
அரசமைப்பின் 22ஆவது 
திருத்தம் நிமைவவறைப்்பட் 
டிருந்்தாலும் நாட்டிறகு நன்மை 
்பயக்கககூடிய புதிய அரச 
மைப்பு ஒன்று உருவாக்கப் 
்படவவண்டும் என்று வலியு  
றுததியிருககிைார் மூத்த அர 
சியலவாதியான ்கரு ஜெய 
சூரிய.
ைக்களாட்சிமய வநசிககின்ை 
அமனதது 

நிலம் 3 துகள் 118 வள்ளுவர் ஆண்டு 2052,  22 - 28 ஐப்பசி 2022 வாரமலர் ்பககஙகள் 22
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இந்்த ைா்தம் 10ஆம் நாள் ஜ்காழும்பு ்காலி மு்கத திடலில (வ்கால 
வ்பஸ்) அமைதியா்க எதிர்ப்புப் வ்பாராட்டததில ஈடு்பட்டவர்்கமள 
வ்தமவயறறு அடககிய உயர் ்காவலதுமை அதி்காரி்கள் இருவ 
ருககு எதிரா்க நீதிைன்ைததில வழககுத ்தாக்கல ஜசயயப்்பட் 
டுள்ளது.
ஊட்கவியலார் ்தரிந்து ஜெயவர்த்தன ்தாக்கல ஜசய்த ைனுமவ 
விசாரமைககு எடுத்த ஜ்காழும்பு வ்காட்மட நீதிவான் திலினா 
்கைவ்க, ்காவலதுமையின் இரு உயரதி்காரி்கமளயும் 
குறைஞசாட்டப்்பட்டவர்்களின் 

க�ொழும்பு நீதிமன்றில் தொக�ல் 
அழைப்ொழையும் அனுப்ப்ட்டது

இலஙம்க அரசமைப்பின் 22ஆவது திருத்தம் ஜவள்ளிககிழமை 
நாடாளுைன்ைததில மூன்றிலிரண்டு ஜ்பரும்்பான்மை உறுப்பினர்்களின் 
ஆ்தரவுடன் நிமைவவறைப்்பட்டது. ஆ்தரவா்க 174 வாககு்கள் 
கிமடத்தன. ஒருவர் ைட்டும் வாக்களிப்்பம்தத ்தவிர்த்தார்.
சிறிலங்கா ஜ்பாது ென ஜ்பரமுன ்கட்சியின் ்தமலவர் ைஹிந்்த ராெ 
்பகச உட்்பட 44 நாடாளுைன்ை உறுப்பினர்்கள் உள்ளிட்ட 44 நாடாளு 
ைன்ை உறுப்பினர்்கள் வாகஜ்கடுப்பின்வ்பாது நாடா-ளுைன்ைததில 
இருக்கவிலமல.

இந்தியாவில ்பயிறசிக்கா்க அனுப்்பப் 
்படும் இலஙம்கப் ்பமடயினருக்கான 
சா்தாரை ்கட்டைங்கமளககூடச் 
ஜசலுத்த முடியா்த நிமலவய இருப்்ப 
்தா்க இந்திய ்பாது்காப்புததுமை அமைச் 

சர் அெய ்பட் ஜ்தரிவிததுள்ளார்.
்காந்திந்கரில நமடஜ்பறை ்பாது்காப்பு 
்கண்்காட்சி நி்கழ்வில வ்பசிய அவர் 
இந்தியப் ஜ்பாருளா்தாரம் ்பலைானது 
என்று குறிப்பிட்டதுடன் ்தறசார்்பறை, 

்தஙகி வாழும் ஜ்பாருளா்தாரதம்தக 
ஜ்காண்டிருந்்தால என்ன நடககும் 
என்்ப்தறகு இலஙம்கமய உ்தாரைம் 
்காட்டி உமரயாறறினார்.
''ஒரு நாட்டின் 

இம்முமை ஜ்பரும் 
வ்பா்கததில ஈடு 
்படும் விவசாயி்க 
ளுககு நிவாரைங 
்கமள வழஙகுவ 
்தறகு 1000 வ்காடி 
ரூ்பா நிதிமய வழ 
ங்க ஆசிய அபிவி 
ருததி வஙகி இைக 
்கம் ஜ்தரிவிததுள் 
ளது.

்ழ்ட�ளின் ் யிற்சி �ட்டைங�ழைகூ்ட
கெலுதத முடியொது தவிககிறது இலஙழ�
இந்திய ்பாதுகாபபு அமமச்சர் தெரிவிபபு

22 நிறைவேறிவிட்டாலும்கூ்
புதிய அரசறைப்பு வேண்டும்
மூதெ அரசியல் ெமலவர் 
கரு தெயசூரிய வலியுறுதது

பக்கம் 03
பக்கம் 20

• சமல், நாமல் ஆதரவாக வாககளிப்பு -மஹிநத நழுவல்
• உறுதியானது இரட்டை குடியுரி்ம ககாணடைவரகளுககான த்டை
• ததசிய தேர்வ மீணடும் உதயம்
• 2023 மாரச் மாதத்துககு பிறகு அரச த்ைவர நாடைாளுமன்றக 

க்ைககைாம்
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மக்களின் கிளர்ச்சியின்்போது குமபல் ஒன்்ோல் க்கோல் 
லபபட்ட கபோது ஜன கபரமுன ்கடசியின் நோ்டோளுமன்் 
உறுபபினரின் குடுமபத்திற்கு ஒரு ் ்கோடி ரூபோ இழபபீடு 
வழங்க ஆடசியோர்்கள் தீர்மோனித்துள்ளனர். அமமச்்சர 
மவயில் இது க�ோ்டர்போன முடிவு எடுக்கபபட்டது என்று 
�மலமம அமமச்்சர் தி்னஸ் குணவர்த்�ன க�ரிவித் 
�ோர்.
கபோது ஜன கபரமுன ்கடசிமயச் ் ்சர்்ந� நோ்டோளுமன்் 
உறுபபினரோன அத்துக்்கோரள மவ்கோசி 9ஆம நோள் 
க்கோல்லபபட்டோர். அரசுககு எதிரோ்க ்கோலி மு்கத் தி்டலில் 
்போரோட்டம ந்டத்தியவர்்கள் மீது அப்போம�ய �மலமம 
அமமச்்சர் மகி்ந� ரோஜபக்சவின் ஆ�ரவோளர்்கள் ந்டத் 
திய �ோககு�ல் நோடு முழுவதும க�ோ்டர் வன்மும்்க 
ளுககு வித்திட்டது.
நோடடின் பல பகுதி்களிலும கபோது ஜன கபரமுனவின் 
ஆ�ரவோர்்கள் மற்றும நோ்டோளுமன்் உறுபபினர்்கள் 
இலககு மவக்கபபடடு �ோக்கபபட்டோர்்கள். அவர்்களின் 
க்சோத்துக்களுககுச் ் ்ச�ம விமளவிக்கபபட்டன. நிட்டம 
புவ ந்கரத்தில் நோ்டோளுமன்் உறுபபினர் அத்துக்்கோர 
ளவின் வோ்கனத்ம� மறித்� ஒரு குமபல் அவர் மீது 
�ோககு�ல் ந்டத்தியது.
கபோலன்னறுமவ மோவட்ட நோ்டோளுமன்் உறுபபினரோன 
அவர் �ற்க்கோமல க்சய்துக்கோண்டோர் என்று மு�லில் 
க�ரிவிக்கபபட்டது. அவரது வோ்கனத்ம� வன்மும்க 
குமபல் சுற்றிவமளத்�ம�த் க�ோ்டர்்நது கமய்க்கோவலர்்கள் 
குமபல் மீது துபபோககிச் சூடு ந்டத்தினர் என்றும அச்்சம 
்கோரணமோ்க அத்துக்்கோ்ள �ன்மனத்�ோ்ன சுடடுக 
க்கோணடு இ்்நது்போனோர் என்றும க�ரிவிக்கபபட்டது.
ஆனோல், ்கோவல்தும் வி்சோரமண்களில் நோ்டோளுமன்் 
உறுபபினரும அவரது கமய்க ்கோவலரும அவர்்களது 
வோ்கனத்ம�ப பின்க�ோ்டர்்நது வ்ந� குமபல் ஒன்்ோல் 
க்கோல்லபபட்டோர்்கள் என்று க�ரியவ்ந�து.
அர்ச அலுவலர் ஒருவர் ்க்டமமயில் இருககும்போது 
உயிரிழ்ந�ோல் அ�ற்்கோன இழபபீ்டோ்க இதுவமரயில் 50 
லட்சம ரூபோ்ய வழங்கபபடடுவ்ந�து. அ்ந�த் க�ோம்கமய 
இரடடிபபோககி நோ்டோளுமன்் உறுபபினர் அத்துக்்கோ் 
ளவின் குடுமபத்திற்கு வழஙகுவது என்று ்க்ட்ந� வோரம 
ந்ட்ந� அமமச்்சரமவக கூட்டத்தில் முடிவு க்சய்யப 
பட்ட�ோ்க �மலமம அமமச்்சர் தி்னஸ் குணவர்த்�ன 
க�ரிவித்�ோர். 

மு்கோமமத்துவம ்சரியோ்க இல்மலகயனில் அது இலங 
ம்கமயப ் போன்று ஆகிவிடும. கபோருளோ�ோர கநருக்கடி 
்கள் ்கோரணமோ்க மற்்வர்்களி்டம உ�வி ் ்கடகும நிலமம 
ஏற்படும. இலஙம்கயின் மி்க ் மோ்சமோன நிலமம என்ன 
கவன்்ோல், பயிற்சிக்கோ்க இ்நதியோ வரும பம்டயினரி 
னரின் ்சோ�ோரண ்கட்டணங்கமளககூ்ட அவர்்களோல் 
க்சலுத்� முடியவில்மல. இ்ந� ஆணடுக்கோன ்கட்ட 
ணங்கமள அடுத்� ஆணடு அல்லது பணம கிம்டக 
கும்போது க்சலுத்துகின்்்ோம என்று ்்கடகி்ோர்்கள்'' 
என்்ோர் அமமச்்சர்.
இ்நதியோ இது்போன்றில்லோமல் அமனத்து வழி்களிலும 
�ன்னிம்மவ ்நோககிப பயணிககின்்து என்றும 
கபோருளோ�ோர கநருக்கடி ஒன்று ஏற்பட்டோல்கூ்ட ஒரு 
வரு்ட ்கோலத்திற்குத் �ோககுபபிடிககும அளவிற்கு அது 
�ன்னிம்வம்ட்நதுள்ளது என்றும அவர் ் மலும க�ரி 
வித்�ோர்.

படைகளின்...

புதிய அரசமைப்பே
உடனடித் ் ேமை

அர்சமமபபின் 22ஆவது திருத்�ம நிம்்வற்்பபடடுவிட்டது. 
அ�மன நிம்்வற்றுவ�ற்கு கபோது ஜன கபரமுன ்கடசி ஒத்து 
மழக்கோது என்் எதிர்போர்பபுக்கமளகயல்லோம �ோணடி 174 வோக 
கு்கள் ஆ�ரவு்டன் திருத்�ம நிம்்வறியுள்ளது. மூன்றில் இரணடு 
பஙகுககும அதி்கமோன ஆ�ர கிம்டத்திருககி்து.
2015ஆம ஆணடு மமத்திரி - ரணில் ஆடசி மோற்்ம ஏற்பட்ட 
்போது அர்சமமபபின் 19ஆவது திருத்�ம க்கோணடுவரபபட்டது. 
மக்களுககு நிம்்வற்று அர்ச �மலவர் மும்மமயின் மீது 
அதி்கரித்திரு்ந� அதிருபதியின் விமளவோ்க, அ்ந� அதி்கோரங்க 
மளக கும்த்து நோ்டோளுமன்்த்தின் அதி்கோரங்கமள அதி்கரிக 
கும வம்கயில் இ்ந�த் திருத்�ம க்கோணடுவரபபட்டது. ஆனோல் 
2019இல் மீணடும ஆடசி அதி்கோரத்ம�ப பிடித்� ரோஜபக்சக்கள் 
20ஆவது திருத்�த்ம�க க்கோணடு வ்நது நிம்்வற்று அதி்கோர 
ஆடசி மும்மய ் மலும பலபபடுத்தினோர்்கள்.
அ்ந� மோற்்ம நோடடிற்குப ் பரழிமவ ஏற்படுத்தியது. �னி மனி� 
னின் ம்க்களில் அளவுக்கதி்கமோன அதி்கோரஙக வழங்கபபடுவது 
்பரோபத்ம� விமளவிககும என்று விடுக்கபபட்ட எச்்சரிகம்க 
எவவளவு நி�ர்்சனமோனது என்பம� 20ஆவது திருத்�த்தின் 
மூலம அளவு ்க்ட்ந� அதி்கோரங்கமளப கபற்் முன்னோள் அர்ச 
�மலவர் ் ்கோட்டோபய ரோஜபக்ச நிரூபித்�ோர்.
�ன்னிச்ம்சயோன, ஒரு�மலபபட்சமோன �னது முடிவு்களின் ஊ்டோ்க 
ஒடடுகமோத்� இலஙம்கமயயும படுகுழிககுள் �ள்ளிவிட்டோர். 
மீள முடியோ� கபோருளோ�ோர கநருக்கடிககுள் நோடம்டச் சிக்க மவத் 
�ோர். அ�ன் பயமன நோடடு மக்கள் ஒவகவோருவரும அனுப 
விக்க ் வணடியிருககின்்து.
�மிழர்்களுககு எதிரோன ் போமர ந்டத்தும்போது சிங்களவர்்களுக 
குத் ் �மவயோ்க இரு்ந� நிம்்வற்று அதி்கோரங்கங்கள் ் போர் 
முடி்ந� நிமலயில் இப்போது நோடடுககுப போரமோ்க மோறியிருப 
ப�ோல் அது அ்கற்்பப்ட்வணடும என்பதில் சிங்களவர்்களும 
முமனபபோ்க இருககி்ோர்்கள். ஆனோல் நிம்்வற்று அதி்கோரம 
மடடு்ம இ்ந� நோடடின் பிரச்சிமன அல்ல.
இ்ந� நோடு பல்லின, பல ம� மக்களும போது்கோபபோ்க ்சமமோ்க மதிப 
பு்டன் வோழககூடிய ஓரி்டமோ்கக ்கடடிகயழுபபபப்ட வணடும. அது்வ 
�ற்்போம�ய ் �மவ. அ்ந�த் ் �மவமய வலியுறுத் தி்ய அர 
்கலய என்் கபயரில் மக்கள் எழுச்சிக்கோணடு ் போரோ டினோர்்கள். 
அவ்சரமோ்க நிம்்வற்்பப்ட்வணடிய, இலஙம்கயின் எதிர் 
்கோலத்திற்கு அவசியமோன மோற்்ம அது.அர்சமமபபின் 22 
ஆவது திருத்�ம அ்ந�த் ் �மவமயப பூர்த்தி க்சய்யப ் போது 
மோன ந்டவடிகம்கயல்ல. அது �ற்்போம�ய ஆடசியோளரோல் மக 
்களின் நமபிகம்கமயப கப் வழங்கபபட்ட வோககுறுதி ஒன்று 
மடடு்ம. 22 நிம்்வற்்பபடடுவிட்ட�னோல் மக்களோடசி இலங 
ம்கயில் �ளித்துவிட்டது என்று வோளோவிரு்நது வி்ட முடியோது.
இலஙம்க மக்களோடசி �மளககும புதிய நோக்டோன்்ோ்கப பரிண 
மிபப�ற்கு இனபபிரச்சிமனககுத் தீர்வு ்கோணககூடிய, நீடித்து நிமலக 
்கககூடிய அமமதிமய வழங்கககூடிய, அமனத்து மக்களுககும 
போது்கோபபளிக்கககூடிய முழுமமயோன மோற்்ம (சிஸ்்டம ் ்சஞ்ச்) 
அவசியம. புதிய அர்சமமபபு ஒன்றின் மூல்ம அது ்சோத்தியமோகும.
அதிலும �மிழ், முஸ்லிம மக்கள் ஏற்றுகக்கோள்ளககூடிய ஒரு 
புதிய அர்சமமபபு உருவோக்கபபடுவது உ்டனடித் ் �மவ. அர்ச 
மமபபின் 22ஆவது திருத்�த்து்டன் நின்றுவி்டோமல் புதிய அர்ச 
மமபபு ஒன்ம் ஏற்படுத்துவம�யும ்கோல்ந�ோழ்த்�ோது உ்டனடி 
யோ்க ் மற்க்கோள்ள்வணடும.
நோ்டோளுமன்் உறுபபினர்்களோன அனுரகுமோர தி்சநோயக்க, மதியோ 
பரணம ஆபிர்கோம சும்நதிரன் மற்றும மூத்� அரசியல் �மலவர் 
்கரு கஜயசூரிய ஆகி்யோரும வலியுறுத்தியிருககி்ோர்்கள். ்கோலத்ம� 
வீணடிக்கோது அல்லது ்கோலத்ம� இழுத்�டிககும உத்தியோ்கப 
பயன்படுத்�ோது இ�யசுத்தி்யோடு புதிய அர்சமமபமப உருவோக்க 
அமனவரும முன்வர்வணடும.
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திருத்தம் த்தொடர்ொன 2 ஆம் வொசிப்பு மீது நடத்தப்்டட 
வொகதகெடுப்பின்்ொது ஆ்தரவொகெ 179 ் ்ர வொககெளித்தனர. 
நொடொளுமன்ற உறுப்பினரும் முனனொள் கெடற்டடத ்தள 
்தியுமொன சரத வீர்சகெர எதிரதது வொககெளித்தொர. திருத 
்தஙகெடள உள்வொஙகிய பினனர குழுநிடையின்்ொது (மூன 
்றொம் வொசிப்பு) ஆ்தரவொகெ 174 வொககுகெள் வழஙகெப்்டடன. 
ஒருவரகூட எதிரதது வொககெளிககெவிலடை.
இட்தயடுதது 22 ஆவது திருத்தசசடடமூைம் திருத்தஙகெள் 
சகி்தம் நிட்ற்வற்றப்்டடது என ச்ொநொயகெர அறிவித்தொர. 
ச்ொநொயகெர டகெதயொப்்மிடும் நொளில இருந்து,  அது அமு 
லுககு வரும். '22' ஆவது திருத்தசசடடமூைம் என விளிக 
கெப்்டடிருந்்தொலும் அரசடமப்பிறகுள் 21 ஆவது திருத்தச 
சடடமொகெ உள்வொஙகெப்்டும்.
இரடடட குடியுரிடம உடடயவரகெள் நொடொளுமன்ற உறுப் 
பினரொகெ ் ்தவி வகிப்்்தறகு ்தடட விதிககும் ஏற்ொடு 22 
ஆவது திருத்தததில நீககெப்்டொ்தட்த அடுதது எதிரக கெட 
சிகெளொன ஐககிய மககெள் சகதி, ் ே.வி.பி, த்ரமுன கெடசி 
யிலிருந்து பிளவுணட அணி ஆகியனவும் 22ஐ ஆ்தரிதது 
வொககெளித்தன.
அதமரிககெ நொடடுக குடியுரிடமடயயும் தகெொணடுள்ளவரொன 
்ஸில ரொே்கசடவ இைககு டவத்த நகெர்வ இதுதவன 
த்ொது ேன த்ரமுனவின உறுப்பினரகெள் எதிரப்புத த்தரி 
விதது வந்்த்்ொதும் த்ரமுனவின த்ரும்்ொைொன நொடொ 
ளுமன்ற உறுப்பினரகெள் ஆ்தரிதது வொககெளித்தனர.
்ஸிலின சகெொககெளொன சொகெர கெொரியவசம், ்ேொன்ஸடன 
த்ரணொன்டொ, ் ரொஹி்த, சஞ்சீவ எதிரிமொனன, பிரசனன 
ரணதுஙகெ, ் விதரொ உள்ளிடட எம்.பிககெள் இனட்றய வொக 
தகெடுப்பில ் ங்கெறகெவிலடை. மஹிந்்த வரொவிடடொலும் சமல 
ரொே்கச, நொமல ரொே்கச ஆகி்யொர ஆ்தரவொகெ வொககெ 

ளிததிருந்்தனர.
நொடொளுமன்ற அமரவு த்தொடஙகிய நொளில இருந்து நொன 
கெடர வருடஙகெளுககு பி்ற்கெ அரச ்தடைவரொல  நொடொ 
ளுமன்றதட்த கெடைககெ முடியும் என்ற ஏற்ொடு அரசடமப் 
பின 19ஆவது திருத்தததில உள்வொஙகெப்்டடது. அந்்தக 
கெொை எலடை '20' இல இரணடடர வருடமொககெக குட்றக 
கெப்்டடது. '22' இலும் இரணடடர வருடம் என்ற ஏற 
்ொ்ட த்தொடரகின்றது.
இ்தன்டி ்தற்்ொட்தய அரச ்தடைவர 2023 ்ஙகுனி 
மொ்தததின பினனர எப்்்ொது ் வணடுமொனொலும் நொடொளு 
மன்றதட்தக கெடைககும் அதிகெொரதட்தக தகெொணடிருப்்ொர.
அரச ்சடவயில, அரசியல ்தடையீடுகெடள ்தவிரதது, 
சுயொதீனத்தனடமடய உறுதிப்்டுததிகதகெொள்ளும் ்நொக 
கில உருவொககெப்்டட அரசடமப்பு ் ்ரடவ, '20' ஊடொகெ 
நீககெப்்டடது. அ்தறகு ்திைொகெ நொடொளுமன்ற ்்ரடவ 
தகெொணடுவரப்்டடது. எனினும், 22 ஊடொகெ அரசடமப்பு 
்்ரடவ மீணடும் உருவொககெப்்டவுள்ளது. த்ொது அடமப் 
புகெளின பிரதிநிதிகெள் இடம்த்றும். சுயொதீன ஆடணககுழுக 
கெளுககெொன உறுப்பினரகெடள ் மற்டி ் ்ரடவ்ய அரச 
்தடைவருககுப் ் ரிந்துடரககும். மததிய வஙகி ஆளுநர 
நியமனம்கூட அரசியைடமப்பு ் ்ரடவயின அனுமதியுட 
்ன்ய இடம்த்்ற்வணடும்.
22ஆவது திருத்தததின மூைம் அரச ்தடைவர அடமசசர 
டவயில ்ொதுகெொப்பு அடமசடச மடடும் வகிப்்்தறகு 
இடமளிககெப்்டடுள்ளது.
அடமசசரடவயின எணணிகடகெ 30 ஆகெவும்,  பிரதி 
மறறும் இரொேொஙகெ அடமசசரகெளின எணணிகடகெ 40 ஆகெ 
வும் இருககெ ் வணடும் என்ற ஏற்ொடு '22' இலும் த்தொடர 
கின்றது.

174 ஆதவு...

்டடியலில ் சரததுகதகெரவது எனறு தவள்ளிககிழடம முடிவு 
தசய்தொர.மூத்த கெொவல அததியடசகெர தரொஷொன டய்ஸ 
மறறும் உ்தவி கெொவல அததியடசகெர நளின டிலருக ஆகிய 
இருவடரயும் குற்றஞ்சொடடப்்டடவரகெள் ்டடியலில 
்சரககெ அனுமதித்த நீதிவொன அவரகெள் இருவருககும் 
அடழப்்ொடண அனுப் ் வும் கெடடடளயிடடொர.
அரகெைய மககெள் எழுசசிப் ் ்ொரொடடததில ஈடு்டடவரகெள் 
தகெொலைப்்டடட்தயும் கெொயமடடந்்தட்தயும் நிடனவுகூரும் 
வடகெயில ஐப்்சி (ஒக்டொ்ர) 9ஆம் நொள் ஒழுஙகு தசய 
யப்்டட ் ்ொரொடடததில கெைந்துதகெொணடவரகெளுககு எதி 
ரொகெ கெொவலதுட்றயினர நடந்துதகெொணட வி்ததட்தக கெண 
டிதது மறுநொள் சடடத்தரணிகெள் உள்ளிடட த்தொழிறறுட்ற 
யினர கெொலி முகெத திடலில ் ்ொரொடடததில ஈடு்டடிருந்்தனர.
அந்்தப் ் ்ொரொடடததிறகு முட்றயொன அனுமதி த்்றப்்டடி 

ருந்தும் ் ்ொரொடடம் த்தொடரபில ் கெொடடட கெொவல நிடைய 
த்ொறுப்்திகெொரிககு முனகூடடி்ய அறிவிககெப்்டடிருந்்தது 
டன கெொவல மொ அதி்ருககுத ்தகெவல த்தரிவிககெப்்டடிருந்தும் 
்்ொரொடடககெொரரகெளின உரிடமடய மறுககும் வடகெயில 
அந்்தப் ் ்ொரொடடதட்தக கெொவலதுட்றயினர ்தடுதது நிறுத 
தினர எனறு ்தரிந்து தேயவரத்தன ்தனது மனுவில குற்றஞ் 
சொடடியிருககி்றொர.
குற்றஞ்சொடடப்்டடுள்ள இரு கெொவல அதிகெொரிகெளும் இைங 
டகெத ்தணடடனக ் கெொடவச சடடம் 330இன கீழும் பிரிவு 
59இன கீழும் ்தணடடனககுரிய குற்றஙகெடளப் புரிந்துள் 
ளனர எனறு மனுவில குற்றஞ்சொடடப்்டடுள்ளது.
அரச ்தடைவர சடடத்தரணி சொலிய பீரி்ஸ, சடடத்தரணிகெள் 
மனுே டி சிலவொ, ேயந்்த த்தகியத்த்கெ ஆகி்யொர மனு 
்தொரர சொரபில நீதிமனறில முற்டடிருந்்தனர.

ஆர்ப்பாட்டக்பாரர்ளை...

இைஙடகெயரகெளுககும் கிடடத்த தவறறி அரசடமப் பின 
22ஆவது திருத்தம் எனறு த்தரிவிததிருக கி்றொர ஐககிய 
்்தசியக கெடசியின மூத்த ்தடை வருமொன அவர.
இந்்த மொற்றததிறகெொகெ உடழத்த அடனதது த்ொது அடமப் 
புககெளிறகும் மககெளுககும் நொடொளுமன்ற உறுப்பினரகெளுக 
கும் நனறி த்தரிவிககும் மு்தல அடமப்்ொகெ சமூகெ நீதிக 
கெொன ் ்தசிய இயககெம் இருப்்தில த்ருடமயடடகின்்றொம் 
எனறு அவர த்தரிவிததுள்ளொர. கெரு தேயசூரிய்வ அந்்த 
அடமப்பின ்தடைவர.
''முனனொள் அரச ்தடைவரின ஆடசகெள் அடடயப்்டுவ 
்தறகெொகெ அரசடமப்பின 20ஆவது திருத்தம் தகெொணடு வரப் 
்டட்்ொது அ்தடன உறுதியொகெ எதிரத்தது எமது அடமப்பு. 
திருத்தம் நிட்ற்வற்றப்்டட பினனரும் அ்தடன எதிரத 
்தது. 22ஆவது திருத்தம் நொடடின மககெளொடசிடயப் ் ொது 

கெொப்்்தறகும் மககெளின மதிப்ட்யும் அவரகெளின எதிர 
்ொரப்ட்யும் பூரததிதசயவ்தறகுமொன கெடடசி உறுதியொன 
அடிதயன்்றொ ் ்ொதுமொன நடவடிகடகெ என்்றொ நொம் ஒரு 
்்ொதும் கெரு்தவிலடை என்ட்தயும் ஆணித்தரமொகெத த்தரி 
விததுகதகெொள்கி்்றொம்.
்தற்்ொது நொடொளுமன்றத்தொல எடுககெப்்டடுள்ள நடவ 
டிகடகெ முன்னற்றகெரமொன அரசடமப்பு மொற்றம். புதிய 
அரசடமப்பு ஒனறு உருவொககெப்்டும்வடர இந்்த மொற்றம் 
நடடமுட்றப்்டுத்தப்்ட்வணடும். நொம் இது ஒரு குறிப் 
பிடத்தகுந்்த அடடவு எனறு வர்வறகும் அ்்த்வடள, 
நொடடுககு நனடம்யககெககூடிய புதிய அரசடமப்பு ஒனறு 
உருவொககெப்்ட்வணடும் என்திலும் விடடுகதகெொடுககெொ்த 
நிடைப்்ொடடடகதகெொணடுள்்ளொம்'' - எனறு சமூகெ நீதிக 
கெொன ் ்தசிய இயககெம் ்தனது அறிகடகெயில த்தரிவிததுள்ளது.

22 நிளைவேறி...
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நாகராசா

தமிழ் ஊடகத்துறைறைச் ச�ோர்நத ஒருவர தனது 
நண்பர ஒருவரிடம் எனக்கு அவ�ரமோகச் சிங் 

களம் ்படிக்கசவணும் என்று ச�ோன்னோர. நீ நிறனக்கிை 
சவகத்தில் சிங்களம் ்படிக்க முடிைோது. முதலில் அ்நத 
சமோழிறைப் ்படிக்க சவணடும் என்ை விருப்்பமும் ஆர 
வமும் உனக்கு ஏற்பட சவணடும் என்று அதறகு நண 
்பர ்பதிலளித்தோர. 

தமிழ் அரசு என்ை எண்ணம் சிங்கள சமோழிறைப் 
்படிக்கக்கூடோது என்்பறத மறைமுகமோகத் தமிழரகளுக் 
குக் கூறிைது. ஆனோல் இவவோறு தமிழ் மக்களுக்குச் 
ச�ோல்லி அரசிைல் ச�ய்பவரகளும் அவரகளின் பிள் 
றளகள், ச்பரப்பிள்றளகளும் சிங்கள சமோழிறை 
நன்கு கறைோரகள். இலங்றக அரசின் உைர ்பதவிகறள 
யும் ச்பறைோரகள். ைோழ்ப்்போ்ணத்றதப் ச்போறுத்தவறர 
சிங்களம் கறகக் கூடோது என்்பவரகளின் வீட்டு மதில்க 
ளில் சிங்கள வகுப்புக்களுக்கோன விளம்்பரங்கள் ஒட் 
டப்்பட்டுள்ளன. 

ைோழ்ப்்போ்ண நகரக் கறடகளிலும், வீட்டு  நிகழ்வுகளி 
லும் சிங்களப் ்போடல்கள் ஒலிக்கின்ைன. சிங்கள சமோழி 
யின் அவசிைத்றதப் புரி்நதுசகோணடவரகளின் இ்நதப் 
ச்போக்றக அரசிைல்வோதிகளோல் தடுக்க முடிைவில்றல. 
தமிழ்ப் ்போட�ோறலகளில் சிங்கள சமோழியும் சிங்களப் 
்போட�ோறலகளில் தமிழ் சமோழியும் ்போடவிதோனங்களோக 
உள்ளன.

மேரி லட்சுமி
இலங்றகத் தமிழ் அரசுக் கட்சியின் முக்கிை ந்பர 

களுள் ஒருவர மருத்துவர ஈ.எம்.வி.நோகநோதன். அவ 
ரது மகள் சமரி லட்சுமி. இவர இலங்றகக்கோன இஸ் 
சரல் தூதரோகக் கடறமைோறறினோர. சிங்கள எழுத்துக் 
கசள தமிழ்ப் ்பகுதியில் இருக்கக் கூடோது என்று சிங் 
கள விளம்்பரப் ்பலறககளுக்கு �ோ்ணமும், கழிவு ஒயி 
லும் பூசிை கட்சியின் உறுப்பினரோன நோகநோதனின் மகள் 
சிங்கள அரசின் தூதரோகப் ்பணிபுரி்நதோர.

சாணக்கியனின் சிஙகளம்
�ோ்ணக்கிைனின் ச்பரனோன ரோ�மோணிக்கம் தமிழரகள் 

சிங்களம் ்படிக்கக்கூடோது என்்பதில் அக்கறைைோக இரு்ந 
தோர. அவரது மகன் ஒரு மருத்துவர. அவர சிங்களப் 
ச்பணற்ணத் திரும்ணம் ச�யதோர. அவரகளது பிள்றள 
ைோன �ோ்ணக்கிைன் நோடோளுமன்ை உறுப்பின ரோகத் 
சதரிவோகி நோடோளுமன்றில் முதன் முதலோகச் சிங்கள 
சமோழியில் உறரைோறறினோர. அது அவரது தோய 
சமோழிைோக இரு்நதது. 

சிங்கள சமோழியில் உறரைோறறும்ச்போது 
ஒரு விடைத்றதக் குறிப்பிட்டோர. இங்கு 
தமிழில் ச்பசினோல், ச்பரும்்போலோன 
சிங்கள உறுப்பினரகள் தமக்கு 
வழங்கப்்பட்டுள்ள சமோழி 

ச்பைரப்புக் கருவிறைக் கோதில் அணிைோது கழறறி 
றவத்துவிட்டு இருக்கிைோரகள். இங்கு என்ன ச்ப�ப் 
்படுகிைது என்்பறத அவரகள் ச�விமடுப்்பதில்றல 
என்ைோர. அவரது கட்சியில் தமிழ் மட்டும் சதரி்நதவர 
கசள அதிகம். அவரகள் ஆக்சரோ�மோகத் தமிழில் 
கத்துவதோல்தோன் சிங்கள சமோழியில் ச்ப� சவணடிை 
கட்டோைம் அவருக்கு ஏற்பட்டது. இதன் மூலம் �ோ்ணக் 
கிைனுக்குச் சிங்கள சமோழியின் அவசிைம் புரி்நதி 
ருக்கிைது. இ்நதப் பின்னணியில் எ்நத அரசிைல்வோதியும் 
தமிழ் மக்கள் சிங்களம் ்படிக்கக்கூடோது என்று தடுக்க 
முடிைோது.

புலிகளின் சிஙகளம்
சிங்களப் ்பறடயினருக்கும், சிங்கள மக்களுக்கும் 

கூறுவதறகோக சிங்கள சமோழிறைத் தமது புலனோயவுப் 
பிரிவினருக்குக் கறபித்ததுடன் சகோட்டி கணட (புலிக 
ளின் குரல்) என்ை வோசனோலிச் ச�றவறையும் சதோறலக் 
கோட்சி ச�யதிச் ச�றவ ஒன்றையும் புலிகள் ஒலி்பரப் 
பினர. சததுன்ன (வோனவில்) என்ை சிங்களப் ்பத்திரி 
றகயும் எக்னலிசகோட என்ை சிங்களப் ்பத்திரிறகைோளர 
ஒருவர மூலமோகச் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் எடுத்துச் 
ச�ன்ைோரகள். அ்நத அடிப்்பறடயில் புலிகளும் சிங்கள 
சமோழியின் முக்கிைத்துவத்றதப் புரி்நதிரு்நதோரகள்.

சிஙகள மோழியில் தமிழ்ச் மசாறகள்
தமிழ் சமோழி இ்நதிைோவின் மிகப் ்பறழை சமோழிைோ 

கும். அதன் ஆரம்்ப வரிவடிவத்றத சமோழியிைலோளரகள் 
தமிழி என்கிைோரகள். ்போளி, �மஸ்கிருதம், தமிழ், இங்கி 
ரு்நத பூரவீக சமோழிைோன எலு ஆகிை சமோழிகறளக் 
கல்நது உருவோனதுதோன் சிங்களம். 5 ஆயிரத்துக்கு 
சமற்பட்ட தமிழ்ச் ச�ோறகள் சிங்களத்தில் அசத அரத் 
தத்தில் கல்நதிருக்கின்ைன.

இலங்றக அநநிைரோட்சிக்கு 
உட்்பட்டிரு்நதச்போது சிங் 
களவரும் தமிழரும் 
அ்நநிைரின் சமோழிக 
றளக் கறறு உைர ்பத 
விகறளயும் �ன்மோ 
னங் கறளயும் 
ச்பறைனர. அ்நநி 
ைரகளிடமிரு்நது 
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விடுபட்ட பின்னர் தமிழ் 
அரசியல்வாதிகள் சிஙகள 
்ர் மீதவா்ன வ்றுப்பத் 
தமிழ் மககள் மத்தியில ஏற் 
படுத்து்தற்கவாகச் சிஙகள 
வமவாழி்ய மடடுமல்ல ஸ்ரீ 
எனகிற எழுத் தககூ்ட ஆயு 
தமவாகப பயனபடுத்தி்னர். 

1956இல ஸ்ரீ எதிர்பபுப 
பபவாரவாட்டம் ஒன்றப 
வபருவமடுபபில வெயத்னர். 
்வாக்னஙகளில இருநத 
சிஙகளச் சிறி எழுத்்த மவாற் 
றிச் ஸ்ரீ எனறு எழுதி்னவார் 
கள். தமிழ் எழுத்து ் டிவில 
ஸ்ரீ எனவறவாரு எழுத்பத 
இல்்ல. ெமஸ்கிருதச் ஸ்ரீ 
எழுத்்த குறிபபிடு்தற் 
கவாகத் தமிழில புகுத்தபபட்ட 
்ரி ்டி்பம அது. தமி 
ழில சிறி எனபற எழுத 
ப்ண்டும். அவ்வாறு தமி 
ழில யவாரும் எழுதவில்்ல.

இரண்டாம் ம�டாழியடாகச்
சிஙகளம்
தமிழ் அரெ ஊழியர்கள் 

இரண்்டவாம் வமவாழியவாகச் 
சிஙகள வமவாழி்யக கற்க 
ப்ண்டும் எ்ன ்லியுறுத் 
தபபட்டபபவாது தமிழ்ப பற் 
றுள்ள ப்ல ஊழியர்கள் சிங 
களம் படிகக மவாடப்டவாம் எனறு 
தமது பதவி்யத் துறநத 
ெம்ப்ஙகளும் ந்டநத்ன. 
தற்பபவாது அ்ர்களின 
பபரபபிள்்ளகள் பவா்டெவா 
்்லகளில சிஙகளம் கற்று 
்ருகினற்னர்.

்்டககுக கிழககுத் 
தமிழர்களின அய்ல்ர்கள் 
சிஙகள்ர்கபள தவிர 
தமிழ் நவாடடுத் தமிழர்கள் 
அல்லர். அநத ்்கயில 
சிஙகள அய்ல்ர்க்ள 
நண்பர்களவாகப்வா, எதிரிக 
ளவாகப்வா நி்்னத்தவாலகூ்ட 
இரண்டு நி்்லபபவாடுகளுக 
கவாகவும் சிஙகளம் வதரிநதி 
ருகக ப்ண்டிய அ்சியம் 
தமிழருககுண்டு. இதற்குச் 
ெவாணககியன ஒரு முனனு 
தவாரணம். சிஙகளம் கற்கக 
கூ்டவாது எனறு அ்டம்பிடித்த 
இ்லங்கத் தமிழ் அரசுக 
கடசியல இருநதுவகவாண்டு 
சிஙகள வமவாழி பபசு்து 
கவா்லம் வகவாடுத்த யதவார்த் 
தபம.

்கவி்லஙகி்டபபட்ட நி்்ல 
யில சிஙகள இ்ளஞன 

ஒரு்ன உ்டல நடுஙகியபடி கதறியழு 
கிறவார். ்கது வெயயபபடடிருககும் 
அ்ன கவா்லது்றயி்னரி்டம் த்னககுக 
வெபரவாயன தூள் ெ்ர ஒன்ற ் வாங 
கித் தருமவாறு வகஞ்சுகிறவான. இ்தக 
கவாவணவாலி ் டிவில ெமூக ் ்்லத்தளத் 
தில பவார்ககக கி்்டத்தது. எஙபக 
வெபரவாயன ் வாஙக்லவாம் எனறு அ்னி 
்டம் பகடக, தவான எஙபகபயவா ஓரி்டத்தில 
ம்றத்து ்்த்திருககிபறன எனறு 
கூறி அ்த எடுத்துத் தருமவாறு கவா்ல 
து்றயி்னரி்டம் வகஞ்சுகிறவான. பபவா தப 
பழககத்துககு அடி்மயவாகிப பவா்ட 
ெவா்்ல மவாண்ர்கள் மிக பமவாெமவாகச் 
சீரழிநதிருபப்த அநதக கவாவணவாலி 
மூ்லம் உணரமுடிநதது. 

இநத நி்்ல யவாழ்பபவாணத்திலும் நனகு 
பரவியிருககிறது. அ்தக கடடுபபடுத் 
து்து அவ்ளவு இ்லகு்வா்ன கவாரிய 
மவாக இருககபபபவா்தில்்ல. ஏவ்னனில 
அ்ர்களின மர்மமவா்ன ் ்்லபபின்னல 
அத்த்கயது.

பபவா்தப வபவாருள் பவா்்்ன அதி 
கரித்திருபப்தத் வதவா்டர்நது வதவாண்டு 
நிறு்்னஙகள், ெமயப பிரதிநிதிகள், 

அரசியல்வாதிகள் எ்னப ப்லரும் 
அ்தக கடடுபபடுத்தும் கருத்துகள், 
வெயலக்ள வ்ளிபபடுத்தத் வதவா்டங 
கியிருககினற்னர். ஊரூரவாகச் வெனறு 
பபவா்தப வபவாருள் பவா்்்ன்யக கட 
டுபபடுத்த அ்்னத்து அரசியல கடசி 
களும் முன்ர ப்ண்டும் எனறுள்ளவார் 
சி்வாஜிலிஙகம். மருத்து்ர்கள், ெமூக 
அ்மபபுகள் எ்னப ப்லதரபபி்னரும் 
விழிபபுணர்வுச் வெயற்பவாடுகளில 
இறஙகியிருககினற்னர்.

ப�டாதைப் ம�டாருள் க்தைல்,
விற்றல், �டாவதை
பபவா்தப வபவாருள் வி்டயத்தில 3 

தரபபி்னர் வதவா்டர்புபடுகினற்னர். 
பபவா்தப வபவாரு்ளக க்டத்துப்ர்கள் 
யவாழ்பபவாணத்்தப வபவாறுத்த்்ர 
க்ரபயவாரப பிரபதெஙக்ளச் பெர்நத 
்ர்களவாக இருககினற்னர்.  மன்னவார், 
தீவுபபகுதி, ் ்டமரவாடசி கிழககுக க்டற் 
பரபபுகளூ்டவாகவும் பபவா்தப வபவாருள் 
கள் நவாடடுககுள் வகவாண்டு்ரபபடுகின 
ற்ன. வபண்கள், சிறு்ர்கள், பவா்டெவா்்ல 
மவாண்ர்கள், பபவானற ப்லரும் இநதக 
க்டத்தலுககுப பயனபடுத்தபபடுகினற 
்னர். ஊர்களில ப்்்ல ்வாயபபுகள் 
இல்லவாமல கூட்டம் பெர்த்து ஊர்சுற்றித் 
திரியும் இ்ளஞர்கள் இதனபவால ஈர்க 
கபபடுகினற்னர். 

பபவா்தப வபவாருள்க்ளக க்டத்து 
ப்வாரி்டம் வபரிய ்்்லபபின்னல 
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உண்டு. இதில் ஏற்படும் ப்போட்டி 
கோரணமோகப் ்பலர் ககோல்லப்்பட்டுமுள் 
ளனர். ப்போதைப் க்போருள் ்போவதனக்கு 
எதிரோகக் களமிறங்கு்பவர்கதளப் 
ப்போதைப் க்போருள் கடதைல்கோரர்கள், 
விற்பதன கெயபவோர், ்பயன்படுதது 
பவோர் குறிதவக்கினறனர்.  இலகுவோ 
கப் ்பணம் உதைக்கும் வியோ்போரமோன 
இது அவர்களுக்கு இனிக்கிறது.

தமிழ்ச் சட்டததரணிகளின் ஆதரவு
ப்போதைப் க்போருள் ்போவதனதயத 

ைடுக்க முற்படு்பவர்கள் முைலில் 
ைமிழ்ச் ெட்டதைரணிகதளத திருதை 
பவண்டும். ஆங்கோங்பக ஒரு சிலதர 

யோவது கோவல்துதறயினர் இதுவிடய 
மோக அவவப்ப்போது தகது கெயயும் 
ப்போது க்பருநகைதகப் ்பணததை 
வோங்கிக் ககோண்டு அவர்கதளச் ெட் 
டததின பிடியிலிருநது மீட்்பவர்களோகத 
ைமிழ்ச் ெட்டதைரணிகள் இருக்கின 
றனர். ப்போதைப் க்போருள் தகது விட 
யங்களில் ைமிழ்ச் ெட்டதைரணிகள் 
நீதிமனறில் முனனிதலயோகக் கூடோது 
என்பதை முக்கிய பகோரிக்தகயோக 
முனகனடுக்க பவண்டும். 

இவவோறு கெயைபினனபர இலங்தக 
அரசு ப்போதைப் க்போருள் விடயததில் 
ைமிைர் ்பகுதிகளில் திட்டமிட்டுச் 
கெயற்படுகிறது எனற குறறச்ெோட்தட 
முனதவக்க முடியும். இதைப் ்பணம் 
உதைக்கும் மோர்க்கமோகத ைமிழ்ச் 
ெட்டதைரணிகள் தவததிருக்கும்ப்போது 
இலங்தக அரதெபயோ, கோவல்துதற 
யினதரபயோ குறறம் ெோட்டுவது ைவ 
றோனது.

பா்டசாலை மாணவர் வி்டயம்
்போடெோதல மோணவர்கள் ப்போதைப் 

க்போருளுக்கு அடிதமயோகும் விடயத 
தில் ்போடெோதல நிர்வோகததைக் குதற 
கெோல்வது ஏறபுதடயைல்ல. ்போடெோ 
தலயில் மோணவர்கள் கோதல 7.30 - 
1.30 வதரயோன கோலப்்பகுதியில் நிற 
கினறனர். நோளில் கவகுபநரததைப் 
்போடெோதலக்கு கவளிபய கழிப்்பைோல் 
ைமது பிள்தளகள் எங்கு நிறகிறோர்கள், 
எனன கெயகிறோர்கள், யோருடன ்பைகு 
கிறோர்கள் என்பதை கவனிப்்பது 
க்பறபறோர்களின க்போறுப்பு. இதுவிட 

யததில் அதிக க்போறுப்பு குடும்்பத 
துக்பக உண்டு. குடும்்பம் மிக வறுதம 
யோன சூைலில் ெமுர்ததி நிவோரணம் 
க்பறும் நிதலயில் இருக்கும்ப்போது 
அவர்களின பிள்தளயின தகயில் 1 
லட்ெ ரூ்போவுக்கு பமல் க்பறுமதியோன 
அதலப்பசி இருக்கிறது.

ஆையஙகளின் பஙகளிப்பு
யோழ்ப்்போணததைப் க்போறுதைவதர 

5 குடும்்பங்களுக்கு ஒரு இநதுக் 
பகோவில் இருப்்பைோகப் புள்ளி விவரங் 
கள் கூறுகினறன. கிறிஸைவ பைவோல 
யங்களும் அவறறுக்குச் ெதளக்கோமல் 
்பல்கிப் க்பருகி வருகினறன. இவறறில் 

ஒழுக்ககநறி பமம்்பட்டிருநைோல் 
இருவர் ெண்தட பிடிப்்பைோக 
இருநைோல்கூட பூக்களோல் எறிநது 
ெண்தடபிடிக்கும் அளவுக்குப் 
்பண்்பட்டிருக்க பவண்டும். 
ஆனோல் நிலதம எதிர்மதறயோக  
வுள்ளது. இதளஞர்கள் வோள் 
கவட்டில் மிகச் ெோைோரணமோக 
ஈடு்படுகினறனர். ஆலயங்களின 
சுறறுவட்டோரங்களில் கவறறு 
மதுப்ப்போதைல்களும் பியர் 
கலனகளும் மிகச் ெோைோரணமோக 
வீெப்்பட்டுக் கிடக்கினறன. 
இதையோவது கட்டுப்்படுததுவ 
ைறகு ஆலயத ைரப்பினர் முனவர 
பவண்டும்.

குடும்ப வன்முலைகள்
ப்போதைப் க்போருதள நீண்ட 

நோள்கோக உட்ககோள்்பவர் ெபகோ 
ைரி, பிள்தளதய வனபுணரும் 
நிதலயும் ்பணம் ககோடுக்கோவிட் 
டோல் க்பறபறோதர அடிததுப் 
்பணம் க்பறும் நிதலயும் ெோைோ 

ரணமோகிவிட்டது. ்பல ஊர்கள் 
ப்போதைப் ்போவதன ஊர்களோக அதட 
யோளப்்படுதைப்்பட்டுள்ளன. இநைப் 
்பட்டியலில் நோளுக்கு நோள் புதிய 
ஊர்கள் பெர்க்கப்்படுகினறன.

மறுவாழ்வு முகாம்களில் நிைலம
சிதறச்ெோதல, அச்சுபவலியிலுள்ள 

மக்பகோனோ எனறதைக்கப்்படும் மறு 
வோழ்வு மதயங்கள் ஆகிய இடங்களில் 
ைடுதது தவக்கப்்பட்டிருப்்பவர்கள் 
கவளிபய விட்டதும் ப்போதைப் க்போரு 
தளப் ்போவிக்கும் மன நிதலயிபலபய 
இருக்கினறனர். அண்தமயில் அநை 
தமயங்களுக்குச் கெனறு கலர் 
க்பனசில்கள், கவள்தளத ைோள்கதளக் 
ககோடுதது நீங்கள் எதிர்கோலததில் 
எப்்படி ஆகவிருக்கிறீர்கள் என்பதைப் 
்படமோகக் கீறிக் கோட்டுங்கள் எனறு 
பகட்டப்போது ைதலமயிர், ைோடி, கோதில் 
பைோடு ப்போட்ட ந்பர் சுருள் சுருளோகப் 
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பபாலதப் 
பபாருலை நீண்ட 

நாள்காக 
உடபகாள்பவர் 

சபகாதரி, 
பிள்லைலய 
வன்புணரும் 

நிலையும் பணம் 
பகாடுககாவிட 

்டால் பபறபைாலர 
அடிததுப் பணம் 
பபறும் நிலையும் 
சாதா ரணமாகி

விட்டது
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மருத்துவர் சி. யமுனாநந்ா

புகை விடுவது ப�ோன்ற ப�ோற்றத் 
க�பே அங்குள்ள ப�ரும�ோலோன 
வரைள வகைந�னர.  வி�ரீ�மோன 
ஆகைை்ளோை இருந�ன. இது அவர 
ைளின மனநிகலகே அறிநதுபைோள 
்ளப் ப�ோதுமோனது.

நிலகமைள இவவோறிருக்குமப�ோது 
ப�ோக�ப்ப�ோருள �ோவகனகேக் 
ைட்டுப்�டுத்� நிகனப்ப�ோர இகவ 
பேலலோவறக்றயும �ோண்டிச் பைேற 

�டுவது �றறிச் சிநதிப்�து அவசிேம. 
ைடும �ண்்டகனைள மூலபம இவற 
க்றத் �க்ட பையே முடியும. இக�வி 
்டக் ைட்டுப்�டுத்து�வரைளின பைேற 
�ோடுைள மிைவும இைைசிேமோை இருப் 
�து ைட்்டோேமோகும. இலலோவிடில 
ப�ோக� மோபிேோக்ை்ளோலும, வோள 
பவட்டுக்குழுக்ை்ளோலும �ழி தீரக்ைப் 
�டும �்டலம நிைழும ஆ�த்தும 
உண்டு. ப�ோக�ப்ப�ோருக்ளப் �ோவித் 

�வர �டுகின்ற அவஸக�கே முை 
நூல, இகைேத்�்ளங்ைள, சிக்றைளில 
உள்ளவரைள, �ோ்டைோகல மோைவர 
ைளுக்குக் ைோட்சிப்�டுத்துவ�ன மூலம 
அ�ன குருைத்க� ஊட்்ட முடிேம. 
ப�ோக�ப்ப�ோருள குறித்� �ேமும 
மனநிகல மோற்றமுபம நலல விக்ள 
வுைக்ளத் ப�டித்�ரும. 

உ்ள மருத்துவரைளின புதிே �ரிமோைமோை 
எண்மோன உ்ள மருத்துவர (Digital Psychia 

trist) உருவோகி உள்ளோர. பைோவிட் ப�ருநப�ோறறுக் 
ைோலத்தில உ்ள மருத்துவ சிகிச்கையில இது ப�ோ்டர 
�ோன ப�ோ்டக்ை அணுகு�லைள உருவோக்ைப்�ட்்டன. 
இ�ன மூலம மனச்பைோரவு, உ்ளப்பி்ளவு, ��ைளிப்பு, 
உயிரமோயப்பு முேறசிைளுக்கு உரிே மருத்துவ பைகவ 
யிகன வழங்ை முடிநதுள்ளது. எண்மோனத் �ைவுைளிகன 
பநைடித் �ைவுைள, மக்றமுைத் �ைவுைள என இரு 
வகைைளில ப�்றலோம. இ�ன �ேன�ோட்க்ட உ்ளநலச் 
பைேலிைள (mHealth Apps) மூலம நக்டமுக்றப்�டுத் 
�லோம.

�றப�ோது எமது பிைப�ைத்தின பிை�ோன ைமூை உ்ளப் 
பிைச்சிகனேோை உள்ள ப�ோக�ப்ப�ோருள �ோவகன 
கேக் ைட்டுப்�டுத்� எண்மோன உ்ள மருத்துவகை நோம 
நோ்டலோம. இ�னப�ோது �னிந�ர �ைவல இைைசிேமோை 
அகமவது்டன ப�ோக�ப்ப�ோருள �ோவிப்ப�ோர ஒனறு 
பைரவது, மீ்ளவும �ோவிப்�து குக்றக்ைப்�டும.

உளநலச் செயலி
உ்ளநல மருத்துவரைள, ப�ோ்டக்ை சுைோ�ோை பைகவ 

ேோ்ளரைள, ப�றப்றோரைள, உ்றவினரைள, உ்ளவ்ள 
ஆபலோைைர உட்�்ட �லதுக்றைோர முக்றகமயில 
எமது பிைப�ைத்திறகு உ்ளநலச் பைேலி உருவோக்ைப்�்டல 
பவண்டும.

ப�ோக�ப்ப�ோருள �ோவிப்�வரைள, ைைணி விக்ள 
ேோட்டிறகு அடிகமேோனவரைள, ைமூை வகலத்�்ளத்துப் 
�ோவகனேோ்ளரைள என�வரைக்ள எண்மோன உ்ள 

மருத்துவர இலகுவோைக் கைேோளுவர. இ�றகு பைேலி 
ைக்ள ப�ோடுகை ைோண்ப�சிைளில சுல�மோை அணுகும 
ைட்்டகமப்பிகன உருவோக்ைலோம. பமலும �ல 
மனபநோய நிகலக்கு உட்�ட்்டவரைள �மக்கு உரிே 
சிகிச்கைைக்ள உ்ளநலச்பைேலி மூலம அணுைலோம.

ஆ�த்�ோன �ழக்ை வழக்ைத்தில உள்ளவரைள 
சுேமோைபவ உ்ள மருத்துவ சிகிச்கைகே நோ்ட உ்ளநலச் 
பைேலிைள உறுதுகைேோை அகமயும. ஏகனேவர 
ைளுக்குத் ப�ரிேோது. எனபவ சிகிச்கைகே நோடுபவோர 
எண்ணிக்கை அதிைமோகும. எனபவ ைமூைத்தில 
புகைபேோடியுள்ள ப�ோக�ப்ப�ோருள �ோவகனயில 
இருநது எமது ைமூைத்க�க் ைோக்ை எமக்குத் ப�கவ 
ேோன எண்மோன உ்ள மருத்துவ பமனப�ோருக்ள நோம 
விகைவில உருவோக்கு�ல மிைவும அவசிேமோனது.

மினனணு மனி�ம எனும மனி�ன ைணினி இக்ட 
யு்றவில மனி�னின உ்ளபநோயைக்ளத் தீரப்��றகு எண் 
மோன உ்ளமருத்துவர என்ற நிகல மிை முக்கிே �ங் 
கிகன வகிக்கும. இ�ன ப�ோ்டக்ை நிகலைக்ள இனறு 
நோம எமது ைமூை விைவல வகலத்�்ளங்ைளில உருவோக் 
ைலோம. ப�ோக�ப்ப�ோருள �ோவகனகேக் ைட்டுப்�டுத் 
துவ�றைோன நவீன அணுகுமுக்றேோை எண்மோன உ்ள 
ஆறறுப்�டுத்�ல அகமயும. குறிப்�ோை ப�ோக�ப் 
ப�ோருள �ோவகனகேத் ப�ோ்டக்கும வேதினைோன 15 
- 25 வே�ோனவரைளின ைோண்ப�சிைளில ப�ோக�ப் 
ப�ோருளிகன அணுகும �னகமகேக் ைண்்டறிநது 
ைட்டுப்�டுத்� விபை்ட உ்ளநலச் பைேலிைக்ள நக்ட 
முக்றப்�டுத்�லோம. இ�னமூலம அவவிக்ளேவரை 
ளுக்கு எண்மோன உ்ளமருத்துவர பைகவ பையவோர.
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நாம் கூரை மீது ஏறிய பின்னர் கிழே நினறுக�ாண்டிருந்த ர�தி�ளிடம் இருநது 
பலழவேறு கபாருள�ரைப் கபறழறாம். கீழே நினற ர�தி�ள கபாருள�ரை 

நூல�ளில �ட்டிவிட ழேழே இருந்தவேர்�ள இழுத்து அவேறரற எடுத்்தார்�ள. சாைத்ர்தக் 
கிளித்துத் துண்டு�ைாக்கி அந்தத் துண்டு�ரைத் க்தாடுத்துக் �யிறாக்கி அர்தக் கீழே 
விட்டுப் பிைாஸ்ரிக் பாய�ள, பரேய தும்புத்்தடி�ள ஆகியவேறரற ழேழே எடுத்ழ்தாம். 
பிைாஸ்ரிக் வோளிக்குள ேண் நிைப்பி அ்தன நடுவில ்தடி ஒனரற நட்டுத் ்தற�ாலி�க் 
கூடாைம் ஒனரற அரேத்ழ்தாம். அ்தன மூேம் நிேல கிரடத்்தது. ஆ்னாலும் கூரையில 
இருக்�முடியா்த அைவுக்குச் சூடா� இருந்தது. 

சிறிய பிைாஸ்ரிக் வோளி�ளில கீழேயிருநது ்தண்ணீர் எடுத்துக் கூரை மீது ஊறறியழபாது 
சூடாகியிருந்த கூரை உட்னடியா�க் �ாயந்தது. நீண்ட ழநைப் பிையத்்த்னத்தின பின சூடு 
ஓைைவுக்குக் குரறயவும் சூரியன ேரறயவும் சரியா� இருந்தது.

சிரறச்சாரேக் கூரை ேட்டோ்ன ்தைோ� அலோேல நடுவில சறறு உயைோ�வும் 
ஓைங�ள சரிவோ�வும் இருந்த்ன. ேரே கபயயும்ழபாது நீர் வேழிநழ்தாடக்கூடிய வேர�யில 
அந்தக் க�ாஙகிறீட் கூரை அரேக்�ப்பட்டிருந்தது. இைவு அ்தனழேல்தான படுத்துறஙகி 
ழ்னாம். கூரையின உயைோ்ன பகுதியில ்தரேரய ரவேத்துப் படுத்ழ்தாம். நித்திரையில 
உருளும் பேக்�ம் இருந்தால நிச்சயம் சாவு்தான.

நாம் கூரையில ஏறியவுடன டி பிரிவுக் �ட்டடக் கூரை மீது ஏறியிருந்த நண்பர்�ளுக்கு 
மி�வும் உறசா�ோ� இருந்தது. ர��ரை அரசத்தும், சத்்தமிட்டும் ்தேது நனறி�ரைத் 
க்தரிவித்்தார்�ள. ஈ பிரிவுக் கூரையில இருவேர் ஏறியிருந்தார்�ள. பி பிரிவில உளை நண் 
பர்�ள பேர் கேதுவோ� எட்டிப்பார்த்துவிட்டு ேரறநது ழபா்னார்�ள. பேர் உணர்வுபூர்வேோ� 
இருந்தாலும் உடல திட�ாத்திைோ� இலோ்த்தாலும் ஏற�்னழவே இதுழபானற ழபாைாட்டங 
�ளில ஈடுபட்டு உடல பாதிக்�ப்பட்டவேர்�ைா� இருந்த்தாலும் ஈடுபாட்ரடத் ்தவிர்த்்த்னர். 
இந்தப் ழபாைாட்ட விடயத்தில யாரையும் வேறபுறுத்்த முடியாது.

எனினும் பி பிரிவில நாம் கூரையில ஏற முன்னர் ழபாைாட்டம் பறறிக் ர�தி�ள ேத் 
தியில இருந்த �ருத்து பின்னர் ோறிவிட்டர்தக் �ாணமுடிந்தது. நாம் ஏறும்ழபாது நிேரே 
இவவோறிருக்கும் எனறு எதிர்பார்க்�விலரே. க�ாஞசப்ழபைாவேது கூரையில ஏறுழவோம் 
எனற முடிழவோடு்தான க்தாடஙகிழ்னாம். முடிவில எம்ழோடு பேர் இரணநதுவிட்டார்�ள. 
ேட்டக்�ைப்ரபச் ழசர்ந்த பிைபா எனற ர�தி பி 6 கூரை மீது ோரே 4.30 ேணியைவில 
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தனியே ஏறினார். அவர் 
சும்ா விளைோட்ாக 
ஏறுகிறார் என்று நிளனத் 
யதன். அநதக் கட்்ம 2 
்ாடிகளைக் ககாண்து. 
ய்யே 3 அங்குேத் தடிப் 
புளை தூணயபான்ற அள் 
ப்பு இருநதது. அளதப் 
பிடித்துக் குரங்கு ஏறுவது 
யபாே 2ஆவது ் ாடி வளர 
அவர் ஏறிேது ்யிர்க் 
கூசகசெறியும நிகழவாக 
இருநதது. அவவாறான 
ஒரு கட்்த்தில் என்னால் 
ஒருயபாதும ஏற முடிோது. 
நாம ஏறிே பகுதிோன பி 
2 தனிக்கட்்்ாக இருந 
தது. 15 அடி உேரமிருக்கும 
அதிலுளை ேன்னல்களைப் 
பிடித்து ஏறகனயவ ஏறியி 
ருநதவர்களின் ளககளைப் 
பிடித்துக் கட்்த்தின் 
தைத்தில் ஏறியனன். பின் 
னர் அதிலிருநது பி 1 
கூளரக்கு ஏறுவதறகாக 2 
யபார்ளவகளை உருடடிக் 
கயிறுயபாே ளவத்திருநதார் 
கள. அளத ய்யேயுளை 
இருவர் பிடிக்க அளதப் 
பிடித்து ய்யே ஏறியனன். 
கூளரளே அணமித்தயபாது 
யசெரனும இன்யனார் நண 
பரும என்ளனத் தூக்கி 
எடுத்தார்கள.

பி 6இல் ஏறிே பிர 
பாளவ எமமு்ன் வரு்ாறு 
அளைத்யதாம. எல்ோக் 
கூளரகளிலும இருநதால் 
தான் நல்ேது என்று அவர் 
கசொன்னார். பின்னர் அவரு 
்ன் யவறு சிே நணபர்க 
ளும ஏறினார்கள. அதில் 
முஸ்லிம நணபர் ஒருவரும 
இருநதார். எ்து பகுதியி 
லும முஸ்லிம நணபர் ஒரு 
வர் ஏறியிருநதார். ் ாளே 
யில் வார்டடுகள பூட் 
முன்னர் 25 யபர் கூளரயில் 
இருநயதாம. இளத நாம 
எதிர்பார்க்கவில்ளே. இர 
வானதும ்ளை கபயேத் 
கதா்ங்கிேது. தளேயில் 
கசொப்பிங் பளேப் யபாட 
டுக் ககாணடு ்ளையில் 
நளனநயதாம.

  (கதா்ரும)

(கசென்றவாரத் கதா்ர்சசி)
1987 காேப் பகுதியில் இேங்ளக 

அரசின் காோட பள்யில் இளைநது 
பயிறசி கபறறு வ்க்கின் பே பாகங் 
களிலும புேனாயவு யவளேகளில் 
ஈடுபட்வர் ய்ஜர் ஷான். புலிகள 
தாக்குதல்களை ந்த்துவதறகு முன் 
னயர அவறளறக் கணடுபிடித்து முறி 
ேடித்தார் என்றும புலிகளின் தாக்கு 
தல்கள பேவறறுக்கு எதிர்த் தாக்கு 
தல்களைத் கதாடுத்து முறிேடித்தார் 
என்றும அவர் தனது கசெவவியில் 
கூறுகிறார். இதறககல்ோம தனக்கி 
ருநத தமிழ யபசும ஆறறயே காரை 
்ாக இருநதது என்கிறார். இறுதிப் 
யபார் வளர திளர ்ளறவிலிருநது 
தகவல்களைச யசெகரித்த பள்த்து 
ளறப் புேனாயவாைர்களில் ய்ஜர் 
ஷான் முக்கிே்ானவர். கவனசெ யூரி 
யுப் தைத்துக்குச கசெவவிேளித்த அவர் 
தனது முகத்ளதக் காட்வில்ளே. 
இப்யபாது கசெேலிைநத நிளேயில் 
செக்கர நாறகாலியில் காேத்ளதக் கழித்து 
வருகிறார். அவர் கவனசெ யூரியுப் 
தைத்துக்கு வைங்கிே கசெவவியின் 
இரணடு பகுதிகள க்நத இரு வாரங் 
கைாக  கவளிோகின. அதன் மிகுதிப் 
பகுதி இங்யக தரப்படுகின்றது.   

வ்்ராடசி - சிறுப்பிடடிப் பகுதி 
யில் ் ர்் நபர் ஒருவரின் ந்்ாட்ம 
இருப்பது பறறித் தகவல் கிள்த்தது. 
அவர் மூேமதான் தளரப் பள்யின் 
ோழப்பாைத் தைபதி செநதிரசிறி மீதான 
தாக்குதலுக்கு கவடி ் ருநதுகள வைங் 
கப்ப்விருக்கின்றன என்று அறிந 
யதன். இநத நபர் தனது வீடடில் கிை 
ள்யில் 2 அல்ேது 3 நாளகள கசென்று 
சொப்பிடுகிறார் என்று அறிநயதன். 
வீடடுக்கு வருமயபாது அவளர ் ்க் 
கிப்பிடிப்பது என்று திட்மிட்யபாதி 
லும அநத வீடடுக்கு அருகில் ் ளறந 
திருக்க வசெதிோன இ்ம எதுவும 
இருக்கவில்ளே. வீடடுக்கு அருகிலி 

ருநத ஒரு வாளைத் யதாட்த்ளதத் 
கதரிவு கசெயயதாம. ோழப்பாைத்து 
விவசொயிகள வாளைச கசெயளகயில் 
வல்ேவர்கள. அவர்கள அதறகாக 
இரசொேன உரங்களைப் பாவிப்பதில்ளே. 
வாளைத் யதாட்த்தில் கவட்ப்படும 
வாளைக் கழிவுகள, ் ாடக்ரு யபான்ற 
வறளறக் குழியில் யபாடடு ளவத்தி 
ருப்பார்கள. இவவாறான ஒரு குழி 
ளேயே நாங்கள ்ளறநதிருக்கத் 
கதரிவு கசெயயதாம.

வாளைத் யதாட்த்துக்குள கவட 
்ப்படடிருநத குழிக்குள ் ளறநதிருந 
யதாம. ்ளறநதிருநதயபாது சொைத் 
தின் துர்நாறறம, சொைத்துக்குள இரு 
நத புழுக்கள என உசசெ்ான துன் 

பத்ளத அனுபவித்யதாம. நாம எதிர் 
பார்த்த நாளில் அநத நபர் வீடடுக்கு 
வரவில்ளே. நாம பதுங்கியிருநத 
இ்த்ளத விடடு எழுநது யபாயவரவும 
முடிேவில்ளே. அதனால் அடுத்த 
நாளவளர அயத இ்த்தில் பதுங்கியி 
ருக்கயவணடிே நிளே ஏறபட்து.

இரண்ாவது நாள பகல் அநத 
நபர் வீடடுக்குச கசெல்வளத அவதா 
னித்யதாம. அநத ந்வடிக்ளகயில் 
நானும இன்னும இருவரும பங்கு 
பறறியனாம. பகல் கபாழுது என்ப 
தால் அவரது ந்்ாட்த்ளதத் துல்லி 
ே்ாக அவதானிக்க முடிநதது. அநத 
நபர் அங்கு வநது தனது யசெடள்க் 
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கழற்றி வைத்துவிட்டு முகம், வக, கால் கழுவினார். 
அைர் உணவுணணத் த�ாடங்கும்ைiவை காத்திருந்து 
திடீதைன்று அந்� வீட்வட முற்றுவகயிட்்டாம். அந்� 
நபருக்கு விடயம் த�ரிந்துவிட்டது. சாப்பிட்ட ்காப் 
வபவய என்வன ் நாக்கி வீசி எறிந்துவிட்டுக் குசினிப் 
பகுதிக்குள் ஓடிக் கட்டில் ஒன்றுக்குக் கீழ் மவைத்து 
வைத்திருந்� தைடிகுணடுள்்ள ஜக்கட் ஒன்வை எடுத்துக் 
தகாணடு ஓட முயன்ைார். நாம் மடக்கிப் பிடித்்�ாம். 
அைர் முகம் கழுவும்்பாது சயவனட் குப்பிகவ்ளக் கழ 
ற்றி வைத்��ால் நாம் மடக்கிப் பிடித்�்பாது அைரிடம் 
சயவனட் இருக்கவில்வலை.

இைவு 2 மணிய்ளவில் அந்� நபரிடம் தபற்ை �கைல் 
களின்படி அைைது வீட்டிலிருந்� ் காழிக்கூட்டுக்கு அடி 
யில் 10 அடி நீ்ள, அகலைம் தகாணட ஆழமான 

பங்கர் அவை ஒன்று இருப்பது த�ரியைந்�து. 
அதில் தகாங்கிறீட் முடி ஒன்று இருந்�து. 
அவ� ஒரு கம்பியால் தகாழுவித் தூக்கிய்பாது ் மாட் 
டார் வசக்கிள்களின் தபற்்ைால் கலைன்கள் 2 இருந்�ன. 
அதில் ஒன்று ரி.வி.எஸ். ்மாட்டார் வசக்கிளுக்கு உரி 
யது. மற்வையது ஹீ்ைா தகாணடா ்மாட்டார் வசக்கி 
ளுக்கு உரியது. அ�ற்குள் காைல்துவையினரின் உவட 
கள், காலைணிகள், எல்லைாம் தபாதி தசயயப்பட்டிருந்�ன.

ைன்னிப் பவட நடைடிக்வகக்கு முன்னர் யாழ்ப்பாணத் 
வ�க் வகப்பற்றுைது புலிகளின் திட்டமாக இருந்�து. 
இ�ற்காகத் திவச திருப்பும் �ாக்கு�ல்கவ்ள யாழ்ப்பாணத் 
தில் ் மற்தகாள்்ளத் திட்டமிட்டிருந்�ார்கள். 

எமது நடைடிக்வககள் எப்்பாதும் திவைமவைவில் 
இருந்�ன. தஜனைல் சு்ைஷ் அலி �வலைவமயில் பலை 
இடங்களில் புலிகளின் ஆயு�ங்கவ்ள எடுத்்�ாம். சிறுப் 
பிட்டியில் ்காழிக்கூட்டுக்குள் ஆயு�ங்கவ்ளக் வகப் 
பற்றி ஏற்படவிருந்� ் பைழிவைத் �டுத்��ற்காக எனக்கு 
ைண விக்கிைம ப�க்கம் ைழங்கப்பட்டது.

மருத்துவரின் த�ொலைபேசிலைப் 
புலிகள் ேொவித்�ொரகள்
எனக்குத் �மிழ் ் பசத் த�ரிந்��ால் புலைனாயைா்ளைாகப் 

பலை �கைல்கவ்ள இலைகுைாகப் தபை முடிந்�து. எனது 
இந்�ப் பணி முள்ளிைாயக்கால்ைவை இருந்�து. புலிக 
ளின் புலைனனாயவுத் துவைவயச் ்சர்ந்� ைட்ணம் 
மாஸ்ைரின் புலைனாயைா்ளர்கள் இருைர் பற்றி அறிந்்�ன். 
அைர்கள் இருைரும் ச்கா�ைர்கள். ஒருைர் யாழ்ப்பாண 
மருத்துைமவனயில் மருத்துைர் ஒருைரின் உ�வியா்ளைா 

கக் கடவமயாற்றினார். அந்� மருத்துைருக்கு ைழங்கப் 
பட்டிருந்� த�ாவலை்பசிவய மருத்துைர் அலுைலைகத்தில் 
இல்லைா� ் நைங்களில் �னது புலைனாயவுத் ் �வைகளுக் 
காகப் பயன்படுத்திக்தகாணடிருந்�ார். அைைது �ம்பி 
ஒருைர் புலிகளின் பிஸ்டல் ரீமில் இருந்�ார். இைர் �னது 
�ம்பியுடன் �கைல்கவ்ளப் பரிமாறிக்தகாணடிருந்�ார். 
பிஸ்டல் ரீமில் இருந்�ைவை நான் மடக்கிப் பிடித்்�ன். 
அைவை வைத்துப் பலை �கைல்கவ்ளப் தபற்றுக்தகாண 
்டன். அ�ன் பின்னர் ் கணல் அமல் கருணாைத்னவுடன் 
கவ�த்துச் சிலை விடயங்கவ்ளக் வகயாண்டன்.

பக.பி. ஊடொக உைங்குவொனூரதி, 
கப்ேல் தேற ஏறேொடு
நான் வகது தசய� நபரின் விசாைவணயில் ்க.பி. 

எனப்படும் குமைன் பத்மநா�ன் 
மூலைம் உலைங்கு ைானூர்தி ஒன்வை 

அல்லைது கப்பல் ஒன்வைப் தபறுைது 
த�ாடர் பாகக் கிளிதநாச்சியிலிருந்து 
புலிகள் ் பசிக்தகாணடிருக்கிைார்கள் 

என்று அறிந்்�ன். எனினும் அங்கிருந்து தைளி்யறும் 
விடயத்தில் பிைபாகைனுக்கு உடன்பாடு இருக்கவில்வலை 
என்றும் அறிந்்�ன். �ான் தைளி்யறி விட்டால் புலி 
உறுப்பினர்களின் மன ைலிவம பாதிக்கப்பட்டு விடும் 
என்று பிைபாகைன் நிவனக்கிைார் என்றும் அறிய முடிந் 
�து. 

கடல் மார்க்கமாக இயக்கக் குடும்பங்கவ்ள இந்தியா 
வுக்கு அனுப்பும் திட்டம் இருக்கிைது என்று அறிந்்�ன். 
காவலை 3 மணிய்ளவில் தீபனின் குடும்பத்வ� 3 படகு 
களில் ஏற்றி மீன்பிடிப் படகுகவ்ளப்்பாலை பாசாங்கு 
தசயது படகில் இருப்பைர்கவ்ள ைவலையால் மூடிச் தசன் 
ைனர் என்று அறிந்்�ன்.

படகில் இயக்கக் குடும்பம் ஒன்று தைளி்யறிய தசய 
திவய �மிழ்ப் பத்திரிவக தைளியிட்டது. தசன்ைைர்களின் 
தபயரும் ்பாடப்பட்டிருந்�து. அந்�ப் தபயர்கவ்ளக் 
குறித்து எடுத்துக்தகாண்டன். அந்�ப் பத்திரிவகவய 
பலைாலியில் இருந்� பிரி்கடியர் தசனவிைத்னாவுக்கு 
அனுப்பி வைத்்�ன். புலிகளின் 2ஆைது படகுப் பய 
ணத்தில் சூவசயின் குடும்பம் அனுப்பப்பட்டது. அ�ற் 
கிவடயில் எனது ஏற்பாட்டில் கடற்பவடக் கப்பல்கள் �யா 
ைாக இருந்��ால் அைர்கள் தசன்ை கப்பல் வகப்பற்ைப் 
பட்டுச் சூவசயின் மவனவி பிடிபட்டார்.

அடுத்� கப்பலில் பிைபாகைனின் குடும்பம் ் பாகவிருந் 
�து என்ை தசயதி கிவடத்�து. சூவசயின் மவனவி பிடி 
பட்ட�ால் பிைபாகை்னா அைைது குடும்ப்மா திட்டமிட்ட 
ைாறு கடலைால் தசல்லும் ைாயப்பு இல்லைாது தசயயப் 
பட்டது.        

           (த�ாடரும்)

கடல் மொர்ககமொக இை்கக்க 
குடுமேங்கலை 

இந்திைொவு்ககு அனுப்பும 
திடடம இரு்ககிறது என்று 

அறிந்ப�ன்



thukyu; 11
  22 - 28 ஐப்பசி  2022

Vd ;. . .?Vd ;. . .?

mg ;gb. . .?mg ;gb. . .?

நட்சத்திரா

37

தங்கள் ஊர்களிலுள்்ள கு்ளங்கள்ள ஆழப்படுத்தித் 
தருமாறும் அதன் மூலம் அதி்க நீளைச் சேமித்து 

சமலும் ்பல ஏக்கர்களில் விவோயத்ளதச் சேயய முடி 
யும் என்றும் அதி்காரி்களிடமும் அைசியல்வாதி்களிடமும் 
கிைாமத்து மக்கள் ச்காரிகள்க விடுவது வழக்கம். ஆனால் 
கு்ளத்ளத ஆழப்படுத்தினால் அதி்க நீளைச் சேமிக்க 
முடியுமா என்்ால் அதுதான் இல்ளல. ஆழப்படுத்தினால் 
அதி்க நீளைச் சேமிக்கலாம் என்்பது ோத்தியமற்து. 

மளழ நீளைக கு்ளங்களில் சதககுவது வழக்கமா்க 
இருககின்்ச்பாதிலும் கு்ளத்ளத விரும்பியவாறு ஆழ 
மாக்க முடியாது. இநத விடயம் ்பல விவோயி்களுககுத் 
சதரிநதிருப்பதில்ளல. கு்ளத்தில் நீளைத் சதககி ளவப 
்பது அதன் அடியில் ்படிநதுள்்ள ்களிமண் ்பளடசய. 
அநதக ்களிமண்்பளட மண் ேட்டியின் அடிப்பா்கம்ச்பால 
சேயற்பட்டு நீளை நிலத்துககுள் இ்ங்கவிடாது ்பாது 

்காககும். அளடயல்்க்ளாலும், ்களி மறறும் நீருககு அடி 
யில் ்படிநது இறு்கககூடிய மண்்பளட்க்ளாலும் ஆன 
அநதப ்படிவு ச்பணப்பட்டாசலசய கு்ளத்து நீர முழு 
வதுமா்கத் தளைககுள் அ்கத்துறிஞேப்படாது தடுக்கப 
்பட்டுத் சதக்கப்பட்டிருககும்.

கு்ளத்ளத ஆழப்படுத்துவதறகு முன்னர மண் ்பரி 
சோதளன சேயயப்படசவண்டும். அநதக கு்ளத்தில் 
எத்தளன அடி தடிபபில் ்களிமண் ்பளட உள்்ளது என் 
்பளத ஆயவு சேயது கு்ளத்து நீளை நிலத்துககுள் சேல்ல 
விடாமல் ்பாது்காப்பதறகு ஏற்்ளவான ்களிமண் ்பளடளய 
ளவத்துகச்காண்டு சமலதி்க ்பளடளய நீககி மண்ளண 
மட்டும் தூரவாை முடியும். அதன் மூலம் முன்பு இருந 
தளதவிட ஓை்ளவு கூடுதலான நீளைத் சதககி ளவக்க 
முடியும்.

கு்ளத்தின் அடியிலுள்்ள ்களிமண் ்பளடளய முற்ா்க 
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நீக்கினால் அதற்கடுத்துக் கிரவல் 
அல்்லது வவறு வக்கயான மண் 
பகையா்க இருநதால் குளத்தில் 
வேமிக்்கபபடும் நீர் மி்க வவ்கமா்க 
நி்லத்துக்குள் இறங்கி அநதக் 
குளத்தில் நீர் இல்்லாது வபாய்விடும். 
இவவாறான ேநதர்பபத்தில் தூர் 
வார்நத பின் நீர் குகறகிறது, நீர் 
வவ்கமா்க வறறிவிடுகிறது என்று 

விவோயி்கள் குகறபபடுவர். சி்ல 
அனுபவமில்்லாத ததாழில்நுடப 
அதி்காரி்கள் விவோயி்கள் கூறுவ 
கதக்வ்கடடுக் குளங்்ககள ஆழபப 
டுத்துவதால் ்களிமண் பகை முற 
றா்க நீக்்கபபடடு நீர் இல்்லாது வபாகி 
றது. அவவாறான சூழலில் குளத் 
தின் அடிபபா்கத்தின் ்களிமண்பகை 
உருவாகுவதறகு 3 அல்்லது 4 

பருவ மகழயாவது வதகவபபடுகி 
றது. அதன் பின்னவர நீர் வதங்கும் 
அளவு கூடுகிறது. எனவவ குளத்கத 
ஆழபபடுத்த முன்னர் குளத்தில் 
எத்தகன அடி தடிபபில் ்களிமண் 
பகை இருக்கிறது என்பகதயும் அதில் 
எத்தகன அடி ்களி மண்கணை நீக்்க 
முடியும் என்பகதயும் அறிநது 
த்காண்டு தேயறபைவவண்டும்.

மி்கப பிரப்லமான ததாக்லக்்காடசித் ததாைர்்களுள் 
ஒன்று ‘ஸ்க்விட வ்கம்’ (2021). ப்ல நூறு வபருக் 

கிகைவய ோவு விகளயாடடு்கள் நைத்தி இறுதியில் உயிர் 
பிகழக்கும் ஒவர ஒரு நபருக்குப ப்ல வ்காடி்கள் பரிோ்க 
வழங்்கபபடும். அதில் ஒரு விகளயாடடு. உயரத்தில் 
்கயிறு இழுக்கும் வபாடடி. இரண்டு குழுக்்களுக்கும் 
இகைவய அநதரம். வதாறகும் அணியினர் வமலிருநது 
கீவழ விழுநது இறநதுவபா்க வநரிடும். ஒரு பக்்கம் 
கிழவர் ஒருவர் உள்ளிடை வநாஞோன் அணி. எதிர்ப 
பக்்கம், ப்லோலி்கள் அணி. ஆனால், தவல்வது வநாஞ 
ோன் அணிதான். கிழவரின் வழி்காடடுதலில் அகனவரும் 
ஒத்திகேநது ஒருவருக்த்காருவர் 100% தபாருநதிக் 

த்காண்டு அநதச் தேயலில் ஈடுபடைதால் அநத தவறறி. 
மூ்லக்கூறு்களும் அபபடி 100% தபாருநதிக்த்காண்டு 
தவறறி தபறறால்? அதற்கா்கத்தான் இநத ஆண்டின் 
வநாபல்.

2022ஆம் ஆண்டு வநாபல் பரிசு வபராசிரியர் வ்கர 
லின் ஆர். தபர்வைாஸி (Carolyn R. Bertozzi), வபரா 
சிரியர் மார்டதைன் தமல்ைால், வபராசிரியர் வபரி ஷார்ப 
தளஸ் (K. Barry Sharpless) ஆகிய மூவருக்கும் அறி 
விக்்கபபடடிருக்கிறது. ‘பூடைல் வவதிவிகன’ (Click 
Chemistry) ‘வநரடி இ்லக்கு உயிரி வவதிவிகன’ (Bioor 
thogonal Chemistry) ஆகிய துகற்களின் ்கண்டுபிடிப 
புக்்கா்க இநதப பரிசு அறிவிக்்கபபடடிருக்கிறது.

பூட்டல் வேதிவினை - ஒரு முன்கனை
இயறக்கயில் உள்ளகதப வபா்ல புதிய மூ்லக்கூறு்ககள 

தபரும்பா்லான வவதியிய்லர்்கள் தேயறக்கயா்க உரு 
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வாக்கிக்்காண்டிருக்கிறாரகள். 
இந்தச் ் ெயல்ாடு ் ்தாழிலதுறற, 
வவளாண்துறற, மருநதியல 
என்று ் ல துறறகளுக்கும் உயிர 
நாடி. இதில உள்ள சிக்கல என்்ன 
்வன்றால இயறறக மிகவும் இயல 
்ாக உருவாக்கும் இந்த மூலக்கூறு 
கறள அறிவியலரகள் உருவாக் 
கும்வ்ாது நிறறய ஆறறல, 
்்ாருடகள் ் ெலவழிக்கப்டுகின் 
ற்ன. இ்த்னால வ்தறவயா்ன 
்்ாருள்களுடன் வ்தறவயறற 
துறைப்்ாருள்களும், ்்ரும் 
்ாலா்னறவ கழிவுகள், உருவாகி 
விடுகின்ற்ன.

இது ் ்ாருட்ெலவு மிக்க்தாக மடடுமலலாமல சுற 
றுச்சூழலுக்கும் ் ்ருஙவகடாக மாறிவிடுகிறது. மருநது 
உற்த்தித் துறறறய எடுத்துக்்காள்வவாம். ஒரு கிவலா 
மருநது ்தயாரிக்கும்வ்ாது அ்தன் துறைவிறளவாக 
25-லிருநது 100 கிவலா வறை கழிவுப ்்ாருடகள் 
உற்த்தியாவ்தாகக் கூறப்டுகிறது. இற்த்யலலாம் 
்தவிரப்்தறகு அ்மரிக்க வவதியியலர வ்ரி ஷாரப்ளஸ் 
(பிறபபு -1941) முன்றவத்்த வயாெற்ன்தான் ‘பூடடல 
வவதிவிற்ன.’

இற்த இப்டி விளக்கலாம். எ்தறகாக வவதியியலரகள் 
இயறறகறய நக்லடுத்து மூலக்கூறுக்கறள உருவாக்கு 
கிறாரகள்? இயறறகயில உள்ள மூலக்கூறு என்்ன ் ெய் 
கிறவ்தா அற்தவய ்தாஙகள் உருவாக்கும் மூலக்கூறறயும் 
்ெய்ய றவக்கத்்தாவ்ன! எது ் ெய்கிறது என்்ற்தவிட 
என்்ன ் ெய்யப்டுகிறது, அ்தாவது ் ெயல, என்்து்தாவ்ன 
நமக்கு முக்கியம்! ஆகவவ, இயறறகயா்ன மூலக்கூறு 
கறள விடடுவிடடு புதிய மூலக்கூறுகறள உருவாக்க 
வவண்டும்.

இந்தப புதிய மூலக்கூறுகள், வ்தறவயறற துறைப 
்்ாருடகறளத் ்தவிரத்துவிடடுத் வ்தறவயா்ன 
்்ாருடகறள மடடுவம உருவாக்கும் வவதிவிற்னகறள 
நிகழ்த்தும். ஆகவவ, இது ்சுறம வழிமுறறக்கா்ன 
வவதிவிற்ன. இற்தச் ்ெய்வ்தறகு ஒன்றுக்்கான்று 
முழுறமயாகப ் ்ாருந்தக்கூடிய மூலக்கூறுகள் வவண் 
டும். ஒவை ் ெயறல யார திறம்்டவும் விறைவாகவும் 
்ெய்து முடிக்கிறாரகள் என்்ற்தக் கண்டறிவ்தறகு ் ல 
குழுக்களுக்கும் இறடவய வ்ாடடி றவபவ்ாம் அல 
லவா! ஒருவருக்்காருவர இைக்கமாகவும் நடவ்ாடும் 
ஒத்திறெவவாடும் திடடமிடவலாடும் ் ெயல்டு்வரகள் 
்தான் இதில ் வறறி ் ்றுவாரகள்.

முறறயா்ன திடடமிடல இருந்தால உறழபபும் வநை 
மும் ் காஞெம் ் ெலுத்தி்னாவல வ்ாதும் (ஸ்க்விட வகம் 
்ாணி). ஆக, ஒருவருக்்காருவர நன்றாகப ் ்ாருநதிப 
வ்ாகக்கூடியவரகள் இறைந்த அணி ் வறறி ் ்றுவ 
ற்தப வ்ால ஒன்றுக்்கான்று நன்றாகப ்்ாருநதிப 
வ்ாகும் மூலக்கூறுகறளக் ் காண்டு வவதிவிற்னகறளத் 
திறம்்ட ்ெய்துமுடிக்க முடியும். இப்டி ஒரு மூலக் 
கூறும் இன்்்னாரு மூலக்கூறும் ் ்ாருநதுவற்த இருக்றக 
வாரின் இைண்டு முற்னக் ்காளுவிகறள (seat-belt 
buckle) பூடடுபவ்ாடுவது வ்ால மாடடுவற்த எடுத்துக் 
காடடாகக் கூறி ஷாரப்ளஸ் விளக்கி்னார.

்காளுவிகறள மாடடும்வ்ாது ‘க்ளிக்’ என்று ஒலி 
வ்தான்றுவ்தால ‘க்ளிக் ் கமிஸ்டரி’. முழுறமயாக மாட 
டப்டும் இருக்றகவார்தான் நமக்குப ் யன்்தரும். அவ்த 
வ்ால்தான் முழுறமயாகப பூடடிக்்காள்ளும் மூலக்கூறு 

களும். ஆகவவ, ‘பூடடல வவதிவிற்ன’ என்று இ்தற்னத் 
்தமிழில அறழக்கலாம். 

   
எப்படி நடக்கிறது பூடடல் வேதிவினை?
வவதிவிற்னகள் நடப்்தறகு ஒரு இறடத்்தைகர அல 

லது ஊக்குவிக்கும் ் ்ாருள் வவண்டும். அது்தான் விற்ன 
யூக்கி (catalyst). பூடடல வவதிவிற்னயில ஆலறகன்கள் 
என்ற கரிமப ் ்ாருளுக்கும் அறைடுகள் என்ற அயனி 
களுக்கும் இறடயில வவதிவிற்ன நடக்கும். இறவ 
இைண்டும் இயறறகயாக ஒன்று வெைா்தறவ. ஆ்னால, 
்தாமிைம் அயனி விற்னயூக்கியாக இருந்தால இந்த 
வவதிவிற்ன ் வறறிகைமாக நடக்கும்.

இந்தக் கண்டுபிடிபற்க் குறுகிய கால இறட்வளியில 
அ்மரிக்காவில ஷாரப்ளைும் ்டன்மாரக்கில 
மாரட்டன் ் மலடாலும் (பிறபபு - 1954) ் ெய்திருந்தார 
கள். இது மூலக்கூறுகள் பூடடிக்்காள்வ்தறகா்ன குறுக்கு 
வழி என்்்தால வநைம், ்ைம் வ்ான்றறவ மிச்ெம். 
அற்தவிட சுறறுச்சூழலுக்கு உகந்த வழிமுறற. பூடடல 
வவதிவிற்னறயப பின்்றறிப ் லவவறு மூலக்கூறுகறளப 
்ல வவதியியலரகளும் ் வறறிகைமாகப ் ்ாருத்தியிருந 
்தாலும் மு்தன்முறற ் ெய்்த்தறகாக ஷாரப்ளைுக்கும் 
்மலடாலுக்கும் இந்த விருது.

வேரலின் ப்பரவடோஸி எஙவே ேருகிறோர?
முன்்னவரகள் வவதியியலில ் ெய்்தற்த உயிரியலுக்கும் 

குறிப்ாக மருநதியலுக்கும், விரிவு்டுத்தி ்வறறிகண் 
டவர அ்மரிக்க அறிவியலர வகைலின் ்்ரவடாஸி 
(பிறபபு - 1966). பூடடல வவதிவிற்னயில எப்டி ஒரு 
மூலக்கூறறத் திறம்்ட இன்்்னாரு மூலக்கூறுடன் 
்்ாருத்தி விையஙகறளத் ்தவிரக்கலாவமா அவ்தவ்ால 
உடலில குறிபபிடட ஒரு ் குதியில, ் ெலலில ெரியா்ன 
இலக்கு வநாக்கி ஒரு வவதிப்்ாருறளவயா மருநற்தவயா 
்ெலுத்தி்னால என்்ன என்று ் ்ரவடாஸி முயன்று்ாரத்்தது 
்தான் ‘வநைடி இலக்கு உயிரி வவதிவிற்ன.’ இ்தறகு அவர 
ஆஙகிலத்தில உருவாக்கிய ் ்தம் ‘Bioorthogonal Che 
mistry.’ இது ஒரு புதிய துறறயாகவும் ஆகிவிடடது.

(ஆரத்வ்தாக்னல - orthogonal என்ற ்ொலலின் 
மூலப்்ாருள் கிவைக்க ்மாழியில ‘்ெஙவகாைம்’ 
என்றாலும் நாம் வ்சிக்்காண்டிருக்கும் விஷயம் ் ்தாடர 
்ா்ன ்்ாருள் என்்து ‘ஒன்றற வநாக்கி வநைடியாக’ 
என்்வ்த. சில இ்தழ்கள் ‘உயிரி ் ெஙவகாை வவதிவிற்ன’ 
என்று வநரப்்ாருறளக் ்காண்டு ்மாழி்்யரத்தி 
ருந்த்ன. நாம் நறடமுறறப ் ்ாருறள அடிப்றடயாகக் 
்காண்டு ’வநைடி இலக்கு உயிரி வவதிவிற்ன’ என்று 
்மாழி்்யரக்கலாம்). ்தாமிைம் நச்சுப ்்ாருள் என்் 
்தால அற்த ் வறறிகைமாக ் ்ரவடாஸி ்தவிரத்துவிடடார.

மருத்துவத்தின் ் ்ரும் ெவாலகளுள் ஒன்று உடலின் 

பெயல், என்்பதுதோவை நமக்கு முக்கியம்! 
ஆேவே, இயறனேயோை மூலக்கூறுேனை 
விடடுவிடடு புதிய மூலக்கூறுேனை 

உருேோக்ே வேண்டும்.
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பிற பகுதிகளுக்கு எந்த 
இடையூறும் விடைவிக்ககாமல் 
குறிப்பிடை பகுதிக்கு மடடும் 
சிகிசடசை அளிப்பது அல்்லது 
குறிப்பிடை பகுதிடை மட 
டும் ஆரகாய்நது பகாரப்பது. 
பபர்ைகாஸி கண்டுபிடித்த 
வழிமுடறைகால் உைலின் பிற 
பகுதிகளின் இைங்குமுடறக்கு 
எந்த இடையூறும் விடைவிக் 
ககாமல் ஒரு பகுதிடை ் ேரடி 
ைகாக ஆரகாய்நது பகாரக்க்லகாம். 
உடபசைலுத்தப்படும் மூ்லக் 
கூறுகள் ஒரு கடடிடை ் ேர 
டிைகாக அடைநது ஒன்றுக் 
பககான்று அடுத்தடுததுப் 
பபகாருநதிக்பககாண்டு திறம் 
பை அந்தக் கடடியின் மீது 
விடைைகாற்றும் அல்்லது 
அட்தக் கண்ககாணிக்கும்.

்தடரயில் ஒரு வடைதட்த 
வடரநதுவிடடு சைற்றுத ்தள்ளி 
நின்றுபககாண்டு சில்்லடற 
கடை எறிந்தகால் ப்லவும் சி்த 
றிப் ் பகாகும் சி்ல ககாசுகள்்தகான் 
வடைததுக்குள் சைரிைகாக 
விழும். ேமக்குச பசைலுத்தப்ப 
டும் மருநதுகள் ப்லவும் அப் 
படித்தகான். ஆைகால், பபர 
்ைகாஸி எறிந்த சில்்லடறகள் 
அடைததும் வடைததுக் 
குள்்ை எறிந்தடவ. அந்தச 
சில்்லடறகடை எடுதது 
இன்று புற்று்ேகாய் ஆரகாய்ச 
சிகடைப் ப்லரும் ்மற் 
பககாண்டிருக்கிறகாரகள். மகானுை 
கு்லததுக்கு பபர்ைகாஸி 
பசைய்்த மகத்தகாை பங்களிப் 
புக்ககாக அவருக்கு இந்த 
்ேகாபல்.

கவனிகக வவண்டிய
இன்னொனறு
்ேகாபல் பரிசு பபற்றதும் 

பபரும்பகா்லகாை அறிவிை்லர 
கள் அங்்க்ை நின்றுவிடு 
வகாரகள். ஆைகால், ்தற்்பகாது 
்ேகாபல் பரிசு பபற்ற ்பரி 
ஷகாரப்பைஸ் அப்படிைல்்லர. 
அவர ஏற்பகை்வ, 2001 
இல், ்வதியிைலுக்ககாக 
்ேகாபல் பரிசு பபற்றவர. 
அந்த ஆண்டில்்தகான் ‘பூட 
ைல் ் வதியிை’லுக்ககாை விைக் 
கதட்தயும் விரிதப்தடுத்தகார. 
ப்தகாைரசசிைகாை ஊக்கம், 
ப்தகாைரசசிைகாை பசைைல்பகாடு 
்பகான்றடவ அடை வரும் 
ஷகாரப்பைஸிைமிருநது கற் 
றுக்பககாள்ை ் வண்டிைடவ.

க்ேநதிரகுமகார பபகான்ைம்ப 
்லம், சைஜித பி்ரம்தகாசை, அனுர 

குமகார திசைகாேகாைக்க ஆகி்ைகார ேகாைகா 
ளுமன்றதட்தக் கட்லததுவிடடுத 
்்தர்தட்ல ேைத்த்வண்டும் என்று 
பசைகால்லி வருகின்றைர. ேகாைகாளுமன்ற 
உறுப்பிைரகளுக்ககாக வகாகை அனுமதி 
டையும் இன்னும் சி்ல சைலுடககடையும் 
வழங்குவ்தகாக அரசை ்தட்லவர ரணில் 
விக்கிரமசிங்க உறுதிைளிததிருக்கிறகார. 
இது ேகாைகாளுமன்றதட்தக் கட்லக் 
ககாமல் இருப்ப்தற்ககாக ேகாைகாளுமன்ற 
உறுப்பிைரகடைக் டகக்குள் ் பகாடடு 
டவததிருக்கும் உததி்ை. ேகாைகாளு 
மன்றதட்தக் கட்லக்குமகாறு மகிந்த 
்தரப்்பகா, கூடைடமப்்பகா கூறவில்ட்ல. 
்தற்்பகாது ேகாைகாளுமன்றில் இருக்கும் 
உறுப்பிைரகள் 225 ்பரில் 50 
்பரகூை இனிவரும் ் ்தர்தலில் 
பவற்றிபபறுவது சைகாததிை 
மில்ட்ல. ்தற்்பகாதுள்ை 
ேகாைகாளுமன்றதட்த ் மலும் 
5 வருைங்கள் வடர நீடிப் 
ப்தற்ககாை ஒப்பங்்ககாைல் 
அல்்லது மக்கள் தீரப்பு 
(பரபரண்ைம்) ஒன்டற 
ரணில் முன்டவத்தகால் 
அட்த ் வண்ைகாம் என் ற்கா 
அது ேைேகாைகததுக்கு 
வி்ரகா்தமகாைது என்்றகா 
ேகாம் சைம்மதிக்க மகாட்ைகாம் 
என்்றகா இனித 
்த ம க் கு 

அரசிை்்ல இல்ட்ல என்றிருக்கும் நிட்ல 
யில் இவரகள் கூறப்்பகாவதில்ட்ல. இது 
விைைததில் ரணில் எடுக்கும் முடிடவ 
்தற்்பகாதுள்ை உறுப்பிைரகள் ்தமக்குக் 
கிடைத்த அதிர்ஷைமகாக்வ நிடைப் 
பகாரகள். எை்வ ரணிலுக்கு ஒததுடழப் 
பகாரகள்.

்தகான் ஆடசியில் இருக்க்வண்டிை 
அவசிைதட்த வலியுறுததும் வி்தததில் 
ரணில் விக்கிரமசிங்க ்தற்்பகாது 
இரு்வறு ககாரணங்கடை முன்டவக் 
கிறகார. ேகாடடின் பபகாருைகா்தகார நிட்ல 
டைச சீரபசைய்ை உறுதிைகாை ஆடசி 
ஒன்று அவசிைம் என்பது அதில் 
ஒன்று. புதிை மு்தலீடைகாைரகடையும் 
சுற்று்லகாப் பைணிகடையும் கவரவ்தற் 
ககாக இைப்பிரசசிடைக்ககாை அரசிைல் 
தீரவு முக்கிைம் என்பது மற்டறைது. 
இவற்றுக்கு முடிவு கடடிை பின்ை்ர 
அரசிைலில் இருநது ஒதுங்க முடியும் 
என்கிறகார.

ஒப்பஙவகொடலைப 
்பரீட்சித்த வே.ஆர்

1982 மகாரகழி 22ஆம் 
ேகாள் மு்தற் ்தைடவைகாக 
ஒப்பங்்ககாைல் அல்்லது 
மக்கள் தீரப்பு என்ற 
்்தர்தட்ல ேைததி 
அ ப் ் ப கா தி ரு ந ்த 
ே கா ை காளுமன்றின் 
ஆயுடக கா்ல தட்த 
்மலும் 6 ஆண்டுக 
ளுக்கு நீடித்தகா ர 
் ே . ஆ ர . ப ே ை 
வரத்தை. இத்தடகை 
மக்கள் தீரப்பு ்்தசிை 
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முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்ச்சித் திட்டஙகளை உறுதிப் 
படுத்்தவவ உ்தவும். ரணிளைப் பபாறுத்்தவளர நாடடில் 
நிைவும் பபாருைா்தார பநருக்கடி, அரசியல் தீர்வு ஆகிய 
வி்டயஙகளைத் வ்தசிய முக்கியத்துவமான நிகழ்ச்சித் 
திட;்டமாக மாற்ற முயறசிக்கி்றார். இ்ந்த மக்கள் தீர்ப்பில் 
ஆம், அல்ைது இல்ளை எனவ்ற வாக்களிக்க முடியும். 
1982இல் விைக்கா (ஆம்), பாளனயா (இல்ளை) என்ற 
இரண்டு சினனஙகள் வாக்பகடுப்புக்குப் பயனபடுத்்தப் 
பட்டன.

சுமந்திரனின் ரணிலைப்போன்்ற செயல்
்தமிழ்த் வ்தசியக் கூட்டளமப்ளபப் பபாறுத்்தவளரயிலும் 

அ்தன ்தளைவர் சம்ப்ந்தளனப் பபாறுத்்தவளரயிலும் 
்தமிழருக்கான அரசியல் தீர்வு ஒனள்றக் காணும் வளர 
ஓயப்வபாவதில்ளை எனபவ்த நிளைப்பா்டாக இருக்கி்றது. 
தீர்வு கிள்டத்்த பின ஒரு நாள்கூ்ட நா்டாளுமன்றத்தில் 

இருக்க விருப்பம் இல்ளை என்ற சும்நதிரனின கருத்தும் 
ரணிலின வ்தசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்து்டன ஒத்துப்வபாவ்தாகவவ ப்தரிகி்றது. அடுத்்த 
வ்தர்்தலிலும் கூட்டளமப்பு பபரியைவான பினனள்டளவச் 
ச்நதிக்கும் எனறு அ்ந்தக் கடசியின ்தறவபாள்தய நா்டா 
ளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்குத் ப்தரி்நதிருப்ப்தால் ரணில் 
முனபனடுக்கப்வபாகின்ற நா்டாளுமன்றத்ள்த வமலும் 
நீடிக்கும் திட்டம் இவர்களுக்கும் அவசியப்படும் என 
பதில் ஐயமில்ளை.

எதிர்க்கட்சி்களின் பைவீனம்
சஜித்பிவரம்தாச உடப்ட எதிர்க்கடசிகள் சிஙகை 

மக்கள் மத்தியில் மிகவும் பைவீனமாக இருக்கின்றன. 
நாடு ்தழுவிய ஆடசி மாற்றம் ஒனறுக்கான வலிளமயான 
வபாராட்டஙகளை ந்டத்்த முடியா்த அைவுக்கு அரசியலில் 
இளவ பைவீனமாக இருப்பது ப்தரிகி்றது. இள்தவி்ட ராஜ 
பக்சாக்களுக்கு எதிரானவர்கள் ஒனறிளை்நது பசயறபடு 
வ்தறகான சூழல்கூ்ட இல்ளை. முனனாள் அரச ்தளைவர் 
வகாட்டாபய ராஜபக்சளவ நாடள்டவிடடுக் களைத்்தது 
வபான்ற பபாதுமக்கள் வபாராட்டஙகளும் இனிச் சாத்தி 
யமில்ளை. வஜ.வி.பி வபான்ற கடசிகளி்டம் ஆடசி அதி 
காரஙகள் பசல்வள்தப் பபரும்பானளமச் சிஙகை மக்கள் 
விரும்பப்வபாவதில்ளை.  

சபோது ஜன சபரமுனவின் நிலைபபோடு
மகி்ந்த குடும்பம் அரசியல் பினனள்டளவச் ச்நதித்தி 

ருக்கும் நிளையில் மகி்ந்த ராஜபக்சவின வீடடில் ந்ட்ந்த 
சரஸவதி பூளசயில் இ்நதியாவின பாரதீய ஜன்தாக் கடசி 
யின முக்கியஸ்தரான சுப்பிரமணியன சுவாமி கை்நது 
சி்றப்பித்்தார். சரஸவதி பூளசளய ந்டத்துவ்தறகு மகி்ந்த 

குடும்பம் இ்நதுக் குடும்பம் அல்ை. சுப்பிரமணியன சுவா 
மியின வருளககூ்ட ்தறவபாதுள்ை நா்டாளுமன்றத்ள்த 
நீடிப்ப்தறகு இ்நதியாவின அனுசரளனளயப் பபறுவ்தற 
கான முயறசியாகவவ பார்க்க முடிகின்றது. 

சா்தாரைமாக ஒரு மண்்டபத்துக்குள் கூட்டம் ஒனள்ற 
ஒறறுளமயாக ந்டத்்த முடியா்த ்தமிழர் ்தரப்பிறகுப் பபய 
ரைவில் ஒரு தீர்வுத் திட்டத்ள்த முனளவத்்தாவை அள்த 
ளவத்து வ்டமாகாை சளபவபாை அடிபிடியும் படடி 
மன்றமும் ந்டத்துவார்கவை ்தவிர அ்தறகு அப்பால் பசனறு 
பசயறப்ட மாட்டார்கள் எனபது ரணில் ்தரப்புக்கு நனகு 
புரியும் எனப்தால் தீர்வுத் திட்டம் என்ற இரகசிய முளனப் 
புகள் சாத்தியமானது.

இறுதிப ் போர விவ்கோரம்
இறுதிப் வபாரில் இ்ற்ந்த மக்களின எண்ணிக்ளகளயத் 

்தமிழர் ்தரப்பு இனனும் உறுதிப்படுத்்த முடியாதிருக்கும் 
நிளையில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பஙகளுக்கு 
நிவாரைம் வழஙகவவண்டிய வ்தளவ சிஙகை 
ஆடசியாைர்களுக்கு இல்ளை. இது வி்டயத்தில் 
சிஙகைவர் ஓரணியில் நிறபர். காைாமல் ஆக்கப் 
பட்டவர்களை இ்ற்ந்தவர்கைாகக் காடடி அ்தற 
கான இழப்பீடு ஒனள்ற வழஙகுவது என்ற முடி 
வுக்கு அரசு வ்நதிருப்பது ப்தரிகி்றது. இ்தறகுப் 
பாதிக்கப்பட்டவர்களின குடும்பஙகள் சம்மதிக் 
கா்த வளர ்தமிழருக்கான அரசியல் தீர்வு கிள்டக் 
கப்வபாவதில்ளை என்ற கருத்ள்த எரிக்பசால் 
பெயம் வபானவ்றாரும் ஐ.நா. சளபயும் முன 
ளவக்க வாயப்புண்டு. இள்தவய ்டக்ைஸ வ்தவா 
ன்ந்தா, சும்நதிரன, சாைக்கியன வபான்றவர்களும் 
முனளவக்க வாயப்புண்டு. ்தமிழருக்கான அரசி 

யல் தீர்வு ஒனறு கிள்டக்கும் இ்ந்த அரிய ச்ந்தார்ப்பத் 
ள்தத் ்தவ்றவி்டக்கூ்டாது எனறு கூட்டளமப்பின ்தளை 
வர் சம்ப்ந்தன கூ்ட அறிக்ளகவி்ட வாயப்புண்டு. 

இது பறறிக் கருத்து பவளியி்டவுள்ை அளனத்துத் ்தமி 
ழ்த் ்தரப்புகளும் புலிகளின வபாராட்டத்துக்கு எதிரான 
நிளைப்பாடடில் இரு்நதுபகாண்டு நிளனவுச் சு்டர் ஏறறுவ 
்தறகுத் ்தமக்குள் சண்ள்ட பிடிப்பவர்கைாக உள்ைனர். 
்தறவபாதுள்ை நா்டாளுமன்ற உறுப்பினர்களின அரசியல் 
பைவீனமும் ஜனநாயகத்ள்த விரும்பா்த ்தனளமயும் 
பபாதுத் வ்தர்்தல் இல்ைாமவைவய இனபனாரு ்த்டளவ 
ரணில்விக்கிரமசிஙக அரச ்தளைவர் ஆவ்தறகும் பபாதுத் 
வ்தர்்தவைா மக்கள் ச்நதிப்வபா இல்ைாமல் மீண்டும் நா்டா 
ளுமனறில் ்தறவபாள்தய உறுப்பினர்கள் அளனவரும் 
இருப்ப்தறகும் வாயப்ளப ஏறபடுத்தும். இ்ந்த வாயப்ளப 
இப்வபாதுள்ை உறுப்பினர்கள் இழக்க விரும்பமாட்டார்கள். 
இ்ந்த வி்டயத்ள்த முனளவப்ப்தறகான அரசியல் காய 
நகர்த்்தல்களைவய ்தறவபாது ரணில்விக்கிரமசிஙக வமற 
பகாண்டு வருகி்றார். 

்தறவபாதுள்ை பபாருைா்தார பநருக்கடியில் பபாதுத் 
வ்தர்்தல் ஒனள்ற ந்டத்்த முடியாது எனறு அவர் கூறும் 
நிளையில் பவளிநாடுகளின நிளைப்பாடும் அ்தறகுச் 
சா்தகமாகவவ இருக்கும். அள்த எதிர்ப்பவர்கள் பபரும் 
சக்தியாக வமல் எழுவ்தறகான வாயப்புகள் அரி்தாகவவ 
காைப்படுகின்றன.

மக்கள் தீர்ப்பு அல்ைது ஒப்பஙவகா்டல் ஒனள்ற 
ந்டத்தும்வபாது ்தமிழரும் முஸலிம்களும் இல்ளை எனறு 
வாக்களித்்தால் 20 வீ்தத்ள்தவய நிரப்ப முடியும். ஆனால் 
அதுகூ்ட ந்டக்கப்வபாவதில்ளை. ்தமிழ்த் வ்தசியம் வபசு 
கின்ற கடசிகள் அரசியல் தீர்வு ஒனறுக்காக ஆம் எனறு 
வாக்களிக்க வவண்டும் எனபார்கள்.

தற்போதுள்ள சபோரு்ளோதோர 
செரு்க்கடியில் சபோதுத் ் தரதல் 

ஒன்ல்ற ெடத்த முடியோது என்று அவர 
கூறும் நிலையில் சவளிெோடு்களின் 

நிலைபபோடும் அதறகுச் ெோத்கமோ்க்வ 
இரு்ககும்
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மிகவும் முக்கியமான விடயம் எனக்கான 
தாயிருக்கவேண்டிய நாவன என்ன 

யறியாமலும் அறியமுயலாமலும் இருப்பதுதான 
ப்பருங்குற்றம். என்ன ேளப்படுததவும் ேலுவிழக்கச் 
பெயயவும் எனனால் மட்டுவம முடியும். பி்றபனாரு 
ேனாவலா பி்ற ஒன்றாவலா அல்ல. எனது இயலா 
்மக்குக் காரணத்த அறிந்துபகாண்டால் ஏமாற 
்றப்பட்வடன எனகி்ற ஒற்்றச் பொல் எழோயபவ்ப 
இல்்ல. என்னயறிதல் எவோறு நிகழததப்படலாம்?

எனக்குளவளவய எல்லாமிருக்க நாவன எல்லாமு 
மாயிருக்க எனக்கு பேளிவய வதடி எதுதான கி்டக் 
கும்? இருக்குமிடததிலிருந்துதாவன எதுோயினும் 
கி்டக்கும். இல்லாத பேறுபேளியில் வதடி ஏமாற்றம், 
வதால்விபயண்ணம் என நீளும் ஒழுங்கில் இறுதியான 
பதனக் கருதக்கூடிய ஒரு புளளியில் விரக்தி ஆகிய 
்ேவய வி்ளோகக் கி்டக்கி்றது. இது நான ப்பரிதும் 
எதிர்பாரதத வி்ளவு கி்டக்கவில்்ல என்பதாக என 
்னத துேளவிட்டுவிடுகி்றது. நான எனக்குளளாகச் 
சி்தந்து என்னக் குறறுயிராக்கி விடுகிவ்றன என்ப 
தறகப்பால் எதுவும் இல்்ல.

இங்வக எதிர்பாரதத எனகி்ற ்பதமானது முக்கியததுேம் 
மிக்கபதானறு. இப்பதம் ்பறறி ஏறகனவே வ்பசியிருக் 
கிவ்றாம். ஆனாலும் வமலும் சில விடயங்க்ள நி்ன 
வில் பகாண்டால் நனறு. எதிர்பாரபபு என்பதானது எனது 
உளள மறறும் உடல் த்க்மகளில் முறறும் தங்கியி 
ருக்கும் ஒரு மனம்ொர விடயம் என்பது முக்கியமானது. 
அது பதாட்டுணர இயலுமான ஒரு ்பண்டமல்ல. அது 
கூடாததுமல்ல. அப்படிபயானறு இல்லாத ஒரு ோழக் 
்கபயன்பது அரததமற்றது. மட்டுமல்லாது ப்பரும் 
வ்பாலியானது. முதலில் கூறியோறு அது எனனிவலவய 
அதிகமதிகம் ொரந்திருப்பது.

எதிர்பாரபபு எனகி்ற ஒனறு இல்்ல என்பதானது 
ஆ்ெ இல்்ல எனகி்ற ஒனவ்றாடு ப்பரிதும் ஒததுப 
வ்பாேது. எதிர்பாரபப்பன்பவத ஒரு ஆ்ெதான. ஆ்ெ 
பயன்பவத எதிர்பாரபபிலிருந்து எழுேதுதான. இரண் 
டுவம எமது முனகறபிதங்களற்ற யதாரததமான சுய 
விொர்ணகளின மீதாகக் கட்ட்மக்கப்படவேண்டி 
ய்ே. அ்ே எம்்மப ்பறறி நாம் அறிந்திருப்பேற்்ற 
மதிதது வமபலழுந்து பகாளளவேண்டிய்ே. நாங்கள 
அதறகான முயறசி்ய எடுப்பதில்்ல அல்லது தே 
்றான முயறசி்ய எடுக்கிவ்றாம் என்பவத யதாரததமானது.

இப்படியான களச்சூழல் எதிர்பார்்ப ெரியான நி்ல 
பயடுக்க அனுமதிப்பதில்்ல. எனக்குளளாக எழுகி்ற 
எதிர்பாரப்்ப எட்ட நாவன உ்ழக்க வேண்டியுளளது. 
என்னயறிந்து பகாண்டிக்கும் நாவன உ்ழக்க வேண் 
டும் என்பதனது யதாரததத்த உணரதுபகாளளத தேறி 
விடுகிவ்றாம். அதனால் எதிர்பாரதத்தவயா எதிர ்பாரத 
தேற்்றவயா அ்டய முடியாது ஏங்குேவத ேழக்க 
மானதாகி துன்பமாகிவிட்டிருக்கி்றது. ஏக்கவம ப்பறுதி 
யாகிவிடுகி்றது.

ஏக்கத்தவய ப்பறுதியாக்கியது நாவமயனறி வேறி 
ல்்ல. எமக்குளளான எதிர்பாரப்்ப எமக்குளளான 
இயலு்மகவளா இயலா்மகவள அ்ே குறிதத மதிப 
பீட்டுத தேறுகவளா பு்றந்தளளி விடுகி்ற அ்பததம் எம் 
்மயறியாமவலவய கணந்வதாறும் நடந்துபகாண்டிருக்கி 
்றது. இதுதான யதாரதமாக இருக்க எம்்மயறிந்து 
தீரவுகாண முற்படாது (எமக்கு பேளிவய) யாராவலா 
எபவ்பாவதா கறபிதஞபெயயப்பட மாயங்க்ள கண் 
க்ள இறுக மூடிய்படி த்லயிற சுமந்த்படி அ்லகி 
வ்றாம்.

எத்னயும் வகளவிக்குட்்படுததுே்த தவிரதது 
விடுகிவ்றாம். நான வகளவிக்குட்்படுதத வேண்டிய விட 
யங்களின ்பட்டியலில் முதலில் என்னவய வகளவிக்குட் 
்படுததத தயாராக எதத்ன வ்பர இருக்கிவ்றாம்? என 
்பதுகூட ஏமாற்றம் தரும் ்பதி்லவய அவனகமாக் 

81
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ஐயங்கொண்ொன் சுவொமிகள்
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க�ொண்டிருக்கும். அப்படி இருக்குமொ 
யினும் முனக்பொரு க்பொழுது ப்பசிக் 
க�ொண்்டதைப ப்பொல முன�ற்பிைங�ள் 
வழிைொன ப�ள்வி�தைக் ப�ட� 
முற்்படுகிற அ்பதைமும் ந்டநபைறுகி 
றது. இதைத ைவிர்தது ப�ள்வி�ள் 
ப�ட�ப்ப்ட பவண்டியது அவசியமொ 
னது.

முன�ற்பிைங�ள் வழி ப�ள்வி� 
தைக் ப�டகும்ப்பொது நொம் எம்தமத 
திருபதிப்படுததும் விைமொன ்பதில் 

�தை எதிர்்பொரக்கிபறொம் என்பதிலும் 
ஒரு எதிர்்பொர்பபு அல்லது ஆதைைொன 
முனனிதலயில் நிற்கிறது. ்பதில்�தை 
(முன)தீர்மொனம் கைய்து ப�ட�ப 
்படுவது ஆபரொக்கியமொனைொ? அது 
எண்்ணங�தை விரிததுச் கைல்லும் 
வலுபவொடிருக்குமொ? இல்தலகயன 
்பபை ைவிர்க்�வியலொப ்பதிலொ� 
இருக்கிறது.

எண்்ணம் கையல் ப்பொனறன விரி  
நது கைல்வைற்�ொன எதிரியொ� எதிர் 

்பொர்பபு அதமநது விடும் அ்பொயமொ 
னது எம்தமயும் மீறியைொ� அதமநது 
விடுகிறது. விதிவிலக்�ொ� அதமநை 
ப�ள்வி�பை அறிவியலொ� அதமநதி 
ருக்கினறன எனகிற யைொர்தைம் உ்ண 
ரப்ப்டல் அவசியமொனது. தீ என்பது 
மனிைனது முைற்�ண்டுபிடிப்பொ�க் 
க�ொள்ைப்படுகிறது. நொம் இபப்பொதும் 
அைதன அக்கினி ்ப�வொனொ� வ்ணங 
கிக்க�ொண்டிருக்கிபறொம். சிநதிப 
ப்பொமொ?

வொசிைொதலப ்பக்�ம் ப்பொனன. அஙத� 
ைங�ரியரும் முருப�ைரும் ஒரு ப்பப்பதர 

ஏபைொ பைொதிதனக்குப ப்பொதல ்படிச்சுக்க�ொண்டிருநதினம். 
'்படிக்கிற வயதிதல உபபிடிப ்படிச்சிருநைொ எபபிடி 
இருநதிருபபியள்?' எண்டுக�ொண்டு இருநதிட்டன. ப்பப 
்பதர எனனடத்டத ைள்ளிச்சினம் முன்பக்�ததைச் சுட 
டிக்�ொடடின்படி.

'ம்ம்.. ஙம்.. ைஙகிலியறுபபு, ப்பொதைக்குளிதை த�ப 
்பற்றல், ப்பொதை... எனனப்பொ பவதறகயொண்டும் நொட 
டிதல ந்டக்ப�ல்தலபயொ?' எண்்டன. முருப�ைர் சிரிச் 
சுக்க�ொண்டு 'ந்டக்கிறதைதைொபன ப்பொடடிருக்குது?' 
எண்்டொர். 'அண்த்ண ந்டக்கிறது�தை ப்பொடுறதுைொபன 
ப்பப்பர்க்�றனதர பவதல.. பவதற எதைதைொன அவங 
�ளும் ப்பொடுகிறது?' எண்்டொர் ைங�ரியர்.

'உது�தைப ப்பொ்டப ப்பொ்டவல்பல கூடுகிற மொதிரிக் 
கி்டக்குது?' எண்்டன நொன. 'முநதி வொள் கவடடு இப்ப 
உது… �ொலதபைொத்ட மொற்றம்…' எண்டு நிப்பொடடினொர் 
முருப�ைர். 'ஏனப்பொ இத்டயிதல க்பற்பறொலுக்குக் �ொசி 
ல்தல டீைலுக்கு �ட்ட க்டொலரில்தல எண்்டல்பல எரி 
க்பொருள் வரிதைச் கைய்தியைொக் க�ொடடினொங�ள்…' 
எண்்டொர் ைங�ரியர். 'க�ொபரொனொச் கைய்தி… வொனிதல 
அறிவிபபு மொதிரி வநைதில்பல?' எண்்டதுக்குச் சிரிச்சுக் 
க�ொண்டிருக்� வல்லியம்மொனும் ைம்்பரும் வநது இருநது 

க�ொண்டினம்.
'எனனம்மொன எனனவொம்?' எண்டு நொன ப�ட்டதுக்கு 

'ஒண்த்டக் �ண்்டொல் மற்றது�தை மறக்கிறதும் புதி 
ைொய்க் �ண்்டதைப்பததி �ண்்டதையும் �தைக்கிறதுைொபன 
எங�த்ட பவதல?' எண்டு ைொைொர்ணமொச் கைொல்லி 
எடடித துபபினொர். பிறகு அவபர 'குரஙத� நிதனக்�ொதம 
மருநது குடிக்கிற விையநைொன்டொப்பொ எல்லொம்… மற 
வ்டொ மறவ்டொ எண்்டொல் மற்படுபமொ?' எண்டு எரிச்ை 
பலொத்ட கைொல்லி நிப்பொட்ட 'எதையம்மொன?' எண்்டொர் 
ைம்்பர்.

'எப்டய் ைம்்பொ… எகைண்டு கி்டக்ப� எல்லொநைொன…' 
எண்்டொர் வல்லியம்மொன. 'ைரியொச் கைொனனியள் அம் 
மொன' எண்்டொர் ைங�ரியர். 'இஞைொர் ஒண்டு கைொல் 
லடப்ட… உது ஒரு நொடடினதர �ட்டதமபப்பொத்ட 
இருநை இயக்�ததை அழிச்ைைொய்ப க்பருதமப்படு 
கிறதவயொதல அழிக்ப�லொமலுக்�ல்பல கி்டக்குது? 
உதைக் ப�க்கிறதுக்கு வக்கில்லைது�தையல்பல ைதல 
யிதல �ொவிததிரியிறம்.. ----(ைணிக்த�ச் கைொல்)' எண்டு 
வல்லியர் நிப்பொடடினொர்.

'இஞைொர் �றுபபுச் ைடத்டக்�ொறர் உபபிடியொன ப�சு� 
ளுக்கு ப்பொ�மொட்டம் எண்டு ஒரு முடிதவக்கூ்ட எடுக் 
ப�லொமலுக்�ல்பல திரியினம்… அதவ கூட்டொய் �டு 
தமயொன ைண்்டதனக்�ொய் வொதி்டலொமல்பல? ஒண்டு 
மில்தல நொங�ள் மூலநைள்ைக் �ததி ஏைொலும் ந்டக் 
குபமொ?' எண்டு எல்லொதரயும் ்பொதைொர் முருப�ைர். ஏபைொ 
எனனபவொ அறிஞசிருக்கிறொபரொ எண்டு ப�க்�லொநைொன 
அதுகும் சிக்�லொய்பப்பொகும் எண்டு �ஸரப்படடு இருந 
திட்டன.

'ஆனொல் இப்ப உதுகும் �னப்பருக்கு பைொறு ப்பொடு 
தில்பல? விழிபபு்ணர்வு அது இதுகவண்டுமல்பல ஒரு 
்பக்�தைொதல சூடு கிைம்புகுது… இல்தலபயொ?' எண் 
்டொர் ைங�ரியர். 'இதவ அடிகயடுததுக் குடுக்� வியொ 
்பொரியள் ைதைமில்லொமல் ைங�த்ட வியொ்பொரததைப 
க்பருக்குகிறொங�ைொம் எண்டுமல்பல ஒரு �தை �ொதிதல 
விழுநதுது?'எண்டு ைம்்பர் கைொல்ல '�ொதிதலயில்தல 
மூஞதையிதல விழும் ்பொததுக்க�ொண்டிரு' எண்டு 
க�ொண்டு வல்லியம்மொன எழும்பிப ப்பொட்டொர்.

'எனனப்பொ முருப�சு ப்பைொமலுக்கு இருக்கிறீர்?' 

கதிரேசன் காத்தவோயன்
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எண்டு சங்கரியர் 
க்கட்டார். அதுக்கு 

முருக்கசர் 
'உது்களைக் 

்களைக்கிறகை 
பிளையடான விசயம்… 

சரியடான 
திட்தகைடாள் 
ந்ததுறதிளை 

எங்கள்யடாக்்களினளரை 
பஙகு்களும் நிளறய 

இருக்குது… 
்களைக்்கபகபடானடா 

பிரைசசளன… 
சட்ங்கள் ்கனக்்க 
அவங்களுக்்கடாகய 
வந்திருக்்கலகை? 

வடாளயச 
சடாபபி்கிறதுக்கு 

மடடும் திறக்்கைடாம்' 
எண்்டார்.

'ஏனண்ளணை 
க்கடாட்டாவி வி்வும் 
திறக்்கைடாமலகை?' 
எண்்டார் ைம்பர். 

'அகைடா… 
விளைவடாசியடாளை 

படடினி… 
பசிக்க்கடாட்டாவி 
எண்்ளைவி் 

நடாடடினளரை 
வஙகுகரைடாதளை பகிடி 

பண்ணுறடாகயண்டு 
பிடிசசுப 

கபடாடடிடுவங்கள்.. 
்கவனம்..' எண்டு 

முருக்கசர் ைம்பளரை 
கவருடடுகிறமடாதிரிச 
கசடானனடார். ைம்பர் 

படாவம் பயந்திட்து. 
'இது்களைக் 

்களைக்கிறது பயம்… 
அது்களைக் 
்களைக்கிறது 

பிரைகயடாசனமிலளை 
ஆனடால கபடாழுது 

கபடாகுைலகை?' 
எண்டுக்கடாண்டு 

எழும்பினன. 
'்கதிகரைசண்ளணை 

பயந்திட்டார் 
கபடாளை?' எண்் 

சங்கரியருக்கு 
'இஞசடார் சங்கரி 

பயமிலளை 
ைற்கடாபபு… இதுவும் 

ஒரு ரைடாசைந்திரைம்ைடான' 
எண்டு நடான கசடாலை 

சிரிசசினம். நடான 
வீடள் வந்திட்ன.

நம்மவர்்கள் கபரும்படாலும் 
வட்ைபபம் கசய்யும் 
வைக்்கம் க்கடாண்்வர்்க 
ளிலளை. சக்கடாைடாரை இனத 
ைவர்்கைடான முஸ்லிம்்கள் 
இதில ள்ககைர்ந்ைவர்்கள். 
விருந்கைடாம்பல்கள், பண் 
டிள்க்கள், கநடானபுப 
க பருந டாள்்கள்  என 
அளனததுச சந்ைர்பபங்க 
ளிலும்  அவ ர்்களின 
உணைவு கமளசயில வட் 
ைபபததுக்கு எனறு ைனியடான 
இ்ம் எபகபடாதுகம இருக்கும். 
எவ்வைவு ்கடாரைசடாரைமடான உணைளவ 
உண்்டாலும் இறுதியடா்க வட்ைப 
பதளை உண்ணும்கபடாது கிள்க்கினற 
சுளவ ைனியடானது. அதைள்கய வட்ைப 
பதளை எவ்வடாறு கசய்வது எனறு இந்ை வடாரைம் 
படார்பகபடாம்.

தேவையான ப�ாருள்கள
முடள்்கள்- 10, ்கருபபடடி 500 கிரைடாம், கைங 

்கடாய்பபடால - ஒரு கைங்கடாயிலிருந்து கபறற முைல படால 
ஒரு ்ம்ைர், ்கஜூ - 15, கநய் - ஒரு கைக்்கரைண்டி, 
ஏைக்்கடாய்த தூள் - சிறியைவில,

எப�டிச் பெயைது?  
முைலில முடள்்களை நனகு அடிததுக் க்கடாள்ளுங 

்கள். ்கருபபடடிளயத தூைடாக்கி ளவததிருங்கள். கைங 
்கடாளயத துருவிப பிழிந்து படாளை எடுதது ளவததுக் 
க்கடாள்ளுங்கள். இபகபடாது படாததிரைம் ஒனளற எடுதது 

அைறகுள்  முடள், 
்கருபபடடி, கைங 
்கடாய்ப படால, ஏைக் 
்கடாய்த தூள் ஆகிய 
வறளறச கசர்தது 
நனகு ்கைக்குங்கள்.

நீங்கள் சளமயலுக் 
குப பயனபடுததும் 
குக்்கருக்குள் ளவக் 
்கக்கூடிய வடாறடான 
படாததிரைம் ஒனளற 
எடுததுக் க்கடாள்ளுங 
்கள். அதில கநய் 

ை்விக் ்கைளவளய ஊறறுங்கள்.  பினனர் குக்்கரில 
300 மிலலி  லீறறர் அைவில ைண்ணீர் விடடு அளைச 
சூ்டாக்கி விடடுக் ்கைளவ உள்ை படாததிரைதளை மூ்டாமல 
குக்்களரை மூடி கவ்க விடுங்கள். குக்்கர் விசில எழுபபிய 
பினனர் 30 நிமி்ம்வளரை அடுபபில கவ்க ளவயுங்கள். 
30 நிமி்ம் ்கழிதது அடுபளப அளனதது ஆவி 
அ்ஙகிய பினனர் திறவுங்கள்.  ்கஜீத துண்டு்களைத 
தூவிப பரிமடாறுங்கள். 

சமையல்
சமையல்
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'காட்ஃபாதர்'. ஐபபசி 5ஆம் திகதி 
படம் வெளியானாலும், தமிழில் 14 
ஆம் திகதிதான் படம் வெளியிடபபட் 
டுள்ளது.

மலையா்ளத்தில் பிருத்விராஜ் 
இயககத்தில் மமாகன்ைால் நடிபபில் 
வெளியான 'லூசிஃபர்' படத்தின் 
ரீமமக தான் இநத 'காட்ஃபாதர்' என 
கூறபபட்டாலும், படத்தின் இயககுநர் 
மமாகன்ராஜா கலதககருலெ எடுத் 
துகவகாண்டு திலரககலதயில் பல் 
மெறு மாறறஙகல்ள நிகழ்த்தியிருககி 
றார். வதலுஙகு வபாழுதுமபாககு 
சினிமா பார்லெயா்ளர்களுககான 
அநத மாறறஙகள லககூடியிருககின் 
றன.

படத்தின் முதல் பாதி கதாபாத்திரங 
க்ளாலும், அெர்களின் இரட்லட 
மெட குணநைன்க்ளாலும் சூடுபிடிக 
கிறது. உளதுலற அலமச்சரான 
ெர்மா (முரளி ்சர்மா), பிமகஆரின் 
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அதிகாரத்லத 
லகபபறற நடக 
கும் அரசியல் ்சது 
ரஙக ஆட்டத்தில் 
இறுதியில் என்ன 
நடககிறது என்பது 
தான் 'காட்ஃபாதர்'. 
ஆநதிர முதல் 
ெராக இருககும் 
பிமகஆரின் (்சர்ெ 
தாமன் டி. பான 
ர்ஜி) திடீர் இறபபு 
க ட் சி ல ய யு ம் , 
குடும்பத்லதயும் 
உலுககி விடுகிறது. 
அெரது மலறவுக 
குப பிறகு அடுத்த 
முதல்ெர் யார் என்ற மகளவி எழ, மபாட்டிகள பைம 
லடகின்றன. இதில் அரசியல் ொரிசுகளும், குடும்ப ொரி 
சுகளும் முநதிகவகாண்டு முட்டிகவகாளகின்றனர்.

விறுவிறுபபான இநத அரசியல் ்சதுரஙக ஆட்டத்தில் 
க்ளத்துககு வெளிமய நின்று காட்சிகல்ளயும், ஆட்சி 
லயயும் மாறற காய் நகர்த்துகிறார் பிரம்மா (சிரஞ்சீவி). 
இறுதியில் பிரம்மா தான் நிலனத்தலத ்சாதித்தாரா, ஆட் 
சிககட்டிலில் அமர்நதது யார் என்பலத வ்சால்லும் அரசி 
யல் த்ரில்ைர் பாணியில் வ்சால்லியிருககும் படம் தான் 

fhl;/ghju ;fhl;/ghju ;

மருமகன் வஜய் 
மதவ் (்சத்யமதவ் 
காஞ்்சரானா) கதா 
பாத்திர ெடிெ 
லமபபு, திலரக 
கலதயின் சுொ 
ரஸய ஓட்டத்திறகு 
பைம் ம்சர்ககின் 
றன. இருபபினும் 
சிை இடஙகளில் 
வில்ைனாக வஜய் 
மதவ் கதாபாத்திரத் 
தின் அழுத்தம் 
குலறொக இருபப 
லதயும் உணர 
முடிகிறது.

தன்லனச சுறறி 
பூகம்பமம வெடித்தாலும், அ்சால்ட்டான தனது உடல் 
வமாழியில், குலறொன ெ்சனஙகளுடன், முக பாெலன 
க்ளாலும், உணர்சசிக்ளாலுமம எல்ைாெறறிறகும் பதிை 
ளிககிறார் சிரஞ்சீவி. மாஸ என்டர்வடயினருககான 
தீனிலய ரசிகர்களுககு மதலெககு அதிகமான அ்ளவில் 
வகாடுத்து தனது கரீஷமாொல் ஈர்ககிறார். தனது தங 
லகயிடம் 'அம்மா' என வ்சால்லும் காட்சிகளில் உருக 
லெககிறார். சிரஞ்சீவி ரசிகர்களுககு இபபடம் பககாொன 
அரசியல் விருநதுதான்!



கண்ணியமான த�ாற்றத்தில், அலட்டிக்காள் 
ளா� நடிப்பில், கண்களாதலதய மிரட்டும் காட் 
சிகள் என நயன�ாராவின க�ாபாத்திர ் பாருத் 
�ம் கச்சி�ம். சல்மான க�ாபாத்திரம் இந்தி 
ரசிகரகளுககாகதே திணிககப்பட்்ட உணர 
வேக்காடுககி்றது. அந்�க க�ாபாத்திரம் இல் 
லாவிட்்டாலும் ் பரிய பாதிப்பு திவரககவ�யில் 
ஏறபட்டிருககாது. அேர ேரும் காட்சிகளில் 
கணினி ேவரகவல படுதமாசம். இேரகவளத் 
�விரத்து சமுத்திரககனி, முரளி சரமா, �ானயா 
ரவிச் சந்�ர, சுனில் ஆகிதயார திவரக கவ� 
யின பசிககு ஏற்ற நடிப்வப ்ேளிப்படுத்து 
கின்றனர.

்பாறுவமயாக நகரும் ப்டத்தில் ஆஙகா 
ஙதக சில சுோரஸயமான காட்சிகவள தசரத்து 
ரசிகக வேக கி்றார தமாகனராஜா. சிரஞ்சீவிககு 
கட்சி மு�ல் காேல்துவ்ற ேவர ்சன்ற இ்ட 
்மல்லாம் மககள் ் சல்ோககு ் பருகி ேழிகி 
்றது. ஆனால், அேர இந்� மககளுககு எனன ்சய் 
�ார, கண்ணவசவில் காேல்துவ்ற அேருககு அடிப 
ணிய காரண்மனன என அ�றகான பினபுலஙகள் 

ஆராயப்ப்டாமல் தமதலாட்்டமாகச் ் சால்லப்பட் டிருப் 
பது திருப்தியாக இல்வல, காட்சிகளுககு அழுத்�ம் 
தசரககவில்வல. அத�தபால சத்�தமயில்லாமல் ேன 
முவ்ற ் சய்யும் சிரஞ்சீவி அடுத்து எனன ் சய்யதபா 

கி்றார என்ற ஆரேத்வ� 
தூண்டியிருப்பது, அ�றதகற்ற 
சில திடுக காட்சிகளும் ஈரப்பு. 
பா்டல்கள் த�வே யில்லா� 
திணிப்பு. தபாலதே சண்வ்டக 
காட்சிகளும்!

சிரஞ்சீவிககு �னது இவச 
யால் முடிந்� அளவிறகு 
மயிரககூச்்சறியும் �ருணங 
கவள உருோகக ் மனக்கட் 
டிருககி்றார �மன. அவே சில 
இ்டஙகளில் நன்றாகக வக்கா 
டுத்திருககி்றது. நீரவ் ஷா 
ஒளிப்பதிவில் சண்வ்டககாட்சி 
களும், சிரஞ்சீவி, சல்மானுக 
கான ஃப்தரம்களும் ரசிகர 
களுககான கண்கேர விருந்து. 
சிரஞ்சீவிககு ் பரி�ாகக கஷ் 
்டம் ் காடுககாமல் உரு ோக 
கப்பட்டுள்ள சண்வ்டக காட்சி 
களும், பிரபுத�ோவின ந்டன 
அவமப்புகளும் கேனம் ் பறு 
கின்றன.
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ஈடாடடம்
ஈ்டாட்்டம் எனபது யாழப்பாணக கிராமஙகளில் பாவிககப்பட்டு ேரும் 

்சால்லாகும். �றதபாது ்பரும்பாலும் அருகி ேருகி்றது. இது ்பயரச் 
்சால்லாகப் பயனபடுகி்றது. முறகாலத்தில் உறுதியாக இருந்�வே பின 
னர பழு�ாகி அல்லது பவைய�ாகி அேறறின உறுதிப்பாட்வ்ட இைந்து 
ேரும்தபாது அவ�க குறிககும் வி�த்தில் இந்�ச் ்சால் பயனபடுத்�ப் 
படுகி்றது.

''இப்ப முந்திய மாதிரி வசககிள் ஓ்ட முடியாது. உ்டம்பு நல்லா ஈ்டாடிப் 
தபாச்சுது''

''அேன ் சத்� பி்றகு அந்�க குடும்பம் நல்லாய் ஈ்டாடிப்தபாச்சு''
''அந்�க ்காட்டிவல அப்படிதய தமய ஏலாது. மரஙகள் பழு�ாகி 

ஈ்டாடிப்தபாச்சு. மரந்�டிய மாத்தித்�ான தமயதேணும்''
''அந்�ப் பள்ளிககூ்டம் முந்திய மாதிரி இல்வல. பிள்வளயளும் குவ்றவு 

நல்ல ோத்திமாரும் இல்வல. இப்ப எல்லாம் ஈ்டாடிப்தபாச்சுது''
''அந்�க கட்சி உறுப்பினரகளுககிவ்டயில கனககப் பிரச்சிவனயால் 

கட்சி நல்லாய் ஈ்டாடிப்தபாச்சு''
''இலஙவகயின ்பாருளா�ாரரம் நல்லா ஈ்டாட்்டம் கண்டிட்டுது 

இப்தபாவ�ககு சீர ் சய்ய ஏலாது''
''அந்�த் த�ரின சில்லுகவள மாறறிப் புதி�ாகச் சில திருத்�ஙகள் 

்சய்யதேணும். தபானமுவ்ற த�ரிழுகதகககுள்ள நல்லா ஈ்டாட்்டம் 
கண்டிட்டுது''

இவ்ோ்றாக ஈ்டாட்்டம் என்ற ் சால் உறுதிப்பாட்வ்ட இைந்து விட்்டது 
என்ற அரத்�த்தில் பாவிககப்படுகி்றது.

பெரும்ொகத்திறகாக உரத்்தை 
இறக்குமதி பெய்வதைறகு வி்வ 
ொய அ்மச்சு தீரமானித்துள்ளது. 
இதைறகாக ஆசிய அபிவிருத்தி 
்வங்கியினால் 40 மில்லியன் அபம 
ரிக்க ப�ாலர நிதி ்வழங்கபெட் 
டுள்ளது.உரத்தின் வி்ல உலக 
ெந்தையில்  அதிகரித்துக் காணப 
ெடு்வதைால் , வி்வொயிகளுக்கு 
அதைறகான நி்வாரணங்க்்ள 
்வழங்கவும  தீரமானிக்கப்ெட் 
டுள்ளதைாக அ்மச்ெர மஹிநதை 
அமரவீர பதைரிவித்தைார.

உர...
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உலகில் மக்கள்நல அரசு்களுக்ககான முன்னுதகாரணமகா்கப் பகார்க 
்கப்படுபவை ந்நகார்டிக ்நகாடு்கள. ந்நகார்டிக என்்கால் ைடககு. 

ஐநரகாப்பகாவின், அடலகாண்டிககின் ைடககு பிரகாந்தியத்தில் உள்ள 
்நகாடு்கவ்ளக குறிககும். டடன்மகார்க, பின்லகாந்து, ஐஸலகாந்து, ந்நகார்நை, 
ஸவீடன் ஆகிய ்நகாடு்கவ்ளயும் நமலும் சில தன்னகாடசிப் பிரநதசங் 
்கவ்ளயும் உள்ளடககிய பிரகாந்தியம் இது.

இந்த ்நகாடு்கள சமூ்கச் சூழலில் ஒரு டபகாதுைகான பண்பகாடவட 
உருைகாககியிருககின்்ன. டபகாதுக ்கல்வி, டபகாது சு்ககாதகாரத்துககு முன் 
னுரிவம உயரிய தனி்நபர் சுதந்திரம், மதிப்புககுரிய சமூ்க ்நல்லிணக 
்கம் என்று நமம்படட ஜன்நகாய்கத்துக்ககான முன்னுதகாரணமகா்க உல்க 
்நகாடு்க்ளகால் பகார்க்கப்படும் ்நகாடு்கள இவை.

இங்குள்ள ்கல்விச் சூழல் மி்க உயர்ைகானது. பல ்நகாடு்களின் ஆடசி 
யகா்ளர்்கள தங்்களுவடய சமூ்கத்தில் உண்டகாக்க நைண்டிய மகாற்ங் 
்களுக்ககா்க இங்குள்ள ்கல்வி நிவலயங்்கவ்ளப் பகார்வையிடடுச் டசல் 
ைகார்்கள. இத்தவ்கய சி்ப்புமிக்க ்கல்விச் சூழவல அறிமு்கப்படுத்தும் 
விதமகா்கநை இந்தத் டதகாடவர டைளியகாகி்து. ்கடடுவரயகா்ளர் விஜய் 
அநசகா்கன் இந்தப் பிரகாந்தியத்தில் ைசிப்பைர் என்பநதகாடு, இந்த ்நகாடு 
்களில் பணியகாறறுபைரும்கூட.

பின்லகாந்து ்நகாடு, உலகின் தவலசி்ந்த பளளிக ்கல்விவய ைழங்கு 
கி்து என்பது தமிழ்ச் சூழலில் ்நகாம் அடிக்கடிக ந்கடடுப் பழகிய 
டசய்திதகான். ஆனகால், எப்படி பின்லகாந்து ்நகாடடினரகால் உலகின் தவல 
சி்ந்த ்கல்விவய ைழங்்க முடிகி்து? பின்லகாந்து நபகாலநை ஸவீடன், 
டடன்மகார்க, ந்நகார்நை, ஐஸலகாந்து ்நகாடு்களின் பளளிக ்கல்வித் துவ்ச் 
டசயறபகாடு்கள பல ்நகாடு்களுககும் முன்மகாதிரியகா்க தி்கழக ்ககாரணங்்கள 
என்ன? இதுபறறி ்நகாம் ஆழமகா்க விைகாதித்தது இல்வல அல்லைகா? 
இனி விைகாதிப்நபகாம்!

ந்நகார்டடிக ்நகாடு்கள அரு்கருந்க இருப்பதகால் மடடுமல்ல, இைர்்க 
ளுககுள ஒரு ைரலகாறறுப் பிவணப்பும் உள்ளது. டமகாழி்க்ளகாலும், சமூ்க 
அவமப்பு்களின் உருைகாக்கத்தினகாலும் நமலும் பல ைரலகாறறுக ்ககார 
ணங்்க்ளகாலும் ஒன்்கானைர்்கள இைர்்கள.

இன்வ்ய ந்நகார்நையின் நிலப்பரப்பகானது, டடன்மகார்க ்நகாட 
டின் ்கடடுப்பகாடடில் 400 ைருடங்்களுககு நமலகா்கவும், ஸவீ 
டனின் ்கடடுப்பகாடடில் 100 ஆண்டு்க்ளகா்கவும் இருந்தது. 
அநதநபகால, பின்லகாந்து 600 ஆண்டு்களுககும் நமலகா்க  
சுவீடனின் ்கடடுப்பகாடடிலும், 100 ஆண்டு்கள ரஷய ்நகாட 
டின் ்கடடுப்பகாடடிலும் இருந்தது. ஆயினும்கூட ந்நகார்நை, 
பின்லகாந்து இரண்டும் தனித்த ஆடசி அதி்ககாரத்வதப் 
டபறுைதறகு முன்பிருந்நத ்கல்வி, தகாய்டமகாழி, சமூ்கக 
்கடடவமப்பு, அரசியல் அதி்ககாரக ்கடடவமப்பு என முககி 
யமகான சிலைறறில் தத்தமது தனித்தன்வமயிவன நிவல்நகாடடு 
ைதில் ‘விடகாப்பிடியகான’ உறுதியுடன் இருந்தன.

ந�ோர்டிக் �ோடுகள்
ஸவீடன், ந்நகார்நை, டடன்மகார்க மூன்றும் இவணந்த பகு 

தி்கவ்ள ‘ஸ்ககாண்டிநனவியன் நிலம்’ என்றும் ைவ்கப்படுத்து 
கின்்னர். இந்நதகா -ஐநரகாப்பியக கூடடில் இருந்துைந்த டஜர் 
மகானிய டமகாழிப் பிரிவின் கிவ்ள டமகாழி்கள ‘ஸ்ககாண்டிநனவியன் 
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வியஜ் அந�ோகன்

உலகின் 
தலலசிறநத 
கல்விலயக் 

ககோடுக்கும் �ோடுக 
ளின் முதன்லமைப் 

பட்டியலில் 
மைட்டுமைல்ல, ஆண்- 
கபண் போலினச் 

�மைத்துவம் உள்ளிட்்ட 
பல �மூக 
நமைம்போட்டு 

அளவுநகோல்களிலும் 
முதன்லமையோன 

இ்டத்தில் 
இருப்பதோல், உலகின் 

மைகிழவோன 
�ோடுகளில் இநத 
�ோடுகள் முன் 
வரில�யில் 
இருக்கும்
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ம�ொழிகள்’ (ஸ்வீடிஷ், டேனீஷ், ட�ொரடவேஜியன்) 
ஆகும். 1950களுக்குப் பின்்னர, ஸ்கொண்டிட்னவியன் கூட் 
டில், ஐஸ்்ொந்தும் பின்்ொந்தும் இணைந்்த பின், ட�ொரடிக் 
�ொடுகள் என்று அணைக்கப்்படுகின்்ற்ன.

ட�ொரடிக் �ொடுகள் ம�ொழிகளிலும் வேர் ொற்றிலும் பிணைந் 
திருப்்பதுட்பொ், கல்வித் துண்ற வேளரச்சியிலும் ்ப் கொர 
ைஙகளொல் ஒருஙகிணைந்்த்னடவே!  கல்வியுரிண�, ்தொய் 
ம�ொழிக் கல்வி, ச�த்துவேக் கல்வி ஆகியவேற்ண்றயும் �னி்த 
உரிண�யின் அடிப்்பணேயொக வேகுத்துணவேத்திருக்கின்்ற்ன 
இந்்த �ொடுகள்.

உலகின் முன்்னணிப் பட்டியலில் ந�ோர்டிக் �ோடுகள்
உ்கின் ்தண்சி்றந்்த கல்விணயக் மகொடுக்கும் �ொடுக 

ளின் மு்தன்ண�ப் ்பட்டியலில் �ட்டு�ல்், ஆண்- ம்பண் 
்பொலி்னச் ச�த்துவேம் உள்ளிட்ே ்ப் சமூக ட�ம்்பொட்டு 
அளவுடகொல்களிலும் மு்தன்ண�யொ்ன இேத்தில் இருப்்ப 
்தொல், உ்கின் �கிழவேொ்ன �ொடுகளில் இந்்த �ொடுகள் முன் 
வேரிணசயில் இருக்கும். 2022இல் உ்கின் �கிழச்சிகர�ொ்ன 
�ொடுகளின் ்பட்டியலில், பின்்ொந்து மு்தல் இேம். மேன் 

�ொரக் இரண்ேொம் இேம். ஐஸ்்ொந்து மூன்்றொம் இேம். 
ஸ்வீேன் ஏைொம் இேம். ட�ொரடவே எட்ேொம் இேம்.  

உ்கின் ்பொதுகொப்்பொ்ன �ொடுகளின் வேரிணசயிலும் இந்்த 
�ொடுகள் மு்தன்ண�யில் இருக்கும். உ்கின் சமூக �்த் 
திட்ேஙகளுக்கொ்ன ட�ற்டகொள்கள் இந்்த ட�ொரடிக் �ொடு 
களிேம் இருந்ட்த ம்ப்றப்்படுகின்்ற்ன.

ந�ோர்டிக் சமூக உருவோக்கமும் கல்வித் துறையும்
கல்வித் துண்றணய �னி்த உரிண� அடிப்்பணேயில் 

வேரிணசப்்படுத்திய �ொடு என்்ப்தொல், ்தொய்ம�ொழிக் கற்்ற 
ண்த் ்தஙகள் �ொட்டில் வேொழும் எல்்ொ �ொட்டி்னருக்கும் 
எல்்ொ இ்னத்தி்னருக்கும் �னி்த உரிண� அடிப்்பணேயி 

்ொ்ன ‘ம�ொழியியல் �னி்த உரிண�’ (Linguistic Human 
Rights) எ்ன இந்�ொடுகள் வேணகப்்படுத்தியுள்ள்ன.

அண்னவேருக்கும் கல்வி, அண்னவேருக்கும் ச�த்துவேக் 
கல்வி, அண்னவேருக்கும் ச� வேொய்ப்புள்ள கல்வி எனும் 
மகொள்ணகணய இணவே மகொண்டுள்ள்ன.

அண்னவேணரயும் உள்ளேக்கு்தல், சமூக நீதி இந்்த 
இரண்டிலும் ்பயிற்சி ஒரு ஆசிரியருக்கு அவேர ஆசிரியர 
்பயிற்சியில் ்பஙடகற்கும்ட்பொட்த அளிக்கப்்பட்டுவிடு 
கின்்ற்ன. ட�ொரடிக் �ொடுகளின் கல்வித் துண்ற மவேற்றியில் 
மிக முக்கியப் ்பஙகொற்றும் இரண்டு கொரணிகள் 1) 
ம்தொேக்கக் கல்வியும் 2) ஆசிரியர ்பயிற்சிக் கல்வியும்.

அரசியலும் போலி்ன சமத்துவக் கல்வியும்
�ொம் மிக முக்கிய�ொகக் கவேனிக்க டவேண்டிய அடுத்்த 

மசய்தி, அரசியல். ஆம், கல்வியும் சமூக அரசியல் ்பொேங 
களும் பிரிக்க முடியொ்தணவே. பின்்ொந்து ்பள்ளிக்கல்வித் 
துண்றயின் புதிய முன்ம்னடுப்்பொக, �ொைவேரகளுக்கொக 
அரசியல் வேகுப்புகள், விண்வேொசி மு்தல் சுகொ்தொரக் கட்ே 
ண�ப்பு வேணரயி்ொ்ன விவேொ்தஙகள், அ்தண்னத் ம்தொேர 

ந்து �ொைவேத் ட்தர்தல், வேொக்குப் ்பரப்புணரகள் எ்னச் மசயல் 
்படுத்்தப்்படுகி்றது.

1944இல் இரண்ேொம் உ்கப் ட்பொர கொ்கூட்ேத்தில் 
அண�ந்்த பின்்ொந்து கூட்ேணிக் கட்சி ஆட்சி, �ொேொளு 
�ன்்றத்தில் அரசியல் கல்வி ம்தொேரபில் விவேொதித்்தது. 
கல்வித் துண்ற வேடிவேண�ப்பில் அரசியல் குழுவி்னரின் 
வேழிகொட்ேண் இது உறுதி மசய்்தது. ‘கல்வி - சமூகம் 
- அரசியல்’ என்்ற இணைப்ண்ப இது கல்வித் திட்ேத்தில் 
மகொண்டுவேந்்தது. இ்தன் ்தொக்கம் இன்ண்றய சமூக ட�ம் 
்பொட்டில் பிரதி்பலிக்கி்றது!

அடுத்்தடுத்்தக் கட்டுணரகளில் எல்்ொவேற்ண்றயும் 
ஆை�ொகப் ்பொரப்ட்பொம்!

இவ்விதழ் யாழ்ப்பாணம் இல. 551ஏ கஸ்தூரியார் வீதியிலுள்ள கிறீன் மீடியா கவுஸ் பிரை. லிமிட்டட நிறுவனத்தின் 
்பணிமரனயில் தயாைாகி 22.10.2022 அன்று வவளியி்டப்பட்டது. வதா்டர்பு :0214927781


