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நிலம் 2 துகள் 64 வள்ளுவர் ஆண்டு 2052, 09 -15 ஐப்பசி 2021 வாரமலர் ்பககஙகள் 24 விலல ரூ்பா 50/-

Gy pj N; jtd ;> elNlrd ;
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மாகாண ப�ாக்குவரத்துக்கு

த�ாடர்ந்தும் �டட நீடிப்பு

க�ொதரொ�ொ க்பருந்கதொறறு �ட்டுப
்பொட்டு நைவடிக்ட�யொ� நிறுத்தி டவக்�ப
்பட்டுள்ள மொ�ொணங�ளுக்கு இடையிைொ�
க்பொதுப த்பொக்குவரத்து எதிரவரும் 21 ஆம்
நொள வடரயில் கதொைரும் என்று அறிவிக்
�ப்பட்டுள்ளது.
அரச தடைவர த�ொட்ைொ்பய ரொஜ்பக்ச
தடைடமயில் கவளளிக்கிழடம நடை
க்பறை க�ொதரொ�ொ �ட்டுப்பொட்டுச கசயை
ணியின் கூட்ைத்டதத்தில் இந்த முடிவு
எடுக்�ப்பட்ைது. தனிடமப்படுத்தல் ஊர
ைஙகில் இருந்து நொடு விடுவிக்�ப்பட்ை
த்பொதும், மொ�ொணங�ளுக்கு இடையிைொ�
க்பொதுப த்பொக்குவரத்துக்குத் இந்த மொதம்
15ஆம் நொள வடரயில் தடை விதிக்�ப்பட்
டிருந்தது. அதட�தய இபத்பொது தமலும்
ஒரு வொரத்திறகு நீடித்திருக்கிைொர�ள.
க�ொதரொ�ொ க்பருந்கதொறைொ்ளர�ளின்
எண்ணிக்ட� மறறும் இைபபு குடைந்து வந்
தொலும் நொட்டை முழுடமயொ�த் திைந்து
விடுவது க�ொவிட்-19 ்பரவலுக்கும் அதன்
5ஆவது அடைக்கும் வழிவகுத்துவிடும்
என்று மருத்துவத் துடையி�ர எசசரிக்
கின்ை�ர. இதன் �ொரணமொ�தவ மொ�ொ
ணங�ளுக்கு இடையிைொ� ்பயணி�ள
த்பொக்குவரத்துக்கு கதொைரந்து தடை விதிக்
�ப்பட்டுள்ளது.

ghy;kh tpiyNaw;wk;
jpqf; sd;W nts pahFk;

இைக்குமதி கசயயப்படும் ்பொல்
மொக்�ளின் புதிய விடை எதிரவரும்
திங�ட்கிழடம அறிவிக்�ப்படும்
என்று ்பொல்மொ இைக்குமதியொ்ளர�ள
கதரிவித்துள்ள�ர.
க�ொழும்பு துடைமு�த்தில் ததஙகி
யுள்ள ்பொல்மொ 16 க�ொள�ைன்�ள திங
�ட்கிழடம விடுவிக்�ப்படும் என்றும்
அதற�ொ� 11 மில்லியன் அகமரிக்�
கைொைர நிதி கிடைத்துள்ளதொ�வும்

இைக்குமதியொ்ளர�ளின் பிரதிநிதி
கதரிவித்தொர என்று கையலி மிரர
இடணயத்த்ளம் கதரிவித்திருக்கிைது.
புதன் கிழடம முதல் சந்டதக்கு
்பொல் விநிதயொகிக்�ப்படும் என்றும்
கதரிவிக்�ப்படுகின்ைது. சந்டதயில்
்பொல் மொவுக்கு �டுடமயொ� தட்டுப
்பொடு நிைவி வருகின்ைது.
்பொல்மொ இைக்குமதியொ்ளர�ளின்
�ருத்துப்படி ஒரு
பக்கம் 02
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2022 Kw ;gFjpa py ;
khfhzj ; Nju ;jy !;
பழைய விகிதாசார முழையின் கீழ் நடக்கும்
க�ொழும்பு, ஐப்பசி 9
தடைப்பட்டுள்ள மொ�ொண சட்பத் ததரதல்
அடுத்த ஆண்டு முற்பகுதியில் நைக்கும் என்று
தமிழ் முறத்பொக்குக் கூட்ைணியின் தடைவர
மத�ொ �தணசன் தநறறுத் கதரிவித்தொர.
நிதி அடமசசர ்பஸில் ரொஜ்பக்சவுைன் நைத்
தப்பட்ை த்பசசுக்�ளில் ஏற��தவ நடைமுடை
யில் இருக்கும் விகிதொசொரப பிரதிநிதித்துவத்
ததரதல் முடையின் கீழ் மொ�ொணத் ததர
தல்�ட்ள நைத்துவதறகு இணக்�ம்
�ொணப்பட்டுள்ளதொ�வும் அவர கதரி
வித்தொர.
ததரதல் முடை சீரதிருதத்த கதரி
வுக்குழுவில் இைம்க்பறை த்பசசுக்�
ட்ளத் கதொைரந்து விகிதொசொரப பிரதி
நிதித்துவ முடையின்
பக்கம் 02

இனப்படுக�ொலைத் தீர்ொனத்துக்கு
இைஙல� �டு்் எதிரபபு கெரிவிபபு

��ைொவின் ஒன்ைொறிதயொ சட்ைமன்ைத்
தில் இைஙட�யில் இைம்க்பறைது இ�ப
்படுக�ொடை என்று தீரமொ�ம் நிடைதவறைப
்பட்ைது குறித்து இைஙட� த�து �டும்
�வடைடயப ்பதிவு கசயதுள்ளது என்று
அயலுைவுத்துடை அடமசசின் கசயதிக்
குறிபபுத் கதரிவிக்கின்ைது.
அயலுைவுத்துடை அடமசசர ஜி.எல்.
பீரிஸ் தநறறு இைஙட�க்�ொ� ��ைொ உயர
ஆடணயடரச சந்தித்து
பக்கம் 02
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க�ொழும்பு, ஐப்பசி 9
க�ொதரொ�ொ க ்பருந்
கதொறறில் இருந்து �ொத்துக்
க�ொளவதற�ொ� 18, 19 வய
தி�ருக்குத் தடுபபூசி ஏற
றும் ்பணி�ள முன்க�டுக்
� ப ்ப ை வு ள ்ள� . இந் த
மொதம் 21ஆம் நொள முதல்
்பதின்ம வயதி�ருக்குத்
தடுபபூசி த்பொடும் ்பணி
கதொைங�ப்படும் என்று
சு �ொதொரத் துடையி�ர
கதரிவித்த�ர.
அரச தடைவரின் அறி
வுறுத்தலுக்கு அடமய பிவி
சர தடுபபூசிதய ்பதின்ம வய
தி�ருக்குப த்பொைப்பைவுள
்ளது என்று தடரப ்படைத்
த்ள்பதியும் க�ொவிட்-19
தடுபபுச கசயைணியின்
தடைவருமொ� லூ ட் டி
�ன்ட் கஜ�ரல் சதவந்திர
சில்வொ கதரிவித்தொர.
இந்த வயகதல்டைக்குள
வரும் மொணவர�ளுக்கு
அவர�ள �ல்வி �றகும் ்பொை
சொடை�ள ஊைொ�தவ தடுப
பூசி�ள வழங�ப்படும் என்
றும் அவர கதரிவித்தொர.
பக்கம் 02

க�ொழும்பு, ஐப்பசி 9
வைக்கு மொ�ொண புதிய ஆளுநரொ�
ஜீவன் தியொ�ரொஜொ ்பதவிதயற�வுள்ளொர.
ததரதல்�ள ஆடணக்குழுவின் உறுபபி
�ர�ளில் ஒருவரொ� இருந்த அவர ஆளு
நர ்பதவிடய ஏறறு மு�மொ�த் தறத்பொடதய
்பதவியில் இருந்து விைகிக்க�ொண்ைொர.
2019ஆம் ஆண்டு ஆட்சி மொறைம்
ஏற்பட்ைடதத் கதொைரந்து அதத ஆண்டு
ததரதல்�ள அடணக்குவின் உறுபபி�ரொ�
ஜீவன் தியொ�ரொஜொவிறகு அரச தடைவர
த�ொட்ைொ்பய ரொஜ்பக் ஷவொல் நியம�ம்
வங�ப்பட்டிருந்தது.
வைக்கு மொ�ொண ஆளுநரொ� 2019
முதல் ்பதவி வகித்தவர திருமதி பி.எம்.
எஸ்.சொளஸ். அவர ்பதவி விைகிச கசல்வ
டதத் கதொைரந்து
பக்கம் 02

யொழ்ப்பொணம், டவ�ொசி 9
யொழ்ப்பொணம் குருந�ரில் இட்ளஞர ஒருவர திட்ைமிட்டு
அடழக்�ப்பட்டு வொ்ளொல் கவட்டிக்க�ொல்ைப்பட்ை சம்்ப
வத்தில் ததைப்படும் முக்கிய சந்தத�ந்பர�ள நொல்வடரக்
ட�து கசயவதறகு யொழ்ப்பொணம் �ொவல்துடையி�ர திணறி
வருகின்ை�ர. க�ொடை நி�ழ்ந்து நொற்பது நொள�ளுக்கு
தமைொகிவிட்ைத்பொதும் இந்த நொல்வரும் இன்னும் ட�து
கசயயப்பைவில்டை. இது குறித்து அடுத்த வழக்குத் தவ
டணயில் யொழ்ப்பொணம் குறைபபுை�ொயவுப பிரிவு க்பொறுப
்பதி�ொரி நீதிமன்றில் முற்பட்டு அறிக்ட� வழங�தவண்டும்
என்று தநறறு உத்தரவிட்ைொர யொழ். நீதிவொன்.
குருந�டரச தசரந்த இட்ளஞர கஜைன்ஸ் புரட்ைொதி
மொதம் 23ஆம் நொள ்பொடசயூரில் டவத்து வொ்ளொல் கவட்
டிக் க�ொல்ைப்பட்ைொர. அவரது நண்்பர�ள இருவடர வொள
முட�யில் பிடித்து டவத்து கஜைன்டஸை உதவிக்கு வரு
மொறு அடழபபித்து திட்ைமிட்டுக்
பக்கம் 02

02
வாரப் பத்திரிகை
551 A, ைஸ்தூரியார் வீதி, யாழப்பாணம்
மின்னஞ்சல்: shemman.redsoil@gmail.com
த�ாடர்பு எண்: 021 492 7781
உரிகை ைற்றும் தவளியீடு: கிறீன மீடியா ைவுஸ் பிகர. லிட்
ஆசிரியர்: தே.பிதேமானந்த்

பன்னாட்டு அரசியல்
சதுரங்க ஆட்்டம்!

ேமிழீழ விடுேலைப புலிகள் இயக்கம் இைஙலக அரச ்பலடயி
னரால் தோறகடிக்கப்படடேறகுப பின்னரான ஒரு ேசாபே காைேத்தில்
்பன்னாடடுச் சமூகம் ேமிழரகளுக்கு உேவும், ்பன்னாடடுக் கடடலமப
புக்கள் ஊடாகதவ, அதிலும் இநதியாவின் உறுதுலணயுடதனதய ஓர
அரசியல் தீரவு அல்ைது நியாயம் கிலடக்கும் என ேமிழ் அரசியல்
ேலைவரகைால் ஒரு பிம்்பம் கடடலமக்கப்படடது. இநே பிம்்பத்லேக்
கடடலமத்ேதில் ேமிழ்த் தேசியக் கூடடலமபபுக்கும் புைம்த்பயர ேமிழ்
அலமபபுக்கள் ்பைவறறுக்கும் முக்கியமான ்பஙகுண்டு. இவறறுக்குச்
சறறும் சலைத்ேோக இல்ைாமல் அேன் பின்னர வநே ேமிழ்த் தேசிய
மக்கள் முன்னணி, முன்னாள் முேைலமச்சர விக்தனஸ்வரன் ஆகிதயா
ரும் ்பன்னாடடுச் சமூகத்தின் ஊடாகதவ ேமிழரகளுக்கு ஒரு விடிவு
கிலடக்கும் என்கிை விம்்பத்லேக் கடடிதயழுபபினர. இநேத் ேரக்க
நியாத்தின் அடிப்பலடயில் இைஙலகயில் ராே்பக்சக்கள் ஆடசிக்கு
வருவது ேமிரகளுக்குச் சாேகமானது என்றுகூட முன்னணித் ேலைவர
கள் கருத்துத் தேரிவித்திருக்கிைாரகள்.
ஐக்கிய நாடுகள் மனிே உரிலமகள் த்பரலவ, த்பாரக் குறைஙகள்,
மனிே உரிலம மீைல்கள், மனிே குைத்திறகு எதிரான குறைஙகள் த்பான்ை
இன்தனாரன்ன தசாறகளும் இலேதயாடடி ேமிழ் அரசியல் கைத்தின்
முன்னரஙகிறகு வநேன. ''பூதகாை அரசியல் அல்ைது புவிசார அரசி
யல்'' என்கிை மறதைாரு தசால்ைாடலும் முக்கியமாகப புழக்கத்திறகு
வநதிருநேது. இநேக் காரணஙகலை முன்லவத்து இைஙலக ஆடசி
யாைரகள் மீது கடுலமயான அழுத்ேஙகள் ஏற்படும் என்றும் வியாக்
கியானஙகள் தசால்ைப்படடன. அநே அழுத்ேஙகள் நீரத்துபத்பாகாமல்
்பாரத்துக்தகாள்ைதவண்டும் என்றும் அதுதவ ேமிழரகளுக்குத்
தீரலவப த்பறறுத்ேரும் என்றும் தசால்ைப்படடன.
இவறறில் உண்லம இல்ைாமலும் இல்லை. ஆனால் இவறைால்
மடடுதம ேமிழரகளுக்குத் அரசியல் தீரதவா நியாயதமா கிலடக்கும்
என்்பலேப த்பான்று எல்ைாத் ேமிழ் அரசியல் ேலைவரகளும்
தசரநதுதகாண்டு மக்களின் ேலையில் மிைகாய் அலரத்ேலமலயத்ோன்
ோஙக முடியவில்லை. ்பன்னாடடு அரசியல் என்்பது ஒரு சதுரஙக
ஆடடம் மாதிரி. பூதகாை அரசியல் நகரகவுகள் ஒரு சதுரஙக விலை
யாடடு என்ைால் அநே விலையாடடில் முன்னால் நிறுத்ேப்படும் த்பார
வீரரகைாகதவ ்பைமிக்க நாடுகைால் ேமிழரகளின் பிரச்சிலன லகயா
ைப்படடு வருகின்ைது. முன்தனறிய ்பைம்மிக்க நாடுகைதும் இநதியா
வினதும் நைன்கலை முன்தகாண்டு தசல்வேறகான ஓர ஆயுேமாக
மடடுதம ்பன்னாடுகளும் இைஙலகயில் ேமிழரகலையும் அவரகளின்
பிரச்சிலனலயயும் ்பயன்்படுத்துகின்ைன.
அேன் மறதைாரு சுறறு ேறத்பாது கடடவிழத் தோடஙகியுள்ைது.
ேனிநாடு தகடட ேமிழரகள், சுயாடசி தகடடு, ஒறலையாடசிக்குள் கூட
டாடசியின் ்பண்புகலைத் தேடி, தவறு வழிதயதும் இல்ைாமல் புதிய
அரசலமபபின் ஊடாகவாவது ஒரு தீரலவத் ோருஙகள் என்று காத்
திருநே தநரத்தில் அரசலமபபின் 13ஆவது திருத்ேத்லே நலட
முலைப்படுத்துவது என்கிை கடடத்தில் மீண்டும் வநது நிறகின்ைது
ேமிழரகளின் அரசியல்.
அண்லமயில் தகாழும்புக்கு வநே இநதிய தவளிவிவகாரச் தசய
ைாைர ஹர்ஷவரத்ேன் ஷ்ரிஙைா அரசலமபபின் 13ஆவது திருத்
ேத்லே முழுலமயாக நலடமுலைப்படுத்ே தவண்டும் என்று வலியு
றுத்தினார என்று தசய்திகள் தவளியாகின. இேலன இநதியத் தூேர
கம் ேனது தசய்திக் குறிபபில் தேரிவித்திருநேது. 13ஆவது திருத்ேத்
தின் ்பைவீனம் த்பான்தை அேன் ்பைம் தோடரபிலும் கண்டறிநது
தசயற்படுவேன் தேலவ குறித்தும் இநதியச் தசயைருடனான சநதிப
பில் அரச ேலைவர தகாடடா்பய ராே்பக்ச கருத்துப ்பரிமாறினார
என்று அவரது தசயைகம் தேரிவித்திருக்கிைது.
இதில் கவனிக்கப்படதவண்டியது ேன் ்பஙகுக்கு 13 முழுலமயாக
நலடமுலைப்படுத்ேப்படதவண்டும் என்று வலியுறுத்தியோக இநதியா
ேமிழரகளுக்குக் காடடிக்தகாண்டது. இநதியா தசான்னாலும் அலே
தயல்ைாம் அப்படிதய ஒன்றும் தசய்துவிடமாடதடாம் என்று ராே்பக்ச
காடடிக்தகாண்டதும்ோன்.
இநேச் சநதிபபுக்கு முன்னோகவும் கவனிக்கப்படதவண்டியதும்
ஒன்றுண்டு. அது ேமிழ்த் தேசியக் கூடடலமபபுடன் தநரடிப த்பச்சுக்
கலைத் தோடஙக அரச ேலைவர முன்னகரவுகலை எடுத்ேத்பாது,
அநே விவகாரத்லே கூடடலமபபின் த்பச்சாைரிடம் எடுத்து வநே
தூேரிடம், த்பச்சுக்கு வருவேறகு முன்னோக ேமிழரகளுக்கு நம்பிக்லக
ேரத்ேக்க வலகயில் 13ஆவது திருத்ேத்லே முழுலமயாக நலட
முலைப்படுத்ேச் தசால்லுஙகள் என்று நாடாளுமன்ை உறுபபினர
எம்.ஏ.சுமநதிரன் கூறி அனுபபினார என்றும் (இன்று த்பாய்
த்பாருக்கு நாலை வா என்ை மாதிரியாம்) தசய்திகள் வநேன. அதுவும்
இநேத் ேருணத்தில் கவனத்துக்குரியது.
ஆக தமாத்ேத்தில் இவரகள் (கூடடலமபபு) தசால்வாரகைாம்,
அவரகள் (இநதியா) அலேதய வலியுறுத்துவாரகைாம் அேறகு மறலைய
வரகள் (அதமரிக்கா உள்ளிடட தமறகுைம்) ஆேரவளிப்பாரகைாம்
என்று விரிகின்ைது இநேப ்படம். தமாேத்ேத்தில் உபபுச் சப்பறை,
ஒன்றுக்கும் உேவாே 13ஆவது திருத்ேத்லேதய இன்னும் தவடடிக்
குலைத்து அதில் சிஙகைப த்பரினவாேத்துக்குப த்பாருத்ேமானவறலை
மடடும் (13இன் ்பைம் என்று அரச ேலைவர தசால்வது)
நலடமுலைப்படுத்துவாரகள். அேலனத் ேமிழரகள் ்பாரத்துக்தகாண்டு,
ஏறறுக்தகாண்டு இருக்கதவண்டும். அலே தநாக்கித்ோன் ்பன்னாடடு
அரசியல் சதுரஙக காய்கள் இபத்பாது நகரத்ேப்படுகின்ைன.
இநேச் சதுரஙக ஆடடத்தில் இறுதியில் முன்கைத்தில் நிறுத்ேப
்படடிருக்கும் சாோரண வீரரகைான ேமிழரகள் மடடுதம தவடடி
வீழ்த்ேப்படுவாரகள், ஏலனயவரகளின் நைன்கலை அலடவேறகாக.
அேறகான வாள் 13ஆவது திருத்ேம்.
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கீழ் உடனடியாக மாகாண தேரேலை
நடத்துவேறகான இணக் கம் காணப்படடோக
அவர தேரிவித்ோர.
தே.வி.பி. இைஙலக முஸ்லிம் காங
கிரஸ், அகிை இைஙலக மக்கள் காஙகிரஸ்
ஆகிய கடசிகளும் விகிோசார முலையில்
மாகாணத் தேரேலை நடத்துவேறகு இணக்
கம் தேரிவித்திருப்போக அவர தநறறுத்
தேரிவித்திருநோர.
ஏறகனதவ இருக்கும் முலையின் கீழ்
மாகாண சல்பத் தேரேலை நடத்துவேறகு
ேமிழ்த் தேசியக் கூடடலமபபு ேமிழ் முற
த்பாக்கு கூடடணி ஆகியன இணக்கம் தேரி
வித்திருநேன.
விகிோசாரப பிரதிநித்துவத் தேரேல்
முலையால் ஏற்படும் ்பாேஙகலைக் கருத்
தில் தகாண்டு தோகுதி வாரிப பிரதிநித்துவம்
மறறும் விகிோசாரப பிரதிநிதித்துவம் தகாண்ட
கைபபு தேரேல் முலைதயான்று லமத்திரி
- ரணில் கூடடாடசி காைத்தில் அறிமுகப
்படுத்ேப்படடது. அநேத் தேரேல் முலை
யின் கீழ் மாகாண சல்பத் தேரேல்கலை
நடத்துவேறகான எல்லை மீள் நிரணயம்

தசய்து முடிக்கப்படாலமயால் மாகாண சல்பத்
தேரேல்கலை நடத்ே முடியாே சூழல்
ஏற்படடது.
புதிய கைபபு தேரேல் முலையின் கீழ் நடத்
ேப்படட உள்ளூராடசி சல்பகளுக்கான தேர
ேல் முடிவுகள் அதிக குழப்பம் உள்ைலவ
யாக இருநே காரணத்ோல் மாகாண சல்பத்
தேரேல்கலை அநே முலைலமயின் கீழ்
நடத்ேக்கூடாது என்கிை எதிரபபுக் கிைம்பி
யது. மாகாண சல்பத் தேரேலை நடத்ே முடி
யாே நிலை ஏற்படடது. இபத்பாது ்பலழய
முலையின் கீழ் அேலன நடத்ே இணக்கம்
காணப்படடுள்ைலே அடுத்து, நாடாளு
மன்ைத்தில் தேரேல் சீரதிருத்ே தீரமானத்லே
நிலைதவறறி தேரேலை நடத்துவேறகான
நடவடிக்லக எடுக்கபடடிருக்கின்ைது.
அண்லமயில் இைஙலகக்கு வநது
திரும்பிய இநதிய அயலுைவுத்துலைச் தசய
ைாைர ஷ்ரிஙைா, அரசலமபபின் 13ஆவது
திருத்ேத்லே முழுலமயாக நலடமுலைப்ப
டுத்தி அேறகான தேரேல்கலையும் நடத்து
மாறு வலியுறுத்தியிருநே நிலையில் இநே
இணக்கம் ஏற்படடுள்ைது.

உலரயாடியத்பாது இநே எதிரபல்ப
அவர ்பதிவு தசய்ோர என்று அநேக் குறிப
புக் கூறியது.
இைஙலகயின் கடநே காை முரண்்பாடுக
ளுடன் இனப்படுதகாலைலயத் தோடரபு்ப
டுத்துவலே ஏறறுக்தகாள்ை முடியாது என்ை
இைஙலகயின் எதிரபபும் இேன்த்பாது
்பதிவு தசய்யப்படடுள்ைது.
உயர ஆலணயர தடவிட மக்கினனுட
னான இநேச் சநதிபபில் ஐக்கிய நாடுகள்
த்பாதுச் சல்ப மறறும் மனிே உரிலமகள்

த்பரலவயில் இடம்த்பறை ்பன்னாடடுத்
ேலைவரகளுக்கும் இைஙலகத் ேலைவரக
ளுக்கும் இலடயில் நடநே உலரயாடல்கள்
குறித்தும் அயலுைவுத்துலை அலமச்சர
விைக்கினார.
்பதிைளிேத்ே உயர ஆலணயர, ஒன்ைா
றிதயா மாநிை தீரமானத்தின் சடட வலு குறித்து
நீதிமன்ைத்தின் விசாரலண நடக்கிைது
என்றும் அேன் த்பறுத்பறுகள் குறித்துத்
ோன் அலமச்சருக்கு அறிவிப்பார என்றும்
தேரிவித்ோர.

தகாலை தசய்ேனர. தகமி குழு என்று
அலழக்கப்படும் வன்முலைக் கும்்பலைச்
தசரநேவரகதை இநேக் தகாலைலய நிகழ்த்
தினர.
குழுவின் ேலைவரான தகமியின் ேம்பி
யான புக்லக எனப்படும் அஜித்ேனின் ேலை
லமயில் நடநே இநேக் தகாலை தோடர்பான
விசாரலணயில் 14 த்பர நீதிமன்றினால்
விைக்கமறியலில் லவக்கப்படடுள்ைனர.
இவரகளில் முக்கிய சநதேகந்பரகைான 6
த்பர சரணலடநேனர. வழக்கில் தோடரபு
்படடவரகள் என்கிை சநதேகத்தில் 8 த்பலரக்
காவல்துலையினர லகது தசய்ேனர. எனி
னும் முக்கிய சநதேகந்பரகைான சநதிரன்,
சுைக்்ஸன், ராோகுடடி, டாரவின் ஆகிதயார
இன்னும் லகது தசய்யப்படவில்லை.
யாழ்ப்பாணம் குறைப புைனாய்வுப பிரி
விறகு கடநே ஒரு மாே காைத்தில் மூன்று
த்பாறுப்பதிகாரிகள் மாறிவிடடத்பாதும்
முக்கிய குறைவாளிகலைக் லகது தசய்வ
ேறகு முடியாமல் திணறி வருகின்ைனர காவல்
துலையினர.
இநேக் தகாலை வழக்கு தநறறு யாழ்ப
்பாணம் நீதிவான் மன்றில் விசாரலணக்கு
வநேது. சநதேகந்பரகலை அலடயாை அணி
வகுபபுக்கு உட்படுத்ே திடடமிடப்படடிருந
ேது. ஆனால், 14 சநதேகந்பரகலையும்

ஒன்ைாக அலடயாை அணிவகுபபுக்கு உட
்படுத்துவேறகுப த்பாதிய ஆடகலை
தகாதரானா த்பருநதோறறுக் காைத்தில்
திரடடுவதில் ஏற்படட சிக்கல் காரணமாக
அலடயாை அணிவகுபபு ஒத்தி லவக்கப
்படடது.
சநதேகந்பரகளின் சார்பாக சடடத்ேர
ணிகள் என்.சிறீகாநோ, மு.தரமீடியஸ்,
நிசாநேன், அபிேன் ஆகிதயார மன்றில் முற
்படடிருநேனர. சநதேகந்பரகளின் அணிவ
குபல்ப ்பகுதி ்பகுதியாக நடத்துமாறு அவர
கள் நீதிவானிடம் தகாரிக்லக விடுத்ேனர.
அேலன ஏறக மறுத்ே நீதிவான் சநதேகந்பர
களின் காவலை 23ஆம் திகதி வலரக்கும்
நீடித்ோர.
ேலைமலைவாகி உள்ை முக்கிய சநதேக
ந்பரகள் நால்வலரயும் லகது தசய்வேறகு
என்ன நடவடிக்லக எடுக்கப்படடது என்று
நீதிவான் அஙகு தகள்வி எழுபபினார. வழ
க்கு விசாரலணகலை குறைப புைனாய்வுப
பிரிவினதர தமறதகாண்டு வருவோல்
அவரகளுக்தக இது்பறறித் தேரியும் என்று
நீதிமன்ை காவல்துலையினர தேரிவித்ேனர.
இலேயடுத்து குறைப புைனாய்வுப பிரிவுப
த்பாறுப்பதிகாரிலய அடுத்ே ேவலணயில்
நீதிமன்றில் முற்படடு விைக்கமளிக்குமாறு
நீதிவான் உத்ேரவிடடார.

இனப் ்படுக�ொலை...

4 க�ொலையொளி�லை...

்பொல் மொ...

கிதைா ்பால் மாவின் விலை 250 முேல் 300
ரூ்பாவால் அதிகரிக்கும் என்று தேரிகின்ைது.
முன்னோக ்பால்மா இைக்குமதி யாைரகளுக்
கும் ஆடசியாைரகளுக்கும் நுகரதவார அதி
கார சல்பயின ருக்கும் இலடயில் நடநே த்பச்
சுக்களில் ஒரு கிதைா ்பால் மாவின் விலைலய
200 ரூ்பாவாலும் 400 கிராம் ்பால் மாவின்
விலைலய 80 ரூ்பாவாலும் அதிகரிப்பேறகு
இணக்கம் காணப்படடது. ஆனால் விலை அே
லனவிடவும் அதிகரிக்கும் என்று தேரிகின்ைது.
உைக சநலேயில் ்பால் மாவின் விலை அதி
கரித்திருப்பது மறறும் இைக்குமதியின் த்பாோன
கப்பல் த்பாக்குவரத்துச் தசைவுகள் அதிகரித்
திருப்பது ஆகிய காரணஙகைால் ஒரு கிதைா
்பால் மாவின் விலைலய 350 ரூ்பாவால்
அகரிக்கதவண்டும் என்று ்பால்மா இைக்குமதியா
ைரகள் வலியுறுத்தி வருகின்ைனர.

்பதவி...

அவரது இடத்திறகு ஜீவன் தியாக
ராோ நிமிக்கப்படடுள்ைார.
ஜீவன் தியாகராோ இேறகு முன்னர
மனிோபிமான முகவர அலமபபுகளின்
கூடடணி என்கிை மனிே உரிலமகள்
சார அலமபபின் ேலைவராகவும்
்பேவி வகித்திருக்கிைார.

்பதினம...

்பாடசாலைலயவிடடு இலட விைகிய
வரகள் இருநோல் அவரகள் ேமது
்பகுதி சுகாோர அதிகாரி ்பணி மலன
யில் அேலனப த்பறறுக்தகாள்ை
முடியும் என்றும் அறிவிக்கப்படடுள்
ைது.
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ரித்தானியர்களிடமிருந்து
நதாடு சு்ந்திரம் பெற்ற 28
ஆண்டு்களின் பின்்னர ்ந்்்
பெல்தா ்கண்டுபிடித் ்மிழர்க
ளுக்கதா்ன தீர்் ்மிழீழம். அப்
்ெதாது ்மிழர்களின் ்ளெதியதா்க
அப்ெதாப்பிள்ள அமிர்லிங்கம்
இருந்்தார. அ்ரிடம் ெ்டயணி
்க்ளதா, ஆயு்ங்க்ளதா இருக்க
வில்லை. ்மிழீழத்் அ்ட்்ற
்கதா்ன அ்ரது மூ்லைதாெதாயம் என்்ன
என்ெது மு்ன்்மையதா்ன ்்கள
வியதா்க இருந்்து. அ்ர்களின்
மை்னதில இருந்் நம்பிக்்க என்்ன
ப்ன்்றதால 1971ஆம் ஆண்டு
ெதாகிஸ்தானிலிருந்து ்ங்கதாள்்
ெத்் (கிழககுப் ெதாகிஸ்தான்)
இந்தியதா பிரிததுக ப்கதாடுத்து
்ெதாலை இலைங்்கத தீவிலிருந்து
்மிழீழத்் அது ்மிழருககுப்
பிரிததுத ்ரும் என்ெ்். இ்றகி்ட
யில ்ந்்் பெல்தா ''இனித ்மி
ழர்க்ளக ்கடவுள்தான் ்கதாப்ெதாற்ற
்்ண்டும்'' என்று இன்்்னதார தீரக்க
்ரிெ்னத்்யும் கூறி்னதார.
இந்திரதா ்கதாந்தி ்மிழீழத்்ப் பெற
றுத ்ரு்தார எ்ன 1976ஆம் ஆண்டு
இலைங்்கத ்மிழ் அரசுக ்கட்சி நம்
பிய்ெதாதிலும் 1987இல இந்திரதா
்கதாந்தியின் மை்க்னதா்ன ரஜீவ் ்கதாந்தி
இந்திய - இலைங்்க ஒப்ெந்்ததில
்்கசெதாததிட்டு இலைங்்கககு அ்மை
திப்ெ்ட்ய அனுப்பி்னதார. அப்
்ெதாது அமிர்லிங்கம் உயிருடன் இருந்
்தார. ஆ்னதால ்ளெதியதா்க அலலை.
1989இல நடந்் ்்ர்லில ்ட்டுக
்்கதாட்்டத ப்தாகுதியில ்ெதாட்டியிட
முடியதா் சூழலில மைட்டக்களப்புத

்மிழ்த ்்சியக கூட்ட
்மைப்பு ப்ன் ்றது).

அரசுக ்கட்சியி்ன்ர. சிங்கள்னின்
முதுகுத ்்தா்லை உரிததுச பெருப்புத
்்ததுப்்ெதாடு்்ன் - எ்ன அமிர்
லிங்கததின் மை்்னவியதா்ன மைங்்க
யற்கரசி பெதாது ்மை்ட்களில ்ெசி
்ந்்தார என்று கூ்றப்ெடு்துண்டு.
ஆ்னதால அ்்்ன உறுதிப்ெடுததும்
வி்ததிலைதா்ன ெததிரி்்கச பெய்தி்க்ளதா
ஆ்ைங்க்ளதா எதுவும் இல்லை.
இருப்பினும் இந்்க ்க்் ெ்ழய
்மிழ் அரசுக்கதாரர்களிடம் ெழம் பெரு
்மையதா்க நி்லைபெறறுளளது.
இந்தியதா நலலைது என்்ற ்மிழ் அர
சுக ்கட்சியின் ்கண்டுபிடிப்பு 1987
ஒக்ரதாெரில இந்தியப் ெ்ட்களின்
ெடுப்கதா்லை்கள, ெதாலியல ்ன்புைர
வு்களின் பின்்னர எவ்்ளவு உண்்மை
யதா்னது என்ெது ்மிழ் மைக்களுககுப்
புரிந்்து. ்மிழ் அரசுக ்கட்சி ்மிழர

விடுதல்லப் புலி்களின் முத்லாவது
்கண்ணி வவடித் தாக்குதல
தின்்னவவலியில இடம்வ்பற்றவ்பாது 13
தலைப் ்பலடயி்னர் வ்கால்லப்்படட்னர்.
அது ஓர் அதிஷடமில்லாத இ்லக்்கவ�ா
என்்னவவா, வ்கடட இ்லக்்கம் என்று
்ப்லர் கூறிக்வ்காண்டாலும் இ்லஙல்கத்
தமிழரின் அைசியல தீர்வுக்்கா்ன
அைசல�ப்பின் இ்லக்்கம் 13ஆ்க
அல�ந்தது என்்னவவா உண்ல�தான்
ப்தாகுதியில ்ெதாட்டியிட ்்ண்டிய
சூழல அ்ருககு ஏறெட்டது. அப்
்ெதாது இந்தியதா ்்னது ்ளெதியதா்க
்ர்ரதாஜப் பெருமைதா்ள்ய முன்னி
றுததியது.

சிங்களவன் கூடாது
இந்தியா நல்லது
சிங்கள்ர்கள ப்கட்ட்ர்கள,
அ்ர்களுடன் இ்ைந்து ்தாழ முடி
யதாது என்்ற மை்னப் ெதி்்த ்மிழர
மைததியில வி்்த்்ர்கள ்மிழ்

்களுககுக கூறிய சிங்கள்ன் ்க்்
யும், இந்தியதா ெறறிய ்க்்யும் மைக
்கள மைததியில எடுெடதாது ்ெதா்ன நி்லை
யில ்ற்ெதாது ்மிழ் அரசுக ்கட்சி
கூடதாது என்்ற மை்னப்ெதிவு ்மிழர
மைததியில உரு்தா்கத ப்தாடஙகியிருக
கி்றது.
2018இல நடந்் உளளூரதாட்சி
மைன்்றத ்்ர்ல முடிவு்கள இ்்
ப்ளிக்கதாட்டி்ன (்டககில பூந்கரிப்
பிர்்ெ ெ்ெ்யயும், கிழககில ப்ரு
்கல பிர்்ெ ெ்ெ்யயும் மைட்டு்மை

இந்தியாவின் தீர்வு - 13
்மிழீழத்் இந்தியதா
பெறறுத ்ரும் என்று
்மிழ்த ்்லை்ர்கள
நி ் ்ன த ் ் ெ தா து
இலைங்்க அரெ்மைப்பில
1 3 ஆ் து தி ரு த ் ம்
் ட க கு க கி ழ க கு
மைதா்கதாைங்களுக்கதா்ன
ஓர அரசியல தீர்தா்க
முன்்்க்கப்ெட்டது.
13 ஆம் இலைக்கம் எண்
்கணி் ்ெதாதிடத தில
ஓர அதிஷடமைற்ற இலைக
்கமைதா்கக குறிப்பிடப்ெடு
்்்ப்்ெதாலை்் இந்
்ப் 13ஆம் திருத்மும்
் ெ தா ய் க ப ்க தா ண் டி ரு க கி ்ற து .
்மிழீழத்் நம்பிய அமிர்லிங்கம்
1989 ஜீ்லை 13ஆம் தி்கதி சுட்டுக
ப்கதாலலைப்ெட் டதார.
விடு்்லைப் புலி்களின் மு்லைதா்து
்கண்ணி ப்டித ்தாககு்ல தின்்ன
்்லியில இடம்பெற்ற்ெதாது 13
்்ரப் ெ்டயி்னர ப்கதாலலைப்ெட்
ட்னர. அது ஓர அதிஷடமிலலைதா்
இலைக்க்மைதா என்்ன்்தா, ப்கட்ட
இலைக்கம் என்று ெலைர கூறிகப்கதாண்
டதாலும் இலைங்்கத ்மிழரின் அரசி
யல தீரவுக்கதா்ன அரெ்மைப்பின்
இலைக்கம் 13ஆ்க அ்மைந்்து என்
்ன்்தா உண்்மை்தான்.
இந்் 13 தீரவு என்ெது அறிவிக
்கப்ெட்டு 34 ்ருடங்கள நி்்ற்
்டந்் நி்லையிலும் அண்்மையில
இலைங்்கககு ்ரு்்க ்ந்் இந்திய
அயலு்றவுச பெயலைர ஹரெ ்ர்ன்
ஷூறிஙளதா கூட்ட்மைப்பின் ்்லை
்ர ெம்ெந்்னின் ்்கயில 13ஐப்
பெதாததி ்்ததுவிட்டுச பென்றிருக
கி்றதார. கூட்ட்மைப்பி்ன்ரச ெந்தித்
பின்்னர அ்ர ்்லை்மை அ்மைசெர
மைகிந்் ரதாஜெகெ்்ச ெந்தித்தார.
சுப்ரமைணியம் சு்தாமி ்ழஙகிய
்கடி்த்் மைகிந்் ரதாஜெகெவுககுக
்்கயளித்தார. ்லை்தா மைதாளி்்க்ய
்ழிெட்டதார (இலைங்்கயின் புரதா்்ன
சி்தாலையங்களுக்்கதா - திருக்்கதா
்ைஸ்ரம், நகு்லைஸ்ரம், நலலூ
ருக்்கதா பெலலைவில்லை).

புலி்களின் வானூர்தித்
தாக்குத்லால ஏற்படட ்பயம்
இறுதிப் ்ெதா்ர அண்மித் ்கதாலைத
தில புலி்களின் சிறிய ்தானூரதி்கள
்ன்னியிலிருந்து ப்கதாழும்புககுப்
ெ்றந்து அஙகு குண்டு்க்ள வீசி விட்டு
ெததிரமைதா்க ்ன்னிககுத திரும்பி
ய்மை இந்தியதாவுககு அதி்க பிரசசி
்்ன்ய ஏறெடுததியது. ்ன்னியி
லிருந்து ப்கதாழும்பு ்நதாககிப் ெ்றந்்
அந்் ்தானூரதி்களுககு இந்தியதா்்
்நதாககிப் ெ்றப்ெது ்கடி்னமைதா்ன ்கதாரி
யமைலலை என்று புரிந்்து. இ்்னதால ்ம்
மீதும் புலி்கள ்தாககு்ல்க்ள நடத
்ககூடும் என்்ற அசெம் இந்தியதா
வுககு இருந்்து.
1991இல ரஜீவ் ்கதாந்தி ப்கதாலலைப்
ெட்ட பின்்னர ஈழத ்ழிழரின்
விடயததில இந்திய அரசு ்க்்னம்
பெலுத்வில்லை. ஆ்னதால, படல

லிககும் ப்கதாழும்புககுமைதா்ன உ்றவு
எப்்ெதாதும் சி்றப்ெதா்க்் இருந்து
்ருகி்றது. இந்் உ்ற்்க குழப்பும்
்லலை்மை ்மிழ் நதாட்டிலுளள ்மி
ழருக்்கதா இலைங்்கயிலுளள ்மிழ
ருக்்கதா இருக்கவில்லை. ரஜீவ் ்கதாந்
தியின் ப்கதா்லை ்மிழ்நதாட்டில நடந்
்து இலைங்்கத ்மிழர விடயததில
இறுக்கமைதா்க எ்்யும் ்க்்ககும்
்தாய்ப்்ெத ்மிழ்நதாட்டு அரசியல
்தாதி்களுககு இலலைதாது பெய்்து.
இறுதிப் ்ெதாரின்்ெதாது புலி்க்ள
அழிப்ெதில இந்தியதா ்்னது ழுமு
ஒதது்ழப்்ெயும் ்ழஙகியது. அது
இலைங்்க அரசுககுச ெதாரெதா்னது
என்ெ்்விட இந்தியதா ்்னது எதிர
்கதாலைப் ெதாது்கதாப்்ெ உறுதிப்ெடுத்்்
அவ்்தாறு பெய்்து.
் ெதார முடிவு ற்ற பின்்னரும்
1987இல உரு்தாக்கப்ெட்ட 13ஆ்து
திருத்ததின் பிர்கதாரம் தீரவு என்்ற
விடயம் ்ெெப்ெடுகி்றது. இ்்்ய
இப்்ெதாது இந்திய அயலு்றவுச
பெயலைர மீண்டும் குறிப்பிட்டுளள
்ெதாதும் அரெ ்்லை்ர ்்கதாட்டதாெய
ரதாஜெகெ அ்ருககு ஒரு பெய்தி்யக
கூறி்னதார. ''13ஆம் திருத்ததிலுளள
பி்ழயதா்ன விடயங்க்ளத ்விரதது
அதிலுளள நலலை விடயங்க்ளக
்கருததில எடுததுச பெயறெடுதது்்்
இன்றுளள ்்்்யதாகும்'' என்ெ்்
அரெ ்்லை்ர கூறிய பெய்தி.
ஆ்னதால, 13ஆம் திருத்ததில எது
நலலை விடயம், எது ப்கட்ட விடயம்
எ்ன இந்திய அயலு்றவுச பெயலைரும்
்்கட்்கவில்லை. அரெ ்்லை்ரும்
ப்ளிவுெடுத்வில்லை.
1990இல இந்தியப் ெ்டயி்னர
ப்ளி்யறிய பின்்னர ்மிழர பிரசசி
்்னககுத தீர்தா்க முன்்்க்கப்ெட்ட
(1987இல) மைதா்கதாை ெ்ெ மு்்ற
்மை்ய ்டககுக கிழககுத ்விரந்்
7 மைதா்கதாைங்களுககும் இலைங்்க
அரசு அறிமு்கப்ெடுததியது. 2008
ஆம் ஆண்டு கிழககு மைதா்கதாைததுககு
மைட்டும் ்்ர்ல நடததிப் புலி்கள
பெயறெதாட்டில இருககும்்ெதா்்
புலி்கள அ்மைப்பிலிருந்து ப்ளி்ய
றிய பிள்ளயதான் அ்ன் மு்லை்மைச
ெரதாக்கப்ெட்டதார. கிழககின் இரண்டதா
்து மைதா்கதாை ெ்ெத ்்ர்ல
2012இலும் ்டககுக்கதா்ன ்னியதா்ன
மைதா்கதாை ெ்ெத ்்ர்ல 2013இலும்
நடத்ப்ெட்ட்ன. புலி்கள அழிக்கப்
ெட்ட பின்்னரகூட ்டககுக கிழககு
மைதா்கதாைங்க்ள இ்ைததுத ்னி
யதா்ன மைதா்கதாை ெ்ெத ்்ர்ல்க்ள
நடத்தாது ்னித்னியதா்கத இலைங்்க
அரசு ்்ர்ல்க்ள நடததியது.
இந்தியதா அதில ்்லையிடவில்லை.
இப்்ெதாது அரெ ்்லை்ர ்்கதாட்
டதாெய ரதாஜெகெ இலைங்்க - சீ்ன
உ்றவு ெறறி இந்தியச பெயலைரிடம்
ப்ளி்தா்க எடுததுக கூறி்னதார என்
றும் இந்தியதாவின் ெதாது்கதாப்புககு
அசசுறுத்லைதா்க இலைங்்க ஒரு
்ெதாதும் பெயறெடப்்ெதா்தில்லை
என்றும் இந்திய மு்லீடு்க்ள
இலைங்்கயில அதி்கம் ்மைமைறப்கதாளள
முடியம் என்றும் குறிப்பிட்டுளளதார.
ஆ்க பமைதாத்ததில அ்ர்களின்
பிரசசி்்ன தீரந்துவிட்டது. ்மிழர
்களின் பிரசசி்்ன....?
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கூட்டமைப்பு ப�ொய்
ப�ொல்கிறதொ?
யுரியூப் நிகழ்ச்சித்
தயாரிப்்ாள ரான குணா
கவியழகன் இந்திய அய
லுறவுச் செயலரின் அறிக்க
்ற்றி செளியிட்ட கருத்தில்,
தீர்வு கி்்டககும் என
ந்்டமு்றச் ொத்தியமற்ற
வி்டயத்்த மகக்ள நம்்
்ெகக முயற்சிககின்றனர்.
உண்மயில் 13ஆம் திருத்தம்
தமிழருககான ்ாதுகாப்்்த்
தரவில்்ல. மகாண ெ்்்ய
அரசு எப்்்ாது ்ெணடு
மானாலும் க்லககலாம்.
ெ்டக்கயும் கிழக்கயும்
இ்ணககலாம்
அல்லது பிரிககலாம். 13இல்
உளளது்்ால காணி
அதிகார்மா, காெல்
அதிகார்மா
ெழஙகப்்்டவில்்ல. தமிழ்
மககள வி்டயத்தில்
எல்லாெற்்றயும் மீறும் ஓர்
அரசியல் கலாொரம்
சிஙகளெரி்டம் உணடு என்கிறார். இப்்்ாதும்
அதுதான் ந்டந்து
சகாணடிருககிறது. அத்னத்
தடுத்து களநிலெரத்்தத்
தம்ெெப்்டுத்தும் ெல்ல்ம
தமிழ்த் த்லெர்களி்டம்
இல்்ல என்்்த
கெ்லககுரிய வி்டயம்.

கொவல் அதிகொரம்
1987ஆம் ஆணடின் பின்னர்
ெ்டககுக கிழககிலிருந்து
நா்டாளுமன்றத்துககுத்
சதரிொகிச் சென்ற தமிழ்ப்
பிரதிநிதிகள தமது சமயப்்ாது
காப்்ாளர்களாகத் தமிழ்க
காெலர்க்ள ்ெத்தி
ருந்தால்கூ்ட அதற்சகாரு
ந்்டமு்றப் ்ரிமாணம்
இருந்திருககும். ஆனால் இந்த
உறுப்பினர்கள தமது
ொகனத்தில் சிஙக இலடசி்ன
்ெத்திருப்்்தயும் சிஙகளப்
காெலர்க்ள
சமயப்்ாதுகாெலர்களாக
்ெத்திருப்்்தயும்
ச்ரு்மயாகக கருதினார்க்ள
தவிர தமிழருககான ஒரு
நிர்ொக மு்ற்ய
ந்்டமு்றயில் அகக்ற
செலுத்தவில்்ல.
''தமிழ் மகக்ள யாராெது
உசுப்்்ற்றினால் ''உம்'' என்றும்
கடுப்்்ற்றினால் ''கம்'' என்றும்
இருந்துவிட்டால் ொழ்க்க
''ஜம்'' சமன்று இருககும் என்று
முச்ெககர ெணடியில்
பின்புறத்தில் ச்ாறிககப்்ட
டிருப்்தாகச் ெமூக
ெ்லத்தளஙகளில் உலாவும்
ஒளிப்்்ட ொெகத்துககு ஏற்்
ந்டந்துசகாண்டால் மடடு்ம
தமிழ் மககள தப்பி ஒடடி ொழ
முடியம் என்ற நி்லககு
ெந்துவிட்டது நிலெரம்.
தமிழர் பிரச்சி்னக்ளத்
தீர்ப்்தற்காகத் தந்்த செல்ொ
காலத்தில் இருந்்த தமிழ்
மகக்ள உசுப்்்ற்றி்ய
தமிழ்த் த்லெர்கள பி்ழப்பு
ந்டத்தி ெருகிறார்கள. அது
தமககு ஒரு்்ாதும் தீர்்ெப்
ச்ற்றுத்தராது என்்்த
இனியாெது தமிழ் மககள
புரிந்து சகாளள்ெணடும்.
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ர் முடிந்து 12 ஆணடுகள
க்டந்துவிட்ட நி்லயில்
இலங்கத் த்ரப் ்்்டயில் ்தவி ெகி
த்த ்ல்ரயும் அணுகித் தமது ்திவுகளின்
ஊ்டாக அெர்கள எவொறு புலிக்ள சென்
றார்கள, அல்லது சகான்றார்கள என்றும்
அதில் ஒவசொரு த்ரப்்்்டச் சிப்்ாய
களும் எத்த்கய அர்ப்்ணிப்புக்ள
(அெர்களளவில்) செயதார்கள ்்ான்ற வி்ட
யஙக்ளயும் சிஙகள மககளுககு எடுத்
துககூறுெதில் சிஙகள யூரியூப் ெ்லத்த
ளஙகள ்்ாடடி ்்ாடடுச் செயற்்டடு
ெருகின்றன. இத்த்கய எல்லா இ்ணயத்
தளஙகளு்ம புலிக்ளப் ்யஙகரொதிகள
என்்ற அ்ழககின்றன.
இறுதிப் ்்ாரில் ்ஙகுசகாண்ட ்்்ட
யின்ரச் செவவி கணடு அெர்கள எவொறான
துன்்ஙக்ள அனு்வித்தார்கள, அது்்ான்றசதாரு
சூழல் இனி்மல் ஏற்்்டாதொறு எவொறு
்ாதுகாப்்து, இலங்க்யக காப்்ாற்ற்ெணடிய
ச்ாறுப்பு ஒவசொரு சிஙகளெருககும் உணடு
என்ற ொரப்்்ட இந்தச் செவவிகள அ்மகின்றன.
நளின் ராஜ்கெ, செனெ, ச்ாத்துசகால்ல, ெமன்
்்ா யு எனப் ்ல யூரியூப் ்ககஙகளில் இவொறான
செயதிகள இ்டம்ச்றுகின்றன.
செனெ அ்லெரி்ெயில் செவவியளித்துளள
லூடடினன்ட சஜயரத்னவின் செவவி சுருககமாக
இஙகு தரப்்டுகிறது. மர்மஙகளாகவுளள ்ல
வி்டயஙக்ள செளிகசகாணர்ந்திருககிறார் அெர்.
இறுதிப் ்்ாரின் இறுதி நாளகளில் முல்i்லத்தீவு
- ெடடுொகல் ்ாலத்்தக ்கப்்ற்றிய ந்டெடிக்க
சதா்டர்பிலும் மகக்ள
்்்டயினரின் கடடுப்
்ாடடுககுள எடுத்தது
சதா்டர்பிலும் தனது
முன்னரஙக அனு்ெத்
்தப் ்திவு செயதிருக
கிறார் அெர்.
2001ஆம் ஆணடு
்்்டயில் ்ெர்ந்த நான்
் யிற்சி முடி ந்தபின்
ம ன் ன ா ரி ல் க ்ட ் ம
்யப் ச்ாறுப்்்ற்று
மாவிலாறுச் ெண்்ட
ெ்ர சென்றிருககி்றன்.
எனது ்்ார் அனு்ெத்
தில் இறுதிப் ்்ாரின்
்்ாது ெடடுொகல்
்ாலத்்தக ்கப்்ற்
றியது மிகவும் முககிய
மானது. 2009 ்ம 14
ஆம் திகதி ெடடுொகல்
்ாலத்துககுக கிழககா
க க க ்ட ற் க ் ர யி ல்
இருந்து புலிகள அ்மத்
திருந்த மண அ்ண
ெ்ர சென்று அஙகிருந்து ்டிப்்டியாகப் ்ாலத்
்தக ்கப்்ற்றி்னாம்.
ெடடுொகல் ்ாலத்துககு ெ்டககாகப் ்ாலத்்தத்
துணடித்து ச்ரிய கி்டஙசகான்்றப் புலிகள
செடடியிருந்தார்கள. அந்தப் ்ககத்திலிருந்து
எமது நகர்வுக்ள இலகுொகக கணகாணிககும்
ொயப்புப் புலிகளுககு இருந்தது. தமது முன்னரஙக
நி்லயில் ச்ரிய மண அ்ண்ய அ்மத்து அந்த
அ்ண ஓரஙகளில் ஆயிரககணககில் கணணி
செடிக்ளப் பு்தத்து ெத்திருந்தார்கள. 2009்ம
14ஆம் திகதி இரவு சதா்டஙகிய எனது பிரிவினரின்
நகர்வில் என்்னவி்ட ்ெறு 7 ்்ர் அ்டஙகியி
ருந்தார்கள. க்டலுககூ்டாக ந்டந்து நந்திக க்டலுககும்
க்டலுககும் இ்்டயிலான மண ்ரப்்் அ்்டந்
்தாம். உ்டனடியாக நிலத்்த (மணல்) ்தாணடிப்
்்ன மரம் மற்றும் மண ொககுக்ளப் ்யன்்டுத்தி
ஒரு தற்காலிக ்துஙகி்டத்்த அ்மத்்தாம்.
அஙகிருந்து புலிகள அணியினரின் ந்டமாட
்டத்்த அெதானித்துத் தாககுதலுககான முன்னரங

கச் செயதிக்ள நா்ம ெழஙகி்னாம். அதனடிப்
்்்டயில் கிபிர் தாககுதல், எறிக்ணத் தாககுதல்
என நாம் குறிப்பிட்ட ்குதிகளுககு ஏ்னய
்்்டப் ்்்டப்பிரிவினர் தாககுதல் செயது உதவி
னார்கள. அ்த்ெ்ள முன்னரஙகப் ்குதிகளின்
்ெறு தி்ெகளில் நின்று தாககுத்ல ந்டத்திய
்்்டயினருககுப் ச்ருமளவில் உயிரிழப்புகளும்
காயஙகளும் ஏற்்ட்டன.
15ஆம் திகதி கா்ல ஆறு மணிககு அஙகிருந்து
தாககுத்லத் சதாடுத்்தாம். க்டலில் இருந்து
க்டற்்்்டயினர் தாககி உதவினார்கள. அ்த்ெ்ள
்ெசறாரு மு்னயில் லூடடினன்ட வீரசிஙக
புலிகளி்டம் சிககிகசகாண்டார். அெர் சி்னப்்ர்
தாககுதலில் சகால்லப்்ட்டார். அெரது சதா்லத்
சதா்டர்புக கருவி்ய ்ெத்திருந்த உதவியாளரும்
காயப்்டடுத் தணணீருககுள விழுந்து விட்டார்.
அெரி்டமிருந்தும் சதா்டர்
புகள கி்்டககவில்்ல.
அ்த்ெ்ள ெடடுொ
கல் ்ாலத்தின் இரு்கக
மும் கி்ள்மார் செடிக
்ளப் புலிகள ச்ாருத்தி
யிருந்தார்கள.
14ஆம் திகதிய முன்
சனடுப்பில் ெடடுொகல்
பிள்ளயார் ்காவில்
்குதி்ய நாஙகள சென்ற
்்டந்திருந்ததால் ்ாலம்
ெ்ர செல்ெ்த எமது ்ணி
யாக இருந்தது. நாஙகள
அ்மத்திருந்த தற்காலிக
்துஙகி்டத்்தப் புலிகள
கடு்மயாகத் தாககினார்
கள.
புலிகளின் நி்லகளுக
கும் எமது நி்லகளுககு
மி்்டயில் 50 மீற்றர்
ெ்ர இ்்டசெளி இருந்த
்்ாது நாஙகள அெர்
க்ள ்நாககிக கிரிசனற்
குணடுக்ள வீெ அெர்
கள எஙக்ள ்நாககிக கிரிசனற் குணடுக்ள
வீசினார்கள. ஆனால் இருொராரின் குணடுகளும்
இலககுககு முன்னதாக உளள ்குதிகளில் விழுந்து
செடித்தன.
புலிகள தமது ்துஙகி்டஙகளுககு அருகில்
நாயக்ள ்ெத்திருந்தார்கள. அதனால் எஙகளின்
சிறிய அ்ெ்ெககூ்ட நாயகள கணடுபிடித்துக
கு்ரககும். இதுவும் ்்்டயினரின் முன்்னற்றத்துக
குத் த்்டயாக இருந்தது.
மறுநாள அதிகா்லயில் ஒருஙகி்ணத்துத்
தாககத் சதா்டஙகி்னாம். நாஙகள துப்்ாககியால்
சுடுெதற்கு முன் 8 ்்ரும் ெத்தமாகக கத்திகசகாணடு
சுட்்டாம். இதனால் எஙகளில் ்லர் இருப்்தாக
நி்னத்துப் புலிகளின் முன்னரஙக நி்லயிலிருந்த
ெர்கள பின்ொஙகினர். உ்டனடியாக 3 ்ஙகர்க்ளக
்கப்்ற்றி்னாம். ்கப்்ற்றியதும் அஙகு புலிகள
்தாணடியிருந்த கி்டங்க ்்க்கா மூலம் மூடி
்னாம்.
(23ம் ்ககம் ்ார்கக)

புலிகள் தைது
�துங்கி்டங்களுக்கு
அருகில் நொய்கமை
மவத்திருநதொரகள்.
அதனொல் எங்களின்
சிறிய அம�மவக்கூ்ட
நொய்கள் கண்டுபிடித்துக்
குமரக்கும். இதுவும்
�ம்டயினரின்
முன்்னறறத்துக்குத்
தம்டயொக இருநதது
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சீனப் பட்டுப் பாதைத் திட்்டத்ைால்
இந்து சமுத்திரத்தில் க்டல்்காள்...?
நில
நடுககைத்தின்
பபாது
கைடலில்
பமாதும்
புவித் திணி
வுகைளின்
வி்ெ
கைடலில்
கைடல்பகைாள்
அ்லகைள்
உருவா
வதில்
பஙசகைடுக
கின்்றன.

மருத்துவர் சி.யமுனாநந்ா

ச

முததிரஙகளிலுள்்ள ஆழமான பகுதிைான சமுததிர ஆழிக
ளில் கடல்நீர ஓட்டஙகளின நி்லககுததான கீழ்்நாககிை
வதாடரச்சிைான வி்சகளின கூறுக்ளால் த்ளரவான பகுதிகள் ஏற
படும். இ்வ இைற்கைாக்வ வதாடரச்சிைாக நிகழ்ந்த வண
ணம் இருககும். இதத்கை புள்ளிகளில் இருந்்த நிலநடுககம்,
எரிம்ல வவடிப்புககள் எனபன வபரும்பாலும் வவளிப்படுகின்றன.
புவித தகட்டில் ஏறபடும் நகரவுகளும், அதிரவுகளும் புவி நடுக
கததுககும், எரிம்ல ஏறபடுவதறகும் முககிை ஏதுவாக அ்ம
கின்றன. புவிததட்டுககளுககு இ்டயிலான நகரவுகளும், கடல்
்காள் உருவாதலும் பறறி உலகில் வரலாறறுக காலம் முதல் குறிப்
பிடப்பட்டு வருகி்றது. இவற்றால் பல கணடஙகள் பிரிந்த்மயும,
அழிந்த்மயும், உருவான்மயும் புவியிைலா்ளரக்ளால் விவரிக
கப்பட்டுள்்ளன.
இலங்கை்யச் சுறறி நடுககைஙகைள்

க ட ந் த நூ று
வ ரு ட ங க ் ்ள
்நாககும்்பாது
வ ப ரு ம் ப ால ான
பு வி அ தி ர வு க
ளும், எரிம்ல
வவடிப்புககளும்,
கடல்்காள்களும்
இந்்தா்னசிைா
் வ ச் சூ ழ் ந் த
கடல் பகுதிகளி
லும், பசுபிக சமுத
திரக கடல் பகுதி
யி லு ம் , அ த தி
லாணடிக கடல்

பகுதியிலும் அதிகம் ஏறபட்டு வருகின்றன. ஆனால்
தற்பாது நிலநடுககப் பதிவுகள் இலங்க்ைச் சூழ உள்்ள
கடல் பகுதியில் குறிப்பிடததகக அ்ளவில் உணரப்படுகின்றன.
இ்வ பருமனில் சிறிதாக இருப்பினும் எதிரகாலததில்
இவறறின தீவிரம் எவவாறு அ்மயும் எனறு எதிரவுகூ்ற
முடிைாது.
சமுததிரஙகளில் நிலநடுககத த்ளரவுப் புள்ளிகள் ஏற
படுவதில் சமுததிர நீ்ராட்டஙகளும் காரணமாக அ்ம
கின்றன. இ்தச் சூழலிைல் ்நாககில் ஆராயும்்பாது பூ்கா்ள
வவப்பம்டதல் அண்மக காலததில் வி்ரவுபடுததப்
பட்ட்மைால் கடல் நீரமட்ட உைரவுடன சமுததிர நீ்ராட்
டஙகளின தி்சயிலும் மாற்றஙகள் ஏறபட்டிருககின்றன. இ்வ
சமுததிர ஆழிகளில் த்ளரவான தன்ம்ை அதிக அ்ளவில்
ஏறபடுததலாம். குறிப்பாக இந்து சமுததிரததில் புதிை கடல்
்காள் ்மைஙகள் உருவாகுவதறகு இந்தப் பூ்கா்ள வவப்ப
ம்டதல் முதன்மக காரணிைாக அ்மைலாம்.
அடுததுக கடல்வாழ் சூழலிைல் சாகிைஙகள் வநகிழிக கழிவுக்ளாலும், எணவணய்க
கழிவுக்ளாலும், அணுககதிரக கழிவுக்ளாலும் அழிககப்படுகின்றன. இதனால் இைற
்கககு மா்றான ஆழ்கடல் சாகிைஙகள் உருவாகின்றன. இ்வயும் ஆழ்கடலில் நில
நடுககத த்ளரவும் புள்ளிகள் ஏறபட ஏதுவாக அ்மயும்.
இலங்கையின் செயற்கைத்திட்டுகைளால் ஆபத்து

சமுததிரச் சூழல் வதாகுதி்ை
வைாட்டி அ்மககப்படும் வசைற
்கைான தீவுகள், வசைற்கைான
து்்றமுகஙகள் எனபன கடல் நீ்ராட்
டத்தத தி்ச திருப்ப வல்லன.
குறிப்பாகச் சீனாவின வதன கடலில்
உருவாககப்படும் தீவுகள், இலங்க
யின அம்பாந்்தாட்்டத து்்ற
முகம் நிலததினுள் வசைற்கைாக
வும், வகாழும்புத து்்றமுக நகர
மனிதரக்ளால் வசைற்கைாக மண
ணிட்டு நிரப்பி அ்மககப்பட்டுள்
்ள்மயும் கடலில் சமுததிர நீ்ராட்
டததில் நிரந்தர மாற்றஙக்்ள உரு
வாககும். இதனால் சமுததிரததில்
உள்்ள ஆழிகளில் புதிை புதிை நிலந
டுககத த்ளரவுப் புள்ளிகள் ஏறபடும்.
சீனாவின பட்டுப்பா்தத திட்
டததால் இந்து சமுததிரச் சூழலில்
பாதிப்புகள் ஏறபடுவ்தத தற்பாது
உணரககூடிைதாக உள்்ளது. 2004 ஆம் ஆணட்ளவில்
இந்திைாவின ்சது சமுததிரத திட்டத்தச் சூழலிைலா்ளர
எதிரதத்மககு வட இலங்கயின கடல்சார புவியிை
லில் மாற்றம் ஏறபடும் எனப தும் ஒரு காரணம். அவ
வா்்ற சீனாவின பட்டுப்பா்தத திட்டத்தயும் தற
்பா்தை சூழ்லயும் ்நாகக்வணடும்.
இதனால் இைற்கைான சமுததிர நீ்ராட்டததின
தி்சககு மாற்றம் ஏறபடும். என்வ அண்மக காலங
களில் இலங்க்ைச் சூழ ஏறபடும் நில அதிரவுகளும்,
அவற்றால் கடல்்காள் ஏறபடுவதறகான எதிரவுகூ்றல்
களுககும் சூழலிைலா்ளரகள், சமுததிரவிைலா்ளரகள்,
புவியிைலா்ளரகள், வானிைல் அறிஞரகள், வபாறியிை
லா்ளரகளின ஆய்வுகள் எதிரகாலததில் இனறிை்மைா
த்வ ஆகின்றன. காலநி்ல மாற்றம் வதாடரபான
ஐ.நா. வசைலமரவிலும் கடல்மட்ட அதிகரிப்பு, நீ்ராட்ட
மாற்றம் எனபனவறறிறகும் கடல்்காள் ஏறபடுவதறகு
மான வதாடரபுகள் பறறி விழிப்புகள் ஏறபடுததப்படல்
்வணடும்.
சூழலியல் மாதிரி
நில நடுககததின்பாது கடலில் ்மாதும் புவித திணி
வுகளின வி்ச கடலில் கடல்்காள் அ்லகள் உருவா
வதில் பஙவகடுககின்றன. வபாதுவாக நில நடுககததின
பருமன ரிச்டர அ்ளவில் குறிப்பிடப்படுகின்றது. இது
வபாதுவாக 6 இறகு ்ம்ல வசல்கி்ற்பாது கடல்்காள்
(சுனாமி) அ்லகள் ஏறபடலாம். இது கடலில் உள்்ள
ஆழிகளின இ்ளகு புள்ளிகளில் ஏறபடலாம்.
சமுததிரததில் ஆழிகளில் புவிநடுககம் ஏறபடககூடிை
த்ளரவான பகுதிகள் ஏறபடுவதறகு சமுததிர நீ்ராட்டங
களில் ஏறபடும் மாற்றம் ஒரு காரணமாகும். இத்னக

காலநி்ல மாற்றம், புவி வவப்பம்டயும் மட்டம் உைர
தல், சமுததிரச் சூழலிைல் மாற்றம், வநகிழிச் சாகிைம்
மா்றல், இைற்கககு மா்றாகக கடறக்ரயின பூ்கா
்ளத்த மாற்றல் என எல்லாமும் வசல்வாககுச் வசலுத
தும்்பாது பட்டுப்பா்தத திட்டம் ்பான்ற மனிதச்
வசைறபாடுகளூடாக அதறகு ்மலும் வலுச் ்சரப்ப்த
உடன நிறுதத்வணடும்.
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உலகிலலலே கடல்
நீரிலிருந்து
நன்னீராக்கும்
செேற்ாட்டின் மூலம்
கிடடக்கும்
தண்ணீரதான் மிகச்
சிறந்தது என்று
வல்லுநரகள் கூறுகின்
றாரகள். அதன் அருடை
சதரிோத அரசிேல்
வாதிகள் ல்ாததல்
குடிதண்ணீரும்
டகயுைாக அடலந்து
ைக்களுக்கான
குடிதண்ணீரத திட்
டஙகடைத திறந்து
டவதது விட்டு
திரும்பிபல்ாகிற
வழியில் ஒரு
வீட்டிலிருந்த குழாயில்
தண்ணீடரப ்ருகிப
்ாரதது ்டததுக்குப
ல்ாஸ் சகாடுததாரகள்.

நயினாதீவில் கடல்நீரை

நன்னீைாக்கி வெற்றிகைமான பயணம்

யா

ழ்ப்பாணக் குடபா
நபாட்டச் சுற்றி
ஆழ கடலில் சிறிய சிறிய
தீவுகள் ்ல இருக்கின்றன. சிறி
யதும் ப்ரியதுமபாக இருக்கும்
இந்தத் தீவுகளில் ்லவற்றிலும்
மக்கள் வ பா ழகின ்ற பா ரகள்.
வவல்ண, ஊரகபாவற்று்்ற,
மண்டதீவு வ்பான்ற சில
தீவுகள் யபாழ்ப்பாண்ப ப்ரு
நில்ப ்ர்பபுடன ்த்ர்ப ்பா்்த
கள் வழியபாக இ்ணக்க்ப
்டடிருந்தபாலும் நயினபாதீவு,
எழு்வதீவு, பநடுநதீவு, அன
்லதீவு வ்பான்ற இனனும் ்ல தீவுகள் ்த்ர்ப ்பா்்தகள் இனறி
்டகு்ப வ்பாக்குவரத்்்த நம்பி மடடுவம இருக்கின்றன. இஙபகல்
லபாம் எ்ப்டி மக்கள் பெனறு குடிவயறி வபாழக்்க்யக் பகபாணடு

நடத்துகின்றபாரகள் என்து ஆச்ெரியத்துக்குரிய வகள்வி. ஏபனனில்
அஙகு குடி்தணணீர உள்ளிடட அடி்ப்்ட வெதிகவே மிக மிகக்
கு்்றவு. கடடுமபானஙக்ே ஏற்்டுத்துவ்தற்கபான கற்கள், மணல்,
சிபமநது மு்தற்பகபாணடு அ்னத்்்தயும் ்டகுகளில் ஏற்றிவய
எடுத்துச் பெனறு வெரக்கவவணடும். இதுபவபாரு ப்ரும் சு்ம.
நபானகு ்க்கஙகளும் பநருக்கமபாகக் கடபாலபால் சூழ்ப்டட சிறு

நில்ப்ர்பபுகேபாகிய இந்தத் தீவுகளில்
குடி்தணணீர கி்ட்ப்து அரு்மயி
லும் அரு்ம. யபாழ்ப்பாண்ப ப்ரு
நில்ப ்ர்பபிலிருநது குழபாயகள் வழி
யபான ்தணணீர விநிவயபாகமும் இது
வ்ரயில் ெபாத்தியமபாக இல்்ல.
சுத்்தமபான ்தணணீர ஒரு மனி்தனின
அடி்ப்்ட உரி்ம எனறு ஐ.நபா.
கூறினபாலும் இலங்க பிரித்்தபானியபா
வின ஆடசியிலிருநது விடு்டடட
கடந்த 70 ஆணடுகளில் தீவு்ப ்குதி
களில் உள்ே மக்களுக்கு அந்த உரி்ம
மறுக்க்ப்டவட வநதி ருக்கின்றது.
அவரகளுக்கு சுத்்தமபான ்தணணீ்ரக்
பகபாடு்ப்்தற்கு ஆடசியபாேரகள் நட
வடிக்்க எடுத்்ததில்்ல.
வ்பாருக்கு்ப பினனரபான கபாலத்தில்

தாஸ்

தீவு்ப ்குதியில் மீள்குடியமரவு மிக பமதுவபாக நட்ப்்தற்கு
அஙகு குடி்தணணீர்ப ்ற்்றபாக்கு்்ற நிலவு வதும் ஒரு முக்கிய
கபாரணம்.
இ்பவ்பாது இந்த்ப பிரச்
சி்னக்குத் தீரவு வநதிருக்
கின்றது. இது வ்ரக்கும்
இந்தத் தீவுக்ேச் சுற்றி
எது ்த்டயபாக எழுநது நின
்றவ்தபா அ்த்னவய ெபா்தக
மபான்தபாக்கிக்பகபாணடு ்தண
ணீர பிரச்சி்னக்குத் தீரவு
கணடபாயிற்று. ஆம், கடல்
நீ்ரவய நனனீரபாக்கி குடி
்தணணீர உள்ளிடட மனி்த்ப
்பாவ்னக்கு விநிவயபாக்கித்
ப ்தபா டஙகி ய பாகிவி ட ட து .
இ்தன மு்தல் பெயற்றிடடம்
பநடுநதீவில் முனபனடுக்
க்ப்டடது. அது பவற்றிகர
மபாக இயஙகத் ப்தபாடஙகிய
நி்லயில் ்தற்வ்பாது நயினபா
தீவிலும் கடல் நீ்ர நனனீரபாக்கும் திடடம் பவற்றிகரமபாகத்
ப்தபாடஙக்ப்டடுள்ேது.
கடந்த பு்தனகிழ்ம இந்தத் திடடம் உத்திவயபாகபூரவமபாகத்
்த்ல்ம அ்மச்ெர மகிந்த ரபாஜ்க்ஷவபால் பமயநிகர மு்்ற
யில் தி்றநது்வக்க்ப்டடது. அ்மச்ெர வபாசுவ்தவ நபாணயக்
கபாரவும் இந்த நிகழவில் மகிந்தவுடன ்ஙபகடுத்துக்பகபாணடபார.
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அதே தேரத்தில் வழக்கமதபோலதவ ஆளும
ேரப்பு உள்ளூர் அரசியல் வோதி்களும இரண்ோம
மட் க்கோழுமபு அரசியல்வோதி்களும ேயினோ
தீவுககு வந்து நி்கழ்வு்களில் பஙத்கற்ோர்்கள்.
தவடிக்்க எனனகவன்ோல், மக்களுக்கோன
குடிேணணீ்ரத் தி்ந்து ்வப்பேறகு வந்ே
இந்ே அரசியல்வோதி்களின தே்வகக்கன ஒரு
கேோ்்க குடிேணணீர் தபோத்ேல்்களும க்கோழுமபி
லிருந்து கூ்தவ எடுத்துவரப்பட்ன. ேணணீர்ப்
தபோத்ேலும ்்க்களுமோ்கத்ேோன அவர்்கள் அ்லந்
ேோர்்கள். குடித்து முடித்ே கேகிழி (பிளோஸ்ரிக)
தபோத்ேல்்க்ள அஙத்கதய குப்்ப்களோ்க வீசி
விடடும தபோனோர்்கள்.
உலகிதலதய ்க்ல் நீரிலிருந்து ேனனீரோககும
கெயறபோடடின மூலம கி்்ககும ேணணீர்ேோன
மி்கச் சி்ந்ேது எனறு வல்லுேர்்கள் கூறுகின
்ோர்்கள். அேன அரு்ம கேரியோே அரசியல்
வோதி்கள் தபோத்ேல் குடிேணணீரும ்்கயுமோ்க
அ்லந்து மக்களுக்கோன குடிேணணீர்த் திட
்ங்க்ளத் தி்ந்து ்வத்து
விடடு திருமபிப்தபோகி்
வழியில் ஒரு வீடடிலிருந்ே
குழோயில் ேணணீ்ரப் பரு
கிப் போர்த்து ப்த்துககுப்
தபோஸ் க ்கோடுத்ேோர்்கள்.
இந்ேக க்கோடு்ம்யகயல்
லோம யோரிட் தபோய்ச் கெோல்லி
அழுகி்து?
ேயினோதீவில் அ்மக்கப்
படடுள்ள இந்ேக ்க்ல் நீ்ர
ேன னீரோககும கெயறறிட்ம
மூலம அந்ேத் தீவு முழுவ
ேறகும மட டுமல்லோமல்
அே்னச் சுறறியுள்ள தீவு்க
ளுககும்க்லுககுக கீழோ்கப்
பதிய ்வக்கப்படும குழோய்
்கள் மூலம ேல்ல ேணணீர்
வழங்கப்ப்வுள்ளது. ஆசிய
அபிவிருத்தி வஙகியின நிதி
உேவியு்ன 187.47 மில்லியன ரூபோ கெலவில்
இந்ேத் திட்ம முடிக்கப்படடுள்ளது. இேன
மூலம ேயினோதீவு, எழு்வதீவு ஆகியவறறில்
வோழும 5 ஆயிரத்துககும அதி்கமோன மக்களின
குடிேணணீர் தே்வ்யப் பூர்த்திகெய்ய
முடியும எனறு தேசிய நீர் வழங்கல் மறறும
வடி்கோல்மப்புச் ெ்பயின கெய்திக குறிப்பில்
கேரிவிக்கப்படடுள்ளது.
இந்ேத் ேணணீர் திட்த்்ே அரசியல்வோதி்கள்
இப்தபோதுேோன தி்ந்து ்வத்ேோலும அது
கிட்த்ேட் ஒரு வரு் ்கோலமோ்கதவ பரீட
ெோர்த்ேமோ்க கெயறபடுத்ேப்படடு வருகின்து.
எனினும ேணணீர் ேோஙகி மூலம ேணணீ்ர
விநிதயோகிப்பேற்கோன பணி்கள் இனனும
பூர்த்திகெய்யப்ப்
த வ ண டி யு ள் ள ன .
அேற்கோன பணி்கள்
வி்ரவோ்க ே்ந்து
வருகின்ன.
்க ் த ல ோ ர ம
வ்ரககும பதிக்கப்
படடுள்ள கபரிய
குழோய்்கள் மூலம
ர்பாறியியோ்ளர்
்க ் லி ல் இ ரு ந் து
ொஜ்குமார்
வ டி த் க ே டு க ்க ப்
படும ேணணீ்ர
சு த் தி ்க ரி க கு ம
பிளோணடுககு எடுத்து வந்து அே்ன ேனனீ
ரோககும இந்ேச் கெயறறிட்ம பறறி மூத்ே
இயந்திர கபோறியியலோளர் ரோஜ்குமோர் கெமமண
பத்திரி்்கயி்ம விளககினோர். ்க்தலோரக நீர்த்

ேோஙகி, கிணறு, இயந்திர
இ்ணப்புப் பகுதி்கள், வடி
்கடடிய நீர் தெமிப்புப் பகுதி
என ஒவகவோன்ோ்கக ்கோடடி
மி்க ஆறுேலோ்க ேல்ல மு்்
யில் விளக்கம ேந்ேோர்.
்க்தலோரம வ்ரககும
தபோ்ப்படடுள்ள குழோய்்களின
ஊ்ோ்க ்க்ல்நீர் ஊறி தெமிப்
புத் ேோஙகிககு வரும. அதிலி
ருந்து மறக்ோரு கேோகுதி
தெமிப்புத் ேோஙகி்களுககு
ேணணீர் ஏற்ப்படும. பினனர்
அது சுத்தி்கரிப்புத் கேோகுதியி
ருககும இ்த்திறகு அனுப்பப்
படும. பிளோனடில் உள்ள மல்டி மீடியோ
பில்ட்ருகத்க ேணணீர் முேலில் வந்து தெரும.
அது ேணணீரில் இருககும மண து்கள்்கள்
மறறும ஏ்னய அழுககு்க்ள வடி்கடடும.
வடி்கட்ப்பட் ேணணீர் அஙகிருந்து முேன்ம
வடி்கடடித் கேோகுதிககு அனுப்பப்படும. அஙகு
ேோன ேணணீர் முறறிலுமோ்கச் சுத்தி்கரிக்கப்படும.
இே்ன ஹோடறிகஸ் பில்்ர் எணடு கெோல்வோர்
்கள். ்பவ ்மகதரோன ்ெஸ் ஆன போடடிக
்கல்ஸ் (மி்க மி்க மி்க சிறிய துணிக்்க்கள்)
எல்லோம இதில வடிபடும.
இந்ே வடி்கட்ல் முடிந்ேதும ேணணீர் உயர்
அழுத்ேத்தில் கமமபறி்கள் இருககும முேன்ம
வடி்கடடிககுள் கெலுத்ேப்படும. ேயினோதீவு
கபோறித் கேோகுதிககுள் கமோத்ேம 12 கமமபறின
சுத்தி்கரிப்போன்கள் இருககின்ன. இந்ே கமமப
றின்களில் இருப்பது மி்க மி்க மி்க சிறிய து்ள
்கள். அேன வழியோ்க ேணணீ்ரச் கெலுத்துவ
ேோனோல் அதியுயர் அழுத்ேம தே்வ. நீர்
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்கப்படடு வருகின்து. மக்கள் இந்ேத் ேணணீர்
திட்த்தின மூலம நிமமதிய்்ந்திருககி்ோர்்கள்.
ேங்களின நீண்்கோல குடிேணணீர் பிரச்சி்னக
குத் தீர்வு கி்்த்திருககின்து எனறு மகிழ்ந்தி
ருககி்ோர்்கள்.
்க்ல் நீர் சுத்தி்கரிக்கப்பட் பினனர் வரும
்கழிவு நீர் ்கடு்மயோன உப்புச் கெறிவு்்யேோ்க
இருககும, அே்னக ்க்லில் ்கலக்க விடுவேன
மூலம எதிர்்கோலத்தில் சுறறுச்சூழல் போதிப்பு,
மீனபிடித் கேோழிலில் போதிப்பு வரும எனகி்
அச்ெம, எதிர்ப்பு எல்லோம இருந்ேதுேோன. ஆனோல்
குடிேணணீர் தே்வககு முனனோல் அகேல்லோம
இரண்ோமபடெமோகிவிட்து எனகி்ோர்்கள்
ேயினோதீவு மக்கள்.
" ர ெ ண் டு மூ ண் டு
மாதத்துக்கு முதலே தண்ணி
எடுத்தாச்சுது. இப்ப ஒரு
சம்பிொதாயத்துக்குத் திறந்து
வைச்சிருக்கினம். தண்ணி
அருவமயான... அந்த மாதி
ரித் தண்ணி... 10... 15
யு னி ற் று க் கு 2 0 0 ரூ ்ப ா
ைவெக்கும் ைரும். நான்
ஓொளதாலன. ்பாவிக்கிறது
கு வ ற வு . ்ப ா வி க் கி ற த ப
மாணிக்கைாசகம்
ர்பாறுத்துக் காசு ைரும்.
வ்பபபிே மீற்றர் பூட்டியி
ருக்கினம்'' எனகி்ோர் மோணிக்கவோெ்கம. 65
வயேோன அவர் ேனியனோ்கதவ வோழ்கி்ோர். இந்ே
வயதில் ேணணீர் அள்ளுவேற்கோ்க முனனகரல்
லோம 3 கிதலோ மீற்ர்்கள் கெனறுவருவகேனபது
அவருககு ம்ல்யக க்கல்லி எலி பிடிககும
சு்ம்யப் தபோன்து. இப்தபோது ேணணீர்
வீடடுககுள்தளதய வருவேோல் அவர் நிமமதி
ய்்ந்திருககி்ோர்.
"நாஙக தண்ணி எடு
த்து 5, 6 மாசமாயிற்று.
மு தல் ர ெண்டு ம ாச ம்
பிறியாத் தந்தவை. இப்ப
50 மீற்றர் ஓடிருக்ரகண்
ட வ ை . எ ண் ணூ ற் றி ச்
ரசாச்ச ரூ்பா ைந்தது காசு
இப்ப கவடசியா... அது
க்கு முதல் ரெண்டு மாச
மும் முன்னூறுைா முன்
சு்பாசினி
னூறுைா ைந்தது. தண்ணி
நல்ே தண்ணி. தண்ணீே
ஒரு பிெச்சிவனயும் இல்ே'' எனகி்ோர் சுபோசினி
வயது 18.

இ்்ககும இயந்திரங்கள் மூலமோ்க அதியுயர்
அழுத்ேத்தில் ேணணீ்ரச் கெலுத்துவேன மூல
மோ்க கமமபரின ஊ்ோ்கத் ேணணீர் ஊடு ்க்த்
ேப்படும. இந்ேக ்கட்த்தில் ்க்ல்நீரிலுள்ள
்கல்சியம, மகனீசியம எனறு தவண்ப்ப்ோே
போ்கங்கள் எல்லோம ேணணீரிலிருந்து பிரிக்கப்
படும. கவளிதயறுவது ேல்ல ேணணீரோ்க இருக
கும. ்க்ல் ேணணீரில் எவவளவு உப்பு இருக
கி்தேோ அவவளவுககு கமமபறின ஊ்ோ்க அே
்னச் கெலுத்துவேற்கோன அழுத்ேமும கூடு
ேலோ்கத் தே்வ. அேனோல் அதி்களவில் மின
ெோரம இேறகுத் தே்வப்படும.
ேயினோதீவில் அ்மக்கப்படடுள்ள இயந்திரத்
கேோகுதி மூலம ேோகளோனறுககு ஒரு லடெத்து
50 ஆயிரம லீற்ர் ேல்ல ேணணீ்ர உறபத்தி
கெய்ய முடியும. இதில் ஆயிரம லீற்ர் ேணணீ
்ரச் சுத்தி்கரித்து எடுப்பேறகு 120 ரூபோ கெல
வோகி்து. இயந்திரத் கேோகுதி்ய அ்மப்
பேற்கோன கெலவு, அேன பரோமரிப்புச் கெலவு்கள்
எல்லோம இதில் உள்ள்க்கப்ப்வில்்ல. இஙத்க
உறபத்தி கெய்யப்படும ேணணீர் எஸ்எல்எஸ்
ேரச் ெோனறுககு நி்கரோனது.
சுத்தி்கரிக்கப்பட் ேணணீர் ஒரு ேோஙகியில்
தெ்கரிக்கப்படடு இயந்திரங்கள் மூலம உயர்ந்ே
ேணணீர் ேோஙகிககு ஏற்ப்படடு அஙகிருந்து
ஊர்்களுககு விநிதயோகிக்கப்படும எனறு
விளககினோர் கபோறியியலோளர் ரோஜ்குமோர்.
சுத்தி்கரிப்புத் கேோகுதி்யச் சுறறியுள்ள
பகுதி்களில் உள்ள வீடு்களுககு இப்தபோ்ேககு
குழோய்்கள் மூலம ேணணீர் விநிதயோகிக்கப்படடு
வருகின்து. ஏ்னய பகுதி்களுககு ேணணீர்
ேோஙகி வோ்கனங்கள் (பவுெர்) மூலம விநிதயோகிக

"தண்ணி ்பெைாயில்வே, நல்ே தண்ணி.
ஆனால், குவறச்சுத்தான்
த ரு வி ன ம் . ஐ ஞ ச வ ெ
மணிக்குத் தந்தால் ஒரு
ம ணி த் தி ய ா ே த த் தி ே
நிப்பாட்டிபல்பாடுவினம்.
அ து க் கு ள ்ள எ ப பி டி யு ம்
500, 600 லீற்றர் தண்ணி
எடுப்பன் நான். குடும்்பத்
திே ஆக்களகூட தண்ணி
லதவைதாலன... ை்ளவுக்க
அரு்ளானந்தம்
கிணறு இல்ே. ரொயரேற்
ரெகதீஸைரி
றுக்குத் தண்ணி, குடிக்க,
குளிக்க, கழுைத் தண்ணி
எண்டு எல்ோத்துக்கும் இந்தத் தண்ணிதான்
்பாவிக்கிறம். தண்ணியிே ஒரு பிெச்சிவனயும்
இல்ே. அந்தப ்பவுடர் அதிகமாகப ல்பாடுறதாே
மணம் (குல்ளாரின்). மற்றும்்படி சிேர் ரசால்லு
கினம் த ான் ஒ த் துக்ரகாளளு தில்ே ல த ால்
கடிக்குது அபபிடி இபபிடிரயண்டு. ஆனால்,
எஙகளுக்கு அபபிடித் ரதரிலயல்ே'' விளக்க
மோ்கச் கெோல்கி்ோர் 55 வயது குடுமபத் ே்லவி
யோன அருளோனந்ேம கெ்கதீஸ்வரி.
யோழ்ப்போணத்திற்கோன குடிேணணீரும
இனிவரும ்கோலங்களில் ேோ்ளயடியில் அ்மக
்கப்படும ்க்ல்நீர் சுத்தி்கரிப்பு நி்லயத்தில்
இருந்தே விநிதயோகிக்கப்படும. அேற்கோ்க
விநிதயோ்கக குழோய்்க்ளப் பதிககும பணி்கள்
யோழ். ே்கரில் தவ்கமோ்க ே்ந்து வருகின்ன.
வி்ரவில் இந்ேத் திட்மும கெயறபடுத்ேப்படும.
அப்தபோது ேயினோதீவு மக்க்ளப் தபோனத்
யோழ்ப்போண மக்களும நிமமதிப் கபருமூச்சு
வி்முடியும.
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யப்்பட்டுள்ள மி்ளைாய ்பயிர்ச்செயனை சதா்டர்்பாை முன்சைடுப்பு
ைன்ளத் சதா்டர்நவத ஊ்டைஙைளில் இ்டம்பிடித்திருக்கின்ைது.

மிள்கோயின் மகிறம!
உணவிறகு இநத உனைப்பு சுனவனய ச்பறறுக்சைாடுக்கும் அரிய
்பணினய மி்ளகு ைடுகினை ைாட்டிலும் மி்ளைாவய செயது வருகின்ைது.
்பச்னெ மி்ளைாயக்கு இருக்ைக்கூடிய சில பின்ைன்டவுைன்ள நன்கு
்பயன்்படுத்திக்சைாளளும் இநத ைாயநத மி்ளைாய-அல்லது செத்தல்
மி்ளைாய-ைாரமாை ஆைாரஙைளில் தன்னுன்டய தனித்துவத்னத ைாண
பித்வத வநதிருக்கின்ைது. குழம்பு அல்லது ஆணம் என்ைனழக்ைப்்படும்
ைறினய வதான்ைா நினல தூ்ளாை மனைநது நின்று சிைப்பிக்கும் மி்ள
ைாய, ஏனைய வாெனைத் திரவியஙைளு்டன் வெர்நது இடித்தல்
அனரத்தல் வ்பான்ை துன்்பஙைன்ளயும் ெநதிக்கின்ைது.
ைணனண வியர்க்ை னவக்ைவும் நானவச் சூ்டாக்ைவும்வல்ல மி்ளைா
யில் மருத்துவ குணஙைளும் மனைநவத இருக்கின்ைை. மி்ளைாய வனைனய
வெர்நத ஏனைய ைறிமி்ளைாய குன்டமி்ளைாய என்்பை மரக்ைறி என்
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ஸூட�ோ ஸ்ோமி

உணவிற்கு உறைப்புச்
சுற்றை
்ழஙகு்தற்்கோ்கத்
தன்றனை
மோய்த்துக்்்கோளளும்
்ெத்தல் மிள்கோய்,
உற்பத்தியில்
தன்னிறைற் ்கோண
முைற்சிப்பின் அது டதசிை
ரீதியில் ்்ளி்ோட்டுக்குச்
்ெல்லும் அந்நிைச்
்ெலோ்ணிறையும்
தடுக்கும்

thukyu;

னும் மதிப்ன்பப் ச்பறறு ைறி நினலக்கு சென்ைாலும், மி்ள
ைாய ஒரு ச்பாழுதிலும் மரக்ைறியாைத் தன்னை ைாட்டிக்
சைாளவதில்னல.

ட்டினை தன்னினைவுக்கு இட்டுச் செல்லும் வனையில்
நாசெயற்பட்்ட
சிறிமாவவா ்பண்டாரநாயக்ைவின் ஆட்

சிக் ைாலத்தினை ்பறறிப் ச்பருனமயாைக் கூறுவவாரும் உள்ளைர்.
அவதவவன்ள அநதக் ைாலப்்பகுதியில் அவத சைாளனை ைாரண
மாை ்பஞெம் வதான்றியதாை கூறுவவாரும் உ்ளர்.
இநதப் பின்ைணி நிலவுனையில், நன்டமுனை அரசின் சைாள
னைைளின் வரிைளுக்கின்டயில் குறித்த இருவவறு்பட்்ட ்பார்னவைள
வாதப்பிரதிவாதஙைளுக்கு உட்்பட்டு வருகின்ைை. இன்னைய அர
சும் தன்னினைவு ஒன்னைக் ைட்டிசயழுப்புவதறைாை இலக்கினை
சைாணடிருக்கின்ை வ்பாதிலும், அதறகு ்படிமுனை ரீதியாை
வவனலத் திட்்டம் ஒன்று நன்டமுனைக்கி்டாத ்பட்ெத்தில் இெகுபி
ெைாை ச்பறுவ்பறுைன்ள வநாக்கி நாட்ன்ட இட்டுச்செல்ல வநரிடும்
எை அ்பாய ெஙகு ஊதுவவார் அவநைம்.
சைாவராைாவிறகு பிற்பட்்டதாை ச்பாரு்ளாதார நினலைன்ள
ைட்டுப்்படுத்தும் வநாக்கில், இைக்குமதி தன்டைள மறறும் இறுக்
ைஙைள நன்டமுனையில் இருப்்பது உணனமவய. உணவுப் ச்பாருட்
ைளின் உளளீ்டாை ்பயன்்படுத்தப்்படும் ச்பாருட்ைளின் ெநனதத்
வதனவனயவி்ட உளநாட்டில் உற்பத்தி செயயப்்படும் அ்ளவு ்பற
ைாக்குனையாை இருப்்பதைாவலவய இைக்குமதி செயயப்்ப்ட வநரி
டுகின்ைது. அத்தனைய இைக்குமதிைன்ள நிறுத்தும் எணணம் இருப்
பின் சொநத நாட்டில் குறித்த உற்பத்தியின் அ்ளனவ வினைத்
திைைாை வனையில் அதிைரிப்்பதறகு திட்்டஙைன்ள அடியிட்டு
விட்வ்ட இைக்குமதியில் இறுக்ைஙைன்ள புகுத்தவவணடும். அவ்
வாறு இல்னலவயல் என்ை நிைழும் என்்பனத, மஞெளுக்கு ந்டக்
கும் அமஙைலத்தினை னவத்து ஊகித்துக் சைாள்ள முடியும்.

உறைப்பிற்கு பங்கம்!
ைறிக்கு-சொதிக்கு-மஞெள வ்பாட்்டாலும் அது ெட்்டவிவராதமாகி
விடுவமா என்கிை ்பயத்தினை அன்ைா்ட ஊ்டைசெயதிைள கி்ளப்பி
விட்டுள்ள நினலயில், ைறிக்கு வெர்க்ைப்்படும் உனைப்பிறகு ்பஙைம்
வநருவமா எை சிநதிக்ை னவக்கும் மறசைாரு அறிவிப்பு அண
னமயில் சவளியாகியிருக்கின்ைது. ஆமாம், செத்தல் மி்ளைானய
நாட்டுக்குள இைக்குமதி செயவது 2024ஆம் ஆண்ட்ளவில் முற
ைாை நிறுத்தப்்ப்ட இருப்்பதாை அறிவிப்பு ஒன்று சவளியாகி
யிருக்கின்ைது. விவொய அனமச்சிலிருநது புைப்்பட்டு வநதிருக்கும்
அநத செயதி, மனலயைத்தின் நாவலப்பிட்டி பிரவதெத்தில் செய

உள்ோட்டு உற்பத்தி டபோதோது!
சிவப்பு ன்பயினுள சில்லனை ைாசுைள என்கிை விடுை
னதக்கு வின்டயாை அனமயும் உலர்நத மி்ளைாயின் உள
நாட்டுத் வதனவனய ெமாளிப்்பதறைாை தனைனம உள
நாட்டு உற்பத்திக்கு கின்டயாது. சமாத்த சிவப்பு மி்ளைாய
வதனவயில் 15 வீதம் மட்டுவம உளநாட்டில் உற்பத்தி
செயயப்்படுவதாை விக்்டர் ஐவன் தைது ்பத்தி ஒன்றில்
குறிப்பிடுகிைார். ைாயநத மி்ளைாய இைக்குமதிக்ைாை வரு்ட
சமான்றுக்கு 10,542 மில்லியன் ரூ்பா செலவி்டப்்படுவதாை
குறிப்பிடும் அவர், ஒரு ஏக்ைரில் சநல்னல ்பயிரிட்டு
ச்பறும் வருவாயிலும் ்பார்க்ை ்பத்து ம்டஙகு வருவாயினை
மி்ளைாய ்பயிரிடுவதன் மூலம் ச்பைலாம் எைக் கூறு
கின்ைார்.
உணவிறகு உனைப்புச் சுனவனய வழஙகுவதறைாைத்
தன்னை மாயத்துக்சைாளளும் செத்தல் மி்ளைாய, உற்பத்
தியில் தன்னினைனவ ைாண முயறசிப்பின் அது வதசிய
ரீதியில் சவளிநாட்டுக்குச் செல்லும் அநநியச் செலாவணி
னயயும் தடுக்கும். உளநாட்டு விவொயிைன்ளயும் ஊக்கு
விக்கும். இதறைாை-உளநாட்டில்-மி்ளைாய உற்பத்திசெத்தல் மி்ளைாய உற்பத்திக்ைாை-உற்பத்தினய அதிைரிப்
்பதறைாை ந்டவடிக்னைைள எடுக்ைப்்பட்டுள்ளதாை விவ
ொய அனமச்சு குறிப்பிடுகின்ைது. இநத ந்டவடிக்னையில்
இன்ளவயானர ்பஙசைடுக்ைச் செயயவும் முயறசிைள
முடுக்கி வி்டப்்பட்டுள்ளதாை விவொய அனமச்ெர் சதரி
விக்கின்ைார்.

ஊக்குவிப்பு டதற்!
மி்ளைாய செயனையு்டன் சதா்டர்்பாை ஊக்குவிப்பு
முயறசிைன்ள வ்டக்கு கிழக்கிலும் நன்டமுனைக்கி்ட ெம்்பந
தப்்பட்்ட தரப்புைள ஆர்வம் ைாட்்டவவணடும். குறிப்்பாை
மி்ளைாய ்பயிர்ச்செயனையு்டன் சதா்டர்புன்டய மானியங
ைள, ஊக்குவிப்புக்ைள, அறுவன்டயின் பின்ைாை ்பரா
மரிப்பு மறறும் ்பதப்்படுத்தல் என்்பவறறுக்கு சதாழிநுட்்ப
உதவிைள மறறும் ஆவலாெனைைன்ள நமது விவொயி
ைளுக்கும் ச்பறறுக்சைாடுப்்பது அவசியமாைது. ்பணப்
்பயிர்ைளில் ஒன்சைைக் ைருதப்்ப்டக்கூடிய மி்ளைாய ்பயிர்ச்
செயனையில் ஏறசைைவவ யாழ். மாவட்்ட விவொயிைள
ஈடு்பட்டு வநதாலும் யாழ். முதன்னம ெநனதைளில் உள்ள
தரைர் முனைனம ைாரணமாை சுரண்டலுக்கு உள்ளாவதும்
இஙகு சுட்டிக்ைாட்்டப்்ப்டவவணடியவத.
மி்ளைாய உற்பத்தியில் தன்னினைனவ ைாண்பதறைாை
முயறசிைளில் இதனைக் ைருத்தில் சைாளவதும் அவசியமா
ைவத. தவிரவும் தகுநத வினலயில் மி்ளைாய-செத்தல்
மி்ளைாய- சைாளவைனவச் செயவதும் அரசுப் ்பக்ைத்
திைால் செயயப்்ப்டவவணடிய ஊக்குவிப்்பாகும்.
அறுசுனவைளில் ஒன்சைைப் ்பட்டியற்படுத்தப்்படும்

(சதா்டர்ச்சி 21ம் ்பக்ைம்)
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எம். ல�ோகி

(காட்டுயிர் ஒளிப்படக் கலைஞன்)

சூ

ரிய உதயத்தினகபேோதோன �ோட்டின அை்�க்
�ோ்ணகேண்டிகய அதி�ோ்்யிக்கய மசோய் மறைோ
�ோடு கேோக்கிப் புறைப்பேட்கைன. க�னயோ கேரப்பேடி �ோ்்
6.30 இருக்கும். �திரேன கமல்் கமல்்த் தனது கபேோன
நிறைக் �திர்�்்ள ேோனகேளியில் பேரேவிட்ைோன. ஆ�ோ!
எனன அைகு. அநதக் �திர்�ள் அநத அதி�ோ்்யில் என
உைலில் ஊடுருவும்கபேோது ஒருவித புத்து்ணர்ச்சி ஏறபேட்ைது.
எனனுள் புது உத்கே�ம் பிறைநதது. கமய் மறைநது நினகறைன.
அப்கபேோது சடுதியோ� எங�ளுக்கு ேநத கதோ்்த் கதோைர்பு

அன்றைய புலி லேட்டை்யப்
போரப்பதற்கு எம்்மைப் லபோ�லே
13 ேண்டிகள் ததோடைர்நதன.
கோ்� 7 மைணியளவில்
மிருகஙக்ளத் லதடி அ்நதக்
கோடடுக்குள் பு�னோயத்
ததோடைஙகின அ்நதப் புலிகள்
சோதனத்தின அ்ைப்பு மணி என்ன நி்னவுக்குக் க�ோண்டு
ேநதது. அப்கபேோது கேரம் 6.40.
புலி�ள் கேட்்ைக்கு ஆயத்தமோகி விட்ைன எனபேகத
அநதத்கதோ்்த் கதோைர்பு சோதனத்தின மூ்ம் எங�ளுக்குக்
கி்ைத்த கசய்தி. சிறுத்்தப் புலி இனத்்தச் கசர்நத 5

சக�ோதோரப் புலி�ளில் 4 புலி�ள் தமது அன்றைய கேட்
்ைக்குத் தயோரோகி உள்்ளன எனறை அ்ைப்கபே அது. அ்ைப்புக்
கி்ைத்ததும் �ோற்றைக் கிழித்துக் க�ோண்டு வி்ரநதது எங�ள்
ேண்டி. ேண்டி்ய முநதிக் க�ோண்டு என எண்்ணங�ள் அநத
இைத்துக்குச் கசனறைன.
எப்பேடிகயல்்ோம் வித விதமோ� ஒளிப்பேைங�ள் எடுக்�
கேண்டும் எனறு �றபே்னயில் சிநதித்துக் க�ோண்கை
கபேோகனன.

கேரம் �ோ்் 7 ஐத் கதோட்டுக் க�ோண்டிருநதது.
புலி�ள் ஒரு ேோள் உ்ணவு உண்ைோல் அடுத்த ேோள்
எது வும் உண்்ணமோட்ைோதோம். தறகபேோது இ்ர
கேட்்ைக்குப் புறைப்பேட்டுள்்ள இநதச் சக�ோதரப்
புலி�ள் இரண்டு ேோள்�ளின முனபுதோன தமது
உ்ண்ே எடுத்துக்க�ோண்ைன - கேட்்ை யோடின
எனறு சோரதி கபேனசன கூறினோர். எனகே இனறு
கேட்்ை உறுதி எனபே்த ேோன தீர்மோனித்துக்க�ோண்கைன
(கிட்ைத்தட்ை 72 மணித்தியோ்யங�ள்தோன இ்ே�்ளோல்
உ்ணவு உண்்ணோமல் இருக்� முடியும்).
அன்றைய புலி கேட்்ை்யப் பேோர்ப்பேதறகு
எம்்மப் கபேோ்கே 13 ேண்டி�ள் கதோைர்நதன.
�ோ்் 7 மணிய்ளவில் மிரு�ங�்்ளத் கதடி அநதக்
�ோட்டுக்குள் பு்னோயத் கதோைஙகின அநதப் புலி�ள்.
உயரமோன மண் கமடு�ளில் ஏறி நினறு ேோறதி்சயும்
கேோட்ைம் விட்ைன. 20 இலிருநது 30 நிமிைங�ள் ே்ர
ேைநது, பின 15 நிமிைங�ள் உயரமோன இைங�ளில்
ஓய் கேடுக்கும். ேோனும் சலிக்�ோது 50 மீறறைர்
இ்ைகேளி ்யப் கபேணியேோறு அநதப் புலி�்்ளப்
பின கதோைர் நது க�ோண்கை இருநகதன.
இதில் இனனுகமோரு சுேோரசியமோனதும் விசித்தி ரமோனதுமோன
சம்பேேம் ேைநதது. ேைக்கும்கபேோது புலி �ள் தங�ள் எல்்்்ய
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ந்த வீடு முழுதும் குதூகலப் பரபரப்பில் மூழ்கி
யிருந்தது. அம்்மாவும் ககமா்தி அககமாவும்
எனககு கேண்டிய ஏறபமாடுகளைச் செயேதில் ஈடுபட்டிருந
்தமாரகள். அம்்மா இன்று அதிகமாளலகய எழுநது முழுகிவிட்டு
அருகிலுள்ை அம்்ன் ககமாவிலுககுச் சென்று ேழிபட்டு
விட்டுத் திரும்பியிருந்தமாள். அேைது செறறியிலிருந்த திரு
நீறு வியர ளேயில் களரநது கன்னஙகளில் ேழிநதுசகமாண்
டிருந்தது. அம்்மாவின் ்னப் படபடப்பு அேள் முகத்தில்
ச்தளிேமாயத் ச்தரிந்தது. அம்்மாளேப் பரிகேமாடு பமாரத்்தமார
ககமா்தி அககமா. அந்த அன்புத் ்தமாயின் ்னது அேைது
முகத்தில் ச்தரிந்தது.
்கப்கபறறு ்ருத்துேரின் ஆகலமாெளனப்படி என்ளன
்ருத்துே்ளனககுக சகமாண்டு சென்று அனு்திப்ப்தறகமான
கமாரியஙகளிகல அளனேரும் ஈடுபட்டிருந்தனர. என்ளனக
சகமாண்டு கபமாே்தறகமாகக கமார ஒன்ளறை ஒழுஙகு செயயும்
சபமாருட்டு ்ககஷ் சேளிகய சென்றுவிட்டமார. ்ருத்துே
்ளனககு ெமான் எடுத்துச் செல்லகேண்டிய சபமாருள்களை
ஒழுஙகமாக ்டித்துப் பயணப் ளப ஒன்றுககுள் அடுககிக
சகமாண்டிருந்தமார பி.எம் அஙகிள். அேரது முகத்தில் ெநக்தமா
ெம் நிளறைநதிருந்தது. சிரித்்த முகத்க்தமாடும் பரபரப்கபமாடும்
எனககமான ஏளனய உ்தவிகளைச் செயதுசகமாண்டிருந்தமார
ககமா்தி அககமா.
ேமாெலில் ேமாகனம் ஒன்று நிறுத்்தப்படும் ஓளெ ககட்டது.
்தனது ேமாகனத்க்தமாடு உள்கை நுளைந்த ்ககஷ், ''ெரியமா?
எல்லமாம் சரடியமா?'' என்றைபடி என்ளன கெமாககி ேந்தமார. பரி
கேமாடு என்ளனப் பமாரத்துப் புன்னளகத்்தபடி ''கமாரிளல கபமாய
ஏறுகேமா்மா மிதிலமா?'' என்று ககட்டேரின் ்கிழ்ச்சி நிளறைந்த
முகத்ள்தப் பமாரகக எனககுள் ஏக்தமா சபருகி நிளறைேதுகபமால்
உணரநக்தன். என்ளனப் பககுே்மாயத் ்தமாஙகிப் பிடித்்தபடி
கமாரில் ஏறை உ்தவினமார அம்்மா. ெமாரதியின் அருகில் ஏறி
அ்ரநது சகமாண்டமார ்ககஷ். ச்தரு ேமாெலில் நின்றைபடி
ளகயளெத்து விளட ்தந்தனர பி.எம். அஙகிளும் ககமா்தி
அககமாவும்.
அந்தத் ்தனியமார ்ருத்துே்ளன அள்தியமாய இருந்தது.
்ருத்துே்ளனயில் பணியமாறறும் உ்தவியமாைரகள் இருேர
ெககர ெமாறகமாலி ஒன்ளறை எடுத்துேநது அதில் என்ளன அ்ர
ளேத்து ச்துேமாக உள்கை சகமாண்டு சென்றைனர. ்ககஷ்
அம்்மாவுடன் என் பின்னமால் ேநதுசகமாண்டிருந்தமார. செயய
கேண்டிய முன்கனறபமாடுகளைச் செயதுசகமாண்டு கரப்பேதி

களுககமான அளறை ஒன்றில் என்ளன அனு்தித்்தனர.
சிறிது கெரத்தின் பின் அஙகக ேந்த சபண் ்ருத்துேர
ஒருேர க்தளேயமான விேரஙகளைக ககட்டறிநதுசகமாண்டு
என்ளனப் பரிகெமாதித்்தமார. ''எல்லமாம் கெமார்லமாக
இருககு... எப்படியும் இண்ளடககு இரவுககுள்ை
சடலிசேறி ஆயிடும்'' என்று ்ககஷிடம் கூறினமார.
''அம்்மாைமாச்சி...!'' எனக ேமாயவிட்டுச் செமால்லிக
சகமாண்கட அம்்மா ஒரு கணம் கண்களை மூடிகசகமாண்டு
பிரமாரத்தித்துக சகமாண்டமார.
்ருத்துே்ளனக கட்டிலில் ஆறு்தலமாகச் ெமாயநது
சகமாண்ட ெமான் ்ககளைப் புன்னளககயமாடு பமாரத்துக
சகமாண்கடன். ்தமானும் பதிலுககுப் புன்னளகத்்தபடி அரு
கில் ேநது என் ்தளலளயத் ்தடவி விட்டமார ்ககஷ்.
''ெமாளைககு உஙகட ளகயில நீஙகள் எதிரபமாரககிறை குட்டி
்ககஷ் ேநதுடுேமான்'' என்கறைன். என் அருகில் ேந்த அம்்மா
்னது சபமாஙக என் செறறியில் முத்்தமிட்டமாள்.
(ச்தமாடரும்)

அளடயமாைப்படுத்திக சகமாண்டன. 7 இடஙகளில் ஒவ்
சேமாரு முளறையும் 4 புலிகளும் கெரநது ஒவ்சேமாரு ்ரத்
ள்தயும் சுறறிச் சிறுநீர கழித்்தன. ்தஙகள் எல்ளலளய
நுகரநது பமாரத்துப் பிரித்்தறி ே்தறகு எல்ளல கபமாட்டன.
மிருகஙகளுககுள் உள்ை அறிவின் விநள்தளயப் பமாரத்து
வியநது நின்கறைன்.
கெரம் கமாளல 11 ்ணி.
அந்தப் புலிகளை இப்கபமாது 35 ேண்டிகள் ேளர எஙக
ளைப்கபமாலகே ேலம் ேந்தன. கமாட்ளடச் சூரி யன் ்தனது
சேப்பககரஙகைமால் விசிறிகசகமாடுத்்தமான். சூடு அதிகரிககத்
ச்தமாடஙகியது. 12்ணி, 1 ்ணி என கெரம் கடநது சகமாண்டி
ருந்தது. புலிகள் களைத்து விட்டன. ெமானும்்தமான். புலிகள்
நித்திளர சகமாள்ைத் ச்தமாடஙகின. என் ெமாரதியின் கமாேலில்
ெமானும் ஒரு சிறு தூககம் கபமாட்கடன்.
(ச்தமாடரும்)
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வ்.ஆர்.ஏ.ரி'' என்கிற ஆங்கிலச்
சுருக்கப் பெயரைக ப்கொண்ட
்கொவல்துரற அரைப்பெொன்று அபைரிக்க
ந்கர் ஒன்றில் பெயறெடுகிறது. ெட்டதரதைத
தைம் ர்கயிபலடுதது ைனிதை உரிரை
மீறல்்கரையும், ைனிதை குலததுககு எதிைொன
குறறங் ்கரையும் நி்கழ்ததும் வழரையொன
்க ொ வ ல் து ர ற யி ன
ரி ன் ெ ண பு ்க ள ை
அ ந தை க ்க ொ வ ல்
அ ர ை ப் பி ன து
ெ ண பு ்க ை ொ ்க வு ம்
இருககின்றன. அதைன்
பி ன் பு ல த தி ல்
வழரைளெொலளவ
அைசியல்வொதி ்களி
னதும், ஆடசியொ
ைர்்க ளினதும் ர்க
இருககிறது. அவர்
்களின் ஊக்கததிலும்,
அவர்்கள் வழங்கும்
்கட்டறற சுதைநதிைத
தை ொ லு ம் எ ல் ர ல
மீறிச் பெயறெடுகின்
றனர் ்கொவல்துரறயினர்.
அவர்்களுககு ைததியில் இதைறகு விதி
விலக்கொன ஒரு சில அதி்கொரி்களும் இருக
கின்றனர். ஆனொலும் பெரும்ெொலொன அதி
்கொரி்கள், அைசியல்வொதி்கள் அப்ெடிப்ெட்ட
வர்்கைொ்க இல்ரல. குறறச் பெயல்்களில்
ஈடுெட்ட ெொதைொைண ைனிதைர்்களி்டமிருநது
்கைவு்கள், ப்கொள்ரை்கள், ப்கொரல்கள்
எனப் ெல குறறங்்கரையும் ்கொவல்துரற
யினளை நி்கழ்ததுகின்றனர். பின்னர் வழக
கு்கரைத தைைககு ஏறறொறளெொல் ளெொடிக
கின்றனர். இததைர்கய நிரலயில் ஒரு
வழககில் இைம் ெததிரிர்கயொைர் ஒருவர்

இந்தத் திரைப்படம் அைச
கடடரைபபுகளில் ஒன்றான கறாவல்
துர்யினரின மைறாசைறான
சசயல்கரையும், அவரகரைத் ்தைக்கு
ஏற்றால்ம்பறால இயக்குகின் அைச
இயநதிைத்தினதும், அைசியல்
வறாதிகளினதும் ்தனரைரயயும்
சுடடிக்கறாடடுகி்து

்கொவல்துரறயினரின் உணரை மு்கதரதை பவளிக
ப்கொணரும் முயறசியில் ஈடுெடுகிறொர். அவருககு
உதைவியொ்கச் சில மூததை ெததிரிர்கயொைர்்கள்
இருககிறொர்்கள். ஆனொலும், அவைொல் ்கொவல்துரற
யினரையும், அவர்்களின் பின்னணியில் உள்ை
பெரும் புள்ளி்கரையும் தைொணடி அநதை உண
ரைரய பவளிகப்கொணை முடிநதைதைொ, இல்ரலயொ
என்ெளதை இநதை ஆங்கிலத திரைப்ெ்டததின்
முடிவு.
ள்டவிட ளே. ெர்க என்ெவரின் இயக்கததில்
2005ஆம் ஆணடில் பவளியொகிய இநதைத
திரைப்ெ்டம் பெருைைவில் ளெெப்ெ்டொதை ஒன்றொ்க
இருநதைொலும், அைெ ்கட்டரைப்பு்களில் ஒன்றொன
்கொவல் துரறயினரின் ளைொெைொன பெயல்்கரையும்,
அவர்்கரைத தைைககு ஏறறொல்ளெொல இயககுகின்ற
அைெ இயநதிைததினதும், அைசியல் வொதி்களினதும்
தைன்ரைரயயும் சுடடிக்கொடடுகிறது. அதளதைொடு
இததைர்கய ப்கொடூைர்்களுககு ைததியில் தைைது
உயிரைப் ெணயம் ரவதது உணரைரய பவளிக
ப்கொணர்வதைறகுப் ெ்டொதைெொடுகின்ற ெததிரிர்க
யொைர்்கள் ெறறியும், அதைனொல் அவர்்கள் மு்கங்
ப்கொடுககின்ற துன்ெ துயைங்்கள் ெறறியும், அரதை
யும் தைொணடி அவர்்கைொல் நி்கழ்ததைப்ெடுகின்ற
ைொறறங்்கள் ெறறியும் அைெ ்கட்டரைப்பும்,
அதைன் இயங்கு நிரலயும் அதைனொல் அவ்வப்
ளெொது நிமிர்த தைப்ெடுவதும் எனப் ெல பெய்தி்க
ரைக ்க்டததுகிறது திரைக்கரதை.
விறு விறுப்பு வர்கப் ெ்டம் என்றொலும் திரைக
்கரதையில் அவ் வைவு ளவ்கம் இருக்கவில்ரல.
ஆனொலும் இரெயரைப்பு, ஒலித பதைொகுப்பு எனச்
சில அம்ெங்்கைொல் ெ்டதரதைச் ெலிப்பில்லொைல்
ெொர்க்க முடியும். அதளதைொடு ளைொர்்கன் ஃப்ரீளைன்,
எல்.எல். கூல். ளே, ேஸ்டின் டிம்ெர்ளலக,
ப்கவின் ஸ்ளெசி எனப் பிைெல நடி்கர்்கள் இருப்
ெதும் ெ்டதரதைக ்கவனிக்க ரவககிறது.
இைம் ெததிரிர்கயொைைொன பெொல்லொக (ேஸ்
டின் டிம்ெர்ளலக) முதைன்ரைப் ெொததிைைொ்கப்
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பின்்னர் எ்னக்குக் க�ோட�ோ்னோத்
கதோற்று ஏற்�ட�து. உ�்னடியோ
�டே க�ோழும்பிலுள்ள மருத்து
ேமஸ்னக்குச் கென்றுவிடட�ன்.
மருத்துேமஸ்னயில் அனுமதிக்�ப்
�டடிருநத 20 நோள�ள ேஸ� மி�
டமோெமோ்ன டேதஸ்னஸய அனு
�வித்டதன்.
மருத்துேமஸ்னயில் க�ோவிட
கதோற்்ோ்ளர் என்் எவ்வித �ோகு
�ோடும் இன்றி அஸ்னத்து டநோயோ
ளி�ஸ்ளயும் நல்்ல முஸ்யில்
�ேனித்தோர்�ள. உரிய டந�த்தில்
மருநது�ஸ்ளத் தநதோர்�ள. அத

vbrd ;...

்னோல் 20 நோளில் முழுஸமயோ�க்
கு ண ம ஸ � ந து வி ட டு க் கு
ே�முடிநதது. மருத்துேமஸ்ன
யில் தங்கியிருநது சிகிச்ஸெ
க�ற்் �ோ்லத்தில் அேதோனித்த
ஒரு முக்கிய வி�யத்ஸத
இங்கு குறிப்பி� விரும்புகி
ட்ன்.
உ�ல் க�ருத்த - �ரும்னோ்ன
உ�லுள்ளேர்�ள க�ோவிட
கதோற்்ோ்ளர்�்ளோ� மருத்துே
மஸ்னக்குக் க�ோண்டுே�ப்�ட
�ோல், ேநத ஓரிரு நோள�ளில்
அேர்�ள இ்நது ட�ோ்னஸதக்
�ண்ட�ன். அதிர்ச்சியும் டேதஸ்ன
யும் அஸ�நடதன். சிகிச்ஸெஸய

��த்தின் க�ரும்�குதிஸய நி�ப்பி
்னோலும், அேருக்கு ஊக்�மளிக்கும்,
உதவும், �ோது�ோப்�ளிக்கும் ஆஷ்
ட�ோர்ட (டமோர்�ன் ஃப்ரீடமன்), ேழக்
�றிஞர் ேோ்லஸ் (க�வின் ஸ்ட�சி)
ஆகிடயோரும் ��ம் கநடு� ேருகி
்ோர்�ள. முக்கியம் க�ற்் �ோத்தி�ம்
இதுதோன் என்று கூ் முடியோத அ்ள
வுக்குப் �ோத்தி� ேோர்ப்பு �ளில் ெம
நிஸ்ல கதரிகி்து. ஆ்னோல், �றுப்பி்னக்
�ோேல் துஸ் அதி�ோரியோ� ம்னச்
ெோடசிக்கு எதி�ோ�ச் கெயற்� டும்
ட�ோதும், �ோதஸ்லயும் குடும்� ேோழ்க்
ஸ�ஸயயும் டநசிக்கும் ஒருே�ோ�வும்,
உ ண் ஸ ம ஸ ய க ே ளி ப் � டு த் து ம்
முஸ்னப்பில் �த்திரிஸ�யோ ்ளர்�ளுக்கு
உதவும் இ�த்தி லும் த்னது நடிப்�ோல்
�ே னிக்� ஸேக்கி்ோர் எல்.எல். கூல்.
டே.
�த்திரிஸ�யோ்ளர்�்ளோல் அ�சியலி
லும் அ�சிலும் மோற்்ங்�ஸ்ளயும்,
பு�டசிஸயயும் நி�ழ்த்த முடியும்
என்கி் கதோனிப்பில் உருேோகி ே�
டேற்ஸ�ப் க�ற்் �்ல ��ங்�ளுள
ஒரு து�ள எடிென்.

சசிகரன்

முடித்துக்க�ோண்டு மருத்துே
மஸ்னஸய விடடு கேளிடயறிய
ட�ோது அதற்�ோ்ன �ோ�ணத்ஸத
மருத்துேர்�ளி�ம் ட�டட�ன்.
அேர்�ள கூறிய �தில் ஆச்ெரி
யமோ� இருநதது.
''அேர்�ளுக்கும் உங்�ஸ்ளப்
ட�ோ்லதோன் கதோற்று நிஸ்ல இருந
தது. நோங்�ள சிகிச்ஸெ வி� யத்
தில் உங்�ஸ்ளப் ��ோமரித்தது
ட�ோ்லடே அேர்�ஸ்ளயும் ��ோம
ரித்டதோம். எனினும் அேர்�ளின்
உ�ல் �ரும்னோ� இருநததோல்
அேர்�ளின் உ�லில் ஒடசிெனின்
அ்ளவு குஸ்ேஸ�யும்ட�ோது
கெயற்ஸ�யோ� நோம் ேழங்கும்
ஒடசிென் அேர்�ளின் உ�லுக்குப்
ட�ோதுமோ்னதோ� இருப்�தில்ஸ்ல.
இத்னோல் அேர்�ளுக்கு ேழங்�
டேண்டிய ஒடசிெனின் அ்ளவு
�டிப்�டியோ� அதி�ரிக்கி்து.
அேர்�ள குணமஸ�யும் ேோய்ப்பு
இல் ்ல ோது ட � ோ ய்வி டுகி ்து''
என்்்னர்.

இ ஸ த வி � ப் � ரு ம ்ன ோ ்ன
உ�லுள்ளேர்�ள மற்ஸ்யேர்
�ஸ்ள வி� டேறு �்ல டநோய்�்ளோல்
ஏற்�்னடே பீடிக்�ப்�டடிருக்கி
்ோர்�ள அத்னோலும், அவ்ேோறில்
்லோமலிருநது க�ோவிட கதோற்று
மோத்தி�ம்தோன் அேர்�ளுக்கு ஏற்
�டுகி்து என்்ோலும் அத்தஸ�ய
�ரும்னோ்னேர்�்ளோல் அஸத
எதிர்க்� முடியோதிருக்கி்து (டநோய்
எதிர்ப்பு ெக்தி குஸ்நதிருக்கி்து)
என்றும் கூறி்னோர்�ள. எ்னடே
�ருத்த உ�லுள்ளேர்�ள முடிந
த்ளவு க�ோட�ோ்னோத்கதோற்று ஏற்
��ோதேோறு தம்ஸமப் �ோது�ோத்துக்
க�ோளேடத சி்நதது. எ்னது
அனு�ேத்திலிருநடத இஸதக்
�ண்�றிநடதன். �ருத்த உ�லுள்ள
ேர்�ள தடுப்பூசி�ஸ்ளப் ட�ோட
டுக்க�ோளேது�ன், கதோ�ர்நதும்
சு�ோதோ� ேழிமுஸ்�ஸ்ளக் �ே
்னத்து�ன் பின்�ற்றுேது மி� மி�
அேசியமோ்னதும்கூ�.

சமந்தாவின் உருக்கம்!

திஸ�யு்ல�த் தம்�தியி
்னரி�ம் பிரிவு ஒன்றும் புதி
்னமல்்ல. கதலுங்குத் திஸ�
யு்லகின் பி��்ல நடி�ர்
ந�ோர்ே ஜூ்னோவின் ம�ன்
நோ� ஸெதன்யோவும் அே�து
மஸ்னவியோ்ன நடிஸ� ெமந
தோவும் குடும்� ேோழ்க்ஸ�
யில் பிரிநது கெல்ேது என்று
முடிகேடுத்திருக்கி்ோர்�ள.
��நத சி்ல மோதங்�்ளோ�டே
ஊ��ங்�ளில் �டுஸமயோ�
அ்லெப்�டடுேநத இநத
வி�யம், ��நத ேோ�ம்
இருே�ோலும் ஒத்துக்க�ோள்ளப்�டடு அேர்�்ளது
�சி�ர்�ளுக்கு அறிவிக்�ப்�ட�து.
தம்�திய�ோ�த் தோம் இனி ேோழப்ட�ோேதில்ஸ்ல
என்்ோலும் நல்்ல நண்�ர்�்ளோ� இருப்ட�ோம்
என்று அேர்�ள அறிவித்தோர்�ள. நோ�ஸெதன்
யோவின் அப்�ோ நோ�ோர்ேஜூ்னோ மற்றும் அம்மோ
அம்லோ ஆகிடயோரும் �ோதலித்துத் திருமணம்
கெய்துக�ோண்�ேர்�ட்ள. அேர்�ளின் மண
ேோழ்க்ஸ� பி�ச்சிஸ்ன�ள இன்றி நீண்� �ோ்லமோ�
சி்ப்�ோ�த் கதோ�ர்கின்்து. எனினும் பிளஸ்ளயின்
ேோழ்க்ஸ� அதுட�ோ்ல அஸமயவில்ஸ்ல.
நோ� ஸெதன்யோ - ெமநதோவின் திருமண நோள

ஐப்�சி 8ஆம் நோள. இநத ஆண்டு அேர்�ளின்
நோன்�ோேது திருமண நோள. அதற்கு ஒரு ேோ�ம்
முன்்னதோ� அேர்�ளின் விேோ��த்து கதோ�ர்�ோ்ன
அறிவிப்பு கேளியோ்னது. அஸதத் கதோ�ர்நது
த்னது ெமூ� ேஸ்லத்த்ளப் �க்�த்தில் �ோதல் பித்
துப் பிடித்த உருக்�மோ்ன ேரி�ஸ்ளப் �திவிட
டுள்ளோர் ெமநதோ. அத்டதோடு கேண்ணி் ஆஸ�
யில் அேர் இருக்கும் ��த்ஸதயும் �கிர்நது
க�ோண்டுள்ளோர்.
விேய் டெது�தி, நயன்தோ�ோ நடிக்� விக்ட்னஷ்
சிேன் இயக்கும் �ோத்துேோக்கி்ல க�ண்டு �ோதல்
��த்தில் அடுத்ததோ� நடிக்� இருக்கி்ோர் ெமநதோ.
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ழ்ப்ாணத்தில் நல்லூர் ்ருத்தித்துறை
வீதியில் முக்கியமான நாற்சந்தி அர்சடிச்
்சந்தி. ஒரு காலத்தில் அங்கு ஒரு ச்சழித்து வளர்ந்்த
அர்ச மரம் இருந்்தது ஆனால் அ்தன் கீழ புத்்தர் இருந்்த
தில்றல. அ்தறகு்ப ்திலாக வம்்ளக்க மரத்தின் அடி
றயச் சுறறி ்சலறவக் கறகள் இருந்்தன. இ்ப்்ாது
அந்்த மரம் அங்கு இல்றல. அந்்த இடத்தில் ்ாரதி யார்
குடிபுகுந்து விடடார். ஆனால் அந்்த ்சந்தியில் இருந்து
கந்்தர்மடத்்தடி ்சந்திக்கு ்்ாகும் வீதியின் ச்யர் இன்
றும் அர்சடி வீதி என்்ை இருக்கிைது. அந்்த அர்ச
மரத்தின் வரலாறு ்றறி நாங்கள் ஆராய முன் அந்்த
்சந்திக்கு அரு்க உள்ள ்்தநீர் கறடயின் ச்சாந்்தக்
காரர் ்சங்கர்பபிள்றளயார் ்றறி ஒரு சில வார்த்ற்தகள்.
்சங்கர்பபிள்றள நயினாதீறவச் ்்சர்ந்்தவர் ்தான்
உயர் ்சாதி என்கிை ச்ருறம அவரிடமிருந்்தது. அ்த
னால் அவர் உயர் ்சாதியினர் என்று கரு்த்ப்டடவர்கறள
மடடு்ம ்தன் கறடக்குள் வந்து இருந்து உணண அனு
மதித்்தார். அவரால் குறைத்து மதி்பபிட்ப்டடு ஒதுக்
க்ப்டட மக்களும் அந்்த்ப ்குதில் வாழந்து வந்
்தார்கள். அவர்கள் ்வறல ச்சய்த கறள்பபில் வந்து
சுருடடு, சிகசரட, பீடி, ்றை அவரிடம் தீ ச்டடி
்கடடால் ்சங்கரர் ்தன் றகயால் எடுத்துக் சகாடுக்
கமாடடார். காரணம் அவரின் விரல்கள் தீ ச்டடி
்கடடவர் றகயில் ்டடு அசுத்்தமாகி விடும் என்ை
எணணம்்தான்.
ஆக்வ கறடக்கு சவளியில் ஒரு கயிறு ச்தாங்
கும். அ்தன் ஒரு முறனயில் சநரு்பபு இருக்கும், அந்்த
சநரு்பபில் பீடி, சுருடறட இரணடு யாறன மார்க்க
்ல்ல் ்்ாடட தீ ச்டடி கிறடக்கா்தவர்கள் ்றை
றவத்துச் ச்சல்லுவார்கள். அவர்களுக்குத் ்்தநீர்
சகாணடு வந்து சகாடுக்கும்்்ாது மூக்கு்ப ்்ானியில்
்சங்கரர் சகாடுக்கமாடடார். அவர்கள் சவளியில்
கயிறறில் ச்தாங்கும், சவடடிய ்நானா மார்க் ்ால்
டின்னில் ்்தநீர் அருந்்த ்வணடும். அ்ப்டி ்சாதி ்வற
றுறம ஒரு காலத்தில் அந்்த அர்சடியில் இருந்்தது.
அந்்த அர்சடிச் ்சந்தியில் ்சங்கரின் ்ராமரி்பபில்
ஒரு றவரவர் ்காயில் இருந்்தது. அ்தறகு முன்னால்
ஒரு ்றைய ஆைமறை கிணறு. அந்்தக் கிணறறுத்
்தணணீர் உ்பபு க்ச்பபு இல்லா்த நல்ல ்தணணீர். இந்்தக்
கிணறு யாழ்ாணத்ற்த ஆணட ்சங்கிலியன் என்ை
அர்சன் காலத்தில் சவடடிய கிணறு. ்்ார்த்துக்்க
யர்களுடன் அவன் வணறண வீரமஹா காளி
அம்மன் ்காவில் வீதியில் ்்ார் புரியும்்்ாது, அவ
னுறடய வீரர்கள் இந்்த கிணறறில் வந்து ்தணணிர்
குடித்துச் ச்சன்ை்தாக அந்்த ஊர்ச் ்சனங்கள் ச்சால்
வார்கள். அந்்தச் சுறைாடலில் உள்ள ஏறனய கிண
றுகள் ்சறறு உ்பபுத் ்தன்றம உள்ளறவ. அந்்த்ப ்கு
தியில் உள்ள இன்சனாரு நல்ல ்தணணீர் கிணறு,
அருகாறமயில் உள்ள வணறண வீரமஹா காளி அம்
மன் ்காவில் கிணறு. றவரவர் ்காவிலடிக் கிணற
றை்ப ்்ால் நல்ல நீர் உள்ள கிணறு. ்காவில் கிணற
றிலும் எல்்லாரும் ்தணணீர் அள்ள அனுமதி கிறட
யாது. ஏசனன்ைால் அது ்காவில் உரிறமயாளருக்கு
ச்சாந்்தமான கிணறு. அங்கு ஒரு ்லறகயில் ''இந்்தக்
கிணறு ்காவில் கிணறு. அசுத்்தமானவர்கள் ்தணணீர்
அள்ளக்கூடாது'' எழுதி இருந்்தது. அந்்த அறிவி்பற்
்ார்த்து ்தா்னா என்ன்வா ்சங்கர்பபிள்றளயர், றவர
வர் ்காவிலடி கிணறருக்கு அரு்க ஒரு எச்்சரிக்றக்ப
்லறக ்்ாடடு இருந்்தார். ''உத்்தரவின்றி இந்்த
கிணறறில் ்தணணீர் அள்ளக்கூடாது'' என்று அந்்த
்லறகயில் எழுதி இருந்்தது. அந்்த றவரவ ருக்கு

ஏன் ஐயொ கிணற்றைச்
சுத்தி இவ்வளவு
கூட்டம்? யொரும்
விழுந்து தறபகொ்ே
பெய்து
விட்டொரகலளொ?''
கூட்டத்தில் நின்றை என்
அப�ொவுக்குத் பதரிந்த
ஆறுமுகத்தொ்ரக்
லகடல்டன்.
்சங்கர்பபிள்றள அடிக்கடி ச்ாங்கி்ப ்றட்ப
்ார் ஏசனன்ைால் றவரவர் ்சங்கர்ப பிள்றள
கறடயின் காவல் ச்தயவம்.
கால்ப்்ாக்கில் யாழ்ப்ாண ்சமூகத்தில்
தீணடாறம ்சறறு குறைந்து சகாண்ட வரத்
ச்தாடங்கியது. ்தடடார் ்்தரு, சிவியார் ச்தரு,
்ைங்கித் ச்தரு என்று அறைக்க்ப்டட வீதி
கள் எல்லாம் ச்யர் மாைத் ச்தாடங்கின. இலங்
றகக்கு 1948 சு்தந்திரம் கிறடத்்த பின் ஒடுக்
க்ப்டட மக்களுக்கு இருந்்த கடடு்ப்ாடுகள்
்சறறுக் குறையத் ச்தாடங்கின அ்தனால் ்தமிழ
நாடடில் ்்தான்றிய ராம்சாமி ச்ரியார் இயக்
கத்ற்த பின் ்றறி சில முற்்ாக்கு சகாள்றக
உள்ள ்த்திரிறககள் வரத் ச்தாடங்கின
அ்்தாடு அந்்தக் சகாள்றக உள்ள சில குழுக்
களும் யாழ்ப்ாணத்தில் ்்தான்றின.
்சங்கர்பபிள்றளயின் றவரவர் ்காவிலடி
கிணறறிலும் இந்்த மாறைம் ச்தன்்டத் ச்தாடங்
கியது. நல்லூர் திருவிைாவுக்கு காவடி எடுத்து
வரு்வர்கள் எல்்லாரும் அங்கு ்தணணீர்
குடிக்கத் ச்தாடங்கினர். ்சங்கர்பபிள்றளயருக்கு
காவடி எடுத்து வரு்வர்கள் என்ன ்சாதி
என்று ச்தரியா்த்தால் ்தன்னுறடய அனுமதி
இல்லாமல் அந்்த கிணறறில் ்தணணீர் அள்ளி
குடிக்கக்கூடாது என்று நீணட கயிறறுடன்
இருந்்த வாளிறயத் ்தன் கறடக்குள் சகாணடு
்்ாய றவத்துவிடடார். றவரவர் ்காபி்ப்ார்

அ்தனால் நான் அனுமதிக்க மாட்டன்
என்்ார் ்கட்வருக்கு.

***
***
***
ஒரு நாள் றவரவர் ்காவிலடி கிணறறை
சுறறி ஒ்ர கூடடம். எல்்லாரும் கிணறறுக்குள்
ஒன்று மி்த்ப்ற்த ்ார்த்துக் சகாணடிருந்
்தார்கள். நானும் ்்ாய ்ார்த்்்தன்.
''ஏன் ஐயா கிணறறைச் சுத்தி இவவளவு
கூடடம்? யாரும் விழுந்து ்தறசகாறல ச்சயது
விடடார்க்ளா?'' கூடடத்தில் நின்ை என்
அ்ப்ாவுக்குத் ச்தரிந்்த ஆறுமுகத்்தாறரக்
்கட்டன்.
''என்ன ்தம்பி உமக்கு ச்தரியா்தா? ்சங்
கர்பபிள்றளய்ராறட ்காபித்துக்சகாணடு
ஒரு ச்சத்்த ச்தரு நாறய இந்்தக் கிணறறுக்குள்
்்ாடடு விடடாங்கள் யா்ரா'' என்ைார் ஆறு
முகத்்தார். அவரது கற்தயி்ல்ய அவரும்
்சங்கர்பபிள்றள வறகயைா்தான் என்்ற்தத்
ச்தரிந்துசகாள்ளத் ்தனித் திைறம ்்தறவ
யில்றல.
''யார் இற்தச் ச்சய்தவர்கள் மாமா?'' நான்
்கட்டன்.
:''்வை யார் இந்்த சகாம்யூனிஸ்ட குழுக்
கள்்தான். அவர்கள்்தான் ்சாதி ்வறறுறமக்கு
எதிரிகள்''
''இந்்தக் கிணறறில் ்ரிசுத்்தம் ்்ாயவிடடது
மாமா. இனி ஆரும் இந்்த கிணறறு ்தணனீர்
குடிக்கமுடியாது. இனி என்ன ச்சயய்ப ்்ாகி
ைார் ்சங்கர்பபிள்றளயர்'' என்று அறுமுக
மாமாவின் வாறய நான் கிணடி்னன். .
''இனி என்ன, இந்்த கிணறறை சுத்்த்ப்டுத்்த
்வணடும் கன காலமாய இந்்த கிணறு சுத்்தம்
ச்சயயவில்றல ்ாசி ்டர்ந்து ்்ாயிருக்கிைது''
அறுமுக மாமா ச்சான்னார்.
இது்தா்னா என்ன்வா ச்சத்்த ச்தரு
நாறய கிணறறுக்குள் யா்ரா ்்ாடடுவிட
டார்கள் கிணறறை ்சங்கர்பபிள்றளயர் சுத்்த்ப
்டுத்்தடடும் எணடு என்று என் மனதுக்குள்
நிறனத்்்தன்.
''அது இருக்கடடும மாமா இ்ப் இந்்தக்
கிணறறைச் சுத்்த்ப்டுத்்த்ப்்ாவது யார்?''
என்று நான் ்கட்டன்.
''எங்கட ்சனங்கள் இந்்தக் கிணறறுகளுக்
குள்ள இைங்கி சுத்்த்ப்டுத்துவது கிறடயாது.
அந்்த்ப ்க்கத்்தாக்கள் (உறைக்கும் மக்கள்
வாழும் ்குதிறயக் காடடுகிைார்) ்தான் இந்்த
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செத்தல் மிளகாய்ச் சொதி
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மாதிரி தவளலைள் கெய்யி்றளவ. கந்தன எண்
கடாரு்்தளன எனககு க்தரியும். அவனுககு் க்தாழில்
கிணறுகள் சு்்தம் கெய்வது, வி்றகு கவடடுவது,
க்தனளன மரம் ஏறி த்தங காய் பிடுஙகுவது வீடு
களின வைவில் உள்ை த்தாடட்துககு, பா்தி கடடி
்தண்ணீர பாச்சு வது ்தான..''
''அவன்தான மாமா எஙகள் வீடடுககும் வநது
கிணறு சு்்தம் கெய்கி்றவன. த்தஙகாய் பிடுஙகி்ற
வன. வி்றகு கவடடி்றவன. அப்பா வுககு ளவ.சி.
சி.கு. சுருடடு வாஙகிகககாண்டு வநது ககாடுககி
்றவன. அவன ேல்லவன...''
''அது்தான ்தம்பி ோனும் தைாசிககி்றன. ெஙகரப்
பிள்ளைைருககுக கிணறள்றக கழுவ ைாளரச்
சிபாரசு கெய்வது எண்டு'' ஆறுமுக்்தார கொன
னார.
''மாமா எனககு ஒரு தைாெளன வருகுது கொல்
லடடுமா?''
''கொல்லு ்தம்பி. உனககு ஆளரயும் க்தரி யுதம?''
''மாமா நீஙகள் கொனன அரெ கவளி கந்தளனப்
பிடிச்ொல் எனன? அவனுககு இது்தான க்தாழில்.
கிணறு சு்்தப்படு்தி்ற எல்லா உபரணஙகளும்
அவனிடட இருககு. அவன மகதனாட வநது கெய்
வான. தகாயில் கிணறு எண்டபடிைால் காசும் அதி
கம் வாஙக மாடடான''
''நீ எனனடா ்தம்பி விெரக கள்த கள்தககி்றாய்.
இது தகாவில் கிண்றடா ெஙகரப்பிள்ளைைர உண்ளர
தைாெளனககு ஓம் படுவதரா க்தரிைாது''.
''ோன ஒண்டு கொல்ல்றன மாமா''.
''எனன கொல்லு ்தம்பி''
''எண்ளட அப்பாவுககு ெஙகரப்பிள்ளைைளர
நீண்ட காலமாக க்தரியும். ெஙகரப்பிள்ளை அப்பா
விடம் உ்தவிகள் கபறறிருககி்றார. அ்தனால என
அப்பாளவ ககாண்டு ோன கந்தளன ககாண்டு
ளவரவர தகாவில் கிணறள்ற கழுவச் கொல்லி ெங
கரப்பிள்ளைைதராடு தபெச் கொல்லு்றன''
''அது ேல்ல தைாெளன. நீ அப்படிதை கெய்
்தம்பி'' என்றார ஆறுமுக்்தார.
ோன இந்த விெை்ள்த அப்பாவிடம் அவர ெந
த்தாெமாக இருககும் தேரம் பார்து கொல்ல முடி
கவடு்த்தன. இள்தக ககதியிளல அப்பாவுககுச்
கொல்லி கிணறள்ற சு்்தப்படு்்த தவண்டும். அத்த
ெமை்தில் அந்தக கிணறறில் மற்றவரகளும் ்தண்
ணீர அள்ளி குடிகக இனி விடதவண்டும் என்ற ஒரு
தீரமானம் என மனதில் வநதுவிடடது. ஓரைவுககு
்தமிழ் திராவிட கழக இலககண நூல்களை வாசி்து
கபரிைார அறிஞ்ஞர அண்ணாதுளரயின ககாள்ளக
என மனதில் ஆழமாகப் பதிநது விடடது. அது என
அம்மாவுககு க்தரியும். சில ெமைம் அவள் எனனு
டன வா்தாடுவாள்..
அனறு ம்திைானம் அப்பா மதிை தபாெனம்
அருநதிவிடடு வாயில் சுருடடுடன ஈஸிதெரில் ம்த
ராஸ் ஹிநது தபப்பளர வாசி்துகககாண்டிருந்தார.
எனககு க்தரியும் அது்தான ேல்ல தேரம் அப்பா

கடந்த வாரம் வற்றல் குழம்பு பறறிப் பார்த்தாம். வற்றலாககப்படட
மரககறிகளைக ககாண்டு ஆககப்படும் அந்தக குழம்ளப நீஙகள்
பலரும் ஆககி ருசி்திருப்பீரகள். இந்த வாரம் கெ்்தல் மிைகாய்ச்
கொதிளை ஆககுவது பறறிப் பாரப்தபாம்.
கொதி என்றாதல அது குழம்புககு தேர எதிரானது எனத்ற எல்தலா
ருககும் க்தரியும். குழம்பு உள்றப்பாக இருககச் கொதிதைா அதிலிருநது
தவறுபடடிருககும். பாற கொதி எனபது அதிலும் ஒருபடி தமதல கபாய்
ருசியில் உச்ெம் க்தாடடிருககும். குழம்ளபவிட உள்றப்பு் ்தனளம குள்ற
வாகவும், ககடடி் ்தனளமைற்ற்தாகவும் ்தைாரிககப்படுகின்ற கொதி
வளகக கறியில் கெ்்தல் மிைகாய்ச் கொதி ்தனி்துவமானது. காரணம்
இது ெறத்ற உள்றப்பான கொதி.
என்னெனனெ ்�ொருள்கள தேவை
கபைர எனனதவா கெ்்தல் மிைகாய்ச் கொதி எனறிருந்தாலும் இள்தக
கடலுணவுகளிதலதை ்தைாரிககி்றாரகள். மீன, கணவாய், ேண்டு, இ்றால்
ஆகிை கடலுணவுகளில் ஏ்தாவது ஒனறுடன கெ்்தல் மிைகாய்கள் தெரும்
கொதிக கறிைாக இது இருககி்றது. உ்தாரண்துககு ோம் மீனில் இந்தக
கறிளை ஆககுவது பறறிப் பாரப்தபாம்.
துண்டுகைாககப்படடுச் சு்்தம் கெய்ைப்படட அளரக கிதலா நிள்றயு
ளடை மீன, கெ்்தல் மிைகாய்கள் - 8, த்தஙகாய்ப்பால் - பாதி் த்தஙகா
யிலிருநது கப்றப்படடது. பழப்புளி - 25 கிராமைவில், உப்பு - சிறி்தைவு.

எப�டிச் சவைப�து?
ெடடி ஒனறுககுள் சிறி்தைவு நீர ஊறறி அதில் கெ்்தல் மிைகாய்களைப்
தபாடடு அடுப்பில் ளவ்து அது ேன்றாகக ககாதிககும் வளர எரிகக
வும். ககாதி்்ததும் கெ்்தல் மிைகாய்களை் ்தனிைாக எடு்து அம்மி
யில் ளவ்துச் கொர கொரப்பாக அளர்து எடு்துக ககாள்ளுஙகள்.
ளகதைாடு கெ்்தல் மிைகாய் அவி்்த அந்தச் சிறிைைவு நீரில் மீன துண்டு
களைப் தபாடடு அ்தறகுள் பழப்புளிளைக களர்துவிடடு உப்ளபயும்
தபாடடுக ககாதிகக ளவயுஙகள். ககாதி்்ததும் த்தஙகாய்ப் பாளல விடடு
அளர்து ளவ்துள்ை கெ்்தல் மிைகாய்க கலளவளையும் தெர்துக
ககாள்ளுஙகள். ேன்றாகக ககாதி்்ததும் இ்றககினால் ருசிைான கெ்்தல்
மிைகாய்ச் கொதி ்தைார.
தவாடு தபசுவ்தறகு எனறு. ோன தபாய் அவருககு
பகக்தில் நினத்றன
''எனன இநதிரன இஙதக வநது நிககி்றாய்?''
எனறு எனளன அப்பா தகடடார
''ஓமப்பா ஒரு முககிை விெைம் உஙகதைாட
தபெதவண்டும்''
''எனன விஷைம் கொல்லு? ஏதும் உனககு
படம் பாகக காசு தவணுதம?''
''எனககு காசு ஒண்டும் தவண்டாம் அப்பா. இந்த
ளவரவர தகாயில் கிணறு விெைம் பறறி உஙகளிடம்
ோன தபெதவண்டும்''
''ஓம் ோனும் கண்டனான. அந்த கிணறள்றச்
சுறறி கூடடம் நிண்டு பார்துகககாண்டிருந்தள்த.
ஒரு ஆள் வநது எனககுச் கொல்லிச்சு அந்தக
கிணறுகுள்ளை ோய் ஒண்டு கெ்து கிடககாம்.
இனி எனன அள்த எஙகளட வீடடு கிணள்ற
சு்்தப்படு்தும் கந்தளனகககாண்டு சு்்தப்படு்்த
தவண்டிைது்தாதன" என அப்பா கொனனார.
''அது்தான பிரச்ெளன அப்பா. அந்தக கிணற
றுககுள் இ்றஙகி அந்தச் கெ்்த ோளை கவளிதை
எடு்து கிணறள்ற சு்்தப்படு்துவதுககு எஙகளு
ளடை ெஙகரப்பிள்ளைைருளடை அனுமதி த்தளவ''
''அது பிரச்ெளன இல்ளல. கந்தன்தான இந்த
அைலில் உள்ை வீடுகளில் உள்ை கிணறுகளை சு்
்தப்படு்துவது எனறு ெஙகரப்பிள்ளைைருககு்
க்தரியும். அம்மன தகாயில் கிணறள்றயும் அவன
்தான சு்்தப்படு்திைவன'' அப்பா கொனனார.
''அப்படிைா அப்பா? அதுதபாதும் நீஙகள் அவர
ெஙகரப்பிள்ளைைருககுச் கொல்லி கந்தளனக
ககாணடு அந்தக கிணறள்ற சு்்தப்படு்்தச் கொல்
லுஙகள். நீஙகள் அவருககு கன உ்தவி கெய்திருக
கிறீரகள். மாேகரெளப அவருளடை களடளை
அகறறும்படி கொனனதபாது நீஙகள்்தாதன தமைரு
டன கள்த்து அள்த் ்தடு்து நிறு்திைது, அ்த
னால் நீஙகள் கொனனால் அவர ஓம் எனபார''
''ெரி இநதிரன. உந்த விெை்ள்த எனனிடம் விடு.
ோன தபசி் தீர்து ளவககி்றன'' அப்பா கொனனார.
எனககு் க்தரியும் என அப்பா கொனனால் அள்தச்
கெய்து முடிப்பார எனறு.
***
***
***
ோன எடு்்த முைறசி வீண் தபாகவில்ளல. சில
மணி தேர்தில் அப்பா ெஙகரப்பிள்ளைைதராடு
தபசி அவரின ெம்ம்தம் கபறறு எனனிடம் வநது
கொனனார ''இநதிரன நீ தபாய் கந்தளன அந்த
கிணள்ற சு்்தப்படு்்தச் கொல்லு ெஙகரப்பிள்ளைைர
ஒம் எண்டிடடார. இனி பிரச்சிளன இல்ளல.''
எனககு ஒதர ெநத்தாெம் ளவரவர தகாவிலடி
பிரச்சிளனளை தீர்து விடதடன எனறு. சில மணி
தேர்தில் கிணறள்ற சு்்தப்படு்தும் உபகரணங
களுடன கந்தன ்தன மகனுடன கிணறதோககிப்
தபாவள்தக கண்தடன. அவனுககுப் பினனால்
ோனும் தபாய் சு்்தப்படு்துவள்த பார்துக ககாண்

டிருநத்த. ெஙகரப்பிள்ளைைர அவனுககு அப்படி
கெய், இப்படிச் கெய் எனறு ஓடர ககாடு்து ககாண்டு
இருந்தார.
3 மணி தேர்தில் கிணறு சு்்தப்படு்்தப்படடது.
அழுகிை நிளலயில் உள்ை ோயின உடளல கந
்தன கவளிதை எடு்்தான. ஒதர மணம். அ்த்தாடு
கிணறறில் இருந்த குப்ளபகள் எல்லாவறள்றயும்
கவளிதை ககாண்டு வநது ்தன ்தள்ளுவண்டியில்
ஏறறினான. ககாண்டீஸ் என்ற கபாடடாசிைம்
கபரமாஙகதனட இரொைன தூள்களை கிணறறுக
குள் கந்தன தூவினான நீளர பரிசு்்தமாகக. ோன.
கந்தன கெய்வள்தப் பார்துகககாண்டி ருநத்தன.
ஏகனன்றால் இள்த் க்தாடஙகிைவன ோன.
அ்தனால் ேன்றாகச் கெய்து முடிககதவண்டும் என
பது்தான எனனுளடை தோககம். இதில் ொதி என
பது பிரச்சிளன இல்ளல. இ்தளன ஒரு கபாதுக கிணறு
ஆககதவண்டும் எனபது எனனுளடை ஆரவம்.
''உஙகளுககு எல்லாம் இப்ப திருப்தி்தாதன
ெஙகரப்பிள்ளை மாமா'' ோன தகடதடன . ஆறு
முக்்தார எனளனப் பார்துக கண் சிமிடடினார.
''ஓம்! எனககு க்தரியும் ்தம்பி, நீ்தான உனர
அப்பரிடடச் கொல்லி எனதனாட தபெச் கொல்லி
ஒழுஙகு கெய்்தனி'' ெஙகரப்பிள்ளைைர கொனனார.
''ெஙகரப்பிள்ளை மாமா இந்தக கிணறறுககுள்
கெ்து கிடந்தது ளவரவருளடை வாகனம். நீஙகள்
இந்த கிணறறில எல்லாச் ெனஙகளையும் ்தண்ணீர
குடிகக விடா்தபடிைால் ளவரவரின வாகனம்
தகாபப்படடு கிணறறுகுள்ை விழுநது ்தறககாளல
கெய்துவிடடுது''
‘நீ கொல்்றது உண்ளமதைா ்தம்பி?'' அவருககு
ளவரவர தமல் அவவைவு ேம்பிகளக .
''உண்ளம்தான மாமா. இது உஙகளுககு புரி
ைாது. ளவரவர இந்தச் கெய்திளை உஙகளுககு்
்தனளர வாகன்ள்தகககாண்டு மள்றமுகமாகச்
கொல்லி இருககி்றார. இனிைாவது தைாசியுஙதகா.
இந்தக கிணறள்ற கபாதுக கிண்றாக இனிைாவது
மாறறுஙதகா. மாறறும்தபாது அந்த எச்ெரிகளக
தபாரளட எடு்து விடுஙதகா'' எனத்றன.
ெறறு தேரம் தைாசி்துவிடடு கொனனார, ''்தம்பி
இப்ப எனககு புரியுது. நீ கொனன மாதிரி ளவரவர
எனககு ஒரு கெய்திளைச் கொல்லிவிடடார எனறு.
இனி இது கபாதுக கிணறு. இந்த தபாரட தவண்
டாம்'' எனறு தபாய் அந்த எச்ெரிகளக தபாரளட
பிடுஙகி எடு்்தார ெஙகரப்பிள்ளை. பி்றகு ெஙகரப்
பிள்ளைைர கந்தளனப் பார்துக தகடடார ''கந்தா
மூனறு மணி தேரம் இந்த கிண றள்ற சு்்தப்
படு்்தனாய் எனன கூலி தகடகி்றாய்?'' எனறு.
அவன கொனனான ''ொமி எனககு பணம் தவ
ண்டாம். இது ளவரவர தகாயில் கிணறு ோன கெய்்த
தவளல ளவரவருககு எனது அரப்பணமாக இருக
கடடும்''எனறு.
அப்தபாது ேல்லூர கந்தொமி தகாவில் மணி
ஓளெ தகடடது.

09 - 15
ஐப்பசி 2021

thukyu;

15

உதுகளெல்லாம் தேவைத�லாவைேலாத�லா?

க

கதிரேசன் காத்தவோயன்

னகாலத்துக்குப் பிறகு நேற்
றறக்கு யாழப்்ாணத்துக்குப்
ந்ானனாலநல… எலலாம் வழறை
ைாதிரிநய கிடந்துது.. கனகாலத்்தக்குப்
பிறகு சனசந்்தடிறயக் கணடது சந்ந்தா
சைாயிருந்துது எணடாலும் ்யைாத்்தான்
கிடந்்தது. சிரிப்்ாயும்்தான் கிடந்துது.
இதுகறை ஆந�ாறடயும் க்தக்காட்டி
்தறல வவடிக்குைாப்ந்ாறல கிடந்துது…
முருநகசர் வீட்டுப் ்க்கம் ந்ானன்.
அஙறக சம்்ரும் சு்தனும் இருந்தினம்.
''என்னப்்ா கதிந�சணறண இந்்தப்
்க்கம்?'' எணட்டி முருநகசர் உற்சாக
ைாய் வ�நவற்றார். ''கதிந�சணறண!
நேற்று ்தம்்தியாய் ந்ானைாதிரிக் கிடக்
குது… ்யம் ைாறிவிட்டுது ந்ாறல?''
எணடார் சம்்ர் ஒரு சிரிப்ந்ாறட.
''ஓஓ… வேடுகவும் வீட்டுக்றக இருக்நக
லுநைா? அது்தான் ைனிசிறயயும் கூட்
டிக்வகாணடு ஒரு ்டம் ்ாப்்வைணடு
யாழப்்ாணம் ந்ான்னான்'' எணடு
வசாலலிச் சிரிச்சன். ்டம் ்ாத்்தது எணட
கற்தறய காதிறல விழுத்தின்டி வந்்த
்தம்்ர் ''என்ன? திநயட்டருகளும் திறந்
்தாச்நசா?'' எணடு நகட்ட்டி வந்து
இருந்்தார். எலலாரும் சிரிச்சம்.
''அது ஒணடு்தான் இன்னும் திறக்
நகலறல… ைற்றும்்டி எலலாம் வழறை
ைாதிரியலநல ேடக்குது?'' எணடு சு்தன்
வசான்னான். சுந்ந்தாசைாநயா எரிச்ச
லாநயா எணடது விைஙநகலறல.
''இதுக்குக் கா�ணம் வசாலலத் வ்தரிநயல
றலப்ந்ாறல… சா�ாயக் கறடயறைத்
திறக்காட்டி சீனிக்குத் ்தட்டப்்ாடு வரு
வைணடற்தக் கணடுபிடிச்சிருக்கிறாஙக
ைலநல?'' எணடார் முருநகசர் ேக்கலாய்.
''அதுக்கும் சீனிக்கும் என்னணறண
சம்ைந்்தம்?'' எணடுது ்தம்்ர். ''குடிக்கிற
வனாறல விட்டுட்டு இருக்நகலா்தாம்..
சீனிறய முழுதுைாய் எடுத்துக் கசிப்பு
வடிச்சிடுவஙகைாம்.. சீனிறயப் ்ாது
காக்கத்்தான் ்ாறுகறைத் திறந்்த்தாம்''
எணடு சம்்ர் வசாலல ''அப்பிடிவயலலாம்
நயாசிக்கிறாஙகநைா?'' எணடு ்தம்்ர்
ஆச்சரியப்்ட்டுது.
''கதிந�சு ைாைா நறாட்டுகள் எப்பிடியி
ருந்துது..?'' எணடு சு்தன் நகட்டான்.
''நறாட்டு நீைமும் ை�க்கறிக் கறடயள்
்ழக் கறடயள் மீன் வியா்ா�ம் எணடு
கலகலக்குது… சும்ைா வசாலலக்கூடா்தடா
சு்தன், சா்தா�ண ோளுகறைவிட இப்்த்
்தான் நசாக்காக்கிடக்குது…'' எணடன்
ோன். ''்ள்ளிக்கூடச் சந்்தடியிலறல..
ரியூட்டறியளின்ற� சந்்தடியள் இலறல
அதுகளுவைணடால வலுதிருவிழாத்்தான்

என்ன?'' எணடார் முருநகசர்.
' ' இ ப் ் வ க ா ந � ா ன ா வி ன் ற �
ஆட்டமும் ேலலாக் குறறயுதுந்ாறல?''
ஏணடார் ்தம்்ர் ்தன்ற� வழறையான
அப்்ாவித்்தனத்ந்தாறட. ''அது ோஙகள்
கற்தக்கக்கூடாது ்ாருஙநகா… மு்த
லிறல ஒ�ாளுக்குக் வகாந�ானாவவண
டால அவந�ாறட வ்தாடர்்ானறவ
குடும்்வைணவடலலாருக்கும் கட்டாய
ைாச் நசாதிச்ச்தலநல? இப்் அதுக
வைலலாம் ேடக்குந்தா? இலறலயலநல
அப்் வகாந�ானா குறறவாய்த்்தாநன
இருக்கும்?'' எணடார் முருநகசர். ''எனி
உஙறக கனந்ர் காச்சல ்தடிைன் எணடு
வகாணடு ்தாஙகைாநய குடிநீற� றவச்
சுக் குடிச்சுப்ந்ாட்டு சத்்தமிலலாைல
இருக்கினவைணடும் நகள்வி'' எணடார்
சம்்ர். ''்யம் விட்டுப்ந்ாச்சுது'' எண
டார் முருநகசர்.
''உதுகள் வ்ரிய இடத்துப் பி�ச்ச
றனயள் எணடலநல வேடுகவும் வசால
லு ற னீங கள்… அது க ற ை வி டு ங
நகாணறண.. எலலாம் வழறை ைாதிரி
யாயலநல ேடக்குது? எனக்வகாரு
சந்ந்தகம்… நறாட்டுக்கு நறாட்டு குறுக்
காறல கம்பியறைக் கட்டிறவச்சுக்
வகாணடு நிணடு என்ன வசய்யினம்?
ஏன் நிக்கினம்?'' எணடார் ்தம்்ர். ்தம்
்ரின்ற� இந்்தக் நகள்வியளிறல உண
றையாய் எனக்கும் சரியான உடன்்ாடு
்தான் ்ாருஙநகா. சு்தன் வ்ரிசாச் சிரிச்
சான். ''அப்்்தாநன ோஙகளும் இருக்
கிறம் நிறனச்சால ைறிச்சுக் நகப்்ம்
எணடிறது ஞா்கமிருக்கும்?'' எணடு
ந்ாட்டு பிறகும் சிரிச்சான் சு்தன்.
''இயலபு நிறல எணடிறற்த உண
டாக்கி விட்டால சனம் ்தட்டுப்்ாடுகள்
விறலப்பி�ச்சறன அதுவிதுவவணடு
நயாசிச்சுக் நகள்வி நகக்குவைணட
்யம்்தான். வேருக்கடிறய இறுக்கைாய்
றவச்சிருந்்தால எலலாற்றற கவனமும்
அதிறலயலநல இருக்கும்?'' எணடார்
நி்தானைாய் முருநகசர். ''அப்் அறடக்
நகாழிக்கு இறகு வசருகின ைாதிரிவயண
டிறியநைா?'' எணடார் ்தம்்ர். ''நீயம்
்தம்பு இப்் ேலலாய் நயாசிக்கிறாய்''
எணடார் சம்்ர்.
''விறலவாசி, ்துக்கல, அதுவிது
வவணடு சனத்தின்ற� பி�ச்சறனயறை
திறசதிருப்பிற நவறல்தான் உதுகளும்..
முழிச்சு நகக்க வவளிக்கிட்டால திரும்
்வும் வகாந�ானா கூடுநைா வ்தரியாது…
என்ன முருநகசணறண அப்பிடியயு
மிருக்கலாைலநல?'' எணடுந்ாட்டு
வீட்றட வந்திட்டன்.

விஜய் வ்தாறலக்காட்சியில பிக் ்ாஸ் நிகழச்சியின்
ஐந்்தாவது ்ருவம் வ்தாடஙகிவிட்டது. ந்ாட்டியா
ைர்கள் இப்ந்ாற்தக்கு சிரித்து ைகிழந்து உறவாடி
வருகின்றார்கள். ந்ாகப் ந்ாக சணறடயும் சச்ச�வு
ைாக அது சூடு பிடிக்கும் என்று எதிர்்ார்க்கப்்டுகின்றது.
உலகத் ்தமிழர் எணணிக்றகயில அதிக ்ார்றவ
யாைர்கறைக் வகாணட ரியாலிட்டி ந�ா என்று
கரு்தப்்டுவது பிக் ்ாஸ்.
ைற்வறாரு வ்தாறலக்காட்சியான ஜி வ்தாறலக்
காட்சியும் விறுவிறுப்்ான ரியாலிட்டி ந�ா ஒன்றறத்
வ்தாடஙகி ைக்கறைக் கவ� முயற்சிக்கிறது. சர்றவ
வர் என்கிற அந்்த நிகழச்சியில வசதி வாய்ப்புகைற்ற
ஒரு தீவில ந்ாட்டியாைர்கறைக் கைமிறக்கி அவர்
களின் ைன ைற்றும் உடல ற்தரியத்ற்தச் நசாதிக்கிறது
இந்்தப் ந்ாட்டி.
கடுறையான சவாலகள் நிறறந்்த ந்ாட்டி, வேருக்
கடியான வாழக்றகச் சூழல என்று ந்ாட்டியின் விறு
விறுப்ற்க்கூட்ட ்லவற்றறயும் வசய்கிறார்கள்.
கழிப்்றற ைற்றும் குளியல உள்ளிட்ட எந்்த வசதிக
ளும் இலலா்த நிறலயிலும் வ்ணகள், ஆணகள் என
ந்ாட்டியாைர்கள் சவாலகறைச் சந்தித்்தாக நவண
டும்.
இந்்த ந�ாவில ைநலசியாறவச் நசர்ந்்த ஸிக்காப்
்ாடகியான நலடி காஷ் ஒரு ந்ாட்டியாை�ாகப் ்ங
நகற்றிருந்்தார். மு்தன்றையான 8 ந்ாட்டியாைர்களுள்
ஒருவ�ாக வந்்த அவர் ந்ாட்டியிலிருந்து வவளிநயற்
றப்்ட்டிருக்கின்றார். இந்்தப் ந்ாட்டியில ஒவவவாரு
வா�மும் ஒருவர் வவளிநயற்றப்்ட்டு கறடசியில
ஒருவர் ைட்டுநை ஒரு நகாடி ரூ்ா ்ரிறச வவலவார்.
்தான் ந்ாட்டியிலிருந்து நவணடுவைன்நற வவளி
நயற்றப்்ட்ட்தாக இப்ந்ாது குற்றஞசாட்டியிருக்கிறார்
நலடி காஷ். கடுறையான சவாலகறைக் வகாணட
இந்்தப் ந்ாட்டியில ந்ாட்டியாைர்களின் உடல ேல
றனக் கருத்திலவகாள்ைாைல நிகழச்சித் ்தயாரிப்
்ாைர்கள் ேடந்துவகாள்கிறார்கள் என்று சர்ச்றசறயக்
கிைப்பியிருக்கிறார் நலடி காஷ்.
்தான் நிகழச்சியிலிருந்து வவளிநயறவிலறல
என்றும் வவளிநயற்றப்்ட்நடன் என்றும் நிகழச்சியில
எ�ாைைான பி�ச்சிறனகள் இருக்கின்றன என்றும்
்தனது சமூக ஊடகஙகளில வ்தரிவித்திருக்கிறார்
காஷ்.
ந்ாட்டியாைர்களில சிலருக்கு வகாந�ானா வ்தாற்று
உறுதி வசய்யப்்ட்டந்ாதும் அது ்ற்றிக் கவறலப்
்டாைல நிகழச்சிறயத் வ்தாடர்ந்து ேடத்துவதிநலநய
்தயாரிப்பு நிர்வாகம் கவனம் வசலுத்திய்தாகவும்
அவர் குற்றஞசாட்டியிருக்கின்றார்.
ரியாலிட்டி ந�ாக்கள் என்றாநல சர்ச்றசகளுக்கும்
குறறவிருக்காது என்கிற நியதிறய இப்ந்ாது நலடி
காஷ் சர்றவவர் ந�ாவிலும் உறுதிப்்டுத்தியிருக்
கிறார்.
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thukyu;

அடுத்த

்தடுப்பூசியும்
வந்தது

களததிற்கு!

வகபா்ரபாைபா வ்பருந்வதபாறறு்ககபாை தடு்ப
பூசி்ப பிரசசினை்ய இனனும் முடிந்த்பபா
டபாயில்னல எனகிை்்பபாது ்மறவைபாரு தடு்பபூ
சியும் தனலவயடு்ககத் வதபாடஙகியிரு்க
கினைது. தடு்பபூசி ்்பபாட்ெண்டு்மபா இல்
னலயபா என்பது இங்க ்பலரிடமும் இரு்க
கும் ்களவி. வகபா்ரபாைபாவிலிருந்து விலகி
யிரு்கக தடு்பபூசி ஒன்ைதபான ெழி எனறு
்மருத்துெ உலகம் எவ்ெ்ளவுதபான ்படித்து்ப
்படித்துச வ்சபானைபாலும் அதனை ஏறறு்க
வகபாள்ளபாது, தடு்பபூசி ்்பபாட்டு்கவகபாண்டபால்
ஆண்ன்ம்க குனைவு ஏற்படுகிைது, உடல்
்பலவீை்மபாகிைது என்பது ்்பபானை ெதந்தி
கன்ள ேம்பி்கவகபாண்டு ஊசி்்பபாட்மல் ்பல
ரும் ஊரசுறறி ெருகிைபாரகள. அ்ப்படி ஊசி
்்பபாடபாதெரகள அர்ச அலுெலகத்திறகுள
நுனழெதறகு விதி்கக்ப்பட்ட தனட அறிவித்
தல்கூட அண்ன்மயில் ்சமூக ஊடகஙகளில்
வ்பரும் ்சரசன்சயபாக ்மபாறியிருந்தது.
இந்த நினலயில் ்ம்லரியபா ்ேபாயிலிருந்து
்பபாது்ப்பதறகும் தடு்பபூசி உருெபா்கக்ப்பட்
டுள்ளது. ்ம்லரியபா ்ேபாயபால் கடுன்மயபாை
்பபாதி்பன்ப எதிரவகபாளளும் ஆபிரி்கக ேபாடு
களில் இந்தத் தடு்பபூசினய்ப ்மனிதரகளு்ககு
ஏறறுெதறகு அனு்மதி ெழஙக்ப்பட்டுள்ளது.
ஒரு நூறைபாண்டு கபால ஆயவுகள, ்்பபாரபாட்
டஙகளு்ககு்ப பினைர முதல் முனையபாக
இந்தத் தடு்பபூசி கண்டுபிடி்கக்ப்பட்டு அனு
்மதி ெழஙக்ப்பட்டிரு்ககினைது. ்மனிதர
கன்ள்க வகபால்லும் ்ேபாயகளில் ்ம்லரியபா
வு்ககு மு்ககிய்மபாை இடமுண்டு. ஆயிரம்
ஆண்டுகளு்ககும் ்்மலபாக ்மனித குலத்திறகு
்ம்லரியபா ஒரு ்செபாலபாக இருந்து ெந்திரு்க
கிைது. நூறு ஆண்டு கபால ஆரபாயசசி்ககு்ப
பினைர ்மருத்துெ உலகம் இ்ப்்பபாது அதற
கபாை தடு்பபூசினய்க கண்டுபிடித்திரு்ககினைது.
கபாைபா, வகனயபா ்மறறும் ்மலபாவி ஆகிய
ேபாடுகளில் முன்ைபாட்டத் ்ேபாயத்தடு்பபுத்
திட்டஙகளின வெறறி்ககு்ப பிைகு, இ்ப்்பபாது
்ம்லரியபா அதிக்மபாக்ப ்பரவும் ்சஹபாரபாவு்ககு
கீ்ழ இரு்ககும் ஆ்பபிரி்கக ேபாடுகளிலும்
தடு்பபூசி ்்பபாட ்ெண்டும் எை உலக சுகபா
தபார நிறுெைம் ெலியுறுத்தியுள்ளது.
"இது ஒரு ெரலபாறறுத் தரு்ணம்" எனறு
உலக சுகபாதபார நிறுெைத்தின வடட்்ரபாஸ்
அத்ைபாம் கூறியுள்ளபார.
"நீண்ட கபால்மபாக எதிர்பபார்கக்ப்பட்ட
்ம்லரியபா தடு்பபூசி, அறிவியல், குழந்னத
ஆ்ரபா்ககியம் ்மறறும் ்ம்லரியபா கட்டு்ப்பபாடு
ஆகியெறறில் ஒரு ன்மல்கல்" எனறு அெர
கூறிைபார.
இலஙனகயில் இருந்து ்ம்லரியபா ்ேபாய
ஒழி்கக்ப்பட்டுவிட்டது எனறு கூறி்ப ்பல
ஆண்டுக்ளபாகிவிட்டை. எனினும் அவ்ெ்ப
்்பபாது ேபாட்டின சில இடஙகளில் இருந்து
்ம்லரியபா நு்ளம்ன்ப்க கண்டுபிடித்திரு்ககி
்ைபாம் எனறு அதிகபாரிகள கூறும் வ்சயதிகள
வெளியபாகி இரு்ககினைை. ்ம்லரியபா இஙகு
மீண்டும் தனலவயடுத்தபால் அதறகபாை தடு்ப
பூசி அட்னடயுடனும்தபான பிர்த்ச வ்சயலகச
்்சனெனய்ப வ்பைச வ்சல்ல்ெண்டிய
கபாலமும் ெர்ககூடும்.

அச்சம் என்பது கற்பனை. அச்சம் என்பது வெறும் எதிர்மனை
எதிர்பபார்ப்்ப. அச்சவ்மன்பது தவிர்கக்ப்பட்ெண்டிய்த. அதனை
எ்ப்படிச வ்சயெது? அதறகபாக அச்சவ்மன்பது கற்பனை எை எண்
ணி்கவகபாண்டிரு்ப்பதபால் ்சரியபாகு்மபா? எதனையும் எதிரவகபாள்ளத்
தயபாரபாயிருத்தலபா? ெருெனத ெரட்டும் ்சந்தி்ப்்பபாம் எனகிை
எண்்ண்மபா? எது? எ்ப்படி?
எதிர்பபார்பபு என்பதிலிருந்து உருெபாகுெது அச்சம் எை்க
வகபாண்டபால் எதிர்மனைவின்ளவுகள வதபாடர்பபாை எதிர்பபார்பபுதபான
அச்ச்மபாகிைது. எதிலு்்ம இரு்ப்ககஙகள எண்டு. எதிர்பபார்பபிறகும்
அவ்விரு்ப்ககஙகளிரு்ப்பது தவிர்கக முடியபாதது. ்ேர எதிர்பபார்பபு
இன்ப்மபாைது. ஏ்ப்்பபாது்்ம விரும்்ப்ப்படுெது. ஆைபால்
எ்ப்்பபாது்்ம நிகழ்ந்துவிடுகிைதபா? இல்னல்ய. அ்ப்படி்யதபான
எதிர்மனை எதிர்பபார்பபும் எ்ப்்பபாதும் ேடந்துவிடுெதில்னல.
எதிர்பபார்பபு என்பது ்ேரபாை்தபா எதிர்மனையபாை்தபா இரண்
டு்்ம கற்பனைதபான. எ்ப்்பபாதும் அ்ப்படி்ய ேடந்துவிடு்பனெ
யு்மல்ல. யதபாரத்தம் என்பது ஏரபா்ளமிரு்கனகயில் கற்பனையில்
எண்்ணஙகன்ள ஓடவிடுெதும் ேம்பியிரு்ப்பதும் புத்தி்சபாலிகளிைது
வ்சயல் அல்ல. அதுதபான மு்ககிய்மபாைது. எது ேடந்தபாலும் எதிர
வகபாள்ள ்ெண்டியது எ்மது கடன்ம. தனைம்பி்கனகயுடைபாை
முயறசி அெசிய்மபாைது. அது எதுெரினும் தபாஙகி நிமிரும் ெலுனெ
எ்ம்ககளி்ககும்.
அ்ப்படியபாயின எதிர்பபார்பபு என்பது தவிர்கக்ப்பட ்ெண்டிய
வதபானைபா? எனும் ்களவி எழுெது இயல்்பபாைது. எதிர்பபார்பபு
என்பது தவிர்கக்ககூடியதபா? இல்னல என்பதறக்ப்பபால் ்பதிலி
ரு்ககு்்மபா வதரியபாது. உண்ன்மயும் அதுதபான. அ்ப்படியபாயின எனத
எ்ப்படி எதிர்பபார்ககலபாம்? இ்ப்பகுதியின வதபாட்கக்ப ்பகுதிகளில்
கூறியனத்ய மி்ளவும் கூை்ெண்டியிரு்ககிைது.
எைது இயலுன்ம முயறசி சூழல் வதபாடர்பபாை சுய்மதி்பபீ
வடபானறினை சுய்மபாகச வ்சயதுவகபாண்டபால் எதிர்பபார்பபு என்பது
ஓர்ளவு நியபாயபூரெ்மபாைதபாக இரு்ககலபாம். எதிர்பபார்பபு என்பதும்
ஒரு ெனக்ப்பட்ட ஆன்சதபான. எ்மது ெரண்ட சூழலில் ்மனழ்ககபா
லத்தில் ்சறு்ககி விழபா்மலிரு்கக ஆன்ச வகபாள்ளலபாம். இது நியபாய
்மபாைது. யதபாரத்த்மபாைது. அனத விடுத்து எைது முறைத்தில் ்பனிச
்சறு்ககு வின்ளயபாட ஆன்ச்ப்படுெது நியபாய்மபாைதபா?
இதுதபான எதிர்பபாரத்தலின நியபாயம். இதுதபான யதபாரத்தம். ்மனழ்க
கபாலம் ெழு்ககபாது எனறிரு்ப்பதும் எ்ப்படி்யபா கட்டபாய்மபாக
விழுந்துவிடு்ென எனைஞ்சி வீட்டினுள்்ள்ய இரு்ப்பதபாை
முடிவும் புத்திபூரெ்மபாைனெயல்ல. கெை்மபாக இருத்தல் என்பது
மு்ககிய்மபாைது. கெை்மபாயிருத்தல் என்பது முறைத்தில் ்்சறு
உருெபாகபா்மல் தடு்ப்பதபாக இரு்ககலபா்்மயனறி ்மபாரி கபாலம்
முழுெதும் வீட்டு்ககுள்்ள்ய இரு்ப்பதபாக இரு்ககலபாகபாது. ்பனி
கினட்ககபாத ்த்சத்தில் அக்ப்பட்ட ்்சறறில் ்சறு்ககி வின்ளயபாடு
்ெபாம் என்பது எ்ப்படியபாைது?
எதனையும் அதைதன இயல்புகன்ள
்சரியபாை புரிதலுடன அறிந்து னெத்தி
ருத்தல் அச்ச்மனடதலிலிருந்து விடு்பட
உதவும். கூட்ெ எைது இயலுன்மகள
குறித்த ்சரியபாை ்மதி்பபீடும் நிச்சய்மபாக
துன்ண நிறகும். இங்கதபான விடயம்
இரு்ககிைது. ேபான, எைதபாை இயலுன்ம
என்பை வதபாடர்பபாை ்சரியபாை சுய்மதி்ப
பீவடபானறு இரு்ககு்மபாயின ேபாம் பிைரது
கருத்துகள, கனதகள, ேம்பி்கனககள
்்பபானைெறறிலிருந்து ஒதுஙகியிரு்கக
முடியும். ஒருெைபால் இயலபாத ஒனறு
அெனு்ககு அச்ச்மபாயிரு்ககலபாம். அது
அெனு்ககபாை பிரச்சனை. அென
அஞ்சுகினை ஒனறு்க குேபானும் ஏன
அஞ்்ச்ெண்டும்?
அச்சம் என்பது வதபாறறு ்ேபாயதபான.
அந்த ஒருெனும் ேபானும் ஒரு்்பபாது்்ம
ஒனைல்ல. அென ்ெறு. அெைது
இயலுன்மகள விரு்பபுகள ேம்பி்கனக
கள எை எல்லபா்்ம ்ெறு. எை்ககும்
அெனு்ககும் அனெ ஒரு்்பபாது்்ம
ஒனைபாயிரு்கக முடியபாது. ஒனறு ்்பபால
்தபாறைங கபாட்டலபாம். ஆைபால் ஒனைபா
க்ெ இரு்கக முடியபாது. அதறகபாை
்சபாத்தியஙகளும் இல்னல. யபாரு்ககும் இயலபாதது எை்ககும்
இயலபாதவதபான்ைபா எனைபாலியலபாதது பிைரு்ககும் இயலபாத்த
எனறும் கணித்துவிடமுடியபாது. ஆக அச்சவ்மன்பது எ்ப்படி்ப
வ்பபாதுெபாக முடியும்?
முதலில் கூறியது்்பபால அச்சம் என்பது கற்பனை எதிர்மனை
எதிர்பபார்பபுதபான. அது பிைரதபாக இருந்தபாவலனை எைதபாக
இருந்தபாவலனை கற்பனைதபான எை அறிந்த பினனும் அனத்ய
ஏன எண்ணி்கவகபாண்டிரு்கக்ெண்டும்? சிந்தி்ப்்பபாம்.
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வீட்டில் வைக்கப்பட்்ட
சூனியதவதை அறிநதை சிறுமி

மணிமாறன் - சரசாலை

எங்களுக்கு 3ஆவது ம்கள் பிறந்த பின்னர்
மன்னவி ந�ோயவோய்ப்பட்ோர். எவவளநவோ
முயனறும் அவருன்ய ந�ோய குணமோ்கவிலனலை.
யோழ்ப்போணம் ப்பரியோஸ்பத்திரியில நேர்த்்த
ந்போது மருத்துவர்்கள் ்பலைவி்த ்பரிநேோ்தன்ன
்கனளச் பேய்தோர்்கள். அந்த்ப ்பரிநேோ்தன்ன
அறிக்ன்க்கள் எந்தவி்த ந�ோய அறிகுறி்களும்
இலனலை எனநற ்கோடடுகினற்ன எனறோர்்கள்.
ஆ்னோல, மன்னவிநயோ ்த்னது வயிற்றில குத்து
(வயிற்றுவலி) உள்ளது எனறும் ்தன்னோல அந்த
நவ்தன்னனயத் ்தோங்க முடியோமல உள்ளது என
றும் பேோலலி அழு்தோர். எவவளவு முயனறும்
மருத்துவர்்களோல ந�ோனயக் ்கண்டுபிடிக்்க
முடியவிலனலை.
நிலைனம இ்ப்படியிருக்கும்ந்போது எங்கள்
2ஆவது ம்கள் வீடடுக்கு முன்னோலுள்ள ஓரி
்த்ன்தக் ்கோடடி, ''அங்க ்கறுத்்த்பப்போக்்கோன
இருக்குது'' எனறு பேோலலி எங்களுக்கு்ப பின
்னோல ஒளித்துக்ப்கோள்வோள். அதினலை ஒனறு
மிலனலை எனறு பேோலலி அந்த இ்த்துக்கு்ப
ந்போவ்தற்கு அவனளக் ்கட்ோய்ப்படுத்தி்னோல
்கத்துவோள்.
அது ்பற்றி அவள் ்பலை ்த்னவ்கள் கூறிய
ந்போதும் அவள் ஏந்தோ சும்மோ ்பய்பபிடுகிறோள்
எனற எண்ணநம எங்களுக்கு இருந்தது. பின
்னர் ஒரு ேந்தர்்ப்பத்தில எ்னது ்தம்பியின ்பசு
மோடன்க் ப்கோண்டு வநது அந்த இ்த்்தருகில
நினற மரபமோனறில ்கட் முயனறந்போது அந்த
மோடு அந்த இ்த்தின அருந்க ந்போ்னந்போந்த
திமிறிக்ப்கோண்டு பினவோஙகியது. பின்னர்
நவறு ஓரி்த்தில மோடன்க் ்கடடிவிடடு மோனலை
யில அவர் மோடன் அவிழத்து பவளிநயறி
யந்போதும் குறி்பபிட் இ்த்துக்கு வந்ததும்
மோடு திமிறிக்ப்கோண்டு அந்த இ்த்ன்த விடடு
ந்கற் ்பக்்கம் இழுத்துக்ப்கோண்டு பேனறது.
மருத்துவர்்கள் ந�ோனயக் ்கண்்றியோமல
திணறிக்ப்கோண்டிருக்்க, ஒரு ்கட்த்தில மன்ன
வியின சு்கவீ்னம் ப்தோ்ர்பில ேோத்திரம் ந்கட்
ந்போது வீடடில பேயவின்ன னவக்்க்ப்படடுள்ளது
எனறு குறி ்போர்த்்த அம்மோ ஒருவர் கூறி்னோர்.
பின்னர் அவர் வீடடுக்கு வநது அன்த எடுக்்க
முற்்பட்ந்போது மு்தலில அவர் பேனற இ்ம்

எ்னது ம்கள் ்கறுத்்த்ப ப்போக்்கன இருக்கிறது
எனறு ்பலை ்த்னவ்கள் ்கோடடிய இ்மோகும்.
அதிலிருநது அந்த இடுப்போருனள அவர்
ந்தோண்டி எடுத்்தோர்.
இனந்னோர் இடுப்போருள் இரு்ப்ப்தோ்க வீடடு
விறோநன்தயில ஓரி்த்ன்தக் ்கோடடி அதில
ந்தோண்்ச் பேோன்னோர். மோபிள், ப்கோஙகிறீட
எலலைோம் உன்த்து கிண்டியந்போது அ்தற்்கடியில
இருந்த இடு ப்போருனளயும் எடுத்்தோர். அ்தன
பின்னர் எலுமிச்னேச் ேோற்றில ்கலைநது ஒரு
மருநன்த மன்னவிக்குக் குடிக்்கக் ப்கோடுத்்தோர்.
வயிற்றுக்குள் கு்லில ஒடடியிருந்த மசுக்குடடி
(மயிர்க்ப்கோடடி) ந்போனற ்கறு்ப்போ்ன ஒனனற
ேத்தியு்ன பவளியில வரச் பேய்தோர்.
்தற்ந்போது மன்னவி சு்கமோ்க உள்ளோர். பிள்
னளயும் மு்தலில ந்போவ்தற்கு்ப ்பய்பபிட் இ்த்
துக்குச் பேலவ்தற்கு இ்பந்போது ்பய்பபிடுவ
திலனலை. ்கறுத்்த்ப ப்போக்்கோன ்கன்த கூறுவது
மிலனலை. சிறு பிள்னள்கள் வீடடின ஒரு ்பகு
திக்குச் பேலலை்ப ்பய்பபிடுகிறோர்்கள் அலலைது
மிரள்கிறோர்்கள் எனறோல அஙகு பேயவின்ன
புன்தக்்க்ப்படடிருக்கிறது என்பன்தத் தி்மோ்க
�ம்்பலைோம்.

சேலையில் கவர்ச்சி
காட்டிய பிரீத்தி சிங்
்கமல்கோஸனின இநதியன -2 ்ப்த்தில �டித்து
வரு்பவர் �டின்க ரகுல பிரீத்தி சிங. அந்த்ப
்ப்த்தின ்ப்்பபிடி்பபு ்போதியில நிற்கும் நினலை
யில சிவ்கோர்த்திந்கயனு்ன அயலைோன ்ப்த்தில
�டித்து வரகினறோர். ்தமிழ, ப்தலுஙகு, கிநதி எ்ன
்பலை பமோழி்களிலும் ப்கோடி�ோடடி வரும் பிரீத்தி
சிங, ்தற்ந்போது நேனலையில ்கவர்ச்சி பேோட்ச்
பேோட் ஒரு ஒளி்ப்ப்த்ன்தத் ்த்னது ேமூ்க
வனலைத்்தளத்தில பவளியிடடு ரசி்கர்்கனளக்
கிறங்கடித்துள்ளோர்.
�டின்க ரகுல ்பரீத் சிங ்கன்சியோ்க ்தமிழில
சூர்யோவின �டி்பபில பவளியோ்ன எனஜிந்க தினர்ப
்ப்த்தில �டித்திருந்தோர். ேோய்பலலைவி மற்றும்
ரகுல ்பரீத் சிங எ்ன இரண்டு ்க்தோ�ோயகி்கள் இதில
�டித்திருக்்க ரகுல ்பரீத் சிஙகின ்க்தோ்போத்திரம்
ேற்று முக்கியத்துவம் வோயந்த்தோ்க அனமந்தது.
அடுத்்த்தோ்க சிவ்கோர்த்திந்கயனு்ன ந�ோடி
ந்போடடு அயலைோன தினர்ப்ப்த்தில �டித்து
வருகிறோர். இனறு ந�ற்று �ோனள ்ப் இயக்கு்னர்
ரவிக்குமோர் இயக்்கத்தில அயலைோன தினர்ப்ப்ம்
ேயினடிிஃபிக் ்ப்மோ்க உருவோகி வருகிறது. ்ப்்ப
பிடி்பபு ்பணி்கள் அன்னத்தும் முடிநது இ்ப
ப்போழுது கிரோபிக்ஸ ்பணி்கள் �ன்ப்பற்றுக்
ப்கோண்டுள்ளது.
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பிரான்ஸ் அறிக்கை

ghjpupahu ;fspd ;
ghypay; Fw;wq ;fs ;!
ஒ

ரு காலத்தில் கிழக்கில் நவீன நாகரிகத்்தை பரப்பியவரகள்
என்ற பபரு்ைக்குரியவரகள் கத்்தைாலிக்கத் திருச்ச்பயினர.
அபைரிக்கா ைற்றும் ்ைற்கு நாடுகளில் இருந்து இலங்க, இந்தியா ்பான்ற
நாடுகளுக்கு வந்தை திருச்ச்பயின்ர கல்வி, சுகாதைாரம், உடகட்ட்ைப்பு
்பான்ற பல்்வறு து்்றகளிலும் இன்்றய வளரசசிக்கான அடித்தைளத்
்தையிடடு முன்னற்்றத்திற்கு வழிகாடடியவரகள். கிறிஸதைவ ்தைவால
யஙகளினதும் அவற்றின ைதைகுருக்களினதும் இன்்றய ப்சல்வாக்குக்கு
அடித்தைளமிடடிருப்பதும் இத்தை்கய திருச்ச்பகளின அரப்பணிப்புமிக்க
்்ச்வக்ள.
அத்தை்கய பபரு்ைக்குரிய திருச்ச்பகளின வரலாற்றுக் க்்றகள்
பல இப்்பாது அடுக்கடுக்காக பவளிவரத் பதைா்டஙகியிருக்கின்றன. அதி
லும் குறிப்பாக திருச்ச்பகள் மீதைான பாலியல் மு்்ற்கடுகள் பரவலாக
பவளிவருகின்றன.
பிரானஸ நாடடிலுள்ள கத்்தைாலிக்க திருச்ச்பகளில் 1950 முதைல்
2020ஆம் ஆண்டு வ்ரயில் ைதை குருைாரகள், ்ச்ப ஊழியரகளால்
சுைார 3.3 லட்சம் சி்றாரகள் பாலியல் சீண்்டல்கள், துனபுறுத்தைல்களுக்கு
ஆளாகியிருக்கின்றனர எனறும், குறிப்பாக ஆண் சிறுவரகள் அதிகம்
்பர பாதிக்கப்படடிருக்கின்றனர எனறும் அதிரசசி அறிக்்க ஒனறு
பவளியாகியிருக்கி்றது.
பிபரஞ்சு நிரவாக அறிவியல் ்ையத்தின தை்லவரும், ைாநில கவுன
சிலின முனனாள் தை்லவருைான ஜீன-ைாரக் ்சாவ் தை்ல்ையில் சுைார
இரண்்ட்ர வரு்டஙகளாக ந்்டபபற்்ற இந்தை 'சி்றார பாலியல் வ்தை'
வி்சார்ையில், பிரானஸ கத்்தைாலிக்க திருச்ச்ப ைதை குருக்கள், ஊழி
யரகளால் பாலியல் துனபுறுத்தைல்களுக்கு ஆளாக்கப்பட்ட சுைார 6,500
்பரி்டம் வி்சார்ை ்ைற்பகாண்டு, அதில் கி்்டக்கப்பபற்்ற தைரவுகள்,
பத்திரி்க ப்சய்திக்குறிப்புகள் உள்ளிட்டவற்்்றக்பகாண்டு இந்தை அறிக்்க
தையாரிக்கப்படடிருப்பதைாகக் கூ்றப்படுகி்றது.
70 ஆண்டுக்காலைாக, பிரானஸ கத்்தைாலிக்க திருச்ச்பகளில் அரங
்கறிய இந்தைப் பாலியல் குற்்றஙகள் பதைாகுக்கப்படடு, அ்்சாசி்யட பிரஸ
ப்சய்தி நிறுவனத்தைால் ்நற்று அறிக்்கயாக பவளியி்டப்படடிருக்கி்றது.
அந்தை வி்சார்ை அறிக்்கயில், `பிரானஸ நாடடிலுள்ள கத்்தைா

ஒரேய�ொரு ரேள்வி!

பகா்ரானா பபருந்பதைாற்றின தைாக்கம் அதி
கைாக இருந்தை காலத்தில் ்சாப்பாடடுக் க்்ட
களிலும் உைவகஙகளிலும் ஒரு தை்ட்வ
பயனபடுத்திவிடடு எறியும் ைட்்டக் ்காப்
்பகள், தைடடுக்கள் பயனபடுத்தைப்பட்டன.
ஆனால், இப்்பாது மீண்டும் கண்ைாடி அல்
லது சில்வர ்காப்்பகள், பீஙகானக்ள மீண்
டும் பயனபடுத்தைத் பதைா்டஙகிவிட்டனர. அவ
ற்்்ற பவந்நீரிலும் கழுவுவதில்்ல. இது
பதைாற்று பரவல் அபாயத்்தை அதிகரிக்குைா?
ச�ொற்றுந�ொய் சிகிச்ெ சிறப்பு மருத்துவர்
குமொரெொமியின் பதில்:
``பகாவிட ்வரஸ பதைாற்்றானது காற்று
ைற்றும் சுவா்சத்துளிகள் மூல்ை பரவுகி்றது.
பதைாற்று பாதித்தை ஒரு நபர தும்மும்்பா்தைா,
இருமும்்பா்தைா அவர வாயிலிருந்து பவளி

பிரொன்ஸ்
�ொட்டிலுள்ள
கத்ந�ொலிகக
திருசெ்பகளில்
1950 மு�ல்
2020ஆம் ஆண்டு
வ்ரயில் ம�
குருமொர்கள, ெ்ப
ஊழியர்க்ளொல் சுமொர்
3.3 லட்ெம் சிறொர்கள
பொலியல்
சீண்்டல்கள,
துன்புறுத்
�ல்களுககு
ஆ்ளொகியிருக
கின்றனர்

லிக்க திருச்ச்பகளில் சி்றார
களுக்கு எதிரான பாலியல்
குற்்றஙகள் அதிக அளவில்
ந்்டபபற்றுவருவதைாகவும்,
பாலியல் குற்்றஙக்ளத்
தைடுக்க ்வண்டிய திருச்ச்ப
நிரவாகம், குற்்றம் புரிந்தைவர
களுக்கு உறுது்ை யாக
இருந்துபகாண்டு, நீண்்ட
காலைாக அத்தை்கய குற்்றஙக்ள பவளியில் ப்சால்லாைல்
மூடிை்்றத்து வருவதைாகவும் பதைா்டரசசியான குற்்றச ்சாடடுகள்
வந்து குவிந்தைவண்ைைாக இருந்தைன. ்பரதிரசசி்ய ஏற்படுத்
திய இந்தை விவகாரத்்தைக் ்கயிபலடுத்து, மு்்றயாக வி்சா
ரித்து, உண்்்ய பவளிக்பகாண்டு வர முடிவு ப்சய்்தைாம்.
அதைனபடி, வி்சார்ைக்குழு ஒன்்ற ்க ஜீன-ைாரக் ்சாவ் தை்ல
்ையில் அ்ைத்்தைாம். முழு்ையாக இரண்்ட்ர ஆண்டுகளாக
இந்தை விவகாரத்தில் களப் பணியாற்றித் தைரவுக்ளயும் தைகவல்
க்ளயும் ்்சகரித்்தைாம். பிரானஸ கத்்தைாலிக்க திருச்ச்பகளில்
1950ஆம் ஆண்டு முதைல் பதியப்பட்ட சி்றார பாலியல் குற்்றங
கள் குறித்தை விவரஙக்ள முழு்ையாகச ்்சகரித்்தைாம்.
அதைற்கு, நீதிைன்றஙகளிலும், காவல் நி்லயஙகளிலும் கத்்தைா
லிக்க ்ச்பகள் குறித்துப் பதியப்பட்ட பாலியல் புகாரகளின
தைரவுக்ளயும் பயனபடுத்தி்னாம். அதைன அடிப்ப்்டயில்,
பாதிக்கப்பட்ட சுைார 6,500 ்பரி்டம் பதைா்ல்பசி வாயிலாக
வும், ்நரடியா கவும், வி்சார்ை ்ைற்பகாண்்்டாம்.
குழுவின வி்சார்ையில், க்டந்தை 70 ஆண்டுகளில் சுைார
3.3 லட்சம் சிறுவரகள், ்ச்ப ஊழியரகள், ைதை குருைாரகளால்
பாலியல் துனபுறுத் தைல்களுக்கு ஆளாகியிருப்பது பதைரியவந்தைது.
இந்தைப் பாலியல் குற் ்றஙகளில் 2,900இலிருந்து சுைார 3,200
்பர ஈடுபடடுள்ளனர. திருச்ச்ப ஊழியரகளில் பதைா்டஙகி,
ைதை குருைாரகள் வ்ர அ்னவரும் இந்தைக் குற்்றசப்சயல்களில்
(23ம் பக்கம் பாரக்க)

்யறும் எசசில் துளிகள் காற்றில் கலந்து, அதைன
மூலம் ைற்்றவரகளுக்கும் அந்தைத் பதைாற்று பர
வும். என்வ பகாவிட நுண்தீமி பதைாற்றுள்ள ஒரு
நபர பயனபடுத்திய ்காப்்ப, தைடடு, ஸபூன
்பான்றவற்்்றச ்சரியாகச சுத்தைம் ப்சய்யாைல்
ைற்்றவரகள் உப்யாகிக்கும்்பாது பதைாற்று
பரவும் வாய்ப்புகள் அதிகம்.
அதைனால்தைான பகா்ரானா பதைாற்றி தைனி
்ைப் படுத்திக்பகாண்்டவரக்ள அவரகள் பயன
படுத்தும் பாத்திரஙகள் உள்ளிட்ட அ்னத்
்தையும் ைற்்றவர உப்யாகிக்காதைபடி தைனி்ய
்வத்திருக்கச ப்சால்லி அறிவுறுத்தைப்படுகி்றார
கள். பதைாற்றுள்ள நபரகள் பயனபடுத்தும் பபாருள்
க்ள மு்்றயாகச சுத்தைம் ப்சய்தை பி்ற்க ைற்்ற
வரகள் உப்யாகிக்க்வண்டும். குறிப்பாக,
பாத்திரஙகள். முடிந்தைவ்ர அவற்்்ற பவந்

நீரில் கழுவிப் பயனபடுத்துவது சி்றந்தைது.
இந்தை விதியானது வீடுகளுக்கு ைடடுைல்ல,
விடுதிகள், ்சா்ல்யாரக் க்்டகள், உை
வகஙகள், ்சாப்பாடடுக் க்்டகள் என எல்லா இ்டங
களுக்கும் பபாருந்தும். என்வ, பகா்ரானா
காலத்தில் நீஙகள் பவளியில் எந்தை இ்டத்தில்
உைவருந்தினாலும் ்தைநீர அருந்தினாலும்
குளிரபானம் குடித்தைாலும் அங்க பயனபடுத்
தைப்படுகி்ற பாத்திரஙகள் மு்்றயாகச சுத்தைம்
ப்சய்யப்படுகின்றனவா எனப்தை உறுதிப்படுத்
திக்பகாள்ளுஙகள். அப்படிச ப்சய்யாதை பட
்சத்தில் ்கடபதைற்கு உஙகளுக்கு உரி்ை
உண்டு. கூடியவ்ரயில் ஒரு தை்ட்வ பயன
படுத்திவிட்ட எறியக்கூடிய ைக்கக்கூடிய
பபாருள்க்ள இது்பான்ற தைருைஙகளில்
பயனபடுத்துவ்தை கூடுதைல் பாதுகாப்பு.
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அரசியல் கைதிைகை அடித்தும் ைடித்தும் வழியனுப்புவது
சில கைதிைளுக்குச் சிகை வாழ்வில்
நல்ல ''வார்ட்'', நல்ல சிகை அகைச் சூழல்
என எல்லாம் வாய்த்திருந்தப�ாதும் �டிப்
பிபலா பவறு, ைகலைளிபலா அவர்ைள் ஆர்
வம் செலுத்துவதில்கல. சிகைக்குள் ைவ
கலயும் துன�மும் நிரந்தரமானகவ. அந
்தக் ைால ைட்்டத்க்தயும் வாழ்க்கைக்குப்
�யனுள்்ள வகையில் �யன�டுத்திக்சைாள்
வது அவசியம். அதிை பநரத்க்த மிச்ெப்
�டுத்்தக்கூடிய வாய்ப்புள்்ள ஒபர இ்டம்
சிகைச்ொகல மட்டுபம.
சில கைதிைள் ்தமது குடும்�ச் சூழலில்
ஏறைனபவ �ழக்ைப்�ட்டுப்ப�ான தூெனம்
ப�சுவது, மூத்்தவர்ைக்ள மதிக்ைாமல் நீ,
நான எனறு ைக்தப்�து, எ்தறசைடுத்்தாலும்

தமிழ் அரசியல்
றைதிைறைப்
பாரறவையிடச்
செல்்வைார ்வைறு
பல
பிரச்சிறைைறையும்
எதிரசைாளை
்வைண்டியிருக்கும்

மறைவர்ைளு்டன ெணக்ட பிடிப்�து, மறைக்
கைதிைளுக்குத் ச்தால்கல சைாடுப்�து
ப�ானை �ணபுைளு்டன இருப்�ர். இந்தக்
ைாரணஙை்ளால் ெை கைதிை்ளால் ஒதுக்ைப்
�ட்டும் விடுகினைனர். சிலகர எந்தச் ெங
ைத்திலும் கவத்திருக்ை முடியா்த சூழல் ஏற
�டும் (உணவு, ஆக்டைள், உணவுப் �ாத்தி
ரஙைள், ெவர்க்ைாரம், ்தகலக்கு கவக்கும்
எணசணய் ஆகியவறகைச் சிகை நிர்வா
ைத்தி்டமிருநது எடுப்�்தறகுச் சிகைப் பிரிவு
ைளில் கைதிைளுக்கிக்டயில் ெஙைமாைச்
செயற�டும் முகை இருக்கிைது). இவவாறு
மறைவர்ைளு்டன இகணநது செயற�்டமுடி
யா்தவர்ைள் ்தனி அகைைளில் ்தஙகித் ்தனி
யாைச் ொப்�ாடு எடுத்துச் சீவிக்கும் நிகல
ஏற�டும். இ்தனால் அவருக்கும் அந்த
வாட்டிலுள்்ள ஏகனய கைதிைளுக்கும்

ச்தா்டர்பில்லாது ப�ாய்விடும்.
மட்்டக்ை்ளப்புச் சிகைச்ொகல ''பி
வார்ட்'' என�து ஒரு ச�ரிய அகை. மிைப்
�கழய ைட்்ட்டம். அந்த அகை எப்ப�ா
துபம அழுக்ைாை இருக்கும். அரசியல்
கைதிைக்ளத் ்தவிர புதி்தாை வரும் ஏகனய
கைதிைள் அகனவரும் மு்தல் நாள் இரகவ
அஙகு்தான ைழிக்ை பவணடும். மறூள் அலு
வலைத்தில் அவர்ைக்ளப் �திந்த பினனர்
்தான மறகைய வார்ட்ைளுக்கு அனுப்பு
வார்ைள். அவவாறு சைாணடுவநது குவிக்
ைப்�டுபவார் குளிக்ைா்தவர்ை்ளாைவும்,
பநாயளிைள், ப�ாக்த ்தகலக்பைவறியவர்
ைள், புகைப்ப�ார் எனப் �ல வகையானவர்ை
்ளாைவும் இருப்�ர். இ்தனால் எநபநரமும்
அந்த இ்டம் துர்நாறைம் வீசிக் சைாணடிருக்
கும். சிலர் இலகுவில் அ்தறகுப் �ழக்ைப்
�ட்டு விடுவார்ைள்.
அரசியல் கைதிைள் யாராவது விடு்தகல
யாகும் நாள் ச்தரிந்தால் விடு்தகலயாகும்
ப�ாது ஏகனய கைதிைள் அவருக்கு அடித்
தும் ைடித்தும் அனுப்புவார்ைள். ப்தாள்
�ட்க்டயில், முதுகில் ்தாக்ைமாைக் ைடித்து
இக்தத் ்தமது ஞா�ைமாை கவத்துக்சைாள்
எனறு செல்லமாைச் சொல்வார்ைள். இ்தனால்
ைாயம் வருவதுமுணடு. இது ஒரு ெநப்தாெ
மான சித்திரவக்த. அக்த விடு்தகலயா
கிப்ப�ாகும் ெநப்தாெத்தில் இருப்�வர்ைள்
ைணடுசைாள்வதில்கல.

சிறையில் றைதிைறைப் பாரறவையிடுவைது
உைவுக்ைாரர் அல்லது நண�ர்ைள் வநது
சிகையிலுள்்ள கைதிைக்ளப் �ார்கவயிடு
வது மிைவும் சிக்ைலான வி்டயம். அதிலும்
்தமிழ் அரசியல் கைதிைக்ளப் �ார்கவயி்டச்
செல்பவார் பவறு �ல பிரச்சிகனைக்ளயும்
எதிர்சைாள்்ளபவணடியிருக்கும். ஓர் அரசி
யல் கைதிகயப் �ார்க்ை வரு�வர்ைள்
அவர்ைள் வசிக்கினை நிர்வாை ைாவல்
நிகலயத்திறகுச் செனறு ''இந்தக் குறிப்பிட்்ட
ந�ர் இந்த உைவுமுகைகயக் சைாண்ட
வகரப் �ார்க்ை அனுமதிப்�தில் எமக்கு
ஆட்பெ�கன எதுவும் .இல்கல'' எனறு
உறுதிப்�டுத்திய ைடி்தம் ஒனகைப் ச�றறு
வநது சிகை நிர்வாைத்தி்டம் அக்தக் ைாட்டி
அவர்ைளின ்தரவுைள் எல்லாம் �தியப்�ட்
டுக் குறைப் புலனாய்வுக் ைாவலர் முனனிகல
யில் குறிப்பிட்்ட கைதியு்டன ஆைக் கூடி
யது 15 நிமி்ட பநரம் ைக்தக்ை அனுமதிக்ைப்
�டுவார்.
இதில் புலிைளின நிர்வாைப் பிரப்தெத்துக்

குள் வாழ்ந்த மக்ைள் வவுனியா, மட்்டக்
ை்ளப்பு, திருபைாணமகல, யாழ்ப்�ாணம்,
மனனார், அம்�ாகை என �க்டயினரின
ைட்டுப்�ாட்டுப் �குதிைளில் ்தமக்கு அருகி
லுள்்ள ைாவல் நிகலயத்தில் ைடி்தம் ச�ை
பவணடியிருக்கும். இவவாைான ைடி்தஙை
க்ளப் ச�றுவது மிைவும் சிரமமானதும்
ெஙை்டமானதுமாகும்.
கைதிைக்ளப் �ார்கவயி்ட விரும்புபவா
ரி்டம் ைாவல்துகையினர் �ல்பவறு விொர
கணைக்ள ந்டத்திய பினப� ைடி்தம் சைாடுப்
�ார்ைள். சைாழும்பு ைாவல் நிகலயஙைளில்
இத்்தகைய ஒரு ைடி்தத்க்த வாஙகுவ்தறகு
ஆயிரம் ரூ�ாகவத் ்தரைர் மூலம் வழங
கினால், அந்தக் ைடி்தத்க்தயும் ்தரைர் மூலம்
வாஙை முடியும். ெட்்ட ரீதியாைக்
ைடி்தத்க்தப் ச�ை முயலும்ப�ாது
அக்தக் ைால ்தாம்தமாக்கித் ப்தகவ
யில்லாமல் இழுத்்தடிப்�ார்ைள். அப்த
பவக்ள ஆயிரம் ரூ�ா சைாடுத்்தால்,
''சிகையில் இருப்�வர் யார்? �ார்க்
ைக் ப�ாவர் யார்?'' எனை பைள்விை
ளுக்பை இ்டமி ருக்ைாது. ச�ாதுவாைக்
சைாழும்பில் இருக்கினை ்தமிழர்ைள்
சவளிநாட்டிலுள்்ள ்தமது உைவினர்ை
ளு்டன ச ்தா்டர்புள்்ளவர்ை்ள ாை
இருப்�்தால் அவர்ைளி்டம் ஒரு மயில்்தாக்ள
(ஆயிரம் ரூ�ாத் ்தாளில் �ச்கெ நிை மயில்
வடிவம் ச�ாறித்திருப்�்தால் அக்த மயில்
்தாள் என அகழப்�து வழக்ைம்) ச�றைால்
்தவைா? எனை மபன�ாவம் �ல சிஙை்ளக்
ைாவலர்ைளி்டம் உணடு.
ப�ாைம்�கரச் சிகையில் கைதிைக்ள
உைவினர்ைள் ெநதிக்ை வருகினை குறிப்பிட்்ட
பநரத்தில் புலனாய்வு ச�ாலிஸார் ைாவலர்
ைள் வருவதில்கல. இ்தனால் கைதிைக்ளப்
�ார்க்ை வரு�வர்ைள் மாகல 5 மணிவகர
ைாத்திருநதுவிட்டுப் �ார்க்ைாமபல திரும்பிப்
ப�ாவதுமுணடு. எனனு்டன ப�ாைம்�கர
யில் இருந்த ஹட்்டகனச் பெர்ந்த ஒரு
கைதி கூறினார். ்தனகனப் �ார்ப்�்தறகுத்
்தனது ்தநக்த வந்தப�ாது புலனாய்வுப்
ைாவலர்ைள் வராமல் ''விசிற'' �ார்க்ை முடி
யாது எனறு சிகை அதிைாரிைள் சொல்ல,
அவர் ்தான வந்த வாைனத்க்தக் சைாணடு
ஒரு புலனாய்வு அதிைாரிக்கு 500 ரூ�ா
சைாடுத்து அவகரத் ்தனது வாைனாத்தில்
ஏறறி வநது ்தனகனப் �ார்கவயிட்்டார்
எனறு. �ணம் சைாடுத்து அந்தப் புலனாய்வு
அதிைாரிகய வா்டகைக்கு அமர்த்தினார்
என�து்தான இ்தன உணகம.
(ச்தா்டரும்)
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கைவி்த எநத வநரத்தில பி்றககி்றது,
கைவி்தககைான ேனநி்லை எனன? சிலை
கைவிஞர்கைள் சதாடராகை எழுதிக சகைாண்டி
ருககி்றார்கைள். சிலை கைவிஞர்கைள் சிலைவே்ள
கைளில எழுத ஒனறும் வதான்றாது.ப்டபபு
ேன நி்லை இனறி இருபபதாகைச் ச�ால
கி்றார்கைள். இதறசகைலலைாம் எனன கைார
ைம்?
கைவி்த எனபது ஒரு ஆள் ேனதில
வதானறும் சிநத்னயின சேளிபபாடு
எனபதால சிநத்னயில ஏறபடும் ோற
்றம் {ேனநி்லை }கைவி்த உருோே்த
தீர்ோனிககி்றதா?
தமிழகை கைவிஞர் சேௌனன யாத்திரிகைா
தனது முகைநூல பககைத்தில கைவிஞர்
ேனுஷய புத்திர்ன ஒரு வபடடிககைாகை
வகைடடிருநத வகைள்வி்யயும் அதறகைாகை
அேர் அளித்த பதி்லையும் இஙவகை பதி
விடுேது சபாருத்தம் என நி்னககிவ்றன.

thukyu;
வேலணையூர் _ தாஸ்

ft pij vDk ; NjdhW
கவிதை உருவாகும் நேரம்

வேள்வி:
ப ண ை ப் பு ம ன நி
ணலணை உதாசீனப்ப
டு த த ா ம ல் அ த ற் கு
மு க் கி ை த து ே ம்
கோடுக்கும்வபாது எத
தணனக் ேவிணதேணை
வ ே ண் டு ம ா ன ா லு ம்
எழுதிவிை முடிகிறது. எழுதும் வேடணே ேரும்வபாது மனம் எங்கிருந்து
பாடுகபாருணை கோண்டு ேருகிறது?

பதில்:
எழுதும் வேட்கை என்ற ஒனறு தனியாகை இல்லை. நம் இதயத்தின
ஆழத்தில உ்்றநத ச�ாறகைள் வேசலைழுநது ேருேதறகு நாம் சகைாஞ�ம்
இடேளிககை வேண்டும். பலை �ேயஙகைளில நம் ேனம் அன்றாட ோழ்க
்கையின தடடுமுடடுச் �ாோனகைளால நிரம்பி ேழிகி்றது. உஙகைள் ேனதில
நீஙகைள் எபவபாதும் ஒரு சேடடசேளி்ய உருோககிகசகைாண்வட இருககை
வேண்டும். அபவபாதுதான முழுவநர கைவிஞனாகை இருககை முடியும்.
ஒரு புலலின நுனியில படரும் பனித்துளி்யவயா, கைண்கைளில
துளிர்ககும் கைண்ணீ்ரவயா கைாண்பதறகு இநத சேடடசேளி மிகைவும்
அேசியம். ஆனால, ச�ய்திகைளும் வகைளிக்கைகைளும் ேருத்தஙகைளும்
கை்ளபபும் எபவபாதும் நம்்ே ஆககிரமித்துகசகைாண்டிருநதால பி்றகு
நாம் எழுதும் ேனநி்லைககைாகை கைாத்துகசகைாண்வட இருககைவேண்டியதுதான.
பாடுசபாருள்கைள் எபவபாதும் நம் அருகில கைாற்்றபவபாலை நிரம்பி
இருககின்றன. அதறகைாகைக கைாத்திருககை வேண்டியதில்லை. ஒரு ோயாஜா
லைககைாரன தன த்லையிலிருநது சதாபபி்ய எடுத்ததும் அதிலிருநது
பு்றாககைள் ேருேது வபாலை, பாடுசபாருள்கைள் எஙகிருநவதா ேரும். முககி
யோன விஷயம் நீஙகைள் ஒரு வேஜிஷியனா, இல்லையா எனபதுதான.
ஆோம், இத்த்கைய ப்டபபு ேனநி்லை்யத் தககை ்ேத்துக சகைாண்டு
பலை கைவிஞர்கைளின கைவி்தகை்ள இ்ையசேளிகைளில எழுதிக சகைாண்டி
ருககி்றார்கைள்

வி.ணமக்ேல் கோலின்
திருவகைாைே்லை்ய பி்றபபிடோகைவும் தற
வபாது ேடடககைளப்ப ேசிபபிடோகைவும் சகைாண்ட
கைவிஞர் ்ேககைல சகைாலின திருவகைாைே்லையில
இருநது சேளிேநத தாகைம் - கை்லை இலைககிய
�ஞசி்கையிலும் ேடடககைளபபு தினககைதிர் ோரப
பத்திரி்கையின ஆசிரியர் சபாறுபபிலும் இருநத
ேர்.
கைடநத ஏழு ேருடஙகைளாகை ேடடககைளபபிலிருநது
ேகுடம் என்ற கை்லை இலைககிய �ஞசி்கை்ய
சேளியிடடு ேருகின்றார். சிறுகை்த கைவி்த என
�ஞசி்கைகைளிலும் இ்ையதளஙகைளிலும் எழுதுகின்ற
்ேககைல சகைாலின, சதானேஙகை்ள மீள் ோசிபபு ச�ய்
கின்ற கை்தகை்ள பரசுராே பூமி எனகி்ற தனது சதாகுதியில
எழுதியிருநதார்.
அவதவபால அண்்ேயில முகைநூலில அேர் எழுதிய கைவி்த ஒனறு
இவயசுநாதரு்டய சிலு்ே ேரைத்்த ேறுோசிபபு ச�ய்து ச�ய்கி
்றது. அநத கைவி்த ச�ம்ேண் ோ�கைர்கைளுககைாகை.
தேவாலய பீடத்தின்
உச்சியில்
சிலுவவயில் தோங்கிய இதயசு
ஆணிகள் கழன்று விழ
கீதழ இறங்கி வநோர்.
எத்ேவை காலமோன்
அவர்
பிறப்பதும
இறப்பதும
உயிர்ப்பதும?
சலிபபின் தேவககள் முகத்தில் ்பேவ
ஆலய வாசலுக்கு வநேவவே
ேடுத்து நிறுத்தியது
பிசாசு.
"தேவ வைநேதை
எங்தக த்பாகிறீர்"?
என்ற அலவகயிடம
"சாத்ோதை உன் அழிவில் இருநது என் ைக்கவை காப்பாறற
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தவண்டும" என்றார் தைசியா.
"கடவுளின் ைகதை
ைக்களிடம இருநது ேபபிக்கதவ நான் ஆலயத்தில் சேண்
புகுநதேன்
இபத்பாதேல்லாம
ைனிேர்கள் எங்கவைக் கண்டல்ல
நாங்கதை அவர்கவைப ்பார்த்து
்பயங் தகாள்கிதறாம.
நாங்கள் அவர்கவை அழிக்கத் தேவவயில்வல
அவர்கள்
ேங்கவைத் ோங்கதை
பிரித்துக் தகாள்கிறார்கள்
அடித்துக் தகாள்கிறார்கள்
அழித்துக் தகாள்கிறார்கள்.
ஆயுேங்கள் ைட்டுைல்ல
இபத்பாது அவர்கள்
்பவடத்ே கிருமிகதை
அவர்கவை அழித்து வருகிறது
ஆைாலும அவர்கள்
திருநதுவோயில்வல.
ஆலயங்கள் பூட்டு
தகாயில்கள் பூட்டு
சகல ைே பீடங்களும பூட்டு
்பாடசாவலகள் இல்வல
அலுவலகங்கள் இயங்கவில்வல
வவத்தியசாவலகள் ைட்டுதை
நிேமபி வழிகின்றை
ைேணங்கைால்
ைேங்கவை விட
கீழாைவர்கைாய்
ைாறிபத்பாை
ைனிேர்கைால்.
உைது வகயில்
முகக் கவசமுமில்வல
ஊசி த்பாட்ட அட்வடயுமில்வல
அேைால் தேவதை
நீர் தவளிதயறுவது
உைக்கு ்பாதுகாபபில்வல.
மீண்டும
ஏறும சிலுவவயில்
ஆணிகளின் பிடியில்
நீர் தோங்குவதே
சிறபபு
உமமிடம
ஓர் விண்ணப்பம
நீர் மீண்டும
சிலுவவ சுைக்க தவண்டும
ைனிேர்களிடம இருநது
எமவைக் காப்பாறற"
சாத்ோனின் த்பச்சில் சத்தியம இருநேவே உணர்நோர்
இதயசு.
சிலுவவயில் இருநது
கழன்று விழுநே
ஆணிகவை மீண்டும
தேடத் தோடங்கிைார்.

முன்பவிட இபசபாழுது கைவி்த �ார்நது பலை சபண்கைள் இ்ை
யத்தில எழுதுகி்றார்கைள். அேர்கைளில ஒருேர் �ம்ோநது்்ற்ய வ�ர்நத
நுஹா இ்ையத்திலும் �ஞசி்கைகைளிலும் கைவி்த சிறுகை்த பத்தி
எழுத்துககை்ள எழுதுகி்ற நுஹா அழகிய ச�ாலலைாடல படிேஙகைள்
நிரம்பிய கைவி்தகை்ள எழுதுகி்றார். இேர் முகைநூலில எழுதிய இயற
்கையின ச�ழு்ே்ய ச�ாலகி்ற ஒரு கைவி்த.
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நம்மவூர்ச் சுத்து்மாத்து

முன்பெல்லாம்

கண்ணதாசன் - பருத்தித்துறை

வான�ாலியில் பேசுவதில் சுத்துமாத்து
நீண்ட காலத்துக்கு முன்னர் இலங்க
வான்னாலியில் நேயர் விருப்பம் என
ன�ாரு நிகழ்ச்சி ஒலி்பரப்பாகியது. ்பா்டல்
நகடக விரும்பு்பவர்களின ன்பயர்க
்ையும், விரும்பும் ்பா்ட்லயும் த்பா
லட்்டயில் எழுதி அனுபபி்னால் அ்த
அநத நிகழ்ச்சியில் நேர்த்து வாசித்துக்
னகாளவார்கள. ்பா்ட்ல விரும்பிக்
நகட்பவர்கைாகக் கிராமத்திலுளை மிக
நமாேமா்னவர்களின ன்பயர்க்ைத் த்பா
லட்்டயில் எழுதி அவர்கள விரும்
பிக் நகடகும் ்பா்டல் எனறு ''நீஙகள
அத்த்்ன ந்பரும் உத்தமர்தா்னா
னோல்லுஙகள '' என்பது ந்பான�
்பா்டல்க்ைக் குறிபபிடடு இநத
நிகழ்ச்சிக்குச் சிலர் அனுபபி ்வப
்பார்கள. அது வான்னாலியில் ஒலி்ப
ரப்பா்ன பினபுதான னதரியும் அது
நவணடுனமனந� ''ஊர்ப ன்படியள''
சிலரால் எழுதிப ந்பா்டப்பட்டது
எனறு. இ்த வான்னாலித் தரபபி்னர்,
அறிவிப்பாைர்கள அறிநதுனகாளவ
தில்்ல.
னகாநரா்னா மு்டக்கம் ே்்டமு்�
யிலிருநத காலத்தில் இதுந்பான�
்பல ேம்்பவஙகள ே்டநத்ன. அ்தவி்ட
நமலதிகமாக இலங்கயிலுளை
வேநதம், சூரியன, ேக்தி, இலங்க
ஒலி்பரபபுக்கூடடுத்தா்ப்னம் எ்னப
்பலவித வான்னாலிகளிலும் னதா்ல
ந்பசியூ்டாகப ்பாடடுக் நகட்பதுந்பால
அ்ைப்்ப ஏற்படுத்தி்னார்கள.
்பணிபுரிகின� இ்டஙகளில் இருநதவாறு
குறிபபிட்ட அ்லவரி்ேயில் ந்பாகும்
்பா்ட்ல விரும்பிக் நகட்பதாகக் கூறித்
தமது வியா்பார நி்லயம் தி�நதிருக்
கி�து, ோஙகள எல்நலாரும் அஙகுதான
நிறகிந�ாம் என்ப்தச் சூேகமாகத் னதரி
வித்தார்கள. ன்பாருளகள நத்வப்படு
நவார் க்்டக்குப பின்னால் வநது
வாஙகலாம் என்ப்தயும் விைம்்பரச்
னேலவினறி நுட்பமாகத் னதரியப்படுத்
தி்னர்.
இதில் சில வர்த்தகர்கள மிகவும்
்கநதர்நதவர்கைாகக் காணப்பட்ட்னர்.
''ஹநலா எஙகிருநது ந்பசுறிஙக...? ன்பாது
மு்டக்கத்தில் என்ன னேய்கிறீர்கள...?''
ந்பான� வான்னாலிக்காரரின உ்ரயா்ட
லுக்கி்்டயில் குறிபபிட்ட க்்டயில்
்பணி புரி்பவர்கள க்்டயில்தான நிறகி
�ார்கள அஙகு ந்பா்னால் ன்பாருளக்ை

வாஙகலாம் என� னேய்தி்ய வான்னாலி
நகடடுக் னகாணடிருப்பவர்களுக்குச்
னேனறு நேர ்வத்த்னர்.
''ோஙகள க்்ட்யப பூடடிவிடடுப
பின்பக்கமாக இருநது வான்னாலியின
்பா்டல்க்ைச் ேத்தமாகக் நகடடு ரசித்
துக்னகாணடிருக்கிந�ாம்'' எனறு கூறுவ
தன மூலம் மக்க்ை அஙகு அ்ைத்த
்னர். இநத நுட்பமா்ன உ்ரயா்டல்
வன்னாலி நி்லயத்தில் இருப்பவர்க

முன்பெல்லாம்
க்க்த்த முகததுடன
நலாடகளை கடந்திருப்பெலாம்!

முன்பெல்லாம்
நல் நணபெரகளுடன
நிமிடஙகளை பெகிரந்திருப்பெலாம்!

முன்பெல்லாம்
அவளைப பெற்றி்�லா
இவளைப பெற்றி்�லா
புரளி ்பெசி இருகக மலாட்டலாம்!

முன்பெல்லாம்
கணணீரததுளிகளை
வீணலாக சிந்தியிருகக மலாட்டலாம்!
முன்பெல்லாம்
நி்ளவப ்பெலால
இரளவப ்பெலால
சு்தந்திரமலாக திரிந்திருப்பெலாம்!

இளவ்பெலால
முன்பெல்லாம்
என்றலாரு கலா்ம்
எல்்லாருககும் இருந்திருககும்!

ஆைலால
முன்பெல்லாம்
இப்பெலாது ஆகிவிட முடி�லா்்த!

அஷ்வினி றையந்தி
கிழக்கு பலகறைக்கழகம்

nrj ;jy ; ...

ளுக்குப புரிவதில்்ல. க்தத்து முடிக்
கும்ந்பாது, ''நீஙகள ந்பாடுகி� ்பா்டல்
ேல்ல இருக்கக்கா... ேல்ல இருக்கு
தணணா'' எனறு கனிவாகப ந்பசி ஏதா
வது ஒரு ேல்ல ்பாடடுப ந்பாடுஙகா எனறு
தநதிரமாக முடித்து விடுகின�்னர்.
இதன மூலம் சுகாதாரத் தி்ணக்க
ைத்தால் அறிவிக்கப்படடிருக்கும் ன்பாது
மு்டக்கம் மிக இலகுவாக முறியடிக்கப்படு
வது்டன நோய்த் னதாற்�யும் ஏற்ப
டுத்தி விடுகி�து.
நேர்்மயாக உளை சில வியா்பாரிகள
தமது க்்டக்ை மு்டக்க காலத்தில் நிரந
தரமாகப பூடடி ்வத்திருநத நி்லயில்
ஒரு சிலர் மடடும் அதிகம் ேம்்பாதித்ததும்
ே்டநதது. ''மு்டக்க காலத்தில் ஏன க்்ட
யில் நிறகிறீர்கள...?'' என� நகளவி்ய
வான்னாலிக்காரர்கள அவர்களி்டம்
நகடகாதது இதில் ன்பரும் கு்�்பா்டாகும்.

கவிதை எனும...

உதிரலா்த ம்ரகள் முகம் பெலாரதது கள்த ்பெசும்
ஈரவ்�ப ்பெருஙகலாடு

நதள்தயின முதுகில சிலவணடின இறகுகளில
பெல்வக நரத்தை சூரி�னகள் மளற�லா்த
உ்த�ஙகளை நிறம்பிரிதது ்்தலாளகவளர�
்தக்தகககும் மயி்லாக அங்க சிலிரதது நிற்கி்றன

நகரந்்தள்யும் பெசளசைக ்கலாடிகளின இைம் பெடரவில
்வற்றிள்த ்தளிரக கரஙகள் எை்தலாகிை
நீரலாழப ்பெருஞ்சுளையில சுழித்்தலாடும் ்தஙகமீன
மள்களை ்மலாதி ்வடிககளவத்தபெடியும்
்தலாளழபபு்தளர வி்ததி�பெடியும்
நீ்ரணியில ்தலாய்வீடு்்தடித துள்ளி ஏறும்
்சைமன வலாலில என பெலா்தணி வழுவலாமலுள்ைது
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எப்பெலாதும் பிளணந்துகிடககும் பெசளசை வலாசைளையில
விடலாது ்பெலாழிந்்தவணணமிருககும் பெனிப பூககளில பெலால�ம்

காரத்்த வைஙகும் னேத்தல் மிை
காயின இ�க்குமதி்ய நிறுத்து
வதறகு முனபு மிைகாய் னேய்்கயில்
ஆர்வத்தி்்ன தூணடும் முயறசி
க்ை ே்்டமு்�க்கிடடு தறந்பாது
15 வீதத்தில் உளை உளோடடு னேத்
தல் மிைகாய் உற்பத்தி்ய அதிலி
ருநது முனநோக்கி ேகர்த்தநவணடும்.
பின்னர்-அதிலும் ேம்பிக்்கயா்ன
முனந்னற�ம் னதரிநத பினந்ன,
இ�க்குமதிக்கு கடிவாைமி்ட னதா்ட
ஙக நவணடும். அவவாறில்்லநயல்,
மஞேளுக்கு அடுத்த ்படியாக மிை
காயும் உணவுத்தடடிலிருநது ஒளி
யத்னதா்டஙகும். இலங்கயின
வ்டக்கு மறறும் வ்டநமறகு க்டற
க்ரநயார பிரநதேஙக்ை உ்�ப
்பா்ன பிரநதேஙகைாக மாற�வும்
அது வழிவகுக்கும்.

எனும் இனனிளசை
நிளறந்து கிடககும்
முடிவுறலா்த இனனிளசை
இருதுருவஙகளின நீடசி�லாை சைந்்ததிகளின
அடர இருத்தலில ்மகஙகளின கருளம
ஏககபபெலாரளவகளை ்தலாஙகிமி்தககிறது
வறணட உ்தடுகளை ஒருமளழததுளி நளைகக்லாம்
அது இனறல்லாவிடில நலாளை நிகழ்லாம்
நகருயிர ்மனி்�ை ்மற்பெரபபு ஊரந்து்கலாணடிருககிறது
சைலாம்பெல ்பெலாருககினபிைவுகளில கனிவின பெலாைம் பெசி� ்தளிரகளை
பிரசைவிகக்வணடி்�
திைமும் அந்்த ்�லாதி உதிதது மளறகிறது
மலாறலாக ஒரு பெலாசிபபெடுளக�லாயினும்
உதித்தலின விழிகள் எனறு ம்ரககூடும்

வரும்
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ஓர் அகதிக்கு
ந�ோபல் பரிசு!

இ்லககி�த்துக்கோன ய�ோபல பரிசு இந்�
ஆணடு �னைோனி�ோ்வச் யைரந்� அ்கதி
ஒருவருககு வழங்கபபட்டுள்்ளது. அபதுல
ரைோக குரனோ எனபது அவரது கப�ர.
அ்கதி்களின �்்லவிதி குறித்தும் குடிய�ற
ைத்துவத்தின (க்கோ்லனிைம்-்கோ்லனித்துவம்)
வி்்ளவு்கள் குறித்தும் ைமரைமறை வி�த்
தில எழுதி�துடன அவறறுககுள் இரக்க
மறை வி�த்தில ஊடுருவ்்ல நி்கழத்தி�
வர எனகிை வ்்கயில அவருககு இந்�ப
பரிசு வழங்கபபடுவ�ோ்க சுவீடனில உள்்ள
ய�ோபல பரிசுக குழு வி�ோழககிழ்ம அறி
வித்�து.
�னைோனி�ோ �ோட்டிலிருந்து அ்கதி�ோ்கப
பு்லம் கப�ரந்து வந்து பிரிட்டனில வசிக
கிைோர 72 வ��ோன குரனோ. ஆஙகி்லத்தில
�னது ப்டபபுக்க்்ள உருவோககுகினைோர.
இ்லககி�த்துக்கோன ய�ோபல பரிசு கபறும்
இரணடோவது ஆபிரிக்க எழுத்�ோ்ளர
இவர. இ�றகு முனனர ்�ஜீரி�ோ்வச்
யைரந்�வரோன யவோல கைோயின்கோ ய�ோபல
பரி்ை கவறை மு�ல ஆபிரிக்கரோகியி
ருந்�ோர.
குரனோவின ''பர்டஸ்'' எனகிை
�ோவல இரணடோம் உ்ல்கப யபோரக்கோ்ல
குடிய�றைத்துவ கிழககு ஆபிரிக்கோ்வப
பறறிப யபசி�து. புக்கர பரிசுக்கோ்கப பரிந்
து்ரக்கபபட்ட பட்டி�லிலும் இடம்கபறறி
ருந்�து.
இஙகி்லோந்திய்லோ அல்லது ஆபபிரிக்க
்கணடத்திய்லோ உள்்ள குரனோவின ்க�ோபோத்
திரங்கள் பணபோடு்கள் மறறும் ்கணடங
்களுககி்டயில, விட்டுச் கைல்லபபட்ட
வோழக்்கககும் வரவிருககும் வோழக்்கக
கும் இ்டய� உள்்ள இ்டகவளியில �ங
்க்்ளக ்கோணகினைன எனகிைோர ய�ோபல
பரிசுக்கோன நிறுவனத்தின �்்லவர ஆன
டரஸ் ஓல்ஸன.
�னககு ய�ோபல பரிசு அறிவிக்கபபட்டி
ருபபது முறறிலும் ஆச்ைரி�மோன விட�ம்
எனறு குரனோ க�ரிவித்திருககிைோர. �ன
னு்ட� இந்�ப பரி்ை ஆபிரிக்கோவுககும்
ஆபிரிக்கர்களுககும் �னனு்ட� ரசி்கர்க
ளுககும் �ோன அரபபணிககினயைன என
றும் அவர உருகியுள்்ளோர.
1960ஆம் ஆணடு அவர ஓர அ்கதி
�ோ்கத் �னைோனி�ோ்வ விட்டுப புைபபட்டு
பிரிட்ட்ன வந்�்டந்�ோர.

படுக்கைப்புண் - Bedsores

வய�ோதிபர்கள் அல்லது முதுக்கலும்பு
ய�ோயினோல போதிக்கபபடுபவர்கள் க�ோடரச்
சி�ோ்க நீணட ய�ரம் படுக்்கயில இருக
கும்யபோது அல்லது அ்ைவில்லோமல,
சு�நி்னவில்லோமல அல்லது வலி்�
உணர முடி�ோமல யபோகும்யபோது அவர
்களுககு படுக்்கபுண்கள் ஏறபட்லோம்.
படுக்்கயில படுத்துகக்கோள்வது,
ைக்க ர �ோற்கோலியில அமரந்து க்கோள்வது
அல்லது நீணட ய�ரம் ்கோலு்ை்கள் அல
்லது பட்டி்கள் யபோனைவற்ை அணிவ
�ோலும் இத்�்்க� புண்கள் ஏறபட்லோம்.

ப்லவீனமோன வ��ோனவர்களி்டய�
இது ஒரு ்கடு்ம�ோன பிரச்சி்ன�ோ்க
இருக்க்லோம்.
அ்வ அந்� �பர கபறுகினை பரோ
மரிபபு �ரத்துடன க�ோடரபு்ட��ோ்க
இருக்க்லோம். அ்ைவறை அல்லது
படுக்்கயில கிடந்� �பர திரும்பவில்்ல
எனைோல, ைரி �ோ்க
அ வ ர து ப டு
க்்க நி்்ல்�
ம ோ றறி , �ல ்ல
ஊ ட் ட ச் ை த் து
மறறும் ய�ோல
ப ர ோ ம ரி ப பு
க்கோடுக்கப பட
யவணடும்,
நீ ரி ழி வு ,
குருதி ஓட்டம்
மறறும் ஊட்டச்
ைத்து கு்ைபோடு
உ ள் ்ள வ ர ்க
ளுககு இ�னோல
அதி்க ஆபத்து
ஏறபடுகிைது.
2 மு�ல 3
மணி ய�ரத்திற
கும் யம்லோ்க ைருமத்திறகு குருதி வழங்கல
துணடிக்கபபடும்யபோது படுக்்கபுண
உருவோகிைது.
ய�ோல இைந்�வுடன, படுக்்கப புண
மு�லில சிவபபு, வலிமிகுந்� பகுதி�ோ்கத்
க�ோடஙகுகிைது, அது இறுதியில ஊ�ோ
நிைமோ்க மோறும். சிகிச்்ை�ளிக்கபபடோ
விட்டோல, ய�ோல உ்டந்து அந்�ப பகுதி
கிருமித் க�ோறறுககு உள்்ளோ்க்லோம் .
ஆழமோ்க மோறும் படுக்்க புண்கள்
எலும்பு வ்ர க�ோறறி்ன ஏறபடுத்�வும்
வோய்பபுணடு. படுக்்கப புணணின
தீவிரம், �பரின உடல நி்்ல மறறும் பிை
ய�ோய்்கள் (நீரிழிவு யபோனை்வ) ஆகி�
வற்ைப கபோறுத்து இ்வ குணம்ட�
�ோட்்கள், மோ�ங்கள் அல்லது ஆணடு்கள்
கூட ஆ்க்லோம்.

கு ண ப ப டு த் து ம் க ை � ல
மு்ைககு சி்லயவ்்ள்களில
அவர்களுககு அறு்வ சிகிச்்ை
கூ ட த் ய � ் வ ப ப ட ்ல ோ ம் .
படுக்்க புண்களுககு எவவோறு
சிகிச்்ை அளிக்க்லோம்.?
போதிக்கபபட்ட பகுதியில
யமலும் அழுத்�ம் உரோய்வு
ஏறபடோமல போது்கோத்�ல. ்கோ�
த்்� சுத்�மோ்க ்வத்திருத்�ல.
�ல்ல ஊட்டச்ைத்்� உறுதி
கைய்�ல. யை�ம்டந்�, போதிக்கபபட்ட
அல்லது இைந்� திசுக்க்்ள நீககு�ல.
யமலும் அவர்களு்ட� வோழக்்க
மு்ையில மோறைங்க்்ளச் கைய்�்லோம்.
உடல எ்ட்� கு்ைத்�ல, குருதி
யில குளுகய்கோஸின அ்ள்வக ்கட்டுப
படுத்து�ல,மறறும் பு்்கபபிடிபப்�
நிறுத்து�ல ஆகி�்வ குணபபடுத்தும்
கை�லமு்ைககு உ�வககூடும்.
குருதி ஓட்டத்்� யமம்படுத்� உ�வும்
இ்லகுவோன உடறபயிறசி்�யும் வழங்க
்லோம்.
சித்த மருததுவம் இ்தற்கான சில
சிகிச்சை்்ைச சசைய்கிறது

* ஆடு தினனோ போ்்ல'' எனறு ஒரு
மூலி்்க இருககிைது அ்�யும் ்கருஞ்
சீர்கத்்�யும், ய�ங்கோய் எணகணய்யில
யபோட்டுக ்கோய்ச்சிக க்கோள்்ளயவணடும்..

இ்� புண்களில பூை்லோம்.
* குப்பயமனி இ்்லயுடன சிறிது
யவபப எணகணய் ்க்லந்து அ்ரத்து
புண்களில பூசிவர படுக்்கபபுண நீங
கும் .
* படுக்்க புண்களுககு எதிரோன
ஒரு அறபு�மோன வீட்டு நிவோரண கபோரு
்ளோகிைது மஞ்ைள். போதிக்க பட்ட இடத்தில
உபபு நீரோல ்கழுவி விட்டு, மஞ்ைள் பூசி
வர்லோம்.
* புண்க்்ள சுத்�ம் கைய்வ�றகு
திரிப்லோ ்கைோ�த்்�யும் ப�னபடுத்�்லோம்
* பச்்ை எணகணய், ்கரபபோன
்�்லம், குப்பயமனி ்�்லம். ்கந்�்க
இரைோ�னம் யபோனை மருந்து்களும் ப�ன
ளிககினைன.
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அந்தச் சூழலில் நேராகப் பார்க்
குமநபாது மக்களின் ்தறகாலிகக்
ககாட்டகககள் க்தரிந்தன. புலி
களின் பக்கம 2 ஆயிரம க்தா்டக்
கம 3 ஆயிரம மக்கள் இருக்கக்
கூடும என நிகனதந்தன். மாகை
3 மணியளவில் அந்த மக்கள்
ோமிருந்த பகுதிகய நோக்கி வந
்தார்கள். அப்நபாதும புலிகள் எமது
காவைரண் பக்கம சுடடுக்ககாண்டி
ருந்தார்கள். இவவாறு மு்தலில்
வந்த மக்களில் சிஙகளம க்தரிந்த
சிைர் ''புலிகள் சிறிய துப்பாக்கிக
ளு்டன் மக்களுக்குள் வருகிறார்
கள் உஙககளச் சுடுவார்கள்''
என்று கூறிச் கென்றார்கள். ோங
கள் அக்த எதிர்பார்ததிருநந்தாம.
பை மக்கள் எஙககளக் குமபிடடுவிடடு பக்ட
யினரின் பகுதிக்குள் கென்றார்கள். மக்களு்டன்
மக்களாக வந்த இரண்டு க்டறபக்ட அதிகாரிகள்
இறுதிவகர புலிகளின் சிகறயில் இருநதிருக்
கிறார்கள். பின்னர் அவர்ககளத திறநதுவிட்ட்தால்
அவர்கள் ்தாஙகள் யாகரன்று மக்களுக்குத
க்தரிவிக்காமல் ே்டநது வந்தார்கள். என்கனக்
கண்்டதும இருவரும ்தஙககள அறிமுகப்படுத
தினார்கள். அவர்ககளப் பின்னரஙகில் நின்ற
எமது பக்ட அதிகாரி ஒருவரி்டம அனுப்பி கவத
ந்தன். அன்றிரவு 7 மணி வகர மக்ககள உள்நள
எடுதந்தாம.
பின்னர் ோஙகள் புலிகளால் ்தாக்கப்ப்டக்கூடும
என்ப்தால் எமது அரணுக்கு அண்கமயில் நின்ற
மக்ககள அந்த இ்டததிநைநய இருக்குமாறு
கூறிநனன். மறுோள் காகையில் உள் நள
எடுப்ப்தாகக்கூறிவிடடு ோஙகள் பாதுகாப்பான
பதுஙகி்டம ஒன்றுக்குள் இரகவக் கழிதந்தாம.
18ஆம திகதி முழு ோளும மக்ககள உள்நள
எடுதந்தாம. மக்ககளப் பயமில்ைாமல் வருமாறு
ஒலிகபருக்கியில் அறிவிததுக்ககாண்டிருநந்தாம.
பை ஆண், கபண் புலிகள் ்தமது புலிச் சீருக்ட
ககளக் கழறறிவிடடு நவறு ொ்தாரண உக்டககள
அணிவக்தக் கண்ந்டன். (க்தாகைநோக்கியூ்டாக)
எனினும அவர்கள் எமது அரணுக்கு அருகில்
வந்தநபாதும அவர்ககள ஒன்றும கெயயாது
மக்களு்டன் அனுப்பிநனாம.
என்கனப் புலிகள் இைக்கு கவக்கக்கூடும என
நிகனத்த என்னு்டன் நின்ற சிப்பாய ஒருவர்
என்கனக் கதிகரயில் இருக்குமாறு கூறிவிடடு
ோன் நின்ற இ்டததில் அவர் நின்றவாறு மக்ககள
அவ்தானித்தார். அப்நபாது அவருக்கு (நகாப்ரல்
அெஙக) கேஞ்சிலும ககயிலும புலிகள் சுட்டனர்.
உ்டநன அவகரப் பின்்தளததுக்கு அனுப்பி
கவதந்தன். உண்கமயில் அந்தச் சூடு எனக்கு
விழுநதிருக்க நவண்டியது.
18ஆம திகதி காகையில் காயப்பட்ட புலி
உறுப்பினர் ஒருவர் மகனவி பிள்களகளு்டன்
இருந்தார். அவர்களுக்கு அன்று காகையில் எனக்
குக் கிக்டத்த காகை உணவான பாகணக்
ககாடுதந்தன். காயப்பட்டவரின் மகனவி மு்தலில்
காயப்பட்டவருக்கு அக்த ஊடடி விட்டார். அன்று
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ஈடுபடடிருப்பது அமபைமா கியிருக்கிறது.
இதில், அதிர்ச்சிகரமான ்தகவல் என்ன கவன்
றால், பாலியல் குறறஙகள் புரிந்தவர்களில் மூன்
றில் 2 பஙகு நபர் கதந்தாலிக்க ம்த குருக்கள்
என்பது்தான்’ என்று குறிப்பி்டப்படடுள்ளது.
இந்த அறிக்கக கவளியாகி உைக அளவில்
கபரும அதிர் வகைககள ஏறபடுததியிருக்கும
நிகையில், இந்த அறிக்கககய கதந்தாலிக்க
திருச்ெகபகளில் பாலியல் சீண்்டல்களுக்கு ஆளா
னவர்கள் வரநவறறுள்ளனர். இது க்தா்டர்பாகப்
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான அகமப்பினர் கூறு
ககயில், இத்தகன ஆண்டுகளாக மூடிமகறக்
கப்பட்ட உண்கம ்தறநபாது, கவளிக்ககாண்டு
வரப்படடிருப்ப்தால் நீதி நிகைோட்டப்படடிருப்ப
்தாகத க்தரிவித்தனர்.
இது க்தா்டர்பாக வததிக்கான் ்தரப்பில் கவளி
யி்டப்படடுள்ள அறிக்ககயில், `பிரான்ஸ் கத

மடடும நூறறுக்கு நமறபட்ட காயப்பட்டவர்
ககள எமது டிரக்ரர்களில் ஏறறி மருதது
வமகனக்கு அனுப்பிக் ககாண்டிருநந்தாம.

புலிகள் வந்தப�ோது ்தோக்கு்தல்
மக்களு்டன் நெர்நது வராமல் சுமார் 60-70
நபர் வகரயிைான புலி உறுப்பினர்கள் க்டல்
்தாவரஙககள விைக்கிக் ககாண்டு களததில்
இறஙகி எமது பக்கம வருவக்த அவ்தானித
ந்தன். புலிகளின் அணி ஒன்று எமகமத
்தாக்க வருவக்த உணர முடிந்தது. ோன் எனது
அணியினரி்டம கூறிநனன். எல்நைாரும
பாதுகாப்பாக நிகைகயடுததுக்ககாள்ளுஙகள்
அவர்கள் ்தாக்க வருகிறார்கள். அவர்கள்
கேருஙகி வந்த பின்னநர ்தாக்கு்தகைத
க்தா்டஙக நவண்டும. இல்ைாவிட்டால் ்தப்பி
ஓடிவிடுவார்கள் - என்று கொன்நனன்.
அந்த அணி எமக்கு அருகாக வந்ததும
்தாக்கு்தகை க்தா்டஙகிநனாம அதில் 60
நபருக்கு நமல் ககால்ைப்பட்டனர் (அஙகிருநது
வந்தவர்கள் ்தாக்கிய்தாகநவா, பக்டயினர்
்தாக்கியநபாது திருப்பித ்தாக்கிய்தாகநவா க்தரிவிக்கவில்கை. கவள்களக் ககாடியு்டன்
வந்தார்கள் என்றும குறிப்பி்டவில்கை).
பின்னர் ந்தடிப்பார்த்தநபாது அதில் புலித
ந்தவன், ேந்டென் ஆகிநயாரும அ்டஙகியி
ருந்தக்த அறிநந்தாம. ேந்டெனின் பாக்கில்
இருநது காநொகைப் புத்தகஙகள், ஒரு
வாகனாலிப் கபடடி என எடுதந்தாம. அந்த
வாகனாலிப் கபடடிகய எமது பக்டததுகற
அலுவைகப் பகுதியில் ஒரு நிகனவுச் சின்ன
மாகப் பததிரப்படுததிநனாம. புலிகள் வீசிச்
கென்ற பை ஆயு்தஙககள எடுதந்தாம. அவற
றில் பை இைஙகக பக்டயினரி்டநம இல்ைா்த
ஆயு்தஙகளாகும. 19ஆம திகதி பிரபாகரன்
மறறும பைரின் உ்டைஙகள் கிக்டத்த்தாக
அறிநந்தன்.
30 வரு்ட ககாடூரப் நபார் முடிவுக்குக்
ககாண்டுவரப்பட்டது எனக்கு மகிழ்ச்சிகயத
்தருகிறது. இந்தக் காை கட்டததில் வாழ்ந்த்தற
காக ோன் கபருகமப்படுகிநறன் - என்று
அவர் அந்தச் கெவவியில் க்தரிவிததிருக்கிறார்.

ந்தாலிக்க திருச்ெகபகளில் ேக்ட கபறறுள்ள
பாலியல் குறறஙகள் குறிதது நபாப் ஃபிரான்சிஸ்
நவ்தகன க்தரிவிததிருக்கிறார். அந்த அறிக்
ககயில் குறிப்பி்டப் படடிருந்த ்தகவல்ககளக்
கண்டு, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக அவர்
மனம வருநதினார்’ என்று குறிப்பி்டப்படடுள்ளது.
நபாப்பாண்்டவர் மனமவருநதுவதும பாதிக்
கப்பட்டவர்களுக்காகப் பிரார்ததிப்பதும மட
டுநம இ்தறகுத தீர்வாகிவி்டாது. குறறமிகழ்தத
்தவர்கள் முகறயான குறறவியல் விொரகணக
ளுக்கு உடபடுத்தப்படடுத ்தண்டிக்கப்படுவதும,
இத்தககய பாலியல் குறறஙகளுக்குத தூண்டு
்தைாக இருக்கும கதந்தாலிக்க ம்தகுருமார்கள்
திருமணம கெயயக்கூ்டாது என்கிற கேறிமு
கறகய மீளாயவுக்கு உடபடுததி இந்தப் பிரச்சி
கனக்கு நிரந்தத தீர்வு ஒன்கற ஏறபடுத்த
முயறசிப்பதும முக்கியம.
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ளிந�ொச்சி மருத்துவமனையில் மருத்து
கி
வர்கள், தொதிமொர, ஏனைய ஊழியர்கள்
எை அங்கிருக்கின்ற 65 சத வீதமொை ஊழியர்கள்

சிங்்களவர்களொ்க இருக்கின்றைர. 100 சதவீதம்
தமிழர்கள் வொழும் கிளிந�ொச்சியில் இவவொறு
சிங்்கள ஊழியர்களொல் அநத மருத்துவமனை
நிரம்பியிருப்பதொல் ந�ொயொளர்கள் நமொழிப பிரச்
சினையொல் சிரமப்படுகின்றைர. தமிழ்ப பிரநதச
அலுவல்கங்்கள் சிங்்களவர்களொல் இவவொறு நிரப
்பபடுவதொல் ந்பொது மக்்கள் ந்பரும் சிரமப்படு
கின்றைர எை �ொடொளுமன்ற உறுபபிைர சிறீ
தரன �ொடொளுமன்றத்தில் ்கொடடமொை உனர
ஒனன்ற நி்கழ்த்தியிருநதொர.

தமிழ்த் ததசியவாதிகள்
கவனம் ககாள்்ள தவண்டும்
வடக்கு மொ்கொணத்தில் வருடொ வருடம் ்கணிச
மொை தமிழ் மருத்துவர்கள் ்பல்்கனலப ்படிபன்ப
முடித்துக்ந்கொண்டு நவளிநயறுகின்றைர. ஆை
ந்பொதிலும் அவர்கள் யொருநம கிளிந�ொச்சி, முல்
னலத்தீவு மொவடடங்்களில் ்கடனமயொற்ற விரும்பு
வதில்னல. தீவுப ்பகுதி்களில் ்பணியொற்றக்கூட
விரும்புவதில்னல. அவவொறு ்பணியொறறும் ஒரு
சிலரும் அனதப ந்பரும் சொதனையொ்கநவ குறிப
பிடுகி்றொர்கள். அதிலும் குறிப்பொ்க அக்்கரொயன,
பூ�்கரி ந்பொன்ற ்பகுதி்கனள அ்றநவ விரும்பு
வதில்னல. இநத நினலயில் இநதப ்பகுதி்களில்
சிங்்கள மருத்துவர்களும், சிங்்கள ஊழியர்களும்
நசனறு நசனவ புரிகின்றைர.
ந்பொர முடிவுற்ற பின தொதியர ்பயிறசிக்்கொ்கக்
கிளிந�ொச்சி, முல்னலத்தீவு மொவடடங்்களில்
மொத்திரம் ்க.ந்பொ.த உயரதரத்தில் ்கனலபபிரிவில்
சித்தியனடநத மொணவர்களுக்கு விநசட சலுன்க
வழங்்கப்படடது. ஆைந்பொதும் யொருநம அதறகு
முனவரவில்னல. இனதவிட நேரமன நரக்
ந்பொன்ற நதொழில்நுட்பப ்பயிறசி நினலயங்்கள்
கிளிந�ொச்சியில் அனமக்்கப்படடிருக்கின்றை.
அதில்கூட கிளிந�ொச்சி மொணவர்கள் இனணநது
்கல்வி ்கற்கொத நினலநய இருக்கி்றது.
மடடக்்களபபு, அம்்பொன்றப ்பகுதி்களில் இருநது
கிளிந�ொச்சிக்கு வநது முஸ்லிம் மொணவர்கள்
அதி்களவில் இங்கு ்கல்வி ்கறகின்றைர. யொழ்ப்பொ

ண த் தி லு ள் ள உ ய ர
நதொழில்நுட்பக் ்கல்லூ
ரியின நினலயும் இது
த ொன . வ ட ம ொ்க ொண
சன்ப இயங்கிய ்கொலத்
திலும் இதுவிடயத்தில்
ம க் ்க ள் ம ய ப ்ப ட ட
நவனலத்திடடம் எது
வும் முனநைடுக்்கப்பட
வில்னல.
இ து வி ட ய த் தி ல்
தமிழர மத்தியில் �ல்ல
விழிபபுணரனவ ஏற்ப
டுத்தநவண்டும். அதற
்கொை முனநைடுபபு்க
னளத் தமிழ் அரசியல்
வ ொ தி ்க ளு ம் ்க ல் வி
மொன்களும் முனனவப
்பநத சரியொைது. ஆைொல்
இநத அரசியல்வொதி்க ளிடநமொ, ்கல்விமொன்க
ளிடநமொ இது சொரநத தரவு்கள் எனவயும் நச்க
ரிக்்கப்படொதது மி்கப ந்பரிய குன்ற்பொடொகும்.

கிளிக�ாச்சி மாவட்ட
உறுப்பினரின் க்டப்்ாடு
ந்பொர முடிவுற்றதும் 2010இலிருநது கிளி
ந�ொச்சி மொவடட �ொடொளுமன்ற உறுபபிைரொ்க
இருப்பவர சிறீதரன. 2010, 2015 நதரதல்்களில்
நவறறி ந்பற்றதன பினைர கிளிந�ொச்சி மொவடட
�ொடொளுமன்ற உறுபபிைர என்ற வன்கயில்
இவறன்ற அவர ஒழுங்கு்படுத்தியிருக்்கநவண்டும்.
அதிலும் 2015-2019 �ல்லொடசிக் ்கொலத்தில்
இவறன்ற �ன்றொ்கநவ ஒழுங்கு நசய்திருக்்க முடி
யும். 2020 நதரதலில் யொழ். மொவடடத்தில் அவர
நதொற்கடிக்்கப்படடந்பொதும் கிளிந�ொச்சி மொவடட
மக்்கநள அவனர நவல்ல னவத்தொர்கள். எைநவ
கிளிந�ொச்சி மொவடட மக்்களுக்கு அனைத்னதயும்
நசய்து ந்கொடுக்்கநவண்டிய ்கடப்பொடு சிறீதர
னுக்ந்க உண்டு.
இவவொ்றொைநதொரு விடயத்னத �ொடொளுமன
்றத்தில் ந்பசும் அளவுக்குத் தமிழ்த் நதசியவொதி
்கநளொ, �ொடொளுமன்ற உறுபபிைர்கநளொ குறிப்பொ்க

சம்்பநதன, விக்நைஸ்வரன, ்கநேநதிரகுமொர
ந்பொனைம்்பலம், சிறீதரன ந்பொன்றவர்கள் தமிழ்த்
நதசியத்னத விடடுக்ந்கொடுக்்கொது தமிழ் மருத்து
வர்கனளயும் மருத்துவத் துன்ற சொரநதவர்கனள
யும் தமிழ் மக்்களுக்குச் நசனவயொற்ற வருமொறு
அன்றகூவல் விடுத்திருக்்கநவண்டும்.
தமிழ் மருத்துவர்களும் தொதிமொரும் கிளி
ந�ொச்சி மக்்களுக்குச் நசனவ நசய்ய வர மறுப
்பது என்பதுகூடத் தமிழ்த் நதசியம் ந்பசுகி்ற அர
சியல்வொதி்கள் தமிழ்த் நதசியத்தின முக்கியத்து
வத்னத மக்்களுக்கு உணரத்தவில்னல எனந்ற
அரத்தப்படும்.
அரனசப ந்பொறுத்தவனர மருத்துவர்களும்
தொதி்களும் இல்லொது மருத்துவமனை ஒனன்ற
இயக்்கமுடியொது. நசனவ நசய்்பவர்கள் தமிழரொ,
சிங்்களவரொ என்பதறகு அப்பொல் இநதப பிரநத
சங்்களில் ்பணியொற்ற தயொரொ்க இருப்பவர்கனளநய
அவர்கள் நியமிக்கின்றைர. இது தவறு என்றொல்
தமிழ்த்நதசிய அரசியல்வொதி்கள் அதற்கொை
மொறறு ஏற்பொடனட சிநதித்து முடிநவடுக்்க
நவண்டும். அதறகு முனைர தறந்பொது நியமிக்்கப
்படடுள்ள சிங்்கள அலுவலர்கள் தமிழ் ்படித்து
விடவும் வொய்பபு்களுண்டு.

'b];d p" g pu pau ;fSf;F
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ஆங்கிலத் தினரப
்படக் ்கனலய்கமொை
டிஸ்னி தைக்ந்கனந்ற
ந்பரும் இரசி்கர ்பட
டொளத்னத உருவொக்கி
ன வ த் தி ரு க் கி ்ற து .
ந்கொள்னள அழகும்,
வரணேொலமும் ந்கொண்
டனமநத டிஸ்னிக்ந்கயுரிய தினரப ்படங்்களின ்பொல் ஈரக்்கப்படடவர்களும்
்பலர. இநத நினலயில் இநத வருடத்தில் எஞ்சியுள்ள 2 மொதங்்களிலும், அடுத்த
வருடத்திலும் தைது தயொரிபபில் எனநைனை தினரப்படங்்கள் நவளியொகும்
எனறு ''டிஸ்னி'' ்கனலய்கம் அறிவித்துள்ளது. இதில் டிஸ்னியின தயொரிப
பு்கள் மடடுமல்லொது, சமீ்பத்தில் அது வினலக்கு வொங்கிய டநவண் டியத்
நசனசுரி ந்பொக்ஸின தயொரிபபு்களும் இநத அறிவிபபில் இடம்ந்பறறுள்ளை.
இதில் 'அவதொர' ்படத்தின இரண்டொம் ்பொ்கமும் அடக்்கம்.
ந்கொநரொைொ நினலயும், அதைொல் ஏற்படடிருநத தினரயரங்்க முடக்்கமும்
ந்கொஞ்சம் ந்கொஞ்சமொ்க சுமூ்க நினலனய எடடிவரும் நினலயில் இதுவனர

நவளியிடொமல் ஒத்தி னவத்திருநத தினரப ்படங்்கனள டிஸ்னி
நவளியிடத் திடடமிடடுள்ளது. இதன்படி, ஒக் நரொ்பர
22ஆம் தி்கதியனறு ''தி லொஸ்ட டயூல்'', ஒக்நரொ்பர 29ஆம்
தி்கதியனறு ''ரொனஸ் ்கொன ரொங் �வம்்பர 5 - எடரைல்ஸ்,
�வம்்பர 26இல், என்கொனடநடொ, டிசம்்பர 10இல் நவஸ்ட
னைட ஸ்நடொரி, டிசம்்பர 24இல் தி கிங்ஸ் நமன ஆகிய
தினரப்படங்்கள் அடுத்தடுத்து நவளியொ்க இருக்கின்றை.
இனதத் நதொடரநது 2022ஆம் ஆண்டுக்்கொை நவளியீடு்களும்
அறிவிக்்கப்படடிருக்கின்றை. அதன்படி, ந்பபரவரி 11இல்,
நடத் ஆன தி ன�ல், மொரச் 11இல் டரனிங் நரட, மொரச்
25இல் நடொக்டர ஸ்டநரஞ்ச்: மல்டிநவரஸ் ஒவ நமடைஸ்,
நம 6இல் நதொர: லவ அண்ட தண்டர, ேூன 17இல் னலட
இயர, ேூனல 8இல் பிளக் ந்பநதர: வ்கொண்டொ ந்பொநரவர,
ஒக்நரொ்பர 7இல் பிநளட, �வம்்பர 11இல் தி மொரவல்ஸ்,
இறுதியொ்கப ந்பரும் எதிர்பொரபபுடன உள்ள அவதொர 2ஆம்
்பொ்கத்னத டிசம்்பர மொதம் 16ஆம் தி்கதியிலும் நவளியிட
இருக்கி்றது டிஸ்னி.

இவ்விதழ் யாழ்ப்பாணம் இல. 551ஏ கஸ்தூரியார் வீதியிலுள்ள கிறீன் மீடியா கவுஸ் பிரை. லிமிட்டட நிறுவனத்தின் ்பணிமரனயில் தயாைாகி 09.10.2021
அன்று வவளியி்டப்பட்டது. வதா்டர்பு :0214927781

