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நிலக்கரி இறக்கப்படாவிடடால்
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மின் உற்பத்திக்குத் தேவையான நிலக்்கரிவயப் ைாங்கு 
ைேற்கான க்காள்முேல் ்கட்டவை கைள்ளிக்கிழவை பிறப் 
பிக்்கப்்ப்டாவிட்டால் ஐப்்பசி (ஒக்த்டா்பர்) 28ஆம் நாளுக் 
குப் பின்னர் நாைாநேம் 8 முேல் 10 ைணி தநர மின் 
கைடவ்ட நவ்டமுவறப்்படுத்ேதைண்டி இருக்கும் என்று 
க்பாதுப் ்பயன்்பாடு்கள் ஆவைக்குழு எச்சரித்துள்ைது.
இலங்வ்க மின்்சார ்சவ்பப் க்பாறியியலாைர்்கள் ்சங்்கமும் 
இதே எச்சரிக்வ்கவய முன்னர் விடுத்திருநேது. ஐப்்பசி 
25ஆம் நாளுக்கு முன்பு நில்கரி இறக்குைதி க்சயயப்்ப்ட 
வில்வல என்றால் நீண்்ட தநர மின்கைடடுத் ேவிர்க்்க 
முடியாேோ்க இருக்கும் என்று அது 

நிலக்்கரி விநிதயா்கத்வே 
தைறக்காள்ைேற்கா்க 
த்கள்வித்காரல் ைழங் 
்கப்்பட்ட நிறுைனத்தின் 
ஒப்்பநேம் வ்கவி்டப்்பட 
டுள்ைோ்க எரி்சக்தி 
அவைச்சர் ்காஞ்சன 
விஜயத்ச்கர கேரிவித் 
ோர்.
த்பாதிய நிலக்்கரி இல் 
லாே நிவலயில் அடுத்ே 
ைாே இறுதிப் ்பகுதி 
முேல் நாடடில் 8 ைணி 
தநரத்திறகும் அதி்க 
ை ான  மின்கைடடு 
நவ்டமுவறப்்படுத் ேப்்ப 
டும் ஆ்பத்து இருப்்ப 
ோ்க எச்சரிக்்கப்்பட்ட 
பின்னணியில், அவைச 
்சரி்டமிருநது இநேத் 
ே்கைல் ைநதுள்ைது.
ேனது கீச்ச்கப் ்பக்்கத்தில் 
இது கோ்டர்பில் ்கருத் 
துத் கேரிவித்ே அவைச 
்சர், வியாழக்கிழவை 
அவைச்சரவைக் கூட 
்டத்தில் ைழங்்கப்்பட்ட 
த்கள்வி த்காரவல நிறுத் 
துைது 

இலங்வ்கயில் ேமிழர்்கள் இனப்்படுக்காவல 
க்சயயப்்பட்டார்்கள் என்்பவே பிரிட்டன் 
அங்கீ்கரிக்்கதைண்டும் என்று அநே நாட 
டின் இரு நா்டாளுைன்ற உறுப்பினர்்கள் ேைது 
அயலுறவுச க்சயலாைரி்டம் (அவைச்சர்)
ைலியுறுத்தியுள்ைனர்.
ைனிே உரிவை மீறல்்களுக்்கான க்பாறுப்புக் 
கூறலில் உள்நாடடு க்பாறிமுவற்கள் தோல் 
வியவ்டநதுள்ைன என்்பது கேளிைாகி 
யுள்ை வி்டயம் என குறிப்பிடடுள்ை அநே 

நா்டாளுைன்ற உறுப்பினர்்கள் த்பார்க் குற 
றச்சாடடு்கள் சுைத்ேப்்பட்ட இலங்வ்கயின் 
மூத்ே அதி்காரி்களிறகு எதிரா்க பிரிட்டன்  
ேவ்ட்கவை விதிக்்கதைண்டும் எனவும் 
தைண்டுத்காள் விடுத்துள்ைனர்.
புதிோ்க நியமிக்்கப்்படடுள்ை அயலுறவுச 
க்சயலாைர் (அவைச்சர்) தஜம்ஸ் கிகலகைர் 
லிக்கு எழுதியுள்ை ்கடிேத்தில் பிரிட்டனின் 
லி்பரல் ஜனநாய்க ்கடசியின் ேவலைரும் 
நா்டாளுைன்ற 

க்காழும்பின் ்பல ்பகுதி்களும் 
மீண்டும் உயர் ்பாது்காப்பு 
ைலயங்்கைா்க அறிவிக்்கப் 
்படடுள்ைன. இது கோ்டர் 
்பான அரசிேழ் அறிவிப்பு 
அர்ச ேவலைரால் கைளியி 
்டப்்படடுள்ைது.
நா்டாளுைன்றக் ்கட்ட்டத் 
கோகுதி ைறறும் அேவன 
அண்மித்ே ்பகுதி்கள்,  உயர் 
நீதிைன்றம் ைறறும் அேவன 
அண்மித்ே ்பகுதி்கள், அர்ச 
ேவலைர் க்சயல்கம், அர்ச 
ேவலைர் ைாளிவ்க, ்க்டற்ப 
வ்டத் ேவலவைய்கம், ்காைல் 
துவறத் ேவலவைய்கம், 
்பாது்காப்பு அவைசசு ைறறும் 
ேவரப்்பவ்டத் ேவலவைய 
்கம், ேவலவை அவைச்சர் 
அலுைல்கம், அலரிைாளிவ்க 
ைறறும் அேவன அண்மித்ே 
்பகுதி்கள், ்பாது்காப்பு க்சய 
லாைர் ைறறும் முப்்பவ்டத் 
ேை்பதி்களின் உத்திதயா்க 
பூர்ை இருப்பி்டங்்கள் ஆகிய 
்பகுதி்கள் 

இலங்வ்கயில் அதி்காரப் ்பகிர்வை தைற 
க்காள்ைேறகு அவழப்பு விடுத்துள்ைது 
ஐக்கிய நாடு்கள் ைனிே உரிவை்கள் 
த்பரவையில் நிவறதைறறப்்ப்டவுள்ை 
புதிய தீர்ைானம்.
சுவிற்சர்லாநதின் ந்கரைான கஜனீைாவில் 

நவ்டக்பறறுைரும் ஐக்கிய நாடு்கள் 
ைனிே உரிவை்கள் த்பரவையின் 
கூட்டத் கோ்டரில் இலங்வ்க கோ்டர்்பா்க 
மீண்டும் ஒரு தீர்ைானம் நிவறதைறறப்்ப்ட 
வுள்ைது. அகைரிக்்கா, பிரிட்டன், தஜர் 
ைனி, ்கன்டா, ைலாவி, 
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மடாகடாண சபபத் தேர்ேபல ந்த்ேவும் தகடாரிகபக

தமிழரின் இனப்படுக�ொலைலை
பிரிட்டன் அங்கீ�ரிக�வேண்டும்
அநநடாடடு இரு எம்.பிககள் வலியுறுத்து
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பயங்கரவாதத் தடைச் சடைத்டதத் திருமபப்பறுமபடி 
வலியுறுத்தி இலஙட்கத் தமிழ் அரசுக் ்கடசி முன்னெ 
டுத்துவரும ட்க்யழுத்துப பபாராடைம ்வள்ளிக் 
கிழடை ் ்காழுமபில் பைற்்காள்்ளபபடைது. ப்காடடை 
தடலடை நீதிவான ைன்றத்திறகு முனபா்க ஏறபாடு 
்சயயபபடடிருநத இநதப பபாராடைத்தினபபாது ்கவனெ 
வீர்பபு ஆர்பபாடைம ஒனறும இைம்பற்றது.
நாைாளுைன்ற உறுபபினெர்்க்ளானெ ைதியாபரணம ஆபிர 
்காம சுைநதிரன ைறறும சாணக்கியன ஆகிபயார் முன 
னினறு இநதக் ட்க்யழுத்துப பபாராடைத்டத முன்னெ 
டுத்தனெர். சடைத்தரணி்கள், சடைக் ்கல்லூரி ைாணவர்்கள், 
ைதத் தடலவர்்கள் எனெப பல நூறறுக்்கணக்்கானெவர்்கள் 
தைது ட்க்யழுத்துக்்கட்ளப பதிவு ் சயது பபாராடைத் 
திறகு ஆதரவு ் தரிவித்தனெர்.
்காஙப்கசனதுட்றயில் ் தாைஙகிய இநதப பபாராடைம 
அமபாநபதாடடைடய அடையும எனறு ்தரிவிக்்கப 
படடிருநதது. அதறப்கறப சனிக்கிழடை ்களுத்துட்ற, 
்காலி, ைாத்தட்ற ஆகிய இைங்களில் ட்க்யழுத்துச் 
பச்கரிபபுப பபாராடைம இைம்பறும எனறு ் தரிவிக்்கப 
படைது. 

காணிகளை விடுவிகக
வலியுறுத்தி ப�ாராட்டம்
மயிலிடடியில் மக்கள் முன்னெடுப்பு
்பாது ைக்்களின ்காணி்கட்ள விடுவிக்்க வலியுறுத்தி, 
யாழ். ைாவடைம ையிலிடடி பகுதியில் ் வள்ளிக்கிழடை 
தினெம ்கவனெவீர்பபு பபாராடைம இைம ் பற்றது.
வலி. வைக்கு முன்்காடிபயற்ற சங்கத்தின ஏறபாடடில் 
வைக்கு கிழக்கு ஒருஙகிடணநத குழுவினொல் இநத 
்கவனெ ஈர்பபு பபாராடைம பைற்்காள்்ளபபடைது.
்கைநத 30 வருைங்க்ளா்க வலி. வைக்குப பகுதியில் விடு 
விக்்கபபைாைல் இருக்கும ஏடனெய மூவாயிரம ஏக்்கர் 
்காணி்கள் விடுவிக்்கபபை பவண்டும எனெவும, ைக்்கட்ள 
அவர்்களுடைய ் சாநத ்காணி்களில் குடியைர்த்தி அரசு 
அவர்்களுக்கு வீடடு திடைத்திடனெ வழங்க பவண்டும 
எனறும ஆர்பபாடைக்்காரர்்கள் வலியுறுத்தினெர்.
எைது பிரபதசத்தில் சுைார் 3 ஆயிரம ஏக்்கர் நிலபபரபபு 
உயர்பாது்காபபு வலயங்களினுள் உள்்ளது. இதனொல் 
விவசாயி்களுக்கு விவசாயம ் சயய முடியாதுள்்ளதா்கவும 
்தரிவிக்்கபபடைது.
குடிபயற்ற நிலங்களும உயர் பாது்காபபு வலயங்களினுள் 
உள்்ளடையால், ைக்்கள் ் தாைர்நதும வாைட்க வீடு்கள், 
உ்றவினெர்்கள் வீடு்களில் வாழ்கின்றனெர் எனெவும சுடடிக் 
்காடைபபடைது.
எனெபவ தங்களின ்காணி்கட்ள உைனெடியா்க விடுவிக்்க 
நைவடிக்ட்க எடுக்்க பவண்டும எனெ ் பாது ைக்்க்ளால் 
ப்காரபபடைது.

சம்�ந்தளை மாற்றுவ்தால்
�யபைதும் உண்டா?

தமிழ்த் பதசியக் கூடைடைபபின தடலவர் பதவியில் இருநதும 
நாைாளுைன்ற உறுபபினெர் பதவியில் இருநதும இரா.சமபநதடனெ 
அ்கறறுவதற்கானெ ஆயத்தங்களில் தமிழ் அரசுக் ்கடசி இ்றஙகி 
யுள்்ளது. அதன பதசிய ைாநாடடில் சமபநதனுைன பக்குவைா்கப 
பபசி அவடர அடனெத்துப பதவி்களில் இருநதும இ்றக்குவதற்கானெ 
குழு ஒனறும நியமிக்்கபபடடுள்்ளது.
இராஜவபராதயம சமபநதனுக்கு வயதாகிவிடைது, அவரால் முன 
னெடரப பபால விடனெத்தி்றனுைன ் சயலாற்ற முடியவில்டல, ப்கட 
கும தி்றன குட்றநத ்காரணத்தால் அவரால் தி்றமபைக் ்கலநதுடர 
யாைல்்களில் ஈடுபை முடியவில்டல, அவர் ் சயலாற்ற முடியா 
ைல் உள்்ளதால் திருப்காணைடல ைாவடைத்திற்கானெ தமிழ்ப பிரதி 
நிதித்துவம விடனெத்தி்றபனொடு இல்டல எனறு அடுக்்கடுக்்கா்கக் 
குற்றச்சாடடுக்்கள் முனடவக்்கபபடுகின்றனெ. அவறறில் உண்டை 
இல்லாைல் இல்டல.
ஒரு ைாவடைத்திற்கானெ நாைாளுைன்ற உறுபபினெரா்க சமபநதனின 
விடனெத்தி்றன ைழுஙகிபபபாயவிடைது எனப்தனனெபவா உண் 
டைதான. ஆனொல், அவர் அநத ைாவடைத்திற்கானெ நாைாளுைன்ற 
உறுபபினெர் எனகி்ற வகிபா்கத்டத ைடடுபை ் ்காண்ைவரா? இல்டல 
அவர் ஈழத் தமிழ் ைக்்களின அதிலும தமிழ்த் பதசியத்தின வழி 
சிநதிக்்கக்கூடிய ைக்்களின தடலவர். ஒடடு்ைாத்தக் கூடைடைப 
புக்கும அதன வழியானெ தமிழர் பிரதிநித்துவத்துக்கும தடலவர்.
அபபடியிருக்குமபபாது அவடர ஒரு ைாவடைத்திற்கானெ நாைா 
ளுைன்ற உறுபபினெரா்கக் குறுக்கி குற்றச்சாடடுக்்கட்ளச் சுைத்து 
வது அபத்தம. ைாவடைத்துக்்கா்க அவர் ஆற்றபவண்டிய பணி 
்கட்ள கூடைடைபபின ைறட்றய நாைாளுைன்ற உறுபபினெர்்கள் 
தாரா்ளைா்க ஆற்ற முடியும. அதடனெச் ் சயவடதவிடுத்து சமபந 
தன அநதப பணிடயத் தி்றமபைச் ் சயயாதடைக்்கா்க அவடர 
அ்கறறுவது சி்றநத ் தரிவு அல்ல.
சமபநதனின வயது மூபபு அரசியல் ்க்ளத்தில் ஒரு பினனெடைவு 
தான எனகி்றபபாதும ைற்்றாரு பக்்கத்தில் அதுபவ தமிழர்்களுக் 
குச் சாத்கைானெ பக்்கத்டதயும ்்காண்டிருக்கி்றது எனபடதயும 
அஙகீ்கரிக்்கபவண்டும. இனறு இருக்கும அரசியல்வாதி்களில் 
வயதில் மூத்தவர் சமபநதன. அதனொல் சிங்க்ள, முஸ்லிம அரசி 
யல்வாதி்களும அவர் பபச்சுக்கு ் சவிசாயக்கின்ற அனுபவ முதிர்ச் 
சிடய அவர் ் ்காண்டிருக்கி்றார். அவரது ் சால்லுக்கு ைதிபபளிக் 
கும நிடல சிங்க்ள அரசியல் தடலவர்்களிைம இனறு இருக்கி்றது. 
அவடர ைாறறிவிடடு இன்னொருவடர அநத இைத்திறகுப பபாடு 
வதால் இநதச் சாத்கத் தனடை கிடைபபபாவதில்டல.
ைற்்றாருவிையம நாைாளுைன்றத்தில் உரக்்கப பபசுவதால் திரு 
ப்காணைடல ைாவடைப பிரச்சிடனெயல்ல தமிழரின எநதப பிரச்சி 
டனெயும தீர்டவக் ்காணாது எனபது எபபபாபதா முடிநத முடிபு. 
அபபடியிருக்குமபபாது சமபநதடனெ ைாறறி இன்னொருவடரப 
பபாடைால் திருப்காணைடலடயக் ்காபபாறறிவிைலாம எனபது 
பபானறு பபசுவது ்காதில் பூச்சுறறும பவடல. சமபநதனுக்கு பதி 
லா்க வருக்கூடிய புதியவர் நாைாளுைன்றத்தில் உரத்துப பபசி விட 
ைால் ைடடும அடுத்த நாப்ள எதுவும நைநதுவிைபபபாவதுமில்டல.
ஒடடு்ைாத்தத்தில் சமபநதனின வயதும அனுபவமும தரும 
பாத்கத்டதவிை சாத்கம அதி்கைா்க இருக்கும நிடலயில் அவரது 
இைத்டத இன்னொருவரால் நிரபபுவதன மூலம அது இழக்்கப 
படும அபாயபை இருக்கி்றது. எனெபவ தடலவரா்க சமபநதன இருக் 
கும நிடலயில் ைறட்றய நாைாளுைன்ற உறுபபினெர்்கள் அவருக் 
்கானெ நாைாளுைன்றப பணிடயயும பசர்த்பத பார்பபபத சரியானெ 
்தரிவா்க அடையும. சமபநதனின வயது ைறறும அரசியல் அனு 
பவத்தின மூலம தமிழர்்களுக்குக் கிடைக்்கக்கூடிய அனுகூலத்டத 
அவரூைா்கப ் ப்ற முழு முயறசியில் ஈடுபடுவதும ஏடனெய நாைா 
ளுைன்ற உறுபபினெர்்களின ்கைடை. 
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ம�ொண்டினீக்ரொ, வடககு �சி்டொனியொ 
ஆகிய நொடுக ளின் அனுசரணையில் இந்தத் 
தீர�ொனம் நிணை்வறைப்பட வுள்ளது.
�னி்த உரிண�கள ்்பரணவ மசயலகத்தில் 
பு்தன்கிழண� முணைப்படி ணகயளிககப்படட 
இந்த வணரவு தீர�ொனத்திறகு இங்கிலொநது, 
அம�ரிககொ, ் ேர�னி, கனடொ, �லொவி, ம�ொண் 
டினீக்ரொ �றறும் வடககு ம�சி்டொனியொ 
ஆகிய நொடுகள அனுசரணை வழங்கியுள்ளன.
'இலங்ணகயில் நல்லிைககம், ம்பொறுபபுககூைல் 
�றறும் �னி்த உரிண�கண்ள ஊககுவித்்தல்' 
என்ை ்தணலபபில் புதிய தீர�ொன வணரவு 
�னி்த உரிண�கள ்்பரணவச் மசயலகத்தில் 
ணகயளிககப்படடுள்ளது. முன்ன்தொக இந்த 
வணரவு உறுபபு நொடுகளுடன் கலநதுணரயொடப 
்படடு திருத்்தங்களுககு உள்ளொககப்படடு இறுதி மசயயப 
்படடிருந்தது.
நல்லிைககம் �றறும் ம்பொறுபபுககூைலில் முன்்னறைம் 
�றறும் ம்பொரு்ளொ்தொர மநருககடி �றறும் ஊழலின் �னி்த 
உரிண�கள ்தொககம் உட்பட இலங்ணகயின் �னி்த உரி 
ண�களின் நிணலண�ணய கண்கொணித்து அறிகணகயிடுவண்த 
்�ம்்படுத்து�ொறு �னி்த உரிண�களுககொன உயர ஆணை 
யர அலுவலகத்ண்த இந்தத் தீர�ொனம் மீண்டும் ் கொரியுள 
்ளது.
வணரவின்்படி, �னி்த உரிண�கள ்்பரணவயின் 53வது 
அ�ரவு �றறும் 55ஆவது அ�ரவுகளில் வொயவழி அறிக 
ணககண்ளயும், அ்தன் 54வது அ�ரவில் எழுத்துபபூரவ 
அறிகணகணயயும் �றறும் அ்தன் ம்பொறுபபுககூைணல 
முன்மனடுப்ப்தறகொன ் �லதிக ம்தரிவுகண்ள உள்ளடககிய 
விரிவொன அறிகணகணயயும் ச�ரபபிககு�ொறு அலுவலகம் 
்கொரப்படடுள்ளது.
2024 இல் 57ஆவது அ�ரவின்்்பொது முழுண�யொன 
விவொதிபபு இடம்ம்பறும். 2021 இன் பிற்பகுதியில் இருநது 
இலங்ணகயில் ் �ொச�ணடநதுள்ள கடுண�யொன ம்பொரு்ளொ 
்தொர மநருககடி, மகொ்ரொனொ ம்தொறறு்நொயொல் தீவிர�ணடந 
துள்ளது �றறும் ம்பண்கள ்தணலண�யிலொன குடும்்பங்கள 
உட்பட இலங்ணக �ககள மீது இது ஏற்படுத் திய ஆழ 
�ொன ்தொககத்ண்த இந்தத் தீர�ொனம் அங்கீகரிககிைது.
்தற்்பொது நிலவும் ம்பொரு்ளொ்தொர மநருககடிககு தீரவு கொை 
இலங்ணக அரசொங்கத்தின் அண்ண�ககொல முயறசிகண்ள 
அங்கீகரிககிைது �றறும் இலங்ணக அரசொங்கத்திறகும் சரவ 
்்தச நொைய நிதியத்திறகும் இணடயில் எடடப்படட 
்பணியொ்ளர �டட உடன்்படிகணகணய வர்வறகிைது.
இலங்ணக �னி்த உரிண�கள ஆணைககுழு, ்்தர்தல்கள 
ஆணைககுழு, ் ்தசிய கொவல்துணை ஆணைககுழு, நீதிச் 
்சணவ ஆணைககுழு, குறைச்சொடடுகண்ள விசொரிககும் ஆணைக 
குழு உளளிடட முககிய ஆணைககுழுககள �றறும் லஞ் 

சம் அல்லது ஊழல் �றறும் நீதித்துணை நிறுவனங்களின் 
சு்தநதிரத்தின் முககியத்துவத்ண்த வலியுறுத்தும் அ்்த 
்வண்ளயில் அரசியலண�பபு சீரதிருத்்தங்களுககொன அர 
சொங்கத்தின் உறுதிப்பொடணட தீர�ொனம் அங்கீகரிககிைது.
நல்லிைககம் �றறும் அ்தன் �ககள ம்தொணகயில் உள்ள 
அணனத்து உறுபபினரகளும் �னி்த உரிண�கண்ள முழு 
ண�யொக அனு்பவிப்பதில் ஒருங்கிணைந்த அரசியல் அதி 
கொரப ்பகிரவு ம்தொடர்பொன ்தனது உறுதிம�ொழிகண்ள நிணை 
்வறறு�ொறு இலங்ணக அரணச அது ் கடடுகமகொளகிைது.
சித்திணர (ஏபரல்) 2022 மு்தல் அண�தியொன ் ்பொரொடடக 
கொரரகளுககு எதிரொன வன்முணை �றறும் ணகதுகள, அத்து 
டன் அரச ஆ்தரவொ்ளரகளுககு எதிரொன வன்முணை, இைபபு, 
கொயங்கள, அழிவு �றறும் நொடொளு�ன்ை உறுபபினரகளின் 
வீடுகளுககு ் ச்தம் விண்ளவித்்தல் உளளிடட �னி்த உரி 
ண�கள மீைல்கள குறித்து கவணல ம்தரிவிககிைது.
அத்துடன் அணனத்து ்தொககு்தல்கள �றறும் ம்பொறுபபுக 
கூைப்படடவரகள மீதும் சுயொதீன விசொரணைகள நடத்்தப 
்பட ் வண்டும் என்று அறிகணக வலியுறுத்தியுள்ளது.
இலங்ணக அரசு, அரசியல் அதிகொரங்கண்ளப ்பகிரநதுமகொள 
வ்தறகொன ்தனது அரப்பணிபண்ப முழுண�ப்படுத்்த்வண்டும். 
நொடடு �ககள அணனவரும் �னி்த உரிண�கண்ள முழுண� 
யொக அனு்பவிககவும் நல்லிைககத்துடனும் அது ஒன்று 
கலநதுள்ளது.
அத்்்தொடு உளளூரொடசிககு �திப்பளிககப்பட்வண்டும் 
என்று இலங்ணக அரணச இந்தத் தீர�ொனம் ஊககுவிககிைது. 
அரசண�பபின் 13ஆவது திருத்்தத்தின்்படி �ொகொை 
சண்பகண்ள விணனத்திைனுடன் இயங்குவ்தறகு ஏறை வணக 
யில் வடககு �றறும் கிழககு �ொகொைங்கள உளளிடட 
அணனத்து �ொகொைங்களுககு�ொன ் ்தர்தல்கண்ள நடத்து 
வ்தன் மூலம் உள்ளொடசி அண�பபுககளுககொன �திபண்ப 
அரசு வழங்க்வண்டும் என்றும் தீர�ொனம் வலியுறுத்தி 
யுள்ளது. 

ஐ.நா. பேரவைத்...

அதியுயர ்பொதுகொபபு வலயங்க்ளொக அறிவிககப்படடுள்ளன.
்்பொரக கொலத்தில் இந்தப ்பகுதிகள உயர ்பொதுகொபபு வல 
யங்க்ளொக அறிவிககப்படடு ்பல்்வறு கடடுப்பொடுகளும் 
விதிககப்படடிருந்தன. ் ்பொர முடிந்த பின்னர அது நீககப 
்படடிருந்தது.
அண்ண�யில் நடந்த �ககள கி்ளரச்சியின்்்பொது இந்த 

இடங்களிலும் ம்பரும் ஆரப்பொடடங்கள இடம்ம்பறை 
ண�ணய அடுத்து, ்தற்்பொது அணவ உயர ்பொதுகொபபு வல 
யங்க்ளொக அறிவிககப்படடுள்ளன. இ்தன் மூலம் எதிர 
வரும் கொலங்களில் இந்த இடங்களின் முன்்பொக்வொ அரு 
கி்லொ ் ்பொரொடடங்கள, ஆரப்பொடடங்கள மசயவது ்தடுக 
கப்படும். 

க�ாழும்பில்...
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உறுப்பினருமான எட்டே்ேயும் ரிசமன்ட பார்க்கிற்ான 
நாடோளுமன்்ற உறுப்பினர் சரா ஒன்்லேயும் இதனன ததரி 
வித்துள்ளனர்.
இலேஙன் தமிழர்்ளின் உரினம்ள  அயலு்றவுச தசயலோ 
்ளரின் முன்னுரினமக்குரிய விடேயமா் அனமய்ேண்டும் 
என்பனத ேலியுறுத்துேதற்ா் இநத ்டிதத்னதத் தாம் 
எழுதுகி்றார்்ள எனவும் அேர்்ள ததரிவித்துள்ளனர். அந 
தக் ் டிதத்தில் ் மலும் ததரிவிக்்ப்படடுள்ளதாேது:
இலேஙன்யின் தபாறுப்புக்கூ்றலிற்ான உளநாடடு தபாறி 
முன்ற ் டேநத சிலே ேருடேங்்ளா் சினதநது ் தால்வியனடேந 
துள்ளது என்பது ததளிோகின்்றது.
இலேஙன் அரசு ததாடேர்நதும் ேழனம ் பாலே தாமதப்படுத் 
தும், மறுக்கும், தப்பிக்் முயலும்.
்பார்க் குற்றங்ளில் ஈடுபடடேேர்்ன்ள உரிய முன்றயில் 
விசாரனை தசயய்ேண்டும், அேர்்ள தசயத விடேயங் 
ளிறகு தபாறுப்புக்கூ்ற ் ேண்டும் என புதிய தேளிவிே்ார 
தசயலோ்ளர் இலேஙன்யின் ஜனாதிபதிக்கு ததளிவுபடுத்த 
்ேண்டியது.
தனிநபர் ஒருேர் அநீதி்ளில், உரினம மீ்றல்்ளில் ஈடு 
படடோர் என்பதற்ான ஆதாரங்ள ் ாைப்படடோல் மக்னி 
டஸ்கி தனடே்ன்ள பயன்படுத்துேது  உடபடே பிரிடடேன் 
அரசு அேர்்ளிறகு எதிரா் நடேேடிக்ன்்ன்ள எடுக்் 
்ேண்டும்.
இலேஙன் தற்பாது அரசியல் தபாரு்ளாதார மனித உரினம 
தநருக்்டியில் சிக்குண்டுள்ளது என்பனத நீங்ள அறிவீர் 
்ள. உைவு மருநது எரிதபாருள ் பான்்றேறறிற்ான தட 

டுப்பாடு மில்லியன் ்ைக்்ான மக்்ளிறகு ்டும் பாதி 
ப்னப ஏறபடுத்தியுள்ளது. இநத நினலேயில் இலேஙன் அரச 
தனலேேரின் தனலேனமத்துேம் குறித்து நாங்ள ஆழநத 
ஏமாற்றமனடேநதுள்்ளாம். அேரது ஆடசியின் கீழ இடேம் 
தபறும் ஒடுக்குமுன்ற குறித்த எங்ள ் ரிசனனனய எழுப் 
புகின்்்றாம்.
இலேஙன் மக்்ள சீர்திருத்தங்ளிற்ா் வீதி்ளில் ் பாரா 
டும்்பாது ஐக்கிய இராசசியம் அேர்்ளிறகு ஆதரேளிக்் 
்ேண்டும், தநருக்்டியின் மனிதாபிமான வின்ளவு்ளிறகு 
தீர்வு ்ாைப்படுேனத உறுதி தசயேதற்ா் எங்ளின் 
ச்ாக்்ளுடேன் இனைநது பிரிடடேன் தசயறபடே்ேண்டும்.
இலேஙன்யில் தமிழர்்ளிறகு எதிரான நீண்டே ்ாலேமா்த் 
ததாடேரும் மனித உரினம மீ்றல்்ள குறித்த எங்ள ்ரி 
சனன்ன்ள நாங்ள தேளிப்படுத்த விரும்புகின்்்றாம். 
பலே மனித உரினம அனமப்பு்ள மறறும் ஐக்கிய நாடு்ள 
மனித உரினம ஆனையா்ளரின் அறிக்ன்்ள உளநாடடுப் 
்பாரின் அநீதி்ளின் பின்னர் இலேஙன்யில் மனித உரினம 
நிலேேரம் குறித்த ்ேனலே தரும் நிலேேரத்னத தேளியிட 
டுள்ளன.
தமிழர்்ளிறகு எதிரா் இனப்படுத்ானலே நடேேடிக்ன்்ள 
இடேம்தபற்றன என்பனத அஙகீ்ரிக்கும் முக்கியமான நடே 
ேடிக்ன்னய நீங்ள எடுப்பீர்்ள என நாங்ள நம்பு 
கின்்்றாம். பிரித்தானிய அரசு ்டேநத ்ாலே அநீதி்ன்ள 
அலேடசியம் தசயயக்கூடோது தற்பாது இடேம்தபறும் மனித 
உரினம மீ்றல்்ன்ளயும் நாங்ள பு்றக்்ணிக்் முடியாது.
இவோறு அநதக் ் டிதம் குறிப்பிடுகி்றது. 

தமிழரின்...

எசசரித்திருநதது.மின்சார உறபத்திக்்ான நிலேக்்ரினயக் 
த்ாளேனவு தசயேதறகு ோராநதம் 21 மில்லியன் 
அதமரிக்் தடோலேர்்ள ் தனேப்படுகின்்றது என்று தபாதுப் 
பயன்பாடு்ள ஆனைக்குழுத் தனலேேர் ஜானக்் ரத்நா 
யக்் ததரிவித்தார். தற்பாது ன்யிருப்பில் உள்ள நிலே்ரி 
ஐப்பசி 28ஆம் நாள ேனரயான பயன்பாடடுக்கு மட 
டு்ம ் பாதுமானது என்றும் அேர் ததரிவித்தார்.
்பாதிய நிலேக்்ரி த்ாளேனவு தசயயப்படேவில்னலே என் 
்றால் அதன் மூலேம் நா்ளாநதம் கினடேக்கும் 820 தம்ா 
்ோட மின்சாரம் தனடேப்படும். இதனால் 8 முதல் 10 
மணி ்நர மின்தேடனடே நனடேமுன்றப்படுத்தும் ்டடோ 
யம் ஏறபடும் என்றும் அேர் ் மலும் ததரிவித்தார்.
21 ்ப்பல்்ள நிலேக்்ரினய இ்றக்குமதி தசயேதற்ான 
ஏறபாடு்ள தசயயப்படடுள்ள்பாதும் அதறகுச தசலுத்து 
ேதற்ான பைம் ஆடசியா்ளர்்ளிடேம் இல்னலே என்று 
கூ்றப்படுகின்்றது.
நாடடின் மின்உறபத்தியில் 30 சதவீதம் நிலேக்்ரியில் 
இயஙகும் நுனரச்சானலே மின் உறபத்தி நினலேயத்தின் 
ஊடோ்்ே கினடேக்கி்றது. அஙகுள்ள மூன்று தஜன்ரடடேர் 
்ளில் ஒன்று ஏற்ன்ே பழுதனடேநது திருத்தப்படோமலுள 

்ளது. இநத மூன்று மின் பி்றப்பாக்கி்ளும் முழுனமயா் 
இயஙகினால் நாடடின் மின்சாரத் ் தனேயின் 40 சதவீதம் 
பூர்த்திதசயயப்படும்.
நிலேக்்ரினய விநி்யாகிப்பதற்ா்க் ்்ாரப்படடே ்்ள 
விப்பத்திரத்தின் ேழியா்த் ததரிவுதசயயப்படடே நிறுே 
னம் ஒன்றுடேன் நீண்டே்ாலேத்துக்்ான ஒப்பநதத்னதச தசயது 
த்ாண்டேது இலேஙன் அரசு. எனினும் அதற்ா் பலே 
நிபநதனன்ளும் விதிக்்ப்படடிருநதன. அநத நிபநதனன 
்ன்ள ஏறறுக்த்ாண்டிருநத குறிப்பிடடே நிறுேனம் இப் 
்பாது அேறன்றப் பூர்த்திதசயயவில்னலே.
அநத நிறுேனத்திறகு ேழங்ப்படடிருநத நி்ழத்துன்ப் 
பினை (தபர்்பார்மன்ஸ் தபாண்ட) தசலுத்துேதற்ான 
்ாலே எல்னலே வியாழக்கிழனமயுடேன் முடிேனடேநதது. இருப் 
பினும் அநத நிறுேனம் பினைத் ததான்னயச தசலுத்த 
வில்னலே. இதனால் எதிர்்ாலே நிலேக்்ரி விநி்யா்ம் ் ்ள 
விக்குறியாகி உள்ளது.
தற்பாது நிலேக்்ரினய ேழஙகிேரும் நிறுேனம் அதன் 
ஒப்பநதப்படி இன்னும் 21 ் ப்பல்்ள நிலேக்்ரினய ேழங் 
்ேண்டியிருக்கி்றது. ஆனால் அற்ான பைம் தசலுத்தப்ப 
டோததால் அதுவும் தாமதமாகின்்றது. 

நாளுக்கு...

என்று முடிதேடுக்்ப்படடேதா்த் ததரிவித்தார்.
்்ளவி ் ்ாரனலேப் தபற்றேர் அதன் நிபநதனன்ளுக்கு 
அனமய விநி்யா்த்னத ்மறத்ாள்ள முடியாது என்று 
ததரிவித்திருப்பனத அடுத்்த இநத முடிவு எடுக்்ப்படடேதா 
்வும் அேர் குறிப்பிடடோர். நியதி்ளுக்கு அனமய புதிய 
்்ளவி ்்ாரல் தேளியிடேப்படும் என்றும் அேர் கூறி 

னார்.
தநருக்்டி நினலேனயத் தவிர்ப்பதற்ா் ்டேநத ஆண்டு 
ஒப்பநதம் தசயதுத்ாள்ளப்படடே நிறுேனம் விநி்யாகிக்் 
்ேண்டிய 19 ் ப்பல் நிலேக்்ரினய முன்கூடடி்ய தபறறுக் 
த்ாளேதறகு நடேேடிக்ன்்ள எடுக்்ப்படடுள்ளன என் 
றும் அனமசசர் ் மலும் ததரிவித்துள்ளார்.

நிலக்்கரி....
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இலங்கைத் தமிழ் அரசுக் கைட்சி்ை உருவாக்கிை 
தந்த செலவா இறுதிக் கைாலத்தில பார்க்கினென 

ந�ாைால பாதிக்கைபபட்்ார். �்க்கும், நபசும், நகைட்கும் 
ஆற்ற்ல இழநதார். ஆனால, 79 வைதில இ்றக்கும் 
வ்ர �ா்ாளுமன்ற உறுபபினராகைப பதவியில 
இருநதார். அவ்ரப பினபறறிைவர்கைள் தந்த 
கைாட்டிை வழியில அரசிைல �்த்துவதாகைக் கூறினார்கைள். 
அ்த ் வத்நத �ா்ாளுமன்றம் சென்றார்கைள். ''தமிழ் 

மக்கை்ைக் கை்வுள்தான 
கைாபபாற்ற நவண்டும்'' எனறு 
அநதத் தந்த இறுதிைாகைக் 
கூறிசசெனறிருக்கை அவரது 
கைருத்துக்கு மா்றாகை அமிர்த 
லிஙகைமும் ஏ்னைவர்கை 
ளும் தமிழ் மக்கை்ைத் தாம் 
கைாபபாறறுநவாம்  எனக் 
கைைமி்றஙகினார்கைள். அவர் 

கைைால அது முடிைவில்ல. அவர்கை்ைத் சதா்ர்நது 
இனறு தனது 89ஆவது வைதாகியும் �ா்ாளுமன்ற 
உறுபபினராகைத் சதா்ரும் இரா.ெம்பநத்ன அவரது 
பிரிவிறகி்்யில அநதப பதவியிலி இருநது அகைறறு 
வதறகு ஒரு தரபபினர் முைனறு வருகின்றனர். 

சம்பந்தனின் நாடாளுமன்்றத் ்தரிசனம
1977இல தமிழர் விடுத்லக் கூட்்ணியில 

இ்ைநத ெம்பநதன 1989இல இநதிைப ப்்யினர் 
இலங்கையில நி்லசகைாண்டிருநதநபாது தமிழர் 
விடுத்லக் கூட்்ணி, ஈ.என.பி.எல.எவ், ஈ.பி.ஆர்.
எல.எவ், சரநலா கூட்்ணியில நினறு திருநகைாைம 
்லயில நதர்தலில நபாட்டியிட்்ார். அதில நதாலவி 
ை்்நதார். 1994இல �்நத நதர்தலில தஙகைத்து 
்ரயி்ம் நதாலவிை்்நதார். எனினும் 1997இல 
�ா்ாளுமன்ற உறுபபினரான தஙகைத்து்ர புலிகைைால 
சகைாலலபபட்் பினனர் அநத சவறறி்த்்த நிரபபும் 
வ்கையில முதல த்்வைாகை �ா்ாளுமன்றம் சென 
்றார் ெம்பநதன. அதன பினனர் புலிகைைால உருவாக்கைப 
பட்் தமிழ்த் நதசிைக் கூட்்்மபபில புலிகைளின பின 
னூட்்லு்ன 2001, 2004, 2007ஆம் ஆண்டுகைளில 
திருநகைாைம்ல மாவட்் �ா்ாளுமன்ற உறுபபினரா 
னார்.

நபார் முடிநத அடுத்த ஆண்டுத் நதர்தலில சவன்ற 
ெம்பநதன தனது �ா்ாளுமன்ற உ்ரயில நபா்ர 
முடிவுக்குக் சகைாண்டு வநத தறகைாகைவும், 
ஜன� ாைகை  ரீதியில அரசிைல 
�்த்தவும், சகைாழும்பில 
இருநது திருநகைாை 
ம்லக்குப நபாயவரு 
வதறகைான பாதுகைாபபான 
வாயப்ப ஏறபடுத்திைதற 
கைாகைவும் அபநபா்தை 
அரெ த்லவர் மகிநத ராஜ 
பக்ெவுக்கு �னறி கூறினார். 2015 

நதர்தலில 33,834 வாக்குகை்ைப சபறறு சவறறி சபற்ற 
ெம்பநதன 2020 சபாதுத்நதர்தலில 21,422 வாக்குகை்ைப 
சபறறு சவறறி சபறறு �ா்ாளுமன்றம் சென்றார்.

வேட்பாளர் ்படடியல் சூழ்ச்சி
வநைாதிபர் நி்லயிலிருக்கும் ெம்பநதன 2020இல 

திருநகைாைம்லத் சதாகுதித் நதர்தல நவட்பாைர் 
பட்டிை்லத் தைாரிக்கும்நபாது, தமிழ்த்நதசிைக் 

கூட்்்மபபின ொர்பில திரு 
நகைாைம்ல மக்கைளுக்குப 
பரீட்ெைமிலலாத, திரு 
நகைாைம்ல மாவட்்த் 

தில பிரபலைம் இல 
ல ா த வ ர் கை ் ை ப 
சபைரிட்்ார். இத 
னால தனக்கைான 
வாக்குகை்ை அதி 
கைமாகைப சபறறுக் 

விதுரன்

ேவயாதி்பர் நிலையிலிருக்கும 
சம்பந்தன் 2020இல் 

திருவ�ாணமலைத் த்தாகுதித் 
வ்தர்்தல் வேட்பாளர் ்படடியலைத் 
்தயாரிக்குமவ்பாது, ்தமிழ்த்வ்தசியக் 
கூடடலமப்பின் சார்பில் திரு 
வ�ாணமலை மக்�ளுக்குப் 
்பரீடசயமில்ைா்த, திரு 

வ�ாணமலை மாேடடத் தில் 
பிர்பல்யம இல்ைா்தேர்�லளப் 

த்பயரிடடார்.
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க�ொண்ொர் எனகறொரு �ருத்து உணடு. வேட்ொளர்�ளில் 
சம்ந்தரை மடடும்தொவே எங�ளுக்குத் க்தரியும எனறு 
திருவ�ொணமரை மக்�ள் கூறுே்தொ� இருந்த நிரை 
விருப்பு ேொக்கு�ரளப் க்ற்றுக்க�ொள்ே்தற்கு அேருக்குச் 
சொ்த �மொ� இருந்தது.

மாவையின் அரசியல்
வசொமசுந்தைம வசேொதிைொசொ எனும இயற்க்யரைக் 

க�ொண் மொரே வசேொதிைொசொ நீண் �ொைமொ� இைங 
ர�த் ்தமிழ் அைசுக் �டசியில் இருநது ேருகிறொர். 1989 
இல் வ்தர்்தலில் வ்ொடடியிடடுத் வ்தொற்றொர். 1989 ஜூரை 
13இல் அமிர்்தலிங�ம சுடடுக்க�ொல்ைப்்ட் பினேர் 
மு்தற் ்த்ரேயொ� ந்ொளுமனறத்துக்குச் கசனறொர். 
்தநர்த கசல்ேொவுக்குப் பின்ொ� அைசியல் �ளத்தில் 
நினற அமிர்்தலிங�ம 1970 க்ொதுத் வ்தர்்தலில் ்தேது 
ேடடுக்வ�ொடர்த் க்தொகுதியில் வ்தொல்வியர்ந்த பின 
1976இல் ேடடுக்வ�ொடர்த் தீர்மொேத்ர்த அறிவித்்தொர். 
அ்தன பினேர் 1977 க்ொதுத் வ்தர்்தலில் ேடடுக் வ�ொட 
ர்த் க்தொகு தியில் வ்ொடடியிடுேர்தத் ்தவிர்த்துக் 
�ொஙவ�சனதுரறத் வ்தர்்தல் க்தொகுதியில் வ்ொடடி 
யிட்ொர். 1989இல் இநதியப் ்ர்யிேர் நிரை 
க�ொணடிருந்த வ்ொது யொழ்ப்்ொணத்தில் வ்ொடடி 
யி் முரேந்தொர். ேை்தைொஜப் க்ருமொள் அணி 
யிேர் எதிர்ப்புத் க்தரி வித்்த்தொல் மட்க்�ளப் 
பில் வ்ொடடியிடடுத் வ்தொல்வியர்ந்தொர். 
அ்தன பினேர் வ்தசியப் ்டடியல் நொ்ொளு 
மனற உறுப்பிேைொ�த் க்தரிேொேொர். 

இநதியப் ்ர்யிேர் இைஙர�ரய 
விடடு கேளிவயறிேொல் ்தமிழருக்குப் ்ொது 
�ொப்பு இல்ரை எனற இை�சிய ஒப்்ந்தம 
ஒனறில் இநதிய ைொஜ்தநதிரி வ்தஷ் முவ�யு்ன 
க�ொழுமபில் ஒப்்ந்தம ஒனரறச் கசயய 

விருந்த நிரையிவைவய புலி�ளொல் சுடடுக் க�ொல்ைப் 
்ட்ொர் எனறும கசொல்ைப்்டுகின றது. அ்தன பினேர் 
10 ேரு்ங�ள் �ழித்து 1999 ஜூரை 29 அனறு நீைன 
திருச்கசல்ேம க�ொல்ைப்்ட்்தொல் மொரே மீணடும 
நொ்ொளுமனறம கசல்ைச் சந்தர்ப்்ம கிர்த்்தது. அ்தன 
பினேர் 2000, 2004, 2010, 2015 ஆகிய ஆணடு�ளில் 
ந்ந்த வ்தர்்தல்�ளில் மக்�ளின ேொக்கு�ளு்ன 
நொ்ொளுமனறம கசனறொர். 2020 வ்தர்்தலில் மக்�ளொல் 
வ்தொற்�டிக்�்ட்ொர். இ்தேொல் சொகும ேரை ந்ொளுமனற 
உறுப்பிேைொ� இருக் கும ேொயப்ர் அேர் இழந்தொர். 
ஆேொல் சம்ந்தன அந்த ேொயப்ர்த் ்தக்� ரேத்துக் 
க�ொணடுள்ளொர்.

ைாரிசு அரசியல் இல்வலை
்தநர்த கசல்ேொ, அமிர்்தலிங�ம, சம்ந்தன ஆகி 

வயொர் ்தமது பிள்ரள�ரள அைசியலுக்குக் க�ொணடு 
ேைவில்ரை. மொரே வசேொதிைொசொ ்தேது ம�ரேத் 

்தமிழ் அைசுக் �டசியின இரளஞர் 
அணிக்கூ்ொ� அைசியலுக்கு 

அரழத்து ேநதிருக்கிறொர். 
அ்தேொல் ஒருவேரள ம� 
னுக்கு ேழிவிடடு மொரே 
அைசியலில் இருநது 
ஒதுங �க்கூடும. அ்தற்கு 
முன்ொ� சம்ந்தரே 
யும அ�ற்றி ேழிரய 
அ�ைத் திறப்்்தற்கு 
்தமிழ் அைசுக் �டசிக்குள் 
இப்வ்ொது சிைர் முயற்சிக் 
கினறேர். 
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6.4.2002 அன்று களுத்துறைச் சிறையின் ஈ வார்ட் 
டில் 10.4.2002 த�ாடககம் உணவு �விர்ப்புப் ப�ாராட் 
டத்தில் ஈடு�டவிருப்��ற்கு 5 றகதிகள் உத்ப�சித்தி 
ருந�னர். பி-6 காம்�ைாப் �ாட்டியான அப்�ன் இரவு 
றகதிகறைப் பூட்டிய பின் இற� அறிவித்�ார். நானும் 
அந� வார்ட்டிபேபய இருநப�ன். இந� உணவு 
�விர்ப்புப் ப�ாராட்ட விடயம் எனககுப் புது அனு� 
வம். ஒரு சிே நாள்களுககு முன்னர்�ான் நான் பி-6 
வார்ட்டுககு மாற்ைப்�ட்டிருநப�ன் என்��ால் எனககு 
இடமும் புதிது. இ�னால் அறமதியாக இருநது 
எல்ோவற்றையும் அவ�ானித்ப�ன்.

''ஏன் உணறவத் �விர்ககிைார்கைாம் இருககிைார்க 
ைாம்...'' என்று ஒரு றகதி பகட்டார். அ�ற்குக கம்� 
ைாப் �ாட்டி அப்�ன் த�ான்னார், ''வழககுகறைச் த�ாந� 
இடஙகளுககு மாற்றித் �ரும்�டி பகாரிகறக'' என்று. 
அந�க பகாரிகறகககு பி-6இல் அப்ப�ாதிருந� 30 
றகதிகளில் யாருபம ஆ�ரவளிககத் �யாராக இருகக 
வில்றே. ''உணறவத் �விர்த்து உடறே வருத்துவற� 
விட பவறு ஒன்றும் கிறடககப்ப�ாவதில்றே'' என்று 
ஒரு றகதி த�ான்னார். ''�டயப் த�ாருள்கள் உள்ை 
வழககுகறை நீதிமன்ை வி�ாரறண இன்றி அரசு 
ஒருப�ாதும் விடுவிககப்ப�ாவதில்றே. அ�ற்கு உண 
றவத் �விர்த்துப் �யனில்றே'' என்ைார் மற்தைாரு றகதி.

''தெயேத் தெயவர்த்�ன களுத்துறைச் சிறைககு 
வநது உணறவத் �விர்��வர்களிடம் அற�க 
றகவிடுமாறு பகட்டார். அது நடநது ஒரு மா�ம்கூட 
ஆகவில்றே. இந� மா�ம் 5ஆம் திகதி த�ாடககம் 
24ஆம் திகதி வறர நீதிமன்ைஙகள் விடுமுறைககாேம் 
என்��ால் இப்ப�ாது உணறவத் �விர்த்துப் ப�ாராட 
உகந��ல்ே'' என்று இன்பனார் றகதி த�ான்னார். 
''5ஆம் மா�ம் முடியும் வறர த�ாறுத்திருநது 
�ார்ப்ப�ாம். றகதிகள் �டிப்�டியாக விடுவிககப்�டும் 
நிறே இல்ோவிட்டால் 6ஆம் மா� த�ாடககத்தில் 
எல்போரும் ப�ர்நது உணணவு �விர்ப்புப் ப�ாராட் 
டத்ற� த�ாடஙகுபவாம்'' என்ைார் மற்தைாரு றகதி.

''அடிககடி உணணவு �விர்ப்புப் ப�ாராட்டத்தில் 
ஒருவர் இருவர் என குதித்து அவர்களின் உடல் நிறே 
கவறேககிடமாக இருககும்ப�ாது அவர்களுககு 
ஆ�ரவாக எஙகறையும் �ட்டினிப் ப�ாராட்டத்தில் 
ஈடு�டுமாறு பகட்டால் நான் அ�ற்குச் �ம்மதிககப்ப�ாவ 
தில்றே'' என்ைார் மற்தைாரு றகதி. '�ட்டினிப் 
ப�ாராட்டம் பி�கி விட்டால் நான் சிறைச்�ாறே ஆஸ் 
�த்திரியில் ப�ாய்த் �ஙகிவிடுபவன்'' என்ைார் மற்தைா 
ருவர்.

பமற்�டி வா�ப் பிரதிவா�ஙகள் அறனத்தும் உண 
றமயானறவயும் நியாயமானறவயும் ஆகும். 
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கைதிைள் பட்ட அனுபவத் 
தின் வவளிபபபாட்ட இகவயபா 
கும். உணவு தவிர்பபபுப 
டபபாரபாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 
பலர் முழுகையபான உ்டல் நலக் 
குகைவு, நிரநதரைபான இய 
லபாகை டபபான்ை நிகலைகை 
இதற்கு முன்னர் அக்டநதி 
ருக்கிைபார்ைள். இதில் ஒரு 
வபபாதுத் தீர்ைபானத்துக்கு வரு 
வது என்பது கைதிைளின் ைன 
நிகலயு்டன் சம்பநதபபடடி 
ருநததபால் அது மிைவும் சிக்ை 
லபான ஒரு வி்டயைபாை இருநதது.

7.4.2002 அன்று ைளுத் 
துகைச் சிகையில் உணவு 
தவிர்பபுப டபபாரபாட்டம் ந்டப 
பது பற்றிய வசய்திைள் ஊ்ட 
ைஙைளில் வவளியபாகின. வீர 
டைசரிப பத்திரிகையில் திலீ 
பன், அன்கன பூபதி பபாணி 
யில் சிகைச்சபாகலைளில் சபாத் 
வீைப டபபாரபாட்டம் வவடிக்ை 
லபாம் என்ை வசய்தி வவளியபா 
கியிருநதது. நபான் இருநத 
வபாடடில் அதற்ைபான எநத ஏற் 
பபாடுைகையும் ைபாணமுடிய 
வில்ல. ஈ பிரிவின் ஆதரவு 
அநதப டபபாரபாட்டத்துக்கு 
இல்கல என்படத அதன் 
அர்த்தம்.

நபா்டபாளுைன்ை உறுபபினர் 
வெயலத் வெயவர்த்தன சிகைச் 
சபாகலக்கு வநது கைதிைளி 
்டம் 3 ைபாதத் தவகண டைட 
்டபார். அதற்ைபான இறுதி எல்கல 
5ஆம் ைபாதக் ைக்டயிசில் 
முடிவதபால் அதன் பின்னர் 
உணவு தவிர்பபுப டபபாரபாட 
்டத்தில் முழு அைவில் ஈடுப 
டுவடத நல்லது என்பதபாைப 
பலரது அபிபபிரபாயம் இருந 
தது. ஈ பிரிவினரு்டன் ைலந 
தபாடலபாசிக்ைபாைடலடய ஊ்ட 
ைஙைளுக்கு அறிவிக்ைபபட 
டுள்ைது என்று புரிநதது.

8.4.2002 அன்று ைபாகல 
யில் ஒரு வசய்தி அறிநடதன். 
சில கைதிைள் 10ஆம் திைதி 
உணவு தவிர்பபுப டபபாரபாட 
்டத்தில் ஈடுப்டபடபபாகின்ை 
னர். பி பிரிவினரும் அதற்கு 
ஆதரவளிக்ைடவண்டும் 
என்று வற்புறுத்தினபார்ைள். 
இதுவி்டயத்கத ஆரபாய்வதற் 
ைபாைப பி-6 பிரிவில் கூட்டம் 
கூடினபார்ைள்.

    (வதபா்டரும்)

தமிழ்த் டதசிய அரசியல்வபாதிைள் ைத்தி 
யில் மிைக் ைடுகையபான டபபாடடி நிலவு 

கிைது. தமிழருக்கு அரசியல் தீர்வு ஒன்று 
கிக்டத்துவிட்டபால் 'ைறுநபாடை நபாஙைள் ைகல 
கயப டபர்த்து ைபாைரத்தில் சபாத்தி விடுடவபாம்'' 
என்ை பபாணியில் இதுவகர ைபாலமும் கூறினபார் 
ைள். தமிழ்த் டதசியக் கூட்டகைபபின் தகலவ 

ரபான இரபா.சம்பநதடனபா புதுவரு்டத்துக்குத் தீர்வு வரும், தீபபாவளிக்கு, கதப 
வபபாஙைலுக்குத் தீர்வு வரும் என ைபாறி ைபாறிக் ைகதவிடடுத் தமிழ் ைக்ைகை 
ஏைபாற்றினபார். தற்டபபாது கூட்டகைபபுக்குள்டைடய சித்தபார்த்தன் ஒரு ைகத, 
வசல்வம் அக்டக்ைலநபாதன் ஒரு ைகத. சுைநதிரன் ஒரு ைகத, சிறிதரன் ஒரு 
ைகத என்று பல ைகதைள் கிைம்பிவிட்டன. 

தற்டபபாது தமிழ்த்டதசியக் ைடசிைளுக்குள்ளும் தகலவர்ைளுக்குள்ளும் உள்ை 
டபபாடடி இனி வரும் டதர்தலுக்குப டபசுவபபாருைபாை எகதக் கையிவலடுபபது 
என்படதயபாகும். இதற்குப பல தைஙைகைக் ைண்டுபிடித்திருக்கிைபார்ைள். வெனீவபா 
ைனித உரிகை ஆகணயைப பிரச்சிகன, ைபாணபாைலபாக்ைபபடட்டபார் பிரச் 
சிகன, அரசியல் கைதிைகை விடுவித்தல், பக்டயினரி்டமிருநது ைபாணிைகை 
மீைபவபறுதல், குருநதூர், திருக்டைபாடணஸவர 
ஆக்கிரமிபபு மீடசி, சீன - இநதிய ஊடுருவல், 
டைபாடி எஙைளு்டன்தபான் நிற்கிைபார், பன்னபாடடு 
ைள் எைக்குப பின்னபால் வரிகச ைடடி நிற்கின் 
ைன, புலிைள் எம்கைக்டைடடுத்தபான் டபபாரபாடி 
னபார்ைள், நபாஙைளும் புலிைளும் ஒன்று எனப 
பல்டவறு வி்டயஙைகைக் கையிவலடுத்து ஒவ் 
வவபாருவரும் ஒருவரின் முைத்கத ைற்ைவர் 
பபார்க்ைபாதபடி நவக்கிரை நிகலயில் ைபாடசி 
தருகின்ைனர்.

சுமந்திரனின் தேரேல் த�ோக்கிய குறி
வபபாத்துவில் வதபா்டக்ைம் வபபாலிைண்டி 

வகரயபான ஊர்வலம், முல்கலத்தீவிலிருநது 
பருத்தித்துகை வகரயபான ை்டல்வழிப 
டபபாரபாட்டம், பயஙைரவபாதத் தக்டச்சட்டத்கத 
நீக்குவதற்ைபான கைவயழுத்து டவடக்ட எனப 
பலவற்கைச் வசய்து முடித்துத் தற்டபபாது பயங 
ைரவபாதத் தக்டச்சட்டத்கத ஒழிபபதற்ைபாை 
ைபாவிட்டபுரத்திலிருநது அம்பபாநடதபாடக்ட வகரயபான கைவயழுத்து ஊர்திப 
டபபாரபாட்டம் என்று ஒவ்வவபாரு டபபாரபாட்டைபாை அவர் வதபா்டர்நது தன்கன 
ஒரு டபசு வபபாருைபாை கவத்திருக்கிைபார். இதில் முக்கியைபானது என்னவவன்ைபால் 
சிஙைைத் தரபபு்டன் டபசி அரசியல் தீர்வு ஒன்கைக் வைபாண்டுவருவதற்ைபாைடவ 
அரசியலில் ைைமிைக்ைபபட்டவர் சுைநதிரன். ஆனபால் அவரது அநத 
முதன்கைப பணிகய அவரபால் திைம்ப்டச் வசய்ய முடியபாைல் டபபாைடவ அகத 
அக்டவதற்ைபானது என்று டபபாரபாட்டஙைளில் அவர் குதிக்கிைபார். அவர் 
ைடடுைல்லர், அரசியல் தீர்வு வி்டயத்தில் ைக்ைள் ைத்தியில் இைஙைத் திரபாணி 
இல்லபாத நிகலயில் ஏதபாவது புதிய வி்டயத்கதக் கையிவலடுத்துக்வைபாண்டு 
ைக்கைை அதன் வழி திகச திருபப முயன்றுவைபாண்டிருக்கிைபார்ைள் தமிழ்த் 
தகலவர்ைள். 

நியூட்டன்

,dptUk ; Nju ;jYf;Fg ; 
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சிறிதரன் மற்றும் சிதததாரததன்
சிங்கள அதி்காரி்களளத் தமிழ்ப் பிரததசத்தில் நியமிப் 

பது, பளளயிலுளள ்காணி்களளப் பளையினர் ள்கய்கப்ப 
டுத்துவது, தபாரின் பின்பான தமிழ்ப் பிளளள்களின் 
மநத தபாசளன நிளை எனப் பைவறளறைக் ள்கயிலைடுத்தி 
ருக்கிறைார் சிறிதரன். கிளில�ாச்சி மக்்களின் வாக்கு்களள 
எவவாறு தக்்க ளவத்துக்ல்காளவது என்பது மட்டுமதான் 
இவரது லபரிய பிரச்சிளன. ரணில் ஆட்சியில் தமிழ் 
மக்்களுக்குத் தீர்வில்ளை என்பளதப் புதிதாத்கக் ்கண்டு 
பிடித்திருக்கிறைார் சித்தார்த்தன். அளதவிைப் பயங்கர 
வாதத் தளைச்சட்ைத்ளத இல்ைாது லசயதால் சிளறைக் 
ள்கதி்களின் விடுதளைக்குத் தளையான பிரச்சிளன்கள 
எல்ைாதம சுைபமா்க முடியும என்கிறைார்.

சுரரஷ்பிரரமச்சந்திரனும் விகரனேஸ்வரனும்
பன்னாட்டு விசாரளைளய ஒருதபாதும ள்கவிைப் 

தபாவதில்ளை, பயங்கரவாதத் தளைச்சட்ைம நீக்்கப்பை 
தவண்டும என அறிக்ள்க்களள விட்டுக்ல்காண்டிருக்கிறைார் 
சுதரஷ்பிதரமச்சநதிரன். தவிர அதற்கான மக்்கள மயப் 
பட்ை லசயறபாடு்களில் அவர் இறைங்கவில்ளை. சிளறையி 

லுளள தமிழ் அரசியல் ள்கதி்கள என்ன குறறைத்துக்்கா்கத் 
தடுத்து ளவக்்கப்பட்டிருக்கிறைார்்கள என்றை விவரத்ளதப் 
புதிதா்கக் த்கட்டிருக்கிறைார் விக்தனஸவரன். லதாைர்நதும 
அவர் ல்காழுமபில் வசிப்பதறகு ஒரு மார்க்்கத்ளத அல் 
ைது நியாயத்ளதக் கூறைதவ இநத விையத்ளதக் ள்கயி 
லைடுத்திருக்கிறைார். 

ஒரு �பருக்கு எதிரா்க வழக்குத் லதாைர்வது சட்ைமா 
அதிபர் திளைக்்களம என்பது முன்னாள நீதிபதிக்குத் 
லதரியாத விையமல்ை. அவர் சட்ைமா அதிபர் திளைக் 
்களத்துக்குச் லசன்று ள்கதி்களின் விவரத்ளத இைகுவா்கப் 
லபறறுக்ல்காளள முடியும. சிளறைக் ள்கதி்களள விடுவிப்ப 
தில் அவருக்கு அக்்களறை இருநதால் எப்தபாததா ்கள 

மிறைஙகி ஒவலவாருவரா்க விடுவித்திருநததாதை இப் 
தபாது சிளறையில் எவரும இருநதிருக்்க மாட்ைார்்கள. 
இளதவிை இன்தனார் ்களதளயயும அவிழ்த்து விட்டிருக் 
கிறைார். தறதபாது இைஙள்கயில் �ைக்கும ஆட்சி தபார்க் 
குறறைவாளி்களால் �ைத்தப்படுகிறைது என்று ஐ.�ா சளபளய 
த�ாக்கிக் ்கத்துகிறைார். 2013இல் வைக்கு மா்காைசளப 
முதைளமச்சரா்கத் தமிழ் மக்்களால் லதரிவு லசயயப்பட்ை 
பின் அப்தபாளதய அரச தளைவரான மகிநத ராஜபக்ச 
முன்னிளையில் சதத்தியப்பிரமாைம லசயது அவரால் 
வழங்கப்பட்ை பிளளளயார் சிளைளய வாஙகியதபாது 
மகிநதராஜபக்ச தபார்க்குறறைவாளி  என்று விக்தனஸவர 
னுக்குத் லதரிநதிருக்்கவில்ளை, இப்தபாது ராஜபக்சக்்கள 
மளறைமு்கமா்க ஆட்சிளயக் ்கட்டுப்படுத்துமதபாதுதான் 
இநதவிையம அவருக்குத் லதரியவநதிருக்கிறைது. 

 
மணி்வண்ணனின் அரசியல்
யாழ்ப்பாை மா�்கரசளப முதல்வராகியபின் பை 

அபிவிருத்தி தவளை்களள தவ்கமா்க நிளறைதவறறினார் 
மணிவண்ைன். அது மக்்களுக்கு �ன்ளமயா்க இருப்பி 
னும தமிழ் அரசியல்வாதி ்களுக்கு ஒவவாளமளயக் 
ல்காடுத்தது. மணி 
வண்ைனின் அண் 
ளமய ்கனைாப் பய 
ைமகூைத் தமிழ் 
அரசியல்வாதி்களின் 
வயிறறில் புளிளயக் 
்களரத்திருக்கிறைது. 
குறிப்பா்கக் ்கதஜநதிர 
குமார், லசல்வராசா 
்கதஜநதிரன் ஆகிதயா 
ருக்குத் தளையிடி 
ளயக் ல்காடுத்திருக்கி 
றைது. இளதவிைப் 
புலி்களின் நிளன 
தவநதல்்கள, மாவீரர் தினம, திலீபன் நிளனவு தினம 
ஆகியவறளறை முன்னின்று �ைத்துவது, புலி்களின் ்காவல் 
துளறைச் சீருளையில் பணியாளர்்களள இறைக்கிப் புலி்களின் 
பாணியில் நிர்வகிக்கிதறைாம எனக் ்காட்டியது எல்ைாம 
அடுத்த ததர்தலுக்்கான மணிவண்ைனின் முன்தனற 
பாடு்கதள. இவறறைால் தமிழ் மக்்களுக்கு என்ன பயன் 
என்றைால் எதுவுமில்ளை என்பதத பதில். இப்தபாது  திலீப 
னின் நிளனவு தினத்தில் ்கதஜநதிரகுமார் அணியும மணி 
வண்ைன் அணியும முரண்பட்டுளளன. எனினும அதி 
்காரத்ளதத் தன்வசம ளவத்திருப்பதால் அளதப் பயன் 
படுத்தித் திலீபனின் நிளனவு தினத்ளதயும தனவசப்படுத்த 
அவர் முயன்றுல்காண்டிருக்கிறைார். இது திலீபனின் ல்காள 
ள்களய மக்்களிைம எடுத்துச்லசன்று விழிப்புைர்வூட்டுவ 
தற்கா்க அல்ை, �ான்தான் புலி்களளத் தூக்கிக் ல்காண் 
ைாடுகின்தறைன் என்று மக்்களிைம ்காட்டி அவர்்களின் 
வாக்கு்களளக் ்கவர்வதத த�ாக்்கம. ்கதஜந திரனின் 
த�ாக்்கமும அதுதான் என்பதால்தான் இருவரும முட்டி 
தமாதிக்ல்காளகிறைார்்கள. 

்சதா்ணககியனின் நிலை
சாைக்கியனின் அரசியல் கூட்ைளமப்புக்குளதளதய 

தாழ்வுச் சிக்்களை ஏறபடுத்தியிருக்கிறைது. சிங்களமும தமி 
ழும ்கைநத என்றை அவரது குடுமப நிளையும சிக்்கலுக்குக் 
்காரைம. சுமநதிரனின் ம்கன் சிங்களக் குடுமபத்தில் திரு 
மைம லசயதிருப்பதும விக்தனஸவரனின் புதல்வர்்கள 
சிங்களக் குடுமபங்களில் திருமைம லசயதிருப்பதும 
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தமிழ் மக்களைப் ப�ொறுதத 
வளை மு்கம் சுழிககும் விட 
யங்களை. சொணககியன் ஏற் 
்கனளவ பவற்றிளைச் சின் 
னததில் ளதரதலில் ள�ொட் 
டியிட்டுவிட்டுத தற்ள�ொது 
கிழககில் தொளன தமிழ்த 
ளதசியத தளைவர என்�தும் 
பிைச்சிளனயொ்க உளைது.

மக்களின் நிலை
மூப்புக ்கொைணமொ்கத 

தனது பதொகுதியொன திரு 
ள்கொணமளைககுச் சம்�ந் 
தன் பசல்வதில்ளை. இளடக 
கிளடளய யொழ்ப்�ொணம் 
பசன்று அறிகள்க விடுகி 
றொளை தவிை மக்களின் பிைச் 
சிளனளய ளேரில் பசன்று 
விகளனஸவைனும் �ொரப்� 
தில்ளை .  எரிப�ொருள 
பேருக்கடியின்ள�ொது தமி 
ழ்த ளதசியத தளைவர்கள 
தமககு வொக்களிதத மக்க 
ளைத திரும்பியும் �ொரக்க 
வில்ளை. அவர்கள இன் 
றும் அறிகள்க்களைளய ேம் 
பியிருககின்றனர. ேொளை 
எந்தத தளைப்பில் ள�சவுள 
ைொர்கள என்�து �ொவம் 
அவர்களுகள்க பதரியொது. 
ள�ொளதப் ப�ொருள �ொவ 
ளனயில் முககிய சூததிை 
தொரி்கைொ்க இருககும் தமிழ்ச் 
சட்டததைணி்களைககூட 
இவர்களில் யொரும் ்கண்டித 
ததொ்க இல்ளை. தமது பிைச் 
சிளன்களுக்கொன தீரவு 
எதுவும் தமது தளைவர 
்களின் ள்க்களில் இல்ளை 
என்�ளதத தமிழ் மக்கள 
�ட்டுணரந்துப்கொண்டுள 
ைொர்கைொயின் இனிவரும் 
ளதரதலில் அதன் பிைதி� 
ைளன இந்தப் ள�ொலித 
ளதசிய அைசியல் தளைவர 
்களும் அனு�விக்களவ 
பசயவர.
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யொழ்ப்�ொண மக்கள மததியில் ள�சப்�டுகின்ற ள�ச்சு வழககுத 

தமிழ்ச் பசொற்்கள �ைவற்ளறச் பசம்மண் ஞொ�்கப்�டுதத முயற்சிக 
கிறது. இததள்கய பசொற்்களை முதியவர்களும் கிைொமங்களில் வொழும் 
பூரவீ்கததினர சிைருளம இன்ளறககும் �யன்�டுததி வரு கின்றனர. 
பிைளதச வொரியொ்கவும் பதொழில் ரீதியொ்கவும் �ண் �ொட்டு விழுமியங்களின் 
வழியொ்கவும் ள�சப்�டு�ளவயொ்க இளவ இருக கின்றன.

ள�ச்சு பமொழியில் இருந்து வருகின்ற இததள்கய யொழ்ப்�ொணத 
தமிழ்ச் பசொற்்கள �ைவும் தற்ள�ொது அருகி வருகின்றன. அதற்குப் 
�திைொ்க ஆஙகிைச் பசொற்்களும் இந்தியப் ள�ச்சு பமொழிச் பசொற்்க ளும் 
ள�சப்�டுவது அதி்கரிதது வருகிறது. ஆனொலும் யொழ்ப்�ொணப் �ொைம் 
�ரியப் ள�ச்சு பமொழிச் பசொற்்களை அழியவிடொது �ொது்கொப் �தற்்கொ்க 
வும், நிளனவு �டுததுவதற்்கொ்கவும் வொைம் ஒரு பசொல் என்ற அடிப்� 
ளடயில் அவற்ளற பவளிகப்கொணை இருககிளறொம்.

இவவொறொன அருகிவரும் பசொற்்களைச் பசம்மண் �ததிரிள்கககு 
உளேொட்டிலும் பவளிேொடு்களிலும் வசிககின்ற நீங்களும் அனுப்பி 
ளவக்கைொம். அதற்்கொன விைக்கதளதயும் - அது எடுததியம்பும் ்கருத 
ளதயும் விரிவொ்கக குறிப்பிடைொம். அவவொறு அனுப்புவதன் மூைம் 
எதிர்கொைததில் இந்தச் பசொல்வைததுக்கொன ஓர அ்கைொதிளயத தயொரிதது 
அந்தப் �ொைம்�ரியச் பசொற்்களைப் ள�ணவும் தமிழ் மக்களின் பூரவீ 
்கதளத உறுதிப்�டுததவும் அடுதத சந்ததியினருககுக ்கடததவும் முடியும்.

இந்தச் பசொற்்களை அறிமு்கப்�டுதது�வர்கள அந்தச் பசொல் எந்த 
அரததததில் ள�சப்�டுகிறது என்ற ்கருதளத முழுளமயொ்கத தருவ 
துடன் அது ப�யரச் பசொல்ைொ்கவொ அல்ைது விளனச்பசொல்ைொ்கவொ 
அல்ைது எவவள்கச் பசொல்ைொ்கப் �யன்�டுததப்�டுகிறது என்�ளத 
யும் குறிப்பிடுவது சிறந்தது - வைளவற்்கததக்கது. அதளதொடு யொழ்ப் 
�ொணததவர்களின் ள�ச்சு வழககிலுளை தமிழ்ச் பசொற்்களை மட்டு 
மல்ைொது மட்டக்கைப்பு, வன்னித தமிழ்ச் பசொற்்களையும் இந்தப் �குதி 
யில் குறிப்பிடைொம். அந்தச் பசொற்்களையும் பசம் மண்ணுககு அனுப்பி 
ளவயுங்கள. இது அருகிவரும் ஈழத தமிளழக ்கொககும் ஒரு சிறு முயற் 
சிளய.

இந்த வொைச் பசொல்

''சிைாவல்''
யொழ்ப்�ொணப் ள�ச்சுத தமிழில் ''சிைொவல்'' என்ற பசொல் விளனச் 

பசொல்ைொ்கப் �யன்�டுததப்�டுகிறது. ''அந்தப் �ொததிைங்களை உைஞ் 
சிக ்கழுவத ளதளவயில்ளை. சும்மொ தண்ணிளய விட்டுச் சிைொவி ஊத 
தினொல்ள�ொதும்'' என்று ள�சிகப்கொளவது அதி்கம். சிைொவுதல் என்�து 
இஙகு நுணுக்கமொ்க இல்ைொமல் ளமளைொட்டமொ்கப் �ொததிைங ்களைக 
்கழுவிகப்கொளளுதல் என்று அரததப்�டுகிறது.

'ள்கொதுளம மொளவக ்களைதது ேொலு சிைொவு ளதொளச ஊற்றினொல் 
ள�ொதும்'' என்�தில் சிைொவுதல் என்�தன் அரததம் பமலிதொ்க - தடிப் 
புக குளறவொ்கத ளதொளச சுடுதல் என்�தொ்க அளமயும்.

'�ளட மு்கொமில் இருந்து ள�ொக்கஸ ளைற்ளறச் சிைொவிப் பிடிச் 
சொங்கள ேொன் �யந்துள�ொனன்'', ''துப்�ொககியொல் சுட்டவங்கள இைக 
கில்ைொமல் சிைொவிச் சுட்டதொல்தொன் �ைருககுக ்கொயம் வந்தது'',  
''அவற்ற ்களதய ேம்ள�ைொது அவர ஒரு சிைொவல் ்களதக்கொைன்'', ''�சளை 
்கொணொமல் ள�ொச்சுது, இருந்த ப்கொஞ்சதளதச் சிைொவி எறிஞ் சனொனன்'' 
என்கிற ள�ச்சுக்களில் எல்ைொம் �ைவித அரததங்களுடன் இந்தச் சிைொ 
வல் என்கிற பசொல் யொழ்ப்�ொணததவர்கைொல் �யன்�டுததப்�டுகிறது.
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கணேசன்

புற்றுந�ோய் போதிப்பில் உலக அளவில் த�ோடர்ந்து 
மு�லிடம் வகிப்பது, நுரையீைல் புற்றுந�ோய். 

மற்்றப் புற்றுந�ோய்கரளப் நபோலநவ, நுரையீைல் புற்று 
ந�ோயும் அ�ன் அடிப்பரட தெல்களிலிருந்து�ோன் உணடோ 
கி்றது. புற்றுந�ோரை உருவோக்கும் கோைணிகளோல் இந்� 

தெல்கள் த�ோடர்ந்து தூணடப்படும்நபோது, அரவ �ம் 
இைல்போன வளர்ச்சிப்படிகளில் இருந்து விலகி, �வ்றோன, 
கட்டுப்போடில்லோ� வளர்ச்சிநிரலகளுக்குச் தென்றுவிடுகின் 
்றன. இ�னோல் அந்� தெல்கள் புற்றுதெல்களோக மோறி விடு 
கின்்றன. அரவ உருவோக்கும் கட்டிகள் புற்றுக்கட்டிகளோக 
வளர்கின்்றன. இரவநை ‘மு�ன்ரம நுரையீைல் புற்றுக் 
கட்டிகள்’ (Primary Lung Cancer) என்று அரைக்கப்படு 
கின்்றன.

என்்ன காரேம்?
நுரையீைல் புற்றுந�ோய் ஏற்படுவ�ற்கு மு�ல் கோைணமோக 

வும் முக்கிைக் கோைணமோகவும் இருப்பது ஆணகளின் 
ஆ்றோவது விைல் என அரைக்கப்படும் பீடி, சிகதைட், 

சிகோர் புரகப் பைக்கம் மற்றும் புரகயிரல பைன்படுத்தும் 
பைக்கமும்�ோன் என்கி்றது உலக சுகோ�ோை நிறுவனம். 
புரகப்பைக்கம் உள்ளவர்களில் 90% நபருக்கு இந்�ப் 
புற்றுந�ோய் வருவது உறுதிதெய்ைப்பட்டுள்ளது. நமலும், 
புரகப்பவருக்கு அருகில் இருக்கும் குடும்பத்தினர், �ண 
பர்கள் ஆகிநைோரும் அந்�ப் புரகரைச் சுவோசிக்க ந�ர்ந் 
�ோல், அவர்களுக்கும் நுரையீைல் புற்றுந�ோய் வரும் வோய் 
ப்பு அதிகரிக்கி்றது. 100 நபரில் 3 நபருக்கு இவவோ்றோக 
நுரையீைல் புற்றுந�ோய் வருகி்றது.

வோகனப்புரக, த�ோழிற்ெோரல புரக, கரிப்புரக, கட்டு 
மோனப் புரக உள்ளிட்ட மோசு கலந்� கோற் 
ர்றச் சுவோசிக்கும் வோய்ப்பு அதிகமுள்ளவர் 
களுக்கு நுரையீைல் புற்றுந�ோய் ஏற்படும் 
வோய்ப்பும் அதிகரிக்கி்றது. கோைணம், �ோம் 
சுவோசிக்கும் கோற்றில் மோசுத் துகள் 2.5 
அளவுக்கு (PM 2.5) அதிகதமன்்றோல் 
அது தினமும் ஒரு சிகதைட் புரகப்ப�ற்கு 
ெமம். இது �விை, ஆஸதபஸடோஸ, ஆர் 
தெனிக், நிக்கல், குநைோமிைம், யுநைனிைம், 
�ோர், நைடோன், இரும்புச் சுைஙகம் நபோன்்ற 
த�ோழில்துர்றகளில் பணிபுரிநவோருக்கு 
நுரையீைல் புற்றுந�ோய் �ோக்கும் ஆபத்து 
உணடு. அதிகமோக மது அருந்துநவோருக்கும் 
இந்� ஆபத்து ஏற்படுவது உணடு. வம் 
ெோவளியிலும் இந்� ந�ோய் வருவதுணடு. 
�ோற்பது வைதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு 
இந்� வழியில்�ோன் நுரையீைல் புற்றுந�ோய் 
வருகி்றது.

உேவும் நுரரயீரல் புற்றுண�ாயும்
நுரையீைல் புற்றுந�ோய் ஏற்படுவ�ற்கு 

சில உணவுகளும் கோைணமோகின்்றன என் 
பது த�ரிை வந்துள்ளது. குறிப்போக, பீட்டோ 
கநைோட்டீன் என்னும் ரவட்டமின் ஏ ெத்து 
குர்றந்� உணரவத் த�ோடர்ந்து ெோப்பிடும் 

பைக்கம் உள்ளவர்களுக்கு இந்� ந�ோய் ஏற்படுவது அதிக 
ரிக்கி்றது. விலஙகின இர்றச்சிகரளயும் சீஸ, தவணதணய் 
நபோன்்ற போல் தபோருள்கரளயும் அளவுக்கு அதிகமோக 
உணணும் பைக்கம் உள்ளவர்களுக்கும் நுரையீைல் புற்று 
ந�ோய் ஏற்படுகி்றது.

அந�ந�ைத்தில் நகைட், ஆப்பிள், �க்கோளி, பூெணி, 
தவஙகோைம், வோரைப்பைம், பச்ரெக் கோய்கறிகள் ஆகிை 
வற்ர்ற உணவில் அதிகம் நெர்த்துக்தகோள்நவோருக்கு நுரை 
யீைல் புற்றுந�ோய் வருவது �டுக்கப்படுகி்றது என்பதும் 
உறுதி தெய்ைப்பட்டுள்ளது. நகைட்டில் உள்ள பீட்டோ கநைோட் 
டீன், �க்கோளியில் உள்ள ரலக்நகோபீன், ஆப்பிளில் உள்ள 

ஃபிளவினோய்டுகள், பச்ரெக் கோய்கறிகளில் உள்ள ஐநெோ� 
நைோெைநனட்டுகள் நபோன்்றரவ புற்றுந�ோய் தெல்கரள 
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அழிக்கும் தன்மை க�ொண்ட்ை என்பதொல், இநத 
நன்மை கி்்டக்கிறது.

அறிகுறிகள் என்னெனனெ?
நு்ையீைல் புற்றுநநொயக்�ொன அறிகுறி�ள் இைணடு 

விதமைொ� உண்டொகினறன. ஒனறு, முதன்மை நு்ையீைல் 
புற்றுநநொய �ொைணமைொ� ஏற்்படுைது. இைண்டொைது, உ்ட 
லில் மைற்ற இ்டங�ளிலிருநது புற்று கெல்�ள் நு்ையீைலுக்கு 
ைநது நு்ையீைல் புற்றுநநொ்ை உண்டொக்குைதொல் 
(Secondary lung cancer) ஏற்்படுைது.

நொட்பட்ட இருமைல், கநஞ்சு ைலி, சுைொசிப்பதில் சிை 
மைம், இருமைலில் குருதி, ெளியில் குருதி, ்பசி கு்றைது, 
உ்டல் எ்்ட கு்றைது, கதொ்டர்நது �்ைப்பொ� இருப 
்பது ந்பொனற அறிகுறி�ள் ெொதொைணமைொ�வும் இருக்�லொம்; 
நு்ையீைல் புற்றுநநொயின முதல்�ட்ட அறிகுறி�ைொ�வும் 
இருக்�லொம். ெொதொைணம் எனறு அலடசிைப்படுததொமைல் 
மைருததுைப ்பரிநெொத்ன�்ைச் கெயதுக�ொண்டொல், 
நு்ையீைல் புற்றுநநொ்ை கதொ்டக்�ததிநலநை ்�து 
கெயதுவி்டலொம்.

என்னெனனெ பரிச�ோதனனெகள் உள்்ளனெ?
மைொர்பு எக்ஸ்-நை, சி.டி. ஸ்ந�ன ்பரிநெொத்ன�ளில் 

நு்ையீைல் புற்றுநநொய இருப்ப்தக் �ணடுபிடிக்� 
முடியும். சிலருக்கு, எம்.ஆர்.ஐ. ஸ்ந�ன அல்லது 
க்பட ஸ்ந�ன நத்ைப்ப்டலொம். இநத இரு 
்பரிநெொத்ன�ளும் நு்ையீைல் புற்றுநநொய எநத 
நி்லயில் (Stage) உள்ைது என்ப்தயும் �ொடடி 
விடும். நு்ையீைல் புற்றுநநொயக்குத தைப்படும் 
சிகிச்்ெ ்பைன தருகிறதொ, இல்்லைொ என்ப்தயும் 
இநதப ்பரிநெொத்ன�ளில் கதரிநதுக�ொள்ை முடி 
யும்.

திசுப் பரிச�ோதனனெ
நு்ையீைல் புற்றுநநொயக்கு திசு ஆயவுப ்பரிநெொ 

த்ன (Biopsy) முக்கிைமைொனது. அல்டைொ ெவுணட 
ஸ்ந�ன அல்லது சி.டி. ஸ்ந�ன உதவியு்டன புற்று 
நநொயுள்ை உறுபபிலிருநது சிறிதைவு திசு்ை கைடடி 
எடுததுப ்பரிநெொதிப்பொர்�ள். இதில் புற்றுநநொயின 
இருபபி்டம், ை்�, நி்ல ந்பொனற ்பல த�ைல்�ள் 
கதரிநதுவிடும்.

நு்ையீைல் புற்றுநநொயில் ‘சிறு கெல் ை்�’ 
(SCLC) எனறும் ‘சிறு கெல் அல்லொத ை்�’ 
(NSCLC) எனறும் இரு ை்� உணடு. சிறு கெல் 
அல்லொதைற்றில் அடிநனொ ை்�, ஸ்குைொமைஸ் 
ை்� என உடபிரிவு�ளும் உணடு. ்பொதிக்�ப்பட்ட 
நநொைொளிக்கு எநத ை்� புற்று, எநத நி்லயில் உள் 
ைது என்ப்த உறுதிகெயத பிறகு, சிகிச்்ெமு்ற நதர்வு 
கெயைப்படும்.

என்னெனனெ சிகிசன�கள் உள்்ளனெ?
கநஞ்ெ� அறு்ை சிகிச்்ெ நிபுணர், புற்றுநநொய 

அறு்ை சிகிச்்ெ நிபுணர், �திர்வீச்சு மைருததுை நிபுணர் 
ஆகிநைொர் அ்டஙகிை நிபுணர் குழு நநொைொளி்ை 
ஆைொயநது நநொயின நி்ல்ைக் குறிக்கினறனர். அதற் 
ந�ற்்ப அைருக்குத நத்ைைொன சிகிச்்ெமு்ற்ைத 
நதர்வு கெயகினறனர்.

முதல் �ட்டததில் அல்லது இைண்டொம் �ட்டததில் நநொய 
இருநது, நநொைொளி அறு்ை சிகிச்்ெக்கு ஏற்றைைொ� 
இருநதொல், அறு்ை சிகிச்்ெ நமைற்க�ொள்ைப்படும். 

அ்தத கதொ்டர்நது, ‘ஹீநமைொகதைபி’ எனனும் மைருநது 
சிகிச்்ெயும் �திர்வீச்சு சிகிச்்ெயும் ைழங�ப்படும். 
அறு்ை சிகிச்்ெக்கு ஏற்ற உ்டல்நி்ல நநொைொளிக்கு 
இல்்லகைனறொல், மைருநது சிகிச்்ெயும் �திரிைக்� 
சிகிச்்ெயும் தைப்படுைதுணடு.

நநொய மூனறொம் �ட்டததில் இருக்கிறது எனறொல், 
மைருநது சிகிச்்ெ்ையும் �திரிைக்� சிகிச்்ெ்ையும் 
க�ொடுதது, �டடி்ைச் சுருங�்ைதத பினனர் அறு்ை 
சிகிச்்ெ கெயகிறொர்�ள். அபந்பொதும் அறு்ை சிகிச் 
்ெக்கு நநொைொளியின உ்டல் தைொரில்்ல எனறொல் மைருநது 
சிகிச்்ெ்ையும் �திர்வீச்சு சிகிச்்ெ்ையும் மைடடுநமை 
ைழஙகுகிறொர்�ள்.

நநொய நொன�ொைது �ட்டத்த எடடிவிட்டது எனறொ 
லும், அறுைைச் சிகிச்்ெ்ைத தவிர்ததுவிடடு, மைருநது 
சிகிச்்ெ மைற்றும் �திர்வீச்சு சிகிச்்ெ நமைற்க�ொள்ைப்படுைது 
உணடு. நநொயின இறுதிக்�ட்டததில், இனி எநத ஒரு 
மைருததுைமும் ்பைன தைொது எனனும் நி்ல்மையில், 
‘ந்பலிநைடடிவ் ந�ர்’ (Palliative care) எனும் ்பொது�ொபபு 

சிகிச்்ெயில் நநொைொளி இருக்� நைணடும். இதில் நநொைொ 
ளி்ைச் சிைமைப்படுததும் ைலி, ைொநதி, உணவு ெொபபி்ட 
முடிைொதது ந்பொனற பிைச்சி்ன�ளுக்கு முடிவு�ட்ட 
சிகிச்்ெ தைப்படும்.

புற்றுநநொயக்�ொன மைருநது சிகிச்்ெயில் தற்ந்பொது 
‘இமுநனொகதைபி’ சிகிச்்ெயும் ‘இலக்குெொர் சிகிச்்ெ’யும் 
(Targeted treatment) �திர்வீச்சு சிகிச்்ெயில் ்ெ்பர் 
்நஃப, ‘டரூ பீம்’ சிகிச்்ெ�ளும் முக்கிை இ்டம் பிடித 
துள்ைன. இ்ை ்ப்ழை சிகிச்்ெமு்ற�ளில் ஏற்்படு 
கினற ைொயபபுண, அல்ெர், குமைட்டல், ைொநதி, ெொபபி்ட 
முடிைொத நி்ல்மை, முடிக�ொடடுதல் ந்பொனற ்பல ்பக்� 
வி்ைவு�்ைக் கு்றப்பநதொடு, சிகிச்்ெக்�ொன �ொலத 
்தயும் கு்றததுவிடுகினறன.

அடுதததொ�, புற்றுநநொய சிகிச்்ெயில் கதொ்டர் 
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கவனிப்பு என்பது மிக 
வும் முக்கியம். மருத் 
துவரின ஆல�ோசனைப் 
்படி குறிப்பிட்ட இன்ட 
வவளிகளில் மருத்துவப் 
்பரில ச ோதனைகளும் 
உ்டல் ்பரிலசோதனைகளும் 
வசய்துவகோண்டோல்தோன 
ல�ோனயக் கடடுப்்படுத் 
துவதும் குணப்்படுத்து 
வதும் மறு்படியும் அது 
வருவனதத் தடுப்்பதும் 
னககூடும்.

தடுப்பது எப்படி?
புனகப்்பழக்கத்னத 

எல்�ோ வழிகளிலும் 
விடவ்டோழிப்்பது ஒனறு 
தோன நுனையீைல் புற்று 
ல�ோய் வைோமல் தடுக்கும் 
முக்கிய வழி. இனைச்சி 
அதிகமில்�ோமல், கோய் 
கறி மிகுநத உணவுப் 
்பழக்கத்னத  ல மற் 
வகோள்ள லவணடும். 
வதோழில் சோரநத நுனை 
யீைல் புற்றுல�ோய் வை 
வோய்ப்பு உள்ளவரகள 
அநதநதத் வதோழிலுக்கு 
ஏற்ை தடுப்புக் கவசங் 
கன்ள அணிநதுவகோணடு 
்பணிபுரிவது �ல்�து.

நுரையீைல் புற்றுந�ோய்
ஸ்கிரீனிங்!
வம்சோவளியில் புற்று 

ல�ோய் வநதிருப்்பவர 
களும், புனகப்்பழக்கம் 
உள்ளவரகளும், நுனை 
யீைல் புற்றுல�ோய் வை 
வோய்ப்புள்ள லவன�க 
ளில் உள்ளவரகளும் 
ஆணடுக்கு ஒருமுனை 
‘குனை அ்ளவு சி.டி. 
ஸலகன’ (Low dose CT 
scan)  ்பரிலசோதனை 
வசய்துவகோண்டோல், அறி 
குறிகள  வ த ரிய ோத 
வதோ்டக்க கட்டத்தில�லய 
ல�ோனயக் கணடுபிடித்து 
வி்ட முடியும். அவவோறு 
கணடுபிடிக்கப்்படும் 
ல�ோயோளிகளுக்கு நுனை 
யீைல் புற்றுல�ோய் முழு 
வதுமோக குணமோவதற்கு 
80% வோய்ப்புள்ளது 
என்பது ஆறுதல் தரும் 
வசய்தி.

ஓய்வுவ்பற்ை மருத்துவர ஒருவர, ்பணி ஓய்விற்குப் பிைகு தைது மோத 
வருமோைத்திற்கோக 2014ஆம் ஆணடு, ஓய்வூதியக் கோப்பீடு ஒனனை 

எடுத்துள்ளோர. வரு்டத்திற்கு ரூ.1 �டசம் பிரீமியம் வதோனக வசலுத்திைோல் மூனறு 
வரு்டங்களுக்குப் பிைகு மோதவுக்கு ரூ.6,000 மோத வருமோைமோக 2032 வனை 
கின்டக்கும். இதற்கின்டயில் ஆணடு ல்போைஸ வதோனகயும் உணடு. இதுதோன 
இக்கோப்பீடடின முழு விவைம். 2016ஆம் ஆணடிலிருநது இத்வதோனக பிைதி 
மோதம் இவருக்குச் சரியோக கின்டத்துதோன வநதிருகிைது. ஆைோல், க்டநத வோைம், 
தைது வோழ�ோள லசமிப்புப் ்பணம் ரூ.90 �டசத்னத லமோசடியோ்ளரகளி்டத்தில் 
்பறிவகோடுத்துத் தவிக்கிைோர.

மற்வைோரு சம்்பவத்தில் 40 வயதோகும் �்பர, தைது மகளுக்கோக எடுத்து னவத்தி 
ருநத கோப்பீடடுத் வதோனகக்கோை ல்போைஸ வ்பறும் ல�ைத்தில், லமோசடியோ்ளரகளி்டத்தில் 
ரூ.13 �டசம் ்பணத்னத 
இழநதிருக்கிைோர.

இனனுவமோரு சம்்ப 
வத்தில் 70 வயதோகும் 
ஓய்வூதியர ஒருவர 
அவைது இறுதி லசமிப் 
்போை ரூ.10 �டசத்னத 
லமோசடியோ்ளரகளி்டத்தில் 
இழநதுவிட்டோர. இது 
எல்�ோலம க்டநத ஒரு 
மோதத்தில் நிகழநத லமோச 
டிகள.

என்ன �டநதது?
கோப்பீடு வ்பற்ைவரகள 

எப்்படி தங்கள லசமிப்ன்ப 
இழக்கிைோரகள? இவரக 
ளில் முதல் �்பருக்கு சி� �ோடகளுக்கு முனபு ஓர அனழப்பு வநதிருக்கிைது. 
கோப்பீடடு நிறுவைத்தில் இருநது ல்பசுகிலைோம் எனறும் 2032ஆம் ஆணடு வனை 
அவருக்கு வை லவணடிய மோதத் வதோனக ரூ.6,000 மற்றும் ல்போைஸ வதோனக 
ரூ.10 �டசம் இது அனைத்னதயும் லசரத்து ரூ.30 �டசமோக இப்ல்போலத 
வ்பற்றுக்வகோள்ள�ோம் எை அவரகள வதரிவிக்க, மகிழச்சியில் உனைநதுல்போகிைோர. 
ஏன, எதற்கோக எை மோதவ விசோரிக்க, இது முதிலயோரகளுக்வகை அறிமுகம் 
வசய்யப்்பட்ட வசதி எனறு லமோசடியோ்ளரகள வதரிவித்திருக்கிைோரகள.  

"சரி! இதற்கோக �ோன எனை வசய்யலவணடும்?" எை மோதவ லகடக, இதற்கோ 
கலவ கோத்திருநதவரகள லமோசடினயக் கட்டவிழக்கத் வதோ்டங்கியிருக்கிைோரகள. 
இப்ல்போது இருக்கும் ஓய்வூதியக் கோப்பீடன்ட முனகூடடிலய முடிக்க (Pre 
Closure) லவணடும். அதற்கோை கட்டணமோக வைப்ல்போகும் ரூ.30  �டசத்தின 
்பத்து சதவீதமோை மூனறு �டசத்னத இப்ல்போது வசலுத்தலவணடும் எை அவரகள 
வதரிவிக்க, அதோன ரூ.30 �டசம் வைப்ல்போகிைலத எனை �ம்பிக்னகயில் அவரகள 
லகட்ட ்பணம் ரூ.3 �டசத்னத அவரக்ளது வங்கிக் கணக்கிற்கு அனுப்பியிருக்கிைோர.

ஹரி
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vg ;gb?



thukyu;14
  24 - 30 புரட்டாதி  2022

அதன் பிறகு மீண்டும் ரூ.3 லட்சம், ரூ.5 
லட்சம் என்று தான் விட்ட ததாகை கைப் 
தெறுவதறைாை இதுவகை அவரைளி்டம் 
ரூ.90 லட்சம் ெணதகத இழந்திருக் கிறார. 
அதறகு மேலும் தருவதறகுப் ெணம் இல் 
லாேல் ரூ. 2 லட்சம் ை்டனாை தனது ைாவல் 
துகற நண்ெரி்டம் மைடை, தான் ஏோறறப் 
ெட்டகத அவர த்சான்ன பிறமை உணரந்தி 
ருக்கிறார.  

இைண்்டாவது ்சம்ெவததில், அவைது 
ேைளுக்ைாை அவர எடுதத ைாப்பீடடின் 
மொனஸ் நான்கு ே்டஙைாை உைரந்திருப்ெ 
தாை மோ்சடிைாளரைள் ததரிவிததிருக்கி 
றாரைள். எப்ெடி என ேமைஷ் வி்சாரிக்ை, 
அவைது ைாப்பீடடு பிரீமிைம் ததாகை 
கைப் ெஙகுச் ்சந்கதைளில் முதலீடு த்சயததால் இந்த 
லாெம் எனவும், டிவித்டண்ட எனப்ெடும் இந்த லாெப் 
ெஙகை அவர உ்டனடிைாைப் தெறறுக்தைாள்ளலாம் என 
வும் ததரிவிக்ை, தான் என்ன த்சயை மவண்டும் எனக் 
மைடடிருக்கிறார.

டிவித்டண்ட ததாகைகைப் தெறுவதறைான ஜிஎஸ்டி 
வரிகை முன்கூடடிமை அைசுக்குச் த்சலுததமவண்டும் 
என ரூ.3 லட்சம் ெணம் மைடை, அவரும் ெணதகத 
அவரைளது ைணக்கிறகு அனுப்பி கவததிருக்கிறார. 
வரிகை உைரததிவிட்டாரைள், ெஙகுச்்சந்கதக் ைட்டணம் 
எனத ததா்டரந்து ரூ.13 லட்சம் வகை மோ்சடி த்சயதி 
ருக்கிறாரைள்.

மூன்றாவாது ்சம்ெவததில் அவர உயிைாை நிகனக்கும் 
ேருததுவக் ைாப்பீடு இன்று முதல் மவகல த்சயைாது. 
அகத மீண்டும் 20 வரு்டஙைளுக்கு நீடடிக்ை உ்டனடிைாை 
ரூ.10 லட்சம் த்சலுததுஙைள் என மிைட்ட ெதறிப்மொன 
சிங, தனது இறுதி ம்சமிப்புப் ெணதகத தோததோை 
அவரைளி்டததில் இழந்திருக்கிறார.  

்சரி, ஏோறறப்ெட்ட இவரைள் மூவரும் எப்ெடி ஒரு 
அகலமெசி அகழப்கெ நம்பி இததகன லட்சப் 
ெணதகத இழந்தாரைள், ஒரு துளிகூ்ட ்சந்மதைம் 
வைாதா? சுதாரிப்பு இல்கல என நீஙைள் நிகனக்ைலாம். 
நேக்கு இதுமொன்ற அகழப்பு வந்திருந்தால், நாமும் 
நம்பியிருப்மொம் என்ெதுதான் உண்கே.

ைாைணம், அகழதத மோ்சடிைாளரைள் வ்சம் இவரை 
ளது தெைர, ொலிசி எண், ைாப்பீடு திட்ட விவைம், 

ைக்டசிைாைச் த்சலுததிை பிரீமிைம் ததாகை, மொனஸ் 
நிகறவு திைதி ஆகிை முக்கிை விவைஙைள் இருந்திருக் 
கின்றன. இகதச் த்சால்லிமை ைாப்பீடு நிறுவனததில் 
இருந்து நாஙைள் அகழக்கிமறாம் என நம்ெ கவததி 
ருக்கிறாரைள். மோ்சடிைாளரைள் கைைளுக்கு இந்த முக் 
கிை விவைஙைள் எப்ெடிப் மொனது? ைாப்பீடு நிறுவனததில் 
ெணிபுரியும் ைாமைனும் இததைவல் ைசிகவ ஏறெடுததியி 
ருக்ைக் கூடும் என்ற மைாணததிலும் ைாவல் துகற 
வி்சாைகண ந்டந்துவருகிறது.

***   ***  ***
நாம் இதிலிருந்து அறிந்துதைாள்ள சில வி்டைஙைள் 

இருக்கின்றன:
நாம் எல்மலார குறிதத தெரும்ொலான முக்கிை தை 

வல்ைள் தொதுதவளியில் ைசிந்து கி்டக்கின்றன. ஒரு சில 
ெல முைறசிைளில் அகத எடுதது மிை அழைாைத 
ததாகுததுவி்ட முடியும். ஆைமவ, உஙை பிறந்த திைதி, 
ைாசி, நட்சததிைம், நீஙைள் ெடிதத ொ்ட்ட்சாகல எல்லாம் 
்சரிைாைச் த்சான்னாலும் அகலமெசி அகழப்புைகள 

நம்ெ மவண்்டாம்.
த்டலிோரக்தைடிங அகழப்புைகளத 

தவிை, எந்த வஙகிப் ெணிைாளரும் வாடிக் 
கைைாளகை அகலமெசியில் ததா்டரபு 
தைாள்ளோட்டாரைள். அப்ெடிமை அகழத 
தாலும் ெணம் அனுப்ெச் த்சால்லி மைட 
ைமவ ோட்டாரைள். சிக்ைலில் இருக்கிமறன் 
என்று ெணம் மைடடு நண்ெரி்டம் இருந்து 
வரும் உள்தெடடி த்சயதி அகனததுமே 
மோ்சடிதான். ெணம் மவண்டும் என்றால் 
நண்ெரைள் அகலமெசியில் அகழப்ொர 
ைமள தவிை தவறும் த்சயதி அனுப்ெ ோட 
்டாரைள். ஒமை வரியில் த்சான்னால் அகல 
மெசியில் வரும் எகதயும் நம்ொதீரைள். 
நீஙைள் வீடடுக்கு வாருஙைள் மெசுமவாம், 
அல்லது உஙைள் அலுவலைததிறகு நாமன 
மநரில் வருகிமறன் எனச் த்சால்லுஙைள், 
எதிரமுகனயில் ெதிமல இருக்ைாது.

ஒருவரி்டமிருந்து ெணதகத உ்டனடிைாை 
மோ்சடி த்சயை மவண்டுதேனில் அவகை மைாசிக்ை 
வி்டாேல் த்சயைமவண்டும், இதறகு இைண்டு உததிைள் 
மொதுோனது. முதலாவது அவருக்கு ெைம், ெதறறதகத 
ஏறெடுததமவண்டும். உஙைள் வஙகிக் ைணக்கு இன்று்டன் 
மு்டக்ைப்ெடுகிறது, நீஙைள் வருோன வரி ஏோறறிைதால் 
கைது ந்டவடிக்கை ததா்டஙகுகிமறாம், உஙைள் நண்ெர 
விெததில் சிக்கிவிட்டார, உஙைள் புகைப்ெ்டம் தவளியில் 
வந்தால் தோதத ்சமூைமும் சிரிக்கும், உஙைள் குழந்கத 

தெரியாெ விடயங்களுக்குப் பணம் 
அனுப்பும்்பாது, மி்க நிச்சயமா்க ஒரு 
நணபரிடமாவது ் ்கட்டு, அதுகுறிதெ 

ஒரு தெளிவுதபற்ற பி்றகு 
பரிவரதெனை்கனை ் மறத்காள்ளுங்கள்
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யைக் கடத்திவிடுவ�ோம் என இதெல் 
லோம் முெல் உத்தி. சீன கடன் தெை 
லிகளின் கதலக்ென் பணிைோளரகள் 
இயெவிட மிரட்டு�ோரகள், ஆனோலும் 
அெரபபடக்கூடோது. கடந்து தென்று 
விடவ�ண்டும். �ரம்பு மீறினோல் 
நிசெைம் கோ�ல் துயையில் முயைபபோடு 
அளிக்கவ�ண்டும்.

இரண்டோ�து உத்தி, ஆயெயைத் 
தூண்டு�து. ''உஙகள் வபோனஸ் இன்று 
�ருகிைது. இயெவிட்டோல் இனி 
கோபபுறுதி முதிரவில்ெோன் எடுக்க 
முடியும்'' ''உஙகள் வபலன்ஸ் டபுள் 
ஆகிவிட்டது'' என அயைபபுகள் 
�ந்ெோவல உஷோரோகிவிடவ�ண்டும். 
இந்ெ சிறிை தெோயகயை மட்டும் 
தெலுத்தினோல் வபோதும், இத்ெயன 
லட்ெம் உஙகளுக்குச தெோந்ெம் என 
�ரும் அத்ெயன அயைபபுகளும் 
வமோெடிெோன். நம்யம பணக்கோரனோ 
கவ�ோ, அதிர்ஷடக்கோரனோகவ�ோ 
ஆக்கு�ெறகோக எந்ெ நிறு�னமும் 
தெோடஙகபபடு�தில்யல என்ை உண் 
யமயை நீஙகள் உணரந்து தகோண் 
டோவலவபோதும். உயைக்கும் நியலயில் 
உடல்நியல இருந்துவிட்டோல் அயெ 
விடப தபரிை அதிர்ஷடம் எதுவு 

மில்யல நண்பரகவள.
ஒருவ�யள நீஙகள் வமோெடியில் 

சிக்கிக்தகோண்டீரகள். முெல் முயை 
பணத்யெ இைந்துவிட்டீரகள் என்ைோல், 
நீஙகள் தெயைவ�ண்டிைது, எத்ெயன 
விளக்கம் தகோடுத்ெோலும் இைந்ெயெ 
மீட்கிவைன் என மீண்டும் மீண்டும் 
வமோெடிைோளரகளுக்குப பணம் அனுப 
பிக்தகோண்வட இருபபயெ நிறுத்துங 
கள். இதுவ�, நவீன வமோெடிகளில் 
மோைோமல் இருக்கும் ஒரு உத்தி. ''சிறிை 
தெோயக, இயெத் ெந்ெோல் வபோதும், 
முந்யெை தெோயகயும் வெரத்து 
கியடத்துவிடும்'' எனத் தெோடரந்து 
பணம் வகட்டு தபருந்தெோயகயை 
வமோெடி தெய�து. ஒருமுயை பணம் 
இைந்துவிட்டோல், முயைபபோடு தெயது 
விட்டு வபோனது வபோனதுெோன் என 
கோ�ல் துயை நட�டிக்யகக்கோக கோத் 
திருஙகள். அ�ரகள் மீண்டும் அயைத் 
துப பணம் வகட்டு மிரட்டு�ோரகள், 
தகஞ்சு�ோரகள், வகோபமூட்டு�ோரகள், 
அ�ரகளது எண்யணத் ெயடதெயது 
விட்டுக் கடந்துவிடுஙகள். முெல்முயை 
இைந்ெ மன �லி இருக்கத்ெோன் தெய 
யும். ஆனோல், இரண்டோ�து முயை, 
மூன்ைோ�து என அனுபப அனுபப 

தமோத்ெ யகயிருபபும் கயரந்து �ோழ்வு 
விரக்திைோகிவிடும்.

தெரிைோெ விடைஙகளுக்குப பணம் 
அனுபபும்வபோது, மிக நிசெைமோக ஒரு 
நண்பரிடமோ�து வகட்டு, அதுகுறித்ெ 
ஒரு தெளிவுதபறை பிைகு பரி�ரத் 
ெயனகயள வமறதகோள்ளுஙகள். 
இக்கட்டுயரகளில் நோம் குறிபபிட்டிருக் 
கும் நிகழ்வுகயள, ெவிரக்க வ�ண்டிை 
�றயை உஙகள் குடும்பத்ெோர மறறும் 
நண்பரகளுக்குத் தெரிைபபடுத்துஙகள். 
நமது �ோழ்வில் கறைலுக்கு என்றுவம 
முடிவு இல்யல. ஒவத�ோரு நோளும் 
நமக்கு வநரும் நிகழ்வுகள் எயெைோ�து 
கறபித்துக்தகோண்வட இருக்கிைது. 
இதுவபோன்ை வமோெடிகள் நிகழ்ந்ெ 
விெம் குறித்துத் தெோடரந்து �ோசிபப 
தும், வி�ோதிபபதும், பிைருக்குத் தெரி 
ைபபடுத்து�தும் ஒருவிெக் கறைவல. 
இதுவ� நமது ெமூகத்யெ வமோெடிக 
ளுக்கு எதிரோக விழிபபயடைச தெய 
யும். இயணைம் குறித்ெ நம் அடிப 
பயட விழிபபுணரவு மட்டுவம நவீன 
வமோெடிகயள முறிைடிக்கும் ஒவர 
ஆயுெம். அயெ �ோசிபபோல் கூரதீட் 
டுஙகள் நண்பரகவள!

ஒரு அறிவிைலோளர 1,093 கண்டுபிடிபபுகயளச 
தெயது அய� அயனத்திறகும் கோபபு 

ரியம  தபறறிருக்கிைோர என்ை தெயதியை �ோசித் 
ெறிந்ெவபோது ஆசெரிைமோக இருந்ெது. அ�ரெோன் 
வெோமஸ் அல்�ோ எடிென். அ�ரது கண்டுபிடிப 
புகள் எய�யும் ெோெோரணமோனய� அல்ல. மின் 
ெோர பல்பு முெல் தியரபபடம் �யர மிகப தபரிை கண்டு 
பிடிபபுகளும் அடஙகும்.

அ�ர எபபடி அயெச ெோதித்ெோர தெரியுமோ? ென்னு 
யடை அறிவு, அனுப�ம் மட்டுமல்லோமல் அடுத்ெ�ர 
அறிவுடன் கூடிை அனுப�த்யெயும் முழுயமைோகப 
பைன்படுத்தினோர. ஒரு தபோருள் பறறிை ஆயவில் ஈடு 
படு�ெறகு முன் அபதபோருள் பறறி அது�யர த�ளி 
ைோன எல்லோ நூல்கயளயும் படித்து விடு�ோர.

அதுமட்டுமல்லோமல் பிைர கண்டுபிடித்து நின்றுவிட்ட 

இடத்திலிருந்து ென் ஆரோயசசியைத் தெோடஙகு�ோர. 
இெனோல் அ�ரகள் தெயதிருந்ெ ெ�றுகயளச தெயைோமல் 
ென்யனக் கோத்துக் தகோள்ள முடிந்ெது. அ�ரகளது பல 
�ருட அனுப�ஙகளின் பையன அ�ர எடுத்துக் 
தகோண்டெோல்ெோன் இத்ெயன மகத்ெோன ெோெயனகயளத் 
ென் �ோழ்நோளில் அ�ரோல் நிகழ்த்ெ முடிந்ெது.

பிைரின் அனுப�ஙகயளப பைன்படுத்து�து அறிவி 
ைல் ஆயவுக்கு மட்டுமல்ல, அயனத்துக்கும் தபோருந்தும். 
ஒரு கயெ நியனவுக்கு �ருகிைது. குறிபபிட்ட ஓர இடத் 
தில் புயெைல் இருபபெோக ைோருயடை �ோய தமோழியைவைோ 

பவித்ரா நந்தகுமரார்

பிறர் அறிவையும் 
பயனபடுத்துவைோம்!
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கேட்ட ஒரு மனிதன் பல நாள் பாடுபடடு அநத இ்டத்தில் 
நிலத்்தத் கதாண்டினான்.

ஒரு மாத ோலம் கபாராடி 40 அடி ஆழம் கதாண் 
டினான். பின் அவன் மனம் க�ாரநதான். நிச�யமில்லாத 
ஒரு விஷயத்தில் ஏன் நாம் சிரமபப்ட கவண்டும் என்று 
எண்ணி, கதாண்டுவ்த அன்கறாடு நிறுத்தி விடடுச 
ச�ன்றுவிட்டான்.  

சில நாடேளுக்குப பிறகு அநத வழிகய ச�ன்ற மற் 
சறாருவனின் ேண்ேளில் இநத நிலம் தடடுபப்ட, அவன் 
முதலாமவன் விடடுச ச�ன்ற இ்டத்திலிருநது நிலத்்த 
இன்னும் ஆழமாே கதாண்்டத் சதா்டங்கினான். 50 அடி 
ஆழத்திகலகய அவனுக்குப பு்தயல் கி்்டத்தது.  நம் 
பிக்்ேகயா, அதிர்ஷ்டகமா இக்ே்தயின் கபசுசபாருள் 
அல்ல. பிறரது பணியின் பங்ேளிபபு நம் பணியு்டன் 
இ்ையும்கபாது ஏற்படும் முன்கனற்றமுகம இங்கு 
ேவனிக்ேபப்ட கவண்டியது.

ஒரு தந்தயானவர தான் அனுபவத்தில் ேண்்ட வியா 
பார நுணுக்ேத்்த தனக்குப பின் வியாபார சபாறுப்ப 
ஏற்ே வரும் தன் மேனுக்கு ச�ால்லிக் 
சோடுபபார இல்்லயா அதுகபாலத் 
தான். தாம் ேற்ற, கேட்ட, அறிநத, 
சதளிநத, ேணித்த கூறுே்ை மனி 
தன் புத்தேங்ேைாே எழுதிக் குவித்து 
்வத்துள்ைான். புத்தேங்ேளிலிருநது 
சபறும் அனுபவங்ே்ை நம் வாழ் 
வில் பயன்படுத்துவதுகூ்ட இநத 
வ்ேதான்.

பிறரு்்டய பைத்்த எபபடி 
நான் ஏற்பதில்்லகயா அகதகபால 
பிறரு்்டய அறி்வயும் நான் பயன் 
படுத்துவதில்்ல என்று இருபகபா 
ரும் உண்டு. வீடு ேட்ட நல்ல திட்ட 
சமான்்ற ச�ான்ன உறவினரின் 
கூற்்ற கவண்டுசமன்கற நிராேரித் 
தார நண்பர ஒருவர.

பிறரின் அறிவு்ரயும் ஆகலா� 
்னயும் எனக்குத் கத்வயில்்ல,  
அ்னத்்தயும் நாகன பாரத்துக் சோள்கவன் என்ற 
மனநி்லதான் இதற்குக் ோரைம். உறவினரின் வழி 
ோட்ட்லப புறக்ேணித்ததால் ோல விரயமும் பை விர 
யமும் ஏற்பட்ட்த உைரநது சநாநதார நண்பர.

இபபடி வலிய வநது அறிவு்ர ச�ால்பவர உயரந 
தவர இல்்ல.  அவரேள் ச�ால்லும் திட்டங்ே்ை நாம் 
ச�யல்படுத்துவதால் நாம் கீழ் நி்லயில் இருபபதாே 
அரத்தமும் இல்்ல. பரஸபரம் ஒரு ேருத்து பரிமாற்றம், 
அவவைகவ! அதில் சபரும் மனத் திருபதியும் கி்்டக் 
கிறது.

நம்மு்்டய கவ்ல்யச ச�யய ஊழியரேள் பல்ர 
நியமித்து பணிே்ை பிரித்துத் தருகிகறாம். இது எபபடி 
இயல்பானகதா அபபடி இயல்பானதுதான் பிறர அறி 
்வயும் அனுபவத்்தயும் நாம் சபறுவதும்.

"சமய, வாய, ேண், மூக்கு, ச�வி என்று புலன்ேளின் 
வழியாே அறிநத வ்ேயில் அறிவு ஐநது; புலன்ேைால் 
உற்று அறிநதவற்்றசயல்லாம் மனத்தினுள் வாங்கிக் 
சோண்்ட வ்ேயில் அறிவு ஆறு; வாங்கிக் சோண்்டவற்்ற 
சயல்லாம் வ்ேபபடுத்தித் சதாகுத்து, உைரநதுசோண்்ட 
வ்ேயில் அறிவு ஏழு. ேல்வியு்டன் க�ரநது சபற்ற 
அறிவு எடடு. ேல்வி அனுபவத்து்டன் ஒன்பது. இ்றயரு 
்ைப பற்றும் அறிவு பத்து' என பத்து வ்ேயான அறி 
வுே்ைப பற்றி கபசுகிறது  திருமூலரின் 'திருமநதிரம்'.

ஆனால் இன்்றய நவீன ோலத்தில் இவற்்றசயல்லாம் 
தாண்டி  நாம் பலவற்்ற பலரி்டமிருநது சபற்று நம் அறி 
வுத்திற்ன கமம்படுத்திக் சோள்ை மு்னய கவண்டி 
யதாய உள்ைது.

ஆசிரியர ஒருவர, தன் மாைவனுக்கு தனக்கு சதரிநத 
அத்த்ன விஷயங்ே்ையும் அவனது கத்வக்கேற்ப 
வழங்குகிறார. தன்னு்்டய ஐம்பதாவது வயதில் தான் 
ேற்ற்தக்கூ்ட 15 வயது மாைவனுக்கு விைக்குகிறார. 
ஆசிரியரே்ைத் தவிர கவறு யாருக்கும் நம்மி்டம் நின்று 
கப�கவா அறிவு்ர ச�ால்லகவா இன்று கநரம் கி்்ட 
யாது. பநதயக் குதி்ரேளின் மீகதறி ஓடுவதுகபால் 
அவரவர ஒவசவாரு தி்�யில் ஓடிக் சோண்டிருக்கின்றனர.

ஆசிரியருக்கு அடுத்து மாைவனுக்கு தனிபபட்ட 
மு்றயில் அறிவு தானம் வழங்கி அவ்ன முன்கனற்றப 
பா்தக்கு இடடுச ச�ல்ல யாரும் இருபபதில்்ல. அப 
படி இருநதாலும் அவரே்ை விரல்விடடு எண்ணிவி்ட 
லாம். அபபடி இருபபவரேளும் நமக்கு சபாருநதும்படியாே 
நம் அ்லவரி்�க்கு ஒத்துபகபாகும் வண்ைம் இருப 

பாரேைா என்பது கேள்விக்குறிதான்.  
ஒரு �மயம் ஒரு ேருத்தரங்கிற்குச ச�ன்றிருநகதன். 

அங்கு வநதிருநத சபரியவரேள் உயரிய ேருத்துக்ே்ை 
எடுத்து்ரத்த வண்ைம் இருநதனர.

கூட்டத்தில் அமரநதிருநத ஒருவர எழுநது, இத்த்ேய 
சிறநத ேருத்துே்ை தாங்ேள் எபபடி சபற்றீரேள்? அ்த 
நாங்ேளும் சபற எங்ேளுக்கு வழிோட்ட கவண்டும் என்று 
கவண்டினார.

அதற்கு அநதப சபரியவர, "நான் பல வரு்டங்ேள் 
ச�லவழித்து இ்தக் ேற்கறன். நீங்ேளும் உங்ேள் ச�ாநத 
முயற்சியில் கதடித் கதடி ேற்று முன்கனறுங்ேள்'' என்று 
கூறிச ச�ன்றார. இநத உலேகம இபபடித்தான். தான் 
அரும்பாடுபடடு சபற்ற்த பிறர சுலபமாே சபறுவ்த 
பலர விரும்புவதில்்ல.  இதனால்தான் நாம் மனிதரே்ை 
ோடடிலும் சதாழில்நுடபத்்த அதிேம் ்ேக்சோள்ை 
கவண்டிய அவசியம் ஏற்படடிருக்கிறது. அது இநத நவீன 
ோலத்தில் ஏற்பு்்டயதாேவும் இருக்கிறது.

முன்னணி தேவல் சதாழில்நுடப நிறுவனங்ேளுள் 
ஒன்று சில தினங்ேளுக்கு முன் தன் புதிய தயாரிப்ப 
�ந்தயில் அறிமுேபபடுத்தியது. அறிமுேமான சில மணி 
கநரத்திற்குள்ைாேகவ அ்த வி்ல சோடுத்து வாங்ே 
ஒரு கூட்டகம அ்லகமாதுகிறது. ஏசனன்றால் இகத உை 
வியல்தான். மனிதரேளி்்டகய, நடபு வட்டத்தினரி்்டகய, 

இந்த உலகமே 
இப்படித்ததான். ்ததான் 

அரும்பதாடு்பட்டு ப்பற்றத்த 
பி்றர் சுல்பேதாக ப்பறுவத்த 
்பலர் விருமபுவதிலதல.
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உறவுகளிடையே பிறர் அறிடை பேனபடுத்த 
இங்கு ஒரு இடைவைளி விழுந்துவிடை்தால் 
மனி்தன வ்தாழில்நுடபதட்த அதிக அளவு 
பேனபடுத்தத வ்தாைங்கிவிடைான.

்தனகவகனறு நமபகமானைர்கடள டைததுக 
வகாளள அைனுககு வ்தாழில்நுடபம   சுலபமாகக 
டகவகாடுககிறது. யகடைட்த ைழங்கும காமய்த 
னுடைப் யபால அைன ய்தடுைனைறடறயும 
அைனுககு ய்தடைப்படும அடனதட்தயும ்தன 
்தகைல் சுரங்கததிலிருந்து ைாரி ைழங்குகிறது. 
எடைாம அறிைான ்தகைல் வ்தாழில்நுடபததின 
அறிடையும மனி்தன பேனபடுத்தத வ்தாைங்கியி 
ருப்ப்தால் அைன பல விஷேங்களில் ்தனனம 
பிகடக உடைேனைாக இருககிறான.

ஒரு ்தாய், ்தன குழந்ட்தககு உைல் நலமாக 
இருககுமயபாது திை உணடையும காய்்ச்சலாக 
இருககுமயபாது கஞ்சிடேயும வகாடுப்பாள. 
அைளுககுத வ்தரியும ்தன குழந்ட்தககு எந் 
வ்தந்்த காலததில் எனவனனன ்தரயைண்டும 
எனபது. பிளடளகளுககு எப்படி ்தாய் பார்தது 
பார்தது ்சடமதது வகாடுப்பாயளா அய்தயபானற 
பங்களிப்டப வ்சய்ே ைந்துவிடைது "ஆர்டடிிஃ 
பிஷிேல் இனைலிவெனஸ்' எனும வ்சேறடக 
நுண்ணறிவு.

இடணேம 3.0 வின ்சாராம்சயம அது்தான. 
இந்்த வ்சேல்திறன அறிைாறறல், நமககு எனன 
ய்தடையோ அ்தடனப் பார்தது பார்தது அறிந்து 
ய்சடைோறறும. நமமுடைே உ்தவிோளர் 
நமமிைம கைடமககாக யைடல வ்சய்ோமல் ்தாேன 
புைன நமககு ய்சடைோறறுைதுயபால. இப்படி 
அறிவு்சார்ந்்த விஷேததில் ்தகைல் வ்தாழில்நுட 
பம உைன ைருை்தால்  ஒவவைாரு ்தனிநபரின 
அறிைார்ந்்த பலமும கூடுகிறது.

இந்்த நவீன யுகததில் வ்தாழில்நுடபம ைழி 
வபறப்படும அறிவு மிளிர்ந்து அது எவவி்த 
பாகுபாடும இனறி அடனைருககும பேனபடும 
வி்தமாக முனயனறறம அடைந்துளளது.  

எப்வபாருள ோர்ோர்ைாய்க யகடபினும 
அப்வபாருள

வமய்ப்வபாருள காண்பது அறிவு
எனும திருைளளுைரின கூறறுககு ஏறப 

வ்தாழில்நுடபததின ைழி வபறறாலும அ்தன 
உண்டமத ்தனடமடே ஆராய்ந்து வ்தளிந்து 
வகாளள யைண்டிேது அைசிேமாகிறது.

மனி்த ்சகதி எல்டலயில்லா்தது. அது வ்தாழில் 
நுடப அறிவுைன இடணயுமயபாது அந்்த எல் 
டலயின பரப்பு இனனும இனனும விரிைடைந்து 
வகாண்யை யபாகிறது. ஒரு அறிவிேலாளரின 
மூடளயில் வபாதிந்திருககும வபாககிஷமான 
்தரவுகள அடனதட்தயும சிந்்தாமல் சி்தறாமல் 
அைருககுப்பின அடுத்தைர் மூடளககுள மடை 
மாறறும ஆய்வுகள ்தறயபாது முனவனடுக 
கப்படடுளளன.

வ்சனறிடுவீர் எடடுததிககும கடல்ச வ்சல்ைங் 
கள ோவும வகாணர்ந்திங்கு ய்சர்ப்பீர் எனற 
பாரதியின கூறறும இககருததுககுப் வபாருந்து 
ை்தாய் இருககிறது. ஆக, பிறரது அறிடையும 
ஆயலா்சடனகடளயும பேனபடுததி முனயனறு 
ைது வைகு இேல்பு்தான, அது அடனததுத துடற 
களிலும உளளது்தான எனபட்த மனததில் 
இருததி முனயனறுயைாம.

மனி்தனின அடிப்படைத ய்தடைகளான உணவு, உடை, 
இைம, கல்வி, ஆயராககிேம ஆகிேனைறடறப் வபறறி 

ருந்்தாயல நாம மகிழ்்சசிோக ைாழ முடியும. ைாழ்கடகயில் ய்தடை 
யில்லா்தட்தக டகவிடுைதும, ய்தடையில் மடடும கைனம 
வ்சலுததுைதும மிகவும முககிேம. அனறாை ைாழ்வில் அடிப் 
படை ய்தடைகளில் எளிடமடேக கடைப்பிடித்தால், பிறகாலத 
தில் ஏறபைககூடிே வபாருளா்தார சிககல்கடள நமமால் ்தவிாக்க 
முடியும.

திருமணமானதும ஒரு முழுடமோன புதிே ைாழ்கடக 
முடறககு குடுமபத ்தடலைாக்ள ்தங்கடளப் வபாருததிகவகாளள 
யைண்டும. ்தனககு முந்ட்தே ்தடலமுடற, ்தனது ்தடலமுடற, 
்தனககு அடுத்த ்தடலமுடற என மூனறு ்தடலமுடறகடளப் 
பராமரிகக யைண்டிே கடைாேததில் இருப்பைாக்ள இைாக்ள. 
எனயை, ைாழ்கடகத துடணயுைன ஆயலாசிதது நிதி நிாை்ாகம 
பறறிே வ்தளிைான சிந்்தடனயுைன ைாழ்கடகடேத வ்தாைங்கு 
ைது நல்லது.

இருைரும ஒவவைாரு மா்தமும ஏறபடும ைரவு,வ்சலவு, 
ய்சமிப்பு, கைன இைறடறப் பறறிே விைரங்களில் வைளிப்படைத 
்தனடமயுைன இருககயைண்டும. கைனினறி ைாழ யைண்டுமா 
னால், எப்யபாது, ோா,் எவைளவு வ்சலைழிககயைண்டும எனப 
தில் ்சரிோன முடிவு எடுககயைண்டும. ைங்கி ஒனறில் ஒரு 
கூடடுக கணகடக மினனஞ்்சல் முகைரியுைன வ்தாைங்குைது 
நல்லது. அந்்த ைங்கிக கணககுகள வ்தாைாப்ான கடைண அறிக 
டககள, இ்தர வ்சலவுகடளப் பறறி இருைரும விழிப்புணாவ்ுைன 
இருககயைண்டும.

நிதி ்சாாந்்்த விைேததில் ைருமானததிறகுள ைாழக கறறுக 
வகாளைது மிக முககிேமானது. யமலும, எதிாப்ாரா்த சூழ் நிடல 
கடள ்சமாளிகக நிதி நிடலடம ்தோராக இருககும நிடலடே 
ஏறபடுததிகவகாளளயைண்டும. இது இருைருககும எளிதில் 
பணமாககககூடிே ஒரு நிதித திடைமாக இருகக யைண்டும.

கைன இருந்்தால் ய்சமிப்பில் உளள பணதட்தக வகாண்டு, 
அதிலிருந்து விடரைாக வைளியே ைர முேறசிகள எடுககயைண் 
டும. ய்தடைப்படும வபாருடகடள மா்தக கைனில் ைாங்குைட்தத 
்தவிாத்து, கைனில்லாமல் டகயிலிருககும காட்சக வகாண்டு 
ைாங்கலாம. ஆைமபர ைாழ்டை ்தவிாத்து, குடுமபததில் உளள 
ைா்களின எண்ணிகடகடேப் வபாறுதது ைாைடக வீடு, 
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வாகனம், பிற ப�ாருட் 
களைத் தோந்பேடுகக தவண் 
டும்.

குளறநே ந�ாக்ள் பகாண்்ட 
குடும்�த்துககு ப�ரிய வீட்ள்ட 
வா்டளகககுத் தோந்பேடுப�து, 
�யன�ாடு குளறவாக இருநதும் 
தேளவயில்ாமல ேவளை 
முளறயில வாகனஙகளை வாங 
குவது, க்டன அட்ள்டகளை 
அடிககடி �யன�டுத்துவது 
த�ானறவறளறத் ேவிா்ப�து 
நல்து.

�் குடும்�ஙகளில மளன 
விககு அனறா்டச் பெ்வுகளைத் 
ேவிா்த்து இேர �ை விஷ 
யஙகளைப �றறி விழிபபுைா் 
வில்ாமல இருப�து துரதி 
ருஷ்டவெமானது. ஏதேனும் 
பநருககடி நிள் ஏற�டும்த�ாது 
மளனவி இப�டி இருப�து ப�ரும் 
சிககலகளுககு வழிவகுககும். தமலும் 
அநே ப�ண் குடும்� நிதி, நிலுளவ 
யிலுள்ை க்டன, காபபீட்டுத் போளக 
த�ானற எளேப �றறியும் அறியாமல 
இருப�ாா். இேனால, குடும்�த்தில 
கருத்து தவறு�ாடுகள் உருவாகி 
ப�ரிய பிரச்ளனகளுககு வழிவகுக 
க்ாம்.

திருமைத்திறகுப பிறகு காபபுறு 
திளய அதிகரிககவும், குடும்� 
ஆதராககிய காபபீட்டுத் திட்்டத்ளேத் 
தோ்நபேடுககவும் முளனபபுகள் 
காட்்ட்ாம். இருவரின ப�றதறாருககும் 
மருத்துவக காபபீடு இருப�ளே 
உறுதிப�டுத்திக பகாள்ை தவண்டும். 
அவாக்ளுககு வயது அதிகரிப�ளேப 
த�ா்தவ மருத்துவ பெ்வுகளும் 
அதிகரிககும் என�ளே நிளனவில 
பகாண்டு, அேறகான ஒரு ஏற�ாட் 
ள்டச் பெய்து பகாள்ை தவண்டும்.

மூத்ே குடிமககளுககான �லதவறு 
ஆதராககிய காபபீட்டுத் திட்்டஙகள் 
இருககினறன. குழநளேகளைஅரசுப 
�ள்ளியில தொத்்து �டிகக ளவத்ேல, 
அரசு த�ருநதுகளில �யைம் பெய் 
ேல, அரசு மருத்துவமளனகளில சிகி 
ச்ளெ எடுத்துகபகாள்ளுேல, எல்ா 
�ைப�ரிவாத்்ேளனகளையும் இளை 
யவழியில பெய்ேல, வீட்டிறகு ஒரு 
ேளரவழி போள்த�சி �யன�ாடு 
த�ானறளவ பெ்வுகளைக குளறக 
கும்.

குடும்�ச் பெ்ளவக கண்காணிப 
�து அவாக்ளை க்டனறறவாக்ைாக 
மாறறும். ஒரு மாேத்தில, பெய்ே 
அளனத்து பெ்வுகளையும் ெரி�ாாத்்து 
�திவு பெய்வேன மூ்ம், வரவு,பெ்வு 
�றறிய பேளிவான புரிேல இருவருக 

கும் இருககும். இது தேளவயறற 
பெ்வுகளை குளறத்து, அவா்கள் 
க்டனகளிலிருநது விளரவில விடு�்ட 
உேவும்.

இது அவாக்ளின பெ்வுகளைக 
கட்டுப�டுத்துவது மட்டுமல்ாமல, 
நல் போளகளயச் தெமிககவும் 
உேவும். இேன மூ்ம், அவா்கள் 
அள்டய விரும்பும் வீடு கட்டுேல 
த�ானற இ்ககுகளை அள்டயவும், 
வாய்புள்ை முேலீட்டுத் திட்்டஙகளை 
முளறயாக பெயல�டுத்ேவும் முயறசிக 
க்ாம்.

�ைத்ளேக ளகயாள்வதில நாம் 
குழநளேகளுககு முனமாதிரியாக 
இருககதவண்டும். அவாக்ள் தகட் 
�ளே தேளவயிருநோல மட்டுதம 
வாஙகித் ேர தவண்டும். அவாக்ளுககு 
உண்டியல ஒனளற வாஙகிக பகாடுத்து 
தெமிககும் �ழககத்ளே கறறுக பகாடுக 
க்ாம். சிககனமாக வாழவும், நமது 
வருமானத்ளே உயாத்்ேவும் வழிகளை 
கண்டு பிடிகக தவண்டும்.

க்டனில்ாமல வாழ்கிதறன எனற 
நிளனபபு ேரும் நிம்மதிளய உைாந் 
தோா் க்டன வாஙகி ப�ாருள் தொக்க 
ஆளெப�்ட மாட்்டாாக்ள். க்டன எனற 
பொலள்க தகட்கதவ மனம் அஞ்சி 
க்ஙக தவண்டும். க்டனிலும், ேவளை 
முளறயிலும் ஒருத�ாதும் ப�ாருள் 
களை வாஙகக கூ்டாது. ேள்ளு�டி 
எனனும் பகாடிய வள்யில சிகக 
ளவககும் இனளறய உ்கத்தில, மன 
உறுதி இருநோல மட்டுதம இது 
ொத்தியம்.

க்டன �ட்்டாா் பநஞ்ெம் த�ால 
க்ஙகினானாம் இ்ஙளக தவநேன. 
தவநேனுகதக அநே நிள் எனறால, 
க்டன�ட்்டால நம் நிள் எனன? 
எனதவ, க்டனினறி வாழ்தவாம். கவ 
ள்யினறி வாழ்தவாம்.

குடும்பச் 
செலவைக் 

கணககாணிப்பது 
அைகா்கவை 

கடனற்றைகா்கைகாக 
மகாறறும. ஒரு 

மகாதத்தில், செயத 
அவனத்து 

செலவுகவையும 
ெரி்பகாகா்த்து ்பதிவு 
செயைதன் மூலம, 

ைரவு,செலவு 
்பறறிய 

சதளிைகான 
புரிதல் இருைருக் 
கும இருக்கும.
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மூட நம்பிக்கை எந்த வ்கையில் வந்ததாலும் எந்த 
ரூபத்தில் வந்ததாலும் அது ஒழிககைபபட வவண் 

டும். அவ்த வநரத்தில் மூட நம்பிக்கை என்ற பபயரில் 
அ்ைத்்்தயும் பபதாது முத்தி்ர குத்துவ்்த ஏறகை 
முடியதாது. மூட நம்பிக்கை குறித்து ஆரதாயவதும், அ்தற 

கைதாை விளககைத்்்தக 
பகைதாடுபபதும் இங்கு முக 
கியமதாை்ததாகும். அபபடி 
நதாடடதார் ப்தயவ வழி 
பதாடடில் கைடதாபவடடு 
என்ற ஒரு வழிபதாடடு 
மு்்ற குறித்தும் அணுகு 
வது இனறிய்ம யதா்தது.

மககைள் ்தங்கைளது வவண்டு்தல் நி்்றவவ்ற வவண்டி 
ஆடு, வகைதாழி, பனறி, எரு்ம மதாடு வபதான்றவற்்ற பலி 
பகைதாடுபபதார்கைள். அதில் ஒனறு ்ததான ஆடடி்ை பலி 
பகைதாடுககும் கைடதாபவடடு. யதாழபபதாணத் 
தில் இனறும் ப்ததாடர்நது நிகைழநது 
வருகின்றது. இ்தறகு எதிர்பபும் கைடு 
்மயதாகை இருககின்றது. நீதிமன்றங்கைளும் 
இந்த கைடதாபவடடு ஒழிபபிறகு ஆ்தரவதாை 
நி்ைபபதாட்டவய பபரும்பதாலும் எடுக 
கின்றை. கைசதாபபுக கை்டச் சடடங்கைளின 
கீவேவய இனறு கைடதா பவடடு நிகைழவுகைள் 
வகைதாயில்கைளில் நடத்்தபபடுகின்றை. 
அ்தைதால் வகைதாயில்கைள் கைசதாபபுக கை்ட 
கைளதா எனகி்ற வகைள்வியும் எழுபபபபடடு, 
அ்தன வழிவய்ததான கைடதா பவடடு வழி 
பதாடும் அணுகைபபடடுத் தீர்பளிககைபபடு 
கின்றை. இது சரியதாை்ததா?

இந்த கைடதாபவடடு என்ற மரபு 
சங்கை இைககியத்தில் இருநது உள்ளது. 
சங்கை இைககியம் ப்ததாடடு உடனகைட்ட 
ஏறு்தல், பபண்ணடி்மத்்தைம், சதாதி, 
வ்தவ்ததாசி மு்்ற மு்தலிய்வவயதாடு 
கைடதாபவடடு என்ற நிகைழவும் மூட நம் 
பிக்கை படடியிலில் இடம் பிடிககி்றது. உண் 
்மயில் இந்த கைடதாபவடடு மூடநம்பிக்கையதா 
எனபது குறித்து அறிய முறபடுவவ்த இந்தக கைட 
டு்ரயின வநதாககைம்.

கைடதாபவடடின மூைம் எனபது உயிர்பலி, நரபலி 
என்ற பபயரில் ரிக வவ்தத்தில் கூ்றபபடடுள்ள்ததாகை 
'நதாடடுபபு்ற வழிபதாடடு மரபுகைளில் கைடதாபவடடு' என்ற 
கைடடு்ரயில் மு்ைவர் சிவசங்கைரி கூறியுள்ளதார். 
இந்தக கூற்்ற வவறு ஒரு வகைதாணத்தில் பதார்ககைைதாம் 
எனபதும் இந்தக கைடடு்ரயின வநதாககைம். வவ்தத்திறகும், 
நதாடடுபபு்ற வழிபதாடடிறகும் துளியளவும் சம்பந்தம் 
கி்டயதாது. ஆைதால் புரதாணக கை்்தகைளின கி்ளககை 
்்த்ள நதாடடுபபு்றவியலுடன வசர்த்து அந்தப 
புரதாணக கை்்தகைள் வவரூனறி நிறகை மதாறறிக பகைதாண் 
டது. யதாழபபதாணத்தில் ்வரவர், நரசிம்மர் வழி 
பதாடுகைள் நதாடடுபபு்றவியலுடன கூடியது. இநது 

ம்தம் எனகி்ற எண்ணககைரு வவரூனறிய பினைர் இந்த 
நதாடடுபபு்றவியல் வழிபதாடடு மு்்றகை்ள ஒதுககிப பு்றந 
்தள்ள அது ்த்ையதால் மு்ைகின்றது. இநதுக வகைதாயில் 
கைள் பபரு நிறுவைங்கைளதாகை வளர்ச்சிபபறறு வரும் நி்ை 
யில் மககை்ளத் ்தம்பதால் ஈர்ககை இத்்த்கைய நதாடடுப 
பு்றவியல் வழிபதாடுகை்ள அழித்ப்ததாழிபபதில் இது கைண் 
ணும் கைருத்துமதாகை நிறகி்றது.  

சரி கைடதாபவடடு நிகைழவிறகு வருவவதாம். நதாடடதார் 
வழிபதாடடின ஆதி மூைம் எனறு கூறுவது நடுகைல் வழி 
பதாடு அல்ைது அந்த மண்்ணயும் மககை்ளயும் கைதாத்து 
உயி்ர விடடவர்கைளின நி்ைவதாகை வழிபதாடு்ததான. இ்வ 
நதாள்டவில் பவவவவறு கை்்தகைளதாகை மதாற்றபபடடது.

வவ்த கைதாைத்தில் உருவ வழிபதாடு எனபது வகைள்விககுறி. 
அ்தைதால் பிரதாமணர்கைளில் ஒரு பிரிவிைர் வவ்தங்கை 

்ளக கைடவுள்கைளதாகை வழிபடட 
ைர். அபவபதாது யதாகைங்கைளில் 

ஆடு, வகைதாழி, மதாடு, 
குதி்ர வபதான்ற்வ 
ப கை தால்ைபபடடு 
யதாகை குண்டங்கை 
ளில் வீசபபடும். 
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இது உயிர்ப் பலியிடுதல். அதத தபோல பில்லி 
சூனியம் தபோன்ற தீய செயல்்கள் செய்வதற்கு 
நரபலி ச்கோடுக்கப்பட்டதோ்கவும் கூறுகின்றனர். 
இது தபோன்ற உயிர்ப்பலி்களை ெமணர்்களும் 
சபைததர்்களும் எதிர்ததுள்ைனர். ஆனோல் 
அதன பி்றகு இந்தியோவில் ்வந்த பகதி இய 
க்க ்கோலததில் இதத ச்கோள்ள்க்களை ச்கோஞ் 
ெம் படடி டிங்கரிங செயது ளெ்வ, ள்வண்வ 
போர்ப்பனர்்கள் ்க்டவுள் ளெ்வ ்வழிபோடு தோன 
விரும்பு்வோர் எனறு பூளெ புனஸ்கோரங்களுககு 
மோறினோர்்கள். இப்தபோது ஓர் அைவிற்கு 
உயிர்ப்பலிககும், நரபலிககும் விததியோெம் 
புரிதல் ஏற்படடிருககும்.

ஏற்்கனத்வ நோடடுபு்ற ்வழிபோடு எனபது 
மக்களு்டன மக்கைோ்க ்வோழ்ந்து மள்றந்த்வர் 
்களுககுததோன ந்டததப்படுகி்றது எனபது 
நோம் அறிந்தது. அப்படி இருக்க நம்மு்டன 
்வோழ்ந்த்வர்்களுககு நோம் உண்ணும் உண 
ள்வத தோன பள்டயலோ்கப் பள்டதது உண் 
கின்றனர். த்வத்கோலததில் செயதது தபோல 
பலியிடடு தீயில் தபோடு்வது இல்ளல. ச்வட 
டிய மோமிெதளத ெளமதது அதளன முத லில் 
்க்டவுளுககுப் பள்டததுவிடடு பி்றகு ஊர் 
மக்கள் அளன்வரும் உண்கின்றனர். இதளன 
மூ்ட நம்பிகள்க எனகி்றதபோதுதோன நமககுச் 
ெந்தத்கம் ்வருகி்றது.

கிரோம மக்கள் அளன்வரும் ்வரு்டததில் 
ஒரு நோள் ஊர் கூடி மகிழ்ச்சியோ்க இருக்கத 
தோன திருவிழோ, ச்கோண்்டோட்டங்கள். அந்தத 
திருவிழோவின ஒரு பகுதிதோன உணவு. அந்த 
ஒரு நோளும் கூழும் ்கஞ் சியும்தோன உண்ண 
த்வண்டுமோ? நிலச்சு ்வோனதோரர்்கள், பண்ளண 
யோட்கள் நிளனதத தநரம், அ்வர்வர் செௌ்கரி 
யததிற்கு அளெ ்வம் உண்போர்்கள். உளழககும் 
மக்கள் ்கோய ்கறி்களை உண்்டோல் அ்வர்்க 
ளுககு ெதது கிள்டககுமோ? அதனோல்தோன ்க்டோ 
ச்வடடு ஒரு திருவிழோ்வோ்க, ஊர்க ச்கோண் 
்டோட்டமோ்க உருப்சபற்்றது.

இப்படி ்வோழ்வில் ஒருமுள்ற அல்லது 
இருமுள்ற நல்ல நோள் அனறு சதய்வததின 
தபரோல் உண்டு மகிழ்்வளத நோம் எப்படி மூ்ட 
நம்பிகள்க எனறு கூ்ற முடியும். சூததிரர்்க 
ளுககு எதுககு இது தபோன்ற நம்பிகள்க 
எனறு பிரோமணர்்கள் எண்ணு்வது தபோல இப் 
தபோது சூததிரர்்களில் பலரும்கூ்ட எண்ணத 
தளலப்படடிருப்பதுதோன த்வடிகள்க. அளெ 
்வதளத ெோப்பிடு்வளத மூ்ட நம்பிகள்க 
எனறு கூறு்வது எவ்வைவு அபததமோனததோ 
அது தபோல தோன ளெ்வ ்வழிபோடு எனபது 
அறிவியலின ்வைர்ச்சி எனபது. ளெ்வ ்வழி 
போடும் , ளெ்வம் ெோப்பி டு்வதும் அறிவியல் 
்வைர்ச்சிககும் எனன ெம்பந்தம்?

ஒரு்வர் தனககுப் பிடிதத உணள்வ உண் 
பதில் எப்படி அடுதத்வர் ்கருதளத திணிக்க 
முடியும்? ஏளழ எளிய மக்கள் தங்களுககு 
எனன கிள்டததததோ அளத ள்வதது தோன 
்க்டவுளுககும் பள்டதது, அதளன அ்வர்்க 
ளும் உண்்டனர். அதில் எனன த்வறிருககி்றது 
அளதத தள்டசெயய?

போரதூரமோன ெமூ்கககுற்்றங்கள் சதோ்டர்பில் ஒவச்வோரு்வரும் 
்கட்டோயம் சினம்ச்கோள்ைத்வண்டும் எனபதுதோன 'சினம்' 
திளரப்ப்டம் செோல்லும் ்களத. அதுத்வ குற்்றங்களைத தடுககும் 
்வழி எனகி்றோர் இயககுநர்.

தநர்ளமயோன ்கோ்வல்துள்ற அதி்கோரி போரி ச்வங்கட (அருண் 
விஜய). மருதது்வமளன ஒனறில் த்வளல போர்ககும் மோதஙகி 
(பல்லக லோல்்வோனி) மீது ்கோதல் ச்கோண்டு, திருமணததுக்கோ்கத 
தன ்கோதலியின வீடடு படிதயறி செனறு சபண் த்கடகி்றோர். 
தந்ளத சபண் தர மறுக்கத்வ, வீடடின ெம்மததளத மீறி 
்கோதலிளய ்கரம்பிடிககி்றோர். ்கண்்டதும் ்கோதல், சபண் த்கட்டல் 
எல்லோம் 'சஜட' த்வ்கததில் ந்டககி்றது என்றோல் அதன பினனர் 
திளரக ்களதயில் எந்த த்வோ்கதளதயும் ்கோணவில்ளல.

அ்வர்்களின திருமண ்வோழ்கள்க மகிழ்ச்சியோ்க செனறு 
ச்கோண்டிருககும் நிளலயில், திடீசரன ஒருநோள் எல்லோதம 
மோறிவிடுகி்றது. அந்தத திருப்பம்தோன ்களதயின உயிர்நோடிதய. 
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ஆனால் பார்பபவர்களுக்கு 
எந்தவவாரு பாதி்ப்பயுமே 
ஏறபடுத்தாேல் சா்தாரணோன 
ஒரு சமபவோ்கக் ்கடநது 
வசல்கிறது.

பாரி வவங்கட்டின் வாழ்க் 
்்கயில் ஏறபட்ட அந்த எதிர 
பாரா்த வபரும இழ்பபும 
அ்்தவ�ாட்டி அவரது வ்தாழில் 
மபாட்டி�ால் ்கட்ட்ேக்்க்ப 
படும சூழலும அவ்ர முழு 
்ே�ா்க உ்டததுவிடுகிறது. 
அ்தனால் சினம வ்காண்டு 
சீறும அவர, அந்த இழ்பபுக்குக் 
்காரணோனவர்க்ைக் ்கண்ட 
றிநது மவட்்ட�ாடத துடிக் 
கிறார. விசார்ணயில் இறங 
கும அவர, இறுதியில் குறற 
வாளி்க்ை பிடித்தாரா, �ார 
அவர்கள், என்ன ஆனது படத 
தின் தி்ரக்்க்்த.

அருண் விஜய்க்கு அல்வா 
சா்பபிடுவது மபால் ஒரு ்க்தா 
பாததிரம. வபாதுவா்க ்காவல் 
து்ற ்க்தாபாததிரங்களில் ்தன்னு்ட� உடல்ே்பபு, 
்கமபீரோன ம்தாறறத்தால் ்கச்சி்தோ்க வபாருந்தக்கூடி�வர 
அருண் விஜய். இந்த்ப படததிலும அது அவருக்குக் 
்்கவ்காடுக்கிறது. நா�கி பல்லக் லால்வானி ்தா�ா்க, ே்ன 
வி�ா்க, ே்கைா்க கு்றந்த ்காட்சி்களில் ம்தான்றி னாலும 
நடி்பபில் ந�ம மசரக்கிறார. ்காளிவவங்கட் உள்ளிட்ட ்க்தா 
பாததிரங்களின் நடி்பபு ்க்்தம�ாட்டததிறகு உ்தவுகின்றது.

சமூ்கக் ்கருததுடன் கூடி� ஒரு க்்ரம - தரில்லர பட 
த்்த வ்காடுக்்க மு�ன்றிருக்கிறார இ�க்குநர ஜி.என்.ஆர.
குோரமவலன். ்க்்த�ா்க்ப பாரத்தால் நாம ஏறவ்கனமவ 
பல படங்களில் பாரதது புளித்த ்க்்த்தான். அ்தன் ஆக் 
்கத்்த சுவாரஸ�ோ்க தி்ரக்கு வ்காண்டுவரும மு�றசி 
யில் ்தடுோறறங்கள் பளிச்சிடுகின்றன. முக்கி�ோ்க திரு்ப 
பததிறகுரி� அந்த முக்கி�ோன சமபவத்்ததவ�ாட்டித்தான் 
தி்ரக்்க்்த மவ்கவேடுததிருக்்கமவண்டும. ஆனால் 
அதில் எந்த்ப புதி� சுவாரஸி�ங்க்ையும ஏறபடுத்த 
முடி�ாேல் முட்டுச் சநதில் நின்று அல்லாடுகிறது 
தி்ரக் ்க்்த.

மு்தல் பாதி்� எடுததுக்வ்காண் 
டால் ்கா்தல், திணிக்்க்பபட்ட 
பாடல்்கள் எனத திக்குத வ்தரி 
�ாேல் ந்கரும தி்ரக்்க்்த, 
்க்்தக்குள் நு்ழ�மவ வவகு 
மநரம பிடிக்கிறது. ்க்்தயின் 
பா்்த்�்ப பார்வ�ா 
ைர்கள் உள்வாஙகிக்வ்காள்ை 
இ்டமவ்ை வ்ர ்காததிருக்்க 
மவண்டி� நி்லயில், சண்்டக் ்காட் 
சி்கைாலும, குறறவாளி்க்ைத ம்தடி்ப 
பிடிக்கும வசாறப ்காட்சி்கள் மூலோ்கவும மு்தல் 
பாதி்� ்கடக்்க உ்தவியிருக்கிறார அருண் விஜய்.

இ்டமவ்ைக்கு்பபின் ்க்்தக்குள் நு்ழயும படததில் 
விறுவிறு்ப்ப கூட்ட மு�ன்றிருக்கிறார இ�க்குநர. 
ஆனால், அந்த மு�றசியும கூட ஒரு ்கட்டததிறகு பிறகு 
எளி்தா்க ்கணிக்்க கூடி� ்காட்சி்கைாலும, சவால்்கள் இல் 
லா்த தி்ரக்்க்்த�ாலும எடுபடவில்்ல. அருண் விஜய் 

மேறவ்காள்ளும விசார்ண திரு்பபங்கமைா, விறுவிறு்ப 
மபாயின்றி சுரமில்லாேல் ்கட்பப்தால் ஒட்டுவ்தறகு மபாராட 
மவண்டியிருக்கிறது.

ஷபீரின் பின்னணி இ்ச விசார்ணக் ்காட்சி்க்ை 
விறுவிறுக்்க ் வக்்க மு�ன்றிருக்கிறது. பாடல்்கள் எதுவும 
ேனம்தாடு ம்தா�வில்்ல. ம்காபிநாததின் ஒளி்பபதிவு 
சண்்டக்்காட்சி்களின் அழுத்தத்்த தி்ரக்கு வவளிம� 
பதி�்வக்்க வபரும உ்தவி புரிகிறது. அம்தாடு, ராஜா 
மு்கேதின் ்கச்சி்தோன ்காட்சிதவ்தாகு்பபு தி்ரக்்க்்த 
அ�றசி்� கு்றக்்க முடிந்த அைவுக்கு மு�ன்றிருக்கிறது.

இ்வ எல்லாவற்றயும ்தாண்டி, ்தமிழ்த தி்ர்பபட 
'சினம' குடி்ச்ப பகுதி்களில் வாழும உ்ழக்கும ேக்்க 
்ைக் குறறவாளி்கைாக்்க மு�ன்றிரு்பபது மவ்த்ன. குற 
றம என்றதும ்காவலரான அருண் விஜய் வா்கனம அந்த 
ேக்்களின் குடியிரு்பபு்களுக்குள் வசல்வதும, ்கானா பாடும 

இ்ைஞர்களிடம ேட்டும ்கஞசா புழஙகுவ 
்தா்கக் ்காட்டுவதும வநருடல். ்தறமபா 
்்த� ்தமிழ் சினிோ வழக்்கோன 
இந்த்ப பாணி்களிலிருநது வேதுவா்கத 
்தன்்ன மீட்வடடுதது மீைாய்வு 
வசய்து வரும நி்லயில் அ்பபடி 
வசன்்னயின் பூரவகுடி ேக்்கள் 
மீ்தான வபாதுசமூ்கததின் வபாது்பபுத 
தி்� மீண்டும கூர தீட்டும வ்்கயில் 

'சினம' விேரசனங்க்ை எதிரவ்காள்ை 
மவண்டியுள்ைது.
எளி� ேக்்கள் மீது நீளும ்காவல் 

து்றயின் ்்க்களும, அதி்காரக் குரல் 
்களும, வசாகுசு ்கார்கள் புழஙகும 

பகுதி்களில் நீண்டுவிடுோ என்ப்்தயும ஒ்ப 
பிட்டு பாரக்்க மவண்டியுள்ைது. வோத்தததில் 

வவறும அழுத்தோன ்கருத்்த ேட்டும 
சுேநதுவ்காண்டு சுவாரஸ�மில்லா்த தி்ரக்்க்்த 

எழுத்தாலும, ்கருததி�ல் ரீதி�ான ்தடுோறறத்தாலும சினத 
தின் ஆக்மராஷம தி்ரயில் வ்தறிக்்கத ்தவறியிருக்கிறது.
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தமிழ்நாடு அரசு பநாடசநாலைகளில் ஒரு சிறநத 
திடடதலத ் லடமுலறபபடுததியுள்ளது. அரசுப 

பநாடசநாலைகளில் ஒவ்வநாரு மநாதமும் இரணடநாவது 
வநாரம் சிறநார் திலரப படம் ஒனலறத திலரயிடடு 
அதன பின்னர் அபபடம் குறிதத மநாணவர்களின 
எதிர்வில்னகல்ளப ்பற்று அவர்கல்ள திலரபபடம் 
பநார்க்கும் நுடபம் ் தநாடர்பில் ஊக்குவிததல் எனபதத 
அநதப புதிய திடடம். தமிழ்நாடு அரசின இநதத திட 
டம் மக்கள மததியில் ்பரும் வரதவற்லபயும் ்பற் 
றிருக்கிறது.

தமிழ்நாடடின தமிழத திலரபபடஙகல்ளப பநார்தது 
ஈழத தமிழ இல்ளஞர்களும் ்கடடுபதபபநாகிறநார்கள 
எனறும் திலரபபடஙகல்ளப பநார்ததத வநாள்வடடுக் 
குழுக்கள உருவநாகியிருக்கினற்ன எனறும் குற்றசசநாடடுக் 
கல்ள அடுக்கி வரும் சமூகமநாக ்நாமும் தமிழ்நாடு 
அரசின புதிய திடடம் குறிதது அக்கலறபபடுதலும் 
அது ் தநாடர்பில் பரிசீலீததலும் அவசியமநா்னது.

்பரும்பநாைநா்ன தமலை ் நாடுகளில், தமல்நி 
லைப பளளியில் பயிலும் மநாணவர்களுக்கு 
'ஃபிலிம் அபரிசிதயசன' எனகிற சினிமநா ரச 
ல்னலய வ்ளர்க்கும் பநாடதவல்ள உணடு. அதில் 
திலர்மநாழி குறிததும் அக்கலைலய எபபடி 
அணுகுவது எனறும் கற்றுக்்கநாடுக்கிறநார்கள.

பிறகு அதத மநாணவர்கள பல்கலைக்கழகஙக 
ளுக்குச ்சல்லும்தபநாது, அஙதக ்சயல்படும் 
'பிலிம் ்சநாலசடடி'கள திலரயிடும் தரமநா்ன 
திலரபபடஙகல்ளப பநார்ததுத தஙக்ளது திலரப 
பட இரசல்னலய ்மனதமலும் வ்ளர்ததுக் 
்கநாள்ள ்ல்ை வநாய்பபு கிலடததுவிடுகிறது. 
ஆ்னநால், கடநத நூறநாணடுகளில் சினிமநாலவ 
்நாம் ்பநாழுதுதபநாக்கு எனபதநாகதவ புரிநது 
லவததிருக்கிதறநாம்.

மக்கல்ளப ் பரிதும் பநாதிக்கும் ஓர் ஊடகம் 
எனறு சினிமநாலவ தமம்தபநாக்கநாக ் சநால்லி வந 

திருக்கிதறநாதம தவிர, அது பற்றிய ஒரு தீவிரமநா்ன 
விவநாததலத ்நாம் முன்்னடுதததத இல்லை எனபது 
தநான உணலம. அதற்கநா்ன கநாரணமும் ்வளிபபலட 
யநா்னது. சினிமநாலவ உருவநாக்குபவர்கள, அலதக் 
கநாணும் பநார்லவயநா்ளர்கள ஆகிய இரணடு தரபபி்ன 
ருதம 'சினிமநா ரசல்ன' எனபது பற்றி அறிநது்கநாள்ளநா 
மதை சினிமநாலவ பலடபபவர்க்ளநாகவும் பநார்பபவர் 
க்ளநாகவும் இருநது வருகிறநார்கள.

உைக அ்ளவில் சினிமநாவுக்கு 120 ஆணடுகள வர 
ைநாறு இருக்கிற்தனறநால், அது தமிழ சினிமநாவுக்கும் 
்பநாருநதும். இநத 120 ஆணடுகளில் 'சிறநார் சினிமநா' 
எடுக்கநாதது ் நாஙகள ் சய்த ் பருஙகுற்றம். தமிழ ் மநாழி 
யில் சிறநார்களுக்கநாகதவ எடுக்கபபடட படஙகள எனறு 
ததடி்னநால் ் பரும் ஏமநாற்றதம முகததில் அலறயும்.

்மக்கு வசதிபபடும்தபநாது ''சினிமநா ஒரு ் பநாழுது 
தபநாக்கு'' எனறு தபசுகிதறநாம். அபபடிப தபசி்கநாணதட 
''சினிமநா மநாற்றதலதக் ்கநாணடுவரும் சக்தி வநாய்நத 
கலை'' எனறும் தபசுகிதறநாம். இநதக் குழபபம் ் ம் சுய 
்ைம் சநார்நததநாக இருக்கிறது. பநால் எனபது பநாைநாகவும் 
தணணீர் எனபது தணணீரநாகவும்தநான இருக்கமுடியும்.

ஜெயந்தன்
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ஆனால், இந்த இரண்டுக்குமே 
ந ாம்  இடேளித்திருப்பத்தப 
ம்பாலமே்தான் சினிோவுக்கும் இடம் 
்தநதிருக்கிம�ாம். சினிோதேப 
ப்பாழுதும்பாக்கு என்ம� தேத்து 
ப�ாண்டால், குழநத்த�ளுக்குத்்தான் 
ப்பாழுதும்பாக்கும் ம�ளிக்த�யும் 
அதி�ோ�த் ம்ததேப்படுகி�து. 
இந்த உண்தேதை ்பதடப்பேர�ளும் 
உணரவில்தல, அ்தற்குப ்பணம் 
ம்பாடுகி�ேர�ளும் உணரவில்தல 
என்்பது்தான் நூ�ாண்டு ்தமிழ் சினிோ 
ேரலாற்றில் �சப்பான உண்தே.

புரிதலும் பாததயும்
சினிோ ஒரு விைா்பாரம், இதில் 

மு்தலீடு பசய்தால் நித�ை லா்பம் 
சம்்பாதிக்� முடியும் என்்பம்த சினிோ 
வின் மீது இதுேதர நாம் தேத்துள்ள 
ஒற்த�க் ம�ாணம். ஆனால், மேதல 

நாடு�ளில், ஹாலிவுட்டில் என்ன 
பசயதிருக்கி�ார�ள என்�ால், ப்பாழுது 
ம்பாக்கு என்்பது குழநத்த�ளுக்�ான 
விஷைம் என்்பதில் சி�ந்த புரி்ததலக் 
ப�ாண்டிருக்கி�ார�ள.

நூறு ேை்தானாலும் எல்லாருக்குள 
ளும் ஒரு குழநத்த ேனம் இைங்கிக் 
ப�ாண்மட்தான் இருக்கும். எனமே 
குழநத்த�ளுக்�ா�ப ்படபேடுத்்தால் 
அது ப்பரிைேர�ளுக்�ான ்படமும் 
்தான் என்்பத்த ப்தளிோ� வி்ளங் 
கிக்ப�ாண்டு, 'சி�ார சினி'க்�த்ள 
ப்தாடக்�ம் மு்தமல அதி� எண்ணிக் 
த�யில் ப�ாடுத்து ேருகி�ார�ள.

இந்தப புரி்தலும் சி�ார சினிோ 
வில் அேர�்ளது ்பாத்தயும் அங்ம� 
சாரலி சாபளின் �ாலத்திமலமை 
ப்தாடங்கிவிட்டது. மிக்கி ேவுஸ் 
ப்தாடங்கி டின் டின் ேதர எண்ணற்� 
�்தா்பாத்திரங்�்ளால் அேர�ள சி�ார 
�ளின் உலத�ச் பசழுதே்படுத்தியிருக் 
கி�ார�ள. 2டி, 3டி அனிமேஷன் 

ப்தாழில்நுட்்பம் ே்ளரே்ளர சி�ார 
சினிோதே அறிவிைல் புதனோ� 
வும் ஃம்பண்டஸி புதனோ�வும் 
இன்னும் மேறு மேறு ேத�தே�ளில் 
பேகுோ� அங்ம� ே்ளரத்ப்தடுத்து 
விட்டார�ள. அேற்த�மை்தான் 
நாமும் இன்றுேதர சி�ார சினிோ 
ோ�ப ்பாரத்து ேருகின்ம�ாம்.

ஹாரி்பாட்டர, ஜுராசிக் ்பாரக் 
ம்பான்� சி�ார ்படங்�த்ளக் ப�ாடு 
க்� அங்ம� ே்ளரப்தடுக்�ப்பட்ட 
'சி�ார இலக்கிை'மும் த�ப�ாடுத்்தது. 
நம்மிடம் சி�ார இலக்கிைமும் இல்தல 
என்்பது இன்னும் துைரோன ை்தாரத் 
்தம். அங்ம� 'சிண்டலரஸ் லிஸ்ட்' 
எடுத்்த அம்த ஸ்டீேன் ஸ்பீல்்பரக்்தான் 
சி�ார�ளுக்�ா� 'ஜுராசிக் ்பாரக்'கும் 
'டின் டின்'னும் எடுத்்தார. அதுவும் 
பு�ழ்ப்பற்� சி�ார �ாமிக்ஸ் சா�சக் 
�த்தயிலிருநது 'டின் டின்'தன எடுத் 

்தார. இதே அதனத்துமே ப்பாழுது 
ம்பாக்கு சினிோக்�ள்தான்.

எங்ம� ்தேறிமனாம்..
அதுமே, நாம் ப்பாழுதும்பாக்கு 

சினிோ எடுக்கும்ம்பாது குழநத்த 
�த்ள �ணக்கில் தேத்துக்ப�ாண்டம்த 
கிதடைாது. ஆனால், இன்த�க்கும் 
்தமிழ் குழநத்த�ள மி�வும் விரும் 
பிப ்பாரப்பது 'ோஸ்' �்தாநாை�ர� 
ளின் ்படங்�த்ள்தான். அந்தப ்படங் 
�ளில் ேரும் நத�ச்சுதே ்தருணங் 
�ள, குடும்்பத் ்தருணங்�ள, நடனம், 
்பாடல் ஆகிைேற்த�க் �ண்டு 
�ளிக்கும் சி�ார�ள, அம்த ்படத்தில் 
ேரும் ேன்முத�க் �ாட்சி�ள, �ா்தல் 
�ாட்சி�ள உட்்பட அேர�ளுதடை 
ேைதுக்குத் ம்ததேயில்லா்த, ம்ததேப 
்படா்த ்பல விஷைங்�த்ளயும் உள 
ோங்கிப�ாண்டு, ம்ததேைற்� சுதே 
�த்ள திதரைரங்கிலிருநது ப�ாண்டு 
பசல்கி�ார�ள.

இப்படி ்தங்�த்ளைறிைாேல் உள 

ோங்கிக்ப�ாண்ட அதனத்தும் 
அேர�ள ்பதின்ே ேைத்தக் �டந்த 
தும் அேர�ளுதடை குணாதிசை 
ோற்�ங்�ளில் ஆதிக்�ம் பசலுத்்தத் 
ப்தாடங்குகின்�ன. அபம்பாது ம்பாய 
அேர�ளிடம் ''�ா்தல் ்பற்றிை உனது 
புரி்தல் ்தே�ானது'' என்ம�ா, ''ேன் 
முத� ோழ்க்த�தைமை அழித்து 
விடும்'' என்ம�ா ேகுபப்படுத்்தால்’ 
அது தும்த்ப விட்டு ோதலப பிடிப 
்ப்தற்குச் சேம். நாம் நேது சினிோக் 
�ள ேழிைா� நேது சி�ார�ளுக்கு 
இத்தத்்தான் ்தநதுப�ாண்டிருக்கி 
ம�ாம்.

மாணவர்கள் - பபற்றார -
ஆசிரியர்கள்
குழநத்த�த்ள நடிக்� தேத்து 

்படபேடுத்்தால் ேட்டுமே அது 
குழநத்த�ள ்படோ� ஒரும்பாதும் 
ஆகிவிடாது. ே்ளரந்த ேனி்தர�த்ளப 
ம்பால் ம்பசும் சி�ார �்தா்பாத்திரங் 
�த்ள ப்பாழுதும்பாக்கு சினிோவில் 
புகுத்திச் சா்ததன ்பதடத்திருக்கி 
ம�ாம். இது மேண்டுபேன்ம� பசய்த 
்தேறு அல்ல. புரி்தல் இல்லா்ததினால் 
பசய்த ்தேறு.

ப்பாது நி�ழ்வு�ளில் சிறுேர�த்ள 
''�ல்ைாணம்்தான் �ட்டிகிட்டு ஓடிப 
ம்பாலாோ?'' என்கி� சினிோப ்பாட 
லுக்கு ஆட தேக்கி�ார�ள. அந்தப 
்பாடலும் அதில் ப்பாதிநதிருக்கும் 
உணரச்சியும் உள்ளரத்்தங்�ளும் 
அ்தற்கு நடனோடிை குழநத்த�ளுக் 
�ானது அல்ல. அது ப்தரிநதிருநதும் 
சி�ார�த்ள அத்்தத�ை ்பாடல்� 
த்ளப ்பாடவும் அ்தற்ம�ற்்ப ஆடவும் 
தேத்துப பு்ள�ாங்கி்தம் அதடயும் 
அற்்பப ப்பரிைேர�்ளா� இருக்கி 
ம�ாம் நாம்.

சி�ார�ளுக்கு நற்குணங்�த்ளப 
ம்பாதிக்� மேண்டிை அேசிைமில்தல. 
அேர�ள நற்குணங்�ம்ளாடு்தான் 
பி�க்கி�ார�ள. நாம்்தான் ''சரிப்படுத் 
து்தல்'' என்கி� ப்பைரில் அேர�த்ள 
''இன்�பரக்ட்'' பசயை முைல்கிம�ாம். 
ஆ�, சி�ார சினிோ என்்பது குழந 
த்த�ளுக்�ான நற்குணங்�த்ளப 
ம்பாதிப்ப்தா� இருக்�மேகூடாது.

ோ�ா�, சி�ார சினிோ என்்பது 
அேர�ளின் �ற்்பதனத் தி�தனப 
ப்பருக்குே்தா�வும் ே்ளரப்ப்தா�வும் 
அத்த விரிோக்குே்தா�வும் இருக்� 
மேண்டும். �ற்்பதனத் தி�தன 
ப்பருக்கும் சினிோக்�ள ேழிமை, 
�ணி்தம், அறிவிைல், இலக்கிைம், 
இதச, ஓவிைம் உளளிட்ட ேற்�ப 
்பாடங்�ளில் ோணேர�ள சி�நது 
வி்ளங்� ஊக்�ம் கிதடக்கும். இந்த 
ஊக்�ம் ப்பாழுதும்பாக்கு சினிோக் 
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கமலநாதன்

கள் வழியே கிடைகககாது.
குழநடதை பருவத்தில் சிறகாரகள் 

நகாம் கவனிகக முடிேகாதை சிலவற்றுக 
குககூை சிரிபபடதைப பகாரககமுடியும். 
இதைற்குககூை அவரகள் சிரிபபகாரகளகா 
எனபடதைப பபரிேவரகளகால் கணை 
றிே முடிேகாது. அயதை குழநடதைக 
ளுககு, ''பனஙபககாடடைத் தைடலேகா..!'' 

''யதைஙககாய் துருவிப பல்லகா?'' எனறு 
உருவகயகலி பெய்ேவும் ெக மனி 
தைடன அடித்து துனபுறுத்துவடதைப 
பகாரத்து சிரிககவும் நமது சினிமகாககள் 
வழியே பெகால்லிகபககாடுத்தி ருககி 
யறகாம்.

இநதைப யபகாககு மகாற்றபபையவண 
டும். அதைற்கு முனயனகாடிேகான ஒரு 

திடைத்டதைப பகாைெகாடலயில் பதைகாைக 
கியிருககிறது தைமிழநகாடு அரசு. நகாம் 
எனன பெய்ேபயபகாகியறகாம்? எதிர 
ககாலச் ெநதைதி பற்றிச் சிநதித்துச் பெேற் 
பைப யபகாகியறகாமகா அல்லது குற்றச் 
ெகாடடுககடளள மடடுயம பெகால்லிக 
பககாணடிருககப யபகாகியறகாமகா?

'Gypfspd ; jhf;Fjypy ; jg ;gp 
Kjiyaplk ; fbgl;Nlhk ;"

ைபிள்யு ஏ பியறமதிலக எனபவர இலஙடகச் 
சிறபபுப படைப பிரிவின யமகாடைகார டெககிள் 

படைேணியில் 1986இல் இடைநதைவர. வைககுக 
கிழககுப பகுதிகளில் புலிகளுைன பல்யவறு தைகாககுதைல் 
களில் ஈடுபடைகார. அவர தைனது அனுபவஙகடள பவனெ 
யூரியூப தைளத்தில் கீழவருமகாறு பகிரநதைகார.

60 யமகாடைகார டெககிள்கடளக பககாணை எமது அணி 
பல்யவறு பகுதிகளுககுச் பெனறு தைகாககுதைல்கடள நைத்தி 
ேது. படையினர படை நைவடிகடக ஒனடற முன 
பனடுககும்யபகாது பககாமகாணயைகா அணியினரும் எமது 
படைேணியும் சிறபபுச் பெேற்பகாடுகளுகககாக அடழககப 
படுவது வழககம்.

ஓமந்தத் தாக்குதல்
ஓமநடதைப பகுதித் தைகாககுதைலுககுக யகைல் ஜேம்யப 

தைடலடம தைகாஙகினகார. ஓமநடதை முதைனடம வீதியில் 
புலிகளகால் அடமககபபடடிருநதை வீதித் தைடைடே 
உடைத்து அழிபபயதை அநதைப படை நைவடிகடகயின 
யநகாககமகாக இருநதைது. இதைற்ககாக 3 நகாள்கள் அல்பகாப 
படைேணியுைன யெரநது பயிற்சிகடள எடுத்யதைகாம். 60 
யமகாடைகார டெககிள்களில் வவுனிேகாவில் இருநது புறப 
படடு அதிரடிேகாகப புலிகளின நிடலகடளத் தைகாககிவிடடு 
40 நிமிைஙகளில் மீணடும் வவுனிேகாவுககுச் பெல்வயதை 
எமது திடைமகாக இருநதைது.

புலிகளின பகாடதைத் தைடைககு வைகககாகப புலிகளின 
கடடுபபகாடடுப பகுதிககுள் உலஙகு வகானூரதி மூலம் 
அல்பகாப படைேணியினர இறஙகுவகாரகள் எனறும் நகாம் 
முனனரஙகில் தைகாககுதைடல நைத்தும்யபகாது இறககபபடை 
அல்பகா அணியினர புலிகளின அரணுககுப பினபுறமகாகத் 
தைகாககுதைடல நைத்திேவகாறு முதைனடம வீதிேகால் வவு 
னிேகா திரும்புவது எனறும் திடைமிைபபடைது. 

நகாஙகள் தைகாககுதைடல நைத்தி உள்யள புகுநதையபகாது 
புலிகளின பபரிே களஞ்சிேெகாடல ஒனறு அஙகிருநதைது.  

இலஙடகக ககாவல்துடறயினரிைமிருநது டகபபற்றிே 
டரக வணடி, டிரகரர ஆகிேன அஙகு ககாைபபடைன. 
அநதை வகாகனஙகடள எடுத்துச் பெல்ல முடிேகாதைதைகால் 
அவற்டற எரித்யதைகாம். இநதைச் ெணடையில் 45 புலிகள் 
பககால்லபபடைனர. திடைமிடைபடி தைகாககுதைடல பவற்றி 
கரமகாக யமற்பககாணயைகாம். தைகாககுதைல் முடிநது யவகமகா 
கத் திரும்பும்யபகாது எனது யமகாடைகார டெககிளின முன 
சில்லு ஆமட ககார ஒனறுைன யமகாதிேதைகால் தூககி வீெப 
படயைன. ககாேபபடை எனடன உைனடிேகாக மருத்துவ 
மடனககு ஏற்றினகாரகள்

சித்தாண்டித் தாக்குதல்
மடைககளபபுச் சித்தைகாணடிப பகாைெகாடலயில் தைஙகியி 

ருநயதைகாம். பெஙகலடி கறுத்தைப பகாலத்திலிருநது மககா 
ஓேகா வடர பகாடதையின இருமருஙகும் கணககாணிபடப 
யமற்பககாள்ள யவணடும் எனறு எமககுப பணிககபபடைது. 
அநதைப பகுதி ககாடடுப பகுதி. ககாடடுச் ெணடையில் அனு 
பவம் வகாய்நதை கருைகா அணி அஙகு மிகவும் பலமகாக 
இருநதைது. இநதைப படை நைவடிகடகயில் யமகாடைகார டெக 
கிள்களில் பெஙகலடி வீதியிலிருநதை கறுபபுப பகாலத்டதை 
பநருஙகும்யபகாது புலிகள் தைகாககுதைடல யமற்பககாள்வகாரகள் 
எனறு எதிரபகாரத்தையதைகாம். அவவகாறு நைககவில்டல. 
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கறுப்புப் பாலத்தைத தைாண்டி 
3 கிலலா மீற்றர் வ்ை உளலளே 
சென்ற பின்னர் புலிகள தைாக்கி 
்னார்கள. பதிலுக்கு நாஙகளும் 
தைாக்கில்னாம். எமக்குப் பின்னால் 
கப்்டன கீம் பல்ல தை்ல்மயி 
லா்ன ஆமட் கார் ப்்ட அணி 
வந்துசகாண்டிருந்தைது. தைாக்குதை 
லின அலகாைததைால் அந்தை அணி 
பினவாஙகிவி்ட எமது அணி 
மாததிைம் புலிகளின பகுதிக்குள 
நின்றது. புலிகளின ஆர்.பி.ஜி. 
தைாக்குதைலில் எமது ப்்டப்பிரிவில் 
ஒருவருக்கு இடுப்புக்கு லமற 
பகுதி துண்்டா்டப்பட்்டது. லமாட் 
்டார் ்ெக்கிளும் அவைது கால் 
களும் 25 மீற்றர்களுக்கு அப் 
பால் தூக்கி வீெப்பட்்ட்ன. அந்தைத 
தைாக்குதைலில் எமது 8 லமாட்்டார் 
்ெக்கிளக்ளேப் புலிகள ்கப் 
பறறி்னர். எமது அணி ஓரி்டத 
துக்கு லவகமாகச் செனறு தைாக் 
கும் ப்்டயணிலய தைவிை அந்தைப் 
பகுதி்யத தைக்க ்வக்கலவா, 
நி்லசகாளளேலவா எந்தை ஏறபா 
டும் இல்லாதை அணி.

லவறு வழியினறி லமாட்்டார் 
்ெக்கிளக்ளேப் லபட்டுவிட்டு 
களேப்புத தைண்ணீருக்குள இ்றஙகி 
ல்னாம். லதைஙகாய் உரி மட்்்ட 
க்ளே எடுததுத தை்லக்கவெம் 
லபால தை்லயில் ்வததுக் 
சகாண்டு தைண்ணீருக்குள இருந் 
லதைாம். அவவாறு பதுஙகியிருந்தை 
லபாது எமது அணியில் ஒருவ்ை 
வாவியிலிருந்தை முதை்ல கடித 
தைது. அவைது முழங்கக்குக் 
கீழா்ன பகுதி்ய முதை்ல கடித 
துக் சகாண்டு லபாய்விட்்டது. 
அதிகம் குருதி சவளிலயறியதைால் 
காயத்தைத துணியால் சுறறிக் 
கட்டிக் குருதி லபாவ்தைக் கட்டுப் 
படுததில்னன. ெம்பவம் ந்டந்தை 
லபாது இைவு 2 மணி.

நாம் எஙகு நிறகில்றாம் எனறு 
அ்்டயாளேம் காண முடிய 
வில்்ல. செஙகலடிப் பகுதியில் 
நின்ற ப்்டயி்னரி்டம் செஙகல 
டிப் பகுதி்ய அ்்டயாளேப்ப 
டுததுவதைறகாகக் கான பைா்ல 
ற்்ற அடிக்குமாறு சதைா்டர்புக் 
கருவியில் கூறில்னன. அவர்க 
ளும் அவவால்ற அடிததைார்கள. 
அ்தை ்வததுச் செஙகலடித 
தி்ெ்ய அறிந்து சகாண்ல்டாம். 
கா்ல 7.30 மணியளேவில் அவ 
வி்டத்தை அ்்டந்லதைாம். முதை்ல 
கடிததைவ்ை சபாலன்னறு்வ 
மருததுவம்்னக்கு அனுப்பி 
ல்னாம்.       (சதைா்டரும்)

யாழப்பாணததைவர்கள அதிகம் உண்பது புழுஙகல் அரிசி 
எனகி்ற குததைரிசிச் லொ்றாகும். குததைரிசி்யப் சபாதியாக்கி 

விறப்்ன செய்யும் நிறுவ்னஙகள யாழப்பாணததில் அதிகரிததிருக் 
கின்ற்ன. கிலலாவுக்கு 300 ரூபா்யத தைாண்டியதைாக அவறறின வி்ல 
அண்்மய காலததில் அதிகரிததிருந்தைது. குததைரிச் லொற்்ற மதிய 
உணவாக உளசளேடுக்கப் பழக்கப்பட்டுவிட்்ட நம்மவர்கள இதை்னால் 
சபரிதும் பாதிக்கப்பட்்டார்கள. இப்லபாது வி்லலயற்றம் ெறறுத தைளேர் 
வ்்டந்துளளேது. குததைரிசி்ய அதிகம் உண்ணப் பழக்கப்பட்டுக்சகாண்்ட 
நம்மவர்கள சவள்ளேயி்ன மறறும் சவளிநாடுகளில் இருந்து இ்றக்கு 
மதி செய்யப்படுகின்ற அரிசி வ்கக்ளேயும் நுகர்கி்றார்கள. உள 

ளூர்த தைானிய வ்கயில் தைஙகியிைாது 
சமல்ல சமல்ல மக்களின நுகர்ச்சி சவள்ளே 
இ்ன அரிசிகளின பக்கம் திரும்பிக் 
சகாண்டிருக்கின்ற இந்தைத தைருணததில் 
சநல் மாததிைமல்லாமல் எந்தைசவாரு 
தைானிய வ்கயா்னாலும் அ்தைப் பட்்்ட 
தீட்டும்லபாது அதிலிருந்து கி்்டக்கின்ற 
ஊட்்டஙகள கு்்றவ்்டயும் எனகி்ற 

விழிப்புணர்்வ ஏறபடுததை லவண்டிய லதை்வ எழுந்துளளேது.

புழுங்கல் அரிசி என்கிற ்கருவாட்டரிசி
சநல்்ல அவிக்கும்லபாது சநல் மணிகள பூரிப்ப்்டந்து - 

உ்்டந்து உமிக்கு உளலளேயிருக்கும் அரிசி சவளிதசதைரியும். அ்தை 
சவயிலில் உலை ்வததுப் பின்னர் உமி்ய நீக்கித தீட்டிச் லொற 
றுக்குப் பயனபடுததுகி்றார்கள. இ்தைலய குததைரிசி அல்லது புழுஙகல் 
அரிசி எனகி்றார்கள. அரிசி்ய சநல்லு்டன லெர்தது அவிதது 
சவயிலில் உலைவிட்டு எடுததுப் பததிைப்படுததிப் பயனபடுததுகி்றார்கள. 
கிட்்டததைட்்ட சவயிலில் உலை ் வததுப் சபற்ற கருவாட்டுக்கு ஒததை 
மு்்றயில் புழுஙகல் அரிசி தையாைாகி்றது. இ்தைலய பின்னர் லொ்றாக்கி 
உண்கி்றார்கள. 

சவள்ளேயி்ன அரிசிகளு்டன ஒப்பிடு்கயில் புழுஙகல் அரிசி 
அதிக ெததுக்ளேக் சகாண்டிருந்தைாலும் அரிசி்யச் சூழந்திருக்கின்ற 
தைவிட்்்டப் பட்்்ட தீட்டிப் பாவிப்பதைால் அதைன முழு ஊட்்டத்தையும் 
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இழக்கும் வாய்ப்பை நம்்மவர்களே 
ஏறபைடுத்துகிறார்கள். அதி்க தவிடு 
்கயர்பபுச் சு்வ்ய ஏறபைடுத்தும் 
என்று சு்வக் கு்ற்வக் ்காரணம் 
ச�ால்லித் தவிட்டைத் தவிரக்கி 
றார்கள்.  

பட்டை தீடடும் பழக்கம்
தானியங்கள் ்மறறும் அரிசி வ்்க 

்க்ே்ப பைட்டை தீடடும் பைழக்்கம் 
எவவாறு ஏறபைடடைது என்று சதரி 
யாவிடினும், சதாடைக்்க ்காலங்களில் 
தவிடு அதி்கமுள்ே சநல் அரிசிச் 

ள�ாற்றளய அதி்கம் முன்ளனார்கள் 
உள்சேடுத்து வந்துள்ேனர என்கிற 
்கருத்து்ப பைரவலா்கக் ்காண்பபைடுகிறது. 
ஆனால் இ்பளபைாசதல்லாம் சு்வ 
்யக் ்காரணம் ்காடடித் தானியங்கள் 
அதி்கம் பைட்டை தீடடை்பபைடுகின்றன. 
இவவாறு பைட்டை தீடடை்பபைடுவதால் 
அதி்கேவான ஊடடைச் �த்துக்்கள் 

இழக்்க்பபைடுகின்றன. இதனால் ளநாய 
வாய்பபைடுவது அதி்கரிக்கிறது. இந்த 
விடையம் ஆராயச்சி்கள் மூலம் 

்கண்டுபிடிக்்க்பபைடைவில்்ல. முதலாம் 
உல்க்ப ளபைாரக் ்காலத்தில் தறச�ய 
லா்கத் சதரியவந்திருக்கிறது.

பட்டை தீடடைடாத தடானியங்களடால்
அதி்க ஆயுள்
முதலாம் உல்க்ப ளபைாரக் ்காலத் 

தில் சடைன்்மாரக்கில் உணவு்ப பைற 
றாக்கு்ற ஏறபைடடைளபைாது அ்த 
ஈடுச�யவதற்கா்கத் தானியங்க்ே்ப 
பைட்டை தீடடைாது முழு்்மயா்க 
அ்ரத்து நு்கரவுக்கு விநிளயாகித் 
திருக்கிறார்கள். உமி, தவிடு என்பைன 

வற்ற நீக்்கா்மல் ்மாவாக்கியதால் 
20�தவிகித உணவுறபைத்தி அதி்க 
்மா்கக் கி்டைத்திருக்கிறது. அதனால் 
உணவு்ப பைறறாக்கு்ற சநருக்்கடி 
்யச் �்மாளித்திருக்கின்றனர. அடு 
த்த ஆண்டில் சடைன்்மாரக் ்மக்்களின் 
இற்பபு வீதம் 35 �தவீதம் கு்றந்து 

்காண்பபைடடுள்ேது. இதறகுரிய ்கார 
ணத்்த ஆராயந்தளபைாது பைட்டை 
தீடடைாத ்மா்வ உண்டைதால் நீரிழிவு, 

்மார்டை்பபு, சதாறறுளநாய ஆகிய 
ள ந ாய்கள்  கு்றந்திரு்பபைது 
சதரியவந்தது. நீரிழிவு, குருதிக் 
ச்காதி்பபு, புறறுளநாய ஆகிய ளநாய 
்களுக்கு அடி்பபை்டைக் ்காரணியா்க்ப 
பைட்டை தீடடிய தானியங்கள் இருக் 
கின்றன என்று ்கண்டைறிய்பபைடடைது.

பைட்டை தீடடை்பபைடடை தானியங 
்க்ே உண்பைதால் குருதியில் சீனி 
யின் அேவு அதி்கரிக்கிறது. இதனால் 
இன்சுலின் அதி்க்மாகிக் ச்காழு்பபு 
அதி்க்மா்கக் குருதியில் ளதான்றிக் 
குருதிக் குழாய்க்ே நிர்பபுகிறது. 

இ்தவிடை்ப புறறுளநாய ளபைான்ற 
ளநாய்களுக்கும் வழிளயறபைடுத்துகி 
றது. பைட்டை தீடடும் தானியங்கோல் 
உடைலுக்கு ஆளராக்கியம் இல்்ல 
என்கிற இந்தத் த்கவல் தறச�யலா்கக் 
்கண்டுபிடிக்்க்பபைடடைது.

தானியங்க்ே்ப பைட்டை தீடடுவ 
தால் தூய்்மயான, சுத்த்மான, நல்ல 
நிறமுள்ே உணவு கி்டைத்தாலும் 
அது ஆளராக்கிய்மறற - ஊட 
டைங்க்ே இழந்த உணவு என்பை்தக் 
்கவனத்தில் ச்காள்ேத் தவறக்கூடைாது. 
பைட்டை தீடடைாத தானியங்கள் இயல் 
பைா்களவ அழுக்கு்பளபைான்ற பைழு்பபு 
நிறத்தில் ்காண்பபைடுவதால் அவற 
்ற்ப பைட்டை தீடடி சவண்்்ம நிற 
்மாக்கி்ப பையன்பைடுத்தும் பைழக்்கம் 
நம்்மவர்களின் இயல்பைாகியிருக்கிறது. 
இது ஆபைத்தானது என்பை்த இனி 
யாவது உணரளவண்டும். அவவாறு 
உணரும்ளபைாது புழுங்கல் அரிசி்ய்ப 
பைட்டை தீடடைா்மல் பைாவிக்்க முறபைடு 
வதுடைன் சநல்்ல உ்டைத்து உ்டை 
யல் அரிசி்ய்ப பையன்பைடுத்துளவார 
நம்்மத்தியில் அதி்கரித்திரு்பபைர. 

பட்டை தீடடைடாத மடா்ை 
உணடைதடால் நீரிழிவு, மடார்டைப்பு, 
ததடாற்றுந�டாய் ஆகிய ந�டாய்்கள் 
கு்ைந்திருப்பது ததரியைந்தது.



thukyu; 27
  24 - 30 புரட்டாதி  2022
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அண்டைக்கு மூளாய் ஆஸ்பத்திரியி்ை 
என்ரை வருத்்தம�ாணடுக்கு மடைாக்ரைர் ஒரைா 

ளிட்டை காடடுவம�ணடு மவளிக்கிடடைன. முருககச 
ருக்கும் வடடுக்ககாட்டையி்ை ஒரு அலுவலிருக் 
மகணடு மசான்னது நி்்னப்பு வரை ''வாவன க்பாவம்'' 
எணடைன. வந்தார். ரைணடு க்பரு�ாய் சங்குகவலி வய 
லுக்கா்ை க்பாய் சீரைணிச் சநதியி்ை ஏறி கா்ரைநகர் 
க�ாடடைா்ை க்பாவம�ணடு மவளிக்கிடடைம்.

சீரைணிச்சநதி வ்ரைக்கும் சும்�ா மசாலைக்கூடைாது 
்பாருங்ககா �ணகவ்தான, ஒரு க்ரைச்சலுமில்ை. அங் 
கா்ை இ்டைக்கி்டையி்ை ்பாத்்தால கிணடிக் கிளறித் 
்தான கிடைநதுது. ''என்னப்்பா கதிகரைசண்ணை! ்பழசு 
க்ள ��நதிடுவம�ணடு விடடுக்கிடைக்ககா?'' எணடைார் 
துள்ளி விழுந்த ஒரு இடைத்தி்ை முருககசர். ''அப்பி 
டிகயா! இலைாடடில உந்த ்ப�க்கி�்வ்ய நி்தா்னத் 
துக்குக் மகாணடு வரைகவா ம்தரியா்தப்்பா.. இறுக்க�ாப் 
பிடிச்சுக்மகாணடிரு'' எணடை்படி க�ாடடி்ை கவ்ன�ாயி 
ருந்தன.

அதி்ை கா்ரைநகர் க�ாடடி்ையிருநது �லைாகம் 
க்பாகி� க�ாடடுப் பிரியி� சநதியி்ையிருநது மூளாய்க் 
குப் க்பாகி� வ்ரைக்கும் என்ரை வாழக்்கயி்ை 
காணைா்த ககள்விப்்படைா்த ககவைத்தி்ை கிடைநதுது 
க�ாடடு. ''என்னப்்பா கதிகரைசு எந்த உைகத்தி்ை நிக் 
கி�ம்? உ்னக்ககதும் விளங்கூக்தா?'' எணடு ககடடைார் 
முருககசர். நான க்்தக்கி� மூடடி்ை இல்ை. கிடைங் 
குகள் கலலுகள் எணடு விைத்தி�தி்ை்தான என்ரை 
முழுக் கவ்னமும். ''க்்தக்கி�்்த விடடிடடு கவ்ன�ா 
யிரு'' எணடைன. ்பாவம் க்பசா�லிருந்தார்

சங்கா்்ன ரைவுணுக்்க்தான க�ாடடு வலுக�ாசம். 
ம�துவாய் க்பாய்க்மகாணருந்தம். ''என்ன கதிகரை 

சண்ணை கிடைங்குக்ள எணணுறியகள?'' 
எணடை குரைலுக்கு டைக்மகணடு நிப்்பாடடி� 
அவசரைமிலைா�கை நிணடிடடைன. கிடடைத் 
்தடடை உருடடு� கவகந்தாக்ன? அ்தா்ை 
நிக்கி�து வசதியலகை? சங்கரைப்பிள்்ளயர் 
்சக்கிகளா்டையும் ஒரு சிரிப்க்பா்டையும் 
நிணடைார். ''அடை எங்கடை சங்கரைப்பிள்்ள 
யண்ணை! என்னப்்பா காப்ம்பற் க�ாடடு......'' 
எணடுமகாணடு இ�ங்கி நாரி்ய நிமித் 
தி்னார் முருககசர்.

''க்டைய்ள அகடடி வடிகான மவடடி 
்னாத்்தான க�ாடடு எணடைாங்கள். கானு 
மில்ை க�ாடடுமில்ை...'' எணடைார் 
எரிச்சகைா்டை சங்கரைப்பிள்்ளயர். 
''முநதிக்கூடை இப்பிடிக் ககவை�ாயில்ை, 
என்ன?''  எணடு நான ககடடைன. எரிச்ச 
கைா்டை ''பின்்னமயன்ன கதிகரைசண்ணை 
கிடைந்த்்தக் கிளறியலகை நாச�ாக்கிக் 
கிடைக்குது. முநதிமயணடைால விைத்திக் 
கிைத்தி க்பாக வரை முடிஞசலகை கிடைந்தது. 
இப்்ப �்ழ ம்தாடைங்கடடைன, ்பள்ளம�து 
கிடைங்மகம்தணடு ம்தரிய�ல என்ன நடைக் 
கப்க்பாகுக்தா?'' எணடைார் ம்பருமூச்்ச 
விடடை்படி.

''ஏன ம்பரியாக்கமளாருத்்தரும் இந்த க�ாட்டைப் 
்பாவிக்கி�தில்ைகயா?'' எணடு முருககசர் ககடடைார். 
''விைத்தி இஞசா்ை நிலைப்்பா'' எணடு ்ப்தடடை�ாய்ச் 
மசான்னார் சங்கரைப்பிள்்ள. நான க்ரைகயா்டை நல 
ைாய் விைத்்தவும் ்ப�ந்தடிச்ச்படி டிப்்பமரைாணடு க்பாச் 
சுது ்பக்கத்்தா்ை. புழுதி சுழணமடைழும்பி மூடிச்சுது. 
அது க்ையி� கநரைம் ்பாத்்தால ரைணடு ம்பாலிஸகா�ர் 
புழுதி்ய ் கயா்ை விசிறிக்மகாணடு நிணடிடடு ்தங் 
க்டை ்பயணைத்்்த ம்தாடைங்கிச்சி்னம். ''்பாவங்கள் அது 
க்ள டிப்்பர்கா�ர் �திக்கி�ாங்ககளா ்பாருங்ககா?'' 
எணடைார் சங்கரைப்பிள்்ளயர்.

''இவங்களிலைாடடியும் இவங்க்டையாக்கள் அவங் 
க்டை கூடடைாளியளாயலகை இருப்்பங்கள்...'' எணடு 
முருககசர் வா்ய மூடையில்ை சீரீபீ ்பஸமசாணடு 
டிப்்பர் எப்பிடிப் க்பாச்கசா அ்்தவிடைக் மகாஞசம் கவக 
�ாப் க்பாய் ்பஸ ஸரைாணடுக்்க பிக�க் இழு்படடை நிண 
டுது. ''்பாத்தியகளா இதுகளுக்்க ்தப்பியும்்தான நடை 
�ாடைகவணடிக் கிடைக்குது என்ன?'' எணடைன. சிரிச்சி்னம்.

நாங்கள் வந்த காரைணைத்்்தக் ககடடை சங்கரைப்பிள் 
்ளயர் பிைத்்தாச் சிரிச்சார். ''இதுக்கக சலிக்கிறியள் 
உங்கா்ை என்னணடு க்பாகப்க்பாறியகளா?'' எண 
டிடடு பி�கும் சிரிச்சார். ''ஏ்னப்்பா மசாலலிப்க்பாடடுச் 
சிரிச்சால நாங்களும் சிரிப்்ப�லகை?'' எணடை ககடடைார் 
முருககசர். ''இ்்தவிடை வலு தி��ா்ன கிடைங்குகள், கல 
லுகள், ்பள்ளங்கள் உங்க்ை்தான கிடைக்கு. அ்்தவிடைப் 
ம்பருக்கன கலலுக்ள க�ாடடி்ை மகாடடி காயவும் 
விடடுக்கிடைக்கு'' எணடைார் எரிச்சகைா்டை சங்கரைப்பிள் 
்ளயர்.

முருககசர் என்்ன ஒரு �ாதிரியாப் ்பாத்்தார். ்பாவ 
�ாக் கிடைநதுது. ''இஞசார் முருககசு வருத்்தம் கூடிச் மசத் 
்தாலும் ்ப�வாயில்ை. உன்ரை வடடுக்ககாட்டை 
அலுவகைா்டை திரும்புவம் என்ன?'' எணடைன. முரு 
ககசற்்� முகத்தி்ை ஒரு மினுக்கம். சங்கரைப்பிள்்ளய 
ரிட்டைச் மசாலலிக்மகாணடு மவளிக்கிடடிடடைம்.

இதுதான் முடிவ�ா?



நாம் எதையும் ஏலவேயிருக்கிற அலலது 
நம்புகிற கற்பனாச் சட்டகஙகளுக்கூ்டாகப் 

்பார்க்கிற நிதலதை இருக்கிறேதை அது தைா்ட 
ைப்்படும்ேதை 'நான்' என்கிற யைார்்தைமும் அை 
னது இயலுதைகளும் உணைப்்ப்டமுடியாை நிதல 
வயதைா்டரும். யைார்ைைாயுள்ள நானும் எனக்குள 
வ்ளவய குடியிருக்கும் நானும் ஐக்கியப்்படும்ேதை 
நிதலயாைல என்்பது விலகிய்படிவய தசன்று 
தகாண்டிருக்கும். வேறு ேழிகள தைன்்ப்டாவையி 
ருக்கும்.

நிதலயாைல என்்பதும் ஒரு ேதகப்்பட்ட துறோ? 
நிதலயானது என்று குறிப்பிடடு ேடிேம், குணம்,  ்பண்பு 
எனக் கருைக்கூடியைான ஏதும் உள்ளனோ? நிதலயான 
தைன்று ஒன்று இருக்கிறைா? அப்்படியிருக்கக்கூடிய 
ோய்ப்புகவ்ளதுைாயினும் உள்ளைா? ஆக, நிதலயானது 
்பறறி உணர்ச்சி த்பாஙகப் த்பாஙகப் வ்பசுகிவறாம். அவை 
ோயால நிதலயாதை ்பறறியும் வ்பசுகிவறாம். எது விசு 
ோசைாக நாம் வ்பசியது? நிதலயாைலா? நிதலயாதையா?

க்டவுள என்கிற ைனிை உருோக்க்தது்டன் ஐக்கியைா 
ைல என்்பதை நிதலவ்பறத்டைல எனக் தகாண்்டாடுகி 
வறாம். அைறகாகவே துறவு வைறதகாளேைாகக் கூறி 
அைாேது ஆதசகத்ள்த துறப்்பைாகக் கூறிய்படிவய 
வ்பைாதச தகாண்்டதலகிவறாம். அதுைான் யைார்்தைம். 
ஆனால ஏறக ைறுக்கிவறாம். உருேகிக்கப்்பட்ட ஒன்று 
்டன் ஐக்கியைாைல என்்பது எஙவக சா்ததியைாகும்? ைன 
திலுள்ள ஒன்று்டன் என்்பதை ைறந்து அலலது ைறு்தது 
எஙதகஙவகா அதலகிவறாம். அவே்ளவுைான்.

நிதல்தைல என்்பது அப்்படிவய ைாறறதைதுவுவை 
இன்றி்த தைா்டர்ந்தும் இருப்்பது என்றால அப்்படி எடு்த 
துக்தகாண்்டால நிதலயாதை என்்பது ைாறுேது. ைாற 
றஙகளுக்கு உட்படுேது. ைாறறதைான்வற ைாறாைது 

என்கிவறாவை அது என்ன? எைதன நிதல்தைல 
என்கிவறாம்? அது என்ன? எைக்குள நாவை 
முைண்்பாடுகத்ள்த வைாறறுவி்தது எைக்கு 
நாவை எைக்குள நாவை வ்பாைா்டகிவறாம். அறிந் 
தும் அறியாைலும் தைா்டர்கிற சிக்கலு்டன்ைான் 
நா்ளாந்ைம் அலலாடுகிவறாம் என்்பதை உணை 
முடிகிறைா?

எந்ைதோரு வி்டயமும் அப்்படிவய இருப்்ப 
திலதல. ைனக்குள்ளாகவே அழிகிறது. உரு ைாறு 
கிறது. குதறகிறது. கூடுகிறது. ஓன்று எப்வ்பா 
துவை அதுோகவே இருந்துவிடுேதிலதல. 
எனக்வக ஒவதோரு த்பாழுதிலும் வேறுவேறான 
்பதிதே அலலது அனு்பே்ததை்த ைைக்கூடியைா 
கவே ஒவதோன்றும் இருந்து ேருகின்றன. என 
தும் பிறனதும் என்கிறைான ஒன்று எப்த்பாழு 
துவை த்பாருந்தி ேைக்கூடிய சா்ததியஙகவ்ளதும் 
இருக்குைா? ஆக நிதல்தைல என்்பைறகான த்பறு 
ைானம் என்ன?

நிதலயாதை அலலது ைாறுைல என்்பது எ்த 
ைதகயது? அைறகான காலபிைைாணம் எவே 
்ளவு? கணிப்பி்ட முடியுைா? அ்ளவு வகாதலன்வற 
ைாேது உண்்டா? எப்வ்பாைாேது சிந்தி்ததிருக்கி 
வறாைா? நாம் ைாறுைல என்்பதை முன்னிறுந்ை, 
ஒன்று அப்்படிவய இருக்கக்கூ்டாது என்்பைாக 
ேலிந்து நம்்பதேக்கப்்பட்டேர்க்ளாக அலலது 
நம்பியேர்க்ளாகவே இருக்கிவறாம். முன்னிருந்ை 
ஒன்று ்பறறிய வி்ளக்கஙகள அறறு ேலிந்து ைாறறி 
வி்ட்த துடிக்கிவறாம். அது ைாறறைா? இலலவே 

யிலதல அது சிதைப்பு. அழிப்பு. எதையும் ைாறறக் 
கூ்டாைா?

ைாறறம் என்்பது வைதே கருதியது. ைன்னியல்பாக 
்படிமுதறதயாழுஙதகான்றில ஏற்ப்ட வேண்டியது அே 
சியைானது. காலதைடு்தது்த ைன்தன ஓை்ளவு ைக்கதே்த 
துக்தகாண்டு நிைானைாக நகர்ேது. காலமும் சூழலும் 
சந்ைர்ப்்பமும் த்பாருந்தியைாக இருப்்பது. இைவு ்படுக் 
தகக்குச் தசலதகயில இருந்ை ஒன்று காதல துயிதலழு 
தகயில நிகழ்ந்திருக்க ோய்ப்்பானைாக இருக்கவே முடி 
யாைது. அைசியலில அலலது ேணிக்ததில சா்ததியைாயி 
ருக்கலாம். தகாளதக அலலது கரு்தது நிதலயில அலல. 
ஆனால அப்்படியும் நம்பியதலகிவறாம் என்்பதும் 
யைார்்தைைானது.

நாம் ேலிந்து ைாறறவித்ளேது அழிப்வ்பைான். அது 
ஆதசேயப்்பட்டது. ஆதசதய்த திருப்்பதிப்்படு்தைதேன 
முயலப்்படுேது. திருப்திதயன்கிற ஒன்தற அத்டேது 
ைடடுைலல அண்மிப்்பவை கடினைானது என்்பவை 
யைார்்தைைாயுள்ளது. ஆனால நம்்ப ைறுக்கப்்படுகிறது. 
ைாறற்ததை ஏற்படு்ததுைல என்்பது காலஙகுறி்தது தசய்து 
வி்ட முடியாைதைான்று என்்பதைக் கேன்ததில தகாள 
ேது அேசியைானது. ேலிந்து ஏற்படு்தைப்்பட்ட ைாறற 
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மென்பது அனேகொக நீண்டகால 
விளைவுகளை ஆன�ாக்கியொே 
தாகக் மகாணடிருக்குொ என்பதும் 
கவேத்திமலடுக்கப்ப்ட னவணடி 
யனத.

ொற்றமென்பது எபன்பாதுனெ 
ெேத்திோனலனய அைவி்டப்படுகி 

்றது. ொ்றாததுஎன்பதும்கூ்ட அவவா 
்றாேனத. இவவி்டத்தில் ொறறினேன 
எனன்றா ொறிவிடன்டன எனன்றா 
உரிளெ ்பா�ாடடுவது எப்படினயா 
ொற்றவில்ளல ொ்றவில்ளல எனன்றா 
மகாண்டாடுவதும். இ�ணடுனெ அ்பத் 
தொேளவ. அ்பத்தொே நிளேபபு 

கைாகனவா அதன வழியாே விளை 
வுகைாகனவா இருக்கின்ற ஒன்றால் 
ெேளத அளெதிப்படுத்திவி்ட முடி 
யுொ? அ்பத்தொேளவ என்பதுதான 
எனே? சிந்திபன்பாம்.

ஈழத் தமிழரகளின 
ன்பச்சுவழக்குத் 

தமிழாகடடும், ்பாவளேத் 
தமிழாகடடும் சில தனிப 
்பணபுகளைக் மகாணடிருக் 
கி்றது. தமிழ் மொழி எனறு 
்பாரக்ளகயில் அயலிலுளை 

தமிழ்்ாடு, ஈழம் ஆகியே மொழிக் கட்டளெபபில் 
ஒருமித்திருந்தாலும் தமிழகத் தமிழரகளின ன்பச்சு 
மொழிக்கும், ஈழத் தமிழரகளின ன்பச்சு மொழிக்கும் 
நிள்றய வித்தியாசஙகள, னவறு்பாடுகள இருக்கின்றே. 
அளதபன்பாலனவ ெளலயகத் தமிழரகளின ன்பச்சுமொ 
ழிக்கும் யாழ்ப்பாணத் தமிழரகளின ன்பச்சுமொழிக்கும் 
உள்ாட்டைவில் அந்த னவறு்பாடு நீடிக்கி்றது. ஆோல், 
தமிழக ெறறும் ெளலயகத் தமிழரகளுக்குள ஈழத்தமிழ்ப 
ன்பச்சு வழக்கு ெறறும் மொழியியல் ஊடுருவாதிருக்கின்ற 
நிளலயில் தமிழக ெறறும் ெளலயகத் தமிழ்ப ன்பச்சு 
மொழிகள, ்பாவளேச் மசாறகள ஈழ ெறறும் யாழ்ப்பாணத் 
தமிழரகளுக்குள அதிகம் ஊடுருவியிருக்கின்றே. இது 

ஈழத் தமிழரகளின தனித்துவ மொழிளயக் கலபபுப 
்பண்பாடடுக்குள மகாணடுனசரக்கி்றது.

இந்தியப் பேச்சும�ொழிக் கலப்பு
இலக்கியம், சினிொ, ஆள்ட - அணிகலன, ச்டஙகு 

கள எேப ்பலவறள்றயும் அயல் ் ா்டாே இந்தியாவிலி 
ருந்து ் கமலடுத்துக் மகாளளும் ்பழக்கத்ளதக் மகாண 
டிருக்கின்ற ஈழத்தவரகள தெக்குரிய தனித்துவத்ளத - 
அள்டயாைத்ளத இவறறின மூலம் இழந்து வருகி்றாரகள. 
மதாளலக்காடசித் மதா்டரகள, மதனனிந்திய சினிொக்கள 
இதில் ம்பரியைவில் ்பஙகாறறுகின்றே. அடிெட்ட ெக் 
களை அதிகம் உளளீரப்பது இளவனய. இளதபன்பாலனவ 
கறறுத்னதரந்த, ெறறும் எழுத்துத் துள்றயில் ஈடு்படுகின்ற 
ஈழத்தவரகளை இந்திய இலக்கியப ்பரீடசயம் ்பறறியி 
ருக்கி்றது. அந்த வளகயினலனய சாதா�ண ெக்கள 
மதா்டஙகி எழுத்தாைரகள, ஊ்டகஙகள எே அளேத்து 
ெட்டஙகளிலும் ஊடுருவியிருக்கி்றது 

இந்த மொழிக் கலபபு - இந்திய மொழிக் கலபபு என 
்பது - ் ாகரீகெள்டந்த ெறறும் எடுப்பாே தனளெளயக் 
மகாணடிருக்கி்றது எனும் ஒரு வளகப பி�ளெளயத் 
னதாறறுவித்தவாறு புழக்கத்தில் காலூனறியிருக்கி்றது. 
ம்பருந்னதசொே அஙகு ஏற்படுகின்ற ் கரீக முனனேற்ற 
ொகவும் அளதக் கருதும் நிளலயிருக்கி்றது. யாழ்ப்பா 
ணத்திலிருந்து மகாழும்புக்குச் மசனறு சிலகாலம் தஙகு 
னவார ெளலயகத் தமிழ்ப ்பாணியில் களதக்கும் நிளல 
ளயயும், இந்தியா மசனறு திரும்புனவார தமிழகப ன்பச்சு 
வழக்குச் மசாறகளைக் காவி வரும் ்பழக்கத்ளதயும் 
மகாணடிருக்கின்றேர. தவி� இவவிரு அயலாரும் ஈழத் 
தமிளழக் காவிச் மசல்லும் ்பழக்கத்ளதக் மகாணடிருக்க 
வில்ளல.

எழுத்துக் கலப்பு
இந்தியாவில் தறன்பாது நிலவுகின்ற ன்பச்சு மொழி 

என்பது பிரித்தானியரகளின காலணியாதிக்கத்துக்குப 
பினேர ம்பருெைவில் ஆஙகிலமொழிக் கலபள்பப 
ம்பற்றதாக இருக்கி்றது. ஈழமும் பிரித்தானியக் காலணி 
யாதிக்கத்துக்குக் கீழிருந்த னதசொோலும் ஈழத் தமிழ் 
என்பது ஆஙகில மொழிக் கலப்பற்ற சுனதசத் தனளெயு 
்டன ்பல காலம் நீடித்தது. அணளெக் காலொக அந்த 
நிளல ொறியிருக்கின்றது.  பிரித்தானிய ஆஙகிலக் கலப 
்பாேது தமிழகத் தமிழ்ப ன்பச்சு மொழியு்டன கலந்திருந் 
தாலும் பிரித்தானிய ஆஙகிலத்திலிருந்து விலகி இந்திய 

தமிழ் பேசுப�ோம்
ஈழத் தமிழில் பேசுப�ோம்

மேொன்னி
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ஆங்கிலம் என்று கூறுமளவுக்கு ஆங்கிலம் 
கூட இந்தியாவின் தனிததன்்மயுடன் 
வளரந்தது. அதுவவ ஈழததவர்களுக்குள்ளும் 
ஊடுருவியுள்ளது. ஆவேஞ் (ஒவேஞ்), ஜாரச் 
(வஜாரச்), டாரச் ் லற் (வடாரச் ் லற், வோரச் 
்லற்), ஜாமீன் (பி்ை), பு்கார (மு்ைப் 
பாடு), நரஸ் (வநரஸ் - தாதி) எனப் பல 
ச�ாற்்களில் மாற்ைங்்க்ள ஈழத தமிழ் 
சபற்றுக்ச்காண்டிருக்கிைது. 

குறிப்பா்க ஆங்கிலததில் ஓ (O) என்பதன் 
உச்�ரிப்்ப இந்தியத தமிழர்கள் ஆ என்று 
உச்�ரிக்கிைார்கள். அதவதாடு நாம் அப்பிள் 
என்ப்த அவர்கள் ஆப்பிள் என்கிைார்கள்.. 
ஆங்கிலததில ் வ (Y) என்ப்த சவாய், 
ஒய் என்கிைார்கள். எச் (H) என்ப்த செச் 
என்கிைார்கள். அவர்களின் இந்த மாற்ைங் 
்க்ள இங்கு �ாதாேை மக்்க்ளவிட ஊட 
்கங்்கள் பயன்படுததிவருவதுதான் அதி்க 
மா்க இருக்கிைது. தன்னிச்்�யா்கத தமது தமி 
ழில் விருததி ்காைாத நி்லயும், இந்திய ந்க 
சலடுக்கும் நி்லயுவம இ்த அதி்கப்படுதது 
கிைது.

பேச்சு வழக்கு
ஜாக்கிே்த (்கவனம்), ஜாலி (�ந்வதா�ம், 

மகிழ்ச்சி), லாரி (சலாறி), சஜயிததல் (சவற் 
றிய்டதல்), ''ச்கததா வாழனும்னு ஆ�ப் 
படவடாம் முடியல'', ''பாதிக்்காலம் வபாய் 
டிச்சு...'' ''நம்மகிடட ச�ற் ஆகும்னாங்்க'' குடிக் 
்கனும், படிக்்கனும், எடுக்்கனும், சோம்ப, ்கறி 
அள்ளி ் வடி, ் நடடு புள்ளா என இந்தி 
யத தயாரிப்புக் ்காரடடூன்்க்ளப் பாரக்கும் 
சிைார்கள் சதாடங்கி இந்தியத சதா்லக் 
்காடசித சதாடர்க்ள இேசிக்கும் சபரிவயார 
வ்ே பல ச�ாற்்கள் வபச்சுசமாழிக் ்கலப்புக் 
குள் ஊடுருவிவிடடன. இ்தவய எழுதது 
வழக்கிலும், மு்கநூல், கீச்�்கம் வபான்ை தளங் 
்களிலும் பயன்படுததத சதாடங்கிவிடடனர. 
குறிப்பு என்று ச�ால்லும் பழக்்கமுள்ள நி்ல 
மாறி ஜாத்கம் என்று ச�ால்லும் நி்ல அதி 
்கரிததிருக்கிைது. வ்ள்காப்பு, சீமந்தம் என் 
கிை ந்டமு்ை்கள் வபாருக்குப் பின்னபான 
்காலததில் அதி்கம் பிேபலமாகியிருக்கின்ைன. 
இவவாைா்கப் பல வ்காைங்்களிலும் தனது 
தனிததுவத்த இழந்து சதன்னிந்தியக் 
்கலப்புக்குள்ளாகிச் சி்தந்துச்காண்டிருக் 
கிைது ஈழததமிழ். 

இந்திய மற்றும் தமிழ்கத சதாடரபு்கள் 
மூலவம ஈழததின் ்க்ல, ்கலா�ாேம், பண் 
பாடு, சமாழி ஆகியன வளரச்சிய்டகின்ைன 
என்று ச�ால்லிக்ச்காள்ளும் ஈழததவர்கள் 
தமது நிலததுக்ச்கன்சைாரு சுவத�த்தயும் 
அ்டயாளத்தயும் சமாழியில் ச்காண்டி 
ருக்்கத தவறி வருகின்ைனர. புதிய த்லமு 
்ை்கள் இந்திய மற்றும் வவற்று சமாழி்க்ள 
அதி்கம் உள்வாங்கி வருகின்ைன. நில்ம இவ 
வாவை ச�ன்ைால் வருங்்காலததில் ஈழ மற் 
றும் யாழ்ப்பாைச் சுவத� சமாழி வழக்்காறு 
்க்ள அதி�யக் ்கண்ச்காண்டு பாரக்கும் 
நி்லவய ஏற்படும்வபால் சதரிகிைது.

்கடல்வாழ் மீன்்களில் விததியா�ம் மிக்்கது திருக்்்க மீன். 
திருக்்்க மீனின் உருவம் மாததிேமல்ல அதன் த்�யும் ஏ்னய 
மீனினங்்களில் இருந்துவவறுபடடது. திருக்்்க மீ்ன உண் 
ணும்வபாது உடல் குளிரச்சிய்டயும், வத்கச் சூடு தணியும் என்று 
சபாதுவா்கக் கூைப்படுகிைது. திருக்்்க மீ்னச் �்மப்பதும் 
அ்தச் �்மயலுக்குத தயாரப்படுததுவதும் ஏ்னய மீனினங் 
்க்ள சவடடித துப்புேவு ச�ய்வதிலிருந்து வவறுபடடது. இலகு 
வா்கக் ்கடிபடக்கூடிய முட்க்ளக் ச்காண்டிருப்பதால் திருக்்்க 
மீனின் முட்க்ள நீக்்கத வத்வயில்்ல. இதத்்கய ்காேைங் 

்களால் திருக்்்க மீ்னச் �்மப் 
பதும், உண்பதும் இலகுவா்கச் 
ச�ய்யக்கூடியதா்க இருக்கிைது. 
திருக்்்க மீனில் குழம்புக் ்கறி, 
வ்ை, ்கருவாடு ஆகியன தயா 
ரிப்பவத பேவலா்க நி்கழ்கிைது. 
இந்த வாேம் திருக்்்க மீனில் 
வ்ை தயாரிப்பது எவவாறு 
என்று பாரப்வபாம்.

பேவவயான போருட்கள்
திருக்்்க மீன் - 1, வதங் 

்காய்ப் பூ - பாதித வதங்்காயில் 
அ்ேவாசி, ச�ததல் மிள்காய்்கள் 8-10, சின்ன சவங்்காயம் - 50 
கிோம், சீே்கம் - ஒரு வம்�க்்கேண்டி, உள்ளி - 5 பற்்கள், மிளகு 
தூள் - ஒரு வதக்்கேண்டி, மஞ்�ள் தூள், உப்பு, வதங்்காய் எண் சைய் 
ஆகியன வத்வக்கு ஏற்ப.

எபேடிச் பெயவது...?
திருக்்்க மீ்னக் ்கழுவி அதன் வமற்பேப்பு வழு வழுப்பு 

இலாமல் வபாகுமாறு சுததம் ச�ய்யவவண்டும். சுததம் ச�ய்ததும் 
அ்தத துண்டு்களாக்கிக் ்கழுவிச் சுததப்படுததிய பின்னர �டடி 
ஒன்றுக்குள் இடடு நீர, உப்பு ஆகியன வ�ரதது அவிக்்கவவண்டும். 
அவிதசதடுதததும் வ்ை வறுப்பதற்குரிய தாச்சி்ய அடுப்பில் 
்வதது வதங்்காய் எண்சைய்்ய ஊற்றிச் சூடாக்கி அதில் சீே்கம், 
நறுக்கிய சின்ன சவங்்காயம், உள்ளி ஆகியன வ�ரதது வதக்்கவும். 
பின்னர அவிதது ்வததுள்ள திருக்்்கத துண்டங்்க்ளப் 
வபாடடு அ்கப்்பயால் நன்கு மசிததுக் ச்காள்ளவும், ் ்கவயாடு 
வதங்்காய்ப்பூ, மஞ்�ள் தூள், வத்வக்வ்கற்ப உப்பு, அ்ேதசதடுதத 
ச�ததல் மிள்காய்்கள் ஆகியவற்்ையும் வ�ரதது மசிக்்கவும். 
திருக்்்கத துண்டங்்கள் நன்கு சிதிலம்டயும் வ்்கயில் மசிததுக் 
ச்காள்ளவவண்டும். அவவாறு மசிதததும் சிறிது வநேம் அடுப்பில் 
்வததுப் பின் இைக்்கவும். சு்வயான திருக்்்க வ்ை தயார. 

சமையல்
சமையல்
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திருமணத்தின்போது தோலி அணிந்துக�ோள்வது என 
பது இந்துக�ளின போரோமபரிய சடங்கு - சமபிரதோயங் 
�ளில் முககியமோனதோ� இருந்து ்வருகிறது. அ்வர�ள 
அணிகினற தோலிக க�ோடியிலுள்ள தோலி எனக குறிப் 
பிடப்படும பகுதியில் பிள்்ளயோர, அமமன ஆகிய �ட 
வு்ளர�ளின படங்�்்ளப் பதித்து ்வணக�த்துககுரியதோ�க 
க�ோளகினறனர. தோலியின இருபுறத்திலும இருககுமோறு 
தோலிக க�ோடியில் தங்�க �ோசு�ள கபோருத்தப்பட்டிருககும. 
இத்த்�ய தோலிக க�ோடி்யக க�ௌர்வமுள்ள ஒரு கபோரு 
்ளோ�ப் ் பணிப் போது�ோககிறோர�ள. தோலி அணிந்து க்வளி்ய 
கசல்்வ்த மதிப்பு மிக�தோ�வும �ருதுகிறோர�ள.

ந்�க �்ளவு நடந்த சந்தரப்பத்தில் அங்கு தோலிக 
க�ோடி �்ள்வோடப்பட்டிருந்தோல், ஏ்னய ந்��ளுககுக 
க�ோடுககினற முககியத்து்வத்்தவிடத் தோலிகக�ோடிககு 
அதி� முககியத்து்வம அளித்து அந்தரிப்பது ்வழக�ம. 
இதற்குக �ோரணம கபருந்கதோகுதித் தங்�த்்த அது உள்ள 
டககியிருப்பது மோத்திரமல்்ல. மதிப்புககுரிய, ்வணக�த் 
துககுரிய, மரியோ்தமிக� கபோரு்ளோ�த் தோலி்யப் ப்ல 
ரும �ருது்வதும �ோரணமோகும. 

இத்த்�ய சிறப்பு ்வோயந்த தோலிகக�ோடியில் அந்தத் 
தோலி்யக �ட்டிய �ண்வரின படத்்தப் பிரதிபலிககும 
எதுவும இருப்பதில்்்ல. தோலியின இரண்டு பக�ங்�ளி 

லும ் �ோரக�ப்படுகினற தங்�க �ோசு�ளில் பிரித்தோனிய 
மனனர�ளின த்்ல�ள பதிக�ப்பட்டிருப்பது ப்லருககுத் 
கதரியோத சங்�தி. ஏன அப்படித் தோலியில் பிரித்தோனிய 
மனனர�ளின த்்ல பதிக�ப்படுகிறது...?

பத்து ரூபோ பணத்்தப் பத்து ரூபோக �ோசு எனறு எமது 
முன்னோர�ள கசோல்்வதில்்்ல. ஒரு பவுண் என்ற அ்தக 
கூறினோர�ள. அதற்கு இரண்டு �ோரணங்�ள �ோணப்பட் 
டன. பிரித்தோனிய நோணயம ஸ்ரலிங் பவுண் எனபதோ்ல 
அதில் ்வரும இறுதிச் கசோல்்லோன பவுன எனப்தக கூறு 
்வது. மற்்றய �ோரணம, பிரித்தோனியர இ்லங்்�்யத் 
தமது �ோ்லணியோதிக�த்தின கீழ் ் ்வத்திருந்த்போது ஒரு 
பவுண் தங்�த்தின வி்்ல சி்ல �ோ்லம ்வ்ர நீட்சியோ�ப் 
பத்து ரூபோ்வோ�்்வ இருந்தது.

இந்தப் பினனணியி்்ல்ய தோலிக க�ோடியில் பிரித் தோனிய 
மனனர�ளின த்்ல�ள பதித்த தங்�க �ோசு�ளும கபோருத் 
தப்பட்டன. தோலிக க�ோடி்யச் கசயயும கபோற்க�ோல்்லர 
அந்தக �ோ்லத்தில் பிரித்தோனிய மனனர�ளின த்்ல�ள 
பதித்துத் தயோரிக�ப்பட்டிருந்த தங்�க �ோசு�ளுககு ஒரு 
்வ்்ளயத்்தப் கபோருத்தி இ்லகு்வோ�த் தோலிகக�ோடியில் 
க�ோழுவினோர�ள. பினனர அது்்வ ந்டமு்றயோகி 
இனறு ்வ்ர கதோடரகிறது.  
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