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சிறையில் இருந்தது விடு்தறையாகி 
யுள்ள முன்ாள நாடாளுமனை உறுப் 
பி்ர் ரஞ்சன ராமநாயக்கவுககு 
த்தசியப் பட்டியல் மூைம் நாடா 
ளுமனை உறுப்பி்ர் ப்தவிறய 
வழங்குவ்தற்கு ்தயாரா்க உள்ள 
்தா்க ஐககிய மக்கள ்சகதி அறி 
வித்துள்ளது. எனினும் ்தாம் இப் 
தபாற்தககு எந்தக ்கட்சியுட னும் 
இறைநது அரசியலில் ஈடுபடப் 
தபாவதில்றை 

ஈழத் ்தமிழர் இ்ப்படுக்காறைககு நீதி 
த்கட்டு ஐககிய நாடு்கள மனி்த உரிறம்கள 
தபரறவககு அழுத்்தம் க்காடுககும் வற்க 
யில் அடுத்்த மா்தம் 12ஆம் நாள சுவிற்்சர் 
ைாநது ்தறைந்கர் கெனீவாவில் மாநாடு 
ஒனறை நடத்்தப் தபாவ்தா்க இ்ப் படுக்கா 
றை்களுககு எதிரா் கூட்டறமப்பு அறி 
வித்துள்ளது.
ஈழத் ்தமிழ் ஆ்தரவா்ளர்்கள வாழும் நாடு 

்கள அற்த்திலிருநதும் இந்த மாநாட் 
டிற்்கா்கப் கபரும் எண்ணிகற்கயா் மக 
்கள திரளவார்்கள எனறு வடககு மா்காை 
்சறபயின முன்ாள அறமச்சர் அ்நதி 
்சசி்தரன க்தரிவித்்தார்.
ஈழத்தில் இருநதும் ஈழத்துககு ஆ்தரவா் 
நாடு்களில் இருநதும் அரசியல் ்தறைவர் 
்கள, மனி்த உரிறம்கள க்சயற்பாட்டா்ளர்்கள, 
இ் உைர்வா்ளர்்கள 

இைங்ற்கககு வநது 
த்சர்ந்த எரிகபாருள 
்கப்பலில் இருநது டீ்சல் 
இைங்குவ்த்தற்குத் ்தாம 
்தமா்்தன ்காரைமா 
்கதவ ்கடந்த ஓரிரு 
தி்ங்்க்ளா்க எரிகபாரு 
ளுககு மீண்டும் ்தட்டுப் 
பாடு ஏற்பட்டது எனறு 
அறமச்சர் ்காஞ்ச் 
விதெயத்ச்கர.
சுப்பர் டீ்சலுடன வந்த 
றடந்த ்கப்பலிற்்கா் 
க ்க ா டு ப் ப ்றவ ச 
க்சலுத்துவதில் வங்கி 
்காட்டிய ்தாம்தம் ்காரை 
மா்க எரிகபாருற்ள 
இைககுவது ்தாமதித்்தது. 
இந்தச க்சய்தி பரவிய 
தும் மக்கள டீ்சறை 
அடித்து றவப்பதில் 
திடீர் ஆர்வம் ்காட்டி 
்ர்.  அற்தயடுத்து 
நிரப்பு நிறையங்்களில் 
மீண்டும் வரிற்ச ஏற் 
பட்டது. மக்கள நீண்ட 
தநரம் 

இைங்ற்கயின ்கடன வழங்குநர்்கள மாநாட் 
றடக கூட்டும்படி ெப்பான நாட்டிடம் இைங்ற்க 
த்காரிகற்க விடுத்துள்ளது. ெப்பானும் 
அ்தற் ஏற்றுகக்காண்டுள்ளது. எனினும் 
்கடன மறுசீரறமப்புத் திட்டத்திற்குச சீ்ா 
றவச ்சம்மதிக்க றவப்பது இைகுவா் 

்காரியமல்ை எனறு அர்ச ்தறைவர் ரணில் 
விககிரமசிங்்க க்தரிவித்திருககிைார்.
கபாரு்ளா்தார கநருக்கடியிலிருநது மீளவ 
்தற்கு முயற்சித்து வரும் இைங்ற்க அ்தற்்கா்க 
பன்ாட்டு நாைய நிதியத்தின ்கடனு்தவிறய 
எதிர்பார்த்துள்ளது. 

அனைத்துக் கட்சிகள் அடங்கிய
ஆட்சிக்ககாை முயற்சி த�கால்வி
நாடாளுமனைத்தில் அங்்கம் வகிககும் அற்த் 
துக ்கட்சி்கற்ளயும் உள்ளடககிய ஆட்சி ஒனறை 
ஏற்படுத்துவ்தற்கு அர்ச ்தறைவர் ரணில் விககிர 
மசிங்்க அந்தக ்கட்சி்களுடன நடத்தி வந்த தபச 
சுக்கள கவற்றியளிக்கவில்றை எனறு க்தரிகிைது.
இது க்தாடர்பில் ஐககிய மக்கள ்சகதி, கபாது 
ெ் கபரமு், ்தமிழ்த் த்தசியக கூட்டறமப்பு, 
கபரமு்வின டைஸ் பிரிவு, இடது்சாரிக ்கட்சி 
்கள உளளிட்ட பை ்தரப்பு்களுடனும் அர்ச ்தறை 
வர் ரணில் விககிரமசிங்்க தபசசு நடத்தியிருந்தார். 
ஆ்ால் அ்தன முடிவு்கள அற த்்துக ்கட்சி அரசு 
ஒனறை அறமப்ப்தற்குச ்சா்த்கமா் ்தா்க இல்றை 
எனறு ்த்கவல் அறிந்த வட்டாரங்்கள உறுதிப் 
படுத்தி்.
இந்தப் தபசசுக்களினதபாது 
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அேச ேலைவர் மாளிலையில்

ப�ோரோட்டக்ோரர்ளோல் க்ப�ற்றப�ட்ட அரச தகைவர 
மோளிக்யினுள் சசன்று அரச தகைவரின் இருகக்யில் 
அமரந்து ஒளிப�்டம் எடுத்துகச்ோண்ட ் ோவல்துக்றயினர 
மீதும் ந்டவடிகக் எடுக்ப�டும் என்று அறிவிக்ப�ட 
டுள்ளது.
அது சதோ்டர�ோன விசோரகை்ள் ந்டந்து வருகின்்றன 
என்று ச்ோழும்பு ப்ோடக்ட நீதிவோனி்டம் ் ோவல்துக்றயினர 
சதரிவித்தனர. அரச தகைவரின் இருகக்யில் அமரந்து 
�்டம் எடுத்துகச்ோண்ட ் ோவல்துக்றயினர சதோ்டர�ோ்வும் 
அரச தகைவரின் இல்ைத்தின் �ல்பவறு �குதி்ளிலும் 
�்டங்கள எடுத்துகச்ோண்ட ் ோவல்துக்றயினர சதோ்டர 
�ோ்வும் இந்த விசோரகை்ள் ந்டந்து வருகின்்றன என்று 
ச்ோழும்பு மத்தி குற்றவியல் திகைக்ளத்தினர நீதிமன் 
றில் சதரிவித்தனர.
அரச தகைவர மோளிக்ககுள் இருகக்யில் இருந்தும் 
பவறு இ்டங்ளில் இருந்தும் �்டங்கள எடுத்துக ச்ோண 
்டவர்ள் மீது ் ோவல்துக்றயினர வழககுத் தோக்ல் சசய்து 
வருகின்்றனர. அத்தக்யவரர்களத் பதடிக ் ணடுபிடித்து 
அரச சசோத்துக்ளுககுச் பசதம் விகளவித்தோர்ள் என்று 
ந்டவடிகக் எடுக்ப�டுகின்்றது.
இருபபினும் மக்களப ப�ோன்ப்ற இவவோறு �்டம் எடுத் 
துகச்ோண்ட ் ோவல்துக்றயினர மீது ஏன் ந்டவடிகக் எடுக 
்ப�்டவில்கை என்று சட்டவோதி கமத்திரி குைரடன 
நீதிமன்றில் ப்ள்வி எழுபபியிருந்தோர. இதறகுப �திை 
ளிககும்ப�ோபத ்ோவல்துக்றயினர அது சதோ்டரபிலும் 
விசோரகை ந்டத்தப�டுவதோ்க கூறியுள்ளனர.

என்்ற வக்யில் முதன் 
முக்றயோ் மோநோடு ந்டத்தி 
�ட்டயம் ஒன்க்றயும் 
சவளியி்ட இருககிப்றோம் 
- என்்றோர அனந்தி சசிதரன்.
ஐப�சி மோதம் 12ஆம் நோள் 
மோகை 2 மணிககு செனீ 
வோவில் உள்ள முரு்தோசன் 
தி்டலில் இந்த மோநோடு 
ந்டத்தப�்டவுள்ளதோ் அறி 
விக்ப�டடுள்ளது.
ஐககிய நோடு்ள் மனித உரி 
கம்ள் ப�ரகவயின் 51 
ஆவது அமரவும் அபத 
தினத்தில் சதோ்டங்வுள்ள 
நிகையில் இந்த மோநோடு 
ஏற�ோடு சசய்யப�டடுள் 
ளது. மனித உரிகம்ள் 
ப�ரகவயில் இைஙக் 
அரசு இைஙகிகச்ோண்ட 
வி்டயங்கள அது இது 

வகரயில் சசயற�டுத்தோத 
நிகையில் ச்ோழும்புககும் 
ப�ரகவககும் அழுத்தத் 
கதக ச்ோடுககும் பநோக 
்த்து்டன் இந்த மோநோடு ஏற 
�ோடு சசய்யப�டடுள்ளது.
இந்த மோநோடடில் இைஙக் 
யில் ந்டந்த இன அழிப 
புககு நீதி ப்டகும் �ட்ட 
யம் சவளியி்டப�டும் என்று 
அனந்தி சசிதரன் கூறியிருக 
கி்றோர. இந்த மோநோடடில் 
அகனவகரயும் ்ைந்து 
ச்ோள்ளுமோறும் அவர 
அகழபபு விடுத்திருககி்றோர.
மட்டக்ளபபு மோந்ர சக� 
யின் முதல்வர தி.சரவை� 
வனும் இந்த மோநோடடில் 
்ைந்துச ் ோள்ளுமோறு 
அகனவருககும் அகழபபு 
விடுத்துள்ளோர.

தமிழ் இன...

்ோத்திருந்தனர.
டீசல் ் ப�லுக்ோன �ைம் 
சசலுத்தப�ட்டகதத் சதோ்ட 
ரந்து சவள்ளிககிழகம 
முதல் ்ப�லில் இருந்து 

எரிச�ோருள் இ்றங்த் 
சதோ்டஙகியிருப�தோல் 
நிைகம வழகமககுத் 
திரும்பும் என்று அகமச்சர 
சதரிவித்தோர. 

டீசல்...

மக்களின் நிலைதான்
பரிதாபத்திற்குரியது

ச�ோருளோதோர சநருக்டியிலிருந்து மீள்வது குறித்த முயற 
சி்ள் அவவளவு இைகுவோனதல்ை என்�து இபப�ோது 
சவளிப�க்டயோகின்்றது. ரணில் விககிரமசிங் ஆடசிககு 
வந்தோலும் நிதி உதவி்ள் விகரவோ்க கிக்டக்பப�ோவ 
தில்கை என்�தும் சதளிவு.
ச்ோழும்புககு வந்துள்ள �ன்னோடடு நோைய நிதியத்தின் 
அதி்ோரி்ள் அரச தகைவர ரணில் விககிரமசிங்வு்டன் 
ஏற்னபவ ஒரு சுறறுப ப�ச்சு ந்டத்தியுள்ளனர. ஆனோல் 
அதில் அதி்ளவு முன்பனற்றம் ஏற�ட்டதோ்த் சதரிய 
வில்கை. அதி்ோரி்ள் மட்டத்திைோன இந்தப ப�ச்சுக்ள் 
இந்த மோத இறுதிககுள் முடிவக்டயும் என்று இைஙக் முன் 
னர எதிர�ோரத்திருந்தது. ஆனோல் அது சோத்மோன முக்ற 
யில் முடிவக்டயுமோ என்�து இபப�ோது ப்ள்விககுறியோகி 
இருககி்றது.
�ன்னோடடு நோைய நிதியத்தின் பிரதிநிதி்ளு்டன் அடுத்த 
புதன் கிழகம மீணடும் ஒரு த்டகவ அரச தகைவர ப�ச்சு 
ந்டத்தவுள்ளோர. இரு தரபபினருககும் இக்டயிைோன முதற 
்ட்ட சந்திபபின் பின்னர ெப�ோன் தூதுவகர உ்டனடியோ் பவ 
சந்தித்த அரச தகைவர இைஙக்யின் ் ்டன்வழஙகுநர்ள் 
மோநோடக்டக கூடடி ் ்டன்மறு சீரகமபபுத் சதோ்டரபில் ஆரோய் 
வதற்ோ் ெப�ோன் நோடக்டத் தகைகம தோஙகுமோறு ப்ட 
டுள்ளோர.
்்டன்மறுசீரகமபபு சதோ்டரபில் சதளிவோன முடிவில்ைோமல் 
�ன்னோடடு நோைய நிதியம் இைஙக்ககு உதவி்கள வழங் 
அவசரப�்டோது என்�கதபய இது ் ோடடுகின்்றது. நோைய 
நிதியத்தின் அதி்ோரி்ள் இதறகு முன்னர இந்த வி்டயத்கதப 
�ை த்டகவ்ள் சதரிவித்துமிருககின்்றனர. நோைய நிதியம் 
மடடுமன்றி உை் வஙகியும் இபத நிகைப�ோடக்டபய 
சவளிப�டுத்தியிருககின்்றது. எனபவ ் ்டன் மறுசீரகமபபுத் 
திட்டத்கத இறுதி சசய்யோமல் �ன்னோடடு நோைய நிதியத் 
தின் உதவி உ்டனடியோ்க கிக்டக்பப�ோவதில்கை.
இைஙக்யின் �டு்்டன் 29 பில்லியன் ச்டோைகர அது மீளச் 
சசலுத்துவதற்ோன வழிவக்்ள் இைகு�டுத்தப�டடு 
மறுசீரகமக்ப�்டபவணடும். நோடு தபப�ோது எதிரபநோககி 
யுள்ள சிக்லில் இந்த ் ்டனில் ஒரு சிறு �குதியோவது விைக 
்ளிக்ப�்டபவணடும். மிகுதிகயச் சசலுத்துவதறகு இைகு 
தவகை முக்ற்ள், வடடி வீதக குக்றபபு்ள், திருபபிச் சசலுத் 
தும் ் ோைப�குதி நீடிபபு என்று �ைவும் சோத்மோ்  அகமயும் 
�டசத்திபைபய இைஙக்யோல் சநருக் டியிலிருந்து மீளமுடியும்.
்்டன்வழஙகுநர்ளில் முதன்கம நோ்டோ் இருககும் சீனோ 
்்டன்மறுசீரகமபபுத் திட்டத்திறகு ஒத்துகழப�திபைபய 
இதன் சவறறி தஙகியுள்ளது. சீனோவின் ஒத்துகழபபு 
எப�டியோனதோ் இருக்பப�ோகி்றது என்�கதப ச�ோறுத்பத 
நோைய நிதியத்தின் உதவியும் தஙகியுள்ளது. நோைய நிதி 
யத்தின் முடிவு்களப ச�ோறுத்பத மறக்றய நோடு்ளின் உத 
வி்ளும் அகமயும்.
ரணில் விககிரமசிங் இதகன எப�டி சவறறி்ரமோ் க க்யோ 
ளப ப�ோகி்றோர என்�கதப ச�ோறுத்பத இைஙக்யர்ளின் 
எதிர்ோைம் அகமயும்.
தூரபநோக்ற்ற ஆடசி்ள் மூைம் நோடக்டக ் ்டன் குழிககுள் 
ளும் மக்ளின் எதிர்ோைத்கத �ோதோளத்திறகும் தள்ளிவிட 
டுள்ள அரசியல்வோதி்ள் இபப�ோது அதிலிருந்து மீளும் 
வழிவக் சதரியோது நிறகி்றோர்ள். இந்தப பிரச்சிகன 
இபப�ோகதககு முடிவுககு வரபப�ோவதில்கை. அதுவகர 
மக்ளின் நிகைதோன் �ரிதோ�ம்.
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அது த�ொடர்ொன ப்ச்சுக்களையும் 
நடத்தி வருகின்றது. ஆனொல், இலங் 
ள்கயின ்கடன வழங்குனர்கள் ்கடன 
மீைச் தெலுத்துள்கத் திடடத்ள� மறு 
சீரளமப்திபலபே �மது ்கடன வழங் 
கும் முடிவு்கள் �ங்கியுள்ைது எனறு 
நொணே நிதிேம் கூறுகின்றது.
்கடந� திங்்கைனறு த்கொழும்பு வந� 
நொணே நிதிே உேர அதி்கொரி்கள் அரெ 
�ளலவர ரணில் விககிரமசிங்்களவச் 
ெநதித்துப ப்ச்சு நடத்தினர. அனறு 
மொளலபே அரெ �ளலவர ஜப்ொனிேத் 
தூதுவருடனும் ஒரு ெநதிபள் நடத் 
தினொர. இதில் அவெரமொ்க ்கடன வழங் 
குநர்களுடன ஜப்ொனின ஏற்ொடடில் 
ப்ச்சு நடத்துவது எனறு திடடமிடப 
்டட�ொ்க தரொயடடரஸ் தெயதி நிறு 
வனம் �னது �்கவல் மூலங்்களை பமற 

ப்கொள்்கொடடி தெயதி தவளியிடடிருக 
கின்றது.
ஆனொல் இந�க கூடடத்தில் சீனொ 
்கலநதுத்கொள்ைச் ெம்மதித்�ொ என்ள� 
உறுதிப்டுத்� முடிேவில்ளல. சீனொ 
�ொன இலங்ள்கயின மு�னளமக ்கடன 
வழங்குநரொன நொடு. 2020 இறுதிவளர 
6.2 பில்லிேன அதமரிக்க தடொலர 
்கடன அ�றகுத் திருபபிச் தெலுத்�ப 
்டபவண்டியிருந�து. ஜப்ொன 
இரண்டொவது த்ரிே ்கடனவழங்குநர 
நொடு. அ�றகு 3 பில்லிேன அதமரிக்க 
தடொலர திருபபிச் தெலுத்�ப்டபவண் 
டியுள்ைது.
நிககி ஏசிேொ எனகி்ற படொககிபேொளவத் 
�ைமொ்கக த்கொண்டிேங்கும் இளணே 
ஊட்கம் ஒனறுககு ்கடந� விேொழக 
கிழளம  ்கருத்துத் த�ரிவித்� அரெ 

�ளலவர, சீனொவின அணுகுமுள்றயில் 
த்ரும் மொற்றத்ள� எதிர்ொரப்�ொ்கத் 
த�ரிவித்திருந�ொர. அது இலகுவொன 
விடேமல்ல எனறும் அவர குறிபபிடடி 
ருந�ொர.
இலங்ள்கககு அவெரமொ்க இருந�ப்ொ 
தும் ்கடன வழங்குநர்களின கூடடம் 
நடத்�ப்டுவ�றகு ஆ்கக குள்றந�து 
அடுத்�மொ�மொவது ஆகும் எனறு சில 
�்கவல் மூலங்்கள் த�ரிவிககின்றன. 
பவறு சில �்கவல் மூலங்்கபைொ அ� 
றகு சில மொ�ங்்கைொவது ஆகும் எனறு 
கூறுகின்றன.
்கடன மறுசீரளமபபு முடிவளடேொமல் 
எந� விடேமும் முனன்கரொது எனறு 
அந� மூலங்்கள் திடமொ்க நம்புகின்றன 
எனறும் தரொயடடரஸ் தெயதி 
கூறுகின்றது.  

கடன்...

எனறு அவர த�ரிவித்�ொர.
நீதிமன்ற அவமதிபபுக குற்றத்தின கீழ் 
நொனகு ஆண்டு்கள் ்கடூழிேச் சிள்றத் 
�ண்டளன விதிக்கப்டடு தவலிக 
்களட சிள்றயில் அளடக்கப்டடொர 
ரஞென ரொமநொேக்க. நடி்கரும் பிர்ல 
அரசிேல்வொதியுமொன அவர விடுவிக 
்கப்டபவண்டும் எனறு ஐககிே மக 
்கள் ெகதி த�ொடரச்சிேொ்க வலியுறுத்தி 
வந�து. �விர ் ல த்ொது அளமபபுக்க 
ளும் அவரது விடு�ளலளே வலி 
யுறுத்தி வந�ன.
இந� நிளலயில் தவள்ளிககிழளம 
அவரது விடு�ளலக்கொன உத்�ரவில் 
அரெ �ளலவர ரணில் விககிரமசிங்்க 
ள்கதேழுத்திடடொர. அ�றகு முனன 
�ொ்க �னககுப த்ொது மனனிபபு வழங் 
கும்்டி அரெ �ளலவருககு ரஞென 
ப்கொரிகள்க ளவத்திருந�ொர. ஒன்றளர 
வருடச் சிள்ற வொெத்தின பினனர அவர 
இபப்ொது விடு�ளல தெயேப்டடி 
ருககி்றொர.
தவள்ளிககிழளம மொளல அவளர 
வரபவற்�றகு தவலிக்களடச் சிள்ற 
ககு முன்ொ்க த்ரும் எண்ணிகள்கேொன 

வர்கள் திரண்டிருந�னர. எதிரக ்கட 
சித் �ளலவர ெஜித் பிபரம�ொெவும் 
அவளர வரபவற்க பநரில் வருள்க 
�நதிருந�ொர. சிள்றக ்க�வு்களைத் 
�ொண்டி ரஞென தவளிபே வந�ப்ொது 
கூடியிருந�வர்கள் ''ரஞெொ! ரஞெொ!'' 
எனறு அவரது தெல்லப த்ேளரக 
கூவி ஆரப்ரித்�னர.
ரஞெனின தநருங்கிே ெ்கொவொ்கவும் 
அவரது விடு�ளலக்கொ்கத் த�ொடரநது 
்ொடு்டடு வந�வருமொன அளமச்ெர 
மனுஷ நொணேக்கொர உடனடிேொ்கபவ 
ரஞெனுககு ஒரு பவளலயும் வழங்கி 
யுள்ைொர. உல்க நொடு்களில் ் ரவியுள்ை 
இலங்ள்கயின புலம்த்ேர த�ொழிலொ 
ைர்களின நலன்களைக ்கவனிப்�ற 
்கொன சி்றபபுத் தூதுவரொ்க அவளர 
நிேமித்திருப்�ொ்க அளமச்ெர த�ரி 
வித்�ொர. அ�ளன அவர ஏறறுகத்கொண் 
டொர எனறும் த�ரிவித்திருககி்றொர.
ரஞெனும் மனுஷவும் ஐககிே மக்கள் 
ெகதியின மூலம் நொடொளுமன்றத்திறகுத் 
த�ரிவொகியிருந�னர. இருபபினும் 
சிள்றத் �ண்டளன விதிக்கப்டடள�த் 
த�ொடரநது நொடொளுமன்றத்திறகு 

மூனறு மொ�ங்்கள் தெல்லொ� ்கொரணத் 
�ொல் ரஞென நொடொளுமன்றப ்� 
விளே இழந�ொர. மனுஷபவொ ரணில் 
�ளலளம அளமச்ெரொனதும் அவரது 
அளமச்ெரளவயில் ப்ொயச் பெரநது 
த்கொண்டொர.
இவர்கள் இருவருககும் இளடயிலொன 
நடபின ்கொரணமொ்க ரஞென ஐககிே 
ப�சிேக ்கடசியின ்க்கம் தெனறு 
விடககூடும் எனகி்ற நிளலயில், ஐக 
கிே மக்கள் ெகதியின ப�சிேப ் டடி 
ேலில் தவறறிடம் ஏற்டும்ப்ொது ரஞ 
ெளனபே அந�ப ் �விககு நிேமிக்க 
இருப்�ொ்க ஐககிே மக்கள் ெகதி 
�ளலவர ெஜித் பிபரம�ொெ அறிவித் 
திருககி்றொர. இ�ன மூலம் ரஞென ஐக 
கிே ப�சிேக ்கடசியின ் க்கம் ெரிநது 
விடொமல் ்கொய்களை ந்கரத்துகி்றொர.
ஆனொல், �ொன இபப்ொள�ககு எந�க 
்கடசியிலும் இளணநது தீவிர அரசி 
ேலில் ஈடு்டபப்ொவதில்ளல எனறும் 
எனினும் �னது ்களடசிக ்கொலத்திறகுள் 
அரசிேலுககுத் திரும்பி வருபவன 
எனறும் சிள்றவொெலில் ளவத்து தெய 
திேொைர்களிடம் த�ரிவித்�ொர ரஞென.

சிறையிலிருந்தது...

அளனத்துக ்கடசியினளரயும் அளமச் 
ெரளவககுள் உள்வொங்கி புதிே ஆட 
சிளே அளமப்தில் ரணில் அக்கள்ற 
்கொடடினொலும் அ�றகு ெொ�்கமொன 
ெமிகளஞைளே எதிரக ்கடசி்கள் ்கொடட 
வில்ளல எனறு அந� வடடொரங்்கள் 

த�ரிவித்�ன. ரணிலின ஆடசிககுத் 
ப�ளவேொன ஆ�ரளவ நொடொளு 
மன்றத்தின ஊடொ்க வழங்குவது குறித் 
துத் �ொம் உறுதிேொ்கப ் ரிசீலிப்ொர்கள் 
என்�றகு பமல் எந� உத்�ரவொ�த் 
ள�யும் �ருவ�றகு எதிரக ்கடசி்கள் 

மறுத்துவிடடன.
இந� நிளலயில் மீண்டும் த்ொது ஜன 
த்ரமுனவின ஆடசிபே ரணில் �ளல 
ளமயில் அளமவ�ற்கொன ெொத்திேங்்கள் 
இருககின்றன எனறு த�ரிவிக்கப்டு 
கின்றது. 

அறைத்துக்...
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பி.எம்.நந்தன சமன்சிறி 1985இல் இலங்கைக் 
கைாவல்து்ையில் சசரந்தார. அக்கிரம்்்தாட என்ை 
ப்ட முகைாமில் பயிற்சி ் பற்ைார. 1990இல் மாங 
குளம் கைாவல் நி்லயத்தில் பணியாற்றியசபாது 
புலிகைளால் ் கைது ் சயயபபடடார. 5 வருடஙகைள் 
வ்ர புலிகைளின் சி்ையில் அ்டக்கைபபடடிருந்தார. 
்தனது சி்ை வாழக்்கை பற்றிய பல்சவறு அனுப 
வஙகை்ள ் வனச யூ ரியூப ்தளத்தில் கீழவருமாறு 
பதிவு ் சயதுள்ளார. அவரது கைருத்துக்கைள் ் சன்ை 
வார ்சம்மண் இ்தழிழும் வநதிருந்தது. அ்தன் 
்்தாடரச்சி இந்த வாரம் ் வளியாகிைது. 

புலிகைளின் சி்ையில் தினமும் கைா் லயில் பிளாஸ் 
ரிக் வாளி ஒன்றுக்குள் உபபுக் கைஞ்சி மடடும் ்தரு 
வாரகைள். அவரகைள் ்தரும் பிளாஸ்ரிக் கைப ஒன்றுக் 
குள் ஊற்றி அ்்தக் குடிக்கைசவண்டும். பகைலில் சசாறு, 
பருபபு, எல்லாம் சசரத்துக் கு்ைத்்த சசாற்்ை 
வாளியில் சபாடடுத் ்தருவாரகைள். லஞ்சீற்றில் சபாட 
டுக் ் கையில் ஏநதிச் சாபபிடசடாம். இரவு ச்த்ச 
அல்லது இடலி ்தருவாரகைள். 20-25 நாள்கைளுக்கு 

ஒரு ்தட்வ குளிக்கை விடுவாரகைள்.

சாவகச்சரிச சிறை வீடு
ஒரு நாள் மா்ல 5 மணியிருக்கும் எஙகைள் 44 

சப்ரயும் மூடிய ்லாறி ஒன்றுக்குள் ஏற்றி 
அ்டத்்தாரகைள். மறுநாள் கைா்ல 4 மணியளவில் 
்வற்றி்லக்சகைணிப பகுதியில் ்வத்துப புலி 
கைளால் கைடடபபடட படகுப பா்்த ஒன்றின் மீது 
்லாறியுடன் ஏற்றினாரகைள். அந்தப படகுப பா்்த 
்சல்லும்சபாது அ்லகைளில் ஆடி ்லாறியுடன் 
கைவிைப பாரத்்தது. பின்னர சவறு படகுகைளில் 
இருநது கையிறு சபாடடு இழுத்து நிமித்தினாரகைள். 
அந்தப பா்்த ப்டயினருக்குத் ் ்தரியாமல் குடா 
நாடடுக்குச் ்சல்லும் இரகைசியப பா்்த. இந்தப 
பயணத்தின் முடிவில் சாவகைச்சசரிக்குக் ் கைாண்டு 

r piwapy ; milj;Jf; r piwa py ; milj;Jf; 
fQ;r p je ;jhu ;fs ;fQ;r p je ;jhu ;fs ;

கமலநாதன்
அங்கிருநத இரண்டு 

அறைகளில் எங்கறைப் பிரித்து 
அறைத்தாரகள். அநதச சிறை 
வீட்டில் இருநத தண்ணீர 

உப்்ாக இருநதது. 
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ப�ோய்ச் பேர்த்ோர்கள். 
சிறைக் ்க்வு்கள் ப�ோரு்த்ப�ட்டிருந் வீடு ஒன்றில் 

இைக்கினோர்கள். அங்கிருந் இரண்டு அறை்களில் 
எங்்கறைப பிரி்தது அறை்த்ோர்கள். அந்ச் சிறை 
வீட்டில் இருந் ்ண்ணீர உப�ோ்க இருந்து. அற்க் 
குடிக்்க முடியோது. ப�ோர வோனூரதி்கள் அந்ப �குதிக்கு 
வருமப�ோது புலி்கள் பவண்டுபென்பை அற்க் குறி 
றவ்ததுச் சுடுவவோர்கள். ஒரு நோள் அவவோறு சுட்ை 
ப�ோது புலி்களின் மு்கோம என்று நிறன்ததுப �றை்த 
்ரபபின் சியோ ெோபேட்டி வோனூரதியிலிருநது 11 குண்டு 
்கள் வீேப�ட்ைன. அறவ ஒவபவோன்றும 50 கிப�ோ 
�ோரெோனறவ. அதில் ஒரு குண்டு நோங்்கள் அறைக்்கப 
�ட்டிருந் இை்ததிலிருநது 20 மீறைருக்கு முன்னோல் 
விழுந்து. அது பவடிக்்கவில்ற�. நோம அறைக்்கப 
�ட்டிருந் இரண்டு அறை்கறையும ் விர அந் வீடு 
முழுதும குண்டு வீச்சில் அழிந்து.

கைக்குண்டு வீச முயன்றாரைள்
வோனூரதிக் குண்டுவீச்சில் ேோ்கவில்ற� என்ைதும 

அங்கிருந் ப�ோரோளி ஒருவர நீங்்கள் இன்னும ேோ்கவில் 
ற�யோ? இப� கிபரபனற அடிக்கிைன் என்று கூறிக் 
ப்கோண்டு ஓடிபப�ோனோர. அபப�ோது வோனூரதிக் குண்டு 
ஒன்று விழுந்து. நோங்்கள் �ோர்ததிருக்்கபவ அவர உைல் 
சி்றிபப�ோய் இைந்ோர. இந்்த ்ோக்கு்ற�ப �யன் 
�டு்ததி அன்றிரவு எங்்களுைன் அறைக்்கப�ட்டிருந் 
்ரெசிறி என்ை ்கோவல் அதி்கோரி ் பபி ஓடிவிட்ைோர. பின் 
னர அவரது ற்க்கறை முறி்ததுவிட்டு அங்கு ப்கோண்டு 
வந்ோர்கள். 

இரவு பநரம ்னது ்கோலில் ்கட்ைப�ட்ை இருமபுச் 
ேங்கிலிறய இழு்த்�டி 4 கிப�ோ மீறைருக்கு அப�ோ 
லிருந் வீடு ஒன்றுக்குள் ப�ோய் அவர புகுந்ப�ோது அந் 
வீட்ைோர அவறரப பி்ததுப புலி்களிைம ப்கோடு்த்னர 
என்று பின்னர அறிநப்ன். எங்்களில் 6 ப�ர பநோய் 
்கோரணெோ்க அ்ற்கோன ெரு்ததுவ வேதி வழங்்கப�ைோெல் 
சிறை றவக்்கப�ட்டிருந் ்கோ�்ததில் இைந்ோர்கள்.

அச்சுவேலி அகிலறா முைறாம்
பின்னர எங்்கறை அச்சுபவலியில் ப்ன்னநப்ோட்ைம 

ஒன்றுக்குள் இருந் அகி�ோ என்கிை புலி்களின் மு்கோ 
முக்குக் ப்கோண்டு பேன்ைோர்கள். இருவருக்கு ஓர அறை 
என அறை்த்ோர்கள். இரவில் நி்ததிறர ப்கோள்ைோ்�டி 
எெக்கு்த ் ண்ணீர ஊறறுவோர்கள். எங்்கோவது �றையினர 
்ோக்கு்ல் நை்ததினோல் �ச்றேப �றன ெட்றையோல் எங் 
்களுக்கு்த ் ோறுெோைோ்க அடிப�ோர்கள்.

குருநைர ஞறானம் மறாஸ்ரரின வீடு
பின்னர குருந்கர ஞோனம ெோஸரர வீட்டில் சிறை 

றவக்்கப�ட்பைோம. புலி்கள் எங்்கறைப பிடி்தது 4 வரு 
ைங்்கள் முடிநதிருந்ன. அபப�ோது ்கடும ப�ோர நைந 
்து. வோனூரதிக் குண்டுவீச்சு, பேல் வீச்சு என முழு 
நோளும ே்த்ம ப்கட்டுக்ப்கோண்பையிருக்கும. 1992இல் 
ஆறணயிைவுப �குதிறயப புலி்கள் ்ெது ்கட்டுப 

�ோட்டுக்குள் ப்கோண்டு வந்ோர்கள். 
பெனரல் ப்கோபப� ்கடுவ குண்டு்த 
்ோக்கு்லில் ப்கோல்�ப�ட்ைோர. இனியும 
அங்கிருநது �யனில்ற� என்று முடி 
பவடு்தப்ோம. ்க்வில் ��ெோ்க அடி்தது 
எங்்கறை விடுவியுங்்கள் அல்�து 
ப்கோன்று விடுங்்கள் என்று ்க்ததிபனோம. 
எங்்கள் எல்ப�ோறரயும பவளிபய 
எடு்தது நி�்ததில் �டுக்்க றவ்ததுக் ்கடு 
றெயோ்க்த ் ோக்கினோர்கள். 2 ப�ருக்குக் 
்கோல் நைக்்கமுடியோ்�டி அடி்தது 
உறை்த்ோர்கள்.

ஓரிரு நோள்்களின் பின்னர �ன்னோ 
ட்டுச் பேஞ்சிலுறவச் ேங்்க்ததினர வநது 
எங்்கறைப �ோர்த்ர்கள். அபப�ோது 
நோங்்கள் பிடி�ட்டு 4 வருைங்்களும 3 
நோட்்களும ்கைநதிருந்ன.

�ன்னோட்டுச் பேஞ்சிலுறவச் ேங்்க்த 
தினரிைம எங்்கறைக் ்கோட்டுவ்றகு 
முன் ்கோலில் ஒட்டியிருந் இருமபு 
வி�ங்கு்கறை பவட்டினோர்கள். �ன் 
னோட்டுச் பேஞ்சிலுறவச் ேங்்க்ததினர 
அங்கிருநது பேன்ைதும மீண்டும வி�ங் 

கு்கறைப பூட்டினோர்கள். ்கோல் முறிக்்கப�ட்ைவர்கறைக் 
்கோட்டி இவர்கள் ஏன் நைக்்க முடியோ் நிற�யிலுள்ைனர 
என்று பேஞ்சிலுறவச் ேங்்க்ததினர ப்கட்ைப�ோது ஓை முயற 
சி்த்்ோல் அடி்தப்ோம என்று எெக்குப ப�ோறுப�ோ்க இரு 
ந் புலி உறுபபினர மி்கச் ேோ்ோரணெோ்கப �தி�ளி்த்ோர.

1995இல் அரே ் ற�வர ேநதிரி்கோ ப�ோர நிறு்த்ம 
பேய்்ப�ோது நோங்்கள் உணவு ்விரபபுப ப�ோரோட்ைம 
பேய்ப்ோம. உணவுண்ணும�டி வறபுறு்ததினோர்கள். 
்ண்ணீர குடிப�ற்யும ்விர்தப்ோம. பின்னர பேஞ் 
சிலுறவச் ேங்்க்ததினர வநது ் ண்ணீர குடிக்குெோறு கூறி 
னோர்கள். அபப�ோது நோம 18 ப�ர வறரயில் இருநப்ோம. 
்கறைசியில் ஒருவோறு புலி்கள் எமறெ விடுவிக்்கச் ேம 
ெ்ம ப்ரிவி்த்ோர்கள். எமறெச் பேஞ்சிலுறவச் ேங்்க்த 
தினர ப�ோறுபப�டு்ததுக் ்கோங்ப்கேன்துறைக்கு அறழ்த 
துச் பேன்ைோர்கள். பின்னர ��ோலி வோனூரதி நிற�ய்ததிலி 
ருநது இர்தெ�ோறன வோனூரதி நிற�ய்ததுக்கு அனுபபி 
னோர்கள். அ்ன் பின்னர ஒரு ெோ்ம வறர �றை ெரு்த 
துவெறனயில் சிகிச்றே ப�றை பின்னர வீடு பேன்பைோம.
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ராஜபக்ச குடுமபத்தை வீட்டுககு அனுபப வேண் 
டும, அேர்கள் யாரும அரசியலில் இருக்கக 

கூடாது என்று பலரும வபாராட்டததில் இறங்கியதைால் 
மகிநதை குடுமபம ஓரம ்கட்டபபட்டவதை தைவிர, வபாராட் 
டக்காரர்கள் நி்ைததை 'சிஸரம வ்சஞ்ஜ்' என்கிற மு்ற்ம 
மாறறம நடக்கவில்்ல. அதைற்கா்க வமலும ஒரு வபாராட் 
டம தை்லதூக்காமலிருக்கவும இநதை அரவ்ச பதைவியில் 
நீடிக்க வேண்டும என்பதைற்கா்கவும அரசுககுச் ்சாரபாை 
பல அழுததைக குழுக்கள் உருோக்கபபட்டுள்்ளை. 

பபாரு்ளாதைாரப பிரச்சி்ை்யக ் ்கயாள்ேது, ரணில் 
விககிரமசிங்்க தை்ல்மயிலாை அர்்சக ்காபபது, மனிதை 
உரி்ம மீறல்்க்்ளக ்கட்டுபபடுததுேது, பன்ைாட்டு 
நாணய நிதியததின் வ்காரிக்்க்க்்ளச் ்சாதை்கமாககுேது 
எைப பல விடயங்்க்்ளக ்கருததில் ப்காண்டு இநதை 
அழுததைக குழுக்கள் உருோக்கபபட்டுள்்ளை.

நாடாளுமன்றத்தைக் க்ைக்க விரும்ாததைார்
நாடாளுமன்றத்தைக ்க்லக்காதிருக்கவேண்டும 

என்பதைற்காவே ்சரே ்கட்சி அரசு என்ற ்கருத்தை அர்ச 
தை்லேர ரணில் விககிரமசிங்கி முன்்ேததைார. 2024 
ஆம ஆண்டு ே்ர நாடாளுமன்றத்தைக ்க்லக்காதிருந 
தைால் மாததிரவம தைறவபாதுள்்ள நாடாளுமன்ற உறுப 
பிைர்களுககு ஓய்வூதியம கி்டககும. இனி நடக்கவிருக 
கும வதைரதைல்்களில் தைாம வதைாற்கடிக்கபபடுவோம என் 
ப்தை நன்கு உணரநதுப்காண்ட தைறவபாதுள்்ள உறுபபி 
ைர்களுககும பதைவிககு ேநதை அர்ச தை்லேருககும 
இ்டவய நாடாளுமன்்றக ்க்லததுவிடககூடாது என்ற 
பபாது ஏறபாடு ஒன்று நிலவுேது வபான்வற பதைரிகிறது.

இநதைச் சூழ்ல வமலும ேலுபபடுததுேதைற்கா்க 

அ்ைதது நாடாளுமன்ற உறுப 
பிைர்களுககும ேரியறற 2ஆேது 
ோ்கை இறககுமதிக ப்காள்ேை 
வுக்காை அனுமதி்க்்ள (ஏற்க 
ைவே 1 ேழங்்கபபட்டுவிட்டது) 
ேழங்குேதைா்க ரணில் அறிவிததி 
ருககிறார. இவோறாை ்சலு்்க 
்கள் ேழங்்கபபடும என்ற நிபந 
தை்ை்களின் அடிபப்டயிவலவய 
ரணி்ல உறுபபிைர்கள் ோக்க 
ளிதது அர்ச தை்லேராககியுள்்ள 
ைர. அே்சர்காலச் ்சட்டம வதை்ே 
யறறது என்று கூறியேர்கள் 
அதைன் பின்ைர அே்சர்காலச் ்சட் 
டம வதை்ேயாைது என்று 3இல் 
2ககு அதி்கமாைபபருமபான்யி 

ைராகி ரணிலுககுச் ்சாரபா்க ோக்களிததைதைன் பின்ைணியி 
லும இதுவே இருககிறது.

த்ாராடடக்காரர்களும அழுததைக் குழுக்களும
ராஜபக்சாக்களுககு எதிராை வபாராட்டததில் முககிய 

பங்ப்கடுததை (குமார குணரட்ணம தை்ல்மயிலாை 
முன்ைணிச் வ்சா்சலி்சக ்கட்சியிைர ஓரம ்கட்டபபட்டு 
வஜ.வி.பி. தைறவபாது அநதைப வபாராட்டத்தைக ் ்கயிபல 
டுததைது வபான்றபதைாரு வதைாறறபபாடு உருோக்கபபட்டது. 
வஜ.வி.பி்ய விட்டு குமார குணரட்ணம ஒரு 
பிரிவிைருடன் பேளிவயறித தைனியா்கச் ப்சயறபட்டவபாது 
அது தைமககு ஆபததைாைது என்ப்தை உணரநதை அனுர 
குமார அணியிைர மகிநதை ராஜபக்சவின் உதைவியுடன் 
குமார குணரட்ணத்தை சி்றயில் அ்டததைார்கள். 

குமாரகுணரட்ணம சி்றயிலிருநது விடுதை்லயாகிய 
பின்ைவர அரசுககு எதிராை வபாராட்டத்தை முழு மூச் 
சுடன் ப்சயறபடுததி பேறறி ்கண்டார. இது பபருமபாலாை 
சிங்்க்ள மக்களுககுத பதைரிநதை விடயம. வபாராட்டம 
ஓய்வு நி்ல்ய அ்டநது அதில் பங்ப்கடுததை முககிய 
தை்லேர்கள் ் ்கது ப்சய்யபபட்ட பின்ைர அ்ைததுப 
பல்்க்லக்கழ்க மாணேர ஒன்றியததிைர ஊரேலம 
ஒன்்ற ஏறபாடு ப்சய்தைைர. அநதை ஊரேலததின்வபாது 
்கண்ணீரப பு்்கககுண்டு, நீரததைா்ரத தைாககுதைல்்கள் நடத 
தைபபட்டை. பலர ் ்கது ப்சய்யபபட்டைர. வபாராட்டக 
்காரர்கள் மீது இபபடிததைான் அரசு தைாககுதைல் ப்சய்யும 
என்ற நி்ல இருநதைது. அதைன் பின்ைர அநுரகுமார தை்ல 
்மயில் ்கடநதை 20ஆம தி்கதி மி்கப பபரிய ஊரேலம 
ஒன்று நடநதைது. அரசின் எநதைவிதை இ்டயூறும இன்றி 

நியூடடன
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அது நடந்து முடிந்்தது. இதிலி 
ருந்்்த ஆட்சியாளர்கள் யாரைக் 
்கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கிறார 
்கள் என்பது வெளிப்படுகினறது. 

்்பாைாட்டம் வெய்பெர்கரள 
அடக்குமுரற்களால் முடக்்கக் 
கூடாது எனறு மனி்த உரிரம 
அரமபபு்கள் ்்காரி ெரும் 
நிரையில் நாம் அப்படிச் வெயெ 
தில்ரை என்பர்த அைசு நிரூபிப 
்ப்தற்கு ்ே.வி. பியின இந்்தப 
்்பாைாட்டம் உ்தவியது. இது 
விடயததில் ்ே.வி.பி. அைசுக் 
குச் ொர்பான ஓர அழுத்தக் 
குழுொ்கச் வெயற்்பட்டிருக்கிறது.

டைஸ் - ஜீ.எல்.பீரிஸ் அணி 
யினரும் ஒரு புது அணியா்கச் 
வெயற்்பட்டாலும் அைசுக்குச் 
ொர்பான ஓர அழுத்தக் குழுொ 
்க்ெ வெயற்்படுகினறனர. அை 
சின வெயற்்பாடு்கரள விமர 
சிக்்கமாட்்டாம். அல்ைது அை 
சின குறிபபிட்ட நடெடிக்ர்க்க 
ளுக்கு ஆ்தைெளிப்்பாம் 
எனறு இெர்கள் கூறுெது இந்்த 
அடிப்பரடயி்ை்ய.

தமிழ்த்தசியக் கூட்டமைப்பு
்தமிழத்்தசியக் கூட்டரம 

பபு உரிரம ொரந்்த விடயங்க 
ளுக்கு அப்பால் நாடாளுமனறம் 
்கரைக்்கப்படாதிருப்பதிலும் அது 
்கரைக் ்கப்படுெ்தற்கு முனனர 
ொ்கன அனுமதிரய வ்பற்றுக் 
வ்காள்ெதிலும் குறியா்க இருப 
்பது வ்தரிகிறது. ்பயங்கைொத 
்தரடச் ெட்டததிற்கு எதிைா்கத 
்தமிழ மக்்களிடம் ர்கவயழுதது 
்ெட்ரடரய மீண்டும் வ்தாடங்க 
இருக்கி்றாம் எனறு கூட்ட 
ரமபபின ்்பச்ொளர எம். ஏ. 
சுமந்திைன கூறி ெருகிறார. அெ 
ைால் ஏற்்கன்ெ இவொறு ர்கவய 
ழுதது்கள் ்பை வ்பறப்பட்டிருந் 
்தன.  அைெ ்தரைெர ைணிரைப 
வ்பாறுத்த ெரை புதிய அழுத்தக் 
குழுக்்கள் ்தமக்கு விருப்பமான 
்படி அைசியல் நடததுெ்தற்்கா்க 
அெற்ரற நீளக் ்கயிற்றில் விடப 
்பட்டிருப்பது வ்தரிகிறது. இ்தன 
அடிப்பரடயி்ை்ய புதிய 
அழுத்தக்குழுக்்கள் ்களமிறஙகி 
யுள்ளன.

2024ெரை ்தற்்்பாதுள்ள 
ஆட்சிக்கு முட்டுக்வ்காடுப்பதி 
லும் ைணிலிடமிருந்து உருெக் 
கூடிய ெெதி ொயபபு்கரள 
உருவி எடுப்பதிலு்ம இந்்த 
அழுத்தக்குழுக்்கள் முழுமூச் 
ொ்க ்கெனம் வெலுததும். மக்்க 
ளுக்்கான தீரரெப வ்பறுெதில் 
அல்ை.
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யாழப்பாண மக்்கள் மததியில் ்்பெப்படுகினற ்்பச்சு ெழக்குத ்தமிழச் 
வொற்்கள் ்பைெற்ரறச் வெம்மண் ஞா்ப்கப்படுத்த முயற்சிக்கிறது. இத்தர்கய 
வொற்்கரள முதியெர்களும் கிைாமங்களில் ொழும் பூரவீ்கததினர சிைரு்ம 
இனரறக்கும் ்பயன்படுததி ெருகினறனர. பிை்்தெ ொரியா்கவும் வ்தாழில் 
ரீதியா்கவும் ்பண்்பாட்டு விழுமியங்களின ெழியா்கவும் ் ்பெப்படு்பரெயா்க 
இரெ இருக்கினறன.

்்பச்சு வமாழியில் இருந்து ெருகினற இத்தர்கய யாழப்பாணத ்தமிழச் 
வொற்்கள் ்பைவும் ்தற்்்பாது அருகி ெருகினறன. அ்தற்குப ்பதிைா்க ஆஙகிைச் 
வொற்்களும் இந்தியப ் ்பச்சு வமாழிச் வொற்்களும் ் ்பெப்படுெது அதி்கரிதது 
ெருகிறது. ஆனாலும் யாழப்பாணப ்பாைம்்பரியப ் ்பச்சு வமாழிச் வொற்்கரள 
அழியவிடாது ்பாது்காப்ப்தற்்கா்கவும், நிரனவு்படுததுெ்தற்்கா்கவும் ொைம் 
ஒரு வொல் எனற அடிப்பரடயில் அெற்ரற வெளிக்வ்காணை இருக்கி்றாம்.

இவொறான அருகிெரும் வொற்்கரளச் வெம்மண் ்பததிரிர்கக்கு உள்நாட் 
டிலும் வெளிநாடு்களிலும் ெசிக்கினற நீங்களும் அனுபபி ரெக்்கைாம். அ்தற் 
்கான விளக்்கதர்தயும் - அது எடுததியம்பும் ்கருதர்தயும் விரிொ்கக் குறிபபி 
டைாம். அவொறு அனுபபுெ்தன மூைம் எதிர்காைததில் இந்்தச் வொல் ெளத 
துக்்கான ஓர அ்கைாதிரயத ்தயாரிதது அந்்தப ்பாைம்்பரியச் வொற்்கரளப 
்்பணவும் ்தமிழ மக்்களின பூரவீ்கதர்த உறுதிப்படுத்தவும் அடுத்த ெந்்ததி 
யினருக்குக் ்கடத்தவும் முடியும்.

இந்்தச் வொற்்கரள அறிமு்கப்படுதது்பெர்கள் அந்்தச் வொல் எந்்த அரத்தத 
தில் ் ்பெப்படுகிறது எனற ்கருதர்த முழுரமயா்கத ்தருெதுடன அது வ்பயரச் 
வொல்ைா்கொ அல்ைது விரனச்வொல்ைா்கொ அல்ைது எவெர்கச் வொல்ைா 
்கப ்பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பர்தயும் குறிபபிடுெது சிறந்்தது - ெை்ெற் 
்கத்தக்்கது. அத்்தாடு யாழப்பாணத்தெர்களின ் ்பச்சு ெழக்கிலுள்ள ்தமிழச் 
வொற்்கரள மட்டுமல்ைாது மட்டக்்களபபு, ெனனித ்தமிழச் வொற்்கரளயும் 
இந்்தப ்பகுதியில் குறிபபிடைாம். அந்்தச் வொற்்கரளயும் வெம்மண்ணுக்கு அனுபபி 
ரெயுங்கள். இது அருகிெரும் ஈழத ்தமிரழக் ்காக்கும் ஒரு சிறு முயற்சி்ய.

இவொைச் வொல்

"எப்்பன்"
யாழப்பாணத ்தமிழர மததியில் அவெப்்பாது ்பாவிக்்கப்படும் வொல் 

எப்பன. இது வ்பயரச்வொல்ைா்க்ெ வ்பரும்்பாலும் ்பாவிக்்கப்படுகிறது. எப 
்பன எனறால் வ்காஞெம், மி்கச் சிறிய அளவு, ஆ்கக் குரறொனது எனறு அரத 
்தப்படுெ்தா்க இருக்கிறது. வ்பாருள்்கரளயும் ்காைதர்தயும் சிறிய அளவில் - அள 
வீட்டு ரீதியில் சுட்டுெ்தற்கு இந்்த எப்பன எனகிற வொல் ்பயன்படுத்தப்படுகிறது.

'எப்பன சீனி ்தா', 'எப்பன ் ்காபபிததூள் ்தா' என்ப்தன அரத்தம் ஒரு ் ்தநீர 
்தயாரிப்ப்தற்குத ் ்தரெயான அளவில் அெற்ரறத ்தருமாறு ் ்கட்்ப்தாகும். 
'எப்பன ்நைம் இருந்துவ்காள் ெந்துவிடுொன'' என்ப்தன அரத்தம், மி்க 
அண்ரமயில் இருக்கினற ஒருெர உட்ன ெந்துவிடுொர என்ப்தாகும்.

''எப்பன வ்பாறுததிருந்்தால் அந்்த வி்பததிலிருந்து ்தபபியிருக்்கைாம்'' என 
்பதில் ெரும் எப்பன, சிறிய ்காைப்பகுதிரயக் குறிக்கிறது. ''எப்பன வ்பாறுத 
்தால் ொபபிட்டிட்்ட வெளிக்கிடைாம்'' அ்தாெது ெரமதது முடிந்து அடுபபி 
லிருந்து அெற்ரற இறக்கும் ் நைம் ெந்து விட்டது வ்காஞெம் வ்பாறு எனற 
அரத்தததில் இஙகு எப்பன ்பாவிக்்கப்படுகிறது.

''அஙகு ஆக்்கள் ெையில்ரைப்்பாை எப்பனுக்குப வ்பாறுததுப்்பாெம்'' 
என்பதில் மி்கச் சிறிய ்காைவெளிரய ெரையரற வெயகிறது. இவொறா்க 
எப்பன என்பது மி்கச்சிறிய ்காைவெளிரயயும், குரறந்்தளவு வ்பாருள்்கரளயும் 
சுட்டி நிற்கிறது.
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நட்சத்திரா
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கிட்னி என்கிற சிறுநீர்ப் பையில் உருவாகின்ற 
சிறுநீரகக் கல்்ால் அவஸபதைப்ைடும் சகாவுக்கு 

''டேய் மசசான் ஒரு ரின் பியர் வாங்கிக் குடிசசுப்டைாட்டு 
முக்கி மூத்திரம் டைய்்ஞசால் எல்்ாம் சரியாகிடும்'' என்று 
அறிவுபரகூறும் நணைர்கள் ை்பர நமது சமூகத்தில் 
கணடிருக்கிடறாம். நணைர்கள் மாத்திரமன்றி உறவினர் 
கள், குடிப்ைழக்கமுள்்ள முதியவர்கள், குடிக்கு அடிபம 
யாகியவர்கள் எனப் ை்ரும் இபதை ஒரு தைத்துவமாகடவ 
டைசித் திரிவார்கள். 

சிறுநீர்ப் பை எனப்ைடுகின்ற மூத்திரப் பையில் 
உருவாகின்ற கறகப்ள அகறறுவதைறகு பியபரப் 
ைரிந்துபரக்கின்ற ை்பர நமது சமூகத்தில் காண 
முடியும். சிறுநீரகக் கறகப்ள அகறறுவதைறகு பியர் எனப் 
ைடுகின்ற டைாபதைப் ைானம் உதைவுமா? பீர் குடிப்ைதைால் 
சிறுநீரகக் கறகள் அகலுமா? சிறுநீரகக் கறகப்ளச சிறு 
நீர்ப் பையிலிருந்து அகறறுவதைறகுப் பீர் ஏறறதுதைானா? 
என்்றல்்ாம் டதைடிப்ைார்த்தைால் உங்களுக்கு ஏமாறறடம 
மி்ஞசும். 

பின்னர் என் அப்ைடிச ் சால்கிறார்கள்...? அப்ைடிச 

்சால்லும் வழக்கம் எவவாறு ஏறைட்ேது...?
சிறுநீர்ப் பையில் உருவாகின்ற கறகப்ள அகறறுவ 

தைறகும், சிறுநீர்ப் பை, சிறுநீர் வாசலில் ஏறைடுகின்ற 
கிருமித் ் தைாறறுகப்ள அகறறுவதைறகும் நீர் அருந்துவது 
முக்கியமானது. மருத்துவர்களும் நீராகாரத்பதைடய முதைற 
கட்ேமாகப் ைரிந்துபரப்ைார்கள். சாதைாரண கா்ங்களில் 
அன்றாேம் 2 ் தைாேக்கம் இரணேபர லீறறர் வபரயி்ான 
சிறுநீர் ்வளிடயறறம் ஏறைடும் அ்ளவுக்கு நீபர உள் 
்்ளடுப்ைது அவசியம். இதுடவ கிருமித் ் தைாறறு அல் 
்து சிறுநீரகக் கல் ஏறைடுமிேத்து 200 மில்லி லீறறர் 
நீராகாரத்பதை ஒரு மணிடநரத்துக்கு ஒரு தைேபவ உள் 
்்ளடுக்க டவணடும் என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள். 

அந்தை வபகயில் பியரும் ஒரு நீராகாரமாக இருப் 
ைதைால் குடி விரும்பிகள் தைங்கள் வசதிக்ககு பியபர சிறு 
நீரகக் கல் அகறறியாக வடிவபமத்துக்்காணோர்கள். 
மறறும்ைடி அதைறகுச சிறுநீரகக் கறகப்ள அகறறும் எவ 
விதை திறனும் இல்ப். அது ஒரு நீராகாரம் என்ைபதைத் 
தைவிர சிறுநீரகக் கறகப்ள அகறறுவதைறகு அதைனால் 
துளியும் முடியாது. 

''பீர் குடித்தால் சிறுநீரகக் கல் அகலுமதா?''
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மருத்துவர் சி.யமுனாநந்ா

தூய நீரை உள்ளெடுப்பதில் பின் 
னடிக்கின்்றவர்களும் ப்போரைரய 
விரும்பு்பவர்களுமோ்க இரைந்து 
பியர குடிதைோல் சிறுநீை்கக் ்கல் அ்க 
லும் என்்ற ்்போயயோன ்கருதரைத 
ைம்ரமச் சுற்றியுளளெவர்களுக்குப 

்பைபபித ைமது ஆரைரய நிவரததி 
்ையகின்்றனர. பியைோல் பவறு 
ஏைோவது ்பக்்கவிரளெவு்கள ஏற்்பட 
வோயபபுணபட ைவிை சிறுநீை்கக் ்கல் 
அ்கலோது. பியர குடிதைோல் சிறுநீை்கக் 
்கற்்கள அ்கலும் என்று ் ைோல்வைற்குக் 

்கோைைம் பியர பிரியர்கள பியர குடிப 
்பைற்்கோ்கத ைமக்குளளும் ைம்ரமச் 
ைோரந்ைவர்கள மததியிலும் ஏற்்படுத 
திக்்்கோளளும் ைோட்டுபப்போக்ப்க 
ைவிை பவறில்ரல.

ைற்ப்போரைய ் ்போருளெோைோை ் ெருக்்கடி மக்்களில் 
்்பருமளெவோபனோரைப ்போதிததுளளெது. இந்ைப 

்போதிபபு நிரலயில் அதிமுக்கியமோனரவ்களெோ்க மக்்க 
ளின் ்பசியிரனக் குர்றதைல், ்பட்டினியிரனக் குர்றத 
ைல், ப்போைோக்கின்ரமயிரனக் குர்றதைல் ஆகிய 
்ையற்்போடு்கரளெ உடனடியோ்க ெரடமுர்றப்படுததுவது 
அசியப்படுகின்்றது. 

ெோட்டில் அததியவசியமோன ் ்போருட்்களுக்குத ைட் 
டுப்போடு ்கோைப்படுகின்்றது. உைவின் விரல அதி்கரித 
துக் ்கோைப்படுகின்்றது. ப்போதிய உைவின்ரமயோல் 
சிறுவர்கள, குழந்ரை்கள, ்கரப்பவதித ைோயமோர்கள அதி 
்கம் ்போதிக்்கப்படுகின்்றனர. சிறுவர்களில் 20 ைைவீைத 
தினருக்கு பமல் ப்போைோக்கின்ரமக்கு உளளெோகி உள 
ளெனர. ்பல குடும்்பங்கள வறுரம நிரலக்குத ைளளெப 
்பட்டுளளென. இரை அடிமட்ட மனிைக் குழுமங்களுக்குள 
அதி்கம் உைைமுடிகி்றது. 1940்களில் வங்கோளெததில் 
ஏற்்பட்டது ப்போன்்ற்ைோரு நிரலபய ைற்ப்போது இலங 

ர்கயில் ஏற்்பட்டுளளெது.
உைவுப ்பற்்றோக்குர்ற, எரி்்போருள ைட்டுப்போடு, 

மருந்துப ்பற்்றோக்குர்ற என்்பன ைோழந்ை வருமோனம் 
உளளெவர்கரளெ அதி்கம் ்போதிக்கின்்றன. வைதி உரடய 
வர்கள உைரவ என்ன விரல ் ்கோடுததும் ் ்பற்றுக் 

்்கோளளெத ையோைோ்க 
உளளெனர .  பமலும் 
வைதி்பரடதை வர்களின் 
ஆடம்்பைச் ்ைலவீனங 
்கள ைமூ்க வறுரமரய 
மூடி மர்றக்கின்்றன. 
வீட்டுக்குத பைரவயோன 
்்போருட் ்கரளெக் ்்கோள 
வனவு ்ையைல் ்்போது 
வோ்கக் குர்றந்துளளெது. 
்்போருள்கள இ்றக்குமதி 
்ையயப்படுவதும் குர்ற 
ந்து ் ைல்கி்றது. எரி்்போ 
ருரளெபப்போலபவ கிரட 
க்கும் உைவு, மருந்துப 
்்போருட்்கரளெச் ைமமோ்கப 
்பஙகிடும் முர்றரம்கள 
உருவோக் ்கப்படபவண 
டும்.

ைற்ப்போரைய ்்போரு 
ளெோைோை ்ெருக்்கடி மனி 
ைோபிமோன ் ெருக்்கடி

ப�ொருளொதொர இடரர 
எதிரபகொள்ளும் சமூக அணுகுதல்

ப�ாதிய உணவின்மயால் 
சிறுவர்்கள், குழந்்்கள், 

்கர்்ப�வதித் ் ாயமார்்கள் அதி்கம் 
�ாதிக்க்ப�டுகின்றனர். 

சிறுவர்்களில் 20 
ச்வீ்த்தினருககு பமல் 

ப�ாசாககின்மககு உள்்ாகி 
உள்்னர். 
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 நிலையிலை 
ஏற்படுத்தைாம். இச் 
சந்தர்ப்பததில் சமூக 

முன்ைாடித 
திட்டஙகலை 

நெறி்ப்படுத துவது 
அததியவசியமா 
கின்றது. இலவ 

'்பசியிலை்ப ் ்பாககல்', 
'்படடினியிலை 

அகற்றல்', '்வலை 
வாய்்பபிலை வழஙகல்' 

ஆகிய இைககுகலை 
அல்ட்பலவயாக 

அலம்தல்்வண்டும்.
்தற்்பால்தய சூழலில் 

காண்ப்படும் சமூக 
அலமதியினலம 
நிலைலய ்பா்தக 

சூழ்நிலைககு இடடுச் 
நசல்ைககூ்டாது. 

அரசியல் பி்றழ்வுநிலை 
்பனைாடடு உ்தவிகலை்ப 

ந்பறுவதில் ்த்டஙகல் 
கலை ஏற்படுததும். 
இலவ அலைததும் 

சமூகததில் வறுலமயாை 
மககலை அதிகம் 

்பாதிககும். 
்மலும் ொம் சமூகம் 

சாரந்த கூடடு்றவு 
அலம்பபுககலை 

ஏற்படுததி 
அததியாவசிய ந்பாருட 
கலை அலைவருககும் 
ந்பறறுக நகாடுகக வழி 
சலமத்தல் ் வண்டும். 

உணவு உ்தவித திட்டங 
கலை வறிய மககளுக 
கும் ந்பறறுக நகாடுத 

்தல்்வண்டும். 
விவசாயி கள் 

ஊககுவிகக்ப்ப்டல் 
்வண்டும். கூடடு்ப்பண் 

லணகள் 
உருவாகக்ப்ப்டல் 

்வண்டும்.
எமது பிர்்தசததில் 
சமூக்ப ்பணியிலை 
முனநைடு்ப்ப்தறகு 

மிகவும் உறுதுலணயாக 
சமூக நிறுவைஙகளும் 

கிராமியக 
கட்டலம்பபுககளும் 

அலமகின்றை. 
இவறறின ஊ்டாக 

ந்பாருைா்தார மீடசித 
திட்டஙகலை 

ெல்டமுல்ற்ப்படுததுவது 
ெம் க்டலமயாகும்.

திலர்ப்ப்டம் என்பது விதயாசம் 
காடடுவது. பிரம்மாண்்டமாை 

உைகம் கலைலயயும், வியா்பாரதல்த 
யும் கைலவயாககுகி்றது. ெல்ை திலர்ப 
்ப்டம் வியா்பாரம், கலைககு இல்ட 
யிைாை பிரிலவ ஒனறிலணககி்றது.

திரைப்படம் என்ன செய்கிறது?
ெவீை உைகில் மிக்பந்பரிய கவரச் 

சியாை அம்சமாை்தால், திலர்ப்ப்டம் 
எல்ைாவறறு்டனும் ந்தா்டரபு நகாண் 
டுள்ைது. ்வறு்பாடுகலைக நகாண்டி 
ருந்தாலும் அடி்ப்பல்டயில் இ்றந்த, 
நிகழ், எதிரகாைஙகளில் காைதல்த 
புரிநது நகாள்ைச் நசய்கி்றது. உைகம் 
முழுவதும் எ்ப்்பாதுமிருககும் விதயா 
சஙகலை்ப ்பறறியது திலர்ப்ப்டம். வாழ் 
கலகயின பிரகாசஙகலை இலணக 
கும் ்பாரலவயாகி்றது. ்பண்்பாடு, ொடு 
கள், மககலை இலணககும் மு்தல் ்தர 
வழியாகும் திலர்ப்ப்டம்.

திரைப்பட விழாக்கள்
உைகம் முழுவதிலிருநதும் வரும் 

திலர்ப்ப்டஙகலைக காணவும் அல்ட 
யாைம் காணவும் திலர்ப்ப்ட விழாககள் 
மிகவும் சுவாரஸயமாைலவ. எவவ 
லக்ப பிரச்சிலைகள் முககியமாைலவ 
என்பல்த ஒருவர அறிநது நகாள்ை 
ைாம். அரசியலை வி்டவும் முகயதது 
வம் வாய்ந்த பிரச்லைகலை இலணத 
தும் ஒருஙகிலணததும் முடிவாகி்றது.

ெல்ை திலர்ப்ப்டஙகலை அல்ட 

யாைம் காண ந்தாழில்்தைம், ஒரு 
ெல்ை ஸகிரி்பல்ட முழுலமயாககுவது, 
ெல்ை ெடிகரகள், ெல்ை இயககம் என 
்பது குறிதது ்தனி்ப்பட்ட முல்றயில் 
்பாரககி்்றன. ெல்ை ந்தாழில் நுட்பத 
திறகாக உறுதுலண புரிகி்றது. எை்வ 
திலர்ப்ப்டஙலகலை்ப ்பாரககி்ற்்பாது 
தி்றலமயின ந்பாலிலவ ொன ்பாரக 
கி்்றன. ய்தாரத்தமாை க்தா்பாததிரங 
கள் ய்தாரத்தமாை பிரச்லைகளு்டன 

்தற்்பால்தய காை சூழலை பிரதி்பலிக 
கும் உண்லமயாை்ப ்ப்டஙகலை ொன 
விரும்புகி்்றன.

ைஷ்யன திரைப்படம், ஹாலிவுட் 
மற்றும் ்பாலிவுட் :

ரஷயத திலர்ப்ப்ட உைகில் யுஎஸ 
எஸஆர ககு முநதிை நிலை என்பது 
புதிய முன்ைற்றஙகளுககாை ஆச்சர 
யமாைலவ, ஆைால் அது ் ்தலவயாை 
முல்றயல்ை, எ்ப்்பாதும் இருநது 
வரும் ெல்ை திலர்ப்ப்டஙகள் முககிய்ப 
பிரச்லைகலை ஆழமாக விவாதிககி 
்றது.

j piug ;glk ;!
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வாசிப்புப் பண் 
பாடு எனபது மிக 
நீண்்ட காலமாக ஒரு 
வழிப்பட்ட பண்பா்டாக இருந்தது. அ்தாவது வனபிரதி 
வாசிப்புப் பண்பா்டாகவவ இருநது வந்தது. கககளால் 
த்தாடடுணரப்படும் அச்சுத் ்தாளககள வாசித்து வந்த 
ஒரு வழிமுகையாகவவ இருந்தது.

இருபத்வ்தாராம் நூறைாண்டின த்தா்டககம் மு்தல் 
எனறு த�ால்லலாம், இந்த வாசிப்புப் பண்பாடு வனபிரதி, 
தமனபிரதி என இருவககப்பட்ட்தாக மாறைம் தபறைது. 
�மூகவகலத்்தளஙகளின வபதரழுச்சி தமனபிரதிகள 
ஊ்டான வாசிப்புப் பண்பாடக்டயும் மினனியல் புத்்த 
கஙககளயும் ககல இலககிய இ்தழககளயும் தபருமளவில் 
உறபத்தியாககியுளளது.

யாழப்பாணத்தின புைநகரான தகாககுவிலில் இயஙகும் 

வளரமதி �ன�மூக 
நிகலயம் வனபிரதி 
களாக தவளியிட்ட 
உளளம் ககல இலக 
கிய �மூக காலாண் 
டி்தழின அண்கமய 
தமனபிரதி இ்தழ 
ககள வாசிககும் 
வாய்ப்புக கிக்டத் 
்தது. உளளம் இ்தழ 
அச்சுப் பிரதியாகவும் 
தவளிவநதுளளது.

்தரமான எழுத்துக 
ககள எழுத்்தாளரக 
களத் வ்தடி எடுத்து 
இலககிய �ஞ்சிகக 
ஒனகை தவளியிடு 
வ்தன வலிகய களத் 
தில் நிறபவரகள உணர 
முடியும்.

உளளம் �ஞ்சிகக 
யின 2022 ஆம் 
ஆண்டின ஏப்பிரல் 
- யூன இ்தழ  158 பக 
கஙகளில் தவளியாகி 
உளளது. அடக்டப் 
ப்டத்தின குறியீடடு 
ஓவியம் பாரப்பவர 
ககள,  எனன ஏது 
தவனறு முடிதவடுக 
கச் சில நிமி்டஙககளச் 
த�லவி்ட கவககிைது.

உளளத்தின உள 
ள்டககம் வாசிப்பவரகளின பலவி்த இர�கனகளுககும் 
தீனி வபா்டக கூடிய்தாக உளளது.முககியமாக ஆககங 
ககள எழுதியவரகளது �மகால வரணப் புககப்ப்டஙக 
ளு்டன ஆககஙகள பிரசுரமாகி உளள்தகனக குறிப் 
பி்டலாம்.

த�ாந்தப் தபயவரா புகன தபயவரா ஆகக கரத்்தாவின 
முகம் த்தரியாமல் வாசிப்கப வா�கன க்டநது வபாகக 
கூ்டாது எனை நிகலப்பாடக்ட வரவவறகிவைன. இந்தப் 
பண்பாடு �மகாலத்தில் தபருமளவில் ்தமிழ இலககிய 
உலகில் கக்டப்பிடிககப்படுகிைது குறிப்பி்டத்்தககது.

இலஙககயின ்தறவபாக்தய தபாருளா்தார தநருகக 
டிககான காரணஙகளும் தீரவுகளும், இலஙககயின கல்வி 

வே
த
நா

ய
கம்

 த
வே

ந்தி
ரன்

உள்ளதை உள்ளபடியே கூறும் 

'உள்ளம்'



thukyu;12
  27 ஆவணி - 02 புரட்டாதி  2022

  27 ஆவணி - 02 புரட்டாதி  2022

முறைறை, புலம்பெயர்தல் 
ஊடாக உருவாகும சமூகக் 
கடடறைப்பு, ஈழத்துச் சினிைா, 
்தஙக மு்தலீடு  உள்ளிடட 
பெல்்வறு சைகால விடயங 
கறை ஆராயும கடடுறரக 
றையும அற்பு்தைான கற்த 
கள், கவிற்தகறையும 
்தாஙகி இந்த இ்தழ் ்வளி 
வநதுள்ைது. குறிப்பொக 
்காடி எனை புகழ்்பெற்ை சிறு 
கற்த ைறு பிரசுரம ் சயயப் 
பெடடுள்ைது.  இற்தத்்தவிர, 
சிறுவர கற்த ஒனறும இடம 
்பெற்றுள்ைது.

வழறையான ைரபு சார 
ந்த கறல இலக்கிய இ்தழ் 
எனை பெரப்பிலிருநது ைாறு 
பெடட ் வ்வறு கைஙகறை 
உள்ைடக்கி உள்ைம ைலரந 
துள்ைது சிைப்பிற்குரியது. 
சஞ்சிறகயின சைகால உல 
கத்ற்தப் பெடம பிடித்து ைலரந 
துள்ைது கனதிறய அதிக 
ரித்துள்ைது.

இதில் எனக்குப் பிடித்்த 
அமசஙகளில் ஒனைாகச் 
்சால்விறழ எனும ்பெய 
ரில் உள்ை குறுக்்கழுத்துப் 
்பொடடிறயச் ் சால்லலாம. 
குறுக்்கழுத்துப் ்பொடடி 
பெறழய்்தாரு எழுத்துப் 
பெணபொடாக இருந்தாலும 
அ்தன ்ைாழி ஆளுறை 
யின கனதி உயரியது.

உள்ைத்தின ஆக்கங 
கறை உள்ைபெடி ் சால்லப் 
்பொனால் கருத்துறர மிக 
நீணட்தாக அறையும. 
இந்த இறலக்கிய இ்தழின 
ஆசிரியர, ஆசிரியர குழாத் 
தின ்சாரவிலா்த ்்தடல் 
மூனறு ைா்தஙகள் வறரயில் 
்சாரவிலாைல் இரசித்து 
இரசித்து வாசிக்கக் கூடிய 
அற்பு்தைான கறலப் ் பொக் 
கிச்ைானறைத் ்தநதுள்ைது.

இ்தறன சமூக வறலத் 
்தைஙகள் ஊடாக அறனத் 
துலகத் ்தமிழ் கூறும நல்லு 
லகிற்கும பெகிர்தல், வாசிக் 
கச் ் சய்தல் எனும பெணிறய 
முன்னடுத்்தல் சாலச் 
சிைந்தது.

உள்ைற்த உள்ைபெடி்ய 
கூறும உள்ைத்தின ் ்தாடரச் 
சிக்கு எழுத்துலகம ் ்தாடர 
நதும றக்காடுக்க ் வண 
டும.

எஙகு பொரத்்தாலும டிப்ரஷன டிப்ரஷன என்ை புலமபுகிைரகள் எனறு 
சீனி எழுதியிருந்தார.  ஆைாம, உணறை்தான.  ஆனால் எனக்கு 

டிப்ரஷன எனைால் எனன எனறு ் ்தரியாது.  ் ்தரிந்தவரகறைத் ் ்தரியும.  
ஆனாலும டிப்ரஷன எனைால் எனன எனறு ்்தரிநது ்காள்ை்வ முடிய 
வில்றல. எனக்கும டிப்ரஷன வநதிருக்கலாம.  ஆனால் அது்தான டிப்ரஷன 
எனறு கணடு்காள்ளும ஆற்ைல் எனக்கு இல்லாதிருநதிருக்கலாம.  டிப்ரஷ 
னுக்குத் ்தமிழ் வாரத்ற்தயும ் ்தரியவில்றல.

எனக்கு உணவு விஷயைாகத்்தான டிப்ரஷன வருவ்தாகத் ் ்தானறுகிைது.  
அ்தாவது, அந்த ைன உணரவு்தான டிப்ரஷன எனைால்.

்நற்று அனனபூரணியிடம ் சால்லி றக ைணம எனை உணவகத்திலிருநது 
நணடுக் குழமபு வரவறழத்்்தன.  பொரத்்தது்ை ஏற்பெடட ைன உணரறவ 
டிப்ரஷன எனறு்தான ் சால்ல்வணடும.  மீணடும களி.  மீணடும ் சறு.  ஒரு 

டமைர ்தணணீறர ஊற்றி சுட றவத்து 
உண்டன.  ஏ்்தா பெரவாயில்லாைல் 
இருந்தது.

நான ஒரு ரசம அடிக்ட எனறு சமீ 
பெத்தில்்தான ்்தரிநது்காண்டன.  
ரசம இல்லாைல் என சாப்பொடு முழுறை 
அறடயாது. ஆனால் பெல உணவகஙக 
ளில் ரசம றவக்கத் ்்தரிவதில்றல.  

ஒரு சில இடஙகள் விதிவிலக்கு.  ் ஷ்ரா ் �ாம ஃபுட பெரவாயில்றல.  அ்்த 
்பொல் வாணி ஷஙகர கிச்சனும நனறு.

்நற்று அறடந்த டிப்ரஷன காரணைாக, இனறு சுப்ரீம மீன கறட எனை 
கறடயிலிருநது ்நய மீன வரவறழத்்்தன.  ஒனபெது ைணிக்கு ஆரடர 
்காடுத்்தது.  இனனும வருகிைது.  இற்தத் ்தடடச்சு ் சயயும்பொது ைணி 
பெதி்னானறு.  இப்பெடி வரும மீன எப்பெடி இருக்கும எனறு ் ்தரியவில்றல.  
ஜாரஜ் டவுனிலிருநது வர்வணடும. ஆள் கிைமபி விடடார எனறு 
்்தரிந்தது.  இனி்ைல் அலுப்பு பொரக்காைல் நா்ன்தான கறடக்குச் ் சனறு 
மீன வாஙகி வர ் வணடும ் பொலிருக்கிைது.

  ***   ***   ***
சுப்ரீம மீன கறடக்கு இன்ைாடு டாடடா காணபித்து விட்டன.  ஒனபெது 

ைணிக்கு ஆரடர ் காடுத்து பெதி்னானைறர ைணிக்கு வந்தது.  மீன நனைா 
கத்்தான இருநத்து.  ஆனால்- அரசு மீன அஙகாடியில் மீன விறல ் லாக்கல் 
மீன ைாரக்்கடறடவிட இரடடிப்பொக இருக்கும.  இந்த சுப்ரீம மீன கறடயில் 

bg ;u\idg ; Nghf ;f bg ;u\idg ; Nghf ;f 
Xu ; vs pa cghak ;Xu ; vs pa cghak ;

சாரு நிவேதிதா
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அரசு அங்காடியை விட அயர மட 
ஙகு அதி்ம்.  இன்று நகான் வகாஙகிை 
நநய் மீன் கில�கா என்்ன விய� 
என்று ல்டலடன்.  1900 ரூ.  ஒரு 
கில�கா, மக்லே!  யைவர்நேல�காம் 
எத்தய்ன அதிர்ஷடைகாலி்ள் என்று 
நிய்னததுக ந்காள்ளுங்ள்.  விய� 
யைக ல்டடதும் எ்னககுப் புத்த்ப் 
பிரிைர்ளின் அங்�காய்ப்பு ஞகாப்ம் 
வந்தது.  ஆயிரம் பக்ப் புத்த்ததுககு 
ஆயிரம் ரூபகாய் விய� யவத்தகால 
ஐலைகா ஐலைகா விய� அதி்ம் என்று 
அழுகிறகார்லே, இப்படி வஞ்சிரததின் 
விய� கில�கா 1900 ரூபகாய் என்றகால 
ைகாரகாவது அது பற்றிக ் வய�ப்படுகி 
லறகாமகா?

மு்தலில சின்்ன நவங்காைதய்தயும் 
பூணயடயும் உரிதது யவததுக ந்காண 
லடன். மீய்ன ஏற்்்னலவ சுத்தம் 
நைய்திருந்தகார்ள். அ்த்னகால்தகான் 
அந்த விய� லபகா�. அவநதி்கா ்தைகா 
ரகா் நைய்து யவததிருந்த குழம்புப் 
நபகாடியையும் உப்யபயும் மீன் துண 
டங்ளில ் �நது 'லமரில்னட' பணணி 
ல்னன்.  ஒரு மணி லநரமகாவது குழம் 
புப் நபகாடியில மீன் ஊறி்னகால்தகான் 
சுயவ கூடும். வறுக் லவணடிை 
மீய்னயும் அல்தலபகால நைய்ல்தன்.  
அதில மடடும் நீருககுப் பதி�கா் 
எலுமிசயை ைகாறு லைரதல்தன்.

்தக்காளியையும் நறுககிக ந்காண 

லடன். ஏற்்்னலவ புளியை ஊறப் 
லபகாடடகாயிற்று.

மண ைடடியில எணநணெயை ஊற்றி 
சின்்ன நவங்காைதய்தயும் பூணயட 
யும் ந்காஞ்ைம் ் றிலவப்பிய�யையும் 
லபகாடடு வ்தககில்னன்.  எடுத்த எடுப் 
பில ்தக்காளியைப் லபகாடக கூடகாது.  
்தக்காளிககுப் பிறகு நவங்காைம் 
பூணடு எல�காம் லபகாடடகால நவங்கா 
ைம் பூணடின் பசயை வகாைம் லபகா்காது.  
பூணடும் நவங்காைமும் நன்கு வ்தங 
கிைதும் அதில ்தக்காளியைப் லபகாடடு 
இன்னும் ந்காஞ்ைம் எணநணெய் ஊற்றி 
வ்தககில்னன்.

லமரில்னட நைய்து யவததிருந்த 
மீனில இரணடு டம்ேர ்தணணீர 
ஊற்றி மீய்ன ல�ைகா்க ்ழுவி 
அந்தத ்தணணீயர ைடடியில இருந்த 
பூணடு நவங்காைம் ்தக்காளிக ்� 
யவயில ஊற்றி நன்கு ந்காதிக் 
யவதல்தன்.  பிறகு புளிக ்யரைல.  

மீணடும் ந்காதி.  ் யடசிைகா் மீய்ன 
எடுததுப் லபகாடடு இன்னும் ஒரு 
ந்காதி. ஐநது நிமிடம்்தகான்.  பிறகு 
ஒரு வகாணெலியில எணநணெய் விடடு 
்டுகு, சீர்ம், ் றிலவப்பிய� லபகாடடு 
்தகாளிதது குழம்பில விடடு, ஏற்்்னலவ 
நறுககி யவததிருந்த ந்காததுமலலித 
்தயழ ஒரு ய்ப்பிடியைப் லபகாடடு 
மூடி யவதல்தன்.  நநய் மீன் குழம்பு 
நரடி.

குழம்புப் நபகாடியில மீய்ன லமரி 
ல்னட நைய்வ்தற்்கா்க ் �ந்ததில ய் 
விரல்நேல�காம் இன்்னமும் எரிகி 
றது. அவநதி்காவிடம் உ்னககு எரி 
யுமகா என்று ல்டலடன். ''மிே்காய்த 
தூயேப் லபகாடடுக ்�ந்தகால ய் 
எரிைகா்தகா? இந்தல�காம் ஒரு லமட 
டரகா?'' என்றகாள்.

''முப்பது ஆணடு்ேகா் ஏன் நீ 
இய்த என்னிடம் நைகால�விலய�?''

மு்தலில நைகான்்னய்தலை மறுபடி 
யும் நைகான்்னகாள்.

எல�காம், வழி ்தவறி அப்ரகாமணென் 
ஒருவய்னக ்லைகாணெம் நைய்து 
ந்காணட அய்ைங்கார அ்ததுக்காரி 
ஒருததி நைய்யும் மீன் குழம்பு முயற.  
மற்றபடி, அப்ரகாமணெர்ள் மீன் குழம்பு 
எப்படிச நைய்வகார்ள் என்று நீங்ள் 
நைகான்்னகால அடிலைன் அடுத்த 
முயற அய்தயும் முைற்சிககிலறன்.

டிப்ரஷன் என்்றால் 
என்்ன என்று 
தெரிந்து 

த�றாள்ளவே 
முடியவில்்லை. 

எ்னக்கும் 
டிப்ரஷன் 

ேந்திருக்�லைறாம்.  
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சிறுதானியங்களில் முக்கியமானது தினன. தினனயில் பல 
ஊட்டங்கள் அ்டஙகியுள்்ளன. நீரழிவு ந�ாயா்ளர்களுக்கு 
ஏற்றது என்று பரிந்துனரக்்கபபடுகி்றது. உலகிநலநய அதி 
்கம் உறபத்தி செயயபபடும் சிறு தானியங்களில் ஒன்று. 
தினனக்்கதிரானது �ரியின் வானலபநபால பசனெ நி்றத்தில் 
்காடசியளிபபதால் ஆஙகிலத்தில் இனத 'சபாக்ஸ் ன்டல் 
மில்லட;'' என அனைக்கின்்றனர. உலகிநலநய அதி்கம் 
பயிரி்டபபடும் இரண்டாவது தானிய வன்க இது. 

முரு்கன் வயதான நதாற்றத்தில் சென்று வள்ளியி்டம் 
ொபபிடுவதறகுத் தினன மாவு ந்கட்டதா்கப புராணக் ்கனத 

யுணடு. அந்த்ளவுக்குப 
சபயரநபான தானியம் 
தினன. சுனவ மிகுந்த அனத 
இன்ன்றக்குப பயன்படுத் 
நவார குன்றவு. அத்த 
ன்கய தினனயில் இந்த 
வாரம் சபாங்கல் செயது 
சுனவபநபாம்.

தேவையான
ப�ாருள்கள...

தினண 1 ்டம்்ளர, பயறு அனர ்டம்்ளர, சீர்கம் ஒரு 
நதக்்கரணடி, மி்ளகு அனரத் நதக்்கரணடி, ்கறிநவபபினல, 
நதங்காய எணசணய, உபபு, ச�ய ஆகிய நதனவயான 
அ்ளவு.

தினனனயக் ்கழுவிச சுத்தபபடுத்திச சிறிது ந�ரம் நீரில் 
ஊ்ற னவயுங்கள். பருபனபயும் ்கழுவிச சுத்தபபடுத்தி நீரில் 
ஊ்ற னவயுங்கள். பானன ஒன்ன்ற அடுபபில் னவத்து அது 
சூ்டாகியதும் நதங்காய எணசணய ஒரு நமனெக்்கரணடிய 
்ளவில் விடுங்கள். நதங்காய எணசணய சூ்டாகியதும் 
சீர்கத்னதச நெருங்கள். ன்கநயாடு மி்ளகு, ்கறிநவபபினல 
ஆகியவறன்றப நபாடடுத் தாழியுங்கள். அவறந்றாடு ஊ்ற 
னவத்த தினண, உன்டத்த பயறு ஆகியவறன்றச நெரத்துக் 
கி்ளறுங்கள். பின்னர நீர நெருங்கள். ஒரு ்டம்்ளர தினணக்கு 
4 ்டம்்ளர நீர நெரக்்கநவணடும். பயறும் அனர ்டம்்ளர 
நெரத்திருபபதால் அதறகுமா்க 5 ்டம்்ளர நீர நெருத்துத் 
நதனவயான அ்ளவுக்கு உபபுச நெரத்து சில நிமி்டங்கள் 
வனர மூடி அவிய விடுங்கள். அவிந்ததும் இ்றக்கி ச�ய 
நெரத்துச சுனவயுங்கள். 

சமையல்
சமையல்

அதினல வாசிொனலயடிக்குப நபாவ 
சமணடு சவளிக்கி்ட ெங்கரியரும் வந்தார. 
நெந்நத நபானம். அஙன்க முருந்கெர தம்ப 
ருக்கு எனதநயா ச்காஞெம் ந்காவமாச சொல் 
லிக்ச்காணடிருந்தார. ''என்னபபா முருந்கெர 
ச்காஞெம் சூ்டாய இருக்கி்ற மாதிரிக் கி்டக் 
குது?'' எணடுச்காணடு இருந்திட்டன். தம் 
பரதான் ''அது ்கதிநரெணனண'' எணடு இழுத் 
துது ஒருமாதிரியாய.

''இல்னல! ்கதிநரெணனண உந்தக் 
்கானர�்கர ந்றாடடுபபக்்கம் நபான்னீங்கந்ள! 
சீயக்! கி்டந்த ந்கவலத்னதப படுந்கவல 
மாயல்நல ஆக்கி னவசசிருக்கி்றாங்கள்!'' 
எணடு நிபபாடடினார முருந்கெர. �ான் ''ஓஓஓ! 
என்னபபா முருந்கசு கிட்டத்தினல விழுந் 
சதழும்பினியந்ளா?'' எண்டதுக்கு தம்பர 
சிரிசொர. ''முருந்கெணனண நபானநதா விழுந் 
தநதா சதரியாது �ான் பட்டபாடு? ெரிஞசு 
நபானன்... �ல்ல ்காலம் ்காயசமாணடு 
மில்னல'' எணடு தம்பரதான் சொன்னார 
சவக்்கபபட்டபடி.

முருந்கெர ்காரணமில்லாமக் ச்காதிசசி 
ராது ஏநதா குத்து சவடடு்கன்ள அறிஞசிட 
டுநதா சதரியாது. அவறன்ற வானயக் கிண 
டுவசமணடுநபாடடு ''ஏனபபா முருந்கசு 
இன்டக்கின்டதாநன நராடடுப நபா்டாமலுக் 
குக் கி்டக்குது?'' எண்டன். ''உணணானணக் 
்கதிநரெணனண உனக்குத் சதரியாநதா? இல் 
லாடடில் என்னர வானயக் கி்ளறுகிறிநயா?'' 
எண்டார முருந்கெர.

''்கானர�்கர யாழபபாணம் ந்றாடன்டப 
பறறியல்நல ்கனதக்கிறியள்! அது �ான் 
நினனக்கி்றன் நபாடடுக் ச்கடுத்தாசசெண 

்கதிதேசன் ்காதேைோயன்
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டல்லே?'' எண்டு சங்கரியர் ்கதையிதலே ்சந் 
ைார். ''்�ாட்டுக் க்கடுதைாச்சா? அகைன்ன 
ண்தணை புதுசாய்...?'' எண்டு ைம�ர் இழுக்்க, 
''அ்ைா.. அது அசசுப் பிதை'' எண்டு முரு்்க 
சர் எரிசசலோய்ச கசான்னார்.

''அசசுப் பிதைகயண்டவுடத்னைான ஞா� 
்கம வருகுது, உந்ை மா்காணைப் ் �ப்�கெண்கடாரு 
்சாதித்ன நடக்குைாமல்லே, அந்ைச ் சாதித்னப் 
்�ப்�ரு்களிதலே எக்்கசசக்்கமா்ன பிதையளா 
மல்லே கிடக்குது?'' எண்டார் சங்கரியர். ''அப் 
பிடிகயண்டால வாததிமார் முைலிதலே ் ்கள்வி 
தயத திருததிப்்�ாட்டு ்�ந்து பிள்தளயள் 
எழுதி்ன விதடயதளத திருதைட்டும எண்்ட 
தும முதையிருக்்்கா என்ன்வா?'' எண்டு 
சிரிசசார் முரு்்கசர்.

''அதுக்கு உப்பிடி்யா ைதலேயங்கததிதலே 
�ாடததை்ய குைப்புைது? அதுகும ைமிழ்ப் 
�ாடததிதலே, ைமிழ்கமாழியும இலேக்கியமும 
எண்டதுக்குப் �திலோய் ை்கவலகமாழியும இலேக் 
கியமும எண்்டா?'' எண்டு சங்கரியர் எரிசச 
்லோதட கசாலலே முரு்்கசர் 'அதை விடப்�ா 
சங்கரி, குருக்்கள் _ _ _ _ _ குறைமிலதலே 
யில்லோ?'' எண்டார் சிரிப்்�ாதட. நாங்க 
ளுந்ைான சிரிசசம.

''க�ரிய இடங்களிதலேைான பிெசசத்னயளும 
க�ரிசாயிருக்குக் ்கண்டிய்ளா! நாங்கள் உது 
்கதள ்கண்டாலும கசய்யிெதவக்கு ் வதலேயள் 
வலுகூட எண்டு அனுைா�ந்ைான �ட்வணும-
இப்பிடிச சிரிக்்கக்கூடாது'' எண்டு நான கசான 
்னதுக்கும சிரிசசி்னம. ''சரியாச கசானனியள் 
்கதி்ெசண்தணை - பிள்தளயள் பிதைதயக் ்கண்டு 
பிடிசசுச கசான்னதுக்கு அதவயினதெ வாததி 
யாரும உப்பிடிதைான கசான்னவொம எண்டு 
எனதெ ் �ென கசான்னவன'' எண்டார் சங்கரியர்.

''எலலோப் க�ரிய இடங்களும எங்களிதலே 
ைா்்ன �ைகுகிைது - அது கிடக்்கட்டும - இப்� 
மண்கணைண்கணைய் என்ன மாதிரி?'' எண்டுது 
ைம�ர் திடீகெண்டு. ''வைக்்கம மாதிரிதைான சிவப் 
புக்்கலேரிதலே ைண்ணியாய்'' எண்டு முரு்்கசர் 
முடிக்்கயிலதலே ''விசயந்கைரிஞச ஆகளண் 
டல்லே நித்னசசன..'' எண்டு ைம�ர் முதைசசுக் 
க்காண்டு இழுக்்க முரு்்கசர் கநளிஞசார்.

''மமம - இப்�  ஒரு ்கதை்யா விளக்்க்மா 
இலதலே - வந்து இைஙகி்ன பிைகுைான ்காட் 
டுக்்்கா வரிதசக்்்கா அதுக்கும கியூஆறுக்்்கா 
இலலோட்டிலுக்கு ச்னததை சாப்�ாடு ைண்ணி 
்யாதட வரிதசயிதலே விட் டா குடுக்கிை கைண்டு 
ஆளுக்்காள் பிடி�ட உள்ளாதலேயும கவளியா 
தலேயும ்கள்ளச சந்தைக்குப் ் �ாகு டு்மா கைரி 
யாைல்லே?'' எண்டு சங்கரியர் கசாலலே ''ஓஓஓ 
முைலிதலே க�ற்ைால, டீசல ஏன எரிவாயுவும 
அப்பிடியல்லே ் �ா்னது?'' எண்டார் ைம�ர்.

''க�ரியதவைான முந்தி்ன அனு�வங்கதள 
தவசசு சரியா்ன முடிவுக்கு வந்து ச்னததுக்கு 
்நெ்காலேத்ைாதட கசாலலே்வணும. அப்பிடிச 
கசய்ைால அதவயினதெ கைாழிலேல்லே �லே�க்்கத 
ைாதலேயும �ாதிசசுப்்�ாகுடும'' எண்டு முரு்்க 
சர் சிக்்கலோ்ன ஏரியாவுக்குள்தள உள்ளடகவளிக் 
கிட்டார். ''இஞசார் முரு்்கசு. எலலோம அதவ 
ைான. யாமறி்யாம �ொ�ெ்ம!'' எண்ட�டி 
எழுமபி வந்திட்டன.

சந்ைர்ப்�ம என�து அதிஸடம எனகிை ஒரு விளக்்கமும 
எமமிதட்ய உண்டு. அதிஸடம என�து உதைப்பின மீது 
நமபிக்த்கயறைவர்்களது கசாதது. அலலேது ் சாம்�றி்களின 
கசார்க்்கம (கசார்க்்கம என�து உசசமா்ன ்கற�த்ன என�து 
நித்னவிருக்்கட்டும) ஆ்க ் சாம்�றி்களின நமபிக்த்க. இல 
லோை ஒனதை நமபுவைா்னது இருப்�்ன மீைா்ன நமபிக்த்கயீ்ன்ம 
ஆகும என�தை உணைர்ந்துக்காள்வது அவசியமா்னது. 
சந்ைர்ப்�ம ் வறு அதிஸடம (எனக்னைானறு இருந்ைால அது)
்வறு என�தில கைளிவு அவசியம்வண்டும.

சந்ைர்ப்�ங்கள் உள்ளதவ. உருவாக்்கப்�டவும கூடியதவ. 
எ்ன்வ த்கயாள்வது இலேகுவா்னது. த்கயாள்வது என�தை 
விட அைத்னத கைரிவுகசய்வதும �யன�டுததுவது்ம முக்கி 
யமா்னது. சந்ைர்ப்�ம என�து சூைல மீைா்ன கைாடர் அவைா 
னிப்பு மறறும அதிலிருந்து க�றுகிை ஒரு ்காலேததி்னது சீொ்ன 
ஓட்டம கைாடர்�ா்ன�ட்டறிவு என�வறறி்னது க�ாருதைமா்ன 
கைரிவு. குறிதை கசயகலோனறிற்கா்ன சந்ைர்ப்�ம கசயலிற்கா்க 
நாம கைரிவுகசய்யும ்காலேம எ்னவும க்காள்ளமுடியும.

கவறும்்ன ்காலேததை மட்டும ்கவ்னததிலக்காள்வது புததி 
பூர்வமா்னைலலே. கசயல கைாடர்�ா்ன அறிவு, ஆர்வம, க�ாருத 
ைம, கசயலதிைன, இயலுதம, விதளவு, ் ைதவ, அவசியம 
்�ானை விடயங்கதளயும ்கவ்னததிறக்காள்வது சிைப்�ா்னது. 
அவசியமா்னதுமகூட. எமது கசயல்களின விதளவு்கள் 
கைாடர்�ா்ன எதிர்�ார்ப்பு எந்ைளவும இருக்்கலோம. ஆ்னால 
அைத்னவிட சறறு அதி்கமா்க்வனும ் மலுள்ள விடயங்கள் 
்கவ்னததிகலேடுக்்கப்�டல்வண்டும.
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எதனையும் எவ்வாறு செய்து என் 
பதிலுள்ள க்ைம் எப்பவாது செய்து 
என்பதிலும் இருபபது அ்சியமவா 
ை்த. அதனைததவான் ெரியவாை ெந் 
தரபபததில் செயதல் எைபனதப பற் 
றிப ்பசிகசகவாண்டிருககி்�வாம். இந் 
தச் ெந்தரபபம் இயல்பவாக்் இருப 
பதவா? உரு்வாககபபடு்தவா? இரண்டு 
விதமவாயும் இருககககூடிய்த ெந்தரப 
பம். எபபடி?

்ணிகசமவான்றினை எடுததுககவாட் 
டுககவாக எடுததுகசகவாண்்வால் குறிதத 
ச்வாரு சபவாருளுககவாை ்களவி 
இயல்பவாகவும் எழலவாம். உற்பததியி 
்லற்பட்் த்ஙகல், திடீர அறிமுகத 
தவால் னகயிருபபு குன�ந்்தவா முடி் 
ன்ந்்தவா கூ் ஏற்ப்ககூடியது. 
வினலனயக கண்்படி அதிகரிதது 
கூடிய இலவாபதனத குறுகிய கவாலததுள 
ஈட்்முடியும். அ்த்்ன்ள குறிதத 
சபவாருன்ளச் ெந்னதயிலிருந்து மன� 
தது (பதுககி) ் களவினய உரு்வாககி 
(இரகசியமவாை முன�யில்) கூடிய 
வினலயில் விற்றும் அதிக இலவாபமீட்் 
முடியும். இது உரு்வாககபபட்் ெந் 
தரபபம்.

இது்் அரசியலிலும் ெரி ஆன் 
மீகததிலும் ெரி ந்ந்து்ருகி�து. 

்தன்னய ெரியவாக மதிபபீடு செய்த 
னூ்வாக இலகு்வாக ெவாததியமவாககப 
ப்ககூடியது. ்தன்னய இைஙகவா 
ணல் மற்றும் அந்த் ்ன்ளயில் அதனை 
ஈடுசெயதல் என்ப்ற்ன�ககூ் (ெரி 
யவாை) ெந்தரபபமவாகக சகவாள்ளமுடியும். 
சமவாததததில் ெந்தரபபம் என்பனதக 
கண்்ன்தல் எமககுள்்ள்ய ந்க 
கும் ஒரு சதவா்ருறு செய்ல. அது 
ச்ளிபபு�ச்சூழல் சதவா்ரபவாை உள 
்ளக செயல்வின்ள்்.

ச்ளிபபு�ச் சூழல் சதவா்ரபவாை 
உள்ளகச் செயல் வின்ள்வா? அபபடி 
சயவான்று இருககி�தவா? இருகக முடி 
யுமவா? ்பவான்� விைவாககள எழுகின் 
�ை்வா? எழ்்ண்டும். ச்ளிபபு�ச் 
சூழல் சதவா்ரபவாை உறுததுனகயவாைது 
எமது ஐம்சபவாறிகள ் வாயிலவாக எமக 
குக கிட்டுகி�து. அது எம்மி்மிருககி� 
மைததிைது அறிதல், புரிதல் அடிப 
பன்யில் நிரலவாககபபடுகி�து. ் தன் 
எதிர ் தன்யற்�து, அ்சியமவாைது 
எதிர அைவா்சியமவாைது, ெவாதகமவாைது 
எதிர பவாதகமவாைது, நன்னமயவாைது 
எதிர தீனமயவாைது ்பவான்� முரணி 
க்ளவாலவாககபபட்் எமது உள்ளக இருப 
புகன்ள ் களவிக்ளவாயும் பதில்க்ளவாயும் 
ஆகக முயல்கி�து.

்களவிகளுககவாை பதில்கள எமது 
நம்பிகனக, நம்பிகனக எை நம்பிக 
சகவாண்டிருககி� நம்பிகனகயீைம், 
நம்பிகனகயீைம் எை நம்பிகசகவாண்டி 
ருககி� நம்பிகனக, நம்பிகனகயீைம் 
எை ஏ்தவா ஒரு ் டி்தனதத தைது 
தீரமவாைமவாக எடுததுகசகவாளகின்�ை. 
இன் எமது மைதிைது உரு்வாககமவாக 
இருந்துசகவாளகி�து. ஏற்கை்் 
மைதனத ஆககிரமிததிருககி�ன் 
என்்யவா அன் ெவாரபவாை தீரமவாை 
மவாக்் அ்ைகமவாக இருந்தும் விடு 
கின்�ை. மவா�வாக அனமந்துவிடின் மைம் 
்பதலிததுப்பவாகி�து. விபரீதமவாகப 
்பவாயவிடுகி�து.

ஆைவால் மைந்தவான் ஓரி்ததிலிருந் 
தறியவாததவாயிற்்�? தவாைன்ந்த தீர 
மவாைம் ெரியவாைதவா? த்�வாைதவா? எை 
மீண்டும் ெலைபப்த சதவா்ஙகுகி�து. 
எடுதத தீரமவாை்ம இப்பவாது ்கள 
வியவாகி விடுகி�து. ஆகப பதிலுககுப 
பதிலவாக ் களவி்ய மீண்டும் கின்த 
திருககி�து. இதைது சதவா்ஙகு புளளி 
ம�ந்து ்பவாக சுழலதசதவா்ஙகுகி�து 
எண்ணம். அது எப்பவாது ஓய் 
ன்யும்? ெவாவின்்பவாதவா? சிந்திப்பவாம்.

வீட்டில் செல்லப பிரவாணிகள ்்ளரபப 
தற்கும் முடி உதிர்தற்கும் சதவா்ரபு இருககி�து 

என்�வால், சமவாட்ன்த தனலககும் முழஙகவாலுககும் 
முடிச்சுப ் பவாடு்தவாகததவான் நினைபபீரகள. ஆைவால், 
அதுவும் ெவாததிய்ம! எபபடி?

என் மருதது் நண்பரகளில் ஒரு்ர ெருமநல மருத 
து்ர. அ்ர செவான்ை ெம்ப்தனத உஙகளுககுப பகிரந் 
தவால் அது புரியும்.

இல்லததரசி புனிதவா சரவாம்பவும் ் ெதியவாை்ர. வீட் 
டில் நவாய, பூனை, கிளி எை ''செல்லஙகன்ள'' ் ்ளரப 
பதில் பிரியம் சகவாண்்்ர. அ்ருககு ஒருமுன� தனல 
முடி உதிரும் பிரச்சினை மவாதககணககில் நீடிததது. அ்லவா 
பதி, ் �வாமி்யவாபதி, ் நச்சு்ரவாபதி, சிததவா எைச் ெக 
லதனதயும் பவாரததுவிட்்வார. அ்ருன்ய தனலயில் 

பூஞனெ இருபபதுதவான் முடி உதிரக கவாரணம் என்று 
எல்்லவாரும் ்கவாரஸ் பவாடிைவாரகள. ஆைவால், அதிலி 
ருந்து மீ்ளததவான் ் ழி செவால்லவில்னல. அ்ர சிகிச்னெ 
சபறும்்பவாது மட்டும் முடி உதிர்து நிற்பதும், சிகிச் 
னெனய நிறுததியதும் மறுபடி ் ்தவா்ளம் முதுகில் ஏறிக 
சகவாள்துமவாக நவாட்கள க்ந்தை.

கன்சியவாக, அ்ர என் நண்பனரச் ெந்திததிருககி�வார. 
அப்பவாது அ்ருன்ய ் ்ளரபபுப பூனைககும் ெருமத 
தில் பிரச்சினை. நண்பரின் மருதது்மனைககு ் ரும் 
்ழியில் விலஙகுநல மருதது்ரும் இருந்ததவால், அஙகு 
பூனைககுச் சிகிச்னெ சபற்றுகசகவாண்டு, அ்ருககுச் 
சிகிச்னெ எடுகக ் ந்திருககி�வார. அப்பவாதுதவான் இதத 
னைக கவாலமும் புரிப்வாது இருந்த புனிதவாவின் புதிர 
அவிழந்தது.
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புனிதாவின் சரும ந�ாயும் அவர் 
பூனைக்கு இருநத சரும ந�ாயும் 
ஒன்றுதான். புனிதா அநதப் பூனைனை 
மடியில் னவத்துக்்காண்டு முகம் 
உரசிக் ்காஞ்சுவார் என்்பதால், 
பூனையிடமிருநது புனிதாவுக்கு அந 
தச் சரும ந�ாய் ஒட்டிக்்காண்டு 
விட்டது. இநதக் ''கம்்பசூத்திரத்னத''’ 
என் �ண்்பர்தான் கண்டுபிடித்திருக் 
கிறார். எைநவ, புனிதாவிடம், ''இந 
தப் பூனையின் பிடியிலிருநது வில 
கிைால்தான் உஙகள் தனலயிலிருக்கும் 
பூஞ்னச விலகும். அப்புறம் உஙகள் 
தனலமுடி உதிர்வது நிற்கும்!'' என்று 
அழுத்தமாகச் ்சால்லியிருக்கிறார். 
அது உண்னமைாைதும், சநநதாஷம் 
தாளாமல், ஒரு 'டா்பர்நமன்' �ானை 
என் �ண்்பருக்கு அன்்பளிப்்பாகத் 
தநதிருக்கிறார்.

ஆக, முடி உதிரும் பிரச்சினைக்கு 
முடிவு கட்ட நவண்டுமாைால், தனல 
சீவும் சீப்பிலிருநது வளர்ப்புப் பிரா 
ணிகள் வனர கவனிக்க நவண்டும். 
அப்ந்பாதுதான் இதற்கு உண்னமைாை 
காரணம் ் தரியும்; சரிைாை சிகிச்னச 
எடுக்க முடியும்.

என்ன செய்யலாம்?
ஒன்னறச் ்சால்லிவிடுகிநறன். 

முடிப் பிரச்சினைக்காக விளம்்பர 
மருத்துவர்கனள �ம்்பாதீர்கள். அனு்ப 
வம் கூடிை சரும மருத்துவரிடம் 

ஆநலாசனை ்்பறுஙகள். இநதப் 
பிரச்சினைக்காை அடிப்்பனட நகாளானற 
முதலில் சரிப்்படுத்துஙகள். அதற்குச் 
சில குருதிப் ்பரிநசாதனைகளும் சரு 
மத் திசு ஆய்வும் நதனவப்்படும். 
அடுத்து, ''முடியின் நவர்க்காலில் 
உயிர் இருக்கிறதா? மறு்படியும் அனத 
வளரச் ்சய்ை முடியுமா?'' என்று 

்தரிநது்காள்ளவும் சிறப்புச் 
நசாதனைகள் உள்ளை.

தனலமுடி ஆநராக்கிைமாக 
இருக்க, குழநனத முதநல அக் 
கனற நவண்டும். முக்கிைமாக, 
முடி ்பராமரிப்பு, உணவின் மீதாை 
கரிசைம், �லம் காக்கும் வாழ் 
விைல் - இனவதான் அடர்த்தி 
ைாை முடிக்கு ஆர்கானிக் உரங 
கள். ஆைால், இன்னறக்குத் தும் 
ன்பவிட்டு வானலப் பிடிப்்பவர் 
கள்தான் அதிகம்.

திைமும் குளித்து முடித்து 
முடி உலர்நததும் ் காஞ்சமாகத் 
நதஙகாய் எண்்ணய் நதய்த்துக் 
்காண்டால் ந்பாதும். தனலக் 
குக் குளிக்க எநத ஷாம்பும் 
ஆகாது. சநதை நசாப்பும் சினகக்கா 
யும் �ல்லது. நேர் கண்டிஷைர் 
நதனவநை இல்னல. தனல வாருவ 
தற்கு மரச்சீப்புதான் சரி. கடிைமாை 
சீப்பிைால் அடிக்கடி தனலவாரிைால், 
முடியின் முனை பிளவு்படும். அதிக 
சூடாை ் வநநீரில் குளிப்்பது, நேர் 
டினரைர் ்பைன்்படுத்துவது, பிளீச் 
்சய்வது, தனலச்சாைம் பூசுவது, 
நேர் கலரிங - எல்லாநம முடிக்கு 
�ாம் ் சய்யும் துநராகம்.

தனலமுடி உதிரத் ் தாடஙகிைதுநம 
சில ோர்நமான் மாத்தினரகனளச் 
சாப்பிட்டு வநதால், அடுத்த முடி 
்காட்டாது. ஆைால், இது நிரநதரத் 

தீர்வு ஆகாது. 'மிைாக்சிடில்' (Mino 
xidil) எனும் னதலத்னதத் தடவ ஓர 
ளவு முடி வளரும். ஆைால், இநதத் 
னதலத்னதயும் ்தாடர்நது தடவ 
நவண்டும். அநதாடு ்டன்ஷனைக் 
குனறப்்பது, ்பர்பரப்ன்பத் தவிர்ப்்பது, 
குடும்்பத்தில் சச்சரவு இல்லாமல் 
்பார்த்துக்்காள்வது, கவனலகனளக் 

கழற்றிப்ந்பாடுவது, ந�ரத்நதாடு 
உறஙகுவது ந்பான்ற வாழ்க்னகமுனற 
மாற்றஙகளும் நதனவ.

விருந்தன்றால் இனிப்பு கட்டா 
ைம். முடி்ைன்றால் ஊட்டச்சத்து முக் 
கிைம். மீன், ஈரல், அடர் ்பச்னசக் காய் 
கறிகள், கீனரகள், ந்பரீச்னச, நகரட், 
முட்னட, ்பருப்பு, சுண்டல், ்பால், ்பால் 
்்பாருள்கள், சிறுதானிை உணவுகள், 
நசாைாபீன்ஸ், காளான், திராட்னச, 
ஆரஞ்சு, முநதிரி, மாதுனள, உலர் 
அத்தி, ்பாதாம், பிஸ்தா, வானழப் 
்பழம், ் �ல்லி, கறிநவப்பினல -முடிக் 
குப் பிடித்த உணவுகள் இனவ! சாப் 
பிட்டுப் ்பாருஙகள். கருனமைாை கூந 
தனல அள்ளி முடிைலாம்.

வழுக்கைககுச் சிகிச்்ெ!
காற்றில்லாத ்பலூைால் ்பறக்கமுடி 

ைாது. அதுந்பால் வழுக்னகக்கு மரு 
நது கினடைாது. பிஆர்.பி (PRP - 
Platelet Rich Plasma) சிகிச்னச சில 
ருக்கு உதவுகிறது. இது ்பைைாளியின் 
குருதியிலிருநது தட்டணுக்கனளப் 
பிரித்்தடுத்து, மறு்படியும் அவர்கள் 
தனலச் சருமத்தில் ஊசிமூலம் ் சலுத் 
தப்்படும் குருதிச் சிகிச்னச. இது சரிப் 
்படாதவர்களுக்கு 'முடி மாற்று சிகி 
ச்னச' (Hair transplantation) னக்கா 
டுக்கிறது. இதில் பின்ைநதனலயில் 
உள்ள முடினை நவநராடும் நதாநலா 
டும் எடுத்து வழுக்னக உள்ள இடத் 
தில் �ாற்று �டுவனதப்ந்பால் �டு 
கிறார்கள். வழுக்னகயில் முடி வளர 
இது ஒன்றுதான் தற்ந்பானதை வழி! 
தன் தடுப்்பாற்றல் (Auto immune 
disease) தரும் - அநலாபீசிைா ஏரி 
நைட்டா - எனும் ந�ாயின் காரணமாக 
முடி உதிரும் பிரச்சினை உள்ளவர் 
களுக்கு - ந்பரிசிடினிப் - (Baricitinib) 
மருநது ்பலன் தருகிறது. தனலயில் 
கத்தி்படக் கூடாது. ஊசி ்சாருகக் 
கூடாது என்றால், இருக்கநவ இருக்கி 
றது, ‘விக்!
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ப�ொதுமக்கள் ப�ொடக 
்கம் சகதி வொய்ந� 

அரசியல் ஆளுமம்கள் வமர 
அலறமவககும் ஒரு ப�யர் 
'ஸம�வவர்' எனும் உளவுநிரல். 
இயங்கு�ளம் ப்கொண்டு இயங் 
கும் அமைத்து டிஜிடடல் சொ� 
ைங்்களிலும் ஊடுருவி, நுமை்ந� 
சுவவட ப�ரியொமல் மமற்நதி 
ரு்நது, நமது �்கவல் இர்கசியங்்கமளக ம்கப�ற்றும் 
ஒற்றன�ொன இ்ந� ஸம�வவர். மற்றமவவ�ொல நொம் 
வ�மவயற்ற எம�யொவது கிளிக பசயது மவத்து, 
அ�ைொல் உள்வள நுமையும் ப�ொருள் இல்மல இது. 
�யைர் �ரபபில் எதுவுவம பசயயவில்மல (Zero Click) 
எனினும், ஒரு நுண்ணுயிரிவ�ொல இயங்கு�ளத்தில் 
இருககும் �லவீைங்்கமளப �யன�டுத்தி பநொடியில் 
சொ�ைங்்களில் உள்நுமை்நதுப்கொள்ளும். அத்�மை சகதி 
வொய்ந�து.

ஸம�வவர் எைப�டும் உளவுச் பசயலிமய உரு 
வொககி உல்க நொடு்களின அரசு்களுககும், இ�ர அமமப 
பு்களுககும் ப�ரும் ப�ொம்கககு விற்�து  இனமறய 
வ�தியில் லொ�ம் ப்கொழிககும் ப�ொழில். �ல நொடு்களின 
மச�ர் ப�ொழில்நுட� நிறுவைங்்கள் இ்ந�ப வ�ொடடியில் 
இருககினறை. அரசியலர்்கள், அரசு உயர் அதி்கொரி்கள், 
பிர�லங்்கள், �த்திரிம்கயொளர்்கள், எதிரி நொடு்களின 
இரொணுவ நடவடிகம்க்கள் ஆகியவற்மற உளவு �ொர்ப 
��ற்்கொ்க இ்ந� ஸம�வவர்்கமளப ப�ரும் ப�ொம்கககு 
விற்கிறொர்்கள்.

அப�டிவயொர் டிஜிடடல் ஆயு�மொ்க உருவொக்கப�ட 
டது�ொன ப�்கசஸ உளவுநிரல். உல்க நொடு்களில் உள 
விற்குப ப�யர் வ�ொை இஸவரலின �யொரிபபு இது. இஸ 
வரலின 'எனஎஸஓ' (NSO) நிறுவைத்�ொல் உருவொக்கப 
�டடொலும் இ�ன �யன�ொடடு உரிமம் இஸவரல் அரசு 
வசவம இருககிறது. இ்நதிய அரசு உள்�ட நடபு ரீதியொ 
்கப �ல நொடு்களின உ�விககும் ப�்கசமை விற்றுள்ளது 
இஸவரல்.

பெகசஸ் எபெடி ப�ொபெலில் ஊடுருவுகிறது?

இது பெரியொெொ?
'எனமை களிக பசய!' எை வம்�டியொ்க வரும் வொட 

ைப பசயதி்கள், மினைஞசல்்கள்வ�ொல இது வலொக்கல் 
உத்தி இல்மல. எம�த் திறக்கவவண்டும், திறக்கக 
கூடொது எனற விழிபபுணர்வு நம்மில் ப�ரும்�ொலொவைொ 
ருககு இருககும்வ�ொது உலகின சகதி வொய்ந� ஆளு 
மம்களுககு இருக்கொ�ொ எனை! ஆம்கயொல், ப�்கசஸ 
விவசஷமொ்க உருவொக்கப�டடது.

மு�ல்வர் அலுவல்கத்தின முககிய அமறயில் ஒரு 
திருடன ஒளி்நதுப்கொண்டிருககிறொன எனறு மவத்துக 
ப்கொள்வவொம். அங்கு நடககும் முககிய விவொ�ங்்கள், 
எடுக்கப�டும் முடிவு்கள் எை அமைத்ம�யும் ஒடடுக
வ்கடடுகப்கொண்டிருககிறொன. ஒருநொள், இரண்டு நொள் 
அல்ல, ஒரு வருடம் இருககிறொன எனறொல் நம்� முடி 
யுமொ? நொனபசனஸ, லொஜிகவ்க இல்மல. அத்�மை 
�ொது்கொபபு மிக்க இடத்தில் இது எப�டி சொத்தியம்! மு� 
லில் உள்வள நுமையும்வ�ொவ� பிடித்துவிடுவொர்்கள், 
பிறகு எப�டி?  இது எல்லொம் மீறி அவன இரு்ந�ொன 
எனறொல் அவன நிச்சயம் மனி�ைொ்கவவ இருக்க முடி 
யொது. வ�யொ்கத்�ொன இருக்க முடியும் எை நீங்்கள் சிரித் 
�ொல் அது�ொன உண்மம. ப�்கசஸ மற்ற பசயலி்கள்வ�ொல 
அல்ல, அது ஒரு வ�ய.

இம� பமொம�லுககு சும்நதுவரு�வற்மற 'பவகடர்' 
என�ொர்்கள். அது ஒரு வொடைப பசயதியொ்க இருக்கலொம், 
மினைஞசலொ்க இருக்கலொம், வ�ொன அமைப�ொ்க இருக 
்கலொம் அல்லது ஒரு சொ�ொரண மிஸட ்கொலொ்க இருக்க 
லொம். விவசஷம்  எனைபவனறொல் இ்ந� பவகடர்்கள் 
வ்ந� சுவவட உங்்களுககுத் ப�ரியொது.

மினைஞசலொ்க வ்ந�ொல் அ�ன இமணபபு �ொைொ்கவவ 
�ரவிறக்கம் பசயதுப்கொண்டு படலிட ஆகிவிடும். 

ஹரி
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மிஸ்ட் அழைப்பாக வந்பால் வந் 
சுவடு த்ரியபாமல்  'கபால் லபாக்' (Call 
log) எனப்டும் அழைபபு விவரத்தில் 
இருநது நீங்கிவிடும். வபாட்்ஸப 
தமசேஜ், ஐ தமசேஜ் என எந் 
சவடத்தில் வந்பாலும் இச்ச்பாலத் 
்பான். புரபாணப ் டங்களில் வரும் கட 
வுளச்பால வந் சவழல முடிந்தும் 
ேட்தடன்று மழைநதுவிடும். ஆனபால், 
உணழமயில் அ்ன் உளவு சவழலழய 
அபத்பாழுது்பான் த்பாடங்கும்.

ஊடுருவிய பிறகு உளவுநிரல்
என்ன செய்யும் ?
தமபாழ்ல் / கணினியில் இது ஊடு 

ருவியதும் பிை வணிக தேயலிகழளப 
ச்பால ் கவல்கழள மட்டும் திருடுவ 
தில்ழல. கபாமிரபா, ழமக்சரபாச்பான், கீ 
ச்பார்டு என தமபாத்் இயக்கத்ழ்யும் 
்னது கட்டுப்பாட்டுக்குள தகபாணடு 
வநதுவிடும். தமபாழ்லில் அழைபபு 
கள, எண த்பாடர்புகள, எடுக்கப்டும் 
ஒளிப்டங்கள, நீங்கள அனுபபும் 
தேய்திகள. தவறும் ்ட்டச்சு தேய்து 
விட்டு அனுப்பாமல் தடலிட் தேய்யும் 
தேய்திகள (வபாட்்ஸப மழைநுட்்த் 
்கவல்கள - Encrypted messages) 
உட்்ட வழல்ளங்களில் என்ன 
்பார்க்கிறீர்கள, என்ன ச்டுகிறீர்கள, 
எந் இடத்தில் இருக்கிறீர்கள என 
அழனத்தும் த்கேஸ் வேம்்பான். 

இது மட்டுமல்ல, த்கேஸ் நிழனத்் 
சேரத்தில் ஸ்க்ரீன்்பாட் மற்றும் 
தமபாழ்ல் கபாமிரபா மூலம் உங்கழளப 
்டம் பிடித்து அ்ன் எஜமபானனுக்கு 
அனுபபிவிடும்.

த்கேஸ் தமபாழ்லில் ஊடுருவியி 
ருப்து துளியும் அ்ன் ் யனருக்குத் 

த்ரியபாது. உணழமயில் மற்ை தேயலி 
களின் 'ஏடி' (AD) சிக்கல்கழளக்கூட 
த்கேஸ் ேரி தேய்து அ்ன் ் யனருக்கு 
எந் வி்த்திலும் தமபாழ்ழல 
மபாற்றும் எணணம் வரபாமல் ேமர்த்்பா 
கப ் பார்த்துக்தகபாளளும். 60 ேபாட்கள 
்னது ேர்வருடன் த்பாடர்புதகபாளள 
முடியபாமல் ச்பானபாசலபா, இல்ழல ் ய 
னருக்கு ஏச்னும் ேநச்கம் வரும்்ட் 
ேத்திசலபா த்கேஸ் ்பானபாக நீங்கிக் 
தகபாளளும் திைன்தகபாணடது (் யனர் 
வழலத்்ளங்களில் த்கேஸ் குறித்துத் 
ச்டத் துவங்கினபால் அலர்ட் ஆகிவி 
டும்).

்யனர் ் பாதுகபாபபில் ேபான் ஜபாம்் 
வபான் என பீற்றிக்தகபாளளும் ஐச்பான் 
கள்பான் இத்்பாக்கு்லின் மிக எளி 
ழமயபான இலக்கு. அ்ன் இயங்கு்ளம் 
100% த்கேஸிற்கு வணங்கிக் கட் 
டுப்ட்டுவிடுகிைது. ஆணட்ரபாய்டுகூட 

50%்பான். (சமலிடங்கள த்ரும் 
்பாலும் ஐச்பான்கழள உ்சயபாகிப 
்்பால் அதில் அதிக கவனம் தேலுத் 
்ப்ட்டிருக்கலபாம்).

இஸ்சரல் ்யபாரிப்பான த்கேஸ் 
ஸ்ழ்சவர் பிர்லங்களின் தமபாழ்ல் 
கழள உளவு ்பார்த்் விவகபாரம் 

தகபாஞேக் கபாலத்திற்கு முன்னர் இநதி 
யபாவில் த்ரும் ேர்ச்ழேயபாக தவடித்து 
நீதிமன்ை விேபாரழணகள வழரகூடச் 
தேன்ைது. அது அடங்குவ்ற்குள 
இபச்பாது அச் ச்பான்ை தெர்மிட் 
ஸ்ழ்சவர் ்னது அச்சுறுத்்ழலத் 
த்பாடங்கி இருக்கிைது. இத்்பாலி, 
கஜகஸ்்பான், சிரியபா மக்கழள உளவு 
்பார்ப்்ற்கபாக இத்்பாலிழயச் சேர்ந் 
'ஆர்சிஎஸ்' (RCS) சலப,  தெர்மிட் 
எனும் உளவுநிரழல ஆணட்ரபாய்டு 
மற்றும் ஆபபிள ச்பான்களில் நிறுவி 
யிருக்கிைது என கூகுள ் னது ேமீ்த் 
திய அறிக்ழகயில் எச்ேரித்திருக்கிைது.

மற்ை ஸ்ழ்சவர்கழளப ச்பாலசவ 
இதுவும் தமபாழ்லில் நிறுவப்ட்டதும் 
மழைநதுதகபாளளும்்ன்ழம தகபாண 
ட்பாகசவ உருவபாக்கப்ட்டிருக்கிைது, 
இபச்பாழ்ய அளவில் மூன்று ேபாடுக 
ளில் தெர்மிட் இருந்பாலும், விழர 

வில் இது உலகதமங்கும் 
்ரவலபாம் என எச்ேரிக்கும் 
கூகுள, ்ங்கள 'சடக்' 
(TAG) அறிக்ழகயில் தெர் 
மிட் ஸ்ழ்சவர் ் பாக்கு்ல் 
எப்டி நிகழத்்ப்ட்டிருக் 
கிைது என்்ழ் விளக்கியி 
ருக்கிைபார்கள.

மு்ல் கட்டமபாக ஒரு 
ச்பாலி இழணபழ் 
தமசேஜ் வபாயிலபாக 
அனுபபுகிைபார்கள. அந் 
லிங்ழக கிளிக் தேய்்தும் 
தமபாழ்லின் இன்டர்தேட் 
சேழவ துணடிக்கப்டுகி 
ைது. இன்டர்தேட் சேழவ 
மீணடும் த்ை இழ் 
டவுன்சலபாட் தேய்யுங்கள 
என சேழவ ழமயத்திலி 
ருநது அனுபபுவதுச்பால 
ஒரு ழ்ழல அனுபபுகி 
ைபார்கள. அது டவுன்சலபாட் 

தேய்யப்ட்டதும் இன்டர்தேட் மீண 
டும் ேரியபாக சவழல தேய்கிைது. 
அனபால், பின்னணியில் தெர்மிட் 
ேமர்த்்பாக தமபாழ்லில் நிறுவி, 
மழைநதுதகபாளகிைது.

பிைகு தமபாழ்லில் உளள ஒளிப 
்டங்கள, வீடிசயபாக்கள, அனுப்ப 

ச�ொபைல் / கணினியில் இது ஊடுருவியதும் 
பிற வணிக செயலிகபளப் பைொல தகவல்கபள 

�ட்டும் திருடுவதில்பல. கொமிரொ, 
ப�கபரொபைொன, கீ பைொர்டு எ்ன ச�ொதத 
இயககதபதயும் த்னது கட்டுப்ைொட்டுககுள் 

சகொண்டு வந்துவிடும்.
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படும் மெசேஜ்கள், அழைப்பு்கள், 
ம�ொச்கஷன் என அழனதழதையும் 
யொருக்குத சதைழைசயொ அைர்களுக்கு 
க்்ளவுட் சேழை மூ�ம் அனுப்பிவிடு 
கிறது. அது ெட்டுமின்றி ழெக்சரொசபொ 
ழனப் பயன்படுததி மெொழபழ�ச் 
சுற்றி நி்கழும் அழனதழதையும் மர்கொ 
ரட் மேய்தும்கொள்ளும் மெரமிட், 
ச்கமிரொழையும் தைனது சதைழைக் 
ச்கற்ப உபசயொகிததுக்ம்கொள்கிறது.

இதில் முதைல் ்கட்்ட மெசேஜ, 
்டவுன்ச�ொடு மேய்யப்படும் ழபல் 
ஆகியழை அநதை சபொனின் தையொ 
ரிப்பு நிறுைனததின் ச�ொச்கொ ம்கொண் 
்டபடி இருப்பதைொல் துளி ேநசதை்கம் 
ைரொெல் ெக்்கள் இழதை தைங்கள் 
மெொழபலில் உள்ைொஙகி இருக்கிறொர 
்கள். இழதை உருைொக்கிய 'ஆரசிஎஸ்' 
(RCS) ச�ப், பொகிஸ்தைொன், சிலி, ெங 
ச்கொலியொ, ைங்கசதைேம், வியட்்ொம் 
்ொடு்களின் இரொணுை ெற்றும் அரசு 
்களுக்கும் சைழ� மேய்கிறது. 

ஆ்கசை, இநதை ்ொடு்களும் தைங்கள் 
ெக்்கழ்ள உ்ளவு பொரக்்க மெர 
மிட்ழ்டப் பயன்படுததியிருக்்க�ொம் 
எனவும் ேநசதைகிக்்கப்படுகிறது.

இநதை ேரை ைல்�ழெழய உ�்க 
்ன்ழெக்்கொ்கவும், பயங்கரவியத 
ழதைக் ்கட்டுப்படுததைவும் ெட்டுசெ 
்ொங்கள் உபசயொகிக்கிசறொம் என 
இஸ்சரல் நீதிக்்கழதை மேொன்னொலும், 
ெக்்கழ்ள உ்ளவு பொரதது, உண்ழெ 
்கழ்ள ெழறக்்க முழனயும் எல்�ொ 
அரசு்களுக்கும் மப்கேஸ் உதைவிக் 

ம்கொண்டுதைொன் இருக்கிறது. இது 
சபொன்ற தைங்க்ளது ைொடிக்ழ்கயொ்ளர்க 
ளுக்்கொ்க உ�்க அ்ளவில் 50,000 
எண்்கழ்ள ஊடுருவியிருக்கிறது 
இஸ்சரல். அதில் இநதிய அ்ளவில் 
300 எண்்கள். இரண்டு அழெச்ேர்கள் 
ெற்றும் சதைசியக் ்கட்சித தைழ�ைர்கள் 
ெற்றும் பததிரிழ்கயொ்ளர்கள் எண்்க 
ளும் இதில் அ்டஙகும்.

ஸ்பைவேர்களில் இருந்து
தற்ககாத்துக்்ககாளேது எபபைடி?
மெொழபலில் சதைழையற்றுைரும் 

மெசேஜ்கள் ெற்றும் பகிரப்படும் 
இழைப்பு்கழ்ளக் க்ளிக் மேய்ைழதைத 
தைவிருங்கள். க்ளிக் மேய்தைொலும் 
அதைன் சபொலி இழையப் பக்்கங்க 
ளில் உங்க்ளது பயனர ்கைக்கு ெற் 
றும் ்க்டவுச்மேொல் தைரசை தைரொதீர்கள். 
இஎக்ஸ்இ (exe) என இருக்கும் 
ழபல்்கழ்ள ்டவுன்ச�ொட் மேய்ைழதை 
அறசை தைவிருங்கள்.  

மெொழபல் / ்கணினியில் சதைழை 
யில்�ொதை வி்ளம்பர பொப்அப் ஏசதை 
னும் ைருகிறதைொ என்று பொருங்கள். 
நீங்கள் பயன்படுததும் ்கணினியின் 
ப்ரவுேரில் ஏசதைனும் 'இழைப்பொன் 
்கள்' (Extensions) அதுைொ்கசை 
சேரநதும்கொண்டுள்்ளதைொ என்பழதைக் 
்கைனியுங்கள். மெொழபலில் பயன்ப 
டுததும் இன்்டரம்ட் அ்ளழை 
சேொதியுங்கள். எநதைச் மேயலி அதி்க 
ெொ்க பயன்படுததுகிறது என்பழதையும் 
்கைனியுங்கள்.

மெொழபழ� அப்ச்டட் மேய்தைொ 
லும் அதைன் ேமீபததிய மைரேனுக்கு 
ஏற்ப ஸ்ழபசைரும் அழதை அப்ச்டட் 
மேய்தும்கொள்ளும். ப்ச்ளஸ்ச்டொர 
ெற்றும் ஆப்பிள் ஸ்ச்டொர்களில் 
இருநது ெட்டும் மேயலி்கழ்ள நிறுவு 
ைசதை பொது்கொப்பொனது. சைறு தை்ளங 
்களில் இருநது மேயலி்கழ்ள மெொழப 
லில் நிறுவுைழதைத தைவிரக்்க சைண்டும்.

்கொமிரொ ெற்றும் ழெக்சரொசபொன், 
இழையம் ஆகியழை மதைொ்டரநது 
பயன்பொட்டில் இருப்பதைொல் மி்க விழர 
வில் மெொழபல் சபட்்டரி இருப்பு 
தீரநதுவிடும். ஆ்கசை இழதையும் 
்கைனததில் ம்கொள்்ளசைண்டும். 
சபட்்டரி ்ன்றொ்க இருநது, அதி்க 
தை்கைல் இல்�ொெல், ்கணினிசயொ, 
மெொழபச�ொ மதைொ்டரநது அழைநது, 
அழைநது மீண்டும் உயிரம்கொண் 
்டொல் உஷொர. அதைன் இயஙகுதை்ளததில் 
ஏசதைனும் சிக்்கல் நி்கழ்கிறது என்பசதை 
அதைன் மபொருள்.

கூகுள் ச்டக் (TAG) எனப்படும் 
தைனது தைனிக் குழு ம்கொண்டு ஸ்ழப 
சைர்கழ்ள உருைொக்கும் நிறுைனங 
்கழ்ளத மதைொ்டரநது ்கண்்கொணிதது 
ைருகிறது. ஒரு ஸ்ழபசைழர மு்டக் 
கினொல் சைறு மபயர்களில், முன் 
சனறிய மதைொழில்நுட்பததில் இைர்கள் 
மதைொ்டரநது ைர ைொய்ப்பிருக்கிறது. 
ஆ்கசை, ்ொம்தைொன் ்ெது மெொழப 
லின் மேயல்பொட்ழ்ட மதைொ்டரநது 
்கண்்கொணிக்்கசைண்டும்.



thukyu; 21
  27 ஆவணி - 02 புரட்டாதி  2022

71

சிறை	க்குள்...

த
ர்ம
ரா
சா

களுத்துறைச் சிறையில் 1998 மாரகழி 13ஆம் 
திகதியன்று உணவு தவிரப்புப் ப�ாராட்டமானது 

தமிழ் அரசியல் றகதிகளால் மீண்டும் ததா்டஙகப்�ட்டது. 
3 பகாரிகறககறள முன்றவைத்து அது ததா்டஙகப்�ட்டது. 
�ாதுகாப்�ான சிறைககுக றகதிகறள உ்டனடியாக 
மாறைபவைண்டும், ந்டநத சம்�வைம் குறித்து தவைளிப் 
�ற்டயான விசாரறணறய உ்டனடியாக ந்டத்திச் 
சம்�நதப்�ட்டவைரகளுககுத் தண்்டறன வைழஙகபவைண் 
டும், சநபதகத்தின்ப�ரில் றகது தசயயப்�ட்ட றகதி 
கறளத் தண்்டறன த�றை றகதிகளு்டன் தடுத்து றவைக 
கககூ்டாது என்�னபவை அநதக பகாரிகறககள்.

புதிதாக நா்டாளுமன்ைத்துககுத் ததரிவைான மட்டக 
களப்ற�ப் பிரதிநிதித்துவைப்�டுத்தும் நா்டாளுமன்ை 
உறுப்பினரான தவைள்ளிமறை என்�வைர 25.12.2001 
அன்று மட்ட சிறைககு வைருறக தநது எம்றமச் சநதித் 
தார. பதரதல் �ரப்புறர பமற்டயில் ப�சுவைதுப�ாை 
எம்மத்தியில் உறர நிகழ்த்தினார. எமது விடுதறைறயத் 
துரிதப்�டுத்துமாறு அரசுககு அழுத்தம் தகாடுககவிருக 

கிபைன் என்றும் எமககுச் சட்ட ஆபைாசறன வைழஙகு 
வைதறகு சட்டத்தரணிகள் அறமயம் ஒன்றை தவைளி 
நாடடு நிதியுதவியு்டன் அறமககவிருககிபைன் என்றும் 
தசான்னார. 

எல்ைாக றகதிகளி்டமும் தனிப்�ட்ட முறையில் 
பிரச்சிறனகறளக பகட்டார. அவைரி்டம் தசால்வைதறகு 
என்னி்டம் எதுவும் இருககவில்றை. த�ாதுவைான 
வி்டயத்றதப் �ைரும் கறதத்தாரகள். அவைர கூறிய 
எதுவும் ந்டககவில்றை என்�றதத் ததா்டரநதும் சிறை 
யிலிருநதப�ாது ததரிநதுதகாண்ப்டன்.

மட்டககளப்பு நா்டாளுமன்ை உறுப்பினர தஙகவைடி 
பவைல் 26.12.2001இல் எம்றம வைநது சநதித்தார. எநத 
உத்தரவைாதத்றதயும் எமககுத் தரவில்றை. �யஙகர 
வைாதத் தற்டச்சட்டம் நீககப்�ட்டால் மிக விறரவில் 
விடுதறையாகிவிடுவீரகள் என்று எமககுத் ததரிநத 
�றழய கருத்றத அவைர புதிதாக எமககுச் தசால்லித் 
தநதார. நாம் றகதிகளாக இருககும் வைறர யார வைநது 
எறதச் தசான்னாலும் பகட�றதத் தவிர பவைறு வைழியி 
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ருக்கவில்லை. ் ்கதி்க்ைப் ப�ொறுத்த 
வ்ையில அதுவும் ஒரு ப�ொழுதுப�ொக 
குத்தொன்.

வீட்ைப்புப் பிைதிய்ைச்சைொ இருந் 
்தவைொன �ஷீர் ப்தகு ்தொவூத 31.12. 
2001 அன்று சி்ைச்சொ்லைககு வந்து 
எைது பிைசசி்ன்க்ைக ப்கடடறிந் 
்தொர். ்சடடைொ அதி�ர் தி்ைக்கைத 
துடன் ப்தொடர்புப்கொளவ்தொ்கக கூறி 
னொபை ்தவிை எைது விவைங்கள எ்்த 
யும் அவர் ப�ைவில்லை. பின்னர் 
எதுவும் நடக்கவில்லை.

நொன் சி்ைககுள இருககும்ப�ொது 
நொன் ்சந்தித்த மு்தலைொவது உைவு ்தவி 
ர்ப்புப் ப�ொைொடடம் 1.2.2002 அன்று 
ைடடக்கைப்பில நடந்்தது்தொன். அது 
நொனும் �ஙகு�ற்றிய ஒரு நொள அ்ட 
யொை உைவு ்தவிர்ப்புப் ப�ொைொடடம். 
்களுதது்ைச சி்ையில ஏற்்கனபவ 
உைவு ்தவிர்ப்புப் ப�ொைொடடத்்தத 
ப்தொடஙகியிருந்்தொர்்கள. 1.2.2002இல 
பூ்சொவிலும் உைவு ்தவிர்ப்புப் 
ப�ொைொடடத்்தத ப்தொடங;்கப்ப�ொவ 
்தொ்கப் �ததிரி்்கச ப்சய்தி மூலைம் 
அறிந்துப்கொணபடன். 

இத்தருைததில நொம் ்தமிழ்ச சி்ை 
ஒன்றில ்தமிழ்ச சூழலில இருந்து 
ப்கொணடு உைவு ்தவிர்ப்புககு ஆ்தை 
வொ்கபவனும் ப்சயற்�டபவணடும் 

என்ை முடிவுடன் விடு்த்லை ப்கொரி 
அைசுககு ஓர் அழுத்தத்்தக ப்கொடுப் 
�்தற்கு எைககிருந்்த உரி்ை்யயும் 
்கடப்�ொட்டயும் �யன்�டுததிக ப்கொண 
படொம்.

ைடடக்கைப்பில இந்்த ஏற்�ொட்டச 
ப்சய்வ்தற்கு இன்பனொர் ்கொைைம், எல 
லைொச சி்ை்களிலும் நடககின்ை (்களுத 
து்ை, பூ்சொ, அனுைொ்தபுைம், �து்ை, 
திருப்கொைை்லை, யொழ்ப் �ொைம், நீர் 
ப்கொழும்பு, ப�ொ்கம்�்ை, பவலிக்க்ட 
ப�ண்கள பிரிவு) உைவு ்தவிர்ப்புப் 
ப�ொைொடடம் �ற்றிய ப்சய்தி்க்ை உட 
னுககுடன் ஊட்கங்களுககு அறிவிக 
கும் வொய்ப்பு எைககிருந்்தது. இந்்த 
விடயததில �லை சி்ைச்சொ்லைத ்தமிழ் 
ஊழியர்்கள, நண�ர்்கள, ஊட்கத 
ப்தொடர்பு்டயவர்்கள என எலபலைொ 
ரும் உ்தவினொர்்கள.

25.1.2002 அன்று ்களுதது்ைச 
சி்ையில உைவு ்தவிர்ப்புப் ப�ொைொட 
டத்்தத ப்தொடஙகியிருந்்தனர். அ்த 
ற்கு ஆ்தைவு ப்தரிவிககும் மு்கைொ்கபவ 
ைடடக்கைப்புச சி்ையில ்ச்கலை 
ஒழுஙகு்க்ையும் பைற்ப்கொணபடொம். 
31.1.2002 அன்று ்கொ்லையில எலலைொப் 
�ததிரி்்க்கள, வொபனொலி - ப்தொ்லைக 
்கொடசி ஊட்கங்களிலும் நொடு முழுதும் 
்தமிழ் அைசியல ்்கதி்கள நொ்ை 

மு்தல உைவு ்தவிர்ப்புப் ப�ொைொடடத 
தில குதிககின்ைனர் என்ை ப்சய்தியும் 
ைடடக்கைப்புச சி்ையிலும் உைவு 
்தவிர்ப்புப் ப�ொைொடடததில ஈடு�டப் 
ப�ொகிைொர்்கள என்றும் ப்சய்தி்கள 
பவளியொகின.

ப்சய்தி்ய அறிந்்ததும் ்த்லை்ை 
பெயிலைர் ஸ்கந்்தைொெொ ்தமிழ் அைசியல 
்்கதி்கள அ்னவ்ையும் ்தனது 
அ்ைககுள அ்ழத்தொர். நலைன்புரி 
அலுவர் சீனிவொ்ச்ன எம்முடன் 
்க்்தக்க விடடொர். நொங்கள 41 ப�ர் 
அதில ்கலைந்துப்கொணபடொம். இது விட 
யைொ்கப் ்த்லை்ை பெயிலைர் ஸ்கந்்த 
ைொெொ கூறும்ப�ொது, நொன் 3 ைொ்த 
விடுமு்ையில பவளிநொடு ப்சன்றிருந் 
ப்தன். நொ்ை ்தொன் �்தவி்ய மீண 
டும் ப�ொறுப்ப�ற்்கப் ப�ொகிபைன். இத 
்தருைததில நீங்கள உைவு ்தவிர்ப்பி 
ருப்�து எனது �்தவிககுப் பிைசசி்ன 
்யத ்தரும். எனபவ நொ்ை ப்தொடங 
்கொைல இைணடு வொைைொவது ்கொலைம் 
்தொழ்ததித ப்தொடஙகுங்கள என்ைொர். 
இ்்தவிட, நீங்கள என்ன ப்சய்து 
ப்கொணடிருககிறீர்்கள. ஏற்்கனபவ 
இ்்தத ்தடுததிருக்கலைொபை என்று 
சீனிவொ்ச்னத திடடினொர்.

    (ப்தொடரும்)

எதிர்்கொலைமும், இைந்்த ்கொலைமும் நம் �க்கததிபலைபய 
இருககும். ஆனொல, எலபலைொரின் ்கண்களுககும் 

ப்தரியொது. அப்�டித ப்தரிந்்தொல..? அது்தொன் '் டரி'. 
பைடடுப்�ொ்ையததிலிருந்து உ்த்்க ப்சலலும் �ொ்்த 
யில உளை 13ஆவது ப்கொண்ட ஊசி வ்ைவில அதி்க 
வி�தது்கள ந்டப�றுகின்ைன. அ்்தபயொடடி �லை 
ைர்ைக ்க்்த்களும் ்கடடவிழ்ததுவிடப்�டுகின்ைன. �லை 
ஆணடு்கைொ்க தீர்க்கப்�டொைல நிலு்வயிலிருககும் 
இந்்த வழககு்கள �யிற்சி ்கொவலைைொன அருளநிதி ் ்கககு 
வந்து ப்சை, அவர் இது ப்தொடர்�ொன வி்சொை்ையில இைங 
குகிைொர். �லை திருப்�ங்க்ைக ப்கொணட இந்்த வழககில 
இறுதியில என்ன நடந்்தது என்�து்தொன் '் டரி' ப்சொல 

லும் ்க்்த.
�டததின் ் ையக்கரு உண்ையில சுவொைஸயைொனது. 

குறிப்�ொ்க, �டததின் இறுதிக ்கொடசி நம்்ை பநகிழ 
்வககும் அப்த்சையம் ப�ைொர்வமூடடுகிைது. �டததின் 
ப�ரும் �லைபை ்க்டசி ஒரு ைணி பநைம்்தொன். அந்்த ஒரு 
ைணிபநைத்்த ஈடுக்கடடுவ்தற்்கொ்க சுற்றி எழுப்�ப்�டட 
சுவர்்தொன் மீதி பநை தி்ைக்க்்த. எதிர்�ொர்ப்புடன் �ொப் 
்கொர்்ன எடுததுகப்கொணடு தி்ையைஙகிற்குள நு்ழ� 
வர்்களுககு மு்தல ்கொடசி மிைை்வககிைது. இனி �ொப் 
்கொர்னுககு பவ்லையிருக்கொது என அ்்த எடுதது ஓைங 
்கடடினொல, அடுத்தடுதது வரும் ப்த்வயிலலைொ்த ்கொ்தல 
�ொடல, அயற்சி ்தரும் வி்சொை்ை மீணடும் �ொப்்கொர்்ன 
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கையில் சேர்த்துவிடுகிறது.
முதல் பாதி முழுகை ைகதச�ாட்டத்திற்கு எநத வகை யிலும் நி�ா�ம் 

சேர்கைாத ைாடசிைசே நிகறநது கி்டககினறன. தவிர, 'இது ஏன இபபடி 
ேம்பநதசே இல்்ாே ந்டககுது' நிகற�க சைள்விை 
கேயும், ் ாஜிக மீறல்ைகேயும் எழுபபி விடு 
கிறது. ஆனால், இது எல்்ாவற்றுககும் 
சேர்த்து நம்கே ஆசேரி�ப படுத்தி 
விடுகிறது ப்டத்தின ைக்டசி ஒரு 
ேணி சநரம். முதல் பாதியில் லிமி 
்டட எடிஷன சபா் அருள்நிதிககு 
குகறநத ைாடசிைசே ஒதுகைப 
படடிருககினறன எனறா லும் 
இரண்டாம் பாதியில் மிரடடி 
விடுகிறார்.

பபாலீஸ் ைடடிங், ைம்பீர 
ோன உ்டல், வலிநது சிரிகைத் 
பதரி�ாத உ்டல்போழி என 
தனது வழகைோன நடிபகப 
இநதப ப்டத்திலும் பதி� கவகை 
அவர் தவறவில்க். அறிமுை நா�கி 
�ாை நடித்திருககும் பவித்ரா ோரி முத்து 
நடிபபில் சதர்சசி பபறுகிறார். ஆனால், 
அறிமுைக ைாடசியில் பபாலிஸ் என 
'பைத்து' ைாடடுவதற்ைாை ைாவல் நிக்�த் 
தில் கவத்து குற்றவாளிக� அடிககும் 
அவர், 5 சபர் ஒனறு சேரும்சபாது 
ஹீசராவின உதவிக� நாடுகிறார். 
பபணைகேக ைாகை எபசபாதும் நா� 
ைர்ைள்தான மீடபர்ைோை வர சவண 
டுோ இ�ககுநர் இன னிகே பாண 
டி�ன அவர்ைசே? (பபணைள் சபாலீ 
ோைசவ இருநதாலும்). பெ�பபிர 
ைாஷ், ோரா, தனம் உள்ளிட்ட ப்ரும் 
ைதா பாத்திரத்திற்குத் சதகவ�ான நடிபகப 
பவளிப படுத்தியுள்ேனனர்.

பேதுவாை நைரும் திகரகைகதயில் இக்ட 
சவகேயில் வரும் திருபபம், இரண்டாம் பாதி 
டவிஸ்டடுைள் சவைபேடுகை உதவுகினறன. குறிப 
பாை சபருநதுக ைாடசிைள் முழுகே�ாை பார்கவ 
�ாேர்ைகே எங்சைஜ் பேய்கினறன. தற்சபாகத� 
ைதாபாத்திரங்ைகே ை்டநத ைா் ங்ைளு்டன இகைத்திருநத 
விதம் அதற் ைான எழுத்து புதுகே�ாைவும், ஆழோைவும் 
இருநதது ப்டத்கத பவகுவாை ரசிகை கவத்தது. சபருநதில் 
ஏறும் ைாதல் சொடிககு அதிலிருககும் ப�ணிைள் இகை 
நது திருேைத்கத ந்டத்திகவபபது, அங்கு ந்டககும் சி் 
போககை�ான உகர�ா்டல்ைள் அ�ற்சி.

ஊடடி, சேடடுபபாகே�த்தின குளிகரயும், விபத் தின 
வீரி�த்கதயும், குறிபபாை இரண்டாம் பாதியில் சபருநதுக 
குள்சேச� நைரும் ைாடசிைளில் சைேரா சைாைங் ைோல் 
ைணைகே ைடடிபசபாடுகிறார் ஒளிபபதிவாேர் அரவிநத் 
சிங். இகே�கேபபாேர் ரான ஈதன ச�ாஹான பின 
னணி இகே ஹாரர் ைாடசிைளில் ப�த்கத கூடடிருக 
கிறது.

போத்தத்தில் இநத 'க்டரி'யில் எழுதபபட 
டுள்ே ைக்டசி சி் பகைங்ைளின திகரக ைகதச� 
அதன எக்டக� கூடடியிருககிறது. இறுதிப 
பகைங்ைளின சுவாரஸ்�ம், விறுவிறுபபுகைாை 
வும், அத்சதாடு இறுதியில் வரும் பா்டல் ஒன 
றுகைாைவும் 'க்டரி'க� படித்துவி்ட்ாம்.



தன் அப்பா தவறவிட்ட சபாம்பியன் ் ட 
்டத்த ப்ற முயற்சிக்கும் மகனின் ப்பாரபா 
ட்டம்தபான் '் ைகர்'. மிக்ஸ்ட மபார்ஷியல் 
ஆர்டஸில் சபாம்பியன் ் ட்டத்த பவல்ை 
பவண்டும் என்ற ப�பாக்கதது்டன் தன் 
பசபாநத ஊரிலிருநது கிளம்பி மும்்் 
வருகின்றபார் விஜய் பதவரபகபாண்்டபா. 
அஙபக தன் தபாய் ரம்யபாகிருஷ்ணனு்டன் 
பசர்நது பதருபவபாரததில் டீ க்்ட 
�்டததுகிறபார். மபார்ஷியல் ஆர்டஸ் 
க்ையில் புகழப்ற்ற ் யிற்சியபாள்ர 
சநதிதது ் யிற்சியில் இ்்ணயும் விஜய் 
பதவரபகபாண்்டபா வபாழவில் அனன்யபா 
்பாண்ப்ட குறுக்கி்ட சிை ்ை பிரச்சி 
்னக்குப பின் இறுதியபாக அவர் அந 
தப ்ட்டத்த பவன்றபாரபா? இல் 
்ையபா? (்பார்்வயபாளர்க்ள பகபான் 

றபாரபா?) என்்துதபான் ்்டததின் 
மீதி தி்ரக்க்த.

்ைகரபாக விஜய் பதவர 
பகபாண்்டபா. திக்கிப ப்சுவது, 
சிக்ஸ்ப்க் பகபாண்டு மிரடடுவது, 
பவறி பகபாண்டு ரிஙகில் எதிரிக்ள 
அடிதது துவம்சம் பசய்வது என 
்்டததிற்கபான அவரது உ்ைபபு 
தி்ரயில் பதறிக்கிறது. ்்டததிற்கு 
ஒபர ் ைம் அவர் மடடுபம. பமபாத 
தப ்்டத்தயும் தூக்கி சுமக்கும் 
அவரது சு்ம்ய ் கிர்நதுபகபாளள 
இயக்கு�ர் கூ்டத தயபாரபாக இல்்ை.

2பக கிடஸ் வபார்த்தயில் பசபான் 
னபால் 'கிறிஞ்சு' �பாயகியபாக அன 
ன்யபா ்பாண்ப்ட பசய்யும் பசயல் 
க்ள தி்ரயரஙகில் ஏசி்யத 
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தாண்டி நம்மை சூடேற்றுகிறது. இயக்குநர் பூரி ஜெகன் 
னாத்துக்கு அவர் டமைல் என்ன டகாபடமைா, டமைாசமைான 
்ைட்டிங் மூலம ஜமைாத்த கதாபாத்திைத்்தயும சீர்கு்லத் 
திருக்கிறார்.

ைமயா கிருஷ்ணன் ஜதாேக்கத்தில் சில காட்சிகள் 
சிறபபாக நடித்திருநதாலும, பேம முழுக்க டத்வயில் 
லாத எடமைாஷனுேன் கத்திக் ஜகாண்டிருக்கிறார். பயிற்சி 
யாளைாக வரும டைானித் ைாய் கதா 
பாத்திைம ஆறுதல். உலகப புகழ் 
ஜபற்ற அஜமைரிக்க பாக்்ஸர் ் மைக் 
்ேச்ன விெய் டதவைஜகாண் 
ோவிேம அடிவாங்கும ெூனி 
யர் ஆர்ட்டிஸ்ட் டபால கூப 
பிட்டு ்வத்து கலாய்த்தி 
ருபபது டவத்ன.(இஜதல் 
லாம அஜமைரிக்காகாைன் 
பாத்தா நமமை என்ன 
நி்னபபான்?)

பூரிஜெகநாத் '் லகர்' 
-ஐ பேமைாக எடுபபதற்குப 
பதிலாக மைாஷப வீடிடயா 
வாக்கி ஜகாடுத்திருக்கிறார். ஜதாேக் 
கத்தில் ஒரு சண்்ேக்காட்சி, பின்னர் நாய 
கிக்கு இன்ட்டைா சாங்க், காதல், மீண்டும 
ஒரு டூயட் என எல்லாவற்்றயும கட் 
ஜசய்து டொடித்திருக்கிறார். ஜபயருக்கு ஒரு 
வில்லன், கண்ேதும காதலிக்கும நாயகி, டநாக்கமின்றி 
நகரும தி்ைக்க்த, இ்தஜயல்லாம ஜபாறுத்துக் 
ஜகாண்ோலும, அடிக்கடி வநது துன்புறுத்தும 
பாேல்கள் என பேத்தில் நி்றய டசாத்னக்ள 
எதிர்ஜகாள்ளடவண்டியிருக்கிறது.

பேத்தில் முக்கியமைான பிைச்சி்னதான் எடுத் 
துக் ஜகாண்ே க்தக்குக் ஜகாஞசமகூே நியாயம 
டசர்க்காமைல் நகர்வதுதான். மைார்ஷியல் ஆர்ட் சாம 
பியன்சிபதான் க்த எனுமடபாது, அ்தபபற்றி 
எநத நுணுக்கத்்தயும ஜசால்லாமைல், அதன் 

ஜநளிவு, சுளிவுக்ள பதிய்வக்காமைல், எநதவித சுவா 
ைஸ்யமுமில்லாமைல் அடுத்தடுத்த ைவுண்டுக்ள ஜவன்று 
நாயகன் முன்டனறுவது 'எங்க்ள பார்த்தால் பாவமைாக 
இல்்லயா இயக்குநடை?' என டகட்க ் வக்கிறது. விெய் 
டதவைஜகாண்ோ கூே எதிைாளி்ய ஒரு கட்ேத்தில் பாவம 
பார்த்து அடிபப்த நிறுத்திவிடுகிறார். ஆனால் இயக்கு 
நர் பூரி ஜெகநாத்..?

எநதவித கடு்மையான பயிற்சிகளுமில்லாமைல் நாய 
கன் எல்லா்ையும அடித்து துவமசம ஜசய்கிறார். அதி 
லும குறிபபாக மைகன் விெய் டதவைஜகாண்ோ ஜவற்றி 
ஜபற தாய் ஜசால்லும தாைகமைநதிைம ஜமைய்சிலிர்க்க ் வக் 
கும. இ்தஜயல்லாம தவிர்த்துப பார்த்தாலும, முழுக்க 
முழுக்க ஜபண் ஜவறுபபு ஜகாண்ே ஆண்்மையவாத சினி 
மைாவாக இயக்கியிருக்கிறார்கள். அதற்கு தானாக வநது 

த்ல்ய ஜகாடுத்திருக்கிறார் அனன்யா 
பாண்டே.

டமைாசமைான ஜபண் கதாபாத்திை 
வடிவ்மைபபின் மூலம தனது 
ஆண்்மையவாத ஜவறி்ய 
தீர்த்திருக்கிறார் இயக் குநர். 
ஒரு கட்ேத்தில் எதுவுடமை 
ஓடக ஆகாது என நி்னத்த 
தும நாட்டுபபற்்ற ் கயிஜல 
டுத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் 
இறுதியில் அதுவும ் கவிட்டு 
நழுவியிருபபது பரிதாபம!

ஒரு காட்சியில் விெய் டதவை 
ஜகாண்ோ எதிைாளியின் 
கழுத்்த பிடித்து ஜநரிக்கிறார். 
ஆனால், எதிைாளியால் எளி 
தாக கிவ் அப (giveup) ஜசால்லி 
தபபித்துக்ஜகாள்ள முடிகிறது. 
ஆனால், பேம பார்க்கும 
நமைக்கு தான் அபபடியான 
வாய்பபு எதுவும வாய்க்கப 
ஜபறவில்்ல.
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