
ஊற்றி மவக்க சபரிய பிைாஸ்ரிக் 
கலன் ஒன்மறயும் தேநதோரகள். இரவு 
முழுதும் கழித்தே சிறுநீமர ைறுநாள் 
காமலயில் கயிற்றில் கட்டி நாஙக்ை 
சவளி்ய எடுத்து ஊற்ற்வணடும். 
காமலயில் இருவர இருவராகக் 
கயிற்மறப் பிடித்து ்ை்ல ஏறிக் 
கட்மடகள் ் பாட்டுச் செய்யப்பட்டி 
ருநதே குழி ைலக்கூடத்தில் இரணடு 
சதோஙகல்களிலும் இருவர ஆமை 
ஆள் முகம் பாரத்தேபடி ைலம் கழி 
க்க அனுைதிக்கப்பட்டிருநதேது. 
குளிக்க வாய்ப்பில்மல.

1990 ஆடி ைாதேம் 18ஆம் திகதி 
யிலிருநது இநதேத் துன்பைான சிமற 
வாழ்க்மகமய அனுபவிக்க ் வணடி 
யிருநதேது. அநதே நிமல 8 ைாதேஙகள் 
வமர நீடித்தேது.

    (சதோடரும்)

இரவில் சிறுநீர் கழிப்பதற்கு ஒரு சிறிய 
பிளாஸ்ரிக் வாளியும், அதத ஊற்றி தவக்க 

ப்பரிய பிளாஸ்ரிக் கலன் ஒன்தறையும் 
தநதார்கள். இரவு முழுதும் கழிதத சிறுநீதர 

மறுநாள் காதலயில் கயிற்றில் கட்டி 
நாஙகளள பவளிளய எடுதது 

ஊற்றைளவண்டும். 



ஹரி

யூ டியூப் சேனல்கள் ஏன் சேக் 
சேய் யப்்படுகின்்றன? இதைத் ைவிரக்்க 
என்ன சேய்யசேண்டும்?

இதையத்தின் ச்பரும்்பபான்தமை 
சுேபா ரஸயம் ்கபாசைபாலி்கள். ்கபாரைம், 
இப்்படித்ைபான் இருநைபா்கசேண்டும் 
என்்ற விதி்கதை உதைத்து சேளிே 
ரு்பதே அதே. சில ்கபாசைபாளி்கள் 
ச�பாடி்களில முடியலபாம், சில மைபாரத்ைபானபா்க �பாள் 
்கைக்கில ஒளி்பரப்்பபா்கலபாம். ்கன்சைன்ட் எனப் 
்படும் உள்ைைக்்கம் சிலேற்றில  இருக்்கலபாம். 
இலதல சும்மைபா ஒருேர உ்றங்குேது, சேசிபி 
இயநதிரம் சேதல சேய்ேது, ்ப்றதே ்ப்றப்்பது 
என எதையும் ்பதிேபா்கக் ச்கபாண்டிருக்கும் 
்கபாசைபாலியபா்கவும் இருக்்கலபாம். எதைப் ்பபாரப் 
்பைற்கும் இங்ச்க ஆள் இருக்கி்றது. அப்்படிக் ்கபாசைபா 
லி்களில ்கபாலம் ்கழியும் சைபாழிலநுட்்ப யு்கம் இது.

சிரமைப்்பட்டு ்கருத்து ச்பசி, ேநைபாைபாரர்கள் பிடித்து, 
ச்கபாஞேம் ேருேபாயும், ேமூ்கத்தில ஒரு �ட்ேத்திர 
மைதிப்பும் ஒருேருக்குக் கிதைக்கும் ச�ரத்தில 
அநை சேனல சேக் சேய்யப்்பட்டு, அதில சேறு 
எேரின் ்கபாசைபாலி்கசைபா ஒளி்பரப்்பபானபால அே 
ருக்கு எப்்படியிருக்கும்? அதைத் சைபாைரநது ்பபாரத்து 
ேரும் ்பபாரதேயபாைர்களுக்குத்ைபான் எப்்படி இருக் 
கும்?

கூத்து என்னசேன்்றபால, இதைப் ்பபாரத்து அதிரநது 
ச்பபாய் சேனலின் சேபாநைக்்கபாரர அேருதைய ்கைக் 
கில லபாக் இன் சேய்ைபால, அைற்்கபான அனுமைதி 
மைறுக்்கப்்பட்டு ‘நீ உரிதமையபாைசன இலதல சேளிசய 
ச்பபா!’ என அடித்துத் துரத்தும் யூடியூப். ஏன் இப் 
்படி �ைக்கி்றது? இப்்படி �ைநைபால என்ன சேய் 
ேது?

எப்்படி யூடியூப் சேனல்கள் சேக் சேய்யப் 
்படுகின்்றன? அதில ஒளி்பரப்்பபாகும் க்ரிப்சைபா 
்கபாசைபாலி்கள் என்ன? இதைத் ைவிரப்்பது எப் 
்படி? இக்்கட்டுதரயில ்கபாண்ச்பபாம்.

யூடியூப் சேனல்களின் முக்கியமைபான ஓர அம் 
ேம் அைன் விைம்்பர ேருேபாய். இைற்்கபா்க சேனல 
நிரேபாகி்கள் ்பல ையபாரிப்பு்கதை விைம்்பரம் சேய் 
தும் விமைரேனம் சேய்தும் ்கபாசைபாலி்களில ச்பசு 

ேர. நித்றய ையபாரிப்பு்களுக்கு விைம்்பரம் / 
விமைரேனம் சைடி இேர்களுக்கு மின்னஞேல்கள் 
குவியும். சேக்கிங் என்்பைற்்கபான முைல ்கட்ைம் 
இங்குைபான் �ைநசைறுகி்றது. எங்்கைது ச்பபாரு 
ளுக்கு விைம்்பரம் / விமைரேனம் சேய்து ைபாருங் 
்கள், அைற்்கபான ்கட்ைைத்தை �பாங்்கள் ச்கபாடுத்து 
விடுகிச்றபாம் என மின்னஞேல ேபாயிலபா்கத்  சைபாைரபு 
ச்கபாள்ேபார்கள். குறிப்்பபா்க, தேரஸ எதிரப்பு 
சமைன்ச்பபாருள்்கள், -விபிஎன் -(VPN), ஒளிப்்பைம் 
திருத்தும் சமைன்ச்பபாருள்்கள், இதையத்ைை 
விதையபாட்டு்கள், ்பங்குசேநதைச சேயலி்கள், 
உைல�லச சேயலி்கள் ச்பபான்்றேற்றுக்்கபான விைம் 
்பரங்்கள் ச்கபாரி ேரும் மின்னஞேல்கள் அதி்கமைபா்க 
இருக்கும்.  

எங்்கைது ையபாரிப்பின் சேள்சைபாட்ைம் (Demo) 
உங்்களுக்கு இலேேம். இநை இதைப்த்பச 
சேபாடுக்கி எங்்கள் ையபாரிப்த்பத் ைரவி்றக்கிக்ச்கபாள் 
ளுங்்கள் என ஓர இதைப்த்பயும் அனுப்பியிருப் 
்பபார்கள். நீங்்கள், அதைச சேபாடுக்கித் ைரவி்றக்கி 
னபால ்கதை முடிநைது. அேர்கள் ேைரத்ை குக்கீ 
திருைன் ேமைரத்ைபா்க உங்்கள் ்கணினியில நுதைநது 
விடுேபான். உங்்களுக்ச்க சைரியபாமைல உங்்கள் 
்கைக்த்க ைனது சேக்்கர உரிதமையபாைரிைம் ஒப் 
்பதைத்துவிடுேபான்.

யார் இந்த குக்கீ திருடன்?
குக்கீ என்்பது �பாம் நுதையும் ேதலப்்பக்்கங் 

்களில இருநது �மைது இதைய பிரவுேருக்கு 
அனுப்்பப்்படும் குறுங்ச்கபாப்பு்கள். �பாம் அநை 
ேதலப்்பக்்கத்தில என்ன சைடிசனபாம், ்படித்சைபாம், 
ேபாங்கிசனபாம், �மைது ்கைக்கின் ்பயனர ச்பயர, 
்கைவுசசேபால ச்பபான்்ற ை்கேல்கள் இநைக் குறுங் 
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க�ோப்பு�ளில் இருக்கும். ஒரு பயன 
ரின் இணைய அனுபவதணதை கேம் 
படுததுவதைற�ோ� குக்கீ தை�வல்�ள் 
உதைவும்.

நீங�ள் ஒரு வணைததைளததில் 
நுணைநதைோல், - எங�ளது குக்கீ�ணள 
ஏறகிறீர�ளோ - என ஒரு பட்டி திடீ 
ரென முணளக்குேல்ைவோ, அணதை சரி 
ஏறகிகேன் என கிளிக் ரசயயோேல் 
சிை வணைததைளங�ள் உள்களகய 
அனுேதிக்�ோது. கேறகுறிப்பிட்்ட சிை 
தை�வல்�ணளப் பதிவுரசயவதைறகுதைோன் 
பயனரின் அனுேதி கவண்டி அப்ப 
டிக் க�ட்கிேது.

உதைோெைேோ�, ஒரு வோனிணைத 
தைளததில் நுணைநது உங�ள் ஊணெத 
கதைரநரதைடுதது என்ன வோனிணை 
எனப் போரக்கிறீர�ள். அடுததை முணே 
அநதைத தைளததில் நீங�ள் நுணைநதைதும் 
உங�ணள அணையவி்டோேல் உங�ள் 
ஊர வோனிணைணய அது தையோெோ� 
ணவததிருக்கும். இஙகு குக்கீ பதிவு 
ரசயதுர�ோண்்டது இநதை பிெவுசணெப் 
பயன்படுததும் ெோேசோமி அண்ைன் 
இநதை ஊணெச் சோரநதைவர என்கிே சிறிய 
தை�வணைததைோன். இது வோனிணைத 
தைளததின் - முதைல் தைெப்பு குக்கீ- 
(First-Party Cookie).

இதுகவ அநதை வோனிணைத தைளம் 
அதைன் விளம்பெதைோெருக்�ோ� - மூன் 
ேோம் தைெப்பு குக்கீ�ணள (Third Party 
Cookie) அனுேதிததிருநதைோல், - 
ெோேசோமி அண்ைோ குண்ட வோஙகுங 
�ள் இன்கே �ண்டசி - கபோன்ே விளம் 

பெங�ள் உங�ணள துெததைத ரதைோ்டங 
கும். நீங�ள் இணையததில் ரசய 
வணதை அணேதியோ�க் �வனிததிருநது 
அது ரதைோ்டரபோன விளம்பெங�ள் 
உங�ணள வி்டோேல் பின் ரதைோ்டரவதைற 
�ோன �ோெைம் சரவ நிச்சயேோ� இநதை 

குக்கீ�ள்தைோன்.  
குக்கீ�ள் ர�ோண்டிருக்கும் நேது 

முக்கிய தை�வல்�ணளததைோன் கேக்�ர 
�ள் திருடி பயனரகபோைகவ அநதைக் 
�ைக்கில் நுணைநது அணதை நிரவ 
கிக்கிேோர�ள். சரி! எப்படி நேது பிெ 
வுசரில் இருக்கும் குக்கீ�ள் கேக்�ர 
�ள் வசம் ரசல்கிேது. ''எங�ளது தையோ 
ரிப்பு இது! இைவசேோ�த தைெவிேக்கிக் 
ர�ோள்ளுங�ள்'' என்று அனுப்பப் 
பட்்ட இணைப்பு ஒரு கேோசடி 
இணைப்பு. அணதைச் ரசோடுக்கியதும் 
குக்கீ�ணளத திருடும் தீஙகுநிெணைத 
தைெவிேக்கிவிடும். ஒரு நம்ப�ேோன 
ரேன்ரபோருணளப் கபோைகவ இருக் 
கும் அணதை இயக்கியதும் பயனரின் 
பிெவுசரில் இருக்கும் குக்கி�ணளத 
திருடி கேக்�ர வசம் ஒப்பண்டதது 
விடும்.

அதிலும் அேரவு குக்கீ (Session 
Cookie) கிண்டததுவிட்்டோல், கேக் 
�ர�ளுக்கு அடிததைது அதிர்ஷ்டம்! 
ஒரு பயனர ரவறறி�ெேோ�க்  �ைக் 
கில் நுணைநதைதும் அநதை அேரணவ 
நிரவகிப்பதுதைோன் இதைன் கவணை. 
இது கிண்டததுவிட்்டோல் பயனர ரபயர, 
�்டவுச்ரசோல் எல்ைோம் கதைணவகய 
இல்ணை, கநெடியோ� அடுததை �ட்்டத 
திறகு எடுததுச் ரசன்றுவிடும். அைோ 
வுதீன் விளக்க� கிண்டததைதைறகு பிேகு 
அலிபோபோ குண�க்கு �்டவுச்ரசோல் 
எதைறகு.

யூடியூப் கபோன்ே ஜோம்பவோன்�ள் 
பயனர �ைக்கில் நுணைவதைறகு �்ட 

வுச்ரசோல், ஒடிபி எனப் பை �ட்்ட 
போது�ோப்பு�ணளக் (Multi Factor 
Authentication) ர�ோண்டிருநதைோலும், 
அணதைரயல்ைோம் �்டநது கேக்�ர�ள் 
எளிணேயோ� �ைக்ண�த திருடுவது 
இநதை அேரவு குக்கீயோல்தைோன்.  

சரி! ஏன் பததுக்கும் கேறபட்்ட கசனல் 
�ணள ஒகெ கநெததில் அவர�ள் வசம் 
ர�ோண்டுவருகிேோர�ள். அதைன் பிேகு 
ஏன் கசனல் ரபயர, ஒளிப்ப்டம் என 
அணனதணதையும் க்ரிப்க்டோ ரதைோ்டர 
போ� ேோறறி க்ரிப்க்டோ பைம் குறிததை 
�ோரைோலி�ணள அவர�ள் ஒளிபெப்பு 
கிேோர�ள்?

ஒரு கேக்�ர வசம் கசனல் வந 
தைோல் அணதை ணவததுக்ர�ோண்டு அவர 
உரிணேயோளணெ மிெட்டிதைோன் பைம் 
பறிக்� முடியும், அது கநெம் பிடிக் 
கும், ரிஸ்க்கும் அதி�ம். கபெம் சரி 
வெவில்ணைரயன்ேோல் கசனணை ணவத 
துக்ர�ோண்டு ஒன்றும் ரசயய முடி 
யோது. அதி�பட்சம் �ோரைோலி�ணள 
அழிதது மிெட்டுவோர�ள். அதிலும் 
வருவோய வெோது. என்ன ரசயயைோம்?

கேக் ஃபோர ணேர’ (Hack for 
Hire) என இருள் இணையததில் ஒரு 
பதைம் இருக்கிேது. இவர�ள் வோ்டண� 
கேக்�ர�ள். இவர�ள் கேக் ரசயது 
ணவததிருக்கும் �ணினி, ரேன் 
ரபோருள்�ள், வஙகி விவெங�ள், யூடி 
யூப் கசனல் �ைக்கு�ள், இன்னபிே 
வறணே ஒரு ேணிகநெததுக்கு இவவ 
ளவு �ட்்டைம் என வோ்டண�க்கு 
விடுவோர�ள். எததைணன �ைக்கு�ள் 
கவண்டுேோனோலும் கேக் ரசயய 
ைோம். �ளததில் இேஙகி பைம் க�ட்டு 
மிெட்்டத கதைணவ இல்ணை. வோ்ட ண 
க்கு விட்்டோல்கபோதும், பைம் ர�ோட்டும்!

இநதை கேக்�ர�ளி்டமிருநது 
கசனல்�ணள வோ்டண�க்குப் ரபரும் 

குக்கீகள் 
ககொண்டிருக்கும் 
நமது முக்கிய 
தகவலக 
ளைததொன் 
ஹேக்கரகள் 

திருடி 
பயனரஹபொலஹவ 

அநதக் 
கணக்கில 

நுளைநது அளத 
நிரவகிக்
கிறொரகள்.
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க்ரிப்டோ ் �ோசடி யோளர்கள் 
அதன் அனைத்து சநதோ 
தோரர்களிடத்தும் - ஒன்று 
அனுபபிைோல் இரண்டு - எை 
க்ரிப்டோ ்கரன்சி ்�ோசடி 
னயக் ்கடட விழப்ோர்கள். 
அதற்கோ்கத்தோன் அநத 
்சைலின் ப்யர, ஒளிப்டம் 
எல்்ோவறனறையும் க்ரிப்டோ 
்ணம் பதோடர்ோ்க �ோறறி 
விடுவோர்கள்.

அது அப்டி அதி்க சந 
தோதோரர்கனளக் ப்கோண்ட 
இவவளவு ்சைல்்கனள 
ஒ்ர ் ேரத்தில் ் ேக்்கர்கள் 
தங்கள் வசம் ப்கோண்டு வரு 
கிறைோர்கள்?

இது மி்க எளிது. இநத 
முன்ைணி ்சைல்்களின் 
விளம்்ரம் �றறும் முன் 
்ைறறைத்திறகு உனைக்கும் 
பின்ைணி டிஜிடடல் நிறு 
வைம் ஒன்்றை, அவர்களது 
அ�ரவு குக்கீனய வசப 
்டுத்திைோல்்்ோதும் ்த்து 
்சைல்்களின் குடுமியும் 
்ேக்்கர வசம் பசன்று விடும். 
அனத அவர்கள் க்ரிப்டோ 
கும்்லிடம் வோடன்கக்கு 
விடடு ் ணம் ் ோரப்ோர்கள்.

இந்த தாக்குதலுக்கு ஆளா 
காமல் சேனலைக் காப்பது 
எப்படி?

விளம்்ர வருவோய் தவி 
ரக்்க முடியோதது, அதற ்கோ்க 
மின்ைஞசலில் வரும் அனைத் 
னதயும் தரவிறைக்கு வனதத் 
தவிருங்கள். எக்ஸ்இ (exe)  
்்கோபபு்கனள அறை்வ தவி 
ருங்கள். தர விறைக்கும் எநத 
ப�ன்ப்ோ ருனள இயக்கும் 
முன்பும் அது ேம்்்க�ோைதோ 
எை ஸ்்்கன் பசய்து உறுதி 
பசய்து ப்கோள்ளுங்கள்.

கூகுளில் '்சஃப பிரவு 
ஸிங' (safe browsing) ் தர 
வுபசய்து ப்கோள்ளுங்கள், 
இனணபபு்கனளச் பசோடுக்கி 
ைோல் ் �ோசடி தளங்களுக்கு 
இடடுச்பசல்வனத இது தவி 
ரக்கும். ஒரு்வனள உங்களது 
ச்ைல் ் ேக் பசய்யப்டடு 

விடடோல் கூகுள் அல்்கோரி 
தம், அனதத் தோ் ை உணரும் 
தன்ன� ப்கோண்டது. சி் 
�ணி ் ேரங்களில் மீண்டும் 
உங்கள் வசம் தநதுவிடும். 
இல்ன்பயனில் நீங்களும் 
கூகுளிடம் முனறையிட்ோம். 
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யோழப்ோண �க்்கள் �த்தியில் ் ்சப்டுகின்றை ் ்ச்சு வைக்குத் தமிழச் 
பசோற்கள் ் ்வறனறைச் பசம்�ண் ஞோ்்கப்டுத்த முயறசிக்கிறைது. இத்தன்கய 
பசோற்கனள முதியவர்களும் கிரோ�ங்களில் வோழும் பூரவீ்கத்திைர சி்ரு்� 
இன்னறைக்கும் ்யன்்டுத்தி வருகின்றைைர. பிர்தச வோரியோ்கவும் பதோழில் 
ரீதியோ்கவும் ் ண்்ோடடு விழுமியங்களின் வழியோ்கவும் ் ்சப்டு்னவயோ்க 
இனவ இருக்கின்றைை.

்்ச்சு ப�ோழியில் இருநது வருகின்றை இத்தன்கய யோழப்ோணத் தமிழச் 
பசோற்கள் ் ்வும் தற்்ோது அருகி வருகின்றைை. அதறகுப ் தி்ோ்க ஆங 
கி்ச் பசோற்களும் இநதியப ் ்ச்சு ப�ோழிச் பசோற்களும் ் ்சப்டுவது அதி 
்கரித்து வருகிறைது. ஆைோலும் யோழப்ோணப ் ோரம்்ரியப ் ்ச்சு ப�ோழிச் பசோற 
்கனள அழியவிடோது ் ோது்கோப்தற்கோ்கவும், நினைவு ் டுத்துவதற்கோ்கவும் வோரம் 
ஒரு பசோல் என்றை அடிப்னடயில் அவறனறை பவளிக்ப்கோணர இருக்கி்றைோம்.

இவவோறைோை அருகிவரும் பசோற்கனளச் பசம்�ண் ் த்திரின்கக்கு உள்ேோட 
டிலும் பவளிேோடு்களிலும் வசிக்கின்றை நீங்களும் அனுபபி னவக்்க்ோம். 
அதற்கோை விளக்்கத்னதயும் - அது எடுத்தியம்பும் ்கருத்னதயும் விரிவோ்கக் 
குறிபபிட்ோம். அவவோறு அனுபபுவதன் மூ்ம் எதிர்கோ்த்தில் இநதச் பசோல் 
வளத்துக்்கோை ஓர அ்கரோதினயத் தயோரித்து அநதப ்ோரம்்ரியச் பசோற்க 
னளப ் ்ணவும் தமிழ �க்்களின் பூரவீ்கத்னத உறுதிப்டுத்தவும் அடுத்த 
சநததியிைருக்குக் ்கடத்தவும் முடியும்.

இநதச் பசோற்கனள அறிமு்கப்டுத்து்வர்கள் அநதச் பசோல் எநத அரத் 
தத்தில் ்்சப்டுகிறைது என்றை ்கருத்னத முழுன�யோ்கத் தருவதுடன் அது 
ப்யரச் பசோல்்ோ்கவோ அல்்து வினைச்பசோல்்ோ்கவோ அல்்து எவவன்கச் 
பசோல்்ோ்கப ்யன்்டுத்தப்டுகிறைது என்்னதயும் குறிபபிடுவது சிறைநதது 
- வர்வற்கத்தக்்கது. அத்்தோடு யோழப்ோணத்தவர்களின் ்்ச்சு வைக்கி 
லுள்ள தமிழச் பசோற்கனள �டடு�ல்்ோது �டடக்்களபபு, வன்னித் தமிழச் 
பசோற்கனளயும் இநதப ் குதியில் குறிபபிட்ோம். அநதச் பசோற்கனளயும் பசம் 
�ண்ணுக்கு அனுபபி னவயுங்கள். இது அருகிவரும் ஈைத் தமினைக் ்கோக்கும் 
ஒரு சிறு முயறசி்ய.

இவவோரச் பசோல்

"நசுக்கிடாமல்"
யோழப்ோணத்துப ் ்ச்சு வைக்கில் 'ேசுக்கிடோ�ல் பசய்வது' என்பறைோரு பசோல் 

்யன்்டுத்தப்டுகிறைது. இநதச் பசோல் வினைச்பசோல் வடிவ�ோ்க்வ ்ோவ 
னையிலுண்டு. ஒரு விடயத்னதச் பசய்யும்்்ோது அய்வர்களுக்்்கோ உற 
றைோர உறைவிைர்களுக்்்கோ பதரிநதுவிடோத்டி மி்க இர்கசிய�ோ்கச் பசய்து முடிப 
்னத்ய 'ேசுக்கிடோ�ல் பசய்வது' என்றை வினைச் பசோல் மூ்ம் பவளிப 
்டுத்துகிறைோர்கள்.

திரு�ண�ோ்கோத ப்ண் ஒருத்தி ்கரப்�ோகி மி்க இர்கசிய�ோ்க அநதக் குைந 
னதனய வீடடி்்்ய ப்ற்றைடுத்துப பின் பவளி்ய எங்கோவது அனத அனுபபி 
விடடோல், ''அவள் ேசுக்கிடோ�ல் பிள்னள ப்த்துப்்ோடடோள்'' என்்ர. இனத 
விட ''அவன்ர ப்ோடனட ேசுக்கிடோ�ல் ஒரு ப்டிய்ைோட ஓடிப்்ோடடோள், 
அவன்ர �்கள் ேசுக்கிடோ�ல் ்கைடோவுக்குப ் ்ோய்ச் ் சநது்்ோடடோள். அநத 
வீடடுக்குள் இயக்்கம் ேசுக்கிடோ�ல் இருநதிருக்கிறைோங்கள். தோக்குதல் ேடநத 
பிறைகு தோன் எங்களுக்குத் பதரியும், அவங்கள் எல்்வோறனறையும் ேசுக்கிடோ� 
லுக்குச் பசய்து முடிப்ோங்கள், அவங்கள் ேசுக்கிடோ�லுக்கு அநதக் ்கோணினய 
வோஙகிப ் ்ோடடோங்கள்'' என்பறைல்்ோம் ் ்வோறு ் ்சுவோர்கள். ் ்ர ் ரு 
வத்திைர த�க்குள் நுள்ளிக்ப்கோள்வது, ஒருவருக்ப்கோருவர அடி்டு வதிலும் 
இவவோறு பசோல்வோர்கள். ''அவன் ேசுக்கிடோ�ல் நுள்ளிப்்ோடடோன். ்கனதச் 
சுக் ப்கோண்டு இருநது்்ோடடு ேசுக்கிடோ�லுக்கு அடிச்சுப்்ோடடோன்'' என் 
பறைல்்ோம் ்கனதப்துண்டு. ஆ்க, �றறைவர்களுக்குத் பதரிய ஒரு விடயம் ேடநது 
முடிநத பின்ைர �றறைவர்களுக்குத் பததரியவரும்்்ோது ேசுக்கிடோ�ல் என்றை 
பசோல் வினையோ்கப ் யன்்டுத்தப்டுகிறைது.
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சங்க ்காலத்தில் ஆண்மையின் அ்ையாளமைா 
்கவும், பெண்மையின் அழகு என்றும் ொர்க்கப் 

ெடை த்லமுடி, இன்்றை்ககு இளம் வயதினரின் 
உளவியல் சி்க்கலு்ககும், உறைவுச் சி்க்கலு்ககும் உளளாகி, 
வாழ்க்்கப் பிரச்சி்னயா்க உருமைாறியிரு்ககிறைது. 
என்ன ்காரணம்? இள்மையில் வழு்க்்க!

ஒருவரு்ககுத் தினமும் சராசரியா்க 100 முடி்கள 
உதிரவது இயற்்க. அதறகு மமைல் முடி உதிருமைானால் 
மைருத்துவ ஆமலாச்ன மத்வ. ஒரு பசடி வளரவது 
மொல் முடியானது பதாைரச்சியா்க வளரவதில்்ல. 
வளரும் ெருவம், உதிரும் ெருவம், ஓய்வுப் ெருவம் 
என முடியின் வளரச்சி 3 ெருவங்க்ள்க ப்காணைது. 
த்லமுடி ஒவபவான்றும் ஒரு ெருவத்தில் இரு்ககும்.

வளரும் ெருவத்தில் அதி்க முடி்கள இருநதால் முடி 
வளரநதுப்காணமை இரு்ககும். உதிரும் ெருவத்தில் 
அதி்க முடி்கள இருநதால் முடி ப்காடடும்; வழு்க்்க 
விழும். முன்பு இ்தத் தீரமைானிப்ெது ெரம்ெ்ரயில் 
வரும் மைரெணு்க்களா்க இருநதன; இப்மொது நம் 
வாழவியல் தவறு்களதான் முன்னி்லயில் இரு்ககின் 
றைன.

முடியைக் கெடுக்கும் மன அழுத்தம்
இன்்றைய இ்ளய வயதினரின் மி்க மு்ககிய 10 

பிரச்சி்ன்களில் ஒன்று மைன அழுத்தம். ்கல்விச்சூழல், 
ெணிச்சூழல், குடும்ெச்சூழல், உறைவுச்சூழல் எனப் ெல 
்காரணங்களால் இவர்களு்ககு மைன அழுத்தம் ெதின்ெரு 
வத்திமலமய பநருப்ொ்கப் ெறறி்கப்காளகிறைது. இது சரு 
மைத்தில் முடி மு்ள்ககிறை ெருவத்்த ''எரித்து'' விடுகி 

றைது. இதனால் த்லமுடி உதிரும் ெருவம் முநதி்க 
ப்காளகிறைது. இள்மையில் வழு்க்்க இப்ெடித்தான் 
பதாைஙகுகிறைது.

''ஓபீஸ் ஸ்டபரஸ்'' எனப்ெடும் அலுவல்க மைன 
அழுத்தம் - ஆ்கஸிமைடடிவ ஸ்டபரஸ் - (Oxida 
tive stress) எனும் உைலியல் பிரச்சி்ன்யத் 
தூணடுகிறைது. இது த்லமுடி்ககுத் த்லயாய 
எதிரி. வழு்க்்க்ய அளளித் தரும் வளளல்.

அத்மதாடு, பு்்க்ககும் ெழ்க்கமும் இருநதால், 
அநதப் பு்்கயின் நச்சு முடியின் மவரு்ககு ரத்தம் 

மொவ்த்க கு்றை்ககிறைது. அருநதும் மைது முடி 
வளரச்சி்ககுத் மத்வயான ஊடைச்சத்து்க்ள உறிஞச 
விைாமைல் தடு்ககிறைது. அதனால்தான் ெலரு்க குச் 
சின்ன வயதிமலமய வழு்க்்க விழுகிறைது. பு்்க, மைது, 
மைன அழுத்தம் இநத மூன்்றையும் விடபைாழித்தால் 

தான் மீணடும் த்லமுடி தளிர்ககும். இநத உண்மை 
எத்த்ன மெரு்ககுத் பதரியும்?

ஷாம்பு எனும் வில்லன்!
இன்்றைய நா்கரி்க உலகில் நீளமைான, அைரத்தியான, 

பொலிவான கூநதல் மவணடும் என்று ஆ்சப்ெைாத 
பெண்கள இல்்ல! இருெது ஆணடு்களு்ககு முன்பு 
வ்ர ்கரு்மையான கூநதலு்ககு்க ்கரிசலாங்கணணிச் 
சாறு, சி்்க்க்காய், ்காய்நத பசம்ெருத்திப் பூ என்று 
இயற்்கயான பொருட்க்ளமய ெயன்ெடுத்துவார்கள. 
தறமொ்தய அவசர யு்கத்தில் இவற்றைபயல்லாம் 
மதை பெண்களு்ககு மநரம் ஏது?

த்லமுடி்க்கான மதைல் சூப்ெர மைார்கப்கட தடடு்க 
்களில் முடிநதுவிடுகிறைது. அஙம்க குன்றுமொல் குவிநதி 
ரு்ககும் ஷாம்பு / ்கணடிஷனர்களதான் இவர்களு்ககு 
முடி ்கா்ககும் மதாழி்கள. உண்மையில், இ்வ இரண 
டுமமை த்லமுடி்ககு ஆ்காத வில்லன்்கள. இது பதரியா 
மைல், இவற்றை்க குளியல்றையில் அடு்ககி்கப்காளவதும் 
ெயன்ெடுத்துவதும் எரிகிறை ப்காளளியால் பசாரிகிறை 
மசா்கம்.

டிைர்ஜன்ட, எணபணய், புரதம் எனப் ெலவற்றை்க 
்கலநது தயாரி்ககும் திரவ நி்ல மசாப்புதான் ஷாம்பு. 
்கண்ண்க ்கவரும் நிறைத்து்க்கா்கவும், வசீ்கர மைணத் 
து்க்கா்கவும், நு்ரதளளும் குணத்து்க்கா்கவும் வீரிய 
மி்க்க மவதிப் பொருள்க்ளயும் ''அறைம் ொர்க்காமைல்'' 
சில நிறுவனங்கள ்கலநது விறகின்றைன. இவறறில் 
்காணப்ெடும் மவதி்க்கலப்பு்கள முடி உதிரவ்த மைடடு 
மைல்ல ெல்மவறு புறறுமநாய்்க்ளயும் அ்ழத்துவரும் 
எமை தூதுவர்கள என்ெ்தப் ெயனாளி்களும் புரிநது 
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க�ொள்வதில்லை.
அடுத்து, ஆளுக்கு ஆள த்லை 

முடியின் தன்்மை மைொறும். அதுப�ொல 
ஒவக்வொரு ்வ்�த் த்லைமுடிக்கும் 
ஒவக்வொரு ்வ்� ஷொம்பு இருக்கிறது. 
எனப்வ, அ்வர்வர் த்லைமுடியின் தன் 
்மை்ை முதலில கதரிந்திருக்� ப்வண் 
டும். ஷொம்பு நம் த்லையில உள்ள 
அழுக்கு, தூசு, எண்கணெய்ப் பிசுக்கு 
ஆகிை்வற்ற அ�றறுகிறது. பேர் 
�ண்டிஷனர் த்லைமுடிக்கு ஈரப்�தம் 
க�ொடுத்து மினுமினுப்பு ஆக்குகிறது. 
இதிலும் �லைவிதம் உண்டு. அ்வர்வர் 
முடிக்குப் க�ொருத்தமைொ�த்தொன் பதர்வு 
கெய்ை ப்வண்டும். எத்த்ன ப�ருக் 
குத் கதரியும் இந்த அறிவிைல விதி 
�ள?

மைக்�ளின் இந்த அறிைொ்மை்ைப் 
�ைன்�டுத்திக்க�ொண்டு �ன்னொட்டு 
நிறு்வனங�ள ெந்்தயில ப�ொடி 
ப�ொடிைொ�க் க�ொள்்ளைடிக்கின்றன. 
இ்வறறின் �ொதிப்பு�ள குறித்து 
விழிப்புணெர்வு இலலைொத ெொமைொனிை 
மைனிதன் பநொைொளி ஆ்வதுதொன் நவீன 
்வொழ்விைல க�ொடுத்திருக்கும் ெொ�ம்!

நடுவீட்டு நாட்்ாமை!
த்லைசீவும்ப�ொது ்வழக்�த்்தவிட 

அதி�மைொ� ஒன்றிரண்டு முடி�ள சீப் 
பில ஒட்டிக்க�ொண்டு ்வந்துவிட்டொல 
ப�ொதும், �லலி விழுந்தப் �ொ்லைக் 
குடித்தமைொதிரி இ்ளம் க�ண்�ள �த 

றிப்ப�ொ்வொர்�ள. உடபன பெொப்புதொன் 
�ொரணெமைொ, ஷொம்பு்்வ மைொறறலைொமைொ, 
மூலி்�த் ்தலைம் பதய்க்�லைொமைொ 
என்கிற ரீதியில ''உலை� நடப்்�'' 
அம்மைொவிடமும் பதொழி�ளிடமும் 
அலைசி ஆரொைத் கதொடஙகு்வொர்�ள. 
ஆனொல, க�ரும்�ொலைொன க�ண்� 

ளுக்கு இலை்வெமைொ� ்வழி�ொட்டு்வது 
நடுவீட்டில அமைர்ந்துக�ொண்டு நொட் 
டொ்மை கெய்யும் திரு்வொ்ளர் கதொ் லைக் 
�ொட்சிதொன்.

அ்ர மைணிக்க�ொரு தட்்வ ''இதில 
புபரொட்டீன் இருக்கிறது'' ''முட்்ட 
�லைந்திருக்கிறது''  ''அதி� ப�ொஷொக்கு 
தருகிறது'' ''கேர்�லில தைொரித்தது'' 
என்கறலலைொம் க்வள்்ளக்ப�ொட்டு 
அணிந்த வி்ளம்�ர மைருத்து்வர்�ள 
்வொய்கூெொமைல க�ொய் கெொல்வொர்�ள; 
கூந்தல ்வ்ளர்ச்சிக்குச் ெொட்சிைொ� 
கிரொபிக்ஸில அெத்தும் அனிபமைஷன் 
�ொட்சி�்்ளக் �ொட்டு்வொர்�ள ''ஒன் 
றுக்கு ஒன்று இலை்வெம்'' என ஆ்ெ 
�ொட்டு்வொர்�ள. அ்வறறில மைைஙகும் 
மைங்�ைர்�ள அந்த ஊட�ம் கெொன்ன 
பெொப்பு /ஷொம்பு / ்தலைத்்த நதி 
மூலைம் ரிஷி மூலைம் �ொர்க்�ொமைல 
்வொஙகித் த்லையில பதய்த்துக்க�ொள 
்வொர்�ள. ஆனொல, நிஜத்தில அபந�ம் 
ப�ருக்கு அதறகுப் பிறகுதொன் கமைொத்த 
முடியும் க�ொட்டத் கதொடஙகி திகில 
ஏற�டுத்தும். அப்ப�ொது �டிபைறி ்வரும் 
�ொம்்�ப் �ொர்த்து �ைந்தமைொதிரி அலை 
றிைடித்து மைருத்து்வரிடம் ஓடு்வொர்�ள.

முதலில ஒன்்றப் புரிந்துக�ொள 
ளுங�ள. த்லையில பதய்க்கும் திர 
்வக்குழம்பில இைற்� புபரொட்டீபன 
இருந்தொலும் ெரி முடியில அ்்வ 
துளியும் உறிஞெப் ப�ொ்வதில்லை. 
எனப்வ, வி்ளம்�ரங�்்ள நம்பி 
ஏமைொறொதீர்�ள. இருக்கிற முடி்ையும் 
இழந்துவிடொதீர்�ள.

முடி உதிரக் காரணம்!
முடி க�ொட்டு்வ்தக் �ட்டுப்�டுத் 

தத் ் தலைத்்தத் பதடி அ்லை்வதறகு 
முன்னொல, அதறகுரிை �ொரணெத்்தத் 
பதட ப்வண்டிைது முக்கிைம். சீவும் 
சீப்பில கதொடஙகி உட்லைத் தொக்கும் 

பநொய்�ள ்வ்ர அபந�க் �ொரணி�ள 
அதறகு உண்டு. ஆளுக்கு ஆள 
அந்தக் �ொரணி மைொறும். அக்�ொவுக்கு 
பி்ளொஸ்டிக் சீப்பு பிரச்சி்ன கெய்கி 
றது என்றொல, தங்�க்கு பேர் டி்ர 
ைர்தொன் த்லைமுடிக்குச் -சூடு- ப�ொடும். 
அம்மைொவுக்குத் தரம் கு்றந்த த்லைச் 
ெொைம் எதிரிைொ� இருக்கும். அத் 
்தக்கு முடி்ை இறுக்�மைொ�க் �ட்டு 
்வது �ொரணெம் எனில, சித்திக்கு ஈரத் 
துடன் த்லை ்வொரு்வது �ொரணெமைொ� 
இருக்கும். சித்தப்�ொவுக்கு அடிக்�டி 
பெொப்பு / ஷொம்பு மைொறறும் �ழக்�ம் 
இருக்கும். அதுதொன் அ்வருக்குத் த்லை 
முடி உதிரக் �ொரணெமைொ� இருக்கும். 
�ொப்�ொவுக்கு முடி க�ொட்ட அ்வ்்ள 
அறிைொமைபலைபை முடி்ைப் பிடுஙகும் 
�ழக்�ம் ஒரு �ொரணெமைொ� இருக்�லைொம். 
த்லையில ஈறு, ப�ன், க�ொடுகு, 
�்ட�ள இருந்தொலும் இபத நி்லை 
்மைதொன்.

க�ண்�ளுக்கு நீண்ட கூந்த்லை 
அளளிக் க�ொடுத்து அழகூட்டு்வது 
ேொர்பமைொன் க�மிஸ்ட்ரி. அபதபநரத் 
தில, சிலை க�ண்�ளுக்குத் த்லையில 
கெொட்்ட விழ்்வத்து அசிங�ப்�டுத் 
து்வதும் அபத க�மிஸ்ட்ரி கெய்யும் 
அட்ட�ொெம்தொன் என்�்தயும் இஙப� 
கெொலலிவிடுகிபறன்.

ஈஸ்ட்பரொஜன், புபரொகஜஸ்டிபரொன் 
என்னும் இரண்டு ேொர்பமைொன்�ள 
க�ண்�ள ்வைதுக்கு ்வரும்ப�ொது, 
மைொதச் சுழறசியின்ப�ொது, �ருத்த 
ரிக்கும்ப�ொது, பிரெ்வத்தின்ப�ொது, மைொத 
விலைக்கு நிறகும்ப�ொது என ்வொழ்வின் 
�லை �ரு்வங�ளில இ்ெக்கு நடன 
மைொடும் நீரூறறுக்�ளப�ொலை தங�ள 
சுரப்்� இஷடத்துக்கு கூட்டிக் 
கு்றத்து ப்வடிக்்� �ொட்டும். அப் 
ப�ொகதலலைொம் அ்வர்�ளுக்குத் த்லை 
முடி உதிரும்.

மூட்டுவலி, ைன 
அழுத்தம், இ்தய 
நநாய் என சில 
நநாய்களுக்குச் 
சாப்பி்ப்்படும் 

ைருந்துகளும் ்தமல 
முடி உதிரவம்தத 

தூண்டும்.
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இன்றைய நவீன 
வாழ்வியலில் பலருக்கும் 
நம் பாரம்பரிய உணவு 
மு்றை மறைந்துவிட்டது. 

முடி வளர்ச்சிக்குத் 
தே்வபபடும் சத்ோன 

உணவுக்ளச் 
சாபபிடுவது 

கு்றைந்துவிட்டது. 
அந்நிய நாடடின சக்்க 

உணவுக ் ளச் 
சாபபிடுவது நாகரிகமாகி 

விட்டது. இேனால் 
பலருக்குப புரேம் 

கு்றைந்தும், 
குருதிச்தசா்க பிறைந்தும் 

ே்லமுடி உதிர்வது 
வாடிக்்கயாகி விட்டது. 

அத்தோடு ் ேராய்டு 
சுரபபி பிரச்சி்ன 

சசய்வதும், சி்னப்ப 
யில் நீர்க்கடடிகள் 

பிறைபசபடுபபதும் இந்ேப 
பிரச்சி்னக்குத் தூபம் 

தபாடுவ்ே 
ந்்டமு்றையில் 
காண்கிதறைாம்.

அடுத்து, ் ்டபாய்டு, 
மஞசள் காமா்ல, 

அம்்ம, காசதநாய், 
புற்று தநாய் எனச் சில 

தநாய்கள் ோக்கும் 
தபாது ேற்காலிகமாகத் 

ே்லமுடி உதிரும். 
மூடடுவலி, மன 

அழுத்ேம், இேய தநாய் 
என சில தநாய்களுக்குச் 

சாபபி்டபபடும் 
மருந்துகளும் ே்ல 
முடி உதிர்வ்ேத் 

தூண்டும். 
இ்வ ேவிர, ஸதகன 

கருவிகள் தே்வ 
யில்லாமல் 

துபபித்சோ்லக்கும் 
எக்ஸ கதிர்கள், 
புற்றுதநாய்க்குத் 

ேரபபடும் கதிர்வீச்சுச் 
சிகிச்்சகள், அணு 

உ்லகள் 
அவிழ்த்துவிடும் 

அணுக்கதிர் வீச்சுகள் 
எனத் ே்லமுடி்ய 

உதிர்வக்கும் 
காரணிகள் சிவகாசிச் 
சரசவடிதபால் நீளும். 

காரணம் சேரிந்து 
சிகிச்்ச சபற்றைால், முடி 
உதிரும் பிரச்சி்னயும் 

முடிவுக்கு வரும்.

இந்ே வாரம் வ்டக்கு மாகாணத்தில் 
ந்டந்ே பல சம்பவஙகள் ேமிழ் 

மக்களின எதிர்காலம் எபபடி அ்மயப 
தபாகினறைது எனப்ேக் காடடுகினறைன. 
யாழ்பபாணப பல்க்லக்கழகத் து்ண 
தவந்ேரின அ்றைக்குள் ேனமீது மண் 
சணண்சணய் ஊற்றி உயி்ர மாய்க்க 
முயனறிருக்கிறைார் சபாருளியல்து்றைப 
தபராசிரியர் ஒருவர். ேனக்குத் து்றைத் 
ே்லவர் பேவி்யத் ேராவிட்டால் உங 
கள் முனனி்லயிதலதய எரிந்து சாம் 
பலாகுதவன எனறை து்ணதவந்ே்ரத் 
ேனது வில்லத்ேனத்ோல் சவருடடியும் இருக் 
கிறைார். வவுனியாவில் குடும்பத் ே்லவர் 
ஒருவர் குரூரமான மு்றையில் சவடடிக் 
சகால்லபபடடிருக்கிறைார். புதுக்குடியிருப 
பில் இருந்து 17 வயதுச் சிறுமிகள் 
இருவ்ர யாழ்பபாணத்துக்கு அ்ழத்து 
வந்து 5 தபர் தசர்ந்து பாலியல் மு்றை 
தகடடில் ஈடுபடுத்தினர். எல்லாவற்றுக்கும் 
தமலாக நல்லூர்க் கந்ேனின உற்சவ 
காலத்தில் அயலூரான திருசநல்தவலியில் 
34 வயது்்டய பூசகர் ஒருவர் ஊசி மூலம் 
செசராய்ன தபா்ே்ய உ்டலுக்குள் 
சசலுத்தி இறைந்திருக்கிறைார்.

இ்வசயல்லாம் ேமிழ்ச் சமூகத்தின 
பல்தவறுபட்ட படிநி்லகளில் ந்டந்தே 
றியுள்ளன. பாலியல் ் கயூடடு, பாலியல் 
வனபுணர்வு எனபன தமற்கண்்ட அதநக 
மான சம்பவஙகளில் இ்ழதயாடியிருபபது 

சேரிகிறைது. இவற்றுக்குப தபா்ேப 
சபாருள் பாவ்னயும், அதிதிறைனதபசி 
களும் அதிக பஙகளிபபுச் சசய்திருக்கின 
றைன. அதி திறைன தபசிக்ள ் வத்திருபப 
வர்களில் பலர் ேமது சசாந்ே உ்ழபபில் 
அவற்்றை வாஙகவில்்ல எனபதும் மறு 
க்ே.

ேமிழ்ச் சமூகம் தபாே்னயற்றை ஒரு 
சமூகமாக இருபபோல்ோன இ்வசயல் 
லாமும் மிக இலகுவாகச் சமூகத்தில் ஊடு 
ருவியிருக்கினறைன. படித்ே ேமிழர் மத்தி 
யில் இவவளவு அநியாயஙகளும் ந்டந் 
தேறியிருக்கினறைன. இவற்்றை இலகுவில் 
க்டந்து வி்டவும் முடியாது.

ேமிழ் அரசியல் ே்லவர்கள் தேர்ே 
லில் சவனறை பினனர் மக்க்ளத் திரும்பி 
யும் பார்பபதில்்ல. இது ேமிழ் மக்களுக் 
கான அரசியல் ே்ல்மகளின சபறுமா 
னமற்றை வகிபாகத்்ேதய காடடுகிறைது. 
சோ்டக்கத்தில் குறிபபிட்ட பல்தவறு 
சமூகப பிரச்சி்னகளில் இந்ேத் ே்லவர் 
கள் கடடுபபடுத்துவேற்கு எந்ே முயற்சி 
களும் எடுபபதில்்ல.

சமயத் ே்லவர்கதள தபா்ே பாவிக் 
கும் அளவுக்கு நில்ம தமாசமாகியிருக் 
கிறைது. கந்ேபுராணக் கலாசாரப பூமி இப 
தபாது கஞசாக் கலாசார பூமியாக மாறி 
யிருக்கிறைது  சாோரண மக்கள் உணவுக்காக 
ஏஙகும் நி்ல இருக்்கயில் யாழ்பபாணம் 
- நாச்சிமார் தகாவிலடியில் ேனது பூபபு 
னிே நீராடடு விழா எனறை சபயரில் குதி்ர 
வண்டி, யா்ன, கேகளி ந்டனம் என ஏகப 
பட்ட அந்நிய வி்டயஙக்ள ஒருவர் 
காஙதகசனது்றை வீதியில் ந்டத்தியிருந் 

நாகராசா
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தார். இதுவும் தமிழ்ச் சமூகம் தமது 
பணபாட்டு விழுமியஙகளை இழந்து 
விட்்டளதயய காட்டுகிறது.

க�ொர�ொனொக் �ொல 
ர�ொதைப் �ொவதன
யாழ்்பபாணத்தில் அணளமக் 

காலத்தில் 10 யபருக்கு யமல் ஊசி 
மூலம் யபாளதளய உ்டலுக்குள் 
சசலுத்தியதால் சாவள்டந்திருக்கி 
றார்கள். இளவ சம்பவித்த இ்டஙகள் 
யபாளத்ப சபாருள் வியாபாரம் ந்டக் 
கும் ளமயஙகைாக உள்ைன. சகாயரா 
னாத் சதாற்றுக் காலத்தில் மதுபான 
சாளலகள் மூ்ட்பபட்டிருந்ததால் 
யபாளதக்கான மாற்று வழிகளை 
மது்பபிரியர்கள் யதடினார்கள். இதன் 
விளைவாகச் சந்ளதயில் கூலித் 
சதாழில் சசயபவர்கள், முச்சக்கர வணடி, 
யபருந்துச் சாரதிகள், ந்டத்துனர்கள், 
யகாவில் சார்ந்த பணிகளை யமற் 
சகாள்யவார், மீன்பிடி, விவசாய 
முயற்சிகளில் ஈடுபடுயவார் எனக் 
கூட்்டமாக அல்லது குழுக்கைாகத் 
சதாழில் ரீதியாக இளணந்து பணி 
யாற்றும் பலர் இதில் இறஙகியிருக்கின் 
றனர். 

வழளமயாக மது அருந்துபவர்கைா 
கக் காண்பபட்்ட இவர்கயை யபாளத்ப 
சபாருள் பாவளனக்குத் தள்ை்பபட்டி 
ருக்கின்றனர். மிகவும் இரகசியமாக 
ந்ட்பபதால் சாதாரண மக்கள் கண 

்டறிவது சிரமம். இவவாறானவர்களில் 
யாராவது இறந்தால் மாத்திரயம 
இற்பபுக்கான காரணத்ளதத் யதடும் 
யபாது ''இவன் இவவைவு நாளும் 
இளதத்தான் பாவித்திருக்கிறான்'' 
என இறந்தவர்களின் வீட்்டவர்கள் 

கூறுமைவுக்கு நிலளம இருக்கிறது.
1970களின் பிற்பகுதியில் நித்தி 

கனகரட்ணம் என்ற சபா்ப இளச்ப 
பா்டகர், ''கள்ளுக் கள்ட்ப பக்கம் 
யபாகாயத'' என்சறாரு பா்டளல்ப 
பாடினார். அந்த்ப பா்டலில் கள்ளுக் 
குடித்தால் ''கண்ட கண்ட பழக்கம் 
எல்லாம் பழக்கிடும் கள்டசியில் கட் 
ள்டயில சகாணடுயபாயச் யசர்த்தி 
டும்'' எனக் கள்ளுக் குடி்பபளதயய 
தவறான ந்டத்ளதயாக்ப பார்த்த 

தமிழ்ச் சமூகம் தற்யபாது யபாளத்ப 
சபாருள்களுக்கு மிகச் சாதாரணமாக 
அடிளம்பபட்டிருக்கிறது.

முளறயகடுகள், பாலியல் முளற 
யகடுகள், யபாளத்ப பாவளன, விற் 
பளன ஆகிய பல சமூகவியராதச் சசயல் 

களுக்கு்ப புலிகள் சாவுத் தண்டளன 
அளித்தார்கள். அதில் அரச அதிபர், 
விரிவுளரயாைர், வர்த்தகர்கள், பூச 
கர்கள், விவசாயிகள், மீனவர்கள் 
என்ப பலரும் தணடிக்க்பபட்்டனர். 
புலிகள் இல்லாதுயபான 13 ஆணடு 
களில் அவர்கள் தள்ட விதித்த 
அளனத்து வி்டயஙகளும் தமிழர் 
மத்தியில் படித்தவர்கள் - படிக்காத 
வர்கள் என்ற யவறுபாடின்றி மலிந்து 
விட்்டன.

எரிசபாருள் சநருக்கடிளயத் தீர்க்கும் சபாருட்டு 
அரசால் ளகயிசலடுக்க்பபட்்ட கியூ.ஆர். என்பபடும் 
விளரந்து எதிர்விளனயாற்றும் சதாழில்நுட்பக் கணடு 
பிடி்பபு எதிர்பார்த்த பயளன அளித்திருக்கிறது என்று 
சமயச்ச்பபடுகிறது. எரிசபாருள் பற்றாக்குளற, எரி 
சபாருள் யபாதாளமயும் இருந்தாலும் அது பகிர்ந்தளிக் 
க்பபடும் விதத்தில் நிளறவுத் தன்ளம எட்்ட்பபட்டிருக்கிறது 
என்று சசால்கிறார்கள். முன்ளப்பயபால எரிசபாருள் 
இறக்குமதி இருக்கிறதா என்று யநாக்கினால், பதில் இல்ளல 
என்யற கிள்டக்கிறது. எரிசபாருள் இறக்குமதியில் இன் 

னமும் திரு்பதி ஏற்ப்டாத நிளலயில் கியூ.ஆர். முளறளம 
காரணமாக எரிசபாருள் நிர்பபு நிளலயஙகளில் மக்கள் 
சநருக்கீடுகளுக்கு உள்ைாவது தவிர்க்க்பபட்டிருக்கிறது 
என்பயத இதன் பின்னாலுள்ை உணளம. இதன் பின்ன 
ணியில் பலருக்கு நன்ளமளயயும் பலருக்குத் தீளமளய 
யும் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

க�றரவண்டிய �ட்ொயம்
கியூ.ஆர். குறியீடுகளை்ப பயன்படுத்தி ஒதுக்க்பபட்்ட 

அைவில் அவரவர் எரிசபாருளை்ப சபறுகின்றனர். 
வாரம் யதாறும் எரிசபாருள் யதளவயற்ற நிளலயில் 
இருந்த பலர் - அல்லது வாரா வாரம் குறி்பபிட்்டைவில் 
எரிசபாருளை்ப பயன்படுத்திய பலரும் தமக்கு ஒதுக் 
க்பபட்்ட எரிசபாருளைக் கட்்டாயம் சபற்றாக யவணடிய 
நிளலளய ஆரம்பத்தில் இந்த எரிசபாருள் சநருக்கடி 
ஏற்படுத்தியது. இதனால் அவவ்பயபாது எரிசபாருள் 

கியூ.ஆரின் 
வெற்றி...!



சூழலைக் லையாள்தல் என்பதில் சா்தைதல்த மட்டும் 
ைவனததிற் கைாண்டு முனனைரலையிலைற்்படும் ்தடங் 

ைல்ைள முடக்ைதல்தலய ஏற்்படுததிவிடும். ஆனால் ்தடங் ைலை 
எதிர்பாரததுப் ல்பாகும்ல்பாது அதுலவ ஒரு வழியாை அலமந்து 
விடும். ்பா்தைகமனறு எண்ணிக்கைாண்டு துவண்டு விடுவல்தத 
்தவிரக்கும் அல்தலவலை அ்தற்ைான ைாரணங்ைலைச் சரிவரக் 
ைண்டு ைடக்கும் வலுலவ மனதில் ஏற்்படுததிக்கைாளைலவண்டும். 
சூழலைக் லையாள்தல் என்பது மட்டும் ல்பாதுமா இைக்லைய 
லடய?

நிச்சயமாை இல்லை. சூழலை மதிப்பிடுவதும் லையாளவதும் 
ல்பாைலவ சந்்தரப்்பதல்தயும் சரிவரக் லையாைலவண்டியது 
அவசியமானது என்பல்தக் ைவனததில் லவததிருக்ைலவண்டும். 
அது எனன சந்்தரப்்பம் எனறு லைட்ைமுடியும். சூழலினது கசல் 
வாக்குப் ல்பாைலவ சந்்தரப்்பமும் எமது கசயல்ைளில் கசல்வாக் 
குச் கசலுததுகிறது. எமது கசயகைாழுங்லை மாற்றியலமக்ைக் 
கூடியது. ைவனததுடன அணுைலவண்டியது.

நாம் எ்தலனச் கசயயப்ல்பாகிலறாம் என்பதில் அச்கசயல் 
இடம்க்பறலவண்டிய ைாைம் மிைமுக்கியமானது. மலழ மற்றும் 
குளிரைாைங்ைளில் குளிராலடைலை விற்ைைாம். குளிர்பானம் 
அல்ைது குளிரைளி விற்ைமுடியுமா? இது கவறுமலன ஒற்லற 
எடுததுக்ைாட்டுத்தான. இவவாறான ்பை முயற்சிைளுக்கு ைாைப் 
க்பாருத்தகமன்பது அவசியமானது. அ்தலனக் ைவனிக்ைாது 
கிரைப்பிலழ, சகுனப்பிலழ அது இதுகவனறு ்பரிைாரம் ல்தடுவ 
தில் ்பயனில்லை. பிலழ எமது ைாைதல்தத க்தரிவு கசயவதி 
லைலய இருக்கிறக்தன்பல்த உணரத ்தவறுவதிலைலய உளைது.

ல்தரவு கசயவதில் ்தவறிலழப்்பது நாமாை இருக்ை ைாரணங் 
ைலை கவளிலய ல்தடுகிலறாம் என்பல்த உண்லமயானது. இது 

எமது ்பருவங்ைள மற்றும் பிற 
ைாைததுடனிலசந்்த கசயல்ைளிற்கு 
அததியாவசியமானது. ''ைாற்றுளை 
ல்பால்த தூற்றிக்கைாள'', ''்பரு 
வதல்த ்பயிர கசய'' ல்பானற வாக்கு 
ைலை மனனம் கசயது ்பரீட்லசை 
ளுக்கு ஒப்புவித்தல்தாடு சரி. 
அலவ்தான சந்்தரப்்பம் என்பல்த 
உணரத ்தவறிவிடுகிலறாம். அவவ 
ைவு்தான.

நாம் ைாைம் என்பல்த நல்ை 
ைாைம் கைட்ட ைாைம் என்ப்தற்ைப் 
்பால் அறிந்துகைாளைத ்தவறியவர 
ைைாைலவ உளலைாம். சந்்தரப்்பம் 
என்பது சமூை அவ்தானததின வழி 
யாை ஏற்்படுத்தப்்படைாம். இயற் 
லையாலும் உருவாைைாம். க்தாழிற் 
றுலறலயப் க்பாறுத்தவலர இரண் 
டுலம கசல்வாக்கு மிக்ைலவ. அர 
சியல் ்தலைலமததுவப் ்ப்தவிைள 
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ல்தலவப்்படுலவாரும் வாரா 
வாரம் எரிக்பாருலைப் க்பறும் 
நிலைக்குத ்தளைப்்பட்டனர. 
இ்தனால் எரிக்பாருள நுைரவு 
அதிைமானது. கியூ.ஆர. நலட 
முலறக்கு வந்்த க்தாடக்ைததில் 
எரிக்பாருள நிரப்பு நிலையங்ை 
ளில் குவிந்்தவரைலை இப்ல்பாது 
ைாணக்கிலடப்்பதில்லை. அல்த 
லவலை வார ஓதுக்கீட்லடத 
்த ாண்டியும் எரிக்ப ாருள 
நுைரவுத ல்தலவ அதிைமுளை 
்பைருக்கும் இ்தனால் ்பாதிப்பு 
ஏற்்பட்டது. கியூ.ஆர. முலற 
லமக்குப் பினனர க்பருமைவான 
ைளைச் சந்ல்தத ்தரப்புைள 
பினனலடலவச் சந்தித்தாலும் 
நுைரவுத ல்தலவ அதிைமுளை 
வரைள, ல்தலவ குலறந்்தவரைளி 
டமும் ைளைச் சந்ல்தத ்தரப்பி 
னரிடமும் எரிக்பாருலை வாங் 
கும் நிலை சிறில்தனும் இருக் 
ைலவ கசயகிறது. முனபுல்பாை 
அதிை விலைக்கு இல்ைாவிடினும் 
இந்்த எரிக்பாருள மாபியாக்ைள 
முழுலமயாை முடங்கிப்ல்பாைா்த 
நிலைலய இப்ல்பாதும் இருக்கி 
றது.

எரிக்பாருள ்பற்றாக்குலற 
இனனமும் இருந்்தாலும் அல்தப் 
்பங்கிட்டுக் கைாடுப்்பதில் கியூ.
ஆர. கவற்றி ைண்லடயிருக்கிறது. 
இ்தனால் ைளைச் சந்ல்த ்தவிரக் 
ைப்்பட்டு எரிக்பாருள நிரப்பு 
நிலையங்ைளில் முைாமிட்டிருந்்த 
சண்டியரைள துரத்தப்்பட்டுள 
ைனர. மட்டுமனறி அரசுக்கு 
ஏற்்பட்ட கநருக்ைடிலயயும் 
கியூ.ஆர. குலறததிருக்கிறது. 
எரிக்பாருள நிரப்பு நிலையங் 
ைளில் கூடி நினறு ல்பாராட்டங் 
ைள, ைைைங்ைளில் ஈடு்படத 
தூண்டும் நிலைலயக் கியூ.
ஆர. ்தடுததிருக்கிறது. எரி 
க்பாருள ல்தலவ முழுலமயாைப் 
பூரததி கசயயப்்படாவிட்டாலும் 
இயலுமான வலரயில் க்பரும்்பா 
ைானவரைளின கநருக்கீட்டுக்குத 
தீரவு ைண்டிருக்கிறது கியூ.ஆர. 
முலறலமலய மீறி எரிக்பாருள 
வழங்ைலில் சட்டவிலரா்தச் 
கசயல்ைள நடப்்ப்தற்கு வாயப்பு 
ைளில்ைாமல் இல்லை. ஆனா 
லும் இப்ல்பால்தக்குக் கியூ.
ஆரின ்பயலனப் ்பைரும் அனு 
்பவிக்கிறாரைள என்பல்த 
உண்லம.
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ப�ோன்றவை சமூக அைதோனிப் 
பினூடோகவும் விைசோயம் ப�ோன்ற 
ததோழிலகள் �ருைத்தினூடோகவும் 
ஊடோடிப் த�்றபைண்டியவை. 
ைணிகத்துவ்றவயப் த�ோறுத்த 
ைவை இயறவக என�தறகு பேலோக 
சமூக அைதோனத்துடன சநதர்ப் 
�ஙகவை நோேோகபை உருைோகக 
பைண்டியதோகவும் உள்ைது.

இஙபக நோம் சநதர்ப்�ம் என 
�வத தோனோகக கனிநது வககளிற 
குள் ைநது விழும் ஒரு �ண்டேோ 
கபை �ோைககப் �ழகியிருககிப்றோம். 
�டிமுவ்றகளிலகூட சநதர்ப்�ஙகள் 
அவடயப்�டலோம் என�வத 
கைனிககத் தைறிவிடுகிப்றோம். 
கலவி, �தவியுயர்வுகள், பைவல 
ைோய்ப்புகள் ப�ோன்ற விடயங 
களில நம்மில அபனகர் அபனக 
ேோக சநதர்ப்�ஙகவைத் தை்ற 
விடு�ைர்கைோகபை இருநது ைரு 
கிப்றோம். �டிநிவலகைோக  கிவடக 
கி்ற ைோய்ப்புககவைத் தூைத்தில 
உள்ை இலகவகயவடய எத்தவன 
ப�ர் �யன�டுத்தியுள்பைோம்?

இலகுைோக குறித்த இலகவக 
யவடய த�ோருத்தேோன சூழவல 
யும் சநதர்ப்�த்வதயும் சரியோகக 
வகயோை முடியோது தடுேோறி குறுககு 
ைழிகவை நோடுகிப்றோம். இலக 
வகயவடநதோலும் நோம் அதவன 
அவடநத ைழி �றறிய �யம் கூட 
பையிருநது குவடநதுதகோண்டி 
ருகக நிம்ேதி கிட்டுேோ? திருப் 
திதோன கிட்டுேோ? தூககமினவேயும் 
ேனஉவழசசலுபே கிட்டும் தோைோ 
ைேோக. இதுபை எேது ேன அவே 
திவயச சிவதககவும் கோைணேோகி 
விடுகி்றது.

சநதர்ப்�ம் என�து அதிஸடம் 
எனகி்ற ஒரு விைககமும் எம்மி 
வடபய உண்டு. அதிஸடம் என 
�து உவழப்பின மீது நம்பிகவக 
யற்றைர்கைது தசோத்து. அலலது 
பசோம்ப�றிகளின தசோர்ககம் 
(தசோர்ககம் என�து உசசேோன கற 
�வன என�து நிவனவிருககட்டும்) 
ஆக பசோம்ப�றிகளின நம்பிகவக. 
சநதர்ப்�ம் பைறு அதிஸடம் பைறு 
என�தில ததளிவு அைசியம் பைண் 
டும். சநதர்ப்�ஙகள் உள்ைவை. 
உருைோககப்�டவும் கூடியவை.

எனபை வகயோள்ைது இலகு 
ைோனது. வகயோள்ைது என�வத 
விட அதவனத் ததரிவுதசய்ைதும் 
�யன�டுத்துைதுபே முககிய 
ேோனது. அதவன எவைோறு தசய் 
ைது? சிநதிப்ப�ோம்.

அண்வடககதிவல சுப்பிைே 
ணியம்ேோஸைர் வீட்டிவல 

யிருநது அைைசேோய் தைளிககிட்ட 
திவல தசருப்வ� ே்றநதுப�ோய் விட் 
டிட்டு ைநதது நிவனவு ைை உட 
வனபய திரும்பிப்ப�ோனன. எனவனக 
கண்ட ேோஸைர் ''எனனப்�ோ கதிபைசர் 
கவதவயக குவ்றயிவல விடககூடோ 
ததண்படோ?'' எண்டு சிரிசசுக தகோண்பட  
''இரும்.. இரும்'' எண்டு எனவன 
இருககப்�ண்ணிவிட்டோர். நோனும் 
இருநதுதகோண்டன.

த�டியளினவை கவத தஙகவட 
�ள்ளிககூடஙகளிவலதோன நிண்டுது. 
''ேோதச பசோதிவன எனனேோதிரிப் 
ப�ோகுது?'' எண்டுது ஒைோள். ''ஓஓஓ! 
ைலு மும்முைேோய் நடககுது! கன 
கோலத்துககுப் பி்றகு �டிப்பிககலோ 
தேண்டு ைகுப்புககுப் ப�ோ்றபநைதேல 
லோம் ஏபதோ ஒரு பசோதிவனபயோவட 
தோன இருககுதுகள். சில�தசண்டு 
பயோசிககபை முடியுதிலவல'' எண்டு 
ைண்டு ப�ர் முன�ோதிதயோைோைோயும் 
பின�ோதிதயோைோைோயும் முடிசசினம்.

''எனன பசகர் கடுவேயோய் பயோசிக 
கி்றோய்.. எனககிப்பிடி பிைசசவன 
தயோண்டும் இலவலபயோ?'' எண்டு 
ஒைோள் பகட்டதுககு அநதச பசக 
தைண்ட த�டி ''ம்.. உம்.. அபததோன 

நடககுது.. ஆனோல ேோதச பசோதிவன 
தயண்டும் தசோலலீனம்! ேோகோணச 
பசோதிவனதயண்டும் தசோலலீனம்! 
அதுகவை எது எதுதைண்டு கண்டு 
பிடிககி்றபத எனககுப் த�ரிய பசோதி 
வனயோயலபல கிடககுது?'' எண்டு 
முகத்வத ஒரு பகோணலோககிச தசோலல 
எலலோரும் த�ரிசோச சிரிசசினம். நோனும் 
ஒண்டும் விைஙகோட்டியும் சிரிசசன.

''உதுகள் பிள்வையள் தோஙகள் 
�டிசசவத மீட்டவும் ைோத்திேோர் தங 
கவட பிள்வையள் எஙவக நிககின 
தேண்டவத அறியவும் நலலதுதோன'' 
எண்டு ேோஸைர் முடிககயிலவல அநத 
பசகதைண்ட த�டி ''அது சரிதோன பசர்! 
ஆனோல எனகதகோரு டவுட் உதிவல 
கிடககுது...'' எண்டு இழத்துது. ''எனன 
டவுட்படோ? உனகதகப்�வும் டவுட் 
தோபன'' எண்தடோைோள் தசோலல ''அை 
னுககு ேட்டுமிலவல எனககுநதோன. 
இழநத கலவி எண்தடோரு கலவி இருக 
கலபலோ? அதுககும் இதுககும் ஏதோ 
லும் சம்ேநதமிருககுபேோ எண்டது 
தோன'' எண்டு சுதன தசோலலிசசுது.

''ஓஓஓ! உபதோ! எகஸைோ கிைோஸ, 
ஈவினிங கிைோஸ எண்தடலலோம் 
இருககலபலோ? அதுகைோவல கை்றப் 
�ண்ணலோேலபல?'' எண்டோதனைோள் 
சிரிசசுகதகோண்பட. அதுககுள்வை 
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ஏத�ோ நக்கலோன விசயம் இருக 
கும் த�ோலல. மோஸ்ரர் ஒரு சிரிப்புச் 
சிரிச்சோர். ஏ�ோலுஞ்சோல்லு வோ்ரோ 
ககு்மண்டு �ோத�ோல் த�சோம 
லுககு இருந்திட்ோர்.

''�ோ்தந்ரப் �டிப்பு, எகஸ்ோ 
வகுப்பு, தசோதிலனயள், ரியூசனு 
்கள் எண்டு எல்லோப் �க்கத�ோ 
லலயும் ஒத்ர �லலககுள்லளை�ோதன 
இடியிடி்யண்டு இடிச்சுஅல்யி 
்ம். லசல்ட லசகத்கோ்லோஜி எண் 
்்ல்லோம் விடிய விடியப் �டிச்சு 
ரியூடடு்களும் எழுதித �ள்ளின 
னோங்களைல்தல? அது எழு து் 
துககு மடடுந்�ோதனோ? பி க்டிக்கலோய் 
அதுகினல்ர நிலலலம எனன?'' 
எண்டுது ஒ்ரோள் எரிச்ச தலோல்.

''அது�ோதன? எனன சோகத்க 
தநறல்யோலனயும் தசதது இண் 
ல்ககு அல்யி த்ுககு? ஒரு தந்ரஞ 
சோப்பி்ோமலுககு அடுத� தந்ரஞ 
தசததுச் சோப்பி்லோதமோ?'' எண் 
்ோன தச்க்்ரண்் அந்�ப் ்�டி 
யன. ''அப்பிடித�ோன நிலலலம 
த�ோகுது. த�ந்து றிசல்ட வந்� 
பி்கு ஐதயோ ஆதத� எண்டு ்கத 
து்துககு விசயம் தவணுமல்தல?'' 
எண்்ோன சு�ன.

''இதுககுள்லளை எல்லோம் வழலம 
மோதிரிச் ்சய்யதவணு்மண்டு 
த�ோடடியளும் சூடு பிடிச்சிருக 
்கல்தல?'' எண்்ோ்னோ்ரோள். ''ஓ 
அது சரி�ோதன! ்சய்யத�ோதன 
தவணும். இப்� ் �றத்ோலுககும் 
வரிலசயில்லல'' எண்்து மற்்ோ 
்ரோள். ''்�றத்ோல் வரிலசயில்லோ 
�துககு ்கள்ளைச்சந்ல� மு்ஙகினது 
�ோன ்கோ்ரணம். உல� மு�லி 
லலதய சீ்ரோககியிருக்கலோம 
ல்தல?'' எண்டு நோன ்சோல்ல 
''ம்..ம் ்�ரிய இ்ங்களினல்ர 
த�லவயள் முடிஞச�ோலல ்கட 
டுப்�ோடும் திட்ங்களும் சரியோகி 
விடடுது''எண்்ோர் மோஸ்ரர்.

' 'எங்கல்யோக்களினல்ர 
தவலலயளும் உப்பிடித�ோன. �ங 
்கல் �க்கதது லோ�ங்கள் சரியோ்க, 
திட்ங்கள் ்கோணோமல் த�ோ்து 
�ோன வழலம'' எண்டு சு�ன ் சோல்ல 
''நோங்கள்�ோன ் �ற்ோ த்ரோல்யும் 
பிள்லளையதளைோல்யும் மல்லுக 
்கட் தவண்டியிருககு'' எண்டுது 
ஒ்ரோள். ''நோடடு ந்ப்பு ்கள் இப்பி 
டித�ோன த�ோகுத�ோ! அப்� உங 
்கல் ்கல� ஒப்பித்ரசன சகசஸ 
த�சன் ் ்த அப்பிடித �ோதன?'' 
எண்்துககு எல்லோரும் விழுந்� 
விழுந்து சிரிக்க நோன எழும்பி 
ம்க்கோமல் ்சருப்ல�க ்்கோழு 
விக ் ்கோண்டு வந்திட்ன.

வோழகல்க ஒரு த�ோ்ரோட்ம்�ோன. அ�ற்கோ்க அது எப்த�ோதுதம 
ஃத�ோ்ரடிககும் ்�ோது ்வளியில்லல, அ�ன நடுதவ அப் 

�ப்த�ோ சுவோ்ரஸியங்கலளையும் அள்ளி வழங்கககூடியது�ோன என�ல� 
ய�ோர்த�துககு ் வகு ் நருக்கமோ்க நினறு வழஙகும் �ல்ப்புத�ோன 'திருச் 
சிற்ம்�லம்'.

த்ரோலர்த்கோஸட வோழகல்கயின ஏத�ோ ஒரு நிறுத�ததில் உங்களுக்கோன 
சர்ப்ல்ரஸ நி்கழந்த� தீரும் என�து ் சோல்கி்து �்ம்.

�ந்ல� நீல்கண்்ன (பி்ர்கோஷ்ரோஜ்) மீ�ோன த்கோ�ததினோல் �டிப்ல� 
�ோதியில் நிறுததிவிடடு, எனன ் சய்வ்�னறு ் �ரியோமல் உணவு ் ்லிவரி 
�ோயோ்க தவலலலய ் சய்து வருகி்ோர் திருச்சிற்ம்�லம் (�னுஷ). வீடு, தவலல 
என் அவ்ரது வழக்கமோன சுழதலோட்ததில் தசோ்கங்கலளையும், வலி ்கலளை 
யும், மகிழச்சிலயயும் �கிர்ந்து ் ்கோள்ளும் உற் த�ோழி த�ோ�ோனோ (நிதயோ 
தமனன). இப்�டியோன திருச்சிற்ம்�லததின வோழவில் சில, �ல ்கோ�ல்்கள் 
குறுககி், அலவ ல்ககூடிய�ோ இல்லலயோ? என�து மடடுமல்லோமல், 
வோழகல்க அவருககு ் ்கோடுத� இன்னோரு சர்ப்ல்ரலையும் தசர்தது நல்ல 
அனு�வங்கலளையும் ்�ோழுதுத�ோக்கோ்க உருவோகியிருககும் �்ம்�ோன 
'திருச்சிற்ம்�லம்'.

'உத�மபுததி்ரன' �்தல�யடுதது ஏ்ககுல்ய 10 ஆண்டு்களுககுப் 
பி்கு �னுஷூ்ன ல்கத்கோததிருககி்ோர் இயககுநர் மித்ரன ஜவஹர். 
இம்முல் தநர்ததியோன ்கல�க்களைதது்ன ்களைமி்ஙகியிருககி்ோர். �்ததின 
மி்கப்்�ரிய �லதம அ�ன ்க�ோ�ோததி்ர த�ர்வு்கள்�ோன. நடி்கர்்கள் அலன 
வரும் அந்�ந்� த்க்ரக்ரில் ் �ோருந்துவத�ோடு மடடுமல்லோமல், ்கச்சி�மோன 
நடிப்ல�யும் ் வளிப்�டுததியுள்ளைனர். அதில் சினிமோத�னம் துருத�ோமல் 
இருப்�து�ோன ் �ரிய வி்யம்.

�னுஷின அலடடிக்்கோள்ளைோ� நடிப்பு, �னித� உ்ல்்மோழி, �ந்ல�லய 
'அவன' என கூறி ந்ப்�து, �ோத�ோலவ நண்�னோ்க டீல் ் சய்வது, ் சனடி 
்மனட ்கோடசி்களில் உ�டல் மடடும் நடிக்க லவப்�து மி்ரடடுகி்ோர். 
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'கேர்ள் பெஸ்டி'கேகான அர்்த்த்த்்த 
பேகாடுககிறது நி்த்கா கேனனின் 
நடிப்பு.

ரகாஷிேகா ேண்கா, பிரி்கா ெவகானி 
சஙேர் ே்தகாெகா்ததிரம் கேட்கும் நடிப்்ெ 
பேகாடு்ததிருககிறகார்ேள். விருேனுககுப் 
பிறகு ்தந்்த்காே மீணடும் பிரேகாஷ் 
ரகாஜ். ேகாவல்து்ற அதிேகாரி்காே, ்தந 
்்த்காே, அப்ெகாவிற்கு ேேனகாே ேட் 
டுேல்்காேல், சி் பசன்டிபேன்ட்ேகாட் 
சிேளில் நம்்ே சிலிர்கே ் வககிறகார்.

எல்்காவற்்றயும் ேடநது நிற்கிறது 
ெகாரதிரகாஜகாவின் நடிப்பு. பவள்ளி்த 
தி்ரயில் மிேசசரி்காே ெ்ன்ெடு்த 
்தப்ெட்டிருககிறகார். அவரு்ட் ந்ேச 
சு்வக ேகாட்சிேள் நம்்ே சிரிகே 
்வப்ெதுடன் பவகுவகாே ரசிகேவும் 
பசய்கிறது. நகேல்,ப்காள்ளு என 
புது்ே்கான ெகார்்வ்காளர் ேளுககு 
ெகாரதிரகாஜகாவின் நடிப்பு நிசச்ம் ஈர்க 
கும்.

ெட்ததில் சி் இடஙேளில் 'கவ்் 

யில்்கா ெட்ட்தகாரி', '் காரடி நீ கேகாகினி' 
சகா்ல் துரு்ததிகபேகாணடு ப்தரிவ்்த 
உ்ர முடிகிறது. குறிப்ெகாே ்தனுஷின் 
அப்ெகா ே்தகாெகா்ததிரம் ே்றந்த நடிேர் 
ரகுவர்ன நி்னவூட்டுகிறது. ேற்ற 
ெடி, ெட்ததின் மு்தல் ெகாதி, பெகாறு்ே 
்காே நேர்ந்தகாலும், ரசிககும்ெடி்கான 

ேகாட்சிேளகால் ேவனம் பெறுகிறது.
ெகார்்வ்காளர்ேளின் ேணிப்்ெ 

ஆஙேகாஙகே உ்டப்ெ்தன் மூ்ம் 
தி்ரகே்்த்் வலுவகாககியிருக 
கிறகார் இ்ககுநர். குறிப்ெகாே, ்்தகார் 
்த்்த மீறி சண்டயிட்டு எதிரிே்ள 
துவம்சம் பசய்்கா்த நகா்ேனுகேகான 
ேகாட்சிேள் ்தமிழ் சினிேகாவின் வரம். 
்தனுஷ் என்ெ்தற்ேகாே அவருகேகான 
்ைப் ேகாட்சிேள் பேகாடுகேகாேல், 

முடிந்த அளவுககு ே்்தககு முககி்்த 
துவம் பேகாடு்தது ் ்தகார்்த்ததுடன் ெட 
ேகாககியிருககும் வி்த்ததில் இது ஒரு 
நல்் மூவ். ெகாரதிரகாஜகா ்தனது ேகா்தல் 
ே்்த்் பசகால்வது, ்தகா்த்தகா - கெரன் 
இ்்நது ேது அருநதுவது, சிஙகிள் 
ஷகாட்டில் ்தனுஷ் கெசும் வசனம், நி்த 

்காகேனன் - ்தனுஷூகேகான ெகாணடிங 
என ெடம் முழுகே ரசிகே நி்ற்கவ 
இருககிறது.

ஓம்பிரேகாஷ் ஒளிப்ெதிவில், 'ேண 
ெகா்ஷ கெசினகால்' விஷூவல் 
தி்ர்் அழகூட்டுகிறது. அவரின் 
அட்டேகாசேகான ஒளிப்ெதி்வ க்த்வ 
்கான இடஙேளில் ேட்டும் ேசசி்தேகாே 
பவட்டியிருககிறகார் ெட்தப்தகாகுப்ெகா 
ளர் பிரசன்னகா.

ே்தகாெகா்ததிரஙேள் ஆழேகாே எழு்த 
்தப்ெட்டுள்ளது. 'ேனகநகா்காளி்காே 
நீஙே' என்ற வசனம், பெணே்ள 
படம்ப்களட் கேகாடில் ேகாட்டியிருப்ெது, 
்தந்்தயின் ேேன் கெசகாேலிருப்ெ்தற் 
ேகான ேகார்ம் பெரி் அளவில் நி்கா 
்ம் கசர்கேகா்தது என சின்ன சின்ன 
்ேனஸ் உணடு. இ்்த்த ்தவிர்்தது, 
ஒட்டுபேகா்த்தேகாே ெகார்ககும்கெகாது, 
எந்தவி்த கிறிஞ்சும் இல்்காேல் ஒரு 
உ்ர்சசிேரேகான பெகாழுதுகெகாககு 
ெட்த்்த எளி்ே்காேவும், எ்தகார்்த 

்தேகாேவும் ெதிவு பசய்வது எப்ெடி 
என்ெ்்த நிரூபி்ததிருககிறது ெடம்.

நீணட நகாட்ேளுககுப்பிறகு ்தமிழில் 
ரசிககும்ெடி்கான ஜனரஞ்சே சினிேகா 
வகாே பவளி்காகியிருககும் 'திருசசிற் 
றம்ெ்ம்' தி்ரயில் ெகார்்வ்காளர் 
ே்ள ஏேகாற்றகாது.

வேலையிலைலா 
பட்டதலாரி', 'யலாரடி நீ 
வ�லாகினி' சலாயல 
துருத்திக்கலாண்டு 
்தரிேலத உணர 

முடிகிறது



தடயவியல் புலனாய்வுத் துறை சார்ந்து 
ஒரு குறைப் பினனணிப் படமதான காட 
வர். அதுவும வித்தியாசமான திறைககறத 
அணுகுமுறையுடன வந்துள்ள நல்ல 
படம. அதறகாக மிகச் சிைந்த படம எனறு 
அர்த்தமல்ல. வருகினை குப்றபப் படங் 
களுடன ஒப்பிடும்பாது நல்ல படம.

பிைபலமான மருத்துவர் மர்மமான முறை 
யில் காருடன ் சர்த்து எரித்துக ககால்லப் 
படுகிைார். அந்தக ககாறலக காட்சியுடனதான 
பட்ம கதாடங்குகிைது. இந்தக ககாறலறயத் த்ன 
கசய்்தன எனறு சிறையில் இருககும கவறறி (திரிகுன)
எனகிை தணடறனக றகதி கூறுகினைான. அந்தத் தக 
வல் ஊடககவளியில் கசிய விடப்படுவதன மூலம வழககு 
இறுகுகிைது

ஆனால், சிறையில் இருககும கவறறியால் எப்படி 
ககாறல கசய்ய முடியும எனை ் களவியும எழ்வ, இது 
கதாடர்பான விசாைறையில் தீவிைம காட்டி வரும காவல் 
துறைககு உதவுகிைார் தடயவியல் மருத்துவைான பத்ைா 
தங்க்வல் (அமலா பால்).

படத்தில் நடித்தது மட்டுமல்லாமல், தா்ன முனவந்து 
தயாரித்தும இருககிைார் அமலா பால். கிைாஃப் கட்டிங், 
றகயில் கத்தி, கணணில் ் வகத்துடன கறதறய முன 
்னாககி எடுத்துச் கசல்வதில் உதவுகிைார். சில இடங்க 
ளில் அவைது நடிப்பு கூடுதல் கவனத்றதப் கபறுகிைது. 
அவறைத் தவிை, ஹரிஷ் உத்தமன ்பாலீஸ் கதா 
பாத்திைத்தில் கச்சிதமாக கபாருந்துகிைார்.

படத்தின கதாநாயகி பத்ைாதான எனைாலும கறத நகர்த் 
திச் கசல்லும பாத்திைம ஹரிஷ் உத்தமனுறடயது. 
ஆனாலும கதாநாயகியின முககியத்துவத்றத தூககிக 
காட்டுவதறகாக காவல் அதிகாரியான ஹரிஷ் உத்த 
மறன பத்ைாவிறகு பினனால் கசல்லும நபைாகக கறடசி 
வறை காட்டியிருப்பது கபரும கநருடல். அந்தப் பாத்தி 
ைத்திறகும நியாயம ்சர்த்திருந்தால் படம இனனும 
நல்ல வை்வறறபப் கபறறிருககும

அமலாபால் முனனினறு எல்லாவறறையும கணடு 
பிடிககவும, காவல்துறை அதிகாரியான ஹரிஷ் உத்த 
மன கவறும்ன வந்து கசல்வது ் பாலவும தான படத் 
தில் காட்டப்படுகிைது. அதுல்யா ைவி, வி்னாத் சாகர், 
ரித்விகா, திரிகன உளளிட்ட துறைக கதாபாத்திைங்கள 

தங்கள நடிப்பின மூலம த்ரில்லருககான 
தீனிறயக ககாடுத்திருககிைார்கள.

படம பல எதிர்பாைாத திடீர் திருப்பங்க ற்ளக 
ககாணடுள ்ளது. அது சுவாைஸியமாகவும 
இருககிைது. இருந்தாலும படத்தில் 
நிகழும ககாறலகளுககான பின 
கறதயின அழுத்தம ககாறலகற்ள 

நியாயப்படுத்தப் 
் ப ாதும ானத ாக 
இல்றல. அதில் சினி 
மாத்தனம பட்டவர்த் 
தனமாகப் பளிச்சிடு 
கிைது  திறையில் 
ககாறலகாைறன 
கணடுபிடிகக கதா 
பாத்திைங்கள ்மற 
ககாளளும பைபைப்பு, 
பார்றவயா்ளறை 
கதாறைவில்றல என 
பதுதான கபரிய 
சிககல்.

அபிலாஷ் பிள 
ற்ளயின எழுத்துககு 
அனூப் பணிககர் 

காட்சி வடிவம ககாடுத்திருககிைார். குறைவாளிறய கணடு 
பிடிப்பதறகான புலனாய்வுக காட்சிகற்ள இனனும சுவா 
ைஸ்யப்படுத்தியிருககலாம. தவிை, கமடிககல் கறைம 
க்ளத்றத உயிைாக ககாணட கறதயில் அது குறித்து ஆழ 
மாக ்பசப் படாததது ஏமாறைம. காட்சி யின ஆன 
மாறவ பார்றவ யா்ளர்களுககு கச்சிதமாக கடத்துவதில் 
அைவிந்த் சிங்கின ஒளிப்பதிவு கபரும பங்கு வகிககிைது.

முககியமாக கறல இயககத்தின பங்கு படத்திறகு 
கபரும பலம. பிைவறை, அதன வடிவறமப்பு, சடலங் 
கள என தத்ரூபமான கசட்டுகள நமறம உணறமயாக அந்த 
இடங்களுககு அறழத்துச் கசல்கினைன. அந்த வறக 
யில் படத்றத தூைாக தாங்கி நிறகிைது கறல இயககம.

சுவாைஸ்யமான காட்சிகற்ளயும திறைககறதறயயும 
ககாணடு கறதயின பசிககு உரிய தீனியிட்டிருந்தால் 'கடா 
வர்' நிச்சயம விறுவிறுப்பு, த்ரில்லர் கலந்த படத்துககான 
உைர்றவ பார்றவயா்ளர்களிடம உருவாகியிருககும.
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சிறுநீர் கழித்து முடிக்கின்ற தறுவாயில் உடல் 
சிலிர்த்து நடுக்கம் உணடாகும் அனபவமுள்ளவராக 

நீஙகளும் இருக்கலாம். சிறுநீர் கழிக்கும்்பாது ஏறபடு 
கின்ற இநத நடுக்கம் அனனவருக்கும் அனனத்துச் சந 
தர்்பபஙகளிலும் ஏறபடுவதில்னல ஆயினும் பரவலாக்ப 
பலருக்கு ஏறபடுகின்றது. இதறகுக் காரணம் எனன...?

உடலின துல்லியச் சசயறபாட்டின எதிர்வினன்ய 
இநத நடுக்கம். உடலில் சிறுநீர்்ப னபயில் இருக்கின்ற 
நீரானது உடலின தட்ப சவ்பபத்னதத் தீர்்ானித்துக் 
சகாணடிருக்கி்றது. அனத நாம் உடலில் இருநது சவளி 
்யறறும்்பாது உடலின தட்பசவ்பபத்தில் திடீர் ் ாற்றம் 
நிகழ்கி்றது. அநதக் கணத்தில் உடல் சவளி்பபடுத்தும் 
ஒருவித உணர்்வ அநதச் சிலிர்்பபு. அதுவனர ் நரமும் 
உடல் சவ்பபத்தில் சசல்வாக்குச் சசலுத்திய ஒருசதாகுதி 
நீரானது உடனலவிட்டு சவளி்யற்ற்பபட்டதும் உடல் 
சவளி்பபடுத்தும் சமிக்னஞை எனறும் அனதச் சசால்ல 
லாம். அநத சவளி்யற்றம் காரண்ாக உடல் தனனன 
்றுசீரன்த்துக்சகாளவனத அது காட்டுகி்றது. 

இனதவிட உடலில் இருநது நீர் சவளி்யறும்்பாது 
சிறுநீர்்பனப - நரம்பு ் ணடலத் சதாடர்புகளில் ் ாற்றங 
கள ஏறபடுகின்றன. இது காரண்ாகச் சிறுநீர்்பனப 
்றறும் நரம்பு்ணடலத் சதாடர்புகளுக்கினடயில் திடீர்க் 
குழ்பபம் ஏறபடுகி்றது. அது்வ நடுக்க்ாக நம்்ால் 
உணர்பபடுகி்றது எனறும் வி்ளக்க்பபடுகி்றது.

சிறுநீரானது உடறசூட்டுடன சவளி்யறுவனதக் 
காணலாம். அது சவளி்யறியதும் உடல் சடுதியாக 
சவ்பபநினல ்ாற்றத்னத எதிர்சகாளகி்றது. அநதச் 
சநதர்்பப்் நடுக்கம் ் றறும் உடல் சிலிர்்பபாக ந்க்குத் 
சதரிகி்றது. இதனா்ல்ய சிறுநீர் கழிக்கும்்பாது 
பலருக்கும் நடுக்கம் ஏறபடுகி்றது. சிறுநீர்்ப னபயில் அதிக 
்நரம் சிறுநீனரத் ் தக்கி னவத்திருநது நீணட ் நரத்துக் 
கு்ப பினனர் அனத சவளி்யறறுவதாலும் இநத உணர் 
வுக்கு உட்படுகி்றார்கள. அதிக்நரம் அடக்கியிருநது 
விட்டு்ப பினனர் சிறுநீர் கழிக்கும்்பாது ஏறபடுகின்ற 
அநத ஒருவித சுகத்னத அனுபவிக்கும் ரகத்தினரும் 
இருக்கி்றார்கள என்றால் பாருஙக்்ளன....?


