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ப�ொருளொதொர பெருக்கடி பதொடங்கியததத் பதொடர்ந்து ப�ற்றொல், டீசல் 
இறககுமதியில் அரசு அதடந்த பின்னதடவு இனனும் சீரொ்கவில்தலை. எரி 
ப�ொருள்்கதள இறககுமதி பசய்வதில் ஆட்சியொளர்்கள் பதொடர்ந்தும் பெருக 
்கடிதயச் சந்தித்து ்வருகினற்னர். படொலைரில் உட்னடியொ்கப் �ணத்ததச் 
பசலுத்த்்வண்டிய பெருக்கடியி்னொல் ்கடந்த சிலை ெொள்்களொ்க துதற 
மு்கத்திலிருந்து இறக்கப்�டொமலிருந்த எரிப�ொருட்்கள் ப்வள்ளிககிழதம 
்கொதலை முதல் இறக்கப்�டத் பதொடங்கி்ன.
இலைங்த்க தன்னொல் ்கடன ்கட்ட முடியொது எனறு ்கடந்த சித்திதர மொதம் 
அறிவித்தததத் பதொடர்ந்து எரிப�ொருதளக ்கடனுககு ்வழங்கு்வதறகு 
எந்த நிறு்வ்னமும் ெொடும் தயொரொ்க இல்தலை. 

்கட்டொர் ஏயொர்்்வஸ் நிறு்வ்னம் ் ்வதலைககு 
ஆட்்சர்ப்புச் பசய்வதொ்க அறிவித்தததத் 
பதொடர்ந்து ப�ரும் எண்ணிகத்கயொ்ன்வர்்கள் 
வியொழககிழதம ப்கொழும்பு தொஜசமுத்திரொ 
பசொகுசு விடுதியில் குவிந்த்னர். இத்னொல் 
அங்கு ப�ரும் �ர�ரப்பு பதொறறிகப்கொண்டது.
இலைங்த்க ப�ொருளொதொர பெருக்கடிககுள் 
சிககிகப்கொண்டததத் பதொடர்ந்து �லைரும் 
்்வதலை ்வொயப்புக்கதள இழந்துள்ள்னர். ஏற 
்க்ன்்வ ப்கொ்ரொ்னொ �ொதிப்பி்னொல் ்்வதலை 
இழப்த�ச் சந்தித்து ்வந்த மக்கள் ப�ொருளொ 
தொர பெருக்கடியி்னொல் ் மலும் �ொதிக்கப்�ட் 
டுள்ள்னர்.
இந்த நிதலையில் த்னது �ன்னொட்டு ்வொன 
்சத்வதய ் மம்

உயிர்த்த ஞொயிறு 
தொககுதல் பதொடர்�ொ்ன 
்வழககில் முன்னொள் 
அரச ததலை்வர் தமத் 
திரி�ொலை சிறி்ச்னத்வ 
நீதிமனறத்தில் ் ெரில் 
முற�டுமொறு அதழப் 
�ொதண அனுப்�ப்�ட் 
டுள்ளது. ப்கொழும்பு 
்்கொட்தட நீதி்வொன 
மனறி்னொல் இந்த 
ஆதண பிறப்பிக்கப் 
�ட்டுள்ளது.
தமத்திரி�ொலை சிறி 
்ச்ன அடுத்த மொதம் 
14ஆம் ெொள் நீதி 
மனறில் முற�ட்்வண் 
டும் எனறு அந்த 
ஆதண கூறுகினறது.
உயிர்த்த ஞொயிறு 
தொககுததலைத் தடுக்கத் 
த்வறியதன மூலைம் 
தமத்திரி�ொலை ஒரு 
குறற்வொளி எனறு 
அறிவிக்கக்்க ொரி 
அருட்திரு கிறில் 
்கொமினி ப�ர்்னொ

gy ;fiy khztu ;fSf ;F
gFjp Neu Ntiy tha ;g ;G
பபரபெனியவில் வருகிறது 
புதிய திட்ம்
ப�ரபதனியொ �ல்்கதலைக்கழ்கத்தில் 
மொண்வர்்களுககு �குதி ்ெர ்்வதலை 
்வொயப்த� ்வழங்கு்வதறகுத் திட்டமிடப் 
�ட்டு்வருகினறது. �யிறசி மறறும் 
்்வதலை அனு�்வம் என�்வறதற ்வழங் 
கும் ்வத்கயில் இந்தத் திட்டத்ததச் 
பசயற�டுத்த உத்்தசிக்கப்�டு்வதொ்க 
�ல்்கதலைக்கழ்க நிர்்வொ்கம் பதரிவிககின 
றது.
மொண்வர்்களுககு �ல்்கதலைக்கழ்க ்வளொ 
்கத்திறகுள்்ள்ய இந்த �குதி ்ெர 
்்வதலை ்வொயப்த�

ngw ;Nwhy ;> Bry ; ,wf ;Fkjpa py ;
muR njhlu ;e ;Jk ; js ;shl;lk ;
பல நடாடகள் ெடாமத்திற்குப் பின்னர் 
பவள்ளிககிழமம ஒரு பெடாகுதி இறஙகியது

இலைங்த்கப் �ொடகி ப�ொ்கொனி 
டி சில்்வொ �ொடி உலை்கப் 
பு்கழப�றற பமனிக்்க 
ம்்க ஹித்்த �ொடலின 
இந்திப் �திப்பு ப்வள் 
ளிககிழதம ப்வளியொ 
்னது. இந்தி ெடி்கர் அ�ய 
்தவ்கொன ெடிககும் 
�டத்தில் இந்தப் �ொடல் 
இடம்ப�றறுள்ளது.
'தொங் ்்கொட்' எ்னப் 
ப�யரி
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 ண்டோ தோக்கல் செயத மனுவை விெோரிதத நீதிைோன் 
இநத ஆவைவைப் பிறப்பிததோர்.
நீதிக்கோன ் தசிை கிறிஸதைக குழுவின் ெோர்பில் தோக்கல் 
செயைப்்பட்டுள்ள இநத மனுவில் வமததிரி்போல சிறி்ென 
-முதன்வமச் ெந்த்கந்பரோ்கப் ச்பைரிடப்்பட்டுள்ளோர். 

மைத்திரிக்கு...

விரரவிலேலே பதவிலேற்பு 

இலஙவ்கயில் அவனததுக ்கட்சி ஆட்சி அவமககும் முைற் 
சி்கள ்தோல்வியில் முடிநதுள்ள நிவலயில் இரோஜோங்க 
அவமச்ெர்்கள அணவமயில் நிைமிக்கப்்பட்டனர். அவதத 
சதோடர்நது அவமச்ெரவையின் எணணிகவ்கவையும் 
இன்னும் அதி்கரிக்கவுள்ளது. இதில் நோமல் ரோஜ்பகெவுககும் 
்பதவி ைழங்கப்்படவுள்ளது.
இநத ைோரக ்கவடசியில் அல்லது அடுதத ைோரம் நிச்ெைம் 
அவமச்ெரவை விரிைோக்கம் இருககும் என்று வீடவமப்பு 
மற்றும் ந்கர அபிவிருததி அவமச்ெர் பிரென்ன ரைதுங்க 
சதரிவிததோர். நோமலுககும் அவமச்ெர் ்பதவி கிவடக்கலோம் 
என்்பவதயும் அைர் ் ்கோடி்கோட்டினோர்.
முன்னதோ்க, ச்போது ஜன ச்பரமுன மற்றும் சிறிலங்கோ சுதந 
திரக ்கட்சி ஆகிைைற்வறச் ் ெர்நத ச்பரும்்போலோனைர்்கவ்ளக 
ச்கோணட 37 இரோஜோங்க அவமச்ெர்்கள நிைமிக்கப்்பட்டனர். 
அரெவமப்பின்்படி அரெ தவலைர் 30 அவமச்ெர்்கவ்ள 
நிைமிக்க முடியும். ஏற்்கன்ை நிைமிக்கப்்பட்ட அவமச்ெர் 
்களுககு ்மலதி்கமோ்க சைற்றிடங்கவ்ள நிரப்பும் ைவ்க 
யில் இன்னும் சில அவமச்ெரவை மதிப்புள்ள அவமச்சுப் 
்பதவி்கள ைழங்கப்்படவுள்ளன.
நோடு தற்்்போது எதிர்்நோககியுள்ள ச்போரு்ளோதோர சநருக 
்கடி நிவலயில் அவமச்ெர்்களின் எணணிகவ்க விரிைோக்கப் 
்படுைது நோட்டுககு ்மலதி்க ்போரம் என்று ்கடுவமைோன 
விமர்ெனங்கள முன்வைக்கப்்பட்டு ைரும் நிவலயிலும் 
அவமச்ெரவை விரிைோக்கம் நிச்ெைம் இடம்ச்பறும் என்று 
ஆட்சித தரப்பில் சதரிவிக்கப்்பட்டுள்ளது.

நாடகஙகளை நிறுத்துஙகள்
சஜனிைோவில் இநத முவற முன்வைக்கப்்பட்டுள்ள தீர் 
மோனததில் தமிழர்்கள எதிர்்போர்தத விடைங்கள இல்வல என் 
கிற கூககுரல்்கவ்ளத தமிழ் அரசிைல் தரப்பில் ்்கட்்கக 
கூடிைதோ்க இருககின்றது. சஜனிைோ ைரும்்்போது அவதப் 
்பர்பரப்்போககுைதும் பின்னர் அதில் ஒன்றுமில்வல என்று 
கூவுைதும் தமிழ் அரசிைல் தவலைர்்களுககும் தமிழ் ஊட 
்கங்களுககும் ைருடோநதச் ் ெவைைோ்க மோறிவிட்டது. இநத 
முவறயும் அ்ததோன்.
்்போர் முடிநத வ்க்ைோடு சிங்க்ளம் சைற்றிக ்களிப்்்போடு 
இருநத நிவலயில் தமிழர்்கள ்மலும் ்போதிக்கப்்படோமல் 
இருப்்பவதயும் அைர்்கள இரணடோம்தரக குடிமக்க்ளோ்க ஒடுக 
்கப்்படோமல் இருப்்பவதயும் உறுதிப்்படுததும் நி்கழ்ச்சி நிர 
லுககு அப்்போல் சஜனிைோ மனித உரிவம்கள ் ்பரவையின் 
்பஙகு தமிழ் அரசிைலில் ்கோததிரமோன செல்ைோகவ்கச் செலுததோது.
அவதத தோணடி சிங்க்ளைர்்கவ்ளத தணடிப்்ப்தோ நிவல 
மோறு ்கோல நீதி்ைோ அல்லது ்போதிக்கப்்பட்ட தமிழர்்களுக 
்கோன நீதி்ைோ ஐ.நோ. மனித உரிவம்கள ் ்பரவைககூடோ்கக 
கிவடப்்பது ெோததிைமற்றது அல்லது அதற்கு மி்க நீணட 
்கோலம் எடுககும் என்்பது எமது அரசிைல்ைோதி்களுககுத 
சதரிைோததல்ல. ஆனோலும் அைர்்கள ஒவசைோரு ஆண 
டும் இநதக ்கோலப் ்பகுதியில் அவத ஒரு அரசிைல் ்கோைடி 
ைோ்கத தூககித திரிைர். பின்னர் ஐ.நோ. ஏமோற்றிவிட்டது என்று 
ஒரு நீலிக ்கணணீரும் ைடிப்்பர். அவத மறுதது ஐ.நோவுக 
்கோ்கச் சிலர் ைக்கோலதது ைோங்கவும் செயைர்.
இநதத தடவையும் அநதக ்கோட்சி்களில் எநத மோறுதல்்களும் 
கிவடைோது. ைருடோநதத திருவிழோதோன். அதற்்கோ்க ஐ.நோ. 
மனித உரிவம்கள ்்பரவையில் இலஙவ்க சதோடர்்போன 
தீர்மோனங்கள நிவற்ைற்றப்்படககூடோது என்்பது எமது 
நிவலப்்போடல்ல. அது அதன்்போட்டுககு நடக்கட்டும். நோம் 
செயை்ைணடிைவதச் செய்ைோம் என்்பவதததோன் கூற 
ைருகின்்றோம்.
ஐ.நோ. மனித உரிவம்கள ் ்பரவைத தீர்மோனங்க்ளோல் இலஙவ்க 
அரவெ ஒரு்்போதும் ்கட்டுப்்படுதத முடிைோது என்று சதரிநது 
ச்கோணடும், அது ஒரு அழுததக குழுைோ்கச் செைற்்படும் 
ச்போறிமுவற்ை என்்பவத உைர்நதுச்கோணடும் அவத முன் 
வைதது தமிழ் அரசிைல்ைோதி்கள சதோடர்நதும் மக்கவ்ள 
ஏமோற்றிகச்கோணடிருப்்பவதவிட்டு அடுதத ்கட்டம் ் நோககி 
முன்்னற்ைணடும். இல்வல்ைல் அைர்்களுககு அடுதத 
்கட்ட அரசிைல் ந்கர்வை எப்்படி ்மற்ச்கோளைது என்று 
சதரிைவில்வல என்று ச்போருள்படும்.
இதில் ் ைடிகவ்க என்னசைன்றோல் தமிழ் அரசிைல் தவல 
ைர்்கள மட்டுமல்ல சிங்க்ளத தவலைர்்களும் ஐ.நோ. மனித 
உரிவம்கள ் ்பரவைவை முன்வைதது ஆடும் நோட்கம்தோன். 
அதில் ்கவடசி நோட்கம் சில மோதங்களில் தமிழ்த தவலைர் 
்களுடன் ்்பசி இனப் பிரச்சிவனககுத தீர்வு ்கோண்்பன் 
என்று அரெ தவலைர் ரணில் விககிரமசிங்க கூறியிருப்்பது. 
சஜனிைோவை முன்வைதது தமிழர்்கவ்ளயும் உல்க நோடு்க 
வ்ளயும் ஏமோற்றும் சிங்க்ள நோட்கம் இது என்்பது ்பளளிப் 
பிளவ்ளககும் புரியும். சிங்க்ள அரசிைல் ைரலோற்வற நன்கு 
ைர்நத எைருககும் சதரியும்.
என்ை இது்்போன்ற நோட்கங்கவ்ள இரு தரப்பு அரசிைல் 
ைோதி்களு்ம நிறுததிவிட்டு மக்களின் பிரச்சிவன்கவ்ளத 
தீர்ப்்பதற்கு உருப்்படிைோன எவதைோைது செயைதற்கு 
முன்ைர்ைணடும்.
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அதனால் ட�ாலரில் பணத்தச் 
டெலுததிய பினனரே எரிடபாரு்ை 
இறக்குமதி டெயய முடிகினறது. இத 
னால் எரிடபாருள் கபபல்கள் டகாழு 
ம்ப வநத்�நத பினனரும அத்ன 
இறக்குவதற்கு நாடகணக்கில் காததி 
ருக்க ரவண்டியிருக்கிறது.
உள்ளூர் சில்ல்ற விற்ப்னயாைர்கள் 
தமது டகாடுப பனவுக்ை ட�ாலரில் 
டெலுததரவண்டும எனறு ரகடகப 
படடுள்ைதால், அத்ன அவர்கள் 
ரதடிப டபறுவதற்கு ஏற்பட� கால 
தாமதம காேணமாக க�நத சில தினங் 
கைாக எரிடபாருள் இறக்குமதி தாமத 
ம்�நததாக து்றொர் அதிகாரி ஒரு 
வர் டதரிவிததார்.
இநதத தாமதததிற்குப பினனர் டீெல் 
கபபல் உடப� 4 கப பல்களில் இரு 
நது எரிடபாருள்கள் இறக்கபப�த 
டதா�ங்கியிருபபதாக மின மற்றும 
ெக்தி வலுதது்ற அ்மச்்ெச் ரெர் 
நத அநத அதிகாரி ரமலும டதரிவித 
தார்.
இநதக் கபபல்களில் மெகு எண்டணயக் 

கபபல் ஒனறு ஆவணி (ஓகஸ்ட) மாதம 
23ஆம திகதி முதல், பணம டெலுததப 
ப�ாததால் து்றமுகததிரலரய காததி 
ருநதன. அரதரநேம புேட�ாதி (டெப 
டப�மபர்) 4 மற்றும 7ஆம நாள்க 
ளிலும இரு டீெல் கபபல்கள் டகாழும 
புத து்றமுகத்த வநத்�நதன. 
புேட�ாதி 14ஆம நாள் டபற்ரறால் 
கபபல் ஒன றும வநது ரெர்நதுள்ைது.
''இலங்்க டபற்ரறாலியக் கூடடுததா 
பனம தற்ரபாது நாடைானறுக்கு 30 
முதல் 35 வ ே்யான மில்லியன ரூபா் வ 
வருமானமாகப டபறுகிறது. அத்ன 
மததிய வங்கிக்கு அனுபபினால் 
அதற்ரகற்ற டதா்கக்கு அவர்கள் 
ட�ால ்ேத தருவார்கள். அ்தக் 
டகாண்ர� எரிடபாருள் கப பல்களின 
டகாடுபபனவுகள் டெயயபப�ரவண்டி 
யிருக்கிறது'' எனறு அ்மச்சு அதி 
காரி டதரிவிததார்.
டகாடுபபனவுகள் தாமதமாவதால் 
தண்�ப பணம அல்லது தாமதக் கட 
�ணம டபரியைவில் டெலுததரவண்டி 

வருரம எனறு ரகடகபபட�தற்கு, 
இதுவ்ேயில் அதுரபானற ரகாரிக் 
்ககள் வேவில்்ல எனறு அநத 
அதிகாரி டதரி விததார்.
இலங்்கயில் அநநியச் டெலாவணிக் 
்கயிருபபு டநருக்கடி காேணமாக ஏற் 
கனரவ டீெல் பயனபாடு நாடைான 
றுக்கு 4 ஆயிேம டமற்றிக் டதாண் எனற 
அைவிலும டபற்டறால் பயனபாடு 
நாடைானறுக்கு 3 ஆயிேம டமற்றிக் டதாண் 
எனற அைவிலும மடடுபபடுததபபட 
டுள்ைது.
தற்ரபாது இறக்கபப�த டதா�ங்கி 
யிருக்கும எரிடபாருடகள் அடுதது 
வரும 10 முதல் 12 நாடகளுக்குப 
ரபாதுமான்வ எனறு எதிர்பார்க்கப 
படுகினறது. டகாழுமபுத து்றமுகத 
தில் தரிததுள்ை கபபலில் உள்ை 40 
ஆயிேம டமற்றிக்டதாண் எரிடபாருள் 
பணம டெலுததபபட�தும இறக்கப 
படும எனறு எரிெக்தி அ்மச்ெர் காஞ் 
ென விஜயரெகே தனது கீச்ெக (ருவிற் 
றர்) பக்கததில் டதரிவிததிருக்கிறார்.

பெற்றோல்...

படுததும வ்கயில் இலங்்க அலு 
வலகததிற்கான ஆடக்ைத ரதர்வு 
டெயவதற்கான திறநத ரநர்முகத 
ரத்வ கட�ார் ஏயார்ரவஸ் அறிவித 
திருநதது. இது டதா�ர்பான அறிவிபபு 
க�நத வாேம விடுக்கபபடடிருநதது.
பயணிகளின அனுபவத்த ரமலும 
ரமமபடுததும வ்கயிலும பனனாட 
டுச் ரெ்வ்ய விரிவாக்கும வ்கயி 

லும இலங்்கயிலிருநது பல பணிக 
ளுக்கும ஆடரெர்பபு இ�மடபற 
இருபபதாக அநத அறிவிபபில் 
டதரிவிக்கபபடடிருநதது.
அ்தத டதா�ர்நது ரநர்முகத ரதர்வு 
ந்�டபற்ற டகாழுமபு தாஜெமுததிோ 
டொகுசு வி-டுதியில் டபரும எண் 
ணிக்்கயில் ரவ்லரதடுரவார் 
குவிநதனர். மிகப டபரும வரி்ெயாக 

அவர்கள் விடுதிக்கு டவளிரய நினறு 
டகாண்டிருநத்ம பார்பபவர்களின 
கவனத்த ஈர்ததது�ன பேபேப்ப 
யும ஏற்படுததியது.
டவளிநாடடு ரவ்லவாயபபுகள் 
அ்மச்ெர் மனுெ நாணயக்காேவும 
ரநர்முகத ரதர்்வப பார்்வயிடு 
வதற்காக அநத இ�ததிற்கு வநது 
டெனறார்.

்ேலைக்ோ்...

டகாழுமபு மகஸீன சி்றயில் படடினிப ரபாோட�த 
தில் ஈடுபடடுள்ை அேசியல் ் கதிகளின உறவினர்கள் 
டவள்ளிக்கிழ்ம வ�க்கு ஆளுநர் அலுவலகம முன 
பாகக் கவனவீர்பபுப ரபாோட�ததில் ஈடுபட�னர்.
மகஸீன சி்றயில் உள்ை 12 அேசியல் ் கதிகளின 
உறவினர்கரை இவவாறு ரபாோட�ததில் ஈடுபட�னர்.
2017ஆம ஆண்டு ் கது டெயயபபட� இவர்கள் நீதி 
மனறததில் குற்றச்ொடடுக்கள் சுமததபப�ாது பயங் 
கேவாதத த்�ச் ெட�ததின கீழ் தடுதது ் வக்கபபட 
டுள்ை நி்லயில் அவர்க்ை விடுத்ல டெயயரவண் 
டும எனறு அவர்கள் ரகாரிக்்க முன்வததனர்.
தமது குழந்தகரைாடு வநதிருநத டபண்கரை இநதப 
ரபாோட�ததில் ஈடுபட�னர். தமது ் ககளில் பதா ் கக 

்ைத தாங்கியிருநத அவர்கள், சி்றயில் அ்�க்கபபட 
டுள்ை தமது உறவினர்களுக்கு நீதி கி்�க்கரவண்டும 
எனறு வலியுறுததினர்.

வடக்கு ஆளுநர் அலுவலகம் முன்
ககதிகளின் உறவினர் ப�ோரோடடம்
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காலை நம் கண் விழித்ததும் மு்தலில் த்தடு 
வது நமது அலைதேசிலைத்தான். இரவு 

நாம் உறஙகபதோகும் முன்்னர் கலைசிைாகப ோர்ததுக் 
ககாண்டிருபேதும் அதுதவ. க்தாலைதேசிைாக அறி 
முகமாகி, அலைதேசிைாக வடிவம் ககாண்டு, 
பிறகு திறன்தேசிைாக உருமாறி நிற்கிறது 
இதக்தாழில்நுடேம். இபதோது அலைபபுகளுக் 
காக மடடும் அலைதேசி இல்லை, அல்னத 
துதம அலைதேசி்தான்.

நமது ்தனிபேடை ்தகவல்கள், புலகப 
ேைஙகள், வஙகிக் கணக்கு விவரஙகள், ைாக் 
கர் பின் எண், மருததுவ விவரஙகள், ஏன் 
நமக்கு மடடுதம க்தரிந்த நமது அந்த 
ரஙக இரகசிைஙகலைக்கூை க்தரி 
நது லவததிருக்கும் நம் குடடி 
நண்ேன் நமது கமாலேல். அரக் 
கனின் உயிர் ஏழு கைல், ஏழு 
மலை கைநது கூண்டுக்குள் இருக் 
கும் கிளிக்குள் இருக்கிறது எ்னக் 
கல்தகளில் ேடிததிருபதோம். நாம் அரக் 
க்னா க்தரிைாது, ஆ்னால் ஒவகவாருவர் உயிலரயும் 
்த்னக்குள் ஒளிதது லவததிருக்கும் கிளி, இன்று 
நிச்சைமாக நமது அலைதேசி்தான்.

அபேடிபேடை நமது அலைதேசிலை ைாதரனும் 
தேக் க்சய்துவிடைார்கைா! ஒடடுக்தகடடு வநதிைத 
த்தவ்னாக உைவு ோர்க்கிறார்கைா? இல்த எபேடிக் 
கண்டுபிடிபேது? இதிலிருநது எபேடி விடுேடுவது? 
இல்தத்தான் இந்த வாரம் ோர்க்கபதோகிதறாம்.

உளவுச் செயலிகள்
அலைதேசியில் உைவிற்கு மிக முக்கிைமாக உ்தவு 

வது உைவுச க்சைலிகள். ஸலே ஆபஸ எ்ன அலைக் 
கபேடும் இலவ இைஙகும் வி்தம், இ்தன் மலறநது 
ககாள்ளும் குணஙகலை முநல்தை கடடுலரகளில் 
விரிவாக எழுதியுள்தைாம். உைவுச க்சைலிகலை மூன்று 
வி்தஙகைாக வலகபேடுத்தைாம்.

அடிபேலைச க்சைலிகள் (Basic)
தமம்ேடுத்தபேடை க்சைலிகள் (Advanced)
அரசு வலக உைர்மடை வணிகச க்சைலிகள் 

(Government Grade Commercial Spyware)
அடிபேலை மற்றும் தமம்ேடுத்தபேடை உைவுச 

க்சைலிகள் கூகுள் பதை ஸைார், ஆப ஸதைார் தோன்ற 
க்சைலிச ்சநல்தகளில் கிலைபேலவ. அரசு வலக 
உைர்மடை வணிகச க்சைலிகள் என்ேது, கேக்சஸ, 
கேர்மிட தோன்று மக்களின் நைவடிக்லககலை உைவு 
ோர்க்க ஓர் அர்சாதைா அல்ைது அ்தற்கு இலணைா்ன 
அதிகாரம் ககாண்ை அலமபபுகைாதைா  ேைன்ேடுத்தப 
ேடுேலவ. உைக அரசிைலின் பில்லிைன் ைாைர் நவீ்ன 
விைாோரம் இது. இல்த விடுதது, ஒரு ்சா்தாரண 

மனி்தல்ன 
உைவு ோர் 

க்க ேைன்ேடுத 
்தபேடும் மு்தல் 

இரு வலககலைப 
ோர்க்கைாம்.
‘எம்எஸபி’ (Mspy) , 

‘உதமாபிக்ஸ’ (Umobix) , 
‘தோவ வாடச’ (Hovewatch), ‘ஸலேேபபுள்’ 
(Spybubble) இபேடி நிலறை உைவுச க்சைலிகள் 
்சநல்தகளில் கிலைக்கின்ற்ன. மு்தல் சிை நாடகளுக்கு 
இைவ்சமாகச க்சைல்ேடும்தோது அடிபேலைத ்தக 
வல்கலையும் ேணம் க்சலுததி பிரீமிைம் ்சந்தா்தாரரா்ன 
பின் தமம்ேடுத்தபேடை த்சலவகலையும் வைஙகும். 
ஒரு அலைதேசியில் இது நிறுவபேடைதும் அ்தன் 
லமக்தராதோன், ஸபீக்கர், ்தடைசசு (Key logging), 
காமிரா, ஸகிரீன் கரக்கார்ைர் தோன்ற முக்கிைமா்ன 
அம்்சஙகளில் நுலைநதுககாள்ளும். இ்தன் மூைம் 
நமக்கு வரும் அலைபபுகள், நாம் கமாலேலில் ்தட 
ைசசு க்சய்யும் அல்னதது வார்தல்தகளும் அ்தன் வ்சம் 
க்சன்றுவிடும். நீஙகள் கமாலேலில் என்்ன த்தடுகிறீர்கள், 
என்்ன ோர்க்கிறீர்கள், என்்ன புலகபேைம் எடுக்கிறீர்கள் 
எ்ன அல்னதல்தயும் ேதிவுக்சய்து, ்தன்ல்ன அனுபபிை 
வநதிைதத்தவனின் தமகக் கணினிக்குத ்தாலர 
வார்ததுவிடும். ஸகிரீன் கரக்கார்டிங அம்்சமும் அ்தன் 
வ்சம் இருபே்தால், வீடிதைா அலைபபுகள், வாட்ஸப 
அலைபபுகள் எதுவும் உைவுச க்சைலியிைம் இருநது 
்தபோது.

இந்த உைவுச க்சைலிகள் எபேடி நமது கமாலேலில் 
நுலைகின்ற்ன?

இல்த க்ளிக் க்சய்யுஙகள், அல்தத ்தரவிறக்குஙகள் 
எ்னக் குறுஞக்சய்தி, மின்்னஞ்சல், ்சமூக வலை்தை 
இன்ோக்ஸ க்சய்தி மூைம் அனுபேபேடும்  ‘ஃபிசிங’ 
(Phising) இலணபபுகள்.

கோது இைஙகள், தோடைல்கள், ஷாபபிங மால் 
தோன்றவற்றில் ்தரபேடும் இைவ்ச, ோதுகாபேற்ற 
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ப�ொது வைவ� (WIFI) �யன�ொடு... இைற்றின மூலம் 
ஹேக்கர்கள் மி்க எளிவையொ்க உங்கள் பைொவ�லில் 
நுவைந்துவிட முடியும்.  

ஹ�ருந்து நிவலயம், ப�ொடருந்து நிவலயம் ஹ�ொன்ற 
ப�ொது இடங்களில் நிறுைப�டும் சொரஜிங நிவலயங்கவை 
உ�ஹயொகிப��ன மூலம், அ�ன பின்னணியில் இதுஹ�ொன்ற 
பசயலி்கவை நிறுைககூடிய சிறிய சிபவ�ப ப�ொருத்தி 
இருப�ொர்கள். இவை ைழியொ்கவும் உைவுச் பசயலி்கள் 
உள் நுவையும்.

சரி விஷயத்துக்கு வருவவோம்!
நைது பசல்ஹ�சியில் இதுஹ�ொன்ற உைவுச் பசயலி்கள் 

நிறுைப�ட்டுள்ை்னைொ என�வ� எப�டிக ்கண்டுபிடிப�து?
�ொப அபஸ் (POP UPs) எ்னப�டும் ஹ�வையில்லொ� 

விைம்�ரங்கள் உங்கள் பைொவ�ல் திவரயில் ைந்து 
ப்கொண்ஹட இருககி்ற�ொ, குறிப�ொ்க ஆ�ொச விைம்�ரங்கள், 
ப�ண்்களின புவ்கப�டங்களுடன ைரும் சரஹைக்கள் எ்ன 
ஏஹ�ொபைொரு பசய்தி உங்கள் பைொவ�லில் ைந்துப்கொண்ஹட 
இருந்�ொல் உைவுச் பசயலி்கள் இருப��ற்்கொ்ன ைொய்பபு்கள் 
அதி்கம். ்கொரணம் உைவுச் பசயலி்களுக்கொ்ன ைவ்றமு்க 
ைருைொ்னம் இதுஹ�ொன்ற விைம்�ரச் பசயலி்களிடம் 
(Adware) இருந்தும் கிவடககி்றது.

உங்கைது இவணய அைவு (பைொவ�ல் ஹடட்டொ) 
்கட்டுக்கடங்கொைல் உ�ஹயொகிப�டுகி்ற�ொ? எந்�ச் பசயலி 
இத்�வ்ன ஹடட்டொவை உ�ஹயொகிககி்றது எ்னத் ஹ�டியும் 

கிவடக்கவில்வல எனில் உைவுச் பசயலி்கள் இருப��ற்்கொ்ன 
ைொய்பபு்கள் அதி்கம். ்கொரணம், உங்கள் �்கைல்்கவைக 
குறிபபிட்ட ஹநர இவடபைளியில் உைவுச் பசயலி்கள் �ங 
்கைது ஹை்கக ்கணினிககு அனுபபிகப்கொண்ஹட இருககும். 
அ�ற்்கொ்க அது �யன�டுத்துைது உங்கைது பசொந்� இவணய 
அைவைத்�ொன. ஆ்கஹை, அ�ன மீதும் ஒரு ்கண் வைத்தி 
ருங்கள்.

அவலஹ�சி ப�ொடரந்து சுணஙகுகி்ற�ொ, எவ�த் தி்றந்�ொ 
லும் �டுைொறி ஹநரம் பிடித்துத் தி்றககி்ற�ொ? தி்னசரி ைரும் 
அபஹடட்்கைொல் மூனறு ைருடங்களுககு ஹைற்�ட்ட 
பைொவ�லில் இது இயல்�ொ்கஹை நி்கை ைொய்பபுண்டு. 
ஆ்னொல், உங்கள் ை்னதிற்குத் ப�ரியும். ஹநற்று ைவர 
நன்றொ்க இயஙகிகப்கொண்டிருந்� பைொவ�ல் திடீபரனறு 
சுணஙகி ைக்கர பசய்�ொல் சு�ொரித்துகப்கொள்ைஹைண்டும். 
்கொரணம், உைவுச் பசயலி்கள் �ொங்கள் நன்றொ்கச் பசயல்�டு 
ை�ற்கு நைது பைொவ�லின ஹரம் ஹை்கத்வ�ப �யன�டுத்திக 
ப்கொள்ை�ொல் இந்�ச் சுணக்கம் நி்கழும்.

எவைைவு முவ்ற நீககி்னொலும் ஹ�வையில்லொ� பசயலி 
்கள் ப�ொடரந்து பைொவ�லில் நிறுைப�டுகி்ற�ொ! உைவுச் 
பசயலி்கள் ்கொரணைொ்க இருக்கலொம். இவை பசயல்�ட 
இனனும் சில பசயலி்களின துவண ஹ�வை. ஆ்கஹை�ொன, 
அைற்வ்ற நொம் நீககி்னொலும் இவை மீண்டும் நிறுவிவிடும்.

அவலஹ�சியின ஹ�ட்டரி இருபபு விவரவில் தீரந்து 
விடுைதும் ஓர அறிகுறி. உைவுச் பசயலி்கள் பின்னணியில் 

ப�ொடரந்து இயஙகிகப்கொண்டிருப�ஹ� இ�ன ்கொரணம். 
ஹ�ட்டரிவய ைொற்றிப�ொருங்கள், அபஹ�ொதும் இது 
நி்கழந்�ொல் பைொவ�வல ைொற்றுைது உசி�ம்.

ஹ�ட்டரி நன்றொ்க இருபபினும் பைொவ�ல் அவணந்து 
மீண்டும் �ொ்னொ்க உயிர ப�றுைது, நொம் அவைக்கொ� எண் 

்கள் அவைபபு �குதியில் இருப�து, பசயலி 
்கள் �ொைொ்க தி்றப�து, அவைபபு ஹ�சும்ஹ�ொது 
பின்னணியில் ஏஹ�ொபைொரு சத்�ம் அல்லது 
எதிபரொலி ப�ொடரந்து ஹ்கட்�து, பநட்ஒரக 
முழுவையொ்க இருபபினும் அவைபபு பசல் 
லொைல் திணறுைது, உங்கைது ப�ொடுதிவர 
சல்னைற்றுப ஹ�ொைது ஹ�ொன்றவையும் உை 
வுச் பசயலி்கள் பைொவ�லில் இருப��ற்்கொ்ன 
அறிகுறி. ப�ொடரந்து பின்னணியில் இயஙகும் 
ஒரு பசயலி பைொவ�லின இயக்கத்வ�க ்கட் 
டுப�டுத்துை�ொல் ஏற்�டுத்தும் விவைவு்கஹை 
இவை.

கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?
சரி! பைொவ�லில் உைவுச் பசயலி இருப 

�வ� உறுதிபசய்துப்கொண்டீர்கள். இபஹ�ொது 
அவ� எப�டி நீக்கலொம்?

இது ஹ�ொன்ற பசயலி்கவை நீககுை�ற்்கொ்ன 
ைசதிவய ‘ைொல்ஹைரவ�ட்ஸ்’ (Malware 

bytes), ‘அைஸ்ட்’ (Avast), ‘பிட்டிப�ண்டர’ (Bitdefender) 
ஹ�ொன்ற வைரஸ் எதிரபபு �யொரிபபு்கள் ைைஙகின்ற்ன. 
பைொவ�லில் நிறுவி ஒரு ஸ்ஹ்கன �ட்டி்னொல் நீககிவிடும். 
இவ� நிறுவும்ஹ�ொது சரியொ்ன �யொரிபவ�த்�ொன 
நிறுவுகிஹ்றொைொ எ்ன இரு முவ்ற உறுதிபசய்துப்கொள்ளுங்கள். 
்கொரணம், இஹ� ப�யரில் ஹ�ொலி்கள், உைவுச் பசயலி 
இவணபபு்கள் இருககும் ைொய்பபு இருககி்றது.

ஆண்ட்ரொய்டு பைொவ�ல்்களுககு ‘கூகுள் பஹை 
பபரொபடகட்’ (Google Play Protect) எனப்றொரு ஹசவை 
பஹைஸ்ஹடொர பசட்டிஙஸ் �குதியில் இருககி்றது. இவ�ப 
�யன�டுத்துை�ன மூலன பைொவ�லில் நிறுைப�டும் 
அவ்னத்துச் பசயலி்களும் உட்னடியொ்க ஸ்ஹ்கன பசய்து 
அ�ன �ரம் உறுதிபசய்யப�டும்.

உங்கைது பைொவ�ல் பிரவுசர உலொவியில் �ொது்கொப�ொ்ன 
ஹ�டவல (Safe Browsing) நீங்கள் �யன�டுத்�லொம். 
தீஙகுநிரல்்கள் இருககும் இவணபபு்கவைக கிளிக 
பசய்�ொல் அது தி்றககும்ஹ�ொது இந்�த் �ைம் ஆ�த்�ொ்னது 

குறிப்போக ஆ்போச விளம்்பரஙகள், 
ப்பணகளின் புககப்படஙகளுடன் 
வரும் சரவவக்கள் என ஏவ�ோபவோரு 

பசய்தி உஙகள் ப�ோக்பலில் 
வந்துபகோணவட இருந்�ோல் உளவுச் 

பசயலிகள் இருப்ப�றகோன 
வோய்பபுகள் அதிகம்.
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என எச்சரிக்கும்.
உங்களது ம�ொபைலில் 

நிறுவபைட்டிருக்கும் ம்சயலி 
்களின் ைட்டியபை அடிக் 
ம்கொரு முபை ச்சொதித்துக் 
ம்கொள்ளுங்கள். சேபவயறை 
ம்சயலி்கள் அல்ைது ம�ொபை 
லின்  இயக்்க த்தி றகுத் 
சேபவபைடும் முக்கிய�ொன 
ம்சயலியின் மையரில் இரு 
ம்சயலி்கள் இருநேொலும் 
உஷொர். உளவுச ம்சயலி்கள் 
ேங்கபளத் ேற்கொத்துக் 
ம்கொள்ள இதுசைொன்ை �ொறு 
சவட சவபை்கள் ம்சய்யும். 
அபைசைசியில் இயக்்கத்திற 
குத் சேபவபைடும் முக்கி 
ய�ொன ம்சயலி என்ைொல் 
அபே நீக்குவேற்கொன 
சேர்சவ அதில் இருக்்கொது. 
அபைடி இருநேொல் அதுேொன் 
�ொறுசவட உளவுச ம்சயலி 
என மைொருள்.  

இது எல்ைொம் ம்சய்ேொ 
யிறறு, ஒன்றும் ப்ககூட 
வில்பை என்ைொல் ம�ொபைல் 
ேரவு்கபள முழுவது�ொ்க 
அழித்து (Factory Reset) 
புதுபபித்துக்ம்கொள்ளுங்கள். 
அேன் பிைகு வழக்்க�ொ்கச 
ம்சொல்வதுேொன், மூன்ைொம் 
ேரபபுச ம்சயலி்கள் (Third 
party apps ) ைொது்கொபைற 
ைபவ, ஆைத்து நிபைநேபவ. 
எவருக்கும் ்கட்டுபைடொ 
ேபவ. ஆ்கசவ, ம�ொபைலில் 
இருக்கும் ம்சயலி ்சநபே 
பயத் ேவிர சவறு எஙகிருந 
தும் ம்சயலி்கபளத் ேரவி 
ைக்்கொதீர்்கள். சேபவயில்ைொே 
இபைபபு்கபளக் க்ளிக் 
ம்சய்யொதீர்்கள். அவறறின் 
மூைமும் இதுசைொன்ை ம்சய 
லி்கள் ேொ�ொ்கசவ ேரவிைங 
கும்.

அபைசைசிபயச ம்சயலி 
்களொல் நிபைக்்கொ�ல் எளி 
ப�யொ்க சிை ம்சயலி்கபள 
�ட்டும் பவத்துக்ம்கொள் 
ளுங்கள். ம�ொபைலுடன் 
ம்சைவிடும் சேரத்பே முடிந 
ேவபர குபைக்்க முறைடுங 
்கள். எவவளவு அதி்கம் ேொம் 
ம்சயலி்கபள ்சொர்நது இருக்கி 
சைொச�ொ, அவவளவு அதி 
்கம் ேொம் ம்சயல்ைடொ�ல் 
சேரத்பேச ம்சைவழிக்கி 
சைொம் என்ைசே உணப� 
ேணைர்்கசள!

ச்சன்க கு�ொரசிங்க என்ைவர் 
்கொவல்துபைக் குறைத் 

ேடுபபு வி்சொரபைப பிரிவின் மூத்ே 
புைனொய்வு அதி்கொரியொவொர். இரத்தின 
புரிபயப பிைபபிட�ொ்கக் ம்கொணட 
இவர் இரத்�ைொபன ைகுதியில் வசித் 
ேொர். ம்கொழும்பு - இசுபைத்ேொபன 
மேஸடன் ்கல்லூரியில் ்கல்வி ்கறறுப 
பின் ்கொவல்துபையில் ச்சர்நேொர். 
ேைேொ�ொளிப்க மீேொன குணடுமவடிப 
புத் மேொடர்ைொன வி்சொரபைப பிரி 
வுக்குத் ேபைப� ேொஙகினொர். ேை 
ேொ�ொளிப்கக் குணடுத் ேொக்குேலுடன் 
மேொடர்புபடயவர் என்று வி்சொரபை 
்கள் மூைம் அறிநே ேர்�லிங்கம் என் 
ைவபர புலி்களின் ்கட்டுபைொட்டிலிருநே 
மூதூர் - ்கட்படைறிச்சொன் ைகுதிக்குள் 
ம்சன்று ப்கது ம்சய்து ச�ைதி்க 
வி்சொரபை்கபள ேடத்தினொர். மவன்ச 
யூரியூப ேளத்துக்கு அவர் வழஙகிய 
ம்சவவியின் முேல் ைொ்கம் ்கடநே 
வொரம் மவளியொகியிருநேது. அேன் 
இரணடொவது ைொ்கம்  இது. 

அதி்கொபை 4 �ணிக்குப ைடகு 
ஒன்றில் மூதூர்ப ைொைத்தினூடொ்கச 
ம்சன்சைொம். அஙகு ஒரு ்கபரயில் 
இைஙகிசனொம். ேொம் இைஙகிய 
இடத்திலிருநே அவர்்களின் வீடு 
ஒன்பை முறறுப்கயிட்சடொம். ேொம் 
சேடி வநேவர்்கள் அநே வீட்டிலிருநது 
4 கிசைொ மீறைர்்களுக்கு அபைொல் 
இருக்கிைொர்்கள் என்று அநே வீட்டுக் 
குள் இருநேவர்்கபள வி்சொரித்ேசைொது 
அறிநசேொம். வீட்டுக்குள் இருபைவர் 
்கள் மவளிசயறிவிடொ�ல் ைொர்த்துக் 
ம்கொள்வேற்கொ்க எ�து அணியில் 

சிைபர அநே வீட்டுக்குள் நிற்க 
பவத்துவிட்டு நிைொம், குழுவினருடன் 
�றபைய வீட்படத் சேடிச ம்சன் 
சைொம். �றபைய வீட்பட முறறுப்க 
யிட்டசைொது மைரிய ப்கவிரலுள்ள 
உயர�ொன அநே ேைர் ைடுக்ப்கயிலி 
ருநது எழுநது ஓட முயறசித்ேொர். 
அவபர �டக்கிப பிடித்சேொம். வீட்டி 
லிருநே ஏபனயவர்்கபளயும் ப்கது 
ம்சய்தும்கொணடு மி்க சவ்க�ொ்க 4 
கிசைொ மீறைர் தூரத்பேயும் ்கடநது 
்கட்பட ைறிச்சொன் ைபட மு்கொமுக்குக் 
்கொபை 6 �ணிக்கு முன்னர் வநது 
ச்சர்நசேொம். ஆண்கள் இருவபரயும் 
மைண்கள் இருவபரயும் அபழத்து 
வநசேொம். அதில் உயர்நே சேொறைமும் 
மைரிய விரலுமுள்ள ேைர்ேொன் 
ேர்�லிங்கம் என்ைவர்.

உடசனசய ம்கொழும்புப புைனொய் 
வுப ைணிய்கத்துக்கு அவர்்கபளக் 
ம்கொணடு வநது வி்சொரித்சேொம். எ�து 
அணிேொன் முேன் முேைொ்கப புலி்க 
ளின் ்கட்டுபைொட்டுப ைகுதிக்குள் ஊடு 
ருவிச ம்சன்று ப்கது ேடவடிக்ப்க 
ஒன்பைத் துணி்கர�ொ்கச ம்சய்திருந 
ேது.

ககாரதீவு - கண்டி 
புககயிகல வியாபாரம்
குணடு ம்கொணடுவரபைட்ட 

வொ்கனத்தில் �ட்டக்்களபபு - ச்கொரதீ 
வுப ைகுதியிலிருநது ்கணடிக்குப 
புப்கயிபை ஏறறி வியொைொரம் 
ம்சய்ேவர்ேொன் ேர்�லிங்கம். இநே 
வியொைொரத்பே ஒருவருட ்கொைம் 
வபர அவர் ம்சய்திருக்கிைொர். இேன் 
சைொது ேருணி சைொன்ை இபளஞர் 
யுவதி்கபளக் ்கவரும் ைத்திரிப்க்க 
பளயும், சவறு சிை சிங்களப ைத்திரி 
ப்க்கபள வொஙகித் ேனது வொ்கனத்தில் 
சைொட்டு பவத்திருபைொர் ேர்�லிங்கம். 
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வாகனத்தைச் ச�ாதை்னயிடும் காவல் 
து்ை, ப்ையினரின் பார்வயில் 
அநதைப் பததிரி்ககள் ததைன்படுவதைால் 
அவரகள் தைர்மலிஙகததிைம் தை்மக்கு 
விருப்ப்மான பததிரி்க ஒன்்ைக் 
சகட்டு எடுப்பாரகள். இவவாைாகச் 
ச�ாதை்னச் �ாவடிகளில் காவல்து்ை, 
ப்ையினருக்கு விசுவா�்மானவராகத 
தைர்மலிஙகம் ஆகியிருநதைார.

இறுதியாகக் குண்டுதபாருததைப்பட்ை 
வாகனம் கண்டி இநது கலா�ார ்மண் 
ைபததில் நிறுததி ் வக்கப்பட்டு அதி 
கா்லயில் தைர்மலிஙகம் கண்டி நகரில் 
்வததுத தைாக்குதைலுக்குத தையாராக 
விருநதை 4 புலிகளிைம் அ்தை ஒப்ப 
்ைததைார. ஒருவர வாகனத்தைத 
தைலதைா ்மாளி்க்ய சநாக்கிச் த�லுத 
தியசபாது ஏ்னய மூவரும் துப்பாக் 

கிப் பிரசயாகம் த�யதைாரகள் என்று 
அநதைச் �ம்பவத்தை சநரில் கண்ைவர 
களிைம் தபைப்பட்ை வாக்குமூலததி 
லிருநது அறியமுடிநதைது. அநதை 
நால்வருச்ம தைலதைா ்மாளி்கத தைாக்கு 
தைலின்சபாது இைநதைாரகள்.

இநதை வாகனததில் தபாருததைப்பட்ை 
குண்டு தவடி்மருநது 200 கிசலாவுக்கு 
அதிக்மாக இருக்கக்கூடும் என்று 
பகுப்பாயவு மூலம் அறிய முடிநதைது. 
தைர்மலிஙகம், ரவிச்�நதிரன் ஆகிய 
இருவருக்கும் தைலதைா ்மாளி்கக் 
குண்டுதவடிப்புத ததைாைரபில் குறைம் 
நிருபிக்கப்பட்டு 680 வருைஙகள் 
தைண்ை்ன வழஙகப்பட்ைது.

தைலதைா ்மாளி்கத தைாக்குதைல் விைய 
்மாக இதுவ்ர எநதை ஊைகஙகளிலும் 
கருதது தவளியிைவில்்ல. முதைல் 

தைை்வயாக தவன யூரியூப்புக்கு இந 
தைத தைகவ்ல தவளியிடுவதில் ்மகிழ் 
ச்சி. புலிகளின் பகுதிக்குள் நாம் இரக 
சிய்மாக ஊடுருவி தவளிசயறிய பின் 
னர தைர்மலிஙகத்தை கட்்ை பறிச்�ா 
னில் ் வததுக் ் கது த�யய உதைவிய 
அ�ார என்பவ்ரக் குஞ�ன் வீட்டுக்கு 
அருகில் ்வததுப் புலிகள் சுட்டுக் 
தகான்ைனர. அதசதைாடு மூதூரப் பகுதி 
யிலிருநதை முன்னனிக் காவலர்ைப் 
புலிகள் தைாக்கினர என்றும் பின்னர 
அறிநசதைன். எரிநதை கு்ையில் சிக்கிய 
ரயர ஒன்்ை ்வததுத தைலதைா்மாளி 
்கக் குண்டுதவடிப்புப் பறறிய முழு 
விவரஙக்ையும் புலனாயவு த�யது 
கண்ைறிநதைதில் எனக்குப் முழு 
திருப்தி.

முன்தபல்லாம் தைமிழ்ச் �மூகததில் ஒருவன் 
பிைநதை �ாதிதைான் அவனது ததைாழி்லத தீர்மா 

னிததைது. ஒருவன் என்ன ததைாழில் த�யகிைான் என்ப 
்தைக் சகட்ைறிநது அவனது �ாதி்யத ததைரிநதுதகாண் 
ைாரகள். ததைாைக்கததில் ஐசராப்பாவில் அடி்்ம மு்ை 
இருநதைது. நிலப்பிரபுவுக்கு அடி்்மயாக இருப்பவர 
சதைாட்ை சவ்ல, மிருக வைரப்பு, ஆ்ை சதைாயப்பது 
என எல்லா வ்கயான சவ்லக்ையும் த�யதைார. 
அஙகு ததைாழிலுக்குச் �ாதி இருக்கவில்்ல. ஆண்ைான் 
- அடி்்ம என்ை பிரிவு இருநதைது. இநதியாவில் குடி்்ம 
மு்ை இருநதைது. �மூக வாழ்க்்கயில் இ்ைக்கப்பட்ை 
ததைாழில் த�யவதைாகக் குடி்்ம மு்ை இருநதைது. வண் 
ைார, ப்ையர, நாவிதைர அல்லது அம்பட்ைர என்தைல் 
லாம் �ாதிகள் இருநதைன. இன்்ைய சூழலில் பல புதிய 
ததைாழில்கள் உருவாகியுள்ைன. அவற்ை இநதைச் �ாதிக் 
காரரதைான் த�யகிைாரகள் என்பதைறகு எவவிதை பிரிவும் 
இல்்ல. �ாதிகள் இல்்லயடி பாப்பா என்று பாரதி 
பாடியதுதைான் உண்்்மயாக இருநதைாலும் �ாதி்ய 
இஙகிருநது அடிசயாடு அகறை முடியவில்்ல. நில்்ம 
இவவாறிருக்க அ்னததுச் �ாதியினரும் த�யயும் 
தபாதுத ததைாழிலாகக் கைவு அ்்மநதுவிட்ைது என்பது 
தைான் இப்சபாது 'ட்தரன்ட்'.

சாதியில்ாத ததாழில்கள்
்கசபசிக் க்ைக்காரர, அவற்ைத திருததும் ததைாழில், 

பதிப்புத து்ை ்மறறும் கணினி �ார ததைாழில்கள், இலத 
திரனியல், மின்தபாருள்கள் �ார ததைாழில்கள், வாகனம் 
்மறறும் இயநதிரஙக்ைப் பழுதுபாரததைல், �ாரதிப் 
பயிறசியளிததைல், கறபிததைல், சகாழிப் பண்்ை, திரு 
்மை ்மண்ைபம், ்மருநதைகம், ்மருததுவரகள், ஆயவாைர 
கள், இைக்கு்மதியாைரகள், தபாதிகள் ச�்வ, சகறைறிங 
என்கிை வீடுகளுக்குச் த�ன்று உைவு வழஙகுசவார, 
ததைா்லத ததைாைரபுத து்ை, விடுதிகள் - தைஙகுமிைஙகள் 
ச�்வ, எரிதபாருள் நி்லயம், அ்ரக்கும் ஆ்ல, 
்மருநதைகம், தவதுப்பகம், புததைகக்க்ை, ்மரக்கறி வியா 
பாரம், �ட்ைததைரணிகள், சிசிரிவி க்மாரா தபாருததுசவார. 
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பால் உறபத்தி, முபபடைகளில் பணி, விமானி, பல் 
வேறுபடை பபாருளகடை உறபத்தி பெயவோர், தாதி 
யர்கள, அரெ பணியாைர்கள, கிராம அலுேலர்கள, அழகு 
நிடலயஙகள, ரயில் திடைககை ஊழியர்கள என இனன 
ொதியினர் தான இதில் ஈடுபடுகிறார்கள எனறு ேடரய 
றுகக முடியாத - ொதி கலககாத பல்வேறு புதிய பதாழில் 
கள இபவபாது நடைமுடறயிலுளைன. இத்தகு பதாழில் 
களில் ஈடுபடுகினற புதிய தடலமுடறயினடர டேத்து 
இேர் இனன ொதி எனறு கணைறிய முடியாத நிடலயி 
ருபபதால் ''உஙகை அபபா எனன பெயயிறார்...? உஙகை 
இைம் எது?'' எனறு வகளவி பதாடுத்துக குடைநபதடுககும் 
பழசுகளிைம் இேர்கைால் பிடி பகாடுககாமல் இருகக 
முடிேதில்டல...!

ப�ோரோட்ட கோலத்தில் சோதி
தமிழீழப வபாராடை இயககஙகள பல பதாைஙகபபடை 

வபாதிலும் அடே ெமூக விடுதடலடய டமயமாகக 
பகாணடு பெயறபாடை வபாதிலும் தமிழர் மத்தியிலுளை 
ொதிய அைககு முடறயிலிருநது விடுபை வேணடும் 
அேறறுககு எதிராகப வபாராை வேணடும் எனற உை 
வியவல பபரும்பாலான வபாராளிகளிைம் இருநதது. அத 
னாவலவய வபாராடை இயககஙகள பலவும் (புபைட 
தவிர) ொதிய ஒடுககுமுடறயால் பாதிககபபடை மகக 
ைால் நிரபபபபடைன. பிரபாகரன தடலடமயில் எழுச்சி 
கணை விடுதடலப புலிகள இயகக காலத்தில் ொதிய 
ஒடுககுமுடற மடடுமனறி ொதியம் குறித்த வபச்ொைல் 
கூைப பபாதுபேளிககு ேராமல் குசு குசுத்துக கிைநதது.

புலிகள் இல்லோது ப�ோனதும் எழுந்த புழுகம்
வபார் முடிவுககு ேநதபின ஏறபடை ெமூக மாறறம் 

எனபது ொதியத்துககுப புத்துயிரளித்தது. புலிகள இல்லா 
மல் வபானது ோயபபாக அடமநதது. எது எபபடிப 
வபானாலும்கூை எல்லாச் ொதியினரும் பிறபபில் தமது 
குலத் பதாழிலாக இருநத பதாழிடலக டகவிடடு இபவபா 
பதல்லாம் வேறு பதாழில் முடறகளுககு பழககபபடடிருக 

கிறார்கள. மணபேடடிவயா கலபடபவயா பிடிககாது, 
விேொயவம பெயயாது இனறும் விேொயி எனறு கூறிக 
பகாணடிருபபதுவபால ஏடனயேர்களும் தமது பாரம்பரி 
யத் பதாழிடலக டகவிடடு அரெ உத்திவயாகம், முதலீடு 
கள, பதாழில்நுடபம் ொர்நத வேடலகள எனப புதிய 
பதாழில்களில் இறஙகியுளைனர்.

ப�ோதுத் ப்தோழில் களவு
பாரம்பரியமாகச் ொதி ொர்நது பெயதுேநத பதாழிடலக 

டகவிடை தமிழர்கள எநதத் பதாழிலில் ஈடுபடைாலும் 
அஙகு எவோறு கைபேடுகக முடியும் எனகிற மனநி 
டலககுப பழககபபடடிருககிறார்கள. கைவு எனகிற 
பபாதுத் பதாழிடலக கறறிருககிறார்கள. பதாழில் தர்மம், 
அறம், ெமூக நீதி, பதாழில் புரியும் இைத்துககு விசுோெ 
மாக இருபபது வபானற விையஙகடை மறநது மத 
குருககள பதாைஙகிக கழிேகறறும் பதாழில் பெயவோர் 
ேடர கைவு எனற பதாழில் முடறயில் வதர்ச்சி பபறறி 
ருககிறார்கள.  

பல அரெ ஊழியர்கள, அதிகாரிகள அரெ பொத்துக 

கடை அபகரிககினற கைடேச் பெயகிறார்கள, அலுே 
லகத்திலுளை காகிதஙகள, பிரதி எடுத்தல், ோகன - 
எரிபபாருள ஒதுககீடு இேறடறவிை குத்தடககளிலிருநதும், 
தமககுப பிரியபபடை குத்தடக தாரர்களிைமிருநதும் 
பைம் ெம்பாதிபபது, பபாருள பகாளேனவில் சுத்துமாத் 
துச் பெயது பைம் வதடுேது, கைடம வநரத்தில் பேளிவய 
வேறு வேடலகளில் ஈடுபடுேது, பபாதுமககளுககு ேழங 
கபபடை பபாருளகடைத் தமது பொநதத் வதடேகளுககுப 
பயனபடுத்துேது என அரெ அதிகாரிகள, அலுேலர்களின 
கைவுத் பதாழில்கள அடமேடதபவபாலவே பல மனி 
தர்களும் தமது பதாழில் முடறகளில் கைடே எவோறு 
பெயேது எனறு அறிநதிருககிறார்கள.

அணடமயில் ஏறபடை எரிபபாருள தடடுபபாடடின 
வபாது அைாேடிக கும்பல்கள கைத்தில் இறஙகி அடை 
காெம் பெயதவபாது பிரவதெ பெயலக ஊழியர்களும் வேறு 
பல அரெ அலுேலர்களும் அேறறின பினனணியிலிருநது 
பல லடெ ரூபாககடை உடழத்தார்கள எனகிற பெயதிகள 
இபவபாது புடகயத் பதாைஙகியிருககினறன. பநருபபில் 
லாமல் புடக ேராதுதாவன...?

எது எபபடியிருபபினும் ொதிதான பதாழிடலத் தீர் 
மானிககிறது எனற நிடல இபவபாது மாறித் தமிழ்த் ெமூ 
கத்தில் எல்வலாரும் தமது பபாதுத் பதாழிலாகக கை 
டேப பறறிப பிடித்திருபபடதக காைமுடிகிறது. இநதத் 
பதாழிலில் ஈடுபடுபேர்கள பபாதுபேளியிலும், ெடைத் 
தின பிடியிலுமிருநது ஒருேடர ஒருேர் காபபாறறுேது 
எனபது இடத வமலும் ேைர்த்பதடுககினற பணியாக 
இருநது ேருகிறது.

�ோரம்�ரியமோகச் சோதி சோர்நது 
பசய்துவந்த ப்தோழிலலக் லகவிட்ட 

்தமிழர்கள் எந்தத் ப்தோழிலில் 
ஈடு�ட்டோலும் அங்கு எவவோறு 

களபவடுக்க முடியும் என்கிற மனநி 
லலக்குப் �ழக்கப்�டடிருக்கிறோர்கள்
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14.02.2002 அன்று க�ொழும்பிலிருந்து சட்டத்தரணி 
இரததினவேல் ்தலைலையில் ஒரு குழுவினர் ேந்து 
எம்லைச் சந்தித்தனர். அேர்�ள் க�ொண்டு ேந்்த படி 
ேம் ஒன்றில் எைது விேரங�லை எழுதிகக�ொடுதவ்தொம். 
பின்னர் எதுவும் ந்டக�வில்லை.

16.02.2002 அன்று சட்டத்தரணி விநொய�மூர்ததி 
ேந்து எம்லைச் சந்தித்தொர். சைொ்தொன ந்டேடிகல�யு்டன் 
இலைந்்த்தொ� உங�ள் விடு்தலையும் அலையும் - 
என்்ொர். நொன் நொ்டொளுைன்்ததிலும் வேறு ைட்டங� 
ளிலும் இதுபற்றிப் வபசி ேருகிவ்ன். கநருக�டி�லை 
யும் க�ொடுதது ேருகிவ்ன் - என்றும் கூறினொர். எைது 
விேரங�லை எழுதித ்தருைொறு வ�ட்ட்தற்கிைங� 
முழுலையொ� எழுதி 18.02.2002 அன்று ைட்டக 
�ைப்புச் சில்ச்சொலையின் கெயிைர் பிரபொ�ரனூ்டொ� 
விநொய�மூர்ததியி்டம் ல�யளிதவ்தொம். பின்னர் 
எதுவும் ந்டக�வில்லை.

நொம் சில்ககுள் அல்டக�ப்பட்ட நிலையில் ஆழ 
ைொன கிைறு ஒன்றுககுள் வீழத்தப்பட்டேர்�ள்வபொை 
கேளிவய் முடியொைல் ்தவிதவ்தொம். இந்்த நிலையில் 
எைககுக கில்டககின்் எல்ைொச் சிறிய துரும்பு�லையும் 
நொம் கேளிவய்ககூடிய பைம் ேொயந்்த �யி்ொககு 
ே்தற்கு நிலனதவ்தொம். யொர் ேந்து எத்தலன ்த்டலே 
�ள் விேரம் வ�ட்டொலும் சலைக�ொைல் எழுதிக 
க�ொடுதவ்தொம். ஆனொல் அேற்ல்ப் கபற்்ேர்�ளின் 

ந்டேடிகல�வயொ எம்லை ஒருவபசு கபொருைொ�வேொ, 
்தம்லை உயர்ேொ�க �ொடடிகக�ொள்ே்தற்�ொ�வேொ ைட 
டும் பயன்படுததுே்தொ�வே இருந்்தது. இல்த நொம் 
புரிந்திருந்்தவபொதிலும் எைது வநொக�ம் விடு்தலை 
கபறுேது ைடடுவை.

18.02.2002 அன்று நொ்டொளுைன்் உறுப்பினர் 
கேள்ளிைலை திடீர் ேருல�யொ� ேந்து 600 வபலர 
விடு்தலை கசயயவுள்ைொர்�ள் - என்க்ொரு கசயதி 
லயச் கசொல்லிச் கசன்்ொர். இந்்தச் கசயதிககு என்ன 
அடிப்பல்ட இருந்்தது என்பல்த இன்றுேலர என் 
னொல் புரிந்துக�ொள்ை முடியவில்லை. ல�தி�ள் உள்வை 
இருப்பேர்�ள்்தொவன அேர்�ள் சந்வ்தொசப்படும் 
படியொ� எல்தயும் கசொல்ைைொம் என்் துணிலேயும் 
ேரதல்தயும் நொ்டொளுைன்் உறுப்பினர் ப்தவி அே 
ருககு ேழஙகியிருககி்து.

10.03.2002 அன்று இந்து �ைொசொர ைற்றும் ்தமிழ 
விே�ொர அலைச்சர் ைவ�ஸேரன் ைட்டக�ைப்புச் 
சில்ககு ேந்்தொர். விடு்தலை படிப்படியொ�த்தொன் 
சொததியைொகும். மு்தலில் பிலையில் கசல்ே்தற்�ொன 
ஒழுஙகு��லைச் கசயயவுள்வைன். உங�ைது 
விடு்தலை க்தொ்டர்பொ�த ்தலைலை அலைச்சர் ரணில் 
விககிரைசிங�வு்டன் வநரடியொ�க �ல்ததது அ்தற்�ொன 
உ்டனடி ந்டேடிகல��லை எடுப்வபன் - என்று 
உறுதியளிததுச் கசன்்ொர். ்தமிழ அரசியல் ல�தி�லை 
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விடுவிக்க வெகுஜனப் ப�ோரோட்டம் 
ந்டத்தவிருககிறோர் என்று அன்்றய 
தினபே வரப�ோ அ்ேப்பின் நோ்டோ 
ளுேன்ற உறுப்பினர் வெலெம் 
அ்்டக்க�நோ்தன் வெோலகிறோர் 
என்று �ததிரி்்க்களில வெய்தி 

வெளியோகியிருந்தது.
18.03.2002 அன்று தின்கரன் �த 

திரி்்கயில �யங்கரெோ்தத ்த்்டச் 
ெட்டததின் கீழ் ்தடுதது ் ெக்கப்�ட 
டுள்ள ் ்கதி்க்்ள 3 ேோ்தங்களுககுள 
விடு்த்� வெய்ெ்தோ்கவும் வி்ரவில 

200 ப�்ர விடு்த்� வெய்ெ்தோ்க 
வும் வெய்தி ெநதிருந்தது. அது 
வெறும் வெய்தி ேடடுபே. அவெோறு 
எ்ெயும் ந்டக்கவில்�.

 
   (வ்தோ்டரும்)

ெோெ்கர் ஒருெர் ஒரு ப்களவி்ய எழுப்பியி 
ருந்தோர். கு்டல புற்றுபநோயும் ெயிற்றுப் 

புற்றுபநோயும் ஒன்றோ என்�ப்த அெர் ப்கட்ட ப்களவி. 
அெரது ்தோயோருககு கு்டல புற்றுபநோய் ஏற்�டடு சிகி 
ச்்ெ ெழங்கப்�ட்டப�ோதும் அெர் இறநதுவிட்டோர் 
என்று வ்தரிவிததிருந்தோர். ்க்டந்த ெோரம் எழு்தப்�ட்ட 
கு்டல புற்றுபநோய் �ற்றிய ்கடடு்ர்யப் �டிததுவிடடு 
அெர் இந்தக ப்களவி்யக ப்கடடிருககிறோர்.

அெ்ரப் ப�ோ�பெ இ்ரப்்�ப் புற்றுபநோயும் 
கு்டல புற்றுபநோயும் ஒன்றோ, வெவபெறோ எனும் குழப் 
�ததில அபந்க ெோெ்கர்்கள இருக்க�ோம். அெர்்களுக 
்கோ்க இந்த ெோரக ்கடடு்ர.

மு்தலிப�பய வெோலலிவிடுகிபறன். கு்டல புற்று 
பநோய் பெறு. இ்ரப்்�ப் புற்றுபநோய் பெறு. இரண் 
டும் ்தனித்தனி இனம். உ�்க அ்ளவில நு்ரயீரல 
புற்றுபநோய்ககு அடுத்த�டியோ்க ேக்க்்ளப் வ�ரிதும் 
�ோதிப்�து இ்ரப்்�ப் புற்றுபநோய்்தோன். ப�ோன்த்� 
மு்ற ெ்ர ெய்தோனெர்்களுகப்க இ்ரப்்�ப் 
புற்றுபநோய் ெந்தது. இப்ப�ோது 30 ெயதிலும் இது 
ெருகிறது. வ�ண்்க்்ளவி்ட ஆண்்களுககு இ்ரப் 
்�ப் புற்றுபநோய் ெருெது்தோன் அதி்கம்.

காரணஙகள் எவை?
இ்ரப்்�ப் புற்றுபநோய்ககு (Gastric cancer) 

முககியக ்கோரணம் துரி்த உணவு்கள்தோன். ்தவிர, 
ேோெ்்டந்த சுற்றுச்சூழல இந்த பநோய் உருெோெ்்தத 
தூண்டுகிறது. அ்தனோல்தோன் ஆஸவ�ஸ்டோஸ 
வ்தோழில புரி�ெர்்கள, உப�ோ்கத வ்தோழில புரி�ெர்்கள, 
சுரங்க பெ்� வெய்�ெர்்கள, ரப்�ர் ப்தோட்டத வ்தோழி 

�ோ்ளர்்கள ஆகிபயோருககு இந்த பநோய் அதி்க அ்ள 
வில ெருகிறது.

அடுதது, நீண்்ட நோள்களுககு இ்ரப்்�யில புண் 
உள்ளெர்்களுககு (Atrophic gastritis), ்கடு்ேயோ்க 
குருதிச் பெோ்்க (Pernicious anemia) உள்ளெர்்க 
ளுககு, ் ெட்டமின் பி--12 ெததுககு்றவு உள்ளெர்்க 
ளுககு இந்த பநோய் ெர ெோய்ப்பு்கள அதி்கம். இந்தப் 
புற்றுபநோய் ெந்த குடும்�ததில பிறந்தெர்்களுககு 
�ரம்�்ரத ்தன்்ே ்கோரணேோ்க இது இ்்ளய ெயதி 
ப�பய ெர ெோய்ப்பிருககிறது.

இ்ரப்்�ப் புற்றுபநோய்ககு ்தெறோன உணவுப் 
�ழக்கமும் ஒரு முககியக ்கோரணம்்தோன். ஜப்�ோன் 
நோடடில ்கருகிய உண்ெ (Smoked food) அதி்கேோ்க 
விரும்பிச் ெோப்பிடும் �ழக்கம் உள்ளது. நி்றய ேது 
அருநதுெது, பெோயோ ெோஸ ேற்றும் ஊறு்கோய் ெ்்க 
்க்்ள உண்ணும் �ழக்கம் அஙகு அதி்கம். இ்தனோல 
ஜப்�ோனில இ்ரப்்�ப் புற்றுபநோய் வ�ருே்ளவில 
ெருகிறது. அயர்�ோநதில சுட்டமீன், ப்கோர்டரியோவில 
ெோடடிய ஆ்ே, ெ்ட சீனோவில 'ப்கோலினோத' என் 
னும் ்தோனியம் ப�ோன்றெற்்ற அதி்க அ்ளவில உண் 
�்தோல இந்த பநோய் அந்த நோடு்களில அதி்கேோ்க ெரு 
கிறது.

வ்தற்்கோசிய நோடு்களில பு்்கபிடித்தல, வெற்றி்� 
�ோககு, பு்்கயி்�, �ோன்ேெோ�ோ, நி்றய ேது அருந 
து்தல ப�ோன்ற �ழக்க ெழக்கங்க்ளோலும் ெயலில 
வ்தளிக்கப்�டும் பூச்சிகவ்கோலலி ேருநது்க்ளோலும் 
இந்த பநோய் ெருெ்தோ்கத வ்தரிகிறது.

அதி்க சூ்டோன, ்கோரேோன, ேெோ�ோ மிகுந்த அல�து 
அதி்கக குளிர்ச்சியோன உணவு்க்்ளபயோ, குளிர்�ோனங 
்க்்ளபயோ அடிக்கடி உண்ணும்ப�ோது இந்த பநோய் 
வெகு வி்ரெோ்க ெநதுவிடுகிறது. எச்.்�ப�ோரி 
(H.Pylori) கிருமி இ்ரப்்�யில நீண்்ட ்கோ�ததுககு 
வ்தோல்� ்தருேோனோல இந்த பநோய் உண்்டோகிற ெோய் 
ப்பு அதி்கரிககும்.

உணவில உப்்� அதி்கேோ்கச் பெர்ததுகவ்கோள� 
ெர்்களுககும் வெவவி்றச்சி்க்்ள (Red meat) 
அதி்கேோ்க உண்ணும் �ழக்கம் உள்ளெர்்களுககும் இந்த 
பநோய் ெருகிறது. நோர்ச்ெதது நி்றந்த ்கோய்்கறி்கள, 
�ழங்க்்ளக கு்றெோ்கவும், வ்கோழுப்பு மிகுந்த பீட்ோ, 
�ர்்கர், ெோண்டவிச் ப�ோன்ற துரி்த உணவு்க்்ள 
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அதிகமாகவும் உண்ணும்்பாது இந்த 
்�ாய் வரும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது. 
இரைப்ரபயில் 'பாலிப்' (Polyp) கட் 
டிகள் இருப்பவரகளுக்கு அரவ புற் 
றுக்கட்டிகளாக மாறுவ்தற்கு வாய்ப் 
புண்டு.

அறிகுறிகள் என்னெனனெ?
பபரும்பா்�ாருக்கு இந்த ்�ாய் 

்்தான்றும்்பாது எந்தவி்த அறி 
குறிகளும் பவளியில் ப்தரிவதில்ர�. 
அப்படி்ே ப்தரிந்தாலும் இரைப்ரபப் 
புண்ணுக்குரிே அறிகுறிகள்்தான் மு்தலில் ப்தரியும். பசி 
குரறவது, ஏப்பம் வருவது, உணவில் விருப்பம் குரற 
வது, ் �சான வயிற்றுவலி, வயிற்றுப் பபாருமல், உணரவ 
விழுங்குவதில் சிைமம் ் பான்ற அறிகுறிகள் பவளிப்படும். 
இரவபேல்�ா்ம சா்தாைண அறிகுறிகள் என்ப்தால், 
ப�ரும் 'அல்சர' மருநதுகரளச் சாப்பிட்டுக் பகாண்டு 
உண்ரமோன ் �ாரேக் கவனிக்காமல் இருநதுவிடுவார 
கள். அ்தற்குள் இரைப்ரபப் புற்று்�ாய் வளரநது பைவி 
விடும்.

பிறகு்தான் இரைப்ரபப் புற்றுக்்க உரிே அறிகுறிகள் 
ப்தளிவாகத் ்்தான்றும். அ்தாவது, இவரகள் பகாஞச 
மாகச் சாப்பிட்்ாலும் வயிறு நிைம்பிேது்பால் இருக்கும். 
வயிற்றுவலி அடிக்கடி வரும். உணவு சாப்பிட்்தும் 
வயிற்றுவலி அதிகமாகும். குமட்்ல், வாநதி வரும். 
அது ் மாசமான வார் எடுக்கும். வாநதி வந்த பிறகு 
வலி குரறயும். சமேங்களில் இரைப்ரபயில் பநது உரு 
ளுவது ் பான்று இருக்கும். குருதி வாநதி வரும். ம�த் 
து்ன் குருதி ் பாக�ாம். கரும�ம் பவளி்ேற�ாம். உணவு 
உண்பது குரறயும். உ்ல் எர் குரறயும். உ்லில் 
குதுதி அளவு குரறயும். வயிறு வீங்கி நீர்காரத்்த மாதிரி 
ப்தரியும்.

எனனெ பரிச�ோதனனெகள் உள்்ளனெ?
பேனாளிக்கு '்பரிேம்' மாவு சாப்பி்க் பகாடுத்து, 

அவருக்குச் பசரிமான மண்்�த்ர்த எக்ஸ்-்ை ப்ம் 

எடுத்துப் பாரத்்தால் இந்த ் �ாரேத் ப்தரிநதுபகாள்ள�ாம். 
இது பரைே முரற. இப்்பாது எண்்்ாஸ்்காப்பி 
மூ�ம் இரைப்ரபரேப் பரி்சாதித்து, புற்று்�ாரேத் 
ப்தா்க்கத்தி்�்ே அறிகிறாரகள். ்தற்்பாது என்பிஐ 

எண்்்ாஸ்்காப்பி (NBI microscopy), கு்ைா்மா 
எண்்்ாஸ்்காப்பி (Chromo microscopy) மற்றும் 
எண்்்ா ரமக்ைாஸ்்காப்பி (Endo microscopy) மூ�ம் 
இரைப்ரபயில் புற்று்�ாய் உள்ள்தா, அது என்ன வரக 
ரேச் ்சரந்தது, எவவளவு பைவியுள்ளது, அர்ப்பு 
உள்ள்தா எனப் ப� விவைங்கரள ் �ைடிோகப் பாரத்துத் 
துல்லிேமாகத் ப்தரிநதுபகாள்ள�ாம். ் மலும், புற்று்�ாய் 
திசுவில் சிறு பகுதிரே அகற்றி, திசுப் பரி்சா்தரனக்கு 
அனுப்பி, ்�ாரே உறுதி பசய்ே�ாம். திைவத் திசுப் 
பரி்சா்தரன (Liquid biopsy) மூ�ம் இந்த ்�ாரே 
முன்ன்ை அறிவதும் உண்டு.

்�ாோளியின் வயிற்ரற 'அல்ட்ைா சவுண்ட் ஸ்்கன்', 
சி.டி.ஸ்்கன், எம்.ஆர.ஐ. ஸ்்கன் ்பான்ற பரி்சா்த 
ரனகரளச் பசய்து பாரத்்தால் இரைப்ரபக்கு பவளியில் 
உள்ள உறுப்புகளான கல்லீைல், கரணேம், கருப்ரப, 
சிறுநீரப்ரப, சிறுகு்ல், பபருங்கு்ல், ம�க்கு்ல், எலும் 
புகள், ்தண்டுவ்ம், மூரள ்பான்றவற்றுக்குப் புற்று 
்�ாய் பைவியிருந்தால் ப்தரிநதுவிடும். இவற்்றாடு மாரபு 
எக்ஸ்-்ை எடுப்பதும் குருதி மற்றும் ம�ப் பரி்சா்த 
ரனகளும் ் ்தரவப்படும்.

இப்்பாது ‘பபட்-சிடி’ ஸ்்கன் வநதுள்ளது. இது 
புற்று்�ாய் பைவர� மட்டுமல்�ாமல், புற்று்�ாய் மிக 
மிக ப்தா்க்கநிர�யில் இருந்தாலும் இனி்மல் புற்று 
்�ாய் வைக்கூடிே நிர�யில் இருந்தாலும் துல்லிேமாகத் 
ப்தரிவித்துவிடும். அ்்த்�ைத்தில் எல்்�ாருக்கும் 
எல்�ா ஸ்்கன் பரி்சா்தரனகளும் ்்தரவயில்ர�. 
்�ாோளிரேப் பபாறுத்து இவற்றின் ் ்தரவ அரமயும்.

சிகிசன�கள் என்னெனனெ?
இரைப்ரபப் புற்றுக்கு அது உள்ள நிர�க்கு ஏற்ப 

அறுரவச் சிகிச்ரச, கதிரவீச்சு சிகிச்ரச, மருநது சிகி 
ச்ரச ஆகிேரவ பேன்படுகின்றன. இரைப்ரபயில் புற் 
றுக்கட்டி அகற்ற முடிோ்த நிர�ரமயில் இருக்குமானால், 
புற்று எதிர மருநதுகரளயும் கதிரவீச்சு சிகிச்ரசரேயும் 
மு்தலில் பேன்படுத்துவாரகள். இ்தன் பேனால் புற்றுக் 
கட்டி சுருங்கிவிடும். அ்தன் பிறகு அர்த அகற்றுவது 
எளி்தாகிவிடும். ்�ாயின் நிர�ரேப் பபாறுத்து மறு 
படியும் மருநது சிகிச்ரசயும் கதிரவீச்சு சிகிச்ரசயும் 
்்தரவப்ப்�ாம்.

இப்்பாது இ�க்கு சாரந்த மருநது சிகிச்ரச (Targeted 
therapy) ்தைப்படுவது வைக்கமாகி வருகிறது. இரவ 
குருதியின் வழி்ே புற்று்�ாய் உள்ள இ்த்ர்தத் துல்லி 
ேமாக அர்நது புற்று ் மன்்மலும் வளைாமல் ்தடுக்க 
உ்தவுகின்றன. இந்த மருநதுகள் புற்று்�ாய் இல்�ா்த 
மற்ற பசல்கரளத் ்தாக்குவதில்ர� என்பது இந்தச் 
சிகிச்ரசயில் கிர்க்கும் பபரிே பேன். ‘இமு்னாப்தைபி’ 
என்னும் புதுவி்த சிகிச்ரசயும் இப்்பாது புகுநதுள்ளது. 
இரவ எல்�ா்ம புற்று்�ாரேப் முழுரமோகக் குணப் 
படுத்துகின்றன.

புனகபபனதயும் புனகயினை கைநத 
்போருள்கன்ளப பயனபடுத்துவனதயும் 

தவிர்ககசவண்டும். மது அருநத்ககூடோது. 
அதிக கோரமோனெ, சூடோனெ, உபபு அதிகமுள்்ள 

உணவுகன்ள்க குனைத்து்க ் கோள்்ள 
சவண்டும்.
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அமெரிக்கா, இங்கிலகா 
ந்து ப�கான்ற பெல்காடு்ளில 
இரைபர�ப புற்றுப்காய் 
பெகாசெகா் இருந்்கால அந்் 
இரைபர�ரை முழுவது 
ெகா் அ்ற்றிவிட்டு 'மசை 
ற்ர் இரைபர�'ரைப 
( Ar t i f i c i a l  s tomach ) 
ம�காருத்திவிடுகின்றனர். 
இங்கு இ்ற்கு வழியிலரல; 
�திலகா்ப ‘�காது்காபபு 
சிகிசரச’ரைத் (Palliative 
care) ் ருகி்றகார்்ள்.

தடுப்பது எப்படி?
புர்ப�ர்யும் புர் 

யிரல ்லந்் ம�காருள்் 
ரைப �ைன�டுத்துவர்யும் 
்விர்க்பவண்டும். ெது 
அருந்்ககூடகாது. அதி் 
்காைெகான, சூடகான, உபபு 
அதி்முள்ை உணவு்ரைக 
குர்றத்துக ம்காள்ை பவண் 
டும். சிறு்கானிை உணவு்ள், 
முழு்கானிை உணவு்ள், 
்கார்சசத்து நிர்றந்் ் காய்்றி 
்ள் ெற்றும் �ழங்்ரை அதி 
்ப�டுத்்வும். �காகம்ட் 
உணவு்ளுககும் �்ப�டுத் 
்ப�ட்ட உணவு்ளுககும் 
‘ப்கா’ மசகாலலுங்்ள்.

உள்ளி, மவங்்காைம், அவ 
ரைக்காய், �ட்டகாணி, சுண் 
டல, ்காைகான ஆகிைவற் 
றுககு புற்றுப்காரைத் 
்டுககும் ஆற்்றல உண்டு. 
இந்் உணவு்ரை அதி 
்ப�டுத்துங்்ள். குைத்து 
மீன குழம்பு ் லலது. வறுத்் 
அரசவம் பவண்டகாம். 
சரெககும்ப�காது ்ருகிப 
ப�கான உணவு்ரை உண் 
ணகாதீர் ள். ் காைணம், அந்்க 
்ரு்லில்கான புற்று ப்காரை 
உருவகாககும் ்காைணி்ள் 
குடியிருககும். தினமும் ஓர் 
உடற்�யிற்சி மசய்யுங்்ள்.

எந்் வை்கானகாலும் சரி, 
�சி குர்றந்து, உடல எரட 
குர்றகி்றது, குருதியும் குர்ற 
கி்றது என்றகால உடபன 
எண்படகாஸப்காபபி ெற்றும் 
ம்காபலகாபனகாஸப்காபபி 
�ரிபசகா்ரனரைச  மசய்து 
ம்காள்ளுங்்ள். இ்ன �ை 
னகால, இரைபர� / குடல 
புற்றுப்காரைத் ் டுக் முடி 
யும் புற்றுப்காய் இலலகா் 
உல்த்ர்க ் காணவும் முடி 
யும்.

வணக்ம் ெருெக்பை!
எலபலகாரும் எப�டி இருககிறீர்்ள்? ் லல பிள்ரை்ைகா் �காடசகாரலயிலும் 

வீட்டிலும் ்லல ம�ைர் வகாங்கும் பிள்ரை்ைகா் இருககிறீர்்ைகா? ்லலது. 
மி்வும் ெகிழ்சசி.

இனர்றககு ் கான உங்்ளுககு அவுஸதிபைலிைப �ழங்குடி ெக்ளின ஒரு 
பிரிவினைகான ் ட்டூம்�கா (Katoomba) இனககுழுவினரின வகாழ்கர்யில �ைம் 
�ரை �ைம்�ரைைகா் மசகாலலப�ட்டு வரும் அழ்கான ெரல ஒனறு �ற்றிை 
்விப�கான ஒரு ் ர்ரை உங்்ளுககுச மசகாலலபப�காகிப்றன.

நீலெரல (blue Mountain) என்றரழக்ப�டும் இம்ெரல சிட்னியின 
பெற்குப�குதியில ் ட்டூம்�கா (Katoomba)  என்ற இடத்தில அரெந்திருககி்றது. 
சுற்றுலகாப �ைணி்ளின விருப�த்துககுரிை இடெகா்வும் நீல நி்றெகா்வும் 
இருககும் இந்் இடத்ர் ் ட்டூம்�கா என்ற �ழங்குடி இன ெக்ள் ம்காபலகா 
ெட்டகா (Colomatta) எனறு அரழத்்கார்்ள். ் ட்டூம்�கா என்ற இம்  ெக்ள்்கான 

இந் நிலத்திற்குச மசகாந்்க்காைர்்ள்.
அவர்்ளிடமிருந்து நிலத்திரன அ�்ரித்துகம்காண்ட ஆங்கிபலைர்்ள் 

இந்் இடத்ர்ப �கார்த்்தும் அது நீலநி்றெகா் இருந்்்னகால நீலெரல எனறு 
ம�காருள்�ட blue Mountain எனறு அ்ற்குப ம�ைர் சூட்டிவிட்டகார்்ள்.

இைற்ர்பைகாடு இரணந்து இைற்ர்ரைப ப�காற்றி வகாழ்ந்து வந்் இந்் 
நிலத்தின மசகாந்்க்காைர்்ைகான அபிபைகாஜினல �ழங்குடியினைகான இம் ெக்ள் 
சித்திைங்்ள், ஓவிைங்்ள் வழிைகா்வும் வகாய்மெகாழிக ் ர்்ள் வழிைகா்வும் 
்ங்்ளுடை �ண்�காடு்ரையும், ் ம்பிகர்்ரையும், �ழக் வழக்ங்்ரையும், 
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மரபுகளையும் அடுத்த 
சந்ததியினருக்குக் ளக 
மாற்றி வருகிறாரகள்.

இம் மக்களுக்கு 
்தம் மூ்தாள்தயரகள் 
மிகுந்த மதிப்புக்குரிய 
வரகள் ஆவர. அ்தற் 
குக் காரணம் அவரகள் 
வயதினால் பெரியவர 
கள் எனெது மாததிர 
மனறி ்தாம் வாழும் 
நிலததினுடய ஆதமா 
வின (்தண்ணீர, மரங் 
கள் ,  ெறளவகள் , 
விலங்குகள் மற்றும் 
எல்லாமும்)  வரலாற்ளற 
-  ்தாங்கள் எவவாறு 
உருவாகி இனறுவளர 
உயிரததிருக்கிறறாம் 
எனற உண்ளமளய - 
்தம் மு்தல் மூ்தாள்தயரி 
டம் இருநது அறிநது அ்தளனத 
ப்தாடரச்சியாக இனறுவளர அடுத்த 
சந்ததியினருக்குச் பசால்லி வந்தவர 
கள் எனெ்தனாலும் அவரகளை 
இம்மக்கள் மிகவும் பெருளமறயாடும் 
புனி்ததற்தாடும் மதிக்கிறாரகள்.

அவரகள் வழியாகறவ 65,000 
வருடங்களுக்கு றமற்ெடட இந்த 

மண்ணினதும் மக்கைதும் வரலாற்றுக் 
கள்தகள் ்தம்ளம வநது அளடநதிருக் 
கினறன எனெது அவரகைது நம்பிக் 
ளகயாகும். இம் மக்கள் இந்தத 
ற்தசததில் 65,000 வருடங்களுக்கு 
முனபிருநற்த வாழ்நது வருவ்தாக 
நிரூபிக்கப்ெடடிருக்கிறது எனறால் 
ஆச்சரியமாக இருக்கிற்தல்லவா?

அவவாறு ளகமாறி, ளகமாறி 
வந்த கள்தகளில் ெல மிக இரகசிய 
மான்தாகவும்,  சுவாரசியமான்தாகவும் 
இருக்கினறன. எப்ெடி இந்த உலகம், 

உயிரினங்கள், ெயிரகள், ்தண்ணீர 
றொனற இயற்ளக வைங்கள், வாழ் 
க்ளக எல்லாம் ற்தானறி இனறுவளர 
இப்ெடியாக இருக்கிறது எனெ்தற் 
பகல்லாம் அவரகளிடம் ெல மூ்தா 
ள்தயர வழிவந்த ்தனிததுவமான  
கள்தகள் உள்ைன. அதில் ஒனறு்தான 
இனறு நான உங்களுக்குச் பசால்லப் 
றொகிற கள்த.

கடடூம்ொ (Katoomba) எனற 
சிடனியின றமற்குப் ெகுதியில் 
அளமநதிருக்கிற மூனறு குனறுகைாக 
உயரநது நிற்கும் மூனறு மளலகளும் 
ஏன இப்ெடி ஆகின எனெது ெற்றிய 
ஆதிக் கள்த இது.

இயற்ளக ்தன கள்தளய மூ்தாள்த 
யரான ஒரு மனி்தனுக்குச் பசால்லி 
அவரிடமிருநது ெரம்ெளர ெரம்ெளர 
யாக  இக்கள்த அடுத்த சந்ததியினருக் 
குச் பசால்லப்ெடடு இனறு வளர 
நிளலதது நிலவி வருகிறது. அந்தக் 

கள்தளய நாமும் இனறு அறிநது 
பகாள்றவாமா?

கடடூம்ொ (Katoomba) எனற ெழங் 
குடி இனக்குழுவில்  மீஹ்னி (meeh-
ni), விம்லாாஃ (wimlah), குனனீடூ 
(gunnedoo) எனறு மூனறு மிக அழ 
கிய சறகா்தரிகள் ்தம் குடும்ெத்தா 
றராடு வாழ்நது வந்தாரகள். அந்த 
மூனறு அழகிகளையும் திருமணம் 
முடிக்க பொருத்தமானவரகள் எவ 
ருறம அந்த ஊரில் இருக்கவில்ளல. 
இது ெற்றிய பசய்தி அயல் பிரற்தசங் 
கள் எல்லாம் ெரவியது. ெலரும் அவர 
களைத திருமணம் பசய்ய விரும்பி 
னாரகள்.

கடடூம்ொ இனததிலும் ெலர 
அவரகைது இ்தயதள்தக் கவரநது 
திருமணம் முடிக்க முயனற றொதும் 
அது நிளறறவறவில்ளல. அவரக 
ளைக் கடததிச் பசல்ல எடுத்த முயற் 
சிகளும் ளககூடவில்ளல.

துரதிர்ஷடவசமாக றநப்பியன 
(nepean) இனக்குழுவில் இருந்த 
மூனறு இளைஞரகறை இக் கனனிப் 
பெண்களின மனள்தக் கவரந்தவரக 
ைாக விைங்கினாரகள். ஆனால் 
அங்கு ஒறர இனக்குழுளவச் றசரந்த 
மக்கள் ்தமக்குள் மாததிரறம திரு 
மணம் பசய்து பகாள்ைலாம் எனற 
சடடம் இருந்தளமயால் திருமணத 
ள்தச் பசய்வதில் ்தளட இருந்தது. 
றநப்பியன இனக்குழுவிலும் அப்ெ 
டியான ்தளடச் சடடறம இருந்த்தால் 
எனன பசய்வது எனறு ப்தரியாமல் 
்தடுமாறி இறுதியில் ்தம் மூ்தாள்தயரின 
்தளடளய மீறி இம் மூனறு பெண்க 
ளையும் திருமணம் பசய்ய அந்த 
மூனறு இளைஞரகளும் தீரமானித 
்தாரகள். அ்தனால் பெரும் சண்ளட 
மூண்டது.
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இதனால் கட்டூம்ா இனக்குழுவில் மிகுநத 
குழப்ம நிலவியது. அங்கு இருநத ஒரு மநதிர 
வாதி ப்ார் முடியும வரர இப்்ணகரை அநத 
இரைஞர்களிடம இருநது மரைப்தறகாக தன் 
மநதிரசக்தியால் அவர்கரை மரலகைாக்கி விட் 
டான்.

ஆனால் அநத ப்ாரில் மநதிரவாதி இைநது 
விட்டதால் இநதப ் ்ணகரை மீணடும ் ்ணக 
ைாக எவராலும உருமாறை முடியவில்ரல. அவர் 
கள் இன்றும மரலக் குன்றுகைாகபவ இருக்கி 
ைார்கள். அவர்கள்தான் நாம இன்றும ் ார்க்கும 
நீல மரலயில் (blue Mountain) உள்ை மூன்று 
சபகாதரிகள் (three sisters) மரலத் ் தாடராகும. 
என்்து அவர்களிடம வழங்கி வரும ஒரு கரத 
யாகும.

்தாடக்கத்தில் இநதப பிரபதசத்தில் இருநத 
்ழங்குடி மக்கள் இன்று அங்கு இல்ரல. அநத 
இடங்கள் எல்லாம இபப்ாது ் ல வநபதறு குடி 
கைால் அ்கரிக்கப்ட்டுவிட்டது. எங்கரைப 
ப்ான்ை ் ல ் வளிநாட்டு குடிமக்ககபை இங்கு 
இபப்ாது வாழ்கிபைாம. இருநதாலும அப்ழங் 
குடி மக்களின் அவ் இனக்குழுக்களின் ் ்யரரத் 
தரித்த்டி அநத இடம இன்றும கட்டூம்ா 
(Katoomba) என்றும பநபபியன் ் ழங்குடி மக் 
கள் வாழ்நத ் குதி பநபியன்  என்றும அரழக் 
கப்ட்டுவருகிைது.

அது மட்டுமன்றி அவுஸ்திபரலியாவில் ் ்ாது 
நிகழ்வுகள் எதுவாக இருநதாலும அது நரட்்று 
வதறகு முன்னர் அவர்கரை நிரனவுகூர்நது 
நாட்டுக்கும நிலத்துக்கும அங்கு வாழ்நத மக்க 
ளுக்கும மரியாரத ்சலுத்தும நிகழ்வு நரட 
்்றபை நிகழ்ச்சிகள் யாவும ் தாடங்கப்டுவது 
வழக்கம. அதரன acknowledgement of coun-
try ('அக்்னாபலட்்ஜமன்ட் ஒஃ கன்றி' )என்று 
அரழப்து வழக்கம.

நான் இன்ைய இந  நிகழ்விரன ......(குறிப 
பிட்ட இநத இடத்தில் வாழ்நத இனக்குடி மக்க 
ளின் இனப்்யரரக் குறிபபிட்டு)மக்களின் 
்ாரம்ரிய மணணில் நின்ை்டி என் மரியாரதரய 
இங்கு வாழ்நத, வாழ்நது ் காணடிருக்கிை அம  
மக்களுக்கு அளித்து இநத நிகழ்ச்சிரயத் 
்தாடங்குகின்பைன் என்று  ் சால்லி நிகழ்ச்சிரய 
்தாடங்குவது ஒரு  சமபிரதாய வழக்கமாகும.

இநத மர்ார்நத வணக்க நிகழ்பவ அவர்களின் 
மணணில் நிறகும நாம அவர்களுக்கு அளிக்கும 
மரியாரதயுமாகும.

இன்று அவர்களுடய மூதாரதயர்களிடம 
இருநது ்ல்லாயிரம வருடங்கைாக ரகமாறி 
ரகமாறி அவர்கரை வநதரடநது இன்று நம 
எல்பலாருக்கும ் தரிநத அநதக் கரத உங்களுக் 
குப பிடித்திருக்கிைதா?

உங்களுடய ஊரினது ் ்யர் என்ன? அதற 
கும இப்டி ஏதாவது கரதகள் உள்ைனவா? அப 
்டி என்ைால் அரத உங்கள் ் ்றபைாரிடம பகட்டு 
அதரன கரதயாக எழுதி எங்கபைாடு ் கிர்நது 
்காள்ைலாபம?

எமது மணணில் விரைநதும ் லர் கவனிக்காமல் விடும 
்ழம விைாம்ழம. விைாம்ழத்ரத விருமபிச் சுரவபப்ார் 
அரிது. விைாம்ழத்தில் உள்ை ஊட்டங்கள் அதிகம. உரம 
பசர்க்காமல், கிருமி நாசினி இடாமல் கிரடக்கும ் ழம அது. 
இருமபுக் கவசமப்ால உள்ை அதன் ஓடு விைாம்ழத்ரதப 
்ாதுகாத்துத் தருகிைது. அத்தரகய விைாம்ழத்ரத 
நாடுபவார் குரைவு என்ைாலும விைாம்ழத்ரதப ் ானமாக 
வாங்கி அருநதுபவார் அதிகம. ் ழச்சாறுப ப்ாத்தல்கைாக 
விைாம்ழத்ரத அரடத்து இரசாயனங்கள், வாசரன 
கலநது, ் தனிட்டு லா்ம சம்ாதிக்கும நிறுவனங்கள் இங்கு 

அதிகம. விைாம்ழத்ரத 
்வறுமபன ருசிக்கப 
பின்னடிப்வர்களுக்கு 
இநதப ்ழக்கலரவ 
விைாம்ழம மீது விருப 
்த்ரத உணடாக்கபவ 
்சய்யும.

தேவையான ப�ாருள்டகள
நன்கு கனிநத விைாம்ழம 

- 1, சீனி - 1பமரசக் கரணடி, 
்சுப ்ால் - 2 பமரசக் கர 
ணடி (்சுப்ால் இல்லதா 
விடத்து பதங்காய்ப ்ால், 
்ால்மா ஆகியவறரைப ் யன்் 
டுத்தலாம).

எப�டிச் பெயைது...?
முதலில் விைாம்ழத்ரத உரடத்துப ்ழத்தின் சரத 

ரயக் கரணடி ஒன்ரைப ் யன்்டுத்தி ் வளிபய எடுங்கள். 
உங்களிடமுள்ை மின் அரரப்ானில் (மிக்சி) அதனுடன் 
சீனி மறறும ் சுப்ால் ஆகியவறரைச் பசர்த்து அரரத்துக் 
்காள்ளுங்கள். அரரத்ததும ் ாத்திரம ஒன்றில் எடுத்து ருசி 
்ாருங்கள். விைாம்ழத்ரத ் வறுரமயாக உணணப பின் 
னடிப்வர்களுக்கும பிடித்துபப்ாகும ருசியாக இருப்தால் 
இரத அரனவரும விருமபி உண்ர்.

சமையல்
சமையல்
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சு
ரே

ந்த
ர் 
ேவி

இருபத்தொன்ொம் நூற்ொண்டில் மிகப் ்பரும் 
வளொச்்சி கண்டு வருகி்து ் தொலைத்தொடொப்ுத 

துல். முதல் தலைமுல்யில் ்தொடங்கி தற்பொது 
நொனகொம் தலைமுல் (4ஜி) அலைககறல் பயன 
பொட்டில் உளளது. விலைவில் ஐநதொம் தலைமுல் 
(5ஜி) அலைககறல் பயனபொட்டுககு வைவுளளது.

5ஜி அலைககறல்லய விலைவில் பயனபொட்டுககுக 
்கொண்டு வருவதறகொன நடவடிகலககலள அலனதது 
்தொலைத்தொடொ்பு நிறுவனங்களும் ்ேற்கொண்டு 
வருகின்ன. முதல்கட்டேொக அலவ முககிய நகைங் 
களில் பயனபொட்டுககு வரும் எனறும், பினனொ் படிப் 
படியொக கிைொேங்கலளச் ்ென்லடயும் எனறும் தக 
வல்கள ் தரிவிககின்ன.

இதறகொன சிேொட்்பொல் எனப்படும் தூண்கள யொழ்ப் 
பொணததில் நிறுவப்பட்டதும் அது பினனர் ெர்ச்லெயொக 
கப்பட்டதும் ஞொபகததில் இருககைொம். முனனர் இதலன 
எதிர்தத அைசியல் தைப்பினர் பினனர் ஆட்சிககு 
வநததும் அ்த திட்டதலதத ் ெயல்படுதத மும்முைேொக 
நின்னர் எனபதும் ் வறு ஒரு தனிககலத. எனினும் 
இனி வரும் கொைததில் 5ஜி ் தொழில்நுட்பம் தவிர்கக முடி 
யொததொகிவிடும்

அ்த்வலளயில், 6ஜி குறிதத ்பச்சுகளும் 

்தொடங்கிவிட்டன. நொட்டில் 6ஜி ் தொழில்நுட்பம் 2030-
ஆம் ஆண்டுககுள அறிமுகப்படுததப்படும் என இநதி 
யப் பிைதேொ் ந்ைநதிை ் ேொடி அண்லேயில் ் தரிவித 
தொொ.்

4ஜி-யில் இருநது 5ஜி-ககொன ேொற்ம் ் தொடங்கியுளள 
நிலையில், 5ஜி அலைககறல்த ்தொழில்நுட்பததின 
முககிய ெொதக பொதகங்கள குறிதது கொண்்பொம்.

அதிரேகம்
அலை்பசி உளளிட்டவறறின ்ெயல்தி்ன 4ஜி-

லய கொட்டிலும் 5ஜி ்தொழில்நுட்பததில் ்வகேொக 
இருககும். படங்கள, கொ்ணொலிகள, இலெத ் தொகுப்பு 
கள உளளிட்டவறல் சிை விநொடிகளில் பதிவி்ககம் 
்ெய்துவிட முடியும். இலணய்ெலவ ் வகேொகக கிலடக 
கும் எனபதொல், தொனியங்கி இயநதிைங்கள, ் ைொ்பொககள 
உளளிட்டவறறின ் ெயல்பொடும் ் ேம்படும்.

விரேோன ்தேவுப் பகிா்வு
்ெயறலக நுண்ணறிவு, ் ேய்நிகொ் ் தொழில்நுட்பம் 

உளளிட்டலவ 4ஜிலய கொட்டிலும் 5ஜி-யில் மிகச் 
சி்ப்பொகச் ்ெயல்படும். இலணயததில் தைவுகலளத 
்தடுவதும் மிக சுைபேொகும். அதில் எநதவித தொே 

தமும் ஏறபடொது. 5ஜி ் தொழில்நுட்பத 
தின மூைேொக தைவுகலள ஓரிடததில் 
இருநது ேற்்ொொ் இடததுககு மிக 
்வகேொகப் பகிை முடியும்.

அதிக ்தேவுக் ரகயாளுரக
4ஜி அலைககறல்யுடன 

ஒப்பிடுலகயில் 5ஜி அலைககறல் 
யொனது சுேொொ் 100 ேடங்கு அதிக 
தைவுகலளக லகயொளும் தி்ன 
்கொண்டது. அதன கொைணேொக 
லகப்்பசி, ேடிககணினி, கணினி 
உளளிட்டவறறின ் ெயல்பொடு ் ேம் 
படும். இலணய்ெலவயின தி்னும் 
்ேம்படும்.
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அதிக அலைவரிலை
5ஜி அலைக்கறலறையின் அலைவரிலை (பேண்ட்விட்த்) 

அதி்கமா்க இருபேதால், அதி்கபேடியான தரவு்கலைக 
குலறைநத பேரத்தில் ேகிர முடியும். அதனால் இலைய 
பைலவயின் பவ்கம் அதி்கரிககும்.

புத்தாககம் மேம்்படும்
ட்பரான்்கள், சைன்ைாா ்ைாாந்த ேயன்ோடு்கள் சதாடாந்து 

அதி்கரித்து வருகின்றைன. தறபோலதய நிலையில் 5ஜி அலைக 
்கறலறையின் வருல்க, சதாழில்நுட்ேம் ைாாந்த புத் தாக்கச் 
சூழலை பமலும் வலுபேடுத்தும். மக்கள் ைநதித்து வரும் 
ேல்பவறு பிரச்லன்களுககுத் சதாழில்நுட்ேம் ைாா்நத 
தீாவ்ு்கள் எளிதில் ்காைபேடும்.

சதாலைத்சதாடாப்ு ப்காபுரத்தின் பதலவ குலறையும்
4ஜி அலைக்கறலறை சதாலைத்சதாடாப்ு ப்காபுரங்கலை 

அடிபேலடயா்கக ச்காண்டலவ. குறிபபிட்ட இடத்தில் 
சவவபவறு நிறுவனங்களின் ப்காபுரங்கள் அதி்க எண் 
ணிகல்கயில் இருபேது, இலையபைலவயின் பவ்கத்லதக 
குலறைத்துவிடுகிறைது. 5ஜி அலைக்கறலறைக ்கருவி்கலைத் 
சதருவிைககு ்கம்ேங்களிபைபய சோருத்திவிட முடியும். 
அதனால், இலையபைலவயின் 
பவ்கம் அதி்கரிககும்.

இலவசயல்ைாம் 5ஜி அலைக 
்கறலறை்கைால் ஏறேடககூடிய ைாத 
்கங்கள். எல்ைாவறறிலும் போைபவ 
இதிலும் ோத்கங்களும் உண்டு.

குலைந் த்தாலைவு
4ஜி அலைக்கறலறையுடன் 

ஒபபிடுல்கயில் 5ஜி அலைக்கறலறை 
குலறைநத சதாலைவுகப்க ேய 
ணிககும். ்கட்டடங்கள், மரங்கள், 
மலழ உள்ளிட்டலவ 5ஜி அலைக 
்கறலறையின் பவ்கத்லதக குலறைக்க 
வாய்பபுள்ைது. அதன் ்காரைமா்க 
5ஜி அலைக்கறலறைலய வழஙகும் 
்கருவி்கலை அதி்க இடங்களில் 
சோருத்த பவண்டிய சூழல் ஏற 
ேடும்.

்பதிமவறை மவகம் குலைவு
5ஜி அலைக்கறலறைலயப 

ேயன்ேடுத்தி ேல்பவறு தரவு்க 
லைக குலறைநத பேரத்தில் ேதிவி 
றைக்கம் சைய்துவிட முடியும் என் 
றைாலும், தரவு்கலை இலையத்தில் 
ேதிபவறறைம் சைய்வதறகு நீண்ட பேரம் ஆகும். விோடிககு 
100 சம்கா லேட் (எம்.பி.) என்றை அைவிபைபய ேதிபவறறை 
பவ்கம் இருககும்.

ம்பட்டரி வலுவிழப்பு
ல்கபபேசி உள்ளிட்டவறறின் பேட்டரி திறைலன 5ஜி 

அலைக்கறலறை பவ்கமா்கக குலறைத்துவிடுவதா்க நிபுைா்்கள் 
கூறுகின்றைனா.் அதன் ்காரைமா்க பேட்டரியின் ஆயுள் 
்காைம் குலறைவபதாடு ல்கபபேசிலய அடிக்கடி மாறறை 
பவண்டிய சூழல் ஏறேடைாம் என்றும் கூறுகின்றைனா.்

அதனால் 5ஜி சதாழில்நுட்ேத்துககு ஏறறைவாறு பேட் 
டரியின் திறைலன பமம்ேடுத்துவதற்கான ேடவடிகல்க்களில் 
ல்கபபேசி நிறுவனங்கள் ஈடுேட பவண்டியது அவசியம் 

என்றும் நிபுைா்்கள் வலியுறுத்துகின்றைனா.்

இலையவழி குறைஙகள்
5ஜி அலைக்கறலறையின் அலைவரிலை அதி்கமா்க 

இருபேதால், அதில் இருநது தரவு்கலை எளிதில் திருட 
முடியும். அதன் ்காரைமா்க இலையவழி குறறைங்களின் 
எண்ணிகல்க அதி்கரிக்க வாய்பபுள்ைது. 5ஜி அலைக்கற 
லறையின் வாயிைா்க ஒபர பேரத்தில் ேல்பவறு ்கருவி்கலைத் 
சதாடாப்ுச்காள்ை முடியும் என்ேதால், அவறறில் இருநது 
தரவு்கலைத் திருடுவதும் எளிதாகும் என நிபுைா்்கள் எச்ை 
ரிககின்றைனா.்

அத்தல்கய தரவுத் திருட்லடத் தடுபேதற்கான ோது 
்காபபு வைதி்கலை ஏறேடுத்துவதறகுத் சதாலைத்சதாடாப்ு 
நிறுவனங்கள் கூடுதல் முதலீடு்கலை பமறச்காள்ை 
பவண்டியிருககும் என்றும் நிபுைா்்கள் சதரிவிககின்றைனா.்

அதீ் தைைவினம்
5ஜி அலைக்கறலறைக ்கருவி்கலை அதி்க அைவில் 

சோருத்த பவண்டியிருபேதால், சதாலைத்சதாடாப்ு நிறு 
வனங்களுக்கான முதலீடும் சைைவினமும் அதி்கரிககும். 
5ஜி ்கருவி்களின் ேராமரிபபுச் சைைவும் அதி்கமா்க இருக 

கும் என நிபுைா்்கள் சதரிவிககின்றைனா.் வாடிகல்கயா 
ைா்்களும் 5ஜி பைலவலயப சேறை 5ஜி சதாழில்நுட்ேம் 
சையல்ேடும் புதிய அறிதிறைன்பேசிலய வாங்க பவண்டும்.

ைேச்சீரறை வளதா்ச்சி
5ஜி சதாழில்நுட்ேம் சதாடக்கத்தில் ே்கரங்களில் 

மட்டுபம ேயன்ோட்டுககு வரவுள்ைது. அத்சதாழில்நுட்ேம் 
ோட்டில் உள்ை அலனத்துக கிராமங்கலையும் சைன்றைலடய 
இன்னும் ேை ஆண்டு்கள் ஆகும் என நிபுைா்்கள் சதரி 
விககின்றைனா். இத்தல்கய சூழல் ஊர்க-ே்கா்பபுறைப 
ேகுதி்களுககு இலடபயயான இலடசவளிலய அதி்கரிக்க 
வாய்பபுள்ைது.
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மனிதனின் அடிப்படைத் ததடைகளான உணவு, 
உடை, இைம், கல்வி, ஆத�ாக்கியம் ஆகியன 

ைறடறைப ப்பறறிருநதாதே நாம் மகிழ்ச்சியாக ைாழ 
முடியும். ைாழ்க்டகயில் ததடையில்ோதடத டகவிடுை 
தும், ததடையில் மட்டும் கைனம் பெலுத்துைதும் மிக 
வும் முக்கியம். அன்றைாை ைாழ்வில் அடிப 
்படை ததடைகளில் எளிடமடயக் கடைப 
பிடித்தால், பிறகாேத்தில் ஏற்பைக்கூடிய 
ப்பாருளாதா� சிக்கல்கடள நம்மால் 
தவிாக்்க முடியும்.

திருமணமானதும் ஒரு முழுடமயான 
புதிய ைாழ்க்டக முடறைக்கு குடும்்பத் தடே 
ைாக்ள் தஙகடளப ப்பாருத்திக் பகாள்ள 
தைண்டும். தனக்கு முநடதய தடேமுடறை, 
தனது தடேமுடறை, தனக்கு அடுத்த 
தடேமுடறை என மூன்று தடேமுடறைகடளப 
்ப�ாமரிக்க தைண்டிய கட்ைாயத்தில் இருப 
்பைாக்ள் இைாக்ள். எனதை, ைாழ்க்டகத் 
துடணயுைன் ஆதோசித்து நிதி நிாை்ாகம் 
்பறறிய பதளிைான சிநதடனயுைன் ைாழ்க் 
டகடயத் பதாைஙகுைது நல்ேது.

இருைரும் ஒவபைாரு மாதமும் ஏற 
்படும் ை�வு,பெேவு தெமிபபு, கைன் இை 
றடறை ்பறறிய விை�ஙகளில் பைளிப்படைத் 
தன்டமயுைன் இருக்க தைண்டும். கை 
னின்றி ைாழ தைண்டுமானால், எபத்பாது, யாா,் எவ 
ைளவு பெேைழிக்க தைண்டும் என்்பதில் ெரியான முடிவு 
எடுக்க தைண்டும். ைஙகி ஒன்றில் ஒரு கூட்டுக் கண 
க்டக மின்னஞெல் முகைரியுைன் பதாைஙகுைது நல்ேது. 
அநத ைஙகிக் கணக்குகள் பதாைா்்பான கட்ைண அறிக் 
டககள், இத� பெேவுகடளப ்பறறி இருைரும் விழிபபு 
ணாவ்ுைன் இருக்கதைண்டும்.

நிதி ொாந்த விையத்தில் ைருமானத்திறகுள் ைாழக் 
கறறுக் பகாள்ைது மிக முக்கியமானது. தமலும், எதிா் 
்பா�ாத சூழ்நிடேகடள ெமாளிக்க நிதி நிடேடம தயா 
�ாக இருக்கும் நிடேடய ஏற்படுத்திக் பகாள்ளதைண்டும். 
இது இருைருக்கும் எளிதில் ்பணமாக்கக்கூடிய ஒரு 
நிதித் திட்ைமாக இருக்க தைண்டும்.

கைன் இருநதால் தெமிபபில் உள்ள ்பணத்டதக் 
பகாண்டு, அதிலிருநது விட�ைாக பைளிதய ை� முயற 
சிகள் எடுக்கதைண்டும். ததடைப்படும் ப்பாருட்கடள 
மாதக் கைனில் ைாஙகுைடதத் தவிாத்்து, கைனில்ோமல் 
டகயிலிருக்கும் காடெக் பகாண்டு ைாஙகோம். ஆைம் 
்ப� ைாழ்டை தவிாத்்து, குடும்்பத்தில் உள்ளைாக்ளின் 

எண்ணிக்டகடயப ப்பாறுத்து ைாைடக வீடு, ைாகனம், 
பிறை ப்பாருட்கடளத் ததாந்பதடுக்கதைண்டும்.

குடறைநத ந்பாக்ள் பகாண்ை குடும்்பத்துக்கு ப்பரிய 
வீட்டை ைாைடகக்கு ததாந்பதடுப்பது, ்பயன்்பாடு குடறை 
ைாக இருநதும் ததடையில்ோமல் தைடண முடறையில் 
ைாகனஙகடள ைாஙகுைது, கைன் அட்டைகடள அடிக் 
கடி ்பயன்்படுத்துைது த்பான்றைைறடறை தவிாப்்பது நல் 
ேது.

்பே குடும்்பஙகளில் மடனவிக்கு அன்றைாைச் பெேவு 
கடளத் தவிாத்்து இத� ்பண விஷயஙகடளப ்பறறி 
விழிபபுணாவ்ில்ோமல் இருப்பது து�திருஷைைெமானது. 

ஏததனும் பநருக்கடி நிடே ஏற்படும்த்பாது மடனவி 
இப்படி இருப்பது ப்பரும் சிக்கல்களுக்கு ைழிைகுக்கும். 
தமலும் அநத ப்பண் குடும்்ப நிதி, நிலுடையிலுள்ள 
கைன், காபபீட்டுத் பதாடக த்பான்றை எடதப ்பறறியும் 
அறியாமல் இருப்பாா.் இதனால், குடும்்பத்தில் கருத்து 
தைறு்பாடுகள் உருைாகி ப்பரிய பி�ச்சிடனகளுக்கு 
ைழிைகுக்கோம்.

ஆைணப்படுத்துதலில் உள்ள சிக்கல்கள் கா�ணமாக 
ப்பண்கள் ப்பரும்்பாலும் தஙகளுடைய ப்பயட� கண 
ைனின் ைாரிசு என்று ்பதிவு பெயயாமல் விட்டு விடுகி 
றைாாக்ள். ப்பண்கள் தஙகள் ைாழ்க்டகத் துடணைரின் 
ைாரிொக தஙகடள அடனத்து ஆைணஙகளிலும் ்பதிவு 
பெயது பகாள்ளதைண்டும். நிதி ொாந்த அடனத்து இைங 
களிலும் புதிய விை�ஙகடள ்பதிவு பெயது பகாள்ைது, 
பிறகாேத்தில் ஏற்படும் பி�ச்சிடனகடளத் தவிாக்்கும்.

திருமணத்திறகுப பிறைகு காபபுறுதிடய அதிகரிக்கவும், 
குடும்்ப ஆத�ாக்கிய காபபீட்டுத் திட்ைத்டதத் ததாந்பத 
டுக்கவும் முடனபபுகள் காட்ைோம். இருைரின் ப்பறதறைா 
ருக்கும் மருத்துைக் காபபீடு இருப்படத உறுதிப்படுத்திக் 

கடனின்றி வாழக் 
கற்றுக்்காள்வாம்!

பத்ரி
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க�ொள்ளவேண்டும். அேொ�்ளுக்கு ேயது அதி�ரிப்பதைப 
வ்பொலவே மருத்துே கெலவு�ளும் அதி�ரிக்கும் என் 
்பதை நிதைவில் க�ொண்டு, அைற�ொை ஒரு ஏற்பொடதடைச் 
கெய்துக�ொள்ளவேண்டும்.

மூத்ை குடிமக்�ளுக்�ொை ்பல்வேறு ஆவ�ொக்கிய 
�ொபபீடடுத் திடடைங�ள இருக்கின்்றை. குழநதை�த்ளஅ�சுப 
்பளளியில் வெொத்்து ்படிக்� தேத்ைல், அ�சு வ்பருநது�ளில் 
்பயணம் கெய்ைல், அ�சு மருத்துேமதை�ளில் சிகிச்தெ 
எடுத்துக் க�ொளளுைல், எல்லொ ்பணப்பரிேொத்்ைதை�த்ளயும் 
இதணயேழியில் கெய்ைல், வீடடிறகு ஒரு ைத�ேழி கைொதல 
வ்பசி ்பயன்்பொடு வ்பொன்்றதே கெலவு�த்ளக் குத்றக்கும்.

குடும்்பச் கெலதேக் �ண்�ொணிப்பது அேொ�்த்ள �டை 
ைற்றேொ்�்ளொ� மொறறும். ஒரு மொைத்தில், கெய்ை 
அதைத்து கெலவு�த்ளயும் ெரி்பொொத்்து ்பதிவு கெய்ேைன் 
மூலம், ே�வு,கெலவு ்பறறிய கைளிேொை புரிைல் இருே 
ருக்கும் இருக்கும். இது வைதேயற்ற கெலவு�த்ள 
குத்றத்து, அேொ�்ள �டைன்�ளிலிருநது வித�வில் விடு்படை 
உைவும்.

இது அேொ�்ளின் கெலவு�த்ளக் �டடுப்படுத்துேது 
மடடுமல்லொமல், நல்ல கைொத�தயச் வெமிக்�வும் உை 
வும். இைன் மூலம், அேொ�்ள அதடைய விரும்பும் வீடு 
�டடுைல் வ்பொன்்ற இலக்கு�த்ள அதடையவும், ேொய்புள்ள 
முைலீடடுத் திடடைங�த்ள முத்றயொ� கெயல்்படுத்ைவும் 
முயறசிக்�லொம்.

்பணத்தைக் த�யொளேதில் நொம் குழநதை�ளுக்கு 
முன்மொதிரியொ� இருக்�வேண்டும். அேொ�்ள வ�ட்பதை 
வைதேயிருநைொல் மடடுவம ேொஙகித் ை� வேண்டும். 
அேொ�்ளுக்கு உண்டியல் ஒன்த்ற ேொஙகிக் க�ொடுத்து 
வெமிக்கும் ்பழக்�த்தை �றறுக் க�ொடுக்�லொம். சிக்�ைமொ� 

ேொழவும், நமது ேருமொைத்தை உயொத்்ைவும் ேழி�த்ள 
�ண்டு பிடிக்� வேண்டும்.

�டைனில்லொமல் ேொழ்கிவ்றன் என்்ற நிதைபபு ைரும் 
நிம்மதிதய உணொந்வைொொ ்�டைன் ேொஙகி க்பொருள வெொக்்� 
ஆதெப்படை மொடடைொொ�்ள. �டைன் என்்ற கெொல்தலக் வ�ட 
�வே மைம் அஞ்சி �லங� வேண்டும். �டைனிலும், ைேதண 
முத்றயிலும் ஒருவ்பொதும் க்பொருள�த்ள ேொங�க் 
கூடைொது. ைளளு்படி என்னும் க�ொடிய ேதலயில் சிக்� 
தேக்கும் இன்த்றய உல�த்தில், மை உறுதி இருநைொல் 
மடடுவம இது ெொத்தியம்.

�டைன் ்படடைொொ் கநஞ்ெம் வ்பொல் �லஙகிைொைொம் 
இலஙத� வேநைன். வேநைனுக்வ� அநை நிதல என்்றொல், 
�டைன்்படடைொல் நம் நிதல என்ை? எைவே, �டைனின்றி 
ேொழ்வேொம். �ேதலயின்றி ேொழ்வேொம்.

 வழங்குவதற்குத் திட்டமி்டப்படுவதாக 
துணைவவநதர் எம்.டி.லாமவன்ஸ 
ததரிவித்தார்.
்பலகணலககழகத்தின 2, 3 மற்றும் 
4ஆம் வரு்டங்களில கலவி கற்கும் 
சுமார் 300 மாைவர்களுககு இநதப 
்பகுதி வேர வவணலணை வழங்குவ 
தற்குத் திட்டமி்டப்படுகின்றது. முத 
லாமாண்டு மாைவர்களிலும் ைாரா 

வது ்பகுதிவேர வவணல வவண்டும் 
எனறு விரும்பினால அநதக வகாரிக 
ணககணையும் ்பரிசீலிகக ்பலகணலக 
நிர்வாகம் தாைராகவவ -இருப்பதாக 
வும் கூ்றப்பட்டது.
மாைவர் ஒருவர் மாதம் ஒனறுககு 
15 முதல 20 மணித்திைாலங்கள் 
்பகுதி வேர வவணல ்பார்ப்பதற்கு அனு 
மதிககப்படுவார்கள் எனறு துணை 

வவநதர் ததரிவித்தார்.
இலங்ணகயின ்பலகணலககழக வர 
லாற்றில அரச ்பலகணலககழகம் 
ஒனறு தனது மாைவர்களுககுப 
்பகுதி வேர வவணல வழங்குவதற்கு 
முனவநதிருப்பது இதுவவ முதல 
த்டணவ. எனினும் மாைவர்களுககான 
வவதன விவரங்கள் குறித்து உ்டனடி 
ைாக எநத அறிவிபபும் வரவிலணல.  

பல்கலை...

கடனில்லாமல வலாழ்கிறேன் 
என்ே நினைப்பு தரும் 

நிம்மதினை உணலா்நறதலாலா் 
கடன் வலாங்கி ப�லாருள் 

றேர்கக 
ஆனேப்�டமலாடடலாரகள்

்டப்படடுள்ை ்ப்டத்தில இநதப ்பா்டல 
இ்டம்த்பறுகின்றது. ேடிகர் சித்தார்த் 
மலவகாத்திரா, ேடிணக ோரா ்பாஃடடி 
ஆகிவைார் ேடிககும் இநதப ்ப்டத்தின 
முதல தனிப ்பா்டல தவள்ளிககிழணம 
தவளிைானது.
்பா்டல தவளியீடண்டதைாடடி இநதிை 
ஊ்டகங்களி்டம் வ்பசிை ்பா்டகி 
த�ாகானி, இநதி தமாழிணைக கற்றுக 
தகாண்டு ்பா்டாணலப ்பாடுவது த்பரிை 
சவாலாக இருநதது எனத் ததரிவித் 
தார். ''ோன இநதிப ்பா்டலகள் 
வகடடு வைர்நதவள்தான. ஆனாலும் 
ஒரு திணரப்ப்டத்திற்கான ்பா்டணலப 
்பாடுவததன்பது மிகச் சவாலாகவவ 

இருநதது. தமாழி உச்சரிபபு, அதன 
ததாணி, ்பரிமாைம் என எலலாவம 
மாற்்றம் த்பற்றிருநதன. இதுவ்பான்ற 

ததானண்ற இதற்குமுனனர் ோன 
தசயததிலணல'' என்றார் த�கானி.

மெனிக்்க...
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விளக்கு வைத்தால் அல்்லது இருட்டிவிட்்தால் மரங் 
களில் கதாயகள், பழங்கள், பூக்கள் என எவ்யும் பிடுங் 
கக்கூ்தாது என்று மூத்ைரகள் அழுத்ம் திருத்மதாகக் 
கூறுைதுண்டு. இ்ற்குப் ப்ல பின்னணிக் கதாரணங்கள் 
இருக்கின்்றபபதாதிலும் அது மரததுக்குக் கூ்தாது, அது 
அப்படித்தான் என்று சதாட்டுப்பபதாக்குச் சசதால்லி முடித 
துவிடுைதாரகள். இ்ற்கதான உண்வமயதான கதாரணங்கள் 
என்னசைன்று ப்டிப்பதாரத்தால், இரவில் மரங்களில் 
எவ்யதாைது பிடுங்க முயற்சித்தால் மரததில் குடி 
சகதாண்டிருக்கும் குழவிக் கூடுகள் கவ்லந்து குழவி 
சகதாட்்வும், இரவில் மரததில் ் ங்குகின்்ற பைறு சி்ல 
விச ஜந்துகள் பிடுங்குபைருக்குப் பதாதிப்வப ஏற்படுத 
்வும் ைதாயப்புண்டு என்ப்தாகபை அவமயும். 

அதப்தாடு இரவில் பழம் எது கதாய எது என்று 
ச்ரியதா் நிவ்லயிருப்ப்தால் இ்லக்கின்றிப் பிடுங்கிப் 
பூக்கள், பிஞ்சுகள் சகதாட்டிவி்வும் சகதாப்புகள் முறி 
யும் ஆபததுகளும் உள்ளன. இரவில் பிடுங்குை்தால் 
அந்் மரததில் கூடுகட்டி முட்வ்யிட்டுக் குஞ்சுகளு 

்ன் இருக்கும் ப்றவைகளுக்கு அது இவ்யூ்றதாக 
இருப்பது்ன், கூடுகள் அறுந்துவிழுந்து முட்வ்கள் 
உவ்யவும் குஞ்சுகள் வீழ்ந்து சதாகவும் ைதாயப்புண்டு. 
மரங்களுக்கும் உயிருண்டு என்ப்தால் இரவில் அ்ன் 
உ்றங்குநிவ்ல அல்்லது ஓயவைக் குழப்பக்கூ்தாது 
என்்ற எண்ணமும் இ்ற்கு ஒரு கதாரணமதாகும். 

இவைதா்றதான ப்ல கதாரணங்களதால்்தான் இரவில் மரங் 
களில் பழங்கள், கதாயகள், பூக்கவளப் பிடுங்கக்கூ்தாது 
என்று முன்பனதாரகள் சசதால்லி வைத்னர. ஆனதால், 
உண்வமயதான கதாரணங்கவள வி்ப் சபதாயயதான கதார 
ணங்கபள இன்வ்றக்குப் பிரப்லமதாகியிருக்கின்்றன. 
மரங்களில் பபய, பிசதாசுகள் இரவில் ஊச்லதாடும் என்று 
கிளப்பப்பட்டிருக்கின்்ற பீதி இைற்றில் முக்கியமதானது. 
இவ்ப் பபதான்்ற ஒன்று்தான், ''பைப்ப மர உச்சியிப்ல 
பபய நின்று ஆடுச்ண்டு விவளயதா்ப் பபதாவகயிப்லதா 
சசதால்லி வைப்பதாங்கள்'' என்்ற பதா்லிலும் கவிஞர 
சசதால்லியிருப்பதும்.
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பிரம்மாஸ்திரத்திற்மான யுத்்தத்தில் வென்றது யமார் 
என்பது ்தமான பிரம்மாஸ்திரமா ்படத்தின ்த்த 

ெரி. அதனத்து அஸ்திரங்ளுக்கும ம்லமான உச்ச்பட்ச 
்சக்திதய வ்பறறிருக்கும பிரம்மாஸ்திரத்தின ்பமா்ங்ள் 
வெவமெறு ந்பர்்ளிடம பிரிந்து கிடக்கின்றன. அ்ததன 
எப்படியமாெது ம்சர்த்து பிர்மாஸ்திரத்தின ்சக்திதய 
வ்பறறுவிடமெண்டும என எதிரி கூடடம நிதனக்கி்றது. 
இந்்த ்சம்பெங்வெல்லமாம ரனபீர் ் பூருக்கு ் மாடடப்படு 
கி்றது. அெருக்கும பிர்மாஸ்திரத்திறகும எனன ்சம்பந் 
்தம? அெருக்குள் இருக்கும ்சக்தி எனன? இறுதியமா் 
பிர்மாஸ்திரத்தின ்பமா்ங்ள் ஒனறு ம்சர்ந்்த்தமா? இல் 
தலயமா? என்பது ்தமான ்படத்தின திதரக்்த்த.

ஆஙகில ் றறும சீனப ்படங்ள் ்பல இதும்பமானறு ் த்த 
அம்சங்ளுடன ெந்துள்ென. புரமாணங்ளிலிருந்து ஒரு 
்த்ததய உருெமாக்கும இந்்தப ம்பமாக்கு இந்திய திதர 
உலகிறகுப புதிய ெரவு என்றமாலும அது ் ெர்சசியமான 
ெரெமா்மெ இருக்கி்றது.

இந்தியத் திதரயுலகுக்ம் உரிய்தமான நமாய 
்ன ஒரு ஏதையமா்வும, நமாயகி ்பணக்்மார 
வ்பண்ணமா்வும இருக்கும ெடிெம இதிலும 
்மா்றவில்தல. அதில் நமாய்னின இரக்் ் ற 
றும ஏழத் நிதலதய ்பமார்த்்த நமாயகிக்கு ் மா்தல் 
வ்தமாறறிக்வ்மாள்ளும. அப்படியமான புதுவி்த 
்மா்தல் ்த்ததயத் ்தமான இந்்த ்படத்திலும 
வ்தமாடடிருக்கி்றமார் இயக்குநர் அயன மு்ர்ஜி. 
்படத்தில் பிரம் ்சக்தி, ெமானமாஸ்திரம, நந்தி 
யமாஸ்திரம ம்பமான்றெறத்றவயல்லமாம ்தவிர்த் 
துவிடடு ்பமார்த்்தமால் ் மா்தல் முக்கிய்மான ்பஙகு 
ெகிக்கி்றது.

்படம வநடுஙகிலும ்மா்ததல ்பறறிமய 
ம்பசிக்வ்மாண்டிருக்கி்றமார்்ள். ஆனமால் அந்்த 
்மா்தல் ் மாடசி்ள் மி்வும ்பலவீன்மான முத்ற 
யில் எழு்தப்படடிருப்ப்தமால், ்படம ்பமார்ப 

்பெர்்ளுக்கு அது சுத்்த்மா் ஒடடவில்தல. ் ண்டதும 
்மா்தல் ்பமாணியிலும, நமாய்னின ் ருதணவ்மாண்ட உள் 
ெத்தின அடிப்பதடயிலும உடமன ் மா்தல் ெயப்படும 
வ்பண்்ள் இருந்திருந்்தமால் எனஜிஓ-க்்ள் நடத்தும எல் 
மலமாருக்கும ஒனறிறகும ம்ற்படட ் மா்தல் இருந்திருக்் 
மெண்டும்!?

்படத்தில் ஆலியமா ்படடுக்கும- ரனபீர் ் பூருக்கு்மான 
்மா்தல் ் மாடசி்ள் ெலிந்து திணிக்்ப்படடுள்ெத் அய 
றசி. ்தவிர ்படத்தின மி்பவ்பரிய ்பலம அ்தன வ்தமாழில் 
நுட்பக்குழு. வ்பரிய திதரயில் கிரமாஃபிக்ஸ் ் மாடசி்தெ 
3டி வ்தமாழில்நுட்பத்தில் ்பமார்க்குமம்பமாது அடட்மா்ச்மான 
திதரயனு்பெத்த்த வ்மாடுக்கி்றது. ்சவுண்ட எஃபக்டஸ், 
்மிரமா, எடிடடிங என வ்தமாழில்நுட்ப ரீதியமா் ்படத்த்த 
நிச்சயம ்பமாரமாடடலமாம. ஆனமால், அத்த ் டடும் தெத்து 
எவெெவு மநரம ரசிக்் முடியும என்ற ம்ள்வியும 
எைமா்லில்தல.

g pukh] ;jpuh
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ரன்பீர் கபூர் தன்னுடைய 
ம�ொதத உடைபடபையும் மெலுததி 
சிறபபைொன நடிபடபை மெளிபபை 
டுததியிருக்கிறொர். அெருக்கு 
இடையொக இருநதது ஆலியொ 
பைட்டின் நடிபபு. சிறிது நநரம் 
திடரயில் நதொன்றினொலும் மிரட் 
ைலொன நடிபபின் மூலம் ரசி 
கர்களின் டகததட்ைடல மபைறு 
கிறொர் ஷொருக்கொன். தனக்கொன 
கதொபைொததிரததில் முழுட� நெர்த 
திருக்கிறொர். தவிர, அமிதொ பைச் 
ென், நொகர்்ஜூனொ நடிபபு திடரக் 
கடதயின் பைலவீனதடத �டறக்க 
உதவியிருக்கிறது. குறிபபைொக எதிர் 
�டற கதொபைொததிரததில் நடிததி 
ருநத ம�ௌனிரொய் வில்லியொக 
மிரட்டியிருநதொர். அழுதத�ொன 
நடிபபைொல் அச்சுறுததுகிறொர்.

பைைததின் முதல் பைொதி ம�து 
ெொக நகர்கிறது. பைைம் எடத நநொக்கி 
மெல்கிறது என்பைடத புரிநது 
மகொள்ளநெ இடைநெட்ள ெடர 
கொததிருக்க நெண்டியிருக்கிறது. 
இடைநெட்ளக்கு முன்பைொக 
கொட்சிகள சூடுபிடிக்கின்றன. 
ஆனொல், இரண்ைொம் பைொதியில் 
தன்னுடைய திடரக்கடத பைலத 
தொல் அநத சூட்டையும் அடைத 
திருக்கிறொர் இயக்குநர்.

அதீத உடரயொைலும், நதடெ 
யறற பைொைலும், அயறசி தரும் 
கொதல் கொட்சிகளும், பைொர்டெயொ 
்ளர்கட்ள பைொதிக்கொத நொயகனின் 

ஃப்ளொஷ் நபைக் �றறும் எந�ொஷ 
னல் கொட்சிகளும் மபைரும் நெொகம். 
தவிர, இரண்ைொம் பைொதியில் கன் 
மைன்நை இல்லொ�ல் இழுததுச் 
மென்று நீண்ை நநரம் ஒநர இைத 
தில் சுறறிக்மகொண்டிருநது திடரக் 
கடதயின் பைலவீனதடத உைர்த 
தியது. பைைம் முடியும் நபைொது 
இரண்ைொம் பைொகம் விடரவில் 
என்ற கொர்டு நபைொைபபைடும் நபைொது 
தொன் உண்ட�யில் பைொர்டெயொ்ளர் 
களுக்கு அச்ெம் மதொறறிக்மகொளகி 
றது.

இடெயட�பபைொ்ளர் பரிதம் 
இடெயில் பைொைல்கள நிடனவில் 
நிறகவில்டல. டெ�ன் ஃபரொங் 
கல்ன் பின்னணி இடெ சில 
இைங்களில் டகமகொடுததது. 
தமிழ் ைபபிங்கில் ஆலியொ பைட் 
டின் குரடல நகட்க முடியவில்டல.

ம�ொததததில் பைொர்டெயொ்ளர் 
கள மீது பிரம்�ொஸ்திரதடத ஏவி 
விட்டு நெடிக்டக பைொததிருததிருக் 
கிறொர்கள பைைக்குழுவினர். ஆனொ 
லும் முயறசி பைொரொட்டுக்குரியது.

திருச்மெநதூரின் மெங்கொட்டு 
பூமியின் அபபைொவி இட்ளஞன் 

மும்டபையில் நைக்கும் எதிர்பைொரொத 
திருபபைங்க்ளொல் தனது அபபைொவிதத 
னதடத இைநதொல் அதுநெ 'மெநது 
தணிநதது கொடு'.

திருச்மெநதூரின் மெம்�ண் கொடு 
களில் தொய், தங்டகயுைன் கருநெல 
�ரங்கட்ள மகொண்டு ெொழ்க்டக 
நைததி ெரும் முததுவீரன் (சிலம்பை 

ரென்), ஓர் அெொதொரை சூைலில் 
மெொநத ஊரொன நடுெக்குறிச்சியில் 
இருநது இைம் �ொறுகிறொர். சில தடை 
கட்ள தொண்டி பிடைபபுத நதடி மும் 
டபைக்கு மெல்லும் அெர், விடுதி ஒன் 
றில் அடைக்கலம் நதடிக்மகொளகிறொர். 
அநத விடுதியில் நைக்கும் நெறு 
சில ெம்பைெங்களிலிருநது விலகி 
நிறக முறபைடும் முததுடெ மும்டபை 
நகரம் எபபைடி பைரிைமிக்கடெக்கிறது 

nte ;J nte ;J 
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என்பது மட்டுமில்லாமல, 
விருப்பமில்லாத வலாழ்க் 
கையில இருந்து தபபித் 
தலாரலா இலக்யலா என 
்பதத 'வவந்து தணிந்தது 
ைலாடு' ்படத்தின மீதிக் 
ைகத.

வதன தமிழைத்தின 
மணல ைலாடுைளின வவப 
்பத்தில தகிக்கும் 21 வயது 
இகைஞனலாை அறிமுைம் 
வைலாடுக்கும் சிம்பு, நடு 
வக்குறிச்சி எனனும் சிற் 
றூரில வசிக்கும் இகைஞ 
னுக்த ை  உ ரித்த லான 
உடலவலாகுக்கு ஏற்றுவலாறு 
உடக் உருக்குக்த்து 
வமனக்வைட்டுளைலார். 
வழக்ைமலான அவரது 
நடிபபு அடலாவடிைள இல 
்லாத முற்றிலும் வித்தி 
யலாசமலான, புதுகமயலான 
சிம்புவலாை ரசிைர்ைளுக்கு 
விருந்தளித்துளைலார்.

தூத்துக்குடியின வட் 
டலார வழக்கை த்பசுவ 
தில வதலாடங்கி, அப்பலா 
வியலாை ைலாதலியிடம் வய 
கதச் வசலாலவது என 
முத்துவீரனலாை மிளிர்ந் 
துளைலார். எளிய வீட்டில 
வசித்தலாலும் தனமலான 
த்கத விட்டுக்வைலாடுக்ை 
மனமில்லாமல 'கைகய 
மீறி த்பலானலா ைறுக்கு 
அருவலா' த்பலான்ற வசனம் 
த்பசுவது, உச்சக் ைலாட்சி 
யில மிைச் சி்றப்பலான 
நடிபக்ப வவளிப்படுத்தி 
யது என சிம்பு தனது வரகவ 
(மலாநலாடு ்படத்துக்கு 
அடுத்ததலாை) அழுத்தமலாை 
்பதித்துளைலார்.

ைதலாநலாயகியலாை சித்தி 
இத்னலானி , வைைதம் 
தமனனின வழக்ைமலான 
ைலாதல நலாயகியலாை வ்ம் 
வருகி்றலார். டூயட் இல்லாத 
ைலாட்சிைளில நிக்றய 
வருவதலால இத்னலானியின 
்பலாத்திரம் வ்பரிய அயர்ச் 
சிகய வைலாடுக்ைலாமல 
ைடந்து வசலகி்றது. சிம் 
புவின தலாயலாை ரலாதிைலா 
சரத்குமலார். முளைலாட்டில 
சிக்கிக்வைலாணட மைனின 
எதிர்ைலா்த்கத நிகனத்து 
உருகும் அம்மலாவலாை சி் 
ைலாட்சிைதை வந்தலாலும் 
தனது ்பணிகய ைச்சித 

மலாைச் வசய்துளைலார். 
இவர்ைகைத் தவிர, 
மக்யலாை சினிமலாவின 
குணசித்திர நடிைர்ைள 
சித்திக், நீரஜ் மலாதவ் 
மற்றும் அபபுக்குட்டி, 
ஜலா்பர் சலாதிக் என மற்்ற 
வர்ைள ததகவயறிந்து 
்படத்தின ஓட்டத்துக்கு 
்பயன்பட-த்தப்பட்டுள 
ைனர்.

்படித்த ்படிபபுக்கு 
ஏற்்ற தவக் இல்லா 
தகத நிகனத்து வருந் 
தும் இகைஞனலாை சிம் 
புவுடன வதலாடக்ைக் ைலாட் 
சியுடன விரியும் 'வவந்து 
தணிந்தது ைலாடு' முதல 
்பலாதி பு்ம்வ்பயர் வதலாழி 
்லாைர்ைைலாை திருவநல 
தவலி, தூத்துக்குடியில 
இருந்து மும்க்ப வசன 
றுளைவர்ைள சந்திக்கும் 
இனனலைகை ததகவ 
யலான டீட்வடயிலிங்குடன 
வசலாலலி, நடுவக்குறிச்சி 
என்ற குக்கிரலாமத்தின 
வவப்பத்கத த்பலா்வும், 
நி்த்கத த்பலா்வும் சிறு 
ைகதயலாை ரசிக்ை கவக் 
கி்றது. இகடதவகைக்கு 
முன்பலாை ்படத்தின 
ஆனமலா வவளிப்படுகி 
்றது. எழுத்தலாைர் வஜய 
தமலாைனின ைகதகய 
ஒரு சிறிய சிங்கிள 
ஷலாட் சணகடக் ைலாட்சி 
மூ்ம் வசலாலலி கைப 
ஏற்றிய வைைதம் தமனன, 
அதத கைபக்ப இரண 
டலாம் ்பலாதியில ரசிைர் 
ைளுக்கு ைடத்துவதில 
தவறுகி்றலார்.

இரணடு குழுவுக்கு 
இகடதயயலான தமலாத 
்லாை மலாறும் இரணடலாம் 
்பலாதி, அதில அழுத்தம் 
இல்லாத திகரக்ைகத 
அகமப்பலால தடுமலாறுகி 
்றது . முத்துவீரனின 
்பலாத்திரத்கத முனனி 
க்ப்படுத்த முயனறு, 
அவருக்கு நிைரலான 
டலானைைலாை வரும் இரு 
வரின ்பலாத்திர வடிவ 
கமபக்ப குக்றத்துள 
ைது ைகதயின ஓட்டத் 
துக்கு தகடயலாை அகமந் 
துளைது .  ந லாயைன 
த்பலான்ற மும்க்பயின 
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தாதாக்கள் படங்கள் இதற்கு முன்பு 
தமிழ் சினிமாவை புரட்டிப் பபாட்ட 
படங்களா்க அவமந்துள்ளன. அைற் 
றுக்கான அடிததளம் தாதா பாததிரத 
திற்்கான ததளிைான பாரவையும், 
அதற்்கான அரசியலும், திவரக்கவத 
யும். ஆனால், இஙகு இரண்டு 
தாதாக்கள் அதிலும் மவையாள சினி 
மாவின் மூதத நடி்கர சிததிக பபான் 
ப�ாவர வைததுகத்காண்டு அைருக 
்கான ைலுைான திவரக்கவதவய 
த்காடுக்காமல் வீணடிததிருககி�ார 
இயககுநர த்களதம் பமனன்.

சிம்புவின் குருைா்க ைரும் தாதா 
பாததிரம் பமாசமான சிததரிப்பா்கபை 
உள்ளது. ரசி்கர்கவள பசாதிககி�து. 
இைர்களுககுள்ளான சண்வட ஏன் 
என்பவதககூட ததளிைா்கச் தசால்ை 
வில்வை. இயககுநர த்களதம் தனது 
ைழக்கமான டச்சுடன் ்காதல் ்காட்சி 
்கவள ரசிககும்படியா்க அவமததிருக 
கி�ார. உதாராணமா்க நாயகி எனககு 
25 தசால்லும்பபாது எனககு 21 தான் 
என சிம்பு தசால்ைது விண்வணத 
தாண்டி ைர-ைாயா படததின் நிவனை 
வை்கவள ஏற்படுததுகி�து. என்�ா 
லும், ்காதல் ்காட்சி்கவள ்கவதயின் 
ஓட்டததுககு ஏற்�ைாறு ப்காரவையா 
்கச் தசால்ைாமல், இவடயிவடபய 
ஒரு ்கடவமயா்க ைந்து தசால்ைப்பட் 
டுள்ளது அயரச்சிவயக த்காடுககி�து.

'நிைம்தான் இங்க தபாண்ணு 
மாதிரி, நிைதவத மீட்கி�து, பறிக 
கி�துதான் இங்க நடககி� பமாதல்' 
என ைசனங்கள் வைததுவிட்டு, நிை 
அரசியல் அஙகு யாருககு எதிரா்க தசய் 
யப்படுகி�து என்பவத ததளிவில்ைா 
மல், மவையாளம் மற்றும் தமிழ் 
பபசும் இரு குழுக்களுககு இவடபய 
யான விபராதமா்க தசால்லியிருப்பது 
பபான்� ்கைனககுவ�வு்கள் இரண் 
டாம் பாதியில் ஏராளம்.

படததின் தபரிய ஆறுதல் சிம்பு 
வின் நடிப்பபாடு 'ம�ககுமா தநஞ் 
சம்', 'மல்லிப்பூ' பபான்� பாடல்்களால் 
ைருடும் ரஹமான் இவச, ஆண் 
டனியின் படதததாகுப்பு பபான்�வை 
மற்� ஆறுதல்்கள். படததின் ததாடக 
்கததில் இருந்து இறுதி ைவர தூத 
துககுடியின் மண் மணம் மா�ாத ைட் 
டார தமாழியுடன், நல்ை ைசனங்களும் 
்கைனம் தபறுகி�து.

மி்கவும் யதாரததமா்க தசன்� முதல் 
பாதி பபால், இரண்டாம் பாதிவயயும் 
ததளிைான விைரங்களுடன் தசால்ை 
ைந்தவைவய ்கச்சிதமா்கச் தசால்லியி 
ருந்தால் 'தைந்து தணிந்தது ்காடு' 
தமிழ்ச் சினிமாவின் தவிரக்க முடியாத 
படமா்க ்களமாடியிருககும். ஆனால், 
பை குவ�பாடு்களுடன் ஆன்மா இல் 
ைாத தாதா ்கவதயா்கபை மனதில் 
நிற்்கத தைறியுள்ளது.

தசய்யும் ததாழில் பநரததிைழி பி�ரும் பயன்தப�ததக்க ைழி்கள் 
எதுவுமில்வையா? தசய்கி� ்கருமம் மீதா்க பற்று வைதது 

விவனததி�பனாடு அதவனச் தசய்ைவதவிடுதது அதனாதைழும் ஒருவித 
அவமதிவய அனுபவிக்கத ததரியாமல் ஓய்ந்து, ஒதுஙகியிருப்பது 
மனதுககு அவமதிவயத தரும் என்பதானது சுயபுததியுள்ள ஒருைனால் 
எண்ணிச் தசய்யப்படும் ஒரு தசயைாகுமா?

சரி து�வு என்கி� ஒன்று சரியானததன்ப� த்காண்டாலும் 
அது அவமதிவயத தருமா? ஒதுஙகியும் 
ஒதுககியும் ைாழ்கின்� ைாழ்வினது சாரம் 
என்ன? அஙப்க எந்த இடததில் அைனது 
அவமதிவய அைன் ்கண்டவடைான்? 
அைனிடம் யதாரததததில் உள்ள ஒரி 
டம் ஏததன்�றியாத நிவையில் அந்த 
இடதவத எப்படிததான் ்கண்டவட 
ைான்? து�வு என்பபத சிக்கலுககுள் 
தசன்று மாள்ைதற்்கான ைழிதான்.

ஒதுஙகுதல் என்பபத இவ்வுை 
கில் மாயப்புள்ளிதான். பி�பராடு 
எதுவித ததாடரபுமற்றிருததல் 
என்பதானபத ஒருவிதமான 
ஏமாற்றுததான் என்பபத யதாரதத 
மானது. தனியன் என ஒருைன் 
இருக்க முடியுமா? ஏபதா ஒரு 
சிை ைழி்களிைாயினும் யாராை 
ததாருைனுடனாைது ததாடரபு 

்களறுதது ஒதுஙகியிருததல் என்பது 
சாததியபமயற்�துதான். அப்படியிருக 
வ்கயில் தஙகியிருததல் தங்கவைக்கப் 
படல் என்பன சாதாரணமா்கவும் இயல் 
பபாடும் நி்கழபை தசய்யும்.

அப்படியானததாரு சூழைானது 
பரஸபரம் ஒரு எதிரபாரகவ்க நிவைவய 
தன்னியல்பாய் ஏற்படுததிவிடுகி�து. 
இதவன எைராலும் மறுக்கமுடியாது. 
அந்த எதிரபாரப்பு அன்பாய், ஆதர 
ைாய், அரைவணப்பாய், பாசமாய் என 
ஆகிவிடாதா? அப்படி ஆகுைதில்வை 
என்�ால் அைர்களுககிவடபய இருககி� 
ததாடரபு தைறும் நடிப்புததானா? 
நடிப்பு என்பதற்்கப்பால் பபாலியானது 

தானா? அப்படியாயின் பபாலியிருந்து 
தப�ததக்க சாரம் அல்ைது விவளவு எப்படி அவமதிவயத தரும்?

யாரும் பைண்டாம் என எண்ணுகி� எண்ணமுடிகி� ஒருைன் யதாரத 
தததிலிலிருந்து தைளிபயயான ்கடவுள் என்கி� ்கற்பிததவதயல்ைைா 
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அடைய முயல்கிறான். இது எந்த வடையில் 
நியாயப்படுத்தப்பைலாம்? அப்படியாயின் 
ய்தாரத்தததில் இருக்கிற ப்பௌதீைத ்தன்டமை 
ைள் நிடறந்தவற்றில் நம்பிக்டையீனம் பைாள் 
கிறானா? ைற்்படனயில் சஞசாரம் பசயவது 
்தான் அடமைதிடயத ்தருமைா? ைற்்படனயில் 
அனு்பவிக்ை முடிந்தால் அ்தற்குத துறவு 
என்கிற ைவசம் எ்தற்ைாை? அது ஒரு வசதி 
யான மைடறப்பா?

அவவாறான ஒரு துறவானது பிறருக்கு 
எப்படிப ்பயனுடைய்தாகும்? நான் ைற்்படன 
யில் சஞசாரம் பசயது ்பட்டினியில் உயிரிழப 
்பது்தான் மமைாட்சமைா? அப்படிப ்பட்டினி கிைப 
்ப்தால் எஞசும் என்னுடைய ்பங்கு உணடவ 
பிறபனாருவன் ப்பற்று ்பசியாறுவானாயின் 
்பறவாயில்டல. அப்படியாயின் 'என்னுடைய 
உணடவப ்பகிரநது உண்ணுங்ைள் உைடமைை 
டையும் அவவாமற ்பகிருங்ைள்' எனக் கூறி 
விட்டு உயிடர மைாயததுக் பைாள்ைலாமமை? 
அவவாறு சத்தமின்றிச் சாதிப்ப்தற்குப ்பதி 
லாை துறவு என்கிற மவைதட்த ஏன் அணி 
நது பைாள்ைமவண்டும்?

வாழு்தல் என்்பது அனு்பவித்தலின் மீது 
ைட்ைப்பட்ை மைாபுரம்்தாமன? இன்்பபமைன் 
றும் துன்்பபமைன்றும் ைற்்படனப பிரிமைாட்டு 
வழி பிரிக்ைப்பட்ை ைற்்படனத ்தைங்ைளில் 
உயிரபைாண்டு உலவுவட்த ைட்டுப்படுத்த 
முடியுமைா? முடியுபமைனமவா முடியாப்தனமவா 
எண்ணிக்பைாள்கிமறாம். முன்னர ்பல ்தை 
டவைள் ம்பசிய்படி அவவாறான வாழ்க் 
டைடய எமைக்கு பவளிமயயான ைற்்படனப 
்பண்ைங்ைளில் சாரபுநிடலப்படுததி ்தன்னி 
டலயிழநது அடலகிமறாம். ஆறஇருநது 
மநரபமைாதுக்கி சுயசாரபு நிடலயில் மைட்டுமமை 
நின்று ஆராயகிமறாமைா?

எட்தயும் ஏலமவயிருக்கிற நம்புகிற ைற் 
்பனாச் சட்ைைங்ைளுக்கூைாைப ்பாரக்கிற 
நிடலடமை இருக்கிறவடர அது ப்தாைரப 
்படும்வடர 'நான்-’ என்கிற ய்தாரத்தமும் 
அ்தனது இயலுடமைைளும் உணரப்பைமுடி 
யா்த நிடலமய ப்தாைரும். ய்தார்தமைாயுள்ை 
நானும் எனக்குள்மைமய குடியிருக்கும் 
நானும் ஐக்கியப்படும்வடர நிடலயா்தல் 
என்்பது விலகிய்படிமய பசன்றுபைாண்டிருக் 
கும். மவறு வழிைள் ப்தன்்பைாம்தயிருக்கும். 
நிடலயா்தல் என்்பதும் ஒரு வடைப்பட்ை 
துறவா? நிடலயானது என்று குறிபபிட்டு 
வடிவம், குணம்,  ்பண்பு என ைரு்தக்கூடிய 
்தான ஏதும் உள்ைனவா?

இடறவனுைன் ஐக்கியப்படு்தல் என்று 
குறிபபிைப்படுகின்றது்தான் நிடலயான்தா? 
நிடலயாடமை என்்பட்த ஐயமைற உணர்தமல 
துறவிற்ைான திறவுமைால் என்கிறாரைமை? 
அது என்ன? நிடலயாடமைடய உணரநது ஏற்று 
இடற சங்ைமைம் என்கிற நிடலம்பறு நிடலடய 
அடை்தல் என்்ப்தான கூற்றுைளினது ப்பறு 
மைானம்்தான் என்ன? நிடலயாடமை என்றும் 
நிடலம்பறு என்றும் ஒமர வாயால்்தாமன 
பசால்லிததிரிகிமறாம்? எது உண்டமை? எது 
ப்பாய? சிநதிபம்பாம்.

'ைாம்தாடை  ைா்தாயக் ைட்தக்கிறதுக்மை வாய கூசுகுது ைதிமரசு... 
ைாலங் கிைக்கிற கிடைடயப ்பாததிமயாப்பா?' எண்ைார வல்லியம்மைான். 
முைங் பைாஞசம் ைடுைடுப்பாயிருநதுது. 'ைதிமரசண்டண ஒரு ்பக்ைத 
்தாடலபயண்ைான்டன இ்தமைான ைட்தபயாண்டுமைல்மல ைாதிடல 
விழுகுதில்டல... உங்ைளுக்குத ப்தரியா்ததுைமை?' எண்ைார ்தம்்பர.

'உண்டமை்தான்ரா ்தம்பு...' எண்டு வல்லியம்மைான் ஏம்தா பசால்லத 
்தயாராகிற மநரம் சம்்பரும் முருமைசரும் வநது இருநதுபைாண்டினம். 
வல்லியம்மைான் பைாஞசம் நிமிநது இருநதுபைாண்டு 'ம்பப்பருைளிடல 
்பாத்தால் நாங்ைள் இருக்கிறது எங்டைபயண்ைல்மல மயாசிக்ை மவண் 
டிக்கிைக்குது?' எண்டு ப்பருமூச்பசாண்டை விட்ைார. 'அம்மைான் பசால் 
லுகிற விசயங்ைடைப்பற்றித்தான் ைட்தச்ச்படி வந்தனாங்ைள்... எங்டை 
ம்பாய ஆரிட்டை பசால்லியாறுகிறது?' எண்ைார சம்்பர.

'வீட்டுக்டைமய ப்பாம்பிடைப பிள்டையடைப ்பாதுைாக்ை முடி 
யா்த ைாட்டுமிறாண்டிச் சமூைமைாயல்மல மைாறியிருக்கிறம்... ?' எண்டு 
ப்தாைநது பசால்லுறது என்னண்பைண்டு நிப்பாட்டினன். 'எல்லாரு 
மைல்மல குற்றவாளியைாயிருக்கிறம்... ஒரு சநம்தைதட்த அல்லது அவ 
்தானிச்சட்த உரியடவக்குச் பசால்லுறதுமில்டலக் மைக்கிறதுமில்டல... 
்தனித்தனி உலைமைாயல்மல ஆகிபம்பானம்...' எண்டு முருமைசர புலம் 
பிறமைாதிரியான ஒரு ப்தானியிடல பசான்னார.

'உண்டமை்தாமன உது... என்டர ப்படிப்பட்டையடைப ்பற்றி பசான்னா 
எனக்குக் மைாவம் வருகுது... உன்டர பிள்டைடயச் பசான்னா நீ 
சண்டைக்கு வாறாய... ஆடர ஆர திருததுறது?'' எண்ைார சம்்பர. 
'அதுக்குள்டை ப்படி ப்பட்டையள் பைட்டுபம்பாறதுக்ைான வழியள் 
்தாராைமைாயக் கிைக்கு .... எனி ைவனிக்ைக்கூடின ஆக்ைபைண்டும் 
இல்டலயில்மலா?' எண்டு நான் பசால்ல 'விருப்பமும் இல்டலயல்மலா?' 
எண்ைார முருமைசர.

'திருத்த மவண்டின இைங்ைள் சரியான மநரததிடல ைவனிக்ைாமைல் 
விட்டிட்டு ைாலங்ைைநது மைற்றடவயிடல ்பழிடயப ம்பாடுறதும் சமூ 
ைம் பைட்டுபம்பானதுக்கு ஒரு ்பக்ைமைான ைாரணமைல்மல?' எண்ைார 
சம்்பர அங்ைாடலயிஞசாடல ்பாத்த்படி. அந்த மநரம் சு்தனும் இன் 
பனாரு ப்படியும் வநதினம். 'ைட்தக்குள்டை பூநது குழபபிபம்பாட்ைம் 
ம்பாடல?' எண்டுபைாண்டு இருந்தாங்ைள் ரண்டும்பரும்.

'நாட்டைமய குழபபுகிறம் ம்பாடலபயண்டு மைட்டிருந்தால் ஓபமை 
ண்டு பசால்லியிருப்பன்...' எண்டு பிலத்தாச் சிரிச்சார வல்லியம்மைான். 
அவங்ைமைாடை நாங்ைளும் சிரிச்சம். 'ஏன் அம்மைான் நாங்ைள் அப 
பிடி என்னதட்தத்தான் குழபபுகிறம்?' எண்ைான் சு்தன். 'நாட்டிடல 
ஊரிடல நைக்கிறதுைடை ்பாக்ைாமைல் இருக்கிறதும் ஒரு வடையிடல
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இராஜமுத்

 குழப்பங்களுக்குக் 
்காரணமாயல்லே 
்்பாகுது?' எண்டு 

நிப்பாட்டினார் முரு்்கசர்.
'உண்்மதான் மாமா... 
எனக்்்கண்டு ஒண்டு 
நடக்கிற வ்ரக்கும் 
்பாத்தும் ்பாக்்காத 

மாதிரித்தா்ன விட்டிட்டு 
இருக்கிறம்... ்பாத்த்த 

தீர்க்கிற வழிய்ை 
சிக்்கலோக்கி ் வச்சிருக் 

கிறம்... அதுக்்கான 
்்பாறுபபு்க்ையும் 

அதி்காரங்க்ையும் மாத்தி 
்வச்சிருக்கிறம்...' எண்டு 

சங்கடப்பட்டான் சுதன். 
'்்பாறுப்்படுக்கிற்வ்ய 

வடிவாய் ் சய்ய 
விடுகிற்மா? அதுகும் 

இல்லே.. விடுபபுப 
்பாக்கிறது, விமர்சிக்கிறது, 
கூடிக்்க்தக்கிறது இது்கள் 

ஒரு சமூ்கத்்தக் 
்காப்பாறற உதவு்மா?' 
எண்டான் ் ்படியன்.

்இப்ப உது்க்ை 
இதி்லே இருந்து 

்க்தக்கிற நாங்களுநம் 
பி்ழ்காறர் எண்டுறீ்ரா?' 

எண்டு திடுக்கிட்டுக் 
்்கட்டார் தம்்பர். 'ஓஓ... 

பின்்ன்யன்ன... 
தட்டிக்்்கட்டுச் சண்்ட 

பிடிக்்க ் வண்டின 
ஆக்்கைல்லே நாங்கள்? 
அ்தச் ் சய்யிற்மா?' 

எண்டார் முரு்்கசர். 
'்க்தச்சா்லே குழப்பவாதி 

எண்டிறாங்கள்... 
என்னத்்தச் ் சய்யிறது?' 

எண்டார் சம்்பர்.
'அபபிடிவா சம்பு... 
்்கடுகிற வழிய்ை 

ஊக்குவிக்கிற ஆக்்க்ைக் 
்காவித்திரிய மட்டும் 

முடியுதாக்கும்?' எண்டு 
்்காண்டு வலலியம்மான் 

எழும்பினார். '்பார்லி 
்மன்ரி்லே உது்களுக்கு 

்லே்சன்ஸ் குடுக்கிற 
்க்தயள் அடி்படுகுது... 

்பாக்்க ் வ்ற 
்வ்லேயிலலோத ஆக் 

்க்ை அனுபபின நாங்கள் 
இஞ்ச ்கடி்படத்தான் 

முடியும்்்பா்லே?' 
எண்டு்்காண்டு நானும் 

எழும்பி வந்திட்டன்.

தமிழ்ப ்பரபபில வீரமாமுனிவ்ரன 
நாமறிந்தவரான (Constanzo 

Gioseffo Eusebio - ் ்கான்ஸ்டன்்டன் 
்�ாசப ்்பஸ்கி என வழங்கப்படும்) 
்்பஸ்கி, இத்தாலி நாட்டில, நவம்்பர் 8, 
1680 இல பிறந்தவர். இை்மயி்லே்ய 
இ்யசு ச்்ப ஊழியம் ் சய்யப ் ்பரி 
தும் விரும்பி, ் ராம் ந்கரில உரிய ் ்பாத 

்னயும் மு்றயான ்பயிறசியும் ் ்பறற 
பின்னர் இடர்மிகு ்கடற்பயணம் ்மற 
்்காண்டு இந்தியா (்்காவா) வந்து 
்சர்ந்து தமிழ்கம் அ்டந்தவர்.

மது்ர திருச்ச்்பயில ஒன்றி, 
‘் தரியநாதசாமி’யா்க, இ்யசு ச்்ப 
ஊழியம் ்தாடஙகிக் ்கால்்காண்டு 
நின்று - சமய ஊழியத்்தாடு அைப்பரிய 
தமிழ்த்்தாண்டும் ஆறறி - இன்றைவும் 
நி்னந்து ் ்பாறறப்படுகிறவர். இருபபி 
னும், அவரது வரலோறறுத் த்கவல்களில 
இன்றுவ்ர ்பலே குழப்பங்கள் வைர்ந்து 
்தாடர்கின்றன.

இத்தாலியில பிறந்த ்்பஸ்கியின் 
பிறந்த ஆண்டு (1680) விவரஙகுறித்து 
மாறு்பாடான ்சய்தி்கள் இதுவ்ர 
இல்லே. ஆனால, தான் விரும்பிய 

்பணி ் சய்யப ் ்பஸ்கி எப்்பாது இந் 
தியா வந்த்டந்தார்? என்்பதிலிருந்து 
்தாடஙகினால அவர் என்று? எஙகு 
இறுதிய்டந்தார்? எஙகு அவரது ்கல 
லே்ற அ்மந்துள்ைது? என்்பன ் தாடர் 
்பான வரலோறறுக் குறிபபு்கள் மாறு்பட்ட 
விவரங்க்ை வழஙகிக் குழப்பங்க்ை 
ஏற்படுத்தி வருகின்றன.

இக்்கட்டு்ரயில இனி விரிவா்க 
விவாதிக்குமுன் எடுத்துக்்காட்டு்கைா்க:- 
வீரமாமுனிவர் இந்தியா வந்த்டந்த 
ஆண்டு என 1700, 1707, 1710, 1711 
என்றும்; அவர் இறுதிய்டந்த ஆண்டு 
1740, 1742, 1746, 1747 எனவும்; 
அவர் தமிழ்நாட்டில இறுதிய்டந்தார், 
இல்லே ்்கரைத்தில இயற்்க எய்தி 
னார் என மாறு்பட்டும், அவர் ம்றவ 
்டந்த இடம் ்காயல்பட்டினத்துக்்கரு்்க 
அம்்பலேக்்காடு, மணப்பார் (மணப்பாடு) 
என்ற இடங்கள் சுட்டியும்; அவரு்டய 
்கலலே்ற இருக்குமிடங்கைா்க அம்்பலேக் 
்காடு, திருச்சி, மணப்பா்றக்்கரு்்க 
ம்லேயடிப்பட்டி என்ற கிராமக் கிறிஸ் 
துவ ஆலேயம் எனவும் உறுதிப்படுத்தாத  
த்கவல்கள் உலேவிவருகின்றன.

்மலும் அவர் தமிழ்கத்தில ்பணி 
யாறறியது அவரது ச்்ப ஊழிய ்காலேத் 
தில நி்கழ்ந்த்வயா்கக் குறிபபிடப்படும் 
்சய்தி்கள். திருச்சி்ய ஆண்டு வந்த 
சந்தா சாகிபபுடன் அவர் நட்புறவா்க 
இருந்ததுடன், அவரது திவானா்க இருந் 
தது குறித்தும் அவரது வாழ்க்்்க - 
உணவுப்பழக்்கம், உ்ட, சமயப ்பரபபு 
்ரப ்பயண ந்டமு்ற்கள் அவர் 
்ப்டத்தளித்ததா்க நாம் ் ்பாறறிவரும்  
நூல்கள் முதலியன குறித்த ்பலே முக்கிய 
மான வாழ்க்்்க வரலோறறு விஷயங்க 
ளிலும் ஒரு்மயிலலோ நி்லே அடர்ந்தி 
ருக்கிறது. வீரமாமுனிவ்ரச் சமயம் 
்கடந்து ்பலேரும் ் ்பாறறுவதற்கான முதன் 
்மக் ்காரண்ம அவர் தமிழுக்குப 
்ப்டத்தளித்துள்ைதா்கப ்பரவலோ்க ஏற 
றுக் ் ்காள்ைப்பட்டிருக்கும் - 'ஆறுநூறறு 
மூ்வம்பூக்்கைால' ் ்கார்க்்கப்பட்டிருக் 
கும் வாடாத் தமிழ் மா்லேயான ் தம் 
்பாவணி உள்ளிட்ட 25 இலேக்கிய, இலேக் 
்கண நூல்கைாகும்.

இந்த முதன்்ம அடிப்ப்ட்ய்ய 
இடித்துத் த்கர்க்கும் ்கருத்தில, தமிழிலேக் 
கிய வரலோற்ற நூறறாண்டு்கைா்கப 
்பகுத்து விரிவா்கவும் முன்்னாடியா்கவும் 
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எழுதி வழங்கியுள்ள மு. அருணாசலம் (1974) தனது 
ஆங்கில நூலில் ‘வீரமாமுனிவர் பெயரில் அறியபெடும், 
ததம்ொவணி, சதுரகராதி, பதான்னூல் வி்ளககம், ெரிபூரண 
குருகதத உளளிட்ட  அதனத்து நூல்களுதம உணதமயில் 
சுபரதீெர் எழுதியதவ’ என அதிரடியாக அறியத் தநதார். 
இதத கருத்து, முன்பனாரு சமயத்தில் கச்டதெற (1971) 
இதழிலும் முன்தவககபெடடிருநதது. வலுவான, உறுதி 
யான ஆதாரங்கத்ள அடிபெத்டயாகக பகாணடு வீர 
மாமுனிவர் ெத்டபபுகள பதா்டர்ொன கருத்துகள எழுப 
ெபெ்டாததால், நிதலத்து நின்று வீரமாமுனிவர் குறித்த 
ஆய்வுப ெரபபில் பெரிதும் ஏற்றுக பகாள்ளபெ்டாமல் 
சிதிலமத்டநதுள்ளன.

நடுநிதல நின்று, ததடித் தீர ஆராய்நது, ஆவணங்கள, 
சான்றுகள மூலம் வீரமாமுனிவர் குறித்த வரலாற்றுக குழப 
ெங்களுககான வித்டகள தத்டாநிதலதய இன்றும் பதா்டர் 
கிறது. இதனால் ெலரும் ெலவாறாகத் தமககுத் ததான்றிய 
வதகயில் - ஏற்கத்தகக ஆதாரங்களின் துதணயின்றிதய 
- நூல்களிலும் கடடுதரகளிலும், தகவல் ஊ்டகங்களிலும், 
வதலத்த்ளங்களிலும் கருத்துகத்ளப ெதிவு பசய்து 
வருகிறார்கள. இவ்விஷயத்தில் காய்தல் உவத்தலற்ற 
தநர்தமதயாடு குறிபபி்ட உரியபதன்னபவன்றால், வீரமா 
முனிவர் குறித்துத் தற்தொதுவதர நமககுக கித்டககும் 
பசய்திகள யாவும், மிகப பெரும்ொலும் அவர் சார்நதிருநத 
கத்ததாலிககக கிறிஸ்துவ மத சதெகள / நிறுவனங்க்ளது 
ஆவணங்கள, கடிதங்கள, பிற ெதிவுகள, சான்றுகள முதலி 
யவற்று்டன், இநதியாவிலும் அயல்நாடடிலுமுள்ள கிறிஸ் 
துவ ஆய்வா்ளர்க்ளது நூல்கள, கடடுதரகள முதலியவற்றின் 
வழியாகதவ கித்டககின்றன. இருநதும், வீரமாமுனிவரது 
வாழகதக, ெணி விவரங்களில் உறுதியும் தநபராருதமயு 
மின்றி மாறுெட்ட தகவல்கள ெரவிககி்டககின்றன என்ெது 
பநரு்டலாக உள்ளது.

வீரமாமுனிவர் தனது மதபபிரிவான கத்ததாலிககக 
கிறிஸ்துவப ெரவலுககுப ெல இ்டர்ொடுகத்ள எதிர்பகாணடு 
மும்முரமாகப ெணியாற்றியதால், புராடப்டஸ்்டணட கிறிஸ் 
துவப பிரிவினரும், அவர்கத்ளவி்ட அதிகக காட்டமாக 
லுத்தரன் பிரிவினரும் பெஸ்கி குறித்து மாறுெட்ட, பவறுப 
புமிழும் தகவல்கத்ளயும் ெதிவுகளில் நிறுத்தியுள்ளனர். 
இதவ தவிர்த்துப பிற சமயத்தாரால் ெத்டககபெட்ட வீர 
மாமுனிவர் குறித்த நூல்கள, ஆய்வுகள மிகச் சிலதவ 
கித்டககின்றன.  

அயல் மணணிலிருநது வநது, தாம் தமற்பகாளளும் 
சமயப ெரவல் பசய் ெணிககு இம்மணணின் மககள தெசும் 
பமாழிவாயிலாக அணுகுவதத உசிதமானது என்ெததத் 
பதளிவுற உணர்நதார் ததரியநாதர். ஆர்வமு்டன் முயன்று, 
தமிழ கற்றுத் தமிழுககுப ெலவதகபெட்ட அரிய, 25 
நூல்கள வழங்கித் தமிழவ்ளத்ததத் தனககியன்ற வதர 
பெருகச்பசய்துள்ளவரான வீரமாமுனிவரது வாழகதக 
பதா்டர்ொன ஆதாரம் நிதற பசய்திகளும் ஏற்கத்தகக 
உணதமயான ஆவணங்களும் உரியவாறு ொதுகாத்து 
தவககபெ்டவில்தல. பிற்காலத்தில், 'தமிழுககுத் பதாணடு 
பசய்தவான் சாவதில்தல' என்று முழங்கிய ொதவநதரின் 
உறுதிபொடத்ட அவர் சார்நத மதத்தவர்களும், அவர்க 
த்ளப தொலதவ தமிழுலகும் முற்றாகச் பசயல்ெடுத்த 
வில்தலதய என்ெது பெரும் ஆதங்கமாக நிற்கிறது.

மாறுெடடுப ெரவிக கி்டககும் வீரமாமுனிவர் வரலாறு 
குறித்த விவரங்கத்ளக காணதொம். தமிழில் முதன்முதலில் 
(1822 & மறுெதிபபு 1836) அச்தசறிய மிகச் சுருககமான 
'வீரமாமுனிவர் சரித்திர வரலாறு' எழுதிய அ. முத்துச்சாமிப 
பிளத்ள, வீரமாமுனிவர் வாழநத காலத்தத 1680-1742 

என்று குறிபபிடடுள்ளார்.
ஆனால், அவதர தனது நூலின் முற்ெகுதியில் தவத் 

துள்ள வீரமாமுனிவர் (Father Beschi) ெ்டத்தின் கீழ 
(Father Beschi’s life by Rev. L. Bessel, S.Jஎன்று குறிப 
பிடடுள்ள ஆங்கில நூலிலிருநது) எடுத்தாணடுள்ளதாகக 
காடடியுள்ள சிறு குறிபபில் -

"... ... ெற்ெல நூல்கள இயற்றி 4-2-1747ல் க்டவுள 
திருவடி நீழலில் அம்ெலககாடடில் - இன்புற வதிநத 
பெரியார்"  எனத் தமிழபெடுத்திக குறிபபி்டபெடடுள்ளது.

முத்துச்சாமி பிளத்ளதயா, வீரமாமுனிவர் மதறநதது 
‘மணற்ொடு’ என்ற ஊபரன்கிறார்; மதறநத ஆணடு 1742 
என்கிறார். ஆனால், அவதர - மறுபபுக குறிபபு எதுவும் 
தனது நூலில் தவககாமல்-  வீரமாமுனிவர் ெ்டத்தின் கீழ 
எடுத்தாணடுள்ள - ஆங்கிலத்தில் முதன்முதலில் எழுதப 
ெட்ட பெஸ்கியின் வாழகதக வரலாற்று நூலான - 
பெஸ்ஸியின் (Fr.L. Besse,,1918) நூல் பசய்திதயா, 
வீரமாமுனிவர் மதறநதது அம்ெலககாடு என்னும் ஊர்; 
மதறநத ஆணடு 1747 என்கிறது.

வீரமாமுனிவர் குறித்த வரலாற்றுப ெதிவுகளின் ஆரம்ெ 
காலத்ததச் தசர்நத இவ்விரணடு முதன்தம ஆதாரங்கத்ள 

யும் தநாககுமி்டத்தில் வீரமாமுனிவர் வாழகதக வர 
லாற்றுக குழபெங்கள இங்கிருநதத பதா்டங்குகின்றன என 
லாம். வீரமாமுனிவர் குறித்த முதல் தமிழ நூலான முத்து 
சாமிப பிளத்ளயின் நூலில் ெல தவறான பசய்திகள நிதறந 
திருபெதாகப பின்னர் (1996-ல்) பவளிவநத ‘வீரமாமுனிவர் 
பதாணடும் புலதமயும்’ என்னும் நூலில் சுடடிககாட்டபெட 
டுள்ளததயும் கருத்தில் நிறுத்தி தமற்பசல்தவாம்.

வீரமாமுனிவர் குறித்துக கிறிஸ்து மத நிறுவனங்கள 
வழங்கும் தகவல்களும் மாறுெடடு நிற்கின்றன. பெரிட 
த்டஜ் தவம்ொறு (Heritage Vembaru) எனும் தகவலதமபபு, 
பெஸ்கி ‘இநதியாவில் தனது முபெதாணடுப ெணிக 
காலத்திற்குப பின் தமிழநாடடில் 1746ல் இறநதார்’ என்ற 
பசய்தி வழங்குகிறது.

ஆனால், ‘கத்ததாலிகக சதெ வரலாறு குறித்து அதி 
காரபபூர்வ தகவல்கள தரும் ஏற்ொ்டாகத்’   தன்தன அறி 
வித்துக பகாணடிருககும் கத்ததாலிகக என்தசகத்ளாபீடியா 
(Catholic Encyclopedia) பெஸ்கியின் வாழவுக காலத்தத 
1680-1746 எனக குறிபபிடடிருநதாலும், ‘அவர் 1744 ல் 
மணபொர் மிஷன் பரக்டராக நியமிககபெடடுப ெணி 
யாற்றி, மணபொரில் 1746ல் இறநததாக’’ தகவல் தருகிறது.

ததரியநாதராகப ெணி பதா்டங்கிய அவரது மதுதர 
சதெ (பின்னாடகளில் ்டதயாசிஸ் Madurai Dioses அநதஸ் 
தத்டநதது) அவருத்டய வாழகதகக குறிபதெ 1680-
1747 என வழங்குகிறது. தமிழநாடடிலுள்ள பூணடி மாதா 
ஆலயம், பெஸ்கி இதறபெணி பசய்த ெல ஆலயங்களில், 

நடுநிலை நின்று, தேடித் தீர 
ஆராய்ந்து, ஆவணங்கள், 

சான்று்கள் மூைம் வீரமாமுனிவர் 
குறித்ே வரைாற்றுக் குழப் 
பங்களுக்்கான விலை்கள் 
தேைாநிலைதே இன்றும் 

தோைர்கிறது.
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பிரபலமாக விளங்கும் ஒரு ஆலயமா 
கும். இது குறித்த ்தகவலமமப்பு 
அதிகாரப்பூரவமாக வழங்கும் ்தகவல் 
குறிப்பு ‘இந்த ஆலயதம்த நிரமானித்த 
ககான்ஸ்டனம்டன ஜ�ாசப் கப்ஸகி 
1680-1742’ எனப்தாக உளளம்தயும் 
குறிப்பி்ட ஜவண்டியுளளது.

அண்மமயில், ‘்தமிழ்க் கதஜ்தாலிசி 
சம்’ குறிததுச் சிகாஜகா பல்கமலக் 
கழகததில் ஜமறககாளளப்பட்ட முமை 
வர பட்டததிறகாை ்தைது ஆய்வுக்காக 
இநதியாவில் கப்ஸகி க்தா்டரபும்டய 
பல இ்டங்களிலும் ஜேரில் கசனறு கள 
ஆய்வு கசய்்த ஆய்வாளர (Margher 
eta Trento, 2022) இஜயசு சமப 
இரங்கல் குறிப்புகமள (Jesuit obitu-
ary records) நுணுக்கமாக ஆராய்நது, 
அக்குறிப்புகளினபடி,  ‘கப்ஸகி, எந 
்தச் சூழலில் இறந்தாகரைக் குறிப்பிட 
டுச் கசால்ல இய லாவிட்டாலும், பிப் 
ரவரி 4, 1747ல் அம்பலக்காடடில் 
மமறவம்டந்த்தாக முடிவுககாளள 
லாம்’ எை ஆய்வறிக்மக அளித 
துளளார.

வீரமாமுனிவரது இநதிய வருமக 
யிலிருநஜ்த பாரதஜ்தாமாைால், அவ 
ரது இநதியா வருமக ‘1710 பிறபால்’  
எை ஆங்கில வரலாறறு நூலாசிரியர 
கப்ஸஸி (Fr. L.Besse, 1818) குறிப் 
பிடடுளளார. இனமறக்கு எண்பத்தாறு 
ஆண்டுகளுக்கு முனஜப ‘கிறி்ஸதுவ 
மும் ்தமிழும்’ எனற ்தமலப்பில் இத 
துமறயில் மு்தல் நூலிமை ஆக்கம் 
கசய்்த ்தமிழாய்வு அறிஞர மயிமல 
சீனி ஜவங்க்டசாமி, கப்ஸகி இநதியா 
வுக்கு 1700-ல் வந்தம்டந்த்தாகக் 
குறிப்பிடடுளளஜ்தாடு, வீரமாமுனிவர 
மமறந்த ஆண்டு 1742 எனறும், மமற 
வம்டந்த ஊர மணப்பாடு எனறும் 
நூறபதிவு கசய்து மவததுளளார. வீர 
மாமுனிவர லி்ஸபனிலிருநது 1709 
ஆம் ஆண்டு கப்பல் வழியாகப் புறப் 
படடு இறுதியாக 1710ல் ஜகாவா வந்த 
ம்டந்தார எனறு ஓர ஆய்வுத ்தகவல் 
உளளது. கப்ஸகி 1707-லிஜலஜய இந 
தியா வந்தம்டநதுவிட்ட்தாகவும், 
அவர 1742ல் மமறவம்டந்த்தாக இன 
கைாரு ்தகவல் ஒரு பனைாடடி்தழில் 
கவளியாை கடடுமரயில் காணக் 
கிம்டக்கிறது. வீரமாமுனிவர இநதியா 
வந்தம்டந்த ஆண்டுக் குழப்பங்க 
ஜளாடு அவரது மமறவு குறிததும் 
க்தளிவறற ்தகவல்கஜள பதிவுகளாகி 
வருகினறை எனபம்த முனைருங் கண் 
ஜ்டாம்.  சுருக்கமாக, அவரது மமறவு 
1742 எனறும்; 1746  எைவும்; ‘இல்மல’, 
அவர மமறந்த ஆண்டு 1747  எனறும் 

வீரமாமுனிவர ஆய்வாளரகள மாறு 
பட்ட நிமலப்பாடுகள ககாண்டிருக்கின 
றைர எனபம்த அறிகிஜறாம்.

இக்கடடுமரயில் முனைர குறிப்பிட 
டுளள முததுசாமிப் பிளமளயின 
நூலில் முனிவரின வாழ்க்மக முமற 
பறறிய பல ்தவறாை கசய்திகள 
அ்டங்கியிருப்ப்தாக இரா�மாணிக்கம் 
(1998) நூலில் சுடடிக் காட்டப்படடுள 
ளது. ஜமலும் அஜ்த நூலில், ‘’1742இல் 
மதுமரப் பணித்தளம் விடடுச் கசனற 
வீரமாமுனிவர, க்டறகமரயில் 1745 
வமர பணி புரிந்த பின, 1746,-47 
ஆண்டுகமளக் ஜகரள ோடடிலுளள 
அம்பலக்காடடில் அமமந்த குரும்டத 
தில் கசலவழிதது, 1747ஆம் ஆண்டு 
கபப்ருவரி ோனகாம் ோளில் ்தமது 
67ஆம் வயதில் உயிர துறந்தார’’ எைக் 
குறிப்பி்டப்படடுளளது.

ஒருசிலர இவர மணப்பாடடில் 
உயிர துறந்தார எனற குறிப்பிமைச் 
சறஜற திரிதது, திருச்சிக்கருகிலுளள 
மணப்பாமறயில் அவர உயிர துறந 
்தார எனறும் கூறுவதும் காணப்படுகி 
றது. மணப்பாமறக்கு அருகிலுளள 
மமலயடிப்படடி எனற கிராமததுக் 
கிறி்ஸதுவ ஆலயததுக்கருகில் வீரமா 
முனிவர அ்டக்கம் கசய்யப்படடுள 
ள்தாக ஓர இ்டமும் சுடடிக்காட்டப்படடு 
வருகிறது. மறகறாரு இ்டததில் கிம்டக் 
கும் ்தகவலினபடி, அவரது உ்டல்டக் 
கம் கசய்யப்பட்ட இ்டம் ஜகரளததில் 
(ககாச்சின சம்ஸ்தாைதம்தச் ஜசரந்த) 
சம்பலூர (Sampaloor) எை அறியக் 
கிம்டக்கிறது. திருத்தங்களுக்குள 
ளாகும் வாய்ப்புகளுளள விக்கிபீடியா 
்தகவலினபடி  அவர இறுதி ஓய்வம்டந 
திருக்கும் இ்டம் ஜகரளததிலுளள சம்ப 
லூர அல்லது ்தமிழ்ோடடிலுளள மண 
ப்பாடு எைச் சமவாய்ப்புக் காடடுகி 
றது.

வீரமாமுனிவர குறிதது இவவாறாை 
மாறுபட்ட கருததுகள நிலவ ஒரு 
காரணம் அப்ஜபாம்தய கிறி்ஸது ம்தச் 
சமபயிைரிம்டஜய நிலவிய விரிவாை 
பிளவுகளும் அசிரதம்தயும் ஆகும், 
வீரமாமுனிவரது நூல்கமள ஓரளவு 
பாதுகாத்த அளவிறகுக்கூ்ட அவரது 
வாழ்க்மக விவரங்கள, சமயப் பணி, 
பயணித்த ஊரகள, அவர ்தமிழ் 
ோடடில் க்தா்டரபுககாண்டிருந்தவரகள 
(குறிப்பாக சந்தா சாகிப் க்தா்டரபு, 
அவரது திவாைாகப் பணியாறறியது); 
அவரது கசயறபாடுகளின காலவிவரங் 
கள மு்தலியறமறக் கவைம் கசலுததி 
ஆவணப்படுத்தாமம கபருங்குமற. 
முததுசாமிப் பிளமள (்தமிழ் 1822, 

1836, ஆங்கிலம் 1840) நூலில்  
வீரமாமுனிவர - சந்தா சாகிப் ேல்லுற 
வும், சந்தா சாகிப்பின திவாைாக வீர 
மாமுனிவர பணியாறறியதும் விரிவா 
கப் ஜபசப்படடுளளது. ஆைால் அச் 
கசய்திகள உறுதிப்படுத்தப்ப்டா்தமவ 
எை ஒதுக்கிமவக்கப்படடுளளதும் 
நிகழ்நதுளளது.

இரண்்டாவது காரணம் பலரும் 
்தத்தமக்கு எடடிய நூல்கள / கசய்தி 
களிலிருநது - உண்மம ஆராயும் 
முயறசிகள ஒரு சிறிதும் ஜமறககாளாது 
- ்தயங்காமல் ேககலடுதது சரவசக 
�மாகப் பரிமாறிவரு்தலாகும்.

மூனறாவது காரணமாக உணரப் 
படடு, அதிகம் ஜபசப்ப்டாமலிருப்பது 
வீரமாமுனிவர மிகச் சிறப்பாை பணி 
கமளத ்தமது சமயப் பரவலுக்கும் 
்தமிழின வளம் கபருக்கவும் நிமறவுற 
ஆறறியும் கம்டசி வமர அவர ஒரு 
பா்ஸ்டராகஜவ நிறுததிமவக்கப்பட்டது 
ஏன எனனும் விைாவிறகாை விம்ட 
யில் இருக்கிறது.

கிறி்ஸதுவ ம்தததிஜலஜய ஜபாடடிப் 
பிரிவிைர ( குறிப்பாக லூத்தரன பிரி 
விைர) தூறறிைாலும், வீரமாமுனிவரது 
கசயலாறறலும் ்தமிழாறறலும் மமறக் 
கப்ப்டாமல் மதிக்கப்பட்டை. ஆைால், 
அவரது கதஜ்தாலிக்கத திருச்சமப 
அவமர எந்த உயர கபாறுப்பிலும் 
அமரத்தஜவயில்மல. திருச்சமபயில் 
முக்கிய நிரவாகப் கபாறுப்பு ஏதும் 
அவருக்கு வழங்கப்ப்டஜவயில்மல. 
அவரது திருச்சமப க்தா்டரபாை கடி 
்தங்களும் இஜயசு சமப ஆவணக்காப் 
பகங்களில் (Jesuit Archives) பாது 
காதது ஆவணப்படுத்தப்ப்டவில்மல. 
அவர ஊழியஞகசய்்த ககாங்கைாங் 
குப்பம், ஏலாக்குறிச்சி, பூண்டி, கூட 
்டங்குளி ஆகிய ஆலய மக்களிம்டஜய 
அவர அதிசயங்கள நிகழ்ததியுளள 
்தாகப் பரவலாை கசவிவழிச் கசய்தி 
கள வழங்கப்படடுவரும் நிமலயிலும் 
வாடிகன ்தமலமம அவமரப் புனி்த 
ராக அறிவிக்கஜவா, ஜவறுவமக 
ககௌரவம் அளிக்கஜவா (Beautifi 
cation / Canonization) கரு்தவில்மல.

இதுவமர பறபல சிறப்புகமளத 
்தமது பணிவழி ஜபச மவததுளள 
வீரமாமுனிவருக்குத ்தமிழக மக்கள 
சாரபில் அரசு, கசனமை கமரீைாவில் 
சிமல நிறுவிப் (1968) ஜபாறறி வரு 
கிறது. அவரது திருச்சமப, வீரமாமுனி 
வருக்கு உரிய சிறப்பு வழங்கக் காலம் 
கனியுகமை ேம்புஜவாம்.



யாழ்ப்ாண மக்கள் மத்தியில் ப்ச்ப் 
டுகின்ற ப்ச்சு வழககுத் தமிழச் 

சசாற்கள் ் லவற்்றச் சசமமண் ஞா்்க்ப்டுத்த 
முயறசிககி்றது. இத்த்்கய சசாற்க்ை முதியவர் 
்களும கிராமங்களில் வாழும பூர்வீ்கத்தினர் சில 
ருபம இன்்றககும ் யன்டுத்தி வருகின்றனர். 
பிரபதச வாரியா்கவும சதாழில் ரீதியா்கவும ் ண் 
்ாட்டு விழுமியங்களின வழியா்கவும ப்ச்ப்டு 
்்வயா்க இ்வ இருககின்றன.

ப்ச்சு சமாழியில் இருந்து வருகின்ற இத் 
த்்கய யாழ்ப்ாணத் தமிழச் சசாற்கள் ் லவும 
தறப்ாது அருகி வருகின்றன. அதறகு்ப 
்திலா்க ஆஙகிலச் சசாற்களும இந்திய்ப 
ப்ச்சு சமாழிச் சசாற்களும ப்ச்ப்டு 
வது அதி்கரித்து வருகி்றது. ஆனாலும 
யாழ்ப்ாண்ப ்ாரம்ரிய்ப ப்ச்சு 
சமாழிச் சசாற்க்ை அழியவிடாது 
்ாது்கா்ப்தற்கா்கவும, நி்னவு ் டுத் 
துவதற்கா்கவும வாரம ஒரு சசால் 
என்ற அடி்ப்்டயில் அவற் ்ற சவளிக 
ச்காணர இருககிப்றாம.

இவவா்றான அருகிவரும சசாற்க்ைச் 
சசமமண் ் த்திரி்்கககு உள்்ாட்டிலும சவளி 
்ாடு்களிலும வசிககின்ற நீங்களும அனு்பபி 
்வக்கலாம. அதற்கான விைக்கத்்தயும - அது 
எடுத்தியமபும ்கருத்்தயும விரிவா்கக குறி்பபி 
டலாம. அவவாறு அனு்பபுவதனமூலம எதிர் 
்காலத்தில் இந்தச் சசால்வைத்துக்கான ஓர் அ்கரா 
தி்யத் தயாரித்து அந்த்ப ்ாரம்ரியச் சசாற 
்க்ை்ப ப்ணவும தமிழ மக்களின பூர்வீ்கத்்த 
உறுதி்ப்டுத்தவும அடுத்த சந்ததியினருககுக 
்கடத்தவும முடியும.

இந்தச் சசாற்க்ை அறிமு்க்ப்டுத்து்வர்்கள் 
அந்தச் சசால் எந்த அர்த்தத்தில் ப்ச்ப்டுகி்றது 
என்ற ்கருத்்த முழு்மயா்கத் தருவதுடன அது 
ச்யர்ச் சசால்லா்கவா அல்லது வி்னச்சசால்லா 
்கவா அல்லது எவவ்்கச் சசால்லா்க்ப ்யன 
்டுத்த்ப்டுகி்றது என்்தயும குறி்பபிடுவது 
சி்றந்தது - வரபவற்கத்தக்கது. அத்பதாடு யாழ்ப 
்ாணத்தவர்்களின ப்ச்சு வழககிலுள்ை தமிழச் 
சசாற்க்ை மட்டுமல்லாது மட்டக்கை்பபு, வன 
னித் தமிழச் சசாற்க்ையும இந்த்ப ்குதியில் 
குறி்பபிடலாம. அந்தச் சசாற்க்ையும சசமமண் 
ணுககு அனு்பபி ் வயுங்கள். இது அருகிவரும 
ஈழத் தமி்ழக ்காககும ஒரு சிறு முயறசிபய.

இந்த வாரச் சசால்

அங்கால, இங்கால, 
எங்கால, உங்கால'

யாழ்ப்ாண்ப ப்ச்சு வழககில் தி்ச்க்ைக 
குறிககும ச்யர்ச்சசாற்கைா்க, 'அங்கால, இங 
்கால, எங்கால, உங்கால'' ஆகிய சசாற்கள் விைங 
குகின்றன. சசால்்வர் நிறகின்ற இடத்்த்ப 
ச்ாறுத்பத இவறறின அர்த்தம அ்மயும. 
ஆனாலும, 'இங்கால' என்து தாம நிறகும இடத் 
திலிருந்து இட்ப ்க்கத்்தயும, 'அங்கால' என 
்து வலது ் க்கத்்தயும, 'உங்கால' என்து ் ாம 
நிற்தறகு எதிரா்க அல்லது முனனாலுள்ை தி்ச 
்யயும ச்ாதுவா்கக குறி்ப்தா்க அ்மகி்றது.

'இஞசா்ல வீட்டுக்காரபராட ்ாங்கள் 
்க்தககி்றதில்்ல'', 'அங்கா்லயிருககி்ற 

து்கள் ஒபர ்ாட்டும சத்தமுமதான 
பிள்்ை்கள் ் டிக்கககூட முடியாது'', 
''அந்த மாட்டுக ்கனடு உங்கா்ல 
யுள்ை சவறும வைவுக்்கதான 
ப்ாயிருக்கபவணும'', ''இதில 
நிண்ட சரண்டு ப்ரும எங்கால 
ப்ானாங்கள் எனடு சதரியாது'' என 

்்வசயல்லாம தி்ச்யச் சுட்டுவ 
தா்கபவ அர்த்த்ப்டுகின்றன.
'இது எங்கால உங்களுககுக கி்டச்சது?'' 

எனக ப்கட்்தறகு பவறு அர்த்தமும உண்டு. ஒரு 
ச்ாரு்ைபயா, ்்்க்யபயா ்ணம ச்காடுத்து 
வாஙகும வல்ல்ம இல்லாதவர்்கள் வி்லயுயர்ந்த 
ச்ாரு்ை ்வத்திருந்தால் அவ வாறு ப்கட்் 
துண்டு, அல்லது ்கைவுப்ான ஒரு ச்ாரு்ைத் 
பதடி வரும ்காவல்து்்றயினர், ''இது எங்கால 
உனககுக கி்டச்சது'' என்ர்.

வி்றகுப்ான்ற ச்ாருள்்க்ைக ச்காண்டு வரு 
்வர்்களிடம, ''அ்த அங்கால ப்ாடு, இங்கால 
ப்ாடு, உங்கால ப்ாடு'' எனறு கூறுவதுமுண்டு.

்க்கத்திலுள்ை வீடு ஒனறில் சவளிச்சம, ஆள் 
அரவமில்லாமல் இருந்தால், 'இஞசா்ல ஒருத்த 
ரும இல்்ல்பப்ால, உங்கால ஒருத்தரும இல் 
ல்பப்ால, அங்கால ஒருத்தரும இல்ல்பப்ால'' 
என்துமுண்டு.

ஒரு வீட்டில் இ்்றச்சிக ்கறிப்ான்ற ஏதாவது 
ச்மயல் சசய்து மணத்தாபலா, அல்லது ்கைவு 
ப்ாயிருந்தாபலா இங்கால, அங்கால, உங்கால 
ப்ான்ற சசாற்க்ை்ப ்யன்டுத்தி இடத்்தச் 
சுட்டுவதுண்டு. குறி்பபிட்ட வீட்டுச் சசாந்தக்காரரின 
ச்ய்ரக கூ்றாமல் தி்ச்யச் சுட்டிக குறி்பபிட்ட 
வீட்்ட அ்டயாை்ப்டுத்தவும இந்தச் சசாற்கள் 
்யன்டுகின்றன. வா்கனம ஒனறில் சசல்லும 
ப்ாது, ''இங்கால திரு்பபு, அங்கால திரு்பபு'' 
எனச்றல்லாம சாரதிககுக ்கட்ட்ையிடுவதுமுண்டு.
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