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த விர் இல்யம் திருப்பூர் http://texlords.wordpress.com/ன்ம
கபரில் தலர்ட்ப்ஸ் ல் 2009
ுரய ோ ம் ழு த்
க ோைங்கிதனன்.
ைந் நோன்கு ஆண்டு ரோ ப்ரோக் ரில்
த விர் இல்யம் http://deviyar-illam.blogspot.com/ ன்ம
கபரில் ழுதி லருகின்தமன்.
அனுபலம், கசய்தி ள், ட்டுர, சமூ ம், பணக் ட்டுர,
ஆன்மீ ம், கநடுங் ர , மிழ்நோட்டு அசில், இந்தி
அசில், சர்லத ச அசில், ஈறம் சோர்ந் லயோறு, மிறர்
லயோறு, குறந்ர ள் குறித் க ோைர் நிரனலரய ள்
ன்று அரனத்து ப்பு விசங் ரரயும் னக்குத் க ரிந்
கோழியில் ழுதி லந்துள்தரன்.
2013 ஆம் ஆண்டு ன் மு ல் புத் ம் கலளிோனது. 4 மிழ்
மீடிோ கலளியிட்ைோர் ள். அந் ப் புத் த்தின் கபர் ைோயர்
ந ம். திருப்பூர் லோழ்வில் குறித்து அயசும் அனுபலத்
க ோைர் சோர்ந்
ட்டுர ளின் க ோகுப்பு. இந் ப் புத் ம்
மிழின் முக்கி இ றோன ஆனந் வி ைன் லருைந்த ோறும்
அலர் ள் கலளியிடும் இர்புக்கில் 2013 ஆம் ஆண்டின்
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சிமந் பத்து புத் ங் ளில் என்மோ த ர்ந்து டுத் ோர் ள்.
அடுத்து ல்வி குறித்து ழு ப்பட்ை ட்டுர ள் அைங்கி
க ோகுப்பு புத் லடிவில் ல ோத்துக் க ோண்டிருக்கின்மது.
அகரிக் ோவில் இருந்து கலளி லந்து க ோண்டிருக்கும்
லரயத் மிழ்
இரண
பத்திரிக்ர யில்
“எரு
க ோழிற்சோரயயின் குறிப்பு ள்” ன்ம க ோைர் லோந்த ோறும்
(2014)
கலள்ளிக்கிறர
அன்று
திருப்பூர்
க ோழியோரர் ரரப் பற்றி அயசும் லோழ்வில் க ோைோ
ைந் 19 லோங் ரோ லந்து க ோண்டிருக்கின்மது. இதுவும்
புத் ோ ோம லோய்ப்புண்டு.
ைந் 2014 நலம்பர் லரக்கும் நோன் ழுதி ரயப்பு ளின்
ண்ணிக்ர 682, லந் விர்சனங் ளின் ண்ணிக்ர
11,500. த விர் இல்யம் லரயபதிரல போர்ரலயிட்ை
போர்ரலோரர் ள் படித் பக் ங் ளின் ண்ணிக்ர 10
யட்சம்.
ைந் இருபது லருைங் ரோ திருப்பூரில் ஆய்த் ஆரை
ற்றுதி துரமயில் பணிோற்றி ைந் ந் ோண்டு ரோ எரு
நிறுலனத்தில் கபோது தயோரோ (GENERAL MANAGER)
உற்பத்தித் துரமயில் பணிோற்றிலருகின்தமன்.
ரனவி கபர் ோ வி. இரங் ரய லணி வில் பட்ை ோரி.
னக்கு த ோழிோ , ன் ழுத்துக்கு லோசகிோ
குடும்பத்தின் இல்யத் சிோ
இருக்கின்மோர். ங் ள்
இட்ரைக்குறந்ர ளின் கபர் ர்ஷிணி, துர்க் ோ த வி,
ரைக்குட்டியின் கபர் சங் ரி த வி. முரமத ஆமோம்
லகுப்பு ந் ோம் லகுப்பு படித்துக் க ோண்டிருக்கின்மோர் ள்.
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குறந்ர ள் மூலருக்கும் ன் ழுத்து, இரணத்தில்
கசல்பட்டுக் க ோண்டிருப்பது, நோன் ர க்குறித்து
ழுதுகின்தமன் தபோன்ம அரனத்து விபங் ளும் மி
நன்மோ தல க ரியும்.
மூலரும்
ன்ரன
ழுத் ோரன்
ன்று
ன்ரன
எப்புக்க ோள்ரவில்ரய.
ோணம் அலர் ள்
ணினி
பன்படுத்தும்
தநத்ர
நோன்
ைன்
த ட்பத
அலர் ளுக்குண்ைோன பிச்சரன. மூலரில் இருலருைன்
சமூ த்ர ப் பற்றி இங்குள்ர அசில் அலயத்ர ப் பற்றி
அயசி ஆோய்லத ன் கபோழுது தபோக்கு ளில் என்று. அந்
அரவுக்கு அலர் ரர ச நண்பர் ரோ ோற்றுலதில் கலற்றி
அரைந்துள்தரன். ப்தபோது தபோய ன் ரனவி அலள்
சின்னலட்ைத்ர கலளித லோல் இன்னமும் அைம்
பிடித்துக் க ோண்டிருக் குறந்ர ள் மூலருைனும் தசர்ந்து
அலர யோய்ப்பத ங் ளின் முக்கி கபோழுது தபோக் ோ
உள்ரது.
நோன் லோழ்ந்து லந்
லோழ்க்ர , நோன் லோழ்ந்து
க ோண்டிருக்கும் லோழ்க்ர , இ ன் லழித நோன் போர்த்
சமூ ம் இ ன் மூயோ கபற்ம போைங் ள், நோன் கபற்ம
ோக் ம் ற்றும் நோன் உணர்ந்து க ோண்ைரல ரர இங்த
ட்டுர ரோ “பத்த ோடு லோறப் பறகிக் க ோள்” ன்ம
கபரில் உங் ளுக்கு க ோகுத்து க ோடுத்துள்தரன்.
எவ்கலோரு ட்டுரக்கும் கீதற நோன் ழுதி த திர
குறிப்பிட்டு உள்தரன். அ ன் மூயம் அந் சம்பலம் நைந்
ோயத்ர உங் ரோல் எப்பிட்டுக் க ோள்ர முடியும்.
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இதில் உள்ர எவ்கலோரு ட்டுர ளிலும் நீங் ளும் லோழ்ந்து
இருக் க்கூடும்.
சமூ ம்
சோர்ந்
ட்டுர ளில்
குறிப்பிைப்பட்டுள்ர முக்கி பிச்சரன ள் அரனத்தும்
உங் ள் லோழ்க்ர தோடு ட்டுல்ய உங் ள் ரயமுரமயின்
லோழ்க்ர ரயும் போதிக் க்கூடி அம்சோகும்.
நடுத் லர்க் த்தின் அங் த்தினோன நோம் த ோ என்றுக் ோ
பந்து தினந்த ோறும் நம் இருப்ரப
ோப்போற்றிக்
க ோள்ரத் ோன் தபோோடிக் க ோண்தை இருக்கின்தமோம்.
த் ரன சமூ ம் சோர்ந் பிச்சரன ள் நம்ரச் சுற்றி
நைந் ோலும் நக்கு அது நைக்கும் லரயிலும் நோம்
அரனத்ர யும் கசய்தி ரோ தல போர்த்து பறகி விட்தைோம்.
இது ோன் நம் லோழ்க்ர யின்  ோர்த் ம்.
உணர்ந்து படியுங் ள். உங் ள் உள்ரத்தில் த ோன்றும்
ண்ணங் ரர மக் ோல் னக்குத் க ரிப்படுத்துங் ள்.
நட்புைன்
த ோதிஜி திருப்பூர்.
09.12.2014
JOTHI GANESAN
E Mail – texlords@gmail.com
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2013 ஆம் ஆண்டு.
நலம்பர் ோ ம் ன்று
ோன்
நிரனகின்தமன். துல்லிோ அந் நோள் ன் நிரனவில்
இல்ரய. அதுகலோரு ஞோயிற்றுக் கிறர. ரனவியும்
குறந்ர ளும் தி தூக் த்ர நிம்திோ அனுபவித்துக்
க ோண்டிருந் ோர் ள். ப்தபோதும் தபோய ன் இரணப்
பணம் க ோைங்கிது.
நோன் திருப்பூரில் பணிபுரியும்
சூறலில் ன்னோல் முழுரோ ழு முடிலதும், அதி
தநம் இரணத்திற்கு எதுக்
முடிலதும் ஞோயிற்றுக்
கிறர ளில் ட்டுத. எவ்கலோரு ஞோயிற்றுக் கிறர ளில்
ழு ப்பட்ைது
ோன் ன் அரனத்து லரயபதிவு
ட்டுர ளும் ன்பர
நோன் உங் ளுக்கு கசோல்லித்
க ரிதலண்டிதில்ரய ோதன?
ோணம் த விர் ள் தூங்கி பின்பு ோன் ணினி ன்
ர க்கு லரும். அப்தபோது ோன் சீனிலோசன் உருலோக்கி
இருந் மின் நூல் ரம் குறித்து அலர் அறிமு ப்படுத்தி
ழுதி லோச ங் ள் ன் ண் ளுக்கு க ன்பட்ைது.
மிழ் கோழி குறித்து, அ ன் ஆக் பூர்லோன லரர்ச்சிக் ோன
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சிந் ரன ரர ங்கு படித் ோலும் லர் ழுதி இருந் ோலும்
அ ரன ன் மு நூலில், கூகுள் ப்ரஸ்ல் பகிர்ந்து
விடுலதுண்டு.
ோதோ எருலரின்
ண் ளுக்கு க ன்படும் ங்கிருந்து
உ விக் ம் கிரைக்கும் ன்தம நம்ோல் யூகிக் முடிோது
அல்யலோ? அதிர்ஷ்ைலசோ சீனிலோசன் அலர் அரயதபசி
ண் க ோடுத்து இருந் ோர்.
தினந்த ோறும் நோன் பணிபுரியும் க ோழிற்சோரயயில்
ஆயிக் ணக் ோன தபர் ரர ர ோளுல ோல் புதி
நபர் ளுைன் உரோடுலது ன்பது னக்கு ப்தபோது
இல்போன ோரிம். உள்ளூர் ண் ன்ப ோல் தபசிவிையோம்
ன்ப ற் ோ
அலர
அரறத்த ன்.
ஆச்சரிம்
ன்னகலன்மோல் சீனிலோசனின் கசன்ரன அலுலய ம்
லோயியோ அப்தபோது அலர் இருந் அகரிக் ோவிற்கு அந்
அரறப்பு கசன்மது
நோன் தபசி சிய நிமிைங் ளில் நீண்ை நோள் பறகிலர் தபோய
அலர் தபசி தபச்சுக் ள் னக்கு நம்பிக்ர அளித் து.
அப்தபோது அலர் உருலோக்கியிருந் மின் நூல் ரம் ன்பது
அலருக்கு போதி நம்பிக்ர ர ோன் க ோடுத்து இருந் து.
அலர் தபச்சில் சற்று தசோர்வு க ரிந் து. அலரின் குடும்ப
பின்புயத்ர யும் விசோரித் பின்பு நிச்சம் இலருக்கு நம்ோல்
ஆன உ விர கசய் தலண்டும் ன்று ன் னதில்
த ோன்றிது.
உற்சோ த்துைன் அலர் கசல்போடு ரர போோட்டிதனன். ன்
லோர்த்ர ள் அலருக்கு இனம் புரிோ உற்சோ த்ர
ந்து
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இருக் தலண்டும் ன்பர அலர் க ோைர் உரோைலின்
லோயியோ புரிந்து க ோண்தைன். ―நோன் உங் ள் பின்னோல்
இருப்தபன்‖ ன்று உறுதிளித்த ன்.
னக்கு
ணினி சோர்ந் க ோழில் நுட்பங் ள் துவு
க ரிோது. அதில் ஆர்லமும் இல்ரய. எரு ணி தநத்தில்
ஆயிம் லோர்த்ர ள் ன்மோலும் அசோல் குறந்ர ள்
க ோந் ரல கபோறுத்துக் க ோண்டு னதில் ஏடும் தல ோன
தோசரன ரர ரைப்படிக்
ட்டும்
ோன் க ரியும்.
அ ன்படி ன் கநருக் டிோன பணிச்சூறலுக்கிரைத
சீனிலோசனுக்கு அளித் லோக்குறுதியின்படி ன் மு ல் மின்
நூரய ோரித்துக் க ோடுத்த ன்.
“ஈறம் -- லந் ோர் ள் கலன்மோர் ள்” டிசம்பர் 19 2013 அன்று
கலளியிைப்பட்ைது.
எரு ோரிம் க ோைங்கி முடியும் லரக்கும் அது ன்ரனப்
கபோறுத் லரயிலும் மு ல் பிசல சோச்சோம்
ோன்.
எவ்கலோரு
ோரித்ர யும்
முழு
அர்ப்பணிப்புைன்
க ோைங்குதலன். எவ்கலோரு நோளும் புதி நோரோ த்
ருதுதலன். அர த க ோைர்தலன்.
சீனிலோசன் ன் விருப்பத்ர சரிோ நிரமதலற்றினோர். ன்
மு ல் மின் நூலுக்கு நோன் திர்போர்க் ோ
லதலற்பு
கிரைத்து. லரயபதிவு மூயம் னக்கு கநருக் ோன
க ோைர்பில் இருந்
பயருக்கும் மின் நூல்
ரத்ர
க ரிப்படுத்துலதில்
ன்னோல்
முடிந்
அரவுக்கு
கசல்படுத்தி ோண்பித்த ன்.
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நோன் சீனிலோசனிைம் க ோடுத் லோக்குறுதியின் படி ன்
த விர் இல்யம் லரயபதிவில் கலளிோன ட்டுர ரர
க ோகுத்து அடுத் டுத்து நோன்கு மின் நூல் ரர அளித்த ன்.
ல்யோ நூல் ளுக்கும் கசோல்லிக் க ோள்ளும் அரவிற்கு
லதலற்பு கிரைத்து.
இது தபோதும் ன்று நிறுத்தி
விட்தைன்.
ஆனோல் க ோைர்ந்து மின் நூல் ரத்தில் கலளிோகிக்
க ோண்டிருந்
எவ்கலோரு மின் நூல் ரரயும் எரு
லோச னோ
லனித்துக் க ோண்தை லந்த ன். கலகு ன
ழுத் ோரர் ள் ன்கிம ரீதியில் மின் நூல் ரத்திற்கு ஆ வு
ருகின்தமோம் ன்கிம லர யில் உள்தர லந் லர் ளின்
உண்ரோன மு த்ர யும் லனித்துக் க ோண்தை ோன்
லந்த ன்.
ரம் க ோைங்கி எரு லருைம் முழுரோ முடிந்து அந்
கலற்றிரக் க ோண்ைோடிலர் ளுக்கு ன் லோழ்த்து ரர
க ரிவித் த ோடு சமீபத்தில் கலளிோன இதில் பங்க டுத்
இரரர் குழுவினர் பட்டிரயப் போர்த் தபோது னக்கு
ஆச்சரிம் அதி ோனது. இதில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ர
எவ்கலோருலரும்
ணினி சோர்ந்
துரமயில்
ோன்
பணிோற்றிக் க ோண்டிருக்கின்மோர் ள். கன்கபோருள்
துரமயில் தலரய கநருக் டி இருந்
தபோதிலும்
அடிப்பரையில் எருவி
சு லோசி ரோ
ோறிவிடும்
பயரயும் போர்த்
ோணத்தினோல் இந்
ர ஆக் த்திற் ோ
உரறத் அத் ரன தபர் ளின் முழு விபத்ர யும் படித்து
முடித் தபோது ஆச்சரிோ இருந் து.
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இத் ரன தபர் ள் இ ற்குப் பின்னோல் இருக்கின்மோர் ரோ?
ன்று ண்ணம் ன்னுள் உருலோனது.
இலர் ளின் ைந் எரு லருை உரறப்பிற்கு நம்ோல் முடிந்
எரு உ விரச் கசய் தலண்டும் ன்று த ோன்றிது.
சீனிலோசனிைம் தபசிதனன்.
ந் திர்போர்ப்பும் இல்யோல் மிழ் கோழிர அடுத்
ட்ைத்திற்கு ந ர்த்திக் க ோண்டிருக்கும் பய ஆயிம்
மிறர் ரரப்
தபோய
இதில்
பட்டிலிட்டுள்ர
எவ்கலோருலரும் ங் ள் குடும்பத்தினர் எத்துரறப்தபோடு
ங் ள் கநருக் டிோன பணிச்சூறலுக்கிரைத ங் ரோல்
முடிந் பணிரச் கசய்து உள்ரோர் ள்.
இதில் உள்ர அத் ரன தபர் ளுக்கும் குடும்ப ைர ள்
உள்ரது. கபோருரோ ோ சலோல் ள் உள்ரது. டுரோன
பணிச்சூறலில் ங் ரர க் ரலத்துக் க ோள்ர தபோோடிக்
க ோண்டு ோன் இருக்கின்மோர் ள்.
ஆனோல் எத எரு வித்திோசம். ோங் ள் லோழும் தபோது
 ோலது என்ரம ோங் ள் லோழும் சமூ த்திற்கு எழுங் ோ
கசய்து க ோடுத்து விட்டு ந ர்ந்து விை தலண்டும் ன்பதில்
முரனப்போ உள்ரனர். அலலருக்கு க ரிந் லர யில்
த ோகலோரு லர யில்
ங் ள் சமூ ப் பணிர
சிமப்போ தல கசய்து உள்ரனர்.
எருலர் உருலோக் ப்பட்ை பரைப்பு ன்பது ோகி லடிவில்
இருந் ோல் கூை ோயம் மந்து விை லோய்ப்புள்ரது. ஆனோல்
இரணம் ன்பது இன்னும் ஆயிம் ஆண்டு ளில்
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ோரோன ோற்மங் ரர சந்தித் ோலும் ோதோ எருலரின்
பரைப்பு ற்கமோருலர் போர்ரலயில் பைத் ோன் தபோகின்மது.
மிழ் கோழி அழிந்து விைப் தபோகின்மது தபோன்ம
கூக்குல் ரரத்
ோண்டியும் லணி
ரீதிோன சோத்திக்
கூறு ள் இந் கோழிர லோற ரலத்துக் க ோண்டு ோன்
இருக் ப் தபோகின்மது. இந் க் குழுவினர் உரறப்பில் கலளி
லந்துள்ர அத் ரன மின் நூல் ளும் இந் த் ரம் லோயியோ
ோதோ எருலர் ண்ணில் பட்டுக் க ோண்தை ோன் இருக் ப்
தபோகின்மது.
இன்னும் நோரயந்து ரயமுரம ள் ழித்து எரு இரரஞர்
எரு மின் நூல் புத் த்ர
விமக் ம் கசய்து லோசிக்கும்
தபோது இந் க் குழுவில் உள்ரலர் ளின் மு தோ மு லரிதோ
க ரிோ தபோதும் கூை லோசித் பின்பு அலர் ள் அரைந்
ஆத்திருப்தி இலர் ளின் லோரிசு ளுக்கு ஆசிர்லோ ோ
லந்து தசப் தபோகின்மது ன்பர
நோன் உறுதிோ
நம்புகின்தமன்.
இந்
மின்நூல்
ரத்ர
உருலோக்கிலர், உருலோக்
ோணோ இருந் லர், ஆக் ப் பூர்லோன கசல்போட்டின்
மூயம் அடுத்
ட்ைத்திற்கு ந ர்த்திலர், குழு உருலோ
ோணோ
இருந் லர்,
குழுவிற்கு
லழி ோட்டிோ
இருந் லர்,
ர தம்போட்டிற் ோ
க ோைர்ந்து
ங் ள்
உரறப்ரப லறங்கிக் க ோண்டிருப்பலர் ள் ன்று அத் ரன
உள்ரங் ளும் னது ந் ோலது மின் நூயோன பத்த ோடு
லோற பறகிக் க ோள் ன்ம இந்
மின் நூரய
ோணிக்ர ோக்குகின்தமன். ன் மின் நூரய லோசிக் லந்
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உங் ளுக்கு இரரர் பட்ைோரத்ர அறிமு ம் கசய்து
ரலப்பதில் கபருமி ம் அரைகின்தமன்.
நன்றி.

http://freetamilebooks.com/
மு ல் ஆண்டில்  த் ோன சோ ரன கசய்துள்ர
இரரர் கூட்ைம்.
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1. பிரிோ
இலர் IIT Mumbai ல் பணிபுரிகிமோர். priya
பங் ளிப்பு – மின்னூயோக் ம்
மின்னஞ்சல் – priyacst@gmail.com

2. இோத ஸ்லரி raji
ஆஸ்திதலிோவில் லோழும் ணிணி லல்லுனர். முன்னோள்
ல்லூரி ஆசிரிர். பங் ளிப்பு – மின்னூயோக் ம்
மின்னஞ்சல் –

3.

sraji.me@gmail.com

து. நித்ோ

கசன்ரன Cognizant நிறுலனத்தில் பணிபுரியும்
லல்லுனர். nithya
பங் ளிப்பு – மின்னூயோக் ம்,
ழுது ல்
மின்னஞ்சல் –

மிழில்

ணிணி நூல்

nithyadurai87@gmail.com

4. சிலமுரு ன் கபருோள் sivamurugan
அகரிக் லோழ் ணிணி நிபுணர்
பங் ளிப்பு – மின்னூயோக் ம்
மின்னஞ்சல் –
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sivamurugan.perumal@gmail.com

ணிணி

5. கிதளோர்
சிங் ப்பூர் லோழ் iOS நிபணர்
பங் ளிப்பு – FreeTamilEbooks க்கு iOS கன்கபோருள்
உருலோக் ம்
மின்னஞ்சல் – ukisho@gmail.com

க தந்தின் சுப்பிணிம்

Jayendran

கசோந்
ஊர்
ஈதோடு
ோலட்ைதில்
உள்ர
கலள்தரோட்ைோம்பப்பு. தசோனோ கபோறியில் ல்லூரியில்
கபோறியில் படிப்பு முடித்துவிட்டு ற்கபோழுது எரு னிோர்
கன்கபோருள் தசரல நிறுலனத்தில்
ைந்
இண்டு
ஆண்டு ரோ
பூதனயில்
பணிோற்றிலருகிமோர்
.
கபோழுதுதபோக்கு திரப்பைங் ள் போர்ப்பது , போைல் ள்
த ட்பது, க ோழில்நுட்பம் பற்றி இரணத்தில் உயோவு ல்,
புத் ங் ள்(ஆங்கியம் ற்றும் மிழ் புதினங் ள்) படிப்பது.
ற்கபோழுது freetamilebooks.com இல் பங் ளிக்கிமோர்.
பங் ளிப்பு – மின்னூயோக் ம்
மின்னஞ்சல் – vsr.jayendran@gmail.com

ப்ரிமுைன் லசந்த் vasanth
அபு நோட்டில் லசிக்கும் லர ரயஞர்
பங் ளிப்பு – அட்ரைப்பைம் உருலோக் ம்
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மின்னஞ்சல் – vasanth1717@gmail.com

க

தீஸ்லன்

க தீஸ்லன், திருச்சிோப்பள்ளி ோலட்ைத்தில் உள்ர
ோட்டுப்புத்தூரில்
பிமந் லர்.
ற்தபோது
ணினி
கன்கபோருள் ழுதுனனோ
கசன்ரனயில் பணிோற்றி
லருகிமோர். இரண இ ழ் ளிலும் லரயப்பூக் ளிலும் ர ,
ட்டுர ள் ழுதுலதில் ஆர்லமுள்ரலர். விக்கிப்பீடிோவில்
கபோன்னியின் கசல்லன் புதினம் க ோைர்போன நோற்பதுக்கும்
தற்பட்ை
ட்டுர ரரயும் ம்.ஜி.ஆரின் அசில்
லோழ்க்ர
ற்றும் திரப்பை லோழ்க்ர , தபட்வுன்,
தபட்த ர்ள் தபோன்ம பய ட்டுர ரரயும் ழுதியுள்ரர்.
தசோறர், கபோன்னியின் கசல்லன், தபட்தன் ன சிய
லோர்ப்புருக் ரர லடிலரத்துள்ர இலர், வி ைன் குழு
இ ழ் ளின் அட்ரைப் பைங் ரரயும், கபோன்னியின்
கசல்லன்
ர ோந் ர் ளின்
ஏவிங் ரரயும்
பதிதலற்றியுள்ரோர்.
https://ta.wikipedia.org/s/2c3w
பங் ளிப்பு – அட்ரைப்பைம் உருலோக் ம்
மின்னஞ்சல் – sagotharan.jagadeeswaran@gmail.com

கயனின் குருசோமி lenin
ோரக்குடியில் லோழும் லர ரயஞர். M.Sc முடித்து விட்டு
ற்கபோழுது Sun Creations – Powered by Open Source (Printing,
Designing and Cyber Cafe centre) ரத்ர இக்கி லருகிமோர்.
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பங் ளிப்பு – அட்ரைப்பைம் உருலோக் ம்
மின்னஞ்சல் – guruleninn@gmail.com

மு. சிலலிங் ம்
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
எரு மிற த்ர ச் தசர்ந்
ணினி சோர் க ோழில்நுட்ப
ழுத் ோரர். இந்தி அசின் க ோரயத் லல் க ோைர்புத்
துரமயில் 33 ஆண்டு ோயம் கபோறிோரோ ப் பணிோற்றி
2007 ஆம் ஆண்டில் விருப்ப ஏய்வு கபற்ம இலர் ணி ம்,
மிழ் இயக்கிம், க ோழியோரர் சட்ைம், னி லர தம்போடு
தயோண்ர, ணினிப் பன்போட்டு அறிவில் தபோன்ம
போைங் ளில் முதுநிரயப் பட்ைம் கபற்மலர். இலர் ணினி
க ோைர்போன பல்தலறு ோநோடு ளில் யந்து க ோண்டு பய
ஆய்வுக் ட்டுர ரரயும் படித்துள்ரோர்.பய ஆண்டு ரோ
ணிணி துரம நூல் ரர மிழில் ழுதி, பயரும் ணிணி
துரமயில் நுரற ஆசிரிோ இருப்பலர்.
https://ta.wikipedia.org/s/2k9o
பங் ளிப்பு
–
பல்தலறு
ழுத்துருக் ளில்
மின்னூல் ரர எருங்குறிோக் ம் கசய் ல்
மின்னஞ்சல் – musivalingam@gmail.com

11. தனோஜ் குோர் manoj
த ோரலயில் உள்ர லர ரயஞர்
20

லரும்

பங் ளிப்பு – அட்ரைப்பைம் உருலோக் ம்
மின்னஞ்சல் – socrates1857@gmail.com

12. லீல் ோகீர்
விழுப்புத்ர ச் தசர்ந்
ட்ைற்ம கன்கபோருள் ஆர்லயர்.
ஆன்டிோய்டு கன்கபோருள் உருலோக்குபலர்khaleel
பங் ளிப்பு – ஆன்டிோய்டு கசலி உருலோக் ம்
மின்னஞ்சல் – jskcse4@gmail.com

13. அ. இவிசங் ர்
புதுக்த ோட்ரைரச்
பங் ளிப்போரர். ravi

தசர்ந்

மிழ்

விக்கிபீடிோ

பங் ளிப்பு – freetamilebooks.com லரயத் ர தயோண்ர,
திட்ை எருங்கிரணப்பு, பப்புர.
மின்னஞ்சல் – ravidreams@gmail.com

14. .சீனிலோசன்
கசன்ரனயில் லோழும்
shrini

ட்ைற்ம கன்கபோருள் ஆர்லயர்.

பங் ளிப்பு – மின்னூயோக் ம், மின்னூல் கலளியீடு, பப்புர
மின்னஞ்சல் – tshrinivasan@gmail.com
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நன்றி
பத்த ோடு லோற பறகிக் க ோள் அட்ரைப்பைம் உருலோக்கிலர்

திரு. தனோஜ் குோர். Manoj penworks
மின் நூலில் பன்படுத்தியுள்ர (சிய) பைங் ள்

https://www.facebook.com/oochappan
இதுலரயிலும் கலளிலந்துள்ர ன் மின் நூல் ள்
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1. ஈறம் -- லந் ோர் ள் கலன்மோர் ள்
ஈறம் ன்ம நோடு ன்று உருலோனது ன்பதில் க ோைங்கி
மிறர் ள் ப்படி அசில் அதி ோத்ர
விட்டு
துத் ப்பட்ைோர் ள் ன்பது லரக்கும் உண்ைோன சரித்தி
நி ழ்வு ரர அயசும் க ோைர்.
http://freetamilebooks.com/ebooks/ezham-vandhargal-vendrargal/
விமக் ம் கசய் லர் ளின் ண்ணிக்ர

26,924

கலளியிட்ை தினம் 19.12.2013

2. கலள்ரர அடிர ள்
இந்திோவில் ன்தோ ன் சிங் பி ோ
இருந்
பத் ோண்டு ளில்
படிப்படிோ
தரயநோடு ளுக்கு
இந்திோ ப்படி அைகு ரலக் ப்பட்ைது ன்பர ப்
பற்றியும் இண்ைோயித்திற்கு தற்பட்ை போம்பரிம்
உள்ர மிறர் ளின் லயோற்ரம அயசும் க ோைர்
http://freetamilebooks.com/ebooks/white-slaves/
விமக் ம் கசய் லர் ளின் ண்ணிக்ர
கலளியிட்ை தினம் 29.01.2014
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6,458

3. மிறர் த சம்
மிழ் ன்னர் ரோன தச தசோற போண்டிர் ளின்
லயோற்றுக் ர ர சுருக் ோ
தபசி, நோன் பிமந்
இோநோ பும் ோலட்ைம் படிப்படிோ ப்படி ோறிது
ன்பர சரித்தி பின்புயத்தில் அயசும் க ோைர்.
http://freetamilebooks.com/ebooks/tamilar-desam/
விமக் ம் கசய் லர் ளின் ண்ணிக்ர

7631

கலளியிட்ை தினம் 28.02.2014

4. க ோஞ்சம் தசோறு க ோஞ்சம் லயோறு
மிழ்நோடு ற்றும் இந்திோ இது வி நோன் லோழ்ந்து
க ோண்டிருக்கும் திருப்பூரில் நோன் போர்த்து லந்து
க ோண்டிருக்கும் சுற்றுப்பும சீர்த டு ரரப் பற்றி
அனுபலத் க ோைர் லோயியோ அயசும் க ோைர். தலும்
திர் ோயத்தில் உணவு
ட்டுப்போட்ரை உருலோக் ப்
தபோகும் பணு ோற்மம் குறித்து தபசியிருக்கின்தமன்.
முழு விபங் ரரப் படிக்
விமக் ம் கசய்து படித்துப்
போருங் தரன்.
http://freetamilebooks.com/ebooks/konjam-soru-konjam-varalaru/
விமக் ம் கசய் லர் ளின் ண்ணிக்ர
கலயிட்ை தினம் 27.03.2014
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10,928
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1. இன்னும் த் ரன தபருைோ இருக்கிங் ?
மிழ்ரட்டில் உள்ப சிகங்கக ரட்டத்தில் உள்ப
கரகக்குடியிலிருந்து 12 கிலனர மீட்டர் தரகனவில்
உள்பது புதுல் ன்ந ஊர். ணது பிநப்பும் கல்லூரி
தடிப்பு
கக்கும்
பர்ந்தும்
அங்லக
ரன்.
புதுகனச்
சுற்றிலும்
அறுததுக்கும்
லற்தட்ட
கிரங்கள் உண்டு சுற்றியுள்ப கிரங்களுக்கு புதுல்
ரன் கனகம்.
ஊரின்
ல்கனப்புநத்தில்
ங்கள்
வீடு
உள்பது.
வீட்டுக்கருலக
இருந்
சஸ்தி
வித்திரசரகன
தள்ளிக்கூடத்தில் ரன் ட்டரது கக்கும் தடித்லன்.
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ற்தநரரு தள்ளிக்கூடரண இரரன் தசட்டிரர்
லல்நிகனப்தள்ளியில் தனிதண்டரம் குப்பு முடித்லன்.
கல்லூரிப்தடிப்பு கரகக்குடி அகப்தச் தசட்டிரர்
ககனக்கல்லூரியில் தயின்லநன்.

ரன்கரம் குப்பு கக்கும் ப்தடி தடித்லன்? ப்தடி
பர்ந்லன்
ன்று
இன்று
ன்ணரல்
லரசிக்க
முடிவில்கன. ஆணரல் ந்ரம் குப்பு முல் டந் சின
சம்தங்கள் இன்றும் ன் நிகணவில் உள்பது.
முல் ரன்கு குப்புகளும் கயிலனல அ
கத்துவிட்டு ந்ரம் குப்பு நுகந்ர்ககபத் திடீர்
28

ன்று ததஞ்சில் அ கத்ரல் ப்தடி இருக்கும்?
கதக்கட்டுககப (தரடப்புத்கங்கள்) கத்துக் தகரள்ப
அகந லதரன்ந அகப்பு ங்கள் லகையில் இருந்து.
‗இது ரன் ந்ரம் குப்பு. இனி இங்லக ரன் நீங்கள் 
லண்டும்‘ ன்று குப்தரசிரிர் தசரன்ணதும் ரன் முல்
ஆபரக ஏடி ந்து முல் ரிகசயில் உள்ப முல் ததஞ்ச்
இடம் பிடித்லரடு ன்னுடன் தடித் ற்ந இருரண
லகரவிந் ரைனுக்கும், அணந் ரனுக்கும் இடம் பிடித்
கிழ்ச்சிக இன்றும் கூட ன்ணரல் உ முடிகின்நது.
ரங்கள் மூரும் வித்திரசரண கூட்டணி. முல் மூன்று
லங்க் டுக்கும் ரங்கள் என்நரகத்ரன் இருப்லதரம்.
ங்கள் கூட்டணிக ந்ச் சக்திரல் பிரித்து விட முடியும்?
ங்கள் வீட்டில் இருந்து அடுத்ச் சந்தில் ரன் தள்ளிக்கூடம்
இருந்து. கரகன என்தது ணிக்கு தள்ளி தரடங்கும்
லதரது தளில கட்டி கத்துள்ப இரும்பு கம்பிகத்
ட்டி ஏகச ழுப்புரர்கள். அந் ணி சப்ம் ங்கள்
வீட்டுக்கு லகட்கும். ணி அடித்தும் ரன் ரங்கள் வீட்டில்
இருந்து கிபம்த லண்டும். ரங்கள் ன்நரல் ரன், ம்பி,
அக்கரக்கள்
ண
அத்கண
லதர்களும்
என்நரக
கிபம்புலரம்.
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ன்கணயும் லசர்த்து ன்னுடன் கூடப்பிநந்ர்கள் 13
லதர்கள். எரு சலகரரி சிறுதிலனல இநந்து விட்டரர்.
மீதி 12 லதர்கள். ததரி குடும்தம். சதிகளுக்கு
தஞ்சமில்கன. டுத்ர்க்கத்தின் அடுத் கட்ட லம்தட்ட
நிகன. ல், வீடு, தசரந்த் தரழில் ன்று
தப்புக்கத்திற்கு தஞ்சமில்கன. அல லதரன ரத்ர
ற்றும் தரட்டியின் உத்வின்தடி ருடம் லரறும்
குந்க ததறுக அப்தர ட்டுல்ன ங்களுடன்
கூட்டுக்குடித்ணரய் இருந் சித்ப்தரக்களும் ங்கள்
கடகரக கத்திருந்ரர்கள்.
இது வி வீட்டில்
தணிபுரியும் லகன ஆட்ககபயும் லசர்த்ரல் எவ்தரரு
ததரழுக்கும் ரற்தது லதருக்கும் சகக்கும் அபவுக்கு
வீலட ப்லதரதும் கல்ர வீடு லதரன இருக்கும்.
திணந்லரறும் தள்ளியின் முன்ணரல் உள்ப கிம்பூ
த்டித்டியில் புளிங்தகரட்கட கத்து ஆடும்
ஆட்டம் ககபகட்டி விடும். ன்கநக்லகர எரு ரள்
அம்ரவிற்கு தரிரல் தள்ளி லம் தரடங்குற்கு
முன்ணரல் தசன்று கத நிகந ‗சம்தரரித்து ‘ ந்து
விடுதுண்டு. ரன் லதரட்டுள்ப கிழிந் டவுசரின் உள்லப
இருக்கும் கதயில் விகபரடி தையித் புளிங்தகரட்கட
நிம்பி ழியும். பிச யிறு லதரல் னிரகத் தரியும்.
ன் உடன் தடித் சலகரரி உவிக்கு ருரர். வீட்டுக்கு
ந்து அப்தரவிடம் லதரட்டுக் தகரடுக்கரல் இருக்க
அருக்கு ‘ னஞ்சம்‘ ககரறி ணது ததருத் டவுசர் கத
சிறிரக ரறிவிடும்.
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ங்கள் தள்ளிக்கு சுற்றிலும் உள்ப கிரத்தில் இருந்து ரன்
ததரும்தரன்கரண ரர்கள் ருரர்கள்.
அர்கள் அத்கண லதர்களும் லர எரு ககயில்
கரரகணரகத்ரன் ணக்குத் தரிந்ரர்கள். ல்னரம்
தரிந்து லதரல் லதசும் அர்களின் லதச்சுக்களும்,
அர்கள் லற்று தரர்த் திகப்தடத்தின் சரகசமும் குறித்து
ன்ணரல் லகட்கத் ரன் முடியும்.
திக அங்கத்திற்குச் தசன்று தடம் தரர்ப்தது ன்தக
ன்ணரல் நிகணத்துக் கூட தரர்க்க முடிரது. அப்தரவின்
கண்டிப்பு அப்தடிப்தட்டது.
ங்கள் வீட்டில் இருந்து ரன்கு சந்துகள் ரண்டி டூரிங்
டரக்சி இருந்து. அன் ததர் தை தசல்ரம்பிகக.
கருலன ங்கள் நிகநந் இடத்க அழித்து தடண்ட்
தகரட்டரய் லதரன்ந டித்க உருரக்கியிருந்ரர்கள்.
தடம் தரடங்குற்கு முன், தடம் ஆம்பிக்கப்
லதரகின்நது ன்தற்கு அறிகுறிரக சின னிப்தட்ட
தரடல்கள் கத்திருப்தரர்கள். ரகன லகனயில்
எலிக்கும் அந் ரதிரிரண தரடல்ககப இன்று லகட்கும்
லதரது ஊர் ஞரதகம் ணக்கு ந்து விடும். சீர்கரழி லகரவிந்
ரைன், டிம்ஸ் ன் தக்தி தரடல்ககப ட்டும் ரன் ரன்
ட்டுல்ன ன் சலகர, சலகரரிகளும் லகட்க முடியும்.
தடம் தரர்ப்தது ன்தது ங்கள் அப்தரகப் ததரறுத்
கயிலும் கட தசய்ப்தட்ட என்று.
எவ்தரரு ஆண்டும் தள்ளி தரடங்கும் முன் வீட்டில்
உள்ப அத்கண லதர்ககபயும் தள்ளிச்சீருகடக்கு துணி
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டுப்தற்கரக ஊரில் உள்ப துணிக்ககடக்கு அகத்துச்
தசல்ரர். கரல்துகந அணிகுப்பு லதரனல டக்கும்.
தரத் கூட்டத்கயும் அகத்துக் தகரண்டு
ஊரில்
ககடத் தருவின் ழில பிலர ஸ்லடரர் ன்ந ககடக்கு
அகத்துச் தசல்ரர். அங்லக ரரும் துவும் லதசக் கூடரது.
அகதிரய் ரிகசரய் நிற்க லண்டும்.
எவ்தரருரின்
அபவு
தரர்த்து
துணிக்ககடயில்
தணிபுரிதர் டர் டர் ன்று நீன நிந கணரண துணிக
கிழித்து டுத்து எவ்தரன்கநயும் அர் ததர்
தசரல்லி னிரக டுத்து கப்தரர்.
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இந் நிநம் ரன் தள்ளியின் உகட. டுக்கப்தடும் கணரண
தள்ளிச் சீருகட துணிதன்தது சரக்கு லதரன இருக்கும்.
வீட்டில் இருந்து ரங்கள் தசல்ற்கு முன்லத ம்பி அங்லக
அனுப்பி கக்கப்தடுரன். அந்த் துணிக்ககடயில் கல்
தசரல்லி விடுரன். பிநதகன்ண அந்ச் சின்ணப் பிலர
ஸ்லடரர் ங்கள் வீட்டு உறுப்பிணர்களின் தரத்
தகரள்பவும் ரங்க லண்டுல?
பிலர
ஸ்லடரர்
ககடயின்
முன்ணரல்
உள்ப
கல்கரரிடம் அடுத்து அபவு தகரடுக்க ரிகசரக நிற்க
லண்டும். ‗தசல்வி‘ கல்கரரிடம் அபவு கரட்ட
அட்தடன்ன் ததரஸினில் எவ்தரருத்ரக ந்து நிற்க
லண்டும். அப்தர எவ்தரருகயும் ரிகசரக
அகப்தரர். அர் அகத் தர் ட்டும் கல்கரரிடம்
லதரய் நின்று அபவு தகரடுக்க லண்டும். சலகரரிகளுக்கு
தரரகட ன்நரலும் அல ரன். ங்களுக்கு டவுசர்
ன்நரலும் அல ரன்.
துகக்கும் லதரது ரன் அம்ர கறுரர் ‘ ண்டர
தூங்கும் லதரது மூத்திம் ந்ரல் ந்திரிச்சு தரகனக்க
லண்டிது ரலண? ததரம் ரதிரி கக்குது‘ ன்தரர்.
ன்ண தசய்து தத்திற்குத் தரியுர?
மூத்திம்
ன்ததும் னம் ன்ததும். கக் லகட்டரலும் குற்நம்.
ங்கு நின்நரலும் குற்நம் ன்ந லதரது
பர்ந்து
ரலிதணரக ந் லதரதும் கூட அப்தர அகணகயும்
தத்தில் ரன் கத்திருந்ரர்.
ங்களுக்கு தள்ளிப் தரடங்ககப தடிப்தது ட்டும் ரன்
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கனரக் கடக. சலகரரிகள் தடிப்பில் ணிரய்
இருந்ரர்கள். இது வி தடிக்கர ங்ககப அப்தரவிடம்
கரட்டிக் தகரடுப்ததிலும் கில்னரடிரய் இருந்ரர்கள்.
அப்தர இவு வீட்டுக்குள் நுகந்வுடன் அகணரும்
அர் முன்ணரல் லதரய் நிற்க லண்டும். எவ்தரன்நரக
லகட்டுக் தகரண்லட ருரர்.
ருகக ததிலடு முடிக்க ட்ம்ஸ் சிணி கச்லசரி
டக்கும். அப்தர அடிக்க ஏங்கும் லதரது அடுத் அகநயில்
உள்ப தல் தகரட்டி கக்க தன்தடுத்தும் குதிருக்குள்
லதரய் என்நன் பின் என்நரக எளிந்து தகரள்லரம். ஆணரல்
அப்தர துரவிக் தகரண்டு ந்து விடுரர். அர் கரனரல்
துனரவி அற்கு லல் ககயில் கத்துள்ப குச்சிரல் இணம்
கண்டு ததுங்கு குழிக்குள் இருக்கும் ங்ககப தளில
இழுத்து விடுரர். தீர்ப்பு உடலண ரசிக்கப்தடும்.
ங்களின் ந் அழுககயும் தளில லகட்கரது. ற்கும்
ர் ஆவு கம் கிகடக்கரது. கரம் அப்தரவின்
முன்லகரதம் அப்தடிப்தட்டது. ங்களின் தடிப்பு முக்கிம்
ன்நரல் அகவிட முக்கிம் திணசரி ங்களுக்கு
அப்தரரல் ங்கப்தடும் லகனகள். அகண முடித்ல
ஆக லண்டும்.
ங்களுக்கு தள்ளி ஆண்டு விடுமுகந ன்நரல் வீட்டு
லகனகள் தரர்க்கப்தட லண்டும் ன்று அர்த்ம். ங்கள்
ககடக்குச் தசல்ன லண்டும் எட்டகட கம்புகளுடன்
தசன்று ககடயின் ஆதி முல் அந்ம் கக்கும்
சுத்ப்தடுத் லண்டும். ககடக்குப் பின்ணரல் உள்ப
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லரட்டத்தில் உள்ப லகற்ந தசடிககப தட்டி
சுத்ப்தடுத் லண்டும். ங்கள் வீட்டில் எரு மிதிண்டி
உண்டு. ஆணரல் ரங்கள் டுத்து அகண ஏட்ட அனுதி
கிகடக்கரது. வீட்டுக்கும் ககடக்கும் எரு கிலனர மீட்டர்
ன்நரலும் டந்ல ரன் தசல்ன லண்டும்.
ங்களுக்கு கிகடக்கர கசக்கிகப சபித்துக் தகரண்லட
டந்து ருலரம். ங்கள் ல் ணிரம்தட்டி ன்ந
கிரத்தில் இருந்து. ங்கள் வீட்டில் இருந்து ஆறு கிலனர
மீட்டர் தரகனவில் இருந்ரலும் டந்து ரன் தசல்ன
லண்டும். லுக்குச் தசன்று ரற்று ட்டர்களின்
கக்கு ரங்கி லண்டும்.
அப்தர ரங்கியுள்ப
கடன்கரர்களுக்கு ரந்லரறும் கட்ட லண்டி ட்டிப்
தத்கக் தகரண்டு லதரய் தகரடுக்க லண்டும். அம்ர
திணந்லரறும் சகனகநயில் அல்னரடிக்தகரண்டுப்தரர்.
விநகடுப்பு ரன். திருண்ரகன தீதம் லதரன அடுப்பு
றிந்து தகரண்லட இருக்கும்.
அடுத்டுத்து பிநந் குந்ககளின் அழுகுல்ககப
அகத்து அழுககக நிறுத்துது அக்கரக்கள்
ட்டுல.
சலகரரிகளின்
சின்ணச்சின்ண
ஆகசகள்
சிநகடித்து தநக்குல வி அது தீர்க்கப்தடர என்நரகல
இருக்கும். ஏவ்தரரு ரமும் சந்ககக்கு ருகின்ந
கிளிப்,லடப்,தவுடர் டப்தர லதரன்ந சரச்சரங்கள் ரட்டி
ககயில் தூக்கி ருகின்ந அந் ரண ததரிர் ரன்
அர்களின்
கரரகன்.
சலகரரிகளுக்கு
வீட்டு
ரசல்தடிகத் ரண்ட அனுதியில்கன.
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எவ்தரரு ரளும் ரகன தள்ளிவிட்டு திரும்பிதும்
ங்களுக்கு ங்கப்தடும் கரபிக்கு ரங்கள் கத் ததர்
ங்கரப விரிகுடர. அக லிட்டர் தரலில் மூன்று லிட்டர்
ண்ணீர். சற்று தூக்கனரண கருப்தட்டி. இன்னும் தகரஞ்சம்
ஊற்றுர ன்று லகட்கும் ம்பி ரன் அன்கந வில்னன்.
ன்னுடன் தடித் எவ்தரரு ண்தர்களுக்கும் எவ்தரரு
விரண தட்டப்ததர்கள். எருன் ததர் தனரப்தம்.
கரம் அன் அப்தர சந்கயில் தனரப்தக்ககட
கத்திருந்ரர். தனரப்தக்ககட வி ககயில் கத்துள்ப
சின்ணக்கத்திக கரட்டில ங்ககப மிட்டில கரரிம்
சரதிப்தரன்.
‗ன் ைரதிக்கரன் ன்ண தசய்ரன் தரியுமில்ன?‘ ன்ந
தன்னீர் தசல்ம் ழுர வீட்டுப்தரடத்க ன்கண
கத்து ழுதி ரங்கி விடுரன். இனங்ககயில் இருந்து
அகதிரய் உள்லப ந் ண்தனின் ததர் சிம்தம்.
அன் லதசும் அசில்
லதச்சுகளும் லகட்தற்கு
சுரசிரய் இருக்கும்.
அர்கள் தசரல்லும் திகப்தடச்சரச்சரங்கள் முடிவுக்கு
ரும் லதரது ன் கதயில் இருக்கும் தத்துப்கதசர அன்
கககளுக்கு லதரய்விடும்.
ஆணரல் இத்கணயும் மீறி
ங்கள் அத்கண லதர்களுக்கும் எரு கணவுக் கன்னி
தள்ளியில் இருந்ரர். ங்கள் லகைக்கு அருலக
அன்புக்கசி தரர்க்கும் தரர்கயில் ஆயிம் அர்த்ம்
இருக்கும். ணக்கு புரிந்ரல் ரலண? ணக்கு அளின்
தரர்க புரிந் லதரது ன்னுகட இண்டரது லங்க்
37

அளிடம் தசன்றுருந்து. ன்னுடன் கூடப் பிநந்ர்கள்
ருடந்லரறும்
அடுத்டுத்து
தள்ளிக்கு
ந்
கரத்திணரல் ப்லதரதும் ன் குப்தரசிரிர் ன்னிடம்
க்கனரக லகட்ட லகள்வி இன்றும் ன் நிகணவில் உள்பது.
”ருடந்லரறும் எவ்தரரு ஆபர ர்றீங்க? இன்னும்
த்கண லதருடர இருக்கிங்க? . ( ைுகன 14 2009)
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2. அப்போலோ ோறும் தபோது நீ உணர்லோய்?
‗அப்தரரக இருந்து தரர்? அப்லதரது உன் அப்தரவின்
உண்கரண நிகநகுகநகள் உணக்குப் புரிரய்ப்பு
கிகடக்கும்‘ ன்று ன் ண்தன் அறிவுக தசரல்ரன்.
அன் தசரல்லும் லதரது அன் வீர்ம் புரிவில்கன.
இன்று மூன்று ததண் குந்ககளுக்கு அப்தரரக
இருக்கும் லதரது ரன் ன் அப்தர ததற்ந லியும்
லகணககபயும் ன்ணரல் உ முடிகின்நது.
இன்று கூட்டுக் குடித்ண ரழ்க்கக ன்தது சிகந்து லதரய்
விட்டது. ஆணரல் ரன் கல்லூரி கக்கும் முல்
தத்தரன்தது ருடங்கள் கூட்டுக் குடித்ண ரழ்க்ககயில்
ரன் ரழ்ந்லன். பர்ந்லன். வீட்கட விட்டு தளில
ந்து சமூகத்கப் தரர்த் லதரது உனகத்திற்கும் ணக்கும்
39

ந்ச் சம்தந்மும் இல்னரல் புதி பிநவி கண்ட குந்க
லதரல் னங்க னங்க விழிக்கத்ரன் முடிந்து. கல்லூரி
தடிப்பு, ட்தடழுத்து, சுருக்தகழுத்து, இன்னும் தனற்கந
கற்று கத்து இருந் வித்ககள் தும் ன்கண கக தூக்கி
விடவில்கன. முக்கிரக னிர்ககப புரிந்து தகரள்ப
லண்டி விசங்களில் சரசரிக்கும் கீல இருந்
கரத்ரல் எவ்தரரு இடத்திலும் அதிக அடி ரங்க
லண்டிரக இருந்து.
னிர்களின்
ந்திங்ககப
புரிந்து
தகரள்பத்
தரிவில்கன. அர்கள் தசல்தடுத்தும் சரர்த்தி
தசல்தரடுககப
கற்றுக்
தகரள்ப
முடிவில்கன.
வித்திரசங்ககப உர்ந்து தகரள்பத் தரிரல்
டுரறிலணன். தளிப்தகடரக லதசும் தக்கமும்,
இல்தரக இருந் முன் லகரதமும் எவ்தரரு சத்திலும்
ன்கண கீல இழுத்து விட்டுக்தகரண்லடயிருந்து.
ரற்நவும் முடிவில்கன. ன்கண ரற்றிக்தகரள்ளும்
சூழ்நிகனயில் ரவும் அதிர்டம் தருங்கி ல
இல்கன. அப்லதரது தரடங்கிது ரன் ன் அப்தரவின்
லலன உள்லப தறுப்பு?
அப்தர?
இந்ச் தசரல்லின் அர்த்ம், கத்தும் லதரன்நற்கந
முழுகரக உத் தரடங்கிது முப்தத்தி மூன்று
தில் ரன். அப்லதரது ரன் ங்கள் முல் இட்கடக்
குந்ககள் பிநந்ரர்கள். அர்கள் பரும் லதரது ன்
ரழ்க்கக ரறிது. ரழ்க்கக ணக்கு கற்றுக் தகரடுக்கத்
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தரடங்கிது.
கரம், ஊரில் ரழ்ந் முல் தத்தரன்தது ருட
ரழ்க்ககயில் வீட்டில் ரய் திநக்கும் இண்லட
ருங்கள், என்று தரடங்கள் தடிக்கும் லதரது, ற்தநரன்று
சரப்பிடும் லதரது. வீட்டில் உறுப்பிணர்கள் அதிகம்
ன்தரல் ன்ண சண்கட? ப்லதரது? ணரல்
ருகின்நது? ன்தகத் டுக்க அப்தர லதரட்ட
சட்டத்திணரல் வீட்டுக்குள் அகதிரகல தளியுனகம்
தரிரலனல பர்க்கப்தட்லடரம்.
சின்ணச்சின்ண தறிரநல்கள், உசல்கள் இருந்ரலும்
ட்டப்த சலகரரிகள், இவு ககடக மூடிவிட்டு அப்தர
ந்தும் நக்கரல் தசரல்லிவிட்டுத்ரன் தடுக்கல
தசல்ரர்கள். ரங்கி குட்டுகளும், ரும் கண்ணீர்க்கும்
அங்கு ஆறுல் லட முடிரது. கரம் இவு தத்து ணி
ன்தது வீட்டில் இண்டரது ைரம். அம்ர ன்தள்
ரிகசரகக் குந்க ததற்றுக்தகரடுக்கும் இந்திம்.
அகணத்து
வீட்டு
லகனககபயும்
றுக்கரல்
அலுக்கரல் தசய்து முடிக்க லண்டி லகனக்கரரி,
சின்ணம்ரக்களின் அவ்லதரது ந்திங்ககபப் புரிந்து
தகரள்பத் தரிரல் டு இவில் திடும் திடும் ன்று
அப்தர தகரடுக்கும் அடி, உகககப ரங்கிக்தகரண்டு
அப்லதரது பிநந்து இருக்கும் ம்பிலர ங்கககலர
அவிடரல் கத்துக்தகரள்ப லண்டி கட்டரச்
சூழ்நிகனயில் இருந்ரர். னி உர்வுகள் ன்தக
ன்ணதன்லந அறிர ஜீன்.
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அப்தர தூங்க ந் பிநகு குண்டூசி சத்ம் கூட வீட்டுக்குள்
லகட்கக்கூடரது. அர் குநட்கட ட்டும் திதரலி லதரன
வீட்டுக்குள் எலித்துக் தகரண்லட இருக்கும். த்கண
ணிக்கு அம்ர தூங்குரர்? ன்று தரிரது. ஆணரல்
அர் ரட்டுத் தரழுத்தில் தரல் கநந்து தகரண்டுருக்கும்
லதரது கரகன ந்து ணிக்குள் இருக்கும்.
கிரம் லதரன இருந் ங்கள் ஊர் ரன் கல்லூரி தடிப்பு
தடித்து முடிப்தற்குள் சிறி கரக ரறிது. சின அரிசி
ஆகனகள் இருந் ஊரில் நூற்றுக்கக்கரண அரிசி
ஆகனகள் உருரணது. ஆட்களின் முகமும் அர்களின்
சதிகளும் ஊதிப் ததருக்கத் தரடங்கிது. அப்தரரல்
ன்கண ரற்றிக் தகரள்ப முடிவில்கன. கரனப் லதரக்கில்
உருரண கருத்து லறுதரடுகள் சித்ப்தரக்களின் குடும்தம்
னிரக பிரிந்து தசன்நது. தசரத்துக்கள் பிரிக்கப்தட்டது.
ரங்கள் அத்கண லதர்களும் கல்லூரி தடிப்பு முடித்தும்
தவ்லறு திகசக்கு தரலணரம். ங்கள் குடும்தத்தில்
தரதிக்கும் லற்தட்டர்கள் ந் சிதரரிசும் இன்று
அர் திநகயில் அசுப் தணியில் லசர்ந்ணர்.
தவ்லறு துகநகள். ரன் ட்டும் விதிவினக்கரக
லற்தகரண்டு தடிக்க பிடிக்கரல் திருப்பூர் ந்து
லசர்ந்லன்.
அன் பிநலக ன் உண்கரண ரழ்க்கக
தரடங்கிது.
இந்ச் சமூகத்க, னிர்ககப முன் முகநரக உற்று
லரக்க ஆம்பித்லன். அப்தர ன்னில் உருரக்கி
கத்துருந் பிம்தங்ககப, ரர்ப்புககப உகடக்கும்
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தணியும் தரடங்கிது. திருப்பூர் ந்து தத்ரண்டுகள்
கழிந் பிநகு ன் திரும் நிகழ்ந்து.
(ைுகன 3 2009, கனததிவில் ழுப்தட்ட முல் ததிவு)

3.ஆரச ம்.
" இகண ம்ரல் அடக்கமுடிரது " ன்று குடும்தத்திணர்
ஏதுங்கியிருந் லதரது ரன் அக்கர மூனரக ரணரர் ன்ந
தய்ரூதம் ன்கணத் லடி ரன் ங்கியிருந் திருப்பூர்
வீட்டுக்கு ந்ரர். ன்னுகட தகரள்கககள், லரக்கங்கள்
அத்கணயும் புரிந்து தகரண்டு ற்தநரரு அப்தரரக
ரறிணரர். ன் திருமும் திகப்தடக் கரட்சிககபப்
லதரனல டந்து முடிந்து.
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முந்க மூன்று கனமுகநகளில் ருக்கும் இல்னர
இட்கடக் குந்ககள் ந்து லச தரத் ன்
சிந்கணகளும் ரநத் தரடங்கிது. ன் ற்கு அழுகக?
ப்லதரது இர்களுக்குப் தசிக்கும்? எருருக்குக் கழுவி
முடிக்கும் லதரது அடுத்ருக்குக் கழுவி விடத் தரடங்கி
லதரது ரன் ணக்குள் இருந் அத்கண அழுக்குகளும்
ககனந்து லதரகத் தரடங்கிது. இண்டு கககளிலும்
நிகநந்து இருந் அந்ச் சின்ண உருங்கள் ன்னுகட
அத்கண ரப் பிம்தங்ககபயும் ககனத்துப் லதரட்டது.
சட சடதன்று எவ்தரன்நரக ரநத் தரடங்கிது.
கரட்டரறு லதரல் ஏடிக்தகரண்டுருந் ன் ரழ்க்ககக
திரய் ரற்நத் தரடங்கிணர். முல் மூன்று ருடங்களும்
அலுனக லகனகளுடன் லறு ந் தளியுனகமும்
தரிர ரழ்க்ககரய் ன்கண ஆக்மித்து இருந்ணர்.
மூன்நரது
ந்ள்
தரழில்
ற்றும்
ரகண
லரகத்கயும் லசர்த்துக் தகரண்டு  அப்லதரது ரன்
பிநந் ஊருக்குச் தசல்லும் தக்கம் உருரணது.
அதுகக்கும் அத்கண லதர்களும் திருப்பூருக்கு ந்து
லதரய்க் தகரண்டுருந்ணர்.
தரடக்கத்தில் ரக்லகரழி கக்கரய் இவு முழுக்கப்
லதரூந்தில் தணித்துக் கண் ரிச்சலனரடு அந் அதிகரகன
லகபயில் வீட்டுக்குள் நுகலன். அகக் குகந
தூக்கத்துடன் அம்ர லகட்கும் முல் லகள்வி.......
‗ரடர........
ப்த
லதரகப்லதரலந?‘
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றுதடியும்

திருப்பூருக்கு

கரம் உள்லப இருந் கூட்டரளிகளுடன் லசர்ந்து
றுதடியும் கரல்கள் கரல் இருந்து விடுலலணர ன்ந
தம். அப்தர உடலண எத்து ஊதுரர். உடன்பிநப்புகள்
க்கலுடன் கர்ந்துவிடுரர்கள். ஆணரல் ணதிற்குள்
இருக்கும் ஆகசக தளில ரும் கரட்டிக்
தகரள்பரட்டரர்கள்.
கரம் றுதடியும் பூத்கப் தரட்டிலுக்குள் அடக்க
முடிரது ன்று அர்களுக்குத் தரியும்.
அர்கள் தகஞ்சும் லதரது மிஞ்சி ஏட்டம் பிடித்லன். இன்று
இருக்க ண்ம் இருக்கிநது. இண்டு ரகபக்கு லல்
இருந்து விடரல ன்று தசரல்னக்கூடி தரழிலும்
இருக்கிநது.
கரகக்குடியில் இருந்து அக ணி லம் தம். ஊரின்
ல்கனக்குள் நுகயும் லதரல அந்ப் தரனம் தன்தடும்.
தரனத்கத் ரண்டும் லதரல தக்கரட்டில் இருந் புளி
த்கப் தரர்ப்லதன். லதய் பிசரச ன்று கிபப்பி விட்டு
ங்ககப அந்ப் தக்கம்  விடரல் டுத் அக்கர
அண்ன்களின் லீகனகள் இப்லதரது புரிந்து தகரள்ப
முடிகின்நது. .
அரிசி ஆகனகத் வி லறு ந் முக்கித்துமும்
இல்னர ஊர். சுற்றிலும் உள்ப 60க்கும் லற்தட்ட
கிரத்திற்குக் ககடத்தரு உள்ப எரு ஊர். அந்
அபவிற்குத் ரன் க்களின் ண்மும் பரல்
இருந்து. உள்லப நுகயும் லதரல தில ரும்
தர்களின் முகம் எவ்தரன்கநயும் உற்றுப் தரர்த்துக்
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தகரலட டந்து தசல்லன்,. எவ்தரருர் ரயிலும்
எவ்தரரு விரண லற்பு. சட்கடக்குள் ககவிட்டு
டுக்கக் கரத்திருககும் சினகத்ரண்டி உள்லப டந்து
தசல்ன லண்டும்.
ஏடித்திரிந் தருக்கள், உட்கரர்ந்து அட்கட அடித்
தரனம், ரள் முழுக்க அர்ந்து இருந் தஞ்சரத்து லதரர்டு
குட்டிச்சுர்கள் ன்று அத்கணயும் அணரகரய் இருக்க,
தகி கயும் இன்று கரவில்கன.
டந்து தசன்று தகரண்டிருக்கின்லநன். ககடத் தருவில்
உள்ப கற்தக விரகர் திருக்லகரயில். தில குபம்.
சுற்றிலும் நூற்றுக்கும் குகநரண ககடகள். ஏரய் எதுங்கி
லதநரருபுநம் தசன்நரல் ரவுத்ர் தரு. மீன்ககட,
இகநச்சிக்ககட. தரட்டு தரடங்கி மூச்சுப் பிடிக்க
ஏடிணரல் தகக ரய்ந் சரக்லகரட்கட, ததரில் ரன்
லகரட்கட இருக்கிநல வி தரத் குடும்தல நூறு
இருக்குர ன்று ஆச்சரிம். ஆன ரிகசயில் கநந்து
தகரண்டு இருக்கும் ஞ்சுவிட்டு ததரட்டலும் டக்கும்
கலபதத்க அடக்கும் கரல் நிகனயும் இப்லதரது
அகதிரய் இருக்கிநது.
இகணயும் ரண்டிச் தசன்நரல் நூற்நரண்டுககபத் ரண்டி
இருக்கும் ததரி ற்றும் சிறி லகரவில்.
சிறி லகரவிகனத்ரண்டி குந்ககளுடன் ததரி
லகரவிலுக்குள் நுககின்லநன். லகரவில். பிகரத்தில் மூச்சு
விட்டரல்
தடதடக்கும்
தநககளில்
இகச்சல்.
இருட்டுக்குள் டந்து ந்ரல் சுத்ம் தசய்ர முகட
46

ரற்நம்.
உடன் தடித்ன் ரக இருக்க முகம் ங்கும் முதுக
ததற்ந லரற்நம். அருகில் லதசச் தசன்நரலும் லர எரு
க்கம். புரிரல் குந்ககளுடன் எவ்தரன்நரகத்
தரட்டுப்
தரர்த்துக்
தகரண்டு
கர்கின்லநன்.
குந்ககளுக்குக் கிகடத் சுந்தித்தில் ஏ......தன்ந
இகச்சல் அந்க் லகரவில் முழுக்க நிம்பி ழிகின்நது.
கூட்டம் இல்னரல், ருரணம் இல்னர ரிகசயில்
ரழ்ந்து
தகரண்டுருக்கும்
அக்கிகரத்கச்
சுற்றி
ரும்லதரல ங்கள் லுக்குச் தசல்லும் தரகயில்
கிரத்துப் தள்ளிச் சிறுர்கள் சந்லரரய்ப் கதக்கட்டு
தூக்கிக் தகரண்டு டந்து ந்து தகரண்டுருக்கிநரர்கள்.
க ரும் லதரல் இருக்கிநது. ண் ரசகண ரசிக
தருடுகிநது. லகரவிலுக்கு தில ண்டதத்தில் அர்ந்து
தகரண்டு சுத்ரண அந்ப் ததரி குபத்க உற்று தரர்த்துக்
தகரண்டுருக்கின்லநன். தக்கத்தில் உள்ப அத்கண
கிரங்களும் குடிநீர் டுக்கக் கூட்டரய் ந் ருங்கள்
ணதில் ந்து லதரகின்நது. தடித்துகநயில் அடம்பிடிக்கும்
குந்கககப அடக்கி அகத்து ரும் லதரது தில
ந்ர் புவியில் ஆசிரிர். பூமிக்கும் ரணத்துக்கும்
லகரதப்தடும் அர் இன்று கஞ்சி ஊத்ர ருககப
அண்டிக் தகரண்டு அடங்கி ரழ்ந்து தகரண்டுருப்ப்க
கண்ணீருடன்
லதசிணரர்.
குந்ககள்
லகட்ட
லகள்விகளுக்குச் சரளித்துக் தகரட்டிக் கிடந் லில்
கரகன சட்டிக் தகரண்டு அர்களின் ஏட்ட லகத்திற்கு
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ஈடுதகரடுத்து ஏட முடிரல் மூச்சு ரங்குகிலநன்.

லர்முட்டிகக் கடந்து தசன்ந லதரது ககரன் அரித்
ஏகனகபரல்
லதரர்த்தி
கக்கப்தட்ட
சின்ணத்லர்
ததரிலர் இண்டு சிருங்கரரய் நிற்கிநது. டவிப்
தரர்த்துக் தகரண்டுருக்கின்லநன். டவுசருடன் ட்டும் ந்
திருவிரவும், லதரட்டுருந் புதுச்சட்கடயில் எளித்து
கத் தலூகண நந்து தசய் கலபதம் நிகணவுக்கு
ருகிநது. ரங்கி அடியில் துகடக்கர மூக்குச்சளிக
நிகணத்து இப்லதரது உறுத்னரய் இருக்கிநது. ரன் தரர்த்
தன ருட திருவிரக்கள் எவ்தரன்நரக நிகணவில் ந்து
லதரகின்நது. தட்டுப்தட்ட ஆட்டுத் கனயும், தட்டியும்
அடங்கரல் துடித் உயிர் லகரழிகளும் சிநடித் த் ண்
ரசகணகத் டவிப் தரர்க்கின்லநன். தரடர்ச்சிரகக்
குந்ககளின் லகள்விகள் என்நன்பின் என்நரக ந்து
தகரண்லட இருக்கிநது. ததில் ன்று லர என்று ந்து
தகரண்டு இருக்கிநது. ணம் முழுக்க தறுகரக
இருக்கிநது.
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ஊரின் ற்தநரருபுநம் கரர் ந்து நிற்க யில் நிகனத்கக்
கண்டர்கள் கண் இகக்கும் லத்தில் ஏடுகிநரர்கள்.
லட்கட கடக்க யில் ண்டரபத்க ஏட்டி கண்களுக்கு
ட்டி கக்கும் தரிந் கண்ரய்த் ண்ணீர் இப்லதரது
உட்கரர்ந்து கழுவிணரல் கூடப் லதரர அபவிற்கு ற்றிப்
லதரய் உள்பது. இக ம்பி ற்தநரரு புநத்தில் இருந் தன
க்கர் ல்கரடுகள் குடியிருப்புக்கு அபந்து தகரண்டு
இருக்கின்நரர்கள். அருலக யில் நிகனம். யினரடுதுகந
தசல்லும் கம்தன் க்ஸ்பிஸ் ருககக்கரகச் சின லதர்கள்
கரத்துக் தகரண்டுருக்கிநரர்கள். தகி சின ததரிர்களின்
ரயில் இருந்து அபரண புன்ணகக..
ஆணரல் ததரில் ட்டும் ரன் க்ஸ்பிஸ். க்ஸ் எய் இசட்
ன்று கத்திக் தகரண்லட யில் ஏடும் லகத்திற்கு ரமும்
ஏடிவிடனரம்.
இந் யில் தரக கடலகடயில் ரன் தன ணி லம்
ம் லதரல் அர்ந்து தடித் கல்லூரிப்தரடங்களும் குளிக்க
ந் ததண்களின் கரப் தரடங்ககபயும் தரர்த் ஞரதகம்.
ரன், லகரவிந்ரைன் லசர்ந் கூட்டணிகள் இறுதி
கக்கும் உகடரல் இருந்து. அர்கள் தரழில்
நுட்தக்கல்லூரிக்குள் நுகய் ங்கள் டமும் ரறிவிட்டது.
யில் கடலகடககபக் கடந்து தஞ்சி முள் குத்ரல்
ைரக்கிகரகக் கரல்கள் கத்து லலி ரண்டி
தள்பரடு லதரல் ந்ரல் அருலக உள்ப பூங்கரவிற்குள்
நுகனரம். தக கங்ககபக் லகரர்த்து உள்ப
டுரக கடலகடகளும், ப்லதரதும் விழும் ன்று
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கரத்து இருக்கும் தட்டுப் லதரண ங்களுக்கும் இகடல
ன்னுகட
முக்கிரண
ம்
என்று
உண்டு.
குந்ககளின் ககபிடித்து அந் இடத்கத் லடி அகனந்து
ககடசியில் கண்டு தகரண்லடன். கரல் நூற்நரண்டு கரனம்
ஆணரலும் முல் கரல் உருரக்கி நிகணவுச் சின்ணம்
இருக்கின்நர ன்று ஆகசயுடன் தரர்த்லன்.
ரத்தின் தட்கட கநத்து ஆணிரல் கீநப்தட்ட
இண்டு ததர்களில் அள் ததர் கநந்து விட்டது. ன்
ததர் ட்டும் தலிரகத் தரிந்து. அன் அருகில்
குந்ககள் ங்களின் ததக ஆணிரல் தசதுக்கிக்
தகரண்டுருந்ரர்கள்..
(தசப்டம்தர் 28 2010)
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4.இனி நிரனவு ள்
பூங்கரவில் இருந்து குந்கககப தளில அகத்து 
முடிவில்கன. ங்களும் அருலக தரிந் ததரட்டல்
கரடுகளும் உள்ப இடங்ககபப் தரர்த்தும் அர்களுக்கு
லதநரரு உனகத்கப் தரர்த்து லதரல் இருந்துருக்கனரம்.
வீட்டுப் தரடங்களும் விகபரட முடிர லசரகங்களும்
இன்று முடிவுக்கு ந்து லதரலிருந்து . அர்கள்
லதரட்டுருந் தசருப்புகள் ங்லகர அணரகரய் கிடக்க
அர்களின் ஏட்டமும் கத்லும் ங்களில் இருந்
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தநகககபப் தடதடக்க கத்து.
பூங்கரக ஏட்டியிருந் ண்தன் முருலகசனின் வீட்டின்
முன்புநம் அனின் ங்கக தளில நின்று தகரண்டு
ருக்லகர
திர்தரர்த்து
கரத்துக்
தகரண்டுருப்தது
தரிந்து.
பூங்கரவில் இருந் சறுக்கு  கத்தில் நீட்டிக்
தகரண்டுருந் துருப்பிடித் கம்பிகள் ன்கண லரசிக்க
விடரல் டுக்கக் குந்கககபப் பிரித்து ண்டிக்குள்
அகடத்து கிபம்பிலணன். ரங்கள் தணித் தருவின்
இறுதிப் தகுதி தங்கபர ஊணித் தரு. டுரகரகக்
குபம் அருலக ஆனம். ப்லதரதும் லதரன த்தின் கீல
பிள்கபரர் சிகன. எவ்தரரு தகுதிகளுக்கும் இருக்கும்
தட்டி ஆபிசர்ககபப் லதரன இந்ச் சந்துக்குள் தகரஞ்சம்
அதிகரகல உண்டு. பிள்கபரர் சிகனக்குப் பின்புநரக
ந்ரல் இவு லம் வி ப்லதரதும் சீட்டரடி
லகரஷ்டிகள் நிகநப் லதர்கள் இங்லக இருப்தரர்கள்.
ஊரில் எவ்தரரு சந்தின் ததரும் விலணரரண
ததர்க்கரரக இருக்கும்.. டுவீதி, டரைபும்,கீப்
ததருரள் லகரவில், லனப்ததருரள் லகரவில், தமு வீதி
இப்தடித் தரடர்ந்து தகரண்லட இருக்கும். எரு நீண்ட
சந்தில் அதிகதட்சம் இருதது வீடுகள் இருக்கனரம். அடுத்த்
தருவுக்குப் பிரிக்கும் தரககள் ணதது எரு முழு வீட்டின்
அபவு. தரத்த்தில் எரு வீட்டின் தரத் அபவு முடியும்
லதரது இகடயில் உள்ப சந்து பிரிந்து அடுத் வீட்டுக்குத்
தரடக்கரக இருக்கும். முழுவீட்கடயும் சந்தின் ழில
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ரன்கு புநமும் சுற்றி ரும் லதரது லனசரக மூச்சு ரங்கும்.
குந்ககள் அருலக கட்டி கக்கப்தட்டு இருந்
ககப்தந்து கனயுடன் என்றிப் லதரயிருந்ரர்கள்.தரர்த்துப்
தகி சினர் கண்களுக்குத் தரிந்ரர்கள். அப்லதரது ன்
தரர்கயில் தட்டது தில இருந் ள்ளிக்கண்ணு வீடு.
ன்னுகட தள்ளித் லரழி. அறிமுகம் இல்னரர்கள்
தரர்க்கும்
முல்
தரர்கயில்
இள்
ணனம்
குன்றிலபர? ன்று லரன்நக் கூடும். ப்லதரதும்
கரது தின்று தகரண்டு இருக்கும் ள்ளிக்கண்ணு.
ஆசிரிர்கள் தரடம் டத்திக் தகரண்டுருக்கும் லதரல ரவு
அகக்கும் ந்திம் லதரன அள் ட்டும் கமுக்கரகத்
தின்று தகரண்டுருப்தரள். .
ள்ளிக்கண்ணுக்கு 18 தில் திரும் ஆகி 26
துக்குள் ரிகசரகப் ததற்தநடுத் ரகனந்து ததண்
குந்ககளுடன் இப்லதரது விக லகரனத்துடன்
னிரகத் ரன் ரழ்ந்து தகரண்டுருக்கிநரர். மிகப் ததரி
லகரட்கட லதரன்ந வீட்டில் அளும் குந்ககளும் கூட
எரு ரண லகனக்கர தரட்டியுடன் சத்துவு
தணிரபரக ரழ்க்கககக் குந்ககளுக்கரகக் கடத்திக்
தகரண்டுருக்கிநரர்..
ள்ளிக்கண்ணுவுக்கு தடிப்பு ண்கடயில் நரது ன்று
உர்ந் அளின் தரட்டி லசர்த்து கத்து இருந்
ககககபக் கரட்டி லணர எருனின் கனயில் கட்டி
கத்து விட்டரர். கட்டினின் கல்லீல் கழுக லதரல்
சுந்து எரு ரள் த்ரகத் துப்பிது, அன்று ரன் அந்
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தரடரக்குடினின் ற்ந ண்டரபங்களும்
ரபத்தில் நத் தரடங்கிது.

ண்ட

ள்ளிக்கண்ணுவின்
அப்தர
தர்ரவில்
ற்தநரரு
குடும்தத்துடன்
இருக்க,
இங்லக
கரத்திருந்
ள்ளிக்கண்ணுவின் அம்ர கண்கனங்கிக் தகரண்லட
லதரய்ச் லசர்ந்துவிடப் தரட்டி ரன் ள்ளிகண்ணுக
பர்க்க லண்டிரகி விட்டது. ைரதி, சமூகம், இணம்
ன்தற்தகல்னரம் லனரணது தம் ன்ந ஸ்து.
தங்கபரளி சண்கடயில் ததரி வீடு இப்லதரது நீதின்ந
தீர்ப்புக்கரகக் கரத்துக் தகரண்டுருக்கிநது. தசரத்தில்
சம்ந்ப்தட்டர்களின் அனுதியுடன் முகப்பில் ட்டும்
இருந்து தகரள்ப ள்ளிக்கண்ணுவுக்கு அனுதி கிகடத்து
ண்டு சிண்டுகளுடன் ரழ்ந்து தகரண்டுருக்கிநரர்.
ககநிகந கரசு இருந்ரல் அர் ம்ர். இல்னரவிட்டரல்
ரர் அர்? இது ரன் இன்கந சமூக தரழி.
அம்ர இல்னர குகந லதரக்க அதிகச் தசல்னம் தகரடுத்து
பர்ந் ள்ளிக்கணுக்கு தகுளித்ணம் அதிகம்.
ஆசிரிர் தரடம் டத்திக் தகரண்டுருக்கும் லதரது "லடய்
கலசர கடகன அச்சு லண்டுரடர?" ன்று லகட்டகப
ப்தடி நக்க முடியும்?.
சுற்றியுள்ப அத்கண தகுதிகளிலும் இது லதரன்ந
பிரண்ட வீடுகள் ரன்.. முல் இருதது ருட
ரழ்க்ககயில் அஸ் லகககபத் விர்த்து தளில
ங்குல தசன்நது இல்கன. ரன் தரர்த் ஊர்ககப ளிதில்
தட்டிலிட்டு விடனரம்.
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கண்டணூர், லகரட்கடயூர், கரகக்குடி, லலகரட்கட,,
ஆர்,ஸ்,ங்கனம்,திருரடகண,பிள்கபரர்தட்டி,,கல்னல்,
திருப்தத்தூர்,
லகரணரதட்டு,
கண்டரணிக்கம்
கீச்சீல்தட்டி கீப்பூங்குடி கரணரடுகரத்ரன் தள்பத்தூர்,
லகரட்கடயூர் ன்று ண்ணிக்கககளுக்குள் அடக்கி
விடனரம். அசரங்க ஊழிர்களுக்குத் ண்டகணப்தகுதி
ன்று தசரல்னப்தட்ட பிரிக்கப் தடர இரரபு
ரட்டத்தில் ரன் பிநந்லன். தசும்ததரன் ன்று ரறி
இன்று சிகங்கக ரட்டம் ன்று ந்து நின்றுள்பது.
ததர்கள் ரறில ரன் தரர்த்கக்கும் மிகப் ததரி
ரறுல்கள் கரல் நூற்நரண்டு கரனத்தில் என்றுல
நிகவில்கன. தசட்டிரடு ப்தடி உருரணது?
லசர ரட்டின் கரவிரிபூம்தட்டிணத்தில் இந்ச் சமூக
க்களின் ரழ்க்கக தரடங்கிரக னரறு தசரல்கிநது.
கரனரற்நத்தில் தரண்டி ரட்டிற்கு ந்து லசர்ந்து ன்ணர்
அளித் கரகக்குடி ற்றும் புதுக்லகரட்கட கங்ககபச்
சுற்றி 9 கிரங்களில் தரடக்கத்தில் குடிலறிணர்.
இன்று ததரதுப் ததரக தரத்ரகச் தசட்டிரடு ன்று
அகக்கப்தடுகிநது
புதுக்லகரட்கட,
சிகங்கக,
இரரபும் லதரன்ந ஊர்ககப அடிப்தகடரகக்
தகரண்டு சுற்றிலும் உள்ப 96 கிரங்களில் தவி ரழ்ந்து
தகரண்டுருக்கிநரர்கள்.
விரதர நிமித்ரக ன்ணர் கரனங்களில் கசிர் குனம்
ன்று தரடங்கி இருக்க லண்டும். ர்ரசிர்ம் ன்ந
ரர்த்ககளுக்குப் பின்ணரல் உள்ப உழுத்துப் லதரண
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சரச்சரங்கள் இங்குத் லகயில்கன. தரத்த்தில்
தரழில் அடிப்தகடயில் இந் ைரதி மூனக்கூறுகள்
உருரகியிருக்க லண்டும். ஆணரல் இதில் ஆச்சரிம்
என்று உண்டு.
தரடக்கத்தில் எவ்தரரு னி னிர்களும் ரங்கள்
தசய்து தகரண்டுருந் எவ்தரரு தரழில் அடிப்தகடயில்
உருரண சமூக அகப்பில் உருரண சரதிகள் கிமு ரனரம்
நூற்நரண்டு முல் கிபி ஆநரம் நூற்நரண்டு கக்கும்
நக்குகந தத்து நூற்நரண்டுகள் லகரலனரச்சி புத் ச
ங்கள் முன்னிகனயில் இருந்ரலும் இந் ைரதி
மூனக்கூறு ட்டும் கணரகச் சிகரல் தரடர்ந்து
ந்து தகரண்டுருந்து.
ன்ணர்களுக்கு உவும் ககயில் கசிர் குனத்தில்
உருரணது ரன் இந்ச் தசட்டி ன்ந தசரல்னரக ந்துருக்க
லண்டும். இதில் உள்ப தன கிகபதிககப முன்
முனரகத் திருப்பூருக்குள் ந் லதரது ரன் ன்ணரல்
உர்ந்து தகரள்ப முடிந்து.
நக்குகந 60 கத்ரர் கிரங்கள். 9 விரண
லகரவில்களின் அடிப்தகடயில் 12 ஆம் நூற்நரண்டில்
பிள்கபரர்தட்டிக அடிப்தகடரக் தகரண்டு நிகன
ததற்று உருரண சமூக க்கள். எவ்தரரு விரண
தரம்தரிம்.
சிங்கப்பூர் முருகன் லகரவிலில் முன்புநம் உள்ப அந்ச்
சிறி கல்தட்கட உற்று கனித்ரல் 1859 ஆம் ஆண்டு
அங்கு ரழ்ந் ததருக்களின் லசகக க்கு
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உர்த்தும். அங்கு ட்டுல்ன லனசிரவில் உள்ப
பிணரங்கு தகுதியில் உள்ப சின் லகரவிகன சுற்றி ரும்
லதரது ரம் இருப்தது தளிரட்டினர இல்கன
மிழ்ரட்டின் எரு தகுதிர ன்று ம்கத் திககப்தகட
கக்கும்.
தர்ர கக்கும் தசன்று ததரருள் ஈட்டி சமூகம் , இது
ந் அபவிற்கு இருந்து தரியுர?
ஈத்தில் சுந்திம் ரங்கி கரனகட்டத்தில் தகரழும்புச்
தசட்டி
ன்ந
தருவில்
டந்
நிதி
ஆர
தரிர்த்கணககப ரம் நிகணத்துப் தரர்க்க முடிர
என்று. அன்கந கரனகட்டத்தின இனங்ககயின் தரத்
நிதி ஆரத்தில் 90 சவிகி தங்களிப்பு ம்ர்களின்
ககயில் ரன் இருந்து. உச்சக்கட்டரக இன்கந
அண்ரகன
தல்ககனக்ககத்தின்
அண்ரகன
தசட்டிரர் ன்னிடம் இருந் ஆயிக்கக்கரண க்கரில்
விகபவித் தல்கன விற்தற்குப் தன்தடுத்தி ரடு
இனங்கக. மிழ் ரட்டில் இருந்து தல் அரிசி
மூட்கடககப
இனங்ககக்குக்
தகரண்டு
தசல்ன
னிரகல கப்தல்கள் கத்து இருந்து ஆச்சரித்தின்
உச்சம்.
இன்று அத்கண வீடுகளும் தரகடந்து கிடக்கின்நது.
லக்கு

கவுகளும்,
ததல்ஜித்தில்
இருந்து
கக்கப்தட்ட கண்ரடி லகனப்தரடுகள் நிகநந்
அனங்கரங்களும் ததரலிவிந்து லதரய்விட்டது. 150
ஆண்டுகள் கடந்தும் இன்று எரு சுரில் கூட ரன்
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விரிசகன தரர்த்து இல்கன. முட்கடச் சரற்கநக் குகத்து
முழுகரண அர்ப்தணிப்பும் ககனநுணுக்கரய்க் கட்டி
தரத் வீட்டின் ரரிசுகளும் புனம் ததர்ந்து கலர
லடி ங்லகலர ரழ்ந்து தகரண்டுருக்கிநரர்கள்.

ரழ்வின் ககடசிக் கட்டத்தில் ரழும் ததரிர்களுக்கு
இவ்பவு ததரி வீட்டில் க்கரண நிகணவுககபத் வி
லதநரன்றும் துகயில்னரல் துணில துகரக
ரழ்ந்து தகரண்டுருக்கிநரர்கள்.
ள்பல் அகப்தர் இல்கனதன்நரல் அர் உருரக்கி
கல்லூரிகள்
இல்கனதன்நரல்
ப்தட்டிக்கரட்டு
ரசிரக ன்கணப் லதரன்ந தனரின் ரழ்க்ககயும் முடிந்து
லதரயிருக்கும்.
சமூகக் கரல்ர்ககப நிகணத்துக் தகரண்டுருந் லதரது
தில கீணர சரணர ன்நகக்கப்தட்ட கிறுக்குச் சண்முகம்
ந்து தகரண்டுருந்ரன்.
தள்ளித் லரன். தத்ரம் குப்கத மூன்று முகந
ழுதியும் லநமுடிரல் வித்ன் . இப்லதரது தரர்த்துக்
தகரண்டுருக்கும் லகன கிரத்து டரக்டர்.
( தசப்டம்தர் 28 2010)

58

5.ஈக் ள் கோய்க்கும் உய ம்
குடும்தத்தின் கூட்டுக் குடித்ண ரழ்க்கக முடிவுக்கு ந்
லதரது என்தரம் குப்பு அறிமுகரயிருந்து. வு
தசனவுகள் என்நரகவும் ரழும் இடம் னிரகவும் லதசி
முடிவு தசய்துருந்ரர்கள். அந்ப் ததரி ககடத் தருவில்
குறிப்தரகப் லதரூந்து நிகனத்திற்கு அருலக ததரி வீட்டு
ரழ்க்கக ணக்குப் தன விங்களில் உவிரய் இருந்து. .
ரங்கள் தசன்ந புதி வீட்டுக்கு அடுத் ரசல்
ட்தடழுத்துப் தயினகம். இற்குப் பின்ணரல் தரட்டிக்
ககட.. சரங்கரனம் ன்நரல் தரட்டிக்ககடயில் இருந்து
விவிரண ரசகணகள் ந்து தகரண்டுருக்கும். அருலக
உள்ப சிறி தரனத்தில் கூட்டணி அகத் ண்தர்களுடன்
உட்கரர்ந்து தகரண்டு ருகிந லதரகிந க்ககப
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அபதடுப்தலரடு
தரட்டிக்ககடயில்
அகணரும்
லசர்ந்து ரங்கி தஜிடபிள் தப்ஸ் திணறு திருப்திரய்
கர்ந்து விடுதுண்டு. லதரூந்து நிகனம். அருகில் உள்ப
கரத்ரல் ந்து இநங்கும் அத்கண லதர்களும்
தரனத்தில் அர்ந்துருக்கும் ங்ககபத் ரண்டித்ரன்
தசல்ன லண்டும். தனரின் திட்டுக்களும் தரரகட
ரணிகளின் ரிசணமும் இங்கிருந்து ரன் தரடங்கிது.
ததர் ரன் லதரூந்து நிகனல வி ஊரில் உள்ப
பிச்கசகரர்கள் கூடும் இடம். எல எரு க டப்தர கூக.
அதுவும் ரலர எரு புண்ணிரன் ரணரகக் தகரடுத்
இடம். யூ டி எரு குட்டிச் சுக சுற்றி ந்து எவ்தரரு
லதரூந்தும் சற்று லம் நின்று விட்டு கரும்., இந்க் குட்டிச்
சுருக்குள் சுற்றி  லசரம்லதறிப் தட்டுக்தகரண்டு
லட்டுக்ககட தக்கரகத் திருப்பிக் தகரண்டு னிரர்
லதரூந்துகள் கர்ந்துவிடும். இணரல் தனரும் ப்லதரதும்
லட்டுக்ககட அருலக ந்து நின்றுவிடுரர்கள்.
கணத் கதன்நரல் ைணங்கள் முங்கரல் ண்ணீரில்
சந்கயில் ரங்கி ண்டு மீன்களுடன் கப்பு ரகடகக்
கடத்திக் தகரண்டுருப்தரர்கள். டவுன் தஸ் ரும் லதரல
ஏட்டிக் தகரண்டு ரும் ஏட்டுர் எரு விலணரரண
எலிக தரடர்ச்சிரக ழுப்பிக் தகரண்லட ருரர்.
அற்குள் அங்குக் கூடியிருக்கும் தரத் கூட்டமும்
முண்டிடித்துக் தகரண்டு ரரய் இருப்தரர்கள். உள்லப
நுகயும் லதரல தரதிப்லதர்கள் ஏடும் ண்டியில் ற்
முற்சிக்க ஏல கலபதரக இருக்கும். லதரூந்து நின்நதும்
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தனரும்
டர்
ழில
கரல்
கத்து
றிக்
தகரண்டுருப்தரர்கள். தரர்க்க சுரஸ்ரக இருக்கும்,
அருகில் உள்ப அத்கண கிர க்களுக்கும் குறிப்பிட்ட
இந்ப் லதரூந்துக்ககப விட்டரல் லறு ழியில்கன.
எவ்தரரு
புன்
கிகயும்
சந்க
டக்கும்.
தரடக்கத்தில் ககடத்தருவுக்குள் இருந் சந்க பிநகு
வில்லுகடரர் ததரட்டலுக்கு ரற்றிணரர்கள். இந்ப்
ததரட்டல் ன்தது கருலனக்கரடும் கரகனயில் னைனம்
கழிப்தர்கள் ந்து கூடுமிடம். எரு ஏரக இருந்
கரணத்தில் அசரகக் கீற்று தகரட்கடககப
உருரக்கி சந்க ன்று உருரக்கியிருந்ரர்கள்.

அன்று ரன் சுற்றியுள்ப அத்கண கிர க்களும் என்நரக
ந்து கூடுரர்கள். அன்று ட்டும் இந்ப் லதரூந்தில் ள்
லதரட்டரல்
ண்தய்
லதரல்
ழிந்து
ஏடும்
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லதரலிருக்கும். தரத்தித்துக் தகரண்டு தரங்கிக் தகரண்டு
யிறு ததருத் கர்ப்பிணி லதரல் அந் டவுன் தஸ் கரும்
லதரது தத்டி ள்ளி நின்று லடிக்கக தரர்த் கரனம் அது.
டத்துணக விட்டு கர்ந் லதரூந்தில் கூகயில் அர்ந்து
இருந் க்கள் பின்ணரல் உள்ப ணிப்தடி கம்பிகள்
ழிரகக்
கக
தகரடுத்து
கரப்தரற்றி
அகத்
சம்தங்களும் உண்டு.

ட்டரம் குப்பு கக்கும் தடித்துக் தகரண்டுருந்
சஸ்தி வித்ர சரகன தடிப்பு முடிவுக்கு ந்து அந்ப்
தள்ளியும் ததண்கள் உர்நிகன தள்ளிரக ரறிப் லதரணது.
ட்டரம் குப்பு முடிவுக்கு ந் லதரது தள்ளி ஆண்டு
விரவில் லனணர மிழ்ரன் லதச்கசக் லகட்டதும் அர்
லகட யில் லதசிது என்றும் புரிரல் இர் ன் தகலில்
கண்ரடிக ரட்டிக் தகரண்டு இருக்கிநரர்? ன்று
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லரசித்து இப்லதரது ன் நிகணவுக்கு ருகிநது.
ஊரில் இருந் இண்டு தள்ளிகளுல னிரருக்குச்
தசரந்ரணது ரன். வீட்டில் ருக்கும் தடிப்புக்தகன்று
ததரிரண தசனவுகள் தும் தசய்ரக நிகணவில்கன.
ததரும்தரலும் தள்ளியில் தடித் அகணருல டுத்
ர்க்கம் ன்தலரடு ததரிரண சண்கட சச்சவு இல்னரல்
தடிப்கத ரக ரற்றி ஆசிரிர்கள் ரன் தணிரற்றிக்
தகரண்டுருந்ரர்கள். கிரத்து ரர்கள் கசக்கிளில் 
முடிரர்கள் டவுன் தஸ்ஸில் ரன் ந்து தடித்துக்
தகரண்டுருந்ரர்கள். ரும் ந்த் றும் தசய்து விட்டு
ப்த முடிரது. எவ்தரருரின் குடும்தப் பின்புனமும்
எவ்தரரு ஆசிரிருக்கும் ன்நரகல தரியும்.
"ரகபக்கு உன் அப்தரக கூட்டிக்தகரண்டு ர"
ன்நரலன அழுககயுடன் மூத்திம் ததரத்துக் தகரண்டு
ந்து டவுசக கணத்து விடும். அற்குத் னிரக தண்டு
அடியும் எரு ரளி ண்ணீரும் சுந்து  லண்டும்.
ரங்கள் புதிரக ந்து வீட்டுக்குப் பின்ணரல் மிகப் ததரி
லரட்டமும் மிகப் ததரி சிதண்ட் பமும் இருந்து.
புதி வீட்டில் ந் ங்களுல இல்கன. எல எரு
முருங்கக ம் ட்டும் விற்று விட்டுச் தசன்நர்கள்
கத்துருந்ரர்கள். தக வீட்டில் இருந் தகரய்ர ர
ங்கள் துவும் இல்கன. புதி வீட்டில் தகரடுக்கரப் புளி
ம் கூட இல்னர கரத்ரல் தள்ளிக்குச் தசல்லும்
லதரது டவுசர் கதயில் தகரண்டு லதரகும் ந்ச்
சரச்சத்கயும்
தகரண்டு
லதரக
முடிவில்கன.
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தள்ளியில் தண்ட ரற்று முகநரகப் தரிரறிக் தகரள்ளும்
ததன்சில் விரதரத்கக்கூட நிறுத் லண்டிரகி
விட்டது. ஆணரல் ற்தநரரு ககயில் ணக்கு அதிர்ஷ்ட
ரய்ப்பு அகந்து. இங்குக் கூட்டரளிக் கூட்டம்
அதிகரணது. ன் தனரட தனரட லதச்கச லகட்தற்கு
நிகந ண்தர்கள் கிகடத்ரர்கள்.
அப்லதரது ங்கள் கூட்டத்திற்குள் இறுதியில் ந்ன்
ததர் சண்முகச் சுந்ம். அன் அப்தர தக்கத்து கிரத்துப்
தள்ளியில் ஆசிரிரகப் தணிரற்றிக் தகரண்டுருந்ரர்..

புதி வீட்டுக்கு அருலக தஞ்சரத்து லதரர்டு அலுனகம்.,
சனி ஞரயிறு எரு கரக்கர குருவி கூட உள்லப ரது.
இண்டு ரட்களும் ததரும்தரலும் தள்ளி விடுமுகநரகத்
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ரன் இருக்கும். உட்கர, அட்கட அடிக்க, அத்கண
அக்கிமும் தசய்த் லரரண கநவு இடங்கள் உண்டு.
புககப்தர்களும், அடிப்தர்களும் ந்து லதரய்க்
தகரண்டுருப்தரர்கள்.
ஆணரல்
அர்கள்
அத்கண
லதர்களும் ங்களுக்கு லடிக்கக க்கள். கூட்டரளி
கூட்டத்தில் இருக்கும் னுக்கும் ந்த் கரிமும்
இருக்கரது.
உமும், சககளும் இருக்கும் குண்டு க்கள் கூடச்
லசரப்பரங்கிரய் ரன் இருப்ததரர்கள். அணன்
ரரலன ஊதிக்தகரண்டு ஊத்திக் தகரண்டு தடம்
கரட்டுலரடு சரி. ரள் முழுக்கத் திருப்திரய் அபந்து
விட்டுக் தகரண்டு அன்று தத்திரிக்ககயில் ந்
டிகககப் லதச்சு மூனல கற்தழிக்க ஆம்பித்து
விடுரர்கள்.
ஆணரல் சண்முகம் கூட்டத்திற்குள் ந்ரல் லதசல
ரட்டரன். கரம் அனின் ம்பியும் உள்லப இருக்கச்
சற்று லம் இருந்து விட்டு தளிலறி விடுரன். லதரகும்
லதரது ப்லதரதும் லதரனத் ம்பிகப் தரர்த்து " சீக்கிம்
வீட்டுக்கு ரடர " ன்னு கத்னரகச் தசரல்லிவிட்டு தசன்று
விடுரன். ங்ககபப் தரர்த்துவிட்டு தளில லதரகும்
லதரது
அன்
யிறு
உப்தனரகல
இருக்கும்.
தரடக்கத்தில் ணக்குப் புரிரக ரன் எரு ரள்
தசரன்ண லதரது ரன் புரிந்து.
ரர் ரர் இங்குக் கூடியிருக்கிநரர்கள்? ன்று தரர்த்து விட்டு
அன் ததுரக கர்ந்து தக்கத்தில் உள்ப புளி
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லரப்புக்குள் தசன்று விடுரன். ததரி தூர் தகுதிரகப்
தரர்த்து உள்லப கநவு தகுதிக லர்ந்தடுத்துக்
தகரண்டு அர்ந்து விடுரன். றுதடியும் ரன்கு புநமும்
தரர்த்துவிட்டு யிற்றுப் தகுதியில் எளித்து கத்
தரடப்புத்கத்க டுத்து கத்துக் தகரண்டு தடிக்கத்
தரடங்குரன். எரு ரள் எளிந்து தகரண்டு அகணப்
தரர்த் லதரது ண்கடயில் நர ஆங்கினப்தரடத்துடன்
ததரி சண்கடல லதரட்டுக் தகரண்டு ரர் ரகலர
திட்டிக் தகரண்டு தஞ்சில் குத்திக் தகரண்டு லதரரடிக்
தகரண்டுருந்ரன்.
அன் தடிப்தக ரரும் கனித்து விடக்கூடரது.
கனித்ர்களும் தடிக்கத் தரடங்கிவிட்டரல் அன்
திப்ததண்கள் ரங்க முடிரது. ஆணரல் எரு ரள் தரத்
கூட்டத்கயும் ரன் ககனத்துப் பூகண லதரல் கர்ந்து
அன் உட்கரர்ந்து தடித்துக் தகரண்டுருந் புளி  தூர்
தகுதிக கரட்டி விட்டு எதுங்கி விட்டரன். அப்லதரது ரன்
தரத் கூட்டமும் லசர்ந்து அனுக்குப் புதி ததர்
கத்ரர்கள். கிறுக்குச் சண்முகத்தின் சுருக்கரகக் கீணர
சரணர.
ககடசிகக்கும்
அகண
தறுப்லதத்
இப்தடித்ரன்
அகணருல
அகத்ரர்கள்.
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ங்கள் கூட்டத்கக் கண்டு லல்நிகனப்தள்ளிக்குப்
பின்ணரல் இருந் ஆயிக்கக்கரண க்கரில் உள்ப
முந்திரித்
லரப்புக்கு
ணது
ைரககக
ரற்றிக்
தகரண்டரன். அற்குப் பிநகு அகணத் தரட
முடிவில்கன. ஆணரல் தத்ரம் குப்பில் மிகத் வி
அத்கணயிலும் லர்ச்சியில்கன ன்ந லதரது அன் அப்தர
அடித் அடியில் ங்கள் கூட்டத்தில் ந்து முன் முகநரக
ணம் விட்டுப் லதசிணரன்.
அன்று ககடசிரகப் தரர்த் அன் இப்லதரது தில ந்து
67

தகரண்டுருந்ரன்.
கசக்கிகப ள்ளிக் தகரண்டு ந்ன் ன்கண
அகடரபம் கண்டு ததுரகச் சிரித்ரன். அன் அருலக
ந்ர் அன் கணவிரக இருக்க லண்டும். லும்பும்
லரலுரய்க் கன்ணம் ஏட்டி எரு ரதிரிரகப் புடகக
உடம்பில் சுற்றியிருந்ரர்.
கசக்கிளில் முன்ணரலும்
பின்ணரலும் மூன்று குந்ககள் உட்கரர்ந்து இருக்கத்
ள்ளிக் தகரண்டு டந்து ந்து தகரண்டு இருந்ரன்
அர்கள் முகத்கப் தரர்க்கும் லதரதும் உடல் நிகன
சரியில்கன ன்தது ட்டும் புரிந்து. சிரித்துக் தகரண்லட
லதசி லதரது " குந்ககளுக்கு உடம்பு சரியில்கன. ரன்
டரக்டகப் தரர்க்க லதரய்க் தகரண்டுருக்கின்லநன். பிநகு
லதசனரம் " ன்று கர்ந்து விட்டரன்.
அது கக்கும் அன் ன்ண தசய்து தகரண்டு
இருக்கின்நரன் ன்ததும் தரிரல் இருந்து, ஆணரல்
அம்ரவிடம் இவு ந்து லதசி லதரது ரன்
முழுகரகப் புரிந்து.
தரடக்கத்தில் ஊரில் சுப்கதர டரக்டர் ன்ந ததரில்
பிதல் டரக்டர் எருர் இருந்ரர்.. ருத்துப் தடிப்பு
தும் தடிக்கரல் ரரிடலர எரு ருடம் இருந்து குப்கத
தகரட்டிவிட்டு மிகத் கரிரய் ஆர்ம்பி ன்ந தடிப்கத
லதரட்டுக்தகரண்டு டரக்டர் சுப்கதர ன்று தரழிகன
தரடங்கி விட்டரர்.
ங்கள் ஊரில் இருந் எரு அசரங்க ருத்துகண அதில்
தணிபுரிந் ம்பிபிஸ் டரக்டர் னிரக கத்திருந்
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கிளினிக்கக விட இரிடம் ரன் சுற்றியுள்ப அத்கண
கிரத்து க்கள் குவிந்து தகரண்டுருந்ரர்கள்.
உள்ளூர் கிளினிக் லதரனல சுப்கதர டரக்டர் தக்கத்து
கிரங்களுக்கும் ரன் கத்து இருந் ஸ்கூட்டர் மூனம்
டரடும் கிளினிக் மூனம் தட்கடகக் கிபப்பிக்
தகரண்டுருந்ரர். ந்து அல்னது தத்து ரூதரய் ட்டுல
ரங்குரர். கடன் தசரல்தர்களும் உண்டு. கரகப ரடு
கன்று
லதரடர
பிச்சகணககபயும்
தகரண்டு
ருதர்களுக்கும் லர எரு கரத்கச் தசரல்லி
கர்த்தி விடுரர்..
" ஞ்சரமி ங்ககயின கரசு இல்கன " ன்று கூடச்
தசரல்லிவிட்டு கடகக் கட்டிவிடுரர்கள். அருக்கு
ன்நரகல தரியும். இது கரந்தி கக்கு ன்று. ததரிரகக்
லகரதப்தடரல் தசல்னரகத் திட்டி விட்டு கரத்துக்
தகரண்டுருக்கும் அடுத்க உள்லப ச் தசரல்லுரர்.
ருகின்ந 90 சவிகி கூட்டத்திற்குக் கட்டரம் ஊசி
லதரட்டு விடுரர். தடிலடு ரத்திககள் ரரக
இருக்கும்.
லதச்சில் லனும் தரலும் கனந்து அடித்து ருதர்ககபத்
கரிப்தடுத்துரர். சரகக்கிடப்தர்கள் கூட ரன்
சுப்கதர
டரக்டரிடம்
ரன்
லதரலன்
ன்று
அடம்பிடித்துத் தூக்கிக் தகரண்டு ந் தனகயும்
தரர்த்துண்டு. ஆணரல் அருக்கு ந் ஞ்சள் கரரகன
அரின் லகனப்தளூல கரவு தகரண்டுவிட்டது.
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அரிடம் தணிபுரிந் ம் கிறுக்குச் சண்முகம் கசக்கிளில்
எவ்தரரு கிரரக ருத்துச் லசககச் தசய்து
தகரண்டுருக்கின்நரன். மூன்லந ககரண ரத்திககளும்
சின ஊசி ருந்துகளும். அதுவும் கரசு தகரடுத்து ரங்க
ரட்டரணரம். அன் ம்பி தணிபுரியும் தடிக்கல்
ககடயில் இருந்து டுத்துக் தகரண்டு ந்துவிடுரன்.
உடல்லி, கரய்ச்சல், சளி. அவ்பவுரன்.
சுப்கதர டரக்டர் லதரல் இனிகரகப் லதசுரணர
ன்தது தரிவில்கன.? ஆணரல் தரரயில்கன.
இப்லதரது பிகத்துக் தகரள்ரன் லதரலிருக்கு. கரம்
ல்ன டரக்டரகப் தரர்த்துக் குடும்தத்கக் கூட்டிக்
தகரண்டு தசல்கிநரலண...................
ன்கணக் கடந்து தசன்ந லதரது
கணவிக லரக்கி தரந்து.

அனின்

குல்

ன்கண ரதன்று லகட்டுருப்தரலர?
" புள்ப லன ஈ தரய்க்குது துண்கடப் லதரடு " ன்று
கத்திக் தகரண்டுருந்ரன். அனின் தசரல்ன விரும்தர
ஆங்கத்க ந்து தரய்த் ஈக்கள் ரன் ணக்கு
அகடரபம் கரட்டிது. ( தசப்டம்தர் 29 2010)

70

6.உண்டு உமங்கி விடு. கசரித்துவிடும்.
அர் எரு ற்றுதி நிறுணத்தின் லனரபர் தவியில்
இருப்தர்.
தரழிலுக்கு
அப்தரற்தட்டு
ங்கள்
இருருக்குல ல்ன புரிந்துர்வு உண்டு.. ரன் திருப்பூரில்
இதுகக்கும் சந்திக்கர எரு ஆபூர் தர்.
குறுகி கரனத்தில் அரின் உள் ட்டத்தில் ன்கணச்
லசர்த்துருந்ரர். ன்னுகட னிப்தட்ட திநகககப விட
அருக்குக் கரகக்குடி ன்ந ஊரும் அன் கனரச்சரமும்
தரம்தல
பிடித்ரணரக
இருந்து.
லதநரரு
கரமும் உண்டு., தசட்டிரட்டு சகல்.
அர்
லகரபியில்
பிநந்து
லகரகயில்
ரழ்ந்து
தகரண்டுருந்ரலும் தரழிலுக்கு அப்தரற்தட்டு லதசும்
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லதச்சில் ககடசிரக ந்து நிற்தது இந் அகச உவு
சரச்சரல. ரன் தரடக்கத்தில் இல்தரக டுத்துக்
தகரண்டரலும் அரின் தீர சரப்தரடு தறிக தீர்த்ல
ஆக லண்டி கட்டரத்தில் இருந்லன்.
அகணயும் மீறி அருக்குள் இருந் ஆர்த்கப் லதரக்கும்
ததரருட்டு
அவிணரசி
லகரமுத்தூர்
லசி
தடுஞ்சரகனயில் லட்டுப்தரகபம் பிரியும் சந்திப்பில்
உள்ப தரனத்துக்கு அருலக உள்ப அந்ச் சிறி ககடக்கு
அகத்துச் தசன்லநன்.
சிறி ஏட்டு வீடு. உள்லப தத்துப் லதர்கள் ரன் அ
முடியும். அடுத் ரிகச ருற்குள் கரத்துருப்தர்கள்
ஏடிப் லதரய்த் ரன் இடம் பிடிக்க லண்டும். ரக்குச்
தசரட்டச் தசரட்ட அர்கள் தகரடுக்கும் தக்குரண
அகச சரச்சரங்கள் விதம் தரிந்ர்ககபப் தன
கல்கள்
கடந்து
ந்து
சரப்பிட
கத்துக்
தகரண்டுருக்கிநது. அங்கு ண்தர் அர்ந்து சரப்பிட்ட
லகத்கப் தரர்த் லதரது ணக்கு ன் அப்தர ஞரதகம்
ரன் ந்து.
ஊரில் ரன் ரழ்ந் ரழ்க்கக கூட்டுக்குடித்ணம்
ன்தரல் தந்தி லதரனத்ரன் ரிகசரக அர்ந்து
தறிரறிக் தகரண்டுருப்தரர்கள். எவ்தரரு ரளும்
திருவிர லதரனல இருக்கும். ரன் தரர்த்கக்கு
அம்ர சகத்ல இடுப்பு எடிந்து லதரயிருப்தரர். வீட்டில்
உள்ப ற்ந அத்கண லதர்களும் டுபுடி லகனக்கு உவி
தகரண்டுருப்தரர்கள். அடுப்பு ன்தது அகர விபக்கு
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லதரல் றிந்துதகரண்டுருக்கும்.
ரன் அகத்துச் தசன்ந ககடயில் தற்றிகரக இடம்
பிடித்துப் புன்ணககயுடன் உட்கரர்ந் ண்தர் சரப்பிட்ட
லகத்கப் தரர்த்து திககத்துப் லதரய் விட்லடன்.
அப்தடிதரரு சந்லரத்க அற்கு முன் அரிடம் ரன்
தரர்த்து இல்கன. "ற்நதல்னரம் அப்புநம் ரம் லதசிக்
தகரள்லரம்" ன்று விபரச ஆம்பித்து விட்டரர். அந்க்
குறுகி அகநயில் இருந் மின் விசிறி ததருக்தகன்று
ஏடிக்தகரண்டு இருந்து. முகத்தில் ழிந் விர்ககத்
துகடக்க ணமில்னரல் துண்டுககபக் தகரண்டரடிக்
தகரண்டுருந்ரர்.
ஊர் ட்டர க்கில் தசரல்னப்தடும் "தகரபம்பு"
ன்தகக் ககயில் ஊற்றிக் தகரண்டு ன்கண நந்து
சுகத்துக் தகரண்டுருந்ரர். கரம் லசர்க்க லண்டி
சரனர சரச்சரத்கச் சரிரண முகநயில் அபவில்
லசர்த்ரல் இந் அகச சரச்சரங்கள் ன்தது உங்கள்
தசரத்துக்ககப ழுதிக் லகட்டரல் கூடக் தகரடுக்க கத்து
விடும்.
அகச உவு சரச்சத்தில் முக்கி இண்டு தகுதிகள்
உண்டு.
என்று சுத்ம் தசய்ல்.ற்தநரன்று சரனர லசர்ரண
அபவு.
மீலணர ஆட்டுக்கறிலர ண்ணீர் விட்டு அனசுகப்
லதரனல அகணச் சுத்ம் தசய்ல் அதிமுக்கிரணது.
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லகயில்னர கழிவுககபக் கழித்து விட லண்டும்.
ரங்கும் மீன்களின் ரகத் திநந்து தரர்த்ரலன உள்லப
தரியும் நிநம் கத்து ல்னர இல்கன ரறிப் லதரணர
ன்று. விதம் தரிந்ர்கபரல் கண்டு தகரள்ப முடியும்.
நீங்கள் சரப்பிடும் ந் உகத்திலும் வீடு லதரனச் சுத்ம்
தசய்ர தகடத்துக் தகரண்டுருக்கிநரர்கள்?
லலும் உகத்திற்தகன்லந எவ்தரரு இடத்திலும்
னிரக கத்து இருப்தரர்கள். தகட்டது, தரந்து லதரணது,
கழிவு லதரன்ந சரச்சங்கள் ரன் ககடசியில் ததரன் நிந
றுனரக உங்கள் கரகச தறித்துக் தகரண்டுருக்கும்.
அனசி, கழுவி முடித்து ஞ்சள் ததரடிக அபரகச்
லசர்க்கும் லதரது மீதியுள்ப தகட்ட ரகட அகன்று விடும்.
ஞ்சியுள்ப ஞ்சள் ண்ணீர் ககசகன தளிலற்றி
னிரக கத்து விட்டரலன தரதிப் பிச்சகண முடிவுக்கு
ந்து விடும்.
ற்தநரன்று சகத்துக் தகரண்டு இருக்கும் லதரது தகரதி
நிகனயில் கணரகப் தரர்த்துக் தகரண்டுருக்க லண்டும்.
ண்தரத்திங்கள் ன்நரல் அற்குண்டரண ரிரகயும்
னிரக இருக்கும். தகரதிக்கத் தரடங்கும் லதரல லசர்த்
ண்ணீரின் அபவு தரத்தித்தில் இநங்கத் தரடங்கும்.
கண்டியில் டுத்து லலிருந்து கீரக ஊற்றிப் தரர்க்கும்
லதரது அன் தகட்டித்ன்கயும் உள்லப தந்து
தகரண்டுருக்கும்
சரச்சரத்தின்
சுகயும்
புரி
ஆம்பிக்கும்.
ரக்கில் எரு தசரட்டு விட்டு தரர்க்கும் லதரது அன்
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திகக்கக முழுகயும் தரிந்து விடும். சுக கூடி ரும்
லதரது முடிவுக்குக் தகரண்டு ந்ரல் தந்தி சரப்தரட்டுச்
சடுதிரக
முடியும்.
இல்னரவிட்டரல்
சகத்ர்
அடிரங்கி தந்திரக ரறி விடும். .
தந்து தகரண்டுருக்கும் லதரது லம் கடத்துலர, அபவு
தரிரல் ஞ்சள் ததரடிக அள்ளிக் தகரட்டுலர
ககடசியில் சரப்பிடுதர்கள் அட அக்கில ன்று திட்ட
கத்து
விடும்.
திருப்பூருக்குள்
ந்ப்
தக்கம்
திரும்பிணரலும் தசட்டி ரட்டு உகம் ன்று
ததர்ப்தனகக தரங்கிக் தகரண்டுருக்கும்.
தசட்டி ரட்டு உகம் ன்று ததர்தனககயில் ரன்
இருக்கும். ஆணரல் அர்கள் தகரடுக்கும் சரப்தரட்டில்
இருக்கரது. தத்ரகச அந் அபவிற்குக் லகனரக
ரற்றி கத்து இருக்கும்.
அப்தரலர சித்ப்தரக்கலபர தரடக்கத்திலனல தசரல்லி
விடுரர்கள். " கவுச்சி ரகட ந்து விடக்கூடரது" ன்று
கட்டகப லதரனத்ரன் தசரல்ரர்கள்.
அதிலும் அண்ரகன சித்ப்தர ததரண்டுகதசட்டி
லதரனல சகத்து முடிக்கும் கயிலும் கரத்துக்
தகரண்டுருப்தரர். தண்டு துண்டு உள்லப லதரணரல் ரன்
அடுத் லகனக்கு கர்ரர். எவ்தரருரும் சரப்பிட்டு
முடிக்கும் கக்கும் அம்ர முல் சின்ணம்ரக்கள்
கக்கும் உயிக ககயில் பிடித்துக் தகரண்டு ரன்
இருப்தரர்கள்.. கறிக்தகரபம்பு, லும்புக்தகரபம்பு, இத்ப்
ததரறில், இது லதரகத் தக்கி டுத் கறிக்கூட்டு.
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ப்லதரதுல தங்கரப் தச்சடி னிரக அணரகரக
இகனயின் எரு ஏத்தில் கிடக்கும். தரத் தர்களும்
சரப்பிட்டு ந்திரிக்கும் லதரது கூட்டி முடித்து விட்டுத்
ண்ணீர் லதரட்டு துகடத்து விட்டுக் கரத்திருக்கும்
ததண்கள் தந்தியில் அர்ரர்கள். ரன் தரர்த்கக்கும்
அக்கர அம்ரக்கள் தறும் லும்புககபத் தின்று கடித்துக்
தகரண்டுருப்தரர்கள்.
இற்கிகடல லகனரட்கள் லறு னிரக ந்து
லதரய்க் தகரண்டுருப்தரர்கள்.
ருரணமும் சதிகளும் பிச்சகணயில்னர கக்கும்
அகசம் ன்தது ஊரில் அத்கண வீடுகளிலும் கச
சரப்தரடு லதரனல இல்தரக இருந்து தகரண்டுருக்கும்.
ரன் அகசத்க விட்தடரழித்துப் தத்து ருடங்கள்
ஆகிவிட்டது. வீட்டில் இல்தரகல அந்ப் தக்கம்
இல்கன. குந்ககள் கூட உநவிணர்கள் வீட்டுக்குச்
தசல்லும் லதரது ரன் எரு கட்டுக் கட்டுரர்கள்.
ரத்ர முன அப்தர சித்ப்தரக்கள் ற்றும் தரடர்
ரரிகள் அத்கண லதர்களுல இந் அகசத்திற்கு
அடிக சரசணல ழுதித் ந்ர்கள் லதரனத்ரன்
ரழ்ந்ரர்கள். ல் ற்றும் ககடயில் தணிபுரியும்
லகனரட்கள் முல் வீட்டில் ரும் உநவிணர்கள்
கக்கும் இந் உயிர்ப்தலிக சித்து ருசிப்தர்கள்.
ரனும் அப்தடித்ரன் ரழ்ந்லன் பர்ந்லன். முல்
இருதது ருட ரழ்க்ககயில் தின்று தகி ரக்கின் சுக
அடுத்ப் தத்து ருடங்கள் திருப்பூரின் ரன்கு மூகனக்குள்
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இருக்கும் இடங்களுக்தகல்னரம் அகன கத்து.
தசட்டி ரட்டு உகம் ன்ந தரங்கும் அட்கடகப்
தரர்த்ரல் ண்டி இல்தரகல நின்று விடும். மூன்று
லத்திலும் விடரல் தின்று தரத்ரகக் குடல் அறுந்து
விழுந்து லதரகின்நது ன்று ருத்துர் ச்சரித் லதரது
ரண சுரதீணல ந்து.
குடல் சரர்ந் அத்கண லரய்களும் திருத்திற்கு
முன்லத இந்த் லடி அகனந்து சரப்பிட்ட சரப்தரட்டரல்
த்தரடங்க. திடீர் ன்று ஆன்மீக ஞரணமும் ந்து லச
இனி எவ்தரன்நரகத் தரகனக்க லண்டும் ன்று
ஆம்பித்லன். முல் தலி இந் உயிர்ப்தலி.
ஊரில் இண்டு உகம் பிதல்ரணது.
என்று விடத்கர வினரஸ். இவு 7 ணி தரடங்கி
டுசரம் கக்கும் ண்ணீர் க்கபரல் டுரறிக்
தகரண்டுருக்கும். அருகில் கல்லூர் ன்ந ஊரில் உள்ப
சரரக் ககட ஆறு லதரல் ஏடிக் தகரண்டுருந்து.
தரட்டிலில் தகரண்டு ந்து இங்கு நுகற்கு முன்பு
ஊற்றிக் தகரண்டு உள்லப நுகரர்கள்.
தத்ரம் குப்புப் ததரதுத்லர்வில் ண்தர்களுடன்
முழித்துப் தடிக்க லண்டும் ன்று ைல்லிடித்து உருண்டு
புண்டு அனுதி ததற்று ப்லதரதும் லதரனச் சரகனயில்
உள்ப தரனத்தில் ந்து அர்ந்துருந் லதரது ரன் ரைு
ந்ரன். ங்களுக்கு எரு ருடம் பின்ணரல் தடித்துக்
தகரண்டுருந்ன்.
77

ரன்
ரன்
அனிடம்
ததுரகக்
லகட்லடன்.
ப்தடிரது விடத்கர வினரஸில் தண்டு புலரட்டர
ரங்கித்
ருரர?
அனுக்கு
னஞ்சரக
எரு
புலரட்டரவுக்குரி கரகசயும் தகரடுத்து விட்டு ரங்கள்
அருகில் இருந் ளிககக் ககடயில் எளிந்து தகரண்லடரம்.
உகத்தின் முன்ணரல் மிகப் ததரி விகனப்தட்டில்
தரங்கிக் தகரண்டுருந்து.. கனக்கறி, குடல்கறி, மூகப
ன்று லலர லதரட்டுருப்தரர்கள். புலிகம் லதரன்ந
லர என்கந கழுத்தில் ரட்டிக் தகரண்டு கனபின்ணல்
தனினும் சிலனரன் ககலியுரய் கணர் லதரல் எருர்
தகு
சித்கரகக்
தகரத்திக்
தகரண்டுருப்தரர்.
ககடகக் கடந்து தசல்லும் ததண்ககபப் தரர்த்தும்
அர் தகரத்தும் விம் சற்று ரறுதடும்.
அகப் தனமுகந முந்திரிக்கரட்டுக்குள் ள்ளிக் தகரண்டு
தசல்லும் லதரது தரர்த்து உண்டு. அர் ஸ்கடனரகப்
லதசிக் தகரண்லட தசய்யும் தகரத்துப் புலரட்டர சத்ம் ஊர்
அடங்கி லகனயில் தூத்தில் இருப்தர்களுக்குக் கூட
ரக்கில் ச்சிகன ஊந கத்துக் தகரண்டுருக்கும்
ஊரின் ற்தநரருபுநத்தில் முஸ்லீம் க்கள் ரழும் சந்தில்
ரன் கறிக் ககடகளும் மீன் ககடகளும் இருந்து. ததரி
சில்ர் தூக்கு ரளி ற்றும் லறு இண்டு மூடியுள்ப
சட்டியுரய் அப்தர பின்ணரல் தசன்று அங்கு அகதிரய்
நிற்க லண்டும். அங்குக் ககடலதரட்டுள்ப முஸ்லீம்
க்கள் அத்கண லதர்களும் ருகின்ந தர்ககப
அகப்தது ரர ரப்பிள்கப தங்கபரளி லதரன்ந
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ரர்த்ககபரல் ட்டுல.
அப்தர, அகணருக்கும் தரிந்ர் ன்தரல் லற்பு
தனரக இருக்கும். கரம் லதநரன்றுமில்கன. மூன்று
குடும்தங்களுக்கும்
லசர்த்து
டுக்க
லண்டி
சரச்சரங்கபரல் எவ்தரரும் இங்லக ரங்க ன்று
கககப் பிடித்து இழுக்கர குகநரக அகத்துக்
தகரண்டுருப்தரர்கள்.
அப்தர தசன்நதும் முலில் தசய்து உரித்துத் தரங்கிக்
தகரண்டுருக்கும் ஆட்டின் ரகன இழுத்துப் தரர்ப்தது.
கரம் தசம்றி ஆட்டுக் கறிக கனந்து கத்து ரகன
ட்டும் ஏட்டி கத்து இருப்தரர்கள்.
லும்பு சக இத்ம் ஈல் ன்று எவ்தரன்றும்
னித்னிரக அற்கரண தரத்திங்களில் அகடக்கப்தட்டுக்
ககடக்கரர்கலப வீட்டுக்குக் தகரண்டு ந்து லசர்த்து
விடுரர்கள். வீட்டில் இருக்கும் அத்கண லதர்களும் எல
ரிகசரக அ கத்து சரப்பிடும் தக்கம். ந்
லகனயிருந்ரலும் குறிப்தட்ட லத்தில் ஆைர் ஆகிவிட
லண்டும். ந்ப் தரதட்சமும் இல்னரல் எல
ரதிரிரண உதசரிப்பு. ண்தர்கள் இகடயில் ரது
லடிந்ரல் சரப்பிட்டு விட்டு ரன் தசல்னமுடியும். லம்
தரர்த்து உள்லப ரும் லகரபிரன் லதரல் குறிப்பிட்ட
ரளில் லகரவிந்ரைன் வீட்டுப் தக்கம் ட்டிப் தரர்க்கல
ரட்டரன்.
இப்லதரதுள்ப கர்புந லகரழி கனரச்சரத்க ரன் ஊரில்
ததரிரகப் தரர்த்து இனகன. உடம்புக்குச் சூடு ன்று
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ளிரக எதுக்கி விடுரர்கள். உள்படங்கி கிரங்களில்
ரட்டுக்லகரழிக்கு ட்டும் விருந்திணர் ருககயின் லதரது
ரிரக உண்டு.
ஆணரல் ஊருக்கு மிக அருகில் இருந் தரண்டி,
மீமிசல்,லகரட்கடப்தட்டிணம் தரடங்கி இரலஸ்ம்
கக்கும் இருந் கரத்ரல் மீனும் ண்டும் திணமும்
ஊருக்குள் ரகன லகனகளில் குவிந்து தகரண்டுருக்கும்.
ந்து இநங்கி சின ணி லங்களில் அத்கணயும்
கரரல் லதரய்விடும். முலில் ருதர்களுக்லக
முன்னுரிக.
ஆணரல் புன் கிக சந்கயின் லதரது கிரத்துப்
ததரிர்கள் தகரண்டு ரும் அயிக, தகண்கட,
தகௌங்கக, லதரன்ந சிறி க மீன்களுக்கு ப்லதரதுல
னி ரிரக. ஈரண துணிகத் கயில் விரித்து அதில்
ண்ணுடன் கனந்து கத்துள்ப அயிகயும் ற்ந
மீன்ககபயும் கணரகப் தரர்த்து ரங்க லண்டும். கூறு
லதரல் ண்ணுடன் கனந்து கத்துருப்தரர்கள். நிகந
மீன்கள் இருக்கும் ன்று ம்பி ரங்கி ரும் கூறுககபத்
ண்ணிர் விட்டு அனசி கூநரக்கி தரர்த்ரல் ககயில் அடக்கி
விடும் அபவுக்குத் ரன் லறும். அம்தரனி ரர்க்தகட்டிங்
லதரனக் கிர க்களின் ந்திம் அது.
தகளுத்தி, திருக்கக, தரடங்கிப் ததரிரண ண்டுகள்
கக்கும் லர என்று திணமும் ரகன லகனயில்
அம்ர சும் தசய்து தகரண்டுருப்தரர். தள்ளி விட்டு
ந்வுடன் சுடச்சுட இநக்கிக் தகரண்டு அகனந்து திரிந்
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இனி ரட்கள் அது.
தள்ளி விடுமுகநகளின் லதரது சரப்பிட்டு முடித்து விட்டரல்
கட்டரம் உடலண தூங்க லண்டும். அப்தரவின் தன
கட்டகபகளில் இதுவும் என்று. கரம் சரப்பிட்ட
சரப்தரடு உடம்பில் எட்ட லண்டும் ன்தரர்.
விஞ்ஞரண அறிகப் தற்றி லரசிக்க லமில்னர
கரத்ரல் அர் தசரல்க திர்த்து லதசத் தரிரல்
அப்தடித் ரன் பர்ந்லரம். சமீதத்தில் மூத்ளிடம்
இகல ரன் லகட்லடன்.
" அப்தர....... சரப்பிடவுடன் தூங்கிணரல் ல்னது இல்கன.
தகரஞ்ச லரது தளில உட்கரர்ந்து இருக்க
லண்டும். ங்க மிஸ் தசரல்லியிருக்கரங்க " .
ன்ண ததில் ன்ணரல் தசரல்னமுடியும்?
( தசப்டம்தர் 29 2010)

81

7.ந்து - 'லரய'த் தும் லரரோ தும்
1994 ஆம் ஆண்டு
திருப்பூர் ரழ்க்ககயில் திருத்திற்க முன் ரன்
ங்கியிருந் அகநக்குச் தசன்கணயிலிருந்து எரு ண்தர்
ந்திருந்ரர். மூன்று லதர்கள் ட்டுல ங்கும் அகந.
அர் தசன்கண ன்நதும் ரனும் ன் அகநயில் இருந்
லகபரக்கரர் விைனும் அருடன் எட்டரல் எதுங்கில
ரன் இருந்லரம்.
ரங்கள் இருரும் ஆறு ணிக்லக ழுந்து அடிப்தகட
லகனககப முடித்து விட்டு 7 ணிக்கு ங்கள் அகநக்கு
ட்டும் ரும் தசய்திரள்ககபப் தடிக்கத் தரடங்கி
இருப்லதரம். ட்டு ணிக்கு அலுனகத்திற்குக் கிபம்பி
விடுலரம். ஆணரல் ங்கள் அகநக்கு ந்திருந் புதி
ண்தர் ட்டு ணி ஆண லதரதிலும் தடுக்ககயிலிருந்து
ழுந்திருக்க ரட்டரர்.
ரங்கள் கரகன ழுந்வுடன் ங்கள் தடுக்கககச் சுருட்டி
கப்தது முல் உள்லப உள்ப ற்ந அத்கண
ததரருட்ககபயும் வீடு லதரனச் சுத்ரக கத்திருப்லதரம்.
அங்குள்ப முக்கரல் ரசி அகநகள் திநந்ல இருக்கரது.
ஆணரல் ங்கள் அகநயில் கரகன முல் தக்தி தரடல்கள்
எலித்துக் தகரண்லடயிருக்கும். ரங்கள் அப்லதரது இருந்
TKW விடுதியின் முனரளி ங்கள் அகநகச் சுட்டிக்கரட்டி
ற்ந அகநயில் உள்பர்ககபத் திட்டி லதசியிருப்தகப்
தரர்த்து இருக்கின்லநரம். ஆணரல் புதிரக ந்ரின்
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கரகன ரழ்க்கக 9 ணிக்குத் ரன் துங்கும்.
அது அலுனகம் கரகன தத்து ணிக்குத்ரன்
தரடங்கும். அப்லதரது மிழ்ரட்டிற்குள் கரனடி கத்
சலனரர நிறுணத்தின் ஃலதக்ஸ் கருவியின் சர்வீஸ்
இஞ்சினிரகப் தவி உர்வு ததற்றுத் திருப்பூரில்
தரடங்கி இருந் அலுனகத்திற்கு ந்திருந்ரர்.
ங்கள் இருரின் டடிக்கககளுக்குத் கனகீரக
எவ்தரன்கநயும்
தசய்து
தகரண்டிருந்ரர்.
ல்ன
சரப்தரட்டு ரனும் கூட. அகநக தரம்தச் சுத்ரக
கத்திருக்க
லண்டும்
ன்ந
தகரள்கககக்
தகரண்டிருக்கும் ங்கள் இருரின் லரக்கங்களுக்கு மிகுந்
சரல்ககபத் ந்து தகரண்டிருந்ரர். முல் மூன்று
ரங்கள் நிகநச் சண்கடகள் ந்து. ஆணரல் ரன்கரம்
ரம் முல் ரன் அருடன் லசர்ந்து விட்லடன்.
ங்கள் இருகயும் எரு விசம் என்று லசர்த்து.
அது ரன் சரப்தரட்டுச் சரச்சரங்கள்..
அர் தணி முடிந்து அகநக்குத் திரும்பும் இவு லகனயில்
எவ்தரரு ககண்டி ககடரகச் தசன்று ரங்கிக் தின்று
தகரண்லட ருக ணக்கும் அறிமுகம் தசய்து கக்க
அடுத் எரு ரத்தில் ன்னுடன் தரம்தல தருங்கி
விட்டரர்.
ன்னுடன் தரடக்கம் முல் இருந் விைனுக்கு
தரம்தல ஆச்சரிம். 'ரருடனும் அத்கண சீக்கிம்
எட்ட ரட்டரலண' ன்று அங்கனரய்ப்புடன் புனம்பிக்
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தகரண்லட அரும் ங்கள் தீனிக் கூட்டத்தில் லசர்ந்து
விட்டரர். திணந்லரறும் ண்டிக் ககடயில் விற்கும்
ததரறித் மீன்களுக்கு மூரும் நிந் ரடிக்ககரபரக
ரறிப் லதரலணரம். தசன்கணயில் இருந் ந் ண்தர் ரன்
திடீதன்று ன்னிடம் லகட்டரர்.
"ரகப முல் கம்ப்யூட்டர் கிபரஸ்க்குப் லதரகப்
லதரகின்லநன். நீங்களும் ரங்க" ன்று ன்கணயும்
அகத்ரர்.
கரகன லகனயில் அர் கத்திருந் ஸ்லகர
ரகணத்தில்
அகத்துச்
தசல்லும்
தக்கத்க
உருரக்கிணரர். இல்தரண கட்டம் ன்தலரடு
ரத்தில் மூன்று ரட்கள் ன்தரல் ணக்கு ளிரக
இருந்து. அப்லதரது திருப்பூருக்குள் கம்ப்யூட்டர் தசன்டர்
ன்தது அரிரகல இருந்து. அங்லக நிகநப் ததண்கள்
தடித்துக் தகரண்டிருந்ரர்கள். ங்கள் இருகயும்
நரல் அங்லக தசல்ன கக்க இதுவும் எரு முக்கிக்
கரரக இருந்து. தரடக்கத்தில் கலரசரப்ட் லர்ட்,
க்தசல் ன்று தரடங்கிணரர்கள்.
எரு ரத்திற்குள் FOX PRO ன்று தரடங்க ஆர்த்துடன்
ரன் கற்றுக் தகரண்லடரம். ஆணரல் ரன் தணிபுரிந்து
தகரண்டிருந் உற்தத்தித் துகநக்கு இது லகயில்னரல்
இருந்து.
ரள்தட இது தறுலண ழுத்து டிரகல இருக்கப்
புதி சரல்கள் தும் இல்னரது லதரக ன் ஆர்ம்
குகநத் தரடங்கிது. ரன் பின்ரங்கி நின்று விட்லடன்.
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ண்தரும் சின ரங்களில் நின்று விட்டரர். அந்ச் சின
ரங்களில் ரன் தரர்த் தடித் கணினி சம்ந்தட்ட
விசங்கள் ணக்கு மீண்டும் அறிமுகரண ஆண்டு 2002.

2002 ஆம் ஆண்டு.
ணக்கு அலுனக ரீதிரண கணினி ன்தது அறிமுகரணது.
மின் அஞ்சல், கனபம் லதரன்ந அத்கணயும் என்நன்
பின் என்நரக அறிமுகரகி புதி உனகத்கப் தரர்க்க ழி
தசய்து. ல்னரல அலுனகம் சரர்ந் விடங்கள்.
தளிரட்டுத் தரடர்புகள். ற்றுதியின் அலுனக
ரீதிரண சூட்சங்கள். தரடர்பு ட்டங்கள் விரிவிகடந்து
தகரண்லட தசன்நது. தரழிலுக்குத் லகப்தடும் ஆங்கின
அறிவு பத் தரடங்கிது. மிகக் குறுகி கரனத்திற்குள்
எவ்தரன்நரகக் கற்றுக் தகரண்டு சற்று தளிரண
நிகனக்கு உர்ந்திருந்லன்.

2004 ஆம் ஆண்டு.
தசரந்ரண இண்டு சக்க ரகணம் ககக்கு ந் பிநகு
ரன் தசரந் கணினி ஆகச உருரணது. ரம் ப்தடியும்
தசரந்ரக எரு கணினிக ரங்கி விட லண்டும் ன்று
ண்தர் ரகரஜிடம் தசரன்ண லதரது அர் பின்ணங்கரல்
பிடறி தறிக்க ஏடிணரர். கரம் ககயில் ஆயிம் ரூதரய்
கூடச்
லசமிப்பில்
இல்னர
ரழ்க்கக
ரழ்ந்து
தகரண்டிருக்கும் லதரது 50 000 ரூதரய்க்கு லல் உள்ப
கணினி சரர்ந் திட்டங்ககபச் தசரன்ண லதரது அனறி
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அறிவுகக ங்கி விட்டு தசன்று விட்டரர். ஆணரல்
ன்னுகட ஆகசகள் தறித்ணரக உள்லப இருந்து.
இது குறித் ன் துத்ல்கள் தனகயும் தசன்று தரர்க்க
கத்து. ரரிடம் லதசிணரலும் ககடசிரக இந்க் கணினி
குறித்
விசங்ககபப்
தற்றிக்
லகட்க
தகிக்
தகரண்டிருக்கும் தனரும் ஏடத் துங்கிணரர்கள். கரம்
ருக்கும் இது குறித் அக்ககநயில்கன ன்தக விட
அரும் ரச் சம்தபத்திற்குள் ரன் லதரரடிக்
தகரண்டிருந்ரர்கள். ஆணரல் ன் ஆகச நின்நதரடில்கன.
ண்தர் ரகரஜ் லதநரரு ண்தரின் லகனக்கரகக்
தகரங்கு கரில் இருந் கணர ங்கிக்குச் தசன்ந லதரது
அங்கிருந் லனரபர் அறிமுகரணரர். அரின் தசரந் ஊர்
ரகர்லகரவில் ன்று தரி ரனும் ரகர்லகரவில் ரன்
ன்று ரகரஜ்ம் அறிமுகம் தசய்து தகரள்ப இருரும்
தருங்கி விட்டணர். அப்லதரது ரன் அர் ரகர்லகரவிலில்
இருந்து திருப்பூருக்கு ரற்நனரகி ந்திருந்ரர். அடுத்
இண்டு ரத்திற்குள் ண்தர் ரகரஜ் உடன் ங்கி
லனரபர் தரம்தல தருங்கி விட்டரர். கரம்
அருக்கு வீடு பிடித்துக் தகரடுத்து முல் தன தசரந்
லகனககபச் தசய்து தகரடுத்து ரகரஜ் ன்நரகல
கரக்கர பிடித்துருந்ரர்.
இது ரன் சதன்று ண்தர் அருக்குத் லகப்தட்டுக்
தகரண்டிருந் 'தர்சணல் லனரன்' ரது கிகடக்குர?
ன்று லகட்க அரும் தச்கசக்தகரடி கரட்ட அப்லதரது
ரன் ன் சம்ந்தட்ட விசங்ககப அருக்குச் தசரல்லி
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அருடன் சந்திக்க ற்தரடு தசய்ரர். அடுத் எரு
ரத்திற்குள் மூத் அண்ன் அசு அலுனரக இருக்க
அர் ககதழுத்து லதரட்டு ங்கிக் கடன் கிகடக்கக்
கணவில் கத்திருந் கணினி ஆகசகளுக்கு உயிர் த்
தரடங்கிது.
அப்லதரது சிறி அபவில் கணினி தரழிலில் இருந்
ண்தர் விைய் அறிமுகரக அர் மூனம் ற்தநரருர்
அறிமுகம் ஆணரர். ங்கி லகட்ட தகரட்லடன் லதரன்ந
சரச்சரங்ககப அர்கள் தரர்த்துக் தகரள்ப ல்னரல
இனகுரக டந்து. அப்லதரது ரன் அர்களிடம் தசரல்லி
கத்லன்.
விகசப்தனககயில் மிழ் ழுத்துக்களும் ரும்தடி உள்ப
சதிரண
விகசப்தனகக
லண்டும்
ன்று
லகட்டிருந்லன்.அதுகயிலும் அர்களிடம் லகட்ட
ரும் இது லதரன்று லகட்டதில்கன ன்நணர். மிழ்
ழுத்துக்களும் லசர்ந்து உள்ப விகசப்தனககலரடு ன்
இகச விருப்தங்கள் சரர்ந் துகக் கருவிகலபரடு
தரத்ரக வீட்டுக்குள் ந்து லசர்ந் லதரது தரத்
ங்கிக் கடன் ட்டிலரடு என்லணகரல் னட்சம் ன்று
தீட்டி தத்திங்களில் ககதழுத்து ரங்கியிருந்ணர்.
நக்குகந மூன்று ருட க ன்று எகனகக்
தகரடுத்து ககதழுத்து ரங்கியிருந்ரர்கள்.
இண்டு ர லதரரட்டத்திற்குப் பிநகு தரகனலதசி
அகப்பு வீட்டுக்குக் தகரண்டு  இக இகப்புக்
கிகடத்து. அலுனகம் விட்டு வீட்டுக்கு ந்ரல் தசரந்
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தரழில் ஆகசககப ள்ளிவு க விடரல் தன
திகசகளிலும் விட்டி முற்சித்துக் தகரண்லடயிருந்லன்.
அப்லதரது ரன் தசரந் மின் அஞ்சல் முகரிக
உருரக்கிலணன். அப்லதரது இருந் VSNL.NET ன்ந
ததரில் ணக்தகன்று எரு மின் அஞ்சல் முகரிகக்
தகரடுத்து இருந்ணர்.
அன் பிநலக SIFY.COM அறிமுகரக அதில் ரன் முன்
முனரக ன் ததரில் னிரக மின் அஞ்சல் முகரிகத்
தரடங்கிலணன். தரடர்ந்து YAHOO, HOTMAIL ன்று தன
விரண மின் அஞ்சல் முகரிலரடு 2007 ஆம் ஆண்டு
கக்கும் இந்ப் தம் தரடர்ந்து தகரண்டிருந்
லதரதிலும்
னிப்தட்ட
முன்லணற்நம்
துவும்
கிகடத்தரடில்கன. ஆணரல் அண்டரர்ட்டிக்கர வி
உனகில் உள்ப அத்கண லசங்களிலும் உள்ப அத்கண
விசங்ககபயும் லடிப்தரர்த் கரனது.
ரச் சம்தபத்லரடு கடன் ரங்கியும் தரகனப் லதசி
இனரகரவிடம் ரம் ரம் லதரய்க் தகரட்டிக் தகரடுத்துக்
தகரண்டிருந்லன்.
அப்லதரது
இப்லதரது
லதரனப்
தனவிரண கட்ட சலுகககள் துவும் இல்கன.

2007 ஆம் ஆண்டு.
அப்லதரது தணிபுரிந்து தகரண்டிருந் அலுனகத்திற்குத்
தரழில் ரீதிரண எரு ண்தர் ந்திருந்ரர். அர்
அலுனகத் தரடர்பு சரர்ந் எரு மின் அஞ்சகன அனுப்பி
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லதரது அதில் ஜிதயில் ன்று லதரட்டிருக்க அப்லதரது
ரன் அது குறித்து அரிடம் லகட்ட லதரது ஜிதயில்
குறித்தும் அன் சதிககபப் தற்றியும் ன்னிடமும்
தசரன்ணரர். அப்ததரழுல அர் மூனம் ரன் உருரக்கி
கத்திருந் ன் தரழில் நிறுணப் ததரில் எரு மின்
அஞ்சல் முகரிக உருரக்கிலணன்.
ஆணரல் கடந்து லதரண ருடங்களில் மிழ் குறித்து ரன்
கத்திருந் தன்ததரருள் மூனம் லம் கிகடக்கும்
லதரதல்னரம் ணதில் லரன்றிற்கந அடித்துச்
லசமித்து கத்திருப்லதலண வி இகத் பங்களில்
மிழ் தரழியும் உண்டு ன்தக 2009 ஆம் ல ரம்
ரன் தரி ந்து. அது கக்கும் ரன் தன்தடுத்திக்
தகரண்டிருந் தல்லறு அத்கண மின் அஞ்சல் முகரிக்கு
தன ரட்டின் இநக்குதிரபர் குறித்து விதங்கள், அந்
ரடு குறித் அறிமுகம் ன்று ஆங்கினம் சரர்ந் கல்கள்
ரன் ந்து தகரண்டிருந்து.

2009 ல ரம்
இந் ர த்தி தகுதியில் லர்ட்ப்ஸ் பம்
லரதரரு லடலில் ந்து ட்டிப் தரர்க்க, கண்களில்
தன்தட்ட மிழ் பத்க ஆச்சரிரக உள்லப தசன்று
தரர்த் பிநகு ரன் இந்த் மிழ் இகம்
அறிமுகரணது.
அடுத் மூன்று ரங்களில் டவித் டவி ன்னுகட
ததரில் எரு லர்ட்ப்ஸ் பத்க உருரக்கிப் தரர்த்
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லதரது அது லரல்வியில் முடிந்து. மீண்டும் ன் தரழில்
நிறுண ததரில் முற்சித்து ைுகன த்தி தகுதியில் எரு
பத்க உருரக்க முடிந்து.
தற்றிகரக ைுகன 2009 3 அன்று ழுதி விசங்ககப
தளியிட்டு கத்லன். .
இன்று ன்னுகட ஜிதயிலுக்கு எரு ரகபக்கு நூற்றுக்
கக்கரண
மின்
அஞ்சல்
ந்து
விழுந்து
தகரண்லடயிருக்கின்நது. அத்கணயும் மிழ் சரர்ந்,
ததிவுகள் சரர்ந் விசங்கள் ட்டுல. இன்று யரட்
தயில் முடிந்து லதரய் அதுவும் லறு ததரில்
ரறிவிட்டது. சிஃபி தக்கம் தசன்று ருடக்கக்கரகி
விட்டது. அன் ன்கககபயும் தன முகநகள் ரற்றி
விட்டணர். தரடக்கம் முல் இன்று கயிலும் ரகூ ரன்
ணக்குப் தன ககயிலும் ல்னர நிகனயிலும் உவிரக
இருக்கிநது.
ட்விட்டர், முகநூல் அறிமுகரண லதரது அற்தகன்று எரு
மின் அஞ்சல் முகரி லண்டும் ன்று AOL மின் அஞ்சல்
முகரிக உருரக்க அதில் இன்று கயிலும் தடிக்கர
மின் அஞ்சல்கள் ன்கிந ககயில் 2000க்கு லலன உள்பது.
தரக்கக, தரன்கண, அற்பும், அகு, சிந்கண,
ஆச்சரிம் ன்று கனந்து கட்டி இந் இகம் ன்கணக்
தகரண்டு தசலுத்திக் தகரண்லடயிருக்கிநது. ரர் ரலர
ந்ரர்கள். ரர் ரலர பிரிந்தும் தசன்நரர்கள். புதுப்புது
ண்தர்கள் அறிமுகரகிக் தகரண்லடயிருக்கின்நரர்கள்.
முடிவில்னர சுல் லதரன இழுத்துக் தகரண்லட தசன்று
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தகரண்டிருக்கிநது. இந்ப் தரக ங்லக தசல்லும்? ன்று
தரிவில்கன. ஆணரல் சுரசிரக இருக்கிநது..
ஆணரல் இது கயிலும் ன்ண கற்றுக் தகரண்லடன்
ன்ததும் தரிவில்கன.
INFORMATION IS WEALTH ன்கிநரர்கள்.
இன்று லர்ந்தடுப்ததில் ரன் சரல்கள் அதிகரக
உள்பது. அகந குகந அறிவு ததற்நன் கூட இகத்தில்
ழு முடிகின்நது. இன்று அகணத்கயும் அறிந்ன்
லதரன ளிதில் தளிக்கரட்டிக் தகரள்ப முடிகின்நது.
ர் லர தசரன்ணக கத்துக் தகரஞ்சம் தட்டி
எட்டி இன்று க ழுத்து ன்ந ததரில் ைல்லிடிக்க
முடிகின்நது. ரன் இப்தடித்ரன் ன்கண பர்த்துக்
தகரண்லடன். ரலர ழுதி கத்ரர்கள். ரலர
தசரன்ணரர்கள். ஆணரல் ரன் தசரல்ரக ழு
முடிகின்நது.
ரது எரு சந்லகம் ன்நரல் இருக்கல இருக்கு ம்
கூகுள் ஆண்டர். கருக மிகுந்ர். கண்டகயும் கற்றுத்
 ரரக இருப்தர்.  ரச்சரிம் அற்நர். சரதிப்
தரகுதரடுகள் கூட இரிடம் இல்கன. ந்திங்கள் துவும்
லகயில்கன.
ஆர்மிருப்தர்ககப
ன்றும்
ஆரிப்தர்.
"லடல் உள்ப உயிர்களுக்லக திணமும் தசியிருக்கும்"
ன்தக
எவ்தரரு
ரளும்
உர்த்திக்
தகரண்லடயிருப்தர்.
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ரன் கற்றுக் தகரண்லட கடந்து ந் தரகயின்
நீபத்கயும் அகனத்கயும் இந் ரன்கரம் ஆண்டின்
முடிவில் ழுதி கப்தது ததரருத்ரக இருக்கும் ன்ந
ம்பிக்ககயில் இகயும் இங்லக ழுதி கக்கத்
லரன்றிது. ந்து தில் முல் குப்புச் தசன்ந கரனம்
லதரய்
இன்று
ந்து
தில்
தரனர்
தள்ளி
மூன்நரண்டுககபக் கடந்து  லண்டிரண இன்கந
கல்விச்சூல் முழுகரக ரறியுள்பது. ப்ரிலகஜி,
ல்லகஜி, யூலகஜி ன்று ரன் தடித் மூன்நரண்டு
தட்டப்தடிப்பு லதரனல தடித்து முடித்து இன்றுள்ப
குந்ககள் முல் குப்புக்கு ந்து லசர்கின்நரர்கள்.
இன்று ரனும் முல் குப்புக்கு இடம் ததப்
லதரகின்லநன்.
ழ்ந்து,
டக்க, லதசப்
தகி
குந்ககளின் ரழ்க்கக முல் குப்பு முல்
முக்கிரணது.
ரழ்க்ககயின் முல்தடிரக இருப்தரல் இனி ரும்
கரனங்ககபச்
சற்று
நிரணத்துடன்
ததரறுப்புடன்
குறிப்பிட்ட திகச லரக்கி கர்த் லண்டும் ன்று ணதில்
கத்துள்லபன்.
ந் இடத்திலும் கபந்து தகரடுக்கரல் அப்தர
தசரல்னரல் கற்றுக்
தகரடுத்து
விட்டுச்
தசன்ந
லர்ககத் துக தகரண்டு திருப்பூரில் இது
கயிலும் ரன் ரழ்ந் ரழ்க்ககயில் ழுக் கற்றுக்
தகரண்ட பிநகு கற்நகயும் ததற்நகயும் ததிவுகபரக
ரற்ந முடிந்துள்பது.
92

ன்கண ரலண கபத்துப் தரர்த்துக் தகரள்ப இந்ப்
ததிவுனகம்
உவியுள்பது.
ரன்
கடந்து
ந்
ழித்டங்களில் தரர்த் லடு தள்பங்ககபப் ததிவுகபரக
ரற்ந முடிந்துள்பது. இண்டு ரகபக்கு முன் சந்தித்
திண்டுக்கல் ணதரனன் ரணரர் "உங்கள் டரனர் கம்
புத்கத்க முழுகரகப் தடித்து முடித்து விட்லடன்.
திணந்லரறும் ரன் லசரர்ந்து லதரகும் லதரது மீண்டும்
மீண்டும் தடித்துப் தரர்க்கின்லநன். உங்களின் தன
சிந்கணகள்
ணக்குள்
புதி
தன
ரக்கத்க
உருரக்குகின்நது. உங்களின் "ஆங்கினக் கல்வியும் அக
லூசு ததற்லநரரும்" ன்ந கட்டுகக அடிப்தகடரக
கத்து ங்கள் சமூக க்கள் டத்தும் தள்ளியில்
உகரற்றிப் ததரி அபவில் ககட்டகனப் ததற்லநன்"
ன்ந லதரது அரின் 70 து அனுதங்கள் முன்
கூச்சத்துடன் டுரறிலணன். இந்தி அபவில் எரு
அகப்பிற்குத் கனகப் ததரறுப்பில் இருப்தர்
தசரன்ண ரர்த்ககள் ன் குதிக்கு மீறிரகல
இருந்து.
ரன் ழுதி விசங்கள் ற்நர்களுக்கு உவிலர
இல்கனலர
ன்கணப்
தன
விங்களிலும்
தருலகற்றியுள்பது
ன்தகக்
குறிப்பிட்லட
ஆக
லண்டும். ழுத்தில் இது கயிலும் கபக்க முடிர
தன விசங்ககப இனி முற்சித்துப் தரர்க்க லண்டும்.
கற்றுக் தகரள்ற்கு தில்கன. மீண்டும் கற்றுக்
தகரள்பத் தரடங்கப் லதரகின்லநன். ( ைுன் 3 2013)
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8. ற்றுக் க ோண்ைோல் ப்பில்ரய
ணக்குத் மிழ் இகம் அறிமுகரண லத்தில்
திட்டிகள் துவும் அறிமுகரக வில்கன. அது குறித்
லடலும் ன்னிடமில்கன.
அது குறித்துத் தரிந்ரல் ரலண லட முடியும்?
லர்ட்ப்ஸ் அறிமுகரணதும், ழுதிக ரட்டி
கக்க/தளியிட கற்றுக் தகரண்ட லதரது அதுல ணக்கு
அப்லதரது இருந் லணரநிகனயில் லதரதுரணரக
இருந்து.
தரடக்கத்தில்
திணந்லரறும்
ழுதி
தளியிட்டுக் தகரண்டிருந்லன்.
ழுதுதன்தது ற்நர்ககபப் லதரன மிகக் கடிணரக
ணக்கில்கன. 20 ருடங்களுக்குப் பின் மிழிலில்
கடப்புதும் ளிரகல இருந்து. முழுக்க முழுக்கத்
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திருப்பூர் குறித் ரழ்க்கக அனுதங்கள். லர்ட்ப்ஸ் ல்
ழுதி ரட்டி பின்பு அடுத்டுத்து எவ்தரருரக ந்
லதரதிலும் இர்களுக்கு ப்தடி இந்த் பம் தரிகின்நது
ன்தல ணது ஆரய்ச்சிரக இருந்து.
எரு ரத்திற்குள் ணதில் இருந் கடந்து ந் ரழ்க்கக
அனுதங்களில் ததரும்தரனரண சம்தங்ககப ழுதி
முடித்து இருந்லன். ம்கப் லதரன ரபரண லதர்கள்
இல லதரல் ழுதிக் தகரண்டு இருக்கின்நரர்கள் ன்தல
இண்டு ரத்திற்குப் பின்லத தரி ந்து.
அந்ச் சத்தில் ணக்கு அறிமுகரணர் இகப்
தடித்துப் தரருங்க ன்று உண்கத்மின் ததிவின்
இகப்கத தகரடுத்ரர். 1992ல் ரசிப்தக நிறுத்தி
ரன் 2009 ல் ரன் மீண்டும் ரசிப்பு தக்கல  முடிந்து.
இகடப்தட்ட
ருடங்களில்
ரசித்
ரப்
தத்திரிக்கககளும், திணசரிகளும் தசரற்தல. இகடயில்
திருப்பூரில் உள்ப நூனகம் மூனம் புத்கம் டுத்து ந்து
தடிக்க முற்தட்ட லதரது அதுவும் லரல்வியில் ரன்
முடிந்து.
முல் இருதது ருடங்கள் தறுலண தரடப்புத்கங்கள்,
அத்துடன் ஊரில் இருந் நூனகத்தில் இருந் புத்கங்கள்
ன்தலரடு சமூகம் குறித் ந் அறிவும் இல்னரல் புத்க
அறிகக் தகரண்டு ரன் இந்ச் சமூகத்தின் உள்லப 
முடிந்து. அடுத்து ந் 18 ஆண்டுகள் ரசிக்க லம்
ன்தல இல்னரல் முழுகரக க்கலபரடு க்கபரகப்
தகும் சூழ்நிகன அகந்து. இண்டும் தவ்லறு
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துருங்கள்.
புது இடம், புதி னிர்கள். 12 கிலனர மீட்டரில் இருந்
கரகக்குடிக்கு கல்லூரி சத்தில் ரன்  முடிந் ணக்கு
ரட்டங்கள், ரநினங்கள் ரண்டி தம் ன்தது
இறுதியில் தன ரடுகள் கக்கும் தசன்நரக லண்டி
சூழ்நிகனக
அடுத்டுத்து
ன்கண
கர்த்திக்
தகரண்டிருந்து. தரழி, கனரச்சரம், தக்க க்கம்
அப்தடில ரறிப் லதரயிருந்து.
ற்றுக் தகரள்பவும் முடிரல், ஊருக்கு திரும்தவும்
முடிரல் திரும்தத் திரும்தக் கரலுக்குள் சிக்கி தந்து
லதரனத் டுரறி கரனது. ததண்கள் ட்டுல்ன.
ஆண்கள் கூட வீட்கட விட்டுத் ரண்டரல் பர்ந்து
தளில ரும் லதரது நக்குகந எரு ததண்ணின்
நிகனயில் ரன் தரடக்க ரழ்க்கக அகப்
ததறுகின்நது. ரழ்ந் ஊர் நிகணவுகள் முழுகரக
ணதில்
இருந்து
கநல
மூன்நரண்டுகள்
லகப்தட்டது. கரகக்குடி தரழிக ரற்றிக் தகரள்ப
ஆறு ஆண்டுகள் லகப்தட்டது.
தரழில் ரீதிரகத் ன்கண நிகனப்தடுத்திக் தகரள்ளுல்,
லதரட்டியில் இருந் ப்பித்துக் தகரள்ப, முந்தி, கற்றுக்
தகரள்ப லண்டி கடமுகந ந்திங்கள் ன்றும்
தடிப்தடிரக அறிமுகரண பின்லத ரழ்க்கக குறித் எரு
தளிவு ந்து. ஊர் நந்து. தம் குறித் லடலன
ரழ்வின் லகரக ரறிப் லதரணது. தட்ட பின்லத
ஞரணம் அல்னது அனுதல ஆசிரிர் ன்தரர்கலப அது
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ரன் இது.
திரும், கணவி, குந்ககள், உர்தவி, தசரந்
தரழில், தற்றி, லரல்வி, ன்று ரறி ரறி கரட்சிகள்
கர்ந்து தகரண்லட தசல்ன ஏய்வு லமும் உ லண்டி
லமும் கிகடக்க திர்தரர சூழ்நிகனயில் இந்த் மிழ்
இகம் அறிமுகரணது.
அப்லதரது ரன் ரசிப்தற்கரண லமும் முழுகரகக்
கிகடத்து. . ரசிக்க லண்டி லககள் ன்கணப்
தடிப்தடிரக
கர்த்திது.
மீண்டும்
விருப்தரண
தனற்கநயும் ரசிக்க லம் கிகடத்து.
இகம் மூனம் அதிர்ஷ்டரய்ப்தரக ல்ன ண்தர்கள்
முல் இண்டு ரங்களில் இருந்ல கிகடக்கத்
தரடங்கிணரர்கள். இன்று மிக தருக்கரண நிகனயில்
நூற்றுக்கக்கரண தங்கரளிங்க ன்லணரடு தரடர்பில்
இருக்கின்நரர்கள். அர்கள் மூனம் தனற்கநயும் கற்றுக்
தகரள்ப முடிதும், தகிர்ந்து தகரள்ப ரய்ப்பு
அகந்தும் தைன் புண்ணிம் லதரனத் ரன் ன்று
எவ்தரரு சமும் ணதில் நிகணத்துக் தகரள்துண்டு.
கரம் முல் ரள் தடித் துவும் அடுத் ரள் ணதில்
நிற்ததில்கன. தரடர்ந்து ரும் ரளில் உருரகும் ண
அழுத்த்தில் அத்கணயும் நந்து புதி ரழ்க்ககயின்
தரிரங்ககப எவ்தரரு முகநயும் அறிமுகம் தசய்து
விடுகின்நது.
கண்ட அனுதங்கலப ன் ழுத்ரக ரற்றி விட
ழுதுற்கு இல்தரணரக அகந்து விடுகின்நது.
97

அதிகரகச் லசர்த் தத்க கத்துக் தகரண்டு ன்ண
தசய்து
ன்று
டுரறிக்
தகரண்டிருப்தர்கள்,
லகக்கு அதிகரண தத்க கத்திருப்தர்கள், ந்து
இனக்கம் முல் ஆறு இனக்கம் முல் சம்தபரக ரங்கிக்
தகரண்டிருப்தர்கள், ர சம்தபத்கப் தத்து ரகபக்குள்
தசனழித்து விட்டு அட்ரன்ஸ் ழுதி ந்து லகபினுக்கு
தளில நிற்தர்கள், ரம் முழுக்க லகன தசய்தும்
9000 ரூதரக ரண்ட முடிரர்கள்
ப்தடி
உகத்ரலும்
5000
ரூதரய்க்கு
லலன
தரர்த்திரர்கள்
ன்று
அத்கண
ப்லதரடும்
திணந்லரறும் உநரட லண்டி விலணர கனகலரடு
அகந் ரழ்க்ககயில் கற்றுக் தகரள்ப நிகநச்
சந்ர்ப்தங்கள் இல்தரகல அகந்துள்பது.
அதுல
ழு
நிகந
தகரண்லடயிருக்கின்நது.

ழுத்துக்ககபத்

ந்து

ரழ்ந்து
தகரண்டிருப்தனின்
அனுதங்கள்
ரசிப்தனுக்குப் புரி லண்டும் ன்ந அசிமில்கன.
அங்லக ரன் ம்த முடிரற்கந ழுதுகின்நரய். உன்
உனகம் குறுகி ட்டத்திற்குள் உள்பது ன்தது
கக்குரண
உகரடகன
நீட்டித்துக்தகரண்லட
தசல்கின்நது.
ணக்கு
முன்
முனரக
ரசிக்கக்
கிகடத்
உண்கத்மின் ழுத்தன்தது கனததிவின் திணந்ந்தி
லதரன்நது. கனததிவுக்குள் முன் முனரக உள்லப
ருதர்கள் முல் ன்நரக அறிமுகரகி பிற்தரடு ழு
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கற்றுக் தகரண்டர்கள் கக்கும் ருக்கும் லரதரரு
ககயில் சுரசித்கத் க்கூடிர் இன்ணமும்
உண்கத்மின் ததிவுகளில் உள்ப ஆர்ம் ணக்குக்
குகநந்தரடியில்கன.
ரன் தரடக்கத்தில் ழுத் தரடங்கி லதரது தீர்க்கரண
தகரள்கககள் கயும் டுத்துக் தகரள்பரல் ணதில்
லரன்றி அகணத்கயும் ழு லண்டும் ன்ந
லரக்கத்தில் ரன் ழுதிக் தகரண்டிருந்லன். ஆணரல்
ழுத்து கட, பிககள், குறிப்தரக இனக்கப் பிககள்
ன்று எவ்தரன்நரகப் தனரின் விர்சணத்தின் மூனம்
ன்கணத் ரக்கத் தரடங்கிது. நிகழ்கரனம், இநந்
கரனம், திர்கரனம் மூன்கநயும் குப்பி அடித்துக்
குழிப்தணிரம் கக்கரகச் சுட்டு கக்கப் தனரின்
அறிவுககள் ன்கணப் தம் தரர்க்கத் தரடங்கிது. ஆகர
எரு ஸ்பீட் ப்லக் லக லதரன ன்று அடுத்க்
கட்டத்திற்கு க முடிந்து.
ழுதிக் தகரண்டிருந் தசரந் விசங்ககப நிறுத்தி
விட்டுப் புத்கங்ககபப் தடித்து அதில் உள்ப விசங்ககப
ன் தரர்கயில் ழுத் தரடங்கி லதரது கிர் ரற்நத்
லகயில்னர நிகனயில் தநக்கத் தரடங்கிது. அங்கும்
பிச்சகண லறு விரக உருரகத் தரடங்கிது.
லகள்வி லகட்தர்களுக்குப் ததில் தசரல்ன லண்டி
கட்டரத்தில் அது குறித்து லலும் தரிந்து தகரள்ப
இன்னும் தன புத்கங்ககபத் லடிப்பிடித்து ஏடத் துங்க
ஏட்டம் இன்னும் லகரக ரறிது.
99

எல லகத்தில் ஏடிக் தகரண்டிருந்ரல் உனகம் ன்ண
நிகணக்கும்? ன்று அன்நரட நிகழ்வுககப ன் தரர்கயில்
ழுத் தரடங்கி லதரது ரன் ழுத்துக் தகரஞ்சம்
ககசரகி உள்பது ன்தகப் புரிந்து தகரள்ப முடிந்து.
அதுல குந்ககள் குறித் அனுதங்ககப ழுத்
தரடங்கிலதரது ரன் தடிப்தர்களின் சகணக்கும்
ழுதுதனின் சகணக்கும் இகடல உள்ப தல்லி
லகரடு ரும் சுகத்கயும் உ முடிந்து.
மூன்று தடிககபத் ரண்டி ந் லதரது சமூகம் குறித்து
ஆரண கட்டுகககப ழு லண்டும் ன்று
லரன்றிது. அனட்சிரண லதரக்கு, அச கதி
இல்னரல் ன்ணரலும் தன கட்டுகககப ழு
முடிந்துள்பது. ஆணரல் கருத்து விரங்கள், லரல்கள்
ன்று இன்று கயிலும் ரன்கு தக்கத்தில் இருந்தும்
வுகககள் லதரனத் ரக்கிக் தகரண்லட ரன்
இருக்கின்நது.
இறுதிரக உணக்கு அசிலும் தரிரது, னரறும்
தரிப்லதரதில்கன ன்தது கக்கும் குடங்கள்
ரங்கிரகி விட்டது.
சரதி, ம், அசில் தற்றி ழுதிணரல் ளிதில் எரு
முத்திக குத்தி முச்சந்திக்குள் நிறுத்தி கும்த் தரடங்கி
விடுகின்நரர்கள்.
உடன்பிநப்புகள் அத்கண லதர்களும் இன்று கக்கும்
தை ஆரபன் இன் ன்று ம்புக்கு இழுக்கச் சும்ர
எரு கடிம் கக்கும் தகரண்டு லதரய் நிறுத்திது. ஆணரல்
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ரங்கள் தகரடுத் முத்திக ரன் உன் முகத்திக ன்று எரு
தக்கம் ரநத் தரடங்கி ரும் ரந்தி லததிககபக் கண்டு
தகரள்பரல் ன் கடன் தணி தசய்து கிடப்தல ன்று
ழுதிணரலும் குத்துக்கள் லரதரரு தக்கத்தில் இருந்து
இன்றும் ந்து தகரண்லடரன் இருக்கின்நது.
குத்து ரங்கி ககபப்பு தீர்ந்வுடன் மீண்டும் ந்திரித்து
ழுத் தரடங்க இகணத் திருத் முடிரது ன்று
எதுங்கி விடுகின்நரர்கள். ஆணரல் அடுத் ரய்ப்புக்கரகக்
கரத்திருக்கின்நரர்கள்.
குறிப்தரக ருத்துர் ரரஸ் அர்கள் குறித்து
ழுதிற்குப் பிநகு ந் திர்விகணகள் மிக அதிகம்.
குலி ன் ணதில் உள்பக மிகத் தளிரக
ழுதியிருந்ரர். ம் தற்றி ழுதி லதரது லகரவி
கண்ன் தசரல்லி ரர்த்க ததரி அங்கீகரரக
ணக்குத் தரிந்து.
லைரதிஜி ல்ன ததிவு, ற்நங்களுக்குப் பிடிக்குர,
ன்கணப்
தற்றி
ன்ண
நிகணப்தரங்க
ன்கிந
ண்ங்ககபக் கடந்து இக ழுதி இருக்கிங்க,
தரரட்டுகள், ததிவுனகத்தில் இதல்னரம் க்குக்
கிகடக்கும் ல்ன ரய்ப்பு.
தரத்த்தில் கப் தற்றி லண்டுரணரலும் ழு
முடியும். ஆணரல் அற்கரண உகப்பு லக ன்தக
ணக்கு உ கத்துள்பது.
ரழ்க்ககயில், அலுனகத்தில், தரழிலில் டந் அல
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தடிப்தடிரண பர்ச்சி.
திடீதன்று துவும் ன் ரழ்வில் டந்தில்கன.
இகடவிடர
முற்சியும்
னிப்தட்ட
ஆர்ரண
துத்லும் ரன் இன்கந ரழ்வில் தனநிகனககப
ன்னிடம் தகரண்டு ந்து லசர்த்துள்பது.
ன்னுகட பத்தில் எருர் விர்சணம் மூனம்
லகட்டிருந்து இன்றும் நிகணவில் உள்பது. நீங்க முழு ல
கனததிரக இருப்பீங்க ன்று நிகணத்துக் தகரண்டு
இருந்லன் ன்நரர்.
கரம் இங்லக 70 சவிகி க்கள் அலுனகச்
சூழ்நிகனயில் ரன் கனயில் லய்கின்நரர்கள். ந்
லகத்தில் ததரருத்ரண கனப்பு ன்று தரர்க்கரல்,
ததப்தரண கனப்பிற்குள் நுகந்து விட்டு கர்தர்கள்
ரன்
அதிகம்.
ஆகசப்தட்டுத்
க்தகன்று
எரு
கனததிக தரடங்குதர்கள் தரடர்ந்து ழு
முடிர நிகனக்குப் லதரய் விடுகின்நரர்கள். இறுதியில்
அணரனி
ரூதத்தில்
லதரய்
அகனத்
தரடங்குகின்நரர்கள்.
ரசிப்ததில் உள்ப ருசிகப் தடித் பின்பு அனுதவிக்கும்
லதரது ரன் தரியும். ழுத்து ன்தது ழுதி ழுதி
முன்லணறும் லதரது ரன் புரியும். வீட்டில் இருந்தடில
தடிப்தர்கள், ழுதுதர்கள் மிக மிகச் தசரற்தல.
அப்தர ப்லதரதும் திணணி ட்டும் ரன் ரங்குரர்.
தரடக்கத்தில் ரிச்சனரக இருந்ரலும் லல்நிகனப்தள்ளி
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ந்
சத்தில்
அதில்
தரடர்ச்சிரக
ரும்
சிநப்புக்கட்டுகககபக் ககடயில் இருக்கும் அந் தி
லத்தில் ரசித்துக் தகரண்டு இருப்ததுண்டு. புரிந்லர
இல்கனலர ரசிப்பு ன்தகண எரு கடகரக
கத்திருந் கரனது. நூற்றுக் கக்கரண கட்டுகககப
ரசித்துள்லபன்.
இன்று
கட்டுககள்
சரர்ந்
ரசிப்புக்குத்
ரன்
முக்கித்தும் தகரடுக்கின்லநன். எவ்தரரு முகநயும்
எரு குறிப்பிட்ட விசத்க ரசித்து முடிக்கும் லதரது "அட
க்கு இத்கண ரளும் இது குறித்துத் தரிகனல"
ன்ந அங்கனரய்ப்பும் ந்து விட அடுத்த் லடல்
தரடங்க கரரக அகந்து விடுகின்நது.
ழுதி
அனுதமில்னரர்கள்
து
குறித்து
லண்டுரணரலும் ழுனரம். கப் தற்றி ழு
ருகின்நலர அதிலிருந்ல ழுத் தரடங்கனரம். ஆணரல்
தடிப்தடிரண ரறுல் லகப்தடும் கபத்தில் இந்
ழுத்துக்கபம் முக்கிரணது.
ரம் ப்தடி என்கநப் தரர்க்கின்லநரம். அதுவும்
ற்நர்களிடமிருந்து ப்தடி அகண லறுதடுத்தி
ழுத்தில் கரட்ட முற்சிக்கின்லநரம் ன்ததில் ரன்
முக்கித்தும்
உள்பது.
அந்
முக்கித்தும்
லகயில்கன ன்நரலும் ககனப்தடத் லகயில்கன.
ழுதும் சுகம் ன்ததும் அது ற்நர்களுக்கு ந் வித்தில்
பிடிக்கும் ன்ததும் ரலும் அனுரனிக்க முடிர
என்று.
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ரம் என்கந அனுதவித்து சித்து ழுதியிருப்லதரம்.
ஆணரல் அது சீந்துரற்று கிடக்கும். சினற்றுக்கு
முக்கித்தும் தகரடுக்கரல் லம்லதரக்கரக ழு அது
தனரலும் சினரகித்துப் லதசப்தட்டு இருக்கும். கரம்
தடிப்தனின் ரழ்க்கக ன்தது ழுதுதணரல் யூகிக்க
முடிர என்று. ழுத்தும் ரசிப்பும் சின சம் ததரருந்தி
லதரய்விடும். தன சம் அந் ரய்ப்பில்னரல்
லதரய்விடும். ககனப்தடத் லகயில்கன. ழுதிக்
தகரண்லட இருக்கும் லதரது ரன் அந்ச் சூட்சத்க
உ முடிகின்நது.
கனபத்தில் ழுதுதர்கள் தரடக்கத்தில் ங்கபது
அனுதங்ககப ழுதிணரல் லதரதும் ன்று ரன் ரன்
சந்தித் தர்களிடம் தசரல்லியுள்லபன். கரம் அது ரன்
ளிரணது. தடிப்தடிரக பர்த்துக் தகரண்டு ற்ந
விசங்ககபப் தற்றி ழுனரம்.
ம்முகட அனுதங்கள் குறித்து ழுதும் லதரது
ம்முகட ழுத்துப் தனம் தரி ரும். லகரர்கரய்
லகரனம்
லதரடும்
ன்க
புரியும்.
ரசித்துக்
தகரண்டிருப்தகண க விடரது இழுத்துச் தசல்ன
லண்டி சூட்சத்க உ கப்தன் சூத்தித்க
புரிந்து
தகரள்ப
முடியும்.
ரசிப்தகண
ம்
ழுத்திலிருந்து க விடரது "ரன் உங்க கட்டுகக ஏல
மூச்சில் தடித்து முடித்லன்" ன்று தசரல்ன கக்க
லண்டி அசிம் புரித் தரடங்கும்.
ஆணரல் சமூகம் சரர்ந் நிகழ்வுககபப் தற்றி ழுத்
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தரடங்கும் லதரது ரன் ம்முகட ழுத்துத் குதிகள்
குறித்து க்லக புரி ரும். ரம் ழுத்துக் ககனயில்
பர்ந்துள்லபரர? ன்தன் சரல் இங்கிருந்து ரன்
தரடங்குகின்நது.
"கம் ப்பிணரல் ம்"ன்கிந நிகனல இங்லக ரன்
தரடங்குகின்நது. அதுவும் கபத்தில் சூடரக விரதித்துக்
தகரண்டிருக்கின்ந
விசம்
ன்நரல்
தசரல்னல
லகயில்கன. உபறி கக்க முடிரது.
உண்டு இல்கனதன்று தடுத்தி டுத்து விடுரர்கள். எரு
லகப ரம் று தசய்திருந்ரலும் அடுத் முகந
திருத்திக் தகரள்ப ரய்ப்தரகவும் அகந்து விடும். அதுல
ம்க பர்க்க எரு கரணிரகவும் அகந்து
விடுகின்நது. இப்தடித்ரன் ரனும் பர்ந்துள்லபன். இன்று
தத்திரிக்ககயின் தடிக்கும் எரு சிறி துணுக்குச் தசய்திககப
கத்துக் தகரண்டு திணசரி ரழ்க்ககயில் தரர்த் ற்தநரரு
நிகழ்லரடு
லகரர்த்துச்
தசரல்லும்
அபவுக்கு
பர்ந்துள்லபன்.
அப்தர ரங்கி திணணி தகரடுத் ரக்கம் ணக்கு
அரிச்சுடிரக இருந்துருக்குலர ன்று இப்லதரது
நிகணத்துப் தரர்க்கின்லநன். அன் நீட்சில ரன் இந்த்
பத்தில் ழுதும் சமூகம் சரர்ந் கட்டுககளுக்கு முக்கிக்
கரரகக்கூட இருக்கக்கூடும்.
ஆணரல் இன்று குறிப்பிட்ட னி இழ்ககபத் விர்த்து
ஆரண கட்டுககள் ந் தகுைண தத்திரிக்கககளிலும்
ருதில்கன. எரு திகப்தடம் ந்வுடன் ரங்கு
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ரங்தகன்று அற்கு விர்சணம் ழுதும் ம் கனயுனக
க்கள் எரு அசரங்கத்தின் புதி திட்டத்கப் தற்றிக் கண்டு
தகரள்தில்கன. கரம் லகட்டரல் அது லதரன்று
ழுதிணரல் ரும் ந்து தடிக்க ரட்டரர்கள் ன்ந ரப்
லதரகயில் ரன் தனரும் இருக்கின்நரர்கள். நிச்சம்
அப்தடி கனயுனகம் இல்கன ன்தது ரன் கண்ட
உண்க. அற்புரண லற்பு கிகடத்துக் தகரண்டு ரன்
இருக்கிநது.
அது தடித்வுடன் நந்து லதரகும் அபவிற்குத்ரன்
உள்பது. தடிப்தனுக்கு எரு சுகம் லக ன்தற்கரக
தறுலண சரனர ரகடக கத்து எப்லதற்றி விடவும்
முடிரது. அடுத்முகந ததக தரர்க்கும் லதரது
ணதிற்குள் புன்ணககத்து விடுரர்கள்.
தன ழுத்ரபர்கள் முல் கனயுனக க்கள் கக்கும்
கரனப் லதரக்கில் கரரல் லதரணது இந் ககயில் ரன்.
ம்முகட கணம் கருத்தில் இருப்தகப் லதரன அகப்
தடிப்தனுக்குக்
தகரண்டு
லசர்ப்ததிலும்
கணம்
கத்திருக்க லண்டும். ன் அனுதத்தில் விர்சணம்
துவும்
தகரடுக்கரல்
ஆழ்ந்து
தடிப்தர்கள்
ஆயிக்கக்கரண லதர்கள் இருக்கின்நரர்கள்.
ஈம் தரடர்தரகத் திருரலனன் ழுதி கட்டுககள்
எவ்தரன்றும் முத்ரணக. கயும் தடிக்க கக்கும்
கட அல சத்தில் உண்கககப முடிந்கக்கும்
அருலக தசன்றும் தரர்க்கும் துணிச்சலும் உள்பர். ன்
ழுத்துப் தரகயில் இரின் ரக்கமும் உண்டு.
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ரனும் தன சமூகம் சரர்ந் கட்டுகககப ழுதி உள்லபன்.
இது ன் ழுத்துனக பர்ச்சி ன்தரக டுத்துக்
தகரள்துண்டு. ற்நர்களின் தரரட்டுக்ககப விட
ழுத்துனகில் க்லக ம் ழுத்தின் மீது எரு ரிரக 
லண்டும். இன்று கயிலும் ன் தக தன
கட்டுகககபப் தடித்து விட்டு மின் அஞ்சல் ரயினரகப்
தரரட்டுச் தசரல்தர்கள் அலகம் லதர்கள் உள்பணர்.
ரற்நத்திற்கு ஆகசப்தடு.....................
(ல 20 2013)
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9.நோலும் புரிந் நோய் லசு
எவ்தரருருக்கும் இருதது தில் இந் உனகம்
அகரகத்
ரன்
தரியும்.
சரதிப்தற்கரண
சரத்திக்கூறுககபப் தற்றில அதிகம் லரசிக்க கக்கும்.
ரணத்கக் கூட வில்னரக கபத்து விட முடியும் ன்று
ம்த கக்கும். தரத்த்தில் ன்ணம்பிக்கக தும்பி
ழியும். நக்குகந கடகன ககலரரம் நின்று சிக்கும்
ணப்தரங்கு.
ஆணரல் கடலில் இநங்கி உள்லப நுகற்குள் முப்தது
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து டக்தகன்று ந்து விடும். ரணம், கடல், அகனகள்
ன்று சிப்தற்கரக இருந் அத்கணயும் அப்தடில ரறி
கக்குகளின் ழில எவ்தரன்கநயும் லரசிக்கத்
லரன்றும். ரம் சம்தரரிக்க ன்ண ழி? ன்ந அகன ரன்
ணதில் ஏரல் அடித்துக் தகரண்டிருக்கும். .
அப்லதரது ம்மிடமிருந் சகணககப எரு அகன
இழுத்துச் தசல்லும். மிச்சம் மீதியிருந் ஆர்த்க
ற்தநரரு அகன அகனகழிக்கும். தகரஞ்ச தகரஞ்சரக
ம்முகட குந்கணம் ரறியிருப்தக அப்லதரது
ரன் உத் தரடங்குலரம். ஆணரலும் இவு தகனரக
தரதரன்றுக்கரக ணம் தகஞ்சிக் தகரண்லடயிருக்கும்.
அந் அகன ட்டும் இகடவிடரல் ம்கத் ரக்கிக்
தகரண்லடயிருக்கும். .
இந்ச் சத்தில் ரன் கக்கில்னர கக்கு அகன ம்க
இழுத்துச் தசல்லும். அந் அகன கரட்டும் ழியில் ம்
தம் தரடங்கும். அந்ப் தரனதடங்கலப ம்க
ழிடத்தும். ககனரர்ம், கனரசகண அத்கணயும்
அகன்று "இனி ம் கனகக் கரப்தரற்றிக் தகரண்டரல்
லதரதும் " ன்ந நிகனயில் திரும் ன்தநரரு தடகு
கிகடக்கின்நது.
மூச்சு ரங்கி, மூச்சகடந்து இனி ரம் மூழ்கி விடுலரலர
ன்ந சூழ்நிகனயில் இது க்கு ஆசுரசத்கக்
தகரடுக்கும். தன சம் ள்ளு கரற்று இழுத்துக்தகரண்டு
தசல்ன தம் சுகரகல இருக்கும். திர்கரற்றில்
தம் தரடங்கும் லதரது உள்ளூந இருக்கும் சக்தியின்
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ரூதல க்குப் புரிதடத் தரடங்கும். தடகில்
குந்ககளும் ந் "தரம் சுப்தர்கலப ன்னிடம்
ரருங்கள்"
ன்ந
புனம்தல்
அகன
க்கு
அறிமுகரகின்நது.
சகணரண விசங்களும், சிக்க லண்டி ருங்களும்
ம்க விட்டுச் முழுகரகச் தசன்ந பிநலக கக்குள்
இப்லதரது
துடுப்தரக
ரறுகின்நது.
லிகலப
ரழ்க்ககரக ரறும்.
ரற்தது க கடந்ர்களும், கடந்து அற்கு லலன
ந்ர்களும் இகண உர்ந்ல இருப்தரர்கள்.
ரற்தது து தரடங்கும் லதரது மூச்சு முட்டும்.
தனருக்கும் இந் ரழ்க்கக லதரரட்டங்கள் தகிப்
லதரயிருக்கும்.
"விதி லிது" ன்ந அசரிரீ குல்
ரணத்தில் இருந்து எலிக்கும். தசக்கு ரட்டுத்ணரக
ரறியிருப்லதரம். ஆணரலும் ரற்தது க கடந்து
சரதித்ர்களும் இங்லக அதிகம்.
சரகணகள் ன்நதும் இது தறுலண தம் சரர்ந்ரக
டுத்துக் தகரள்தர்கள் எரு தக்கம். ணக்குப் பிடித்
ரழ்க்ககக ரன் ரழ்ந்திருக்கின்லநன் ன்தர்கள் று
தக்கம்.
விரும்பிதடி ரழ்கின்லநன் ன்தர்கள் குகநரண
ண்ணிக்ககயில்
இருந்ரலும்
அர்ககபப்
லதரன்நர்கபரல் இந் கனயுனகம் இன்ணமும் பர்ந்து
தகரண்லட
இருக்கின்நது.
ண்கடச்சூடு
நிகந
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உள்பர்கபரல் ட்டும் கனயில் லரதரன்கந ழு
முடிகின்நது..
இங்லக எவ்தரருருக்கும் ஏரயிம் ழித்டங்கள்.
து சரி? து று? ன்று இன்ணமும் ரலும்
அறுதியிட்டு கூநமுடிதில்கன.
தத்கல சுற்றிச் சுற்றி ந்ரலும், கணவியுடன்
தகரஞ்சிக் தகரஞ்சி ரழ்ந்ரலும், குந்கககப உயிரக
லசித்ரலும்
இங்லக
எவ்தரருரும்
னித்னி
தீவுகபரகத்ரன் ர லண்டியுள்பது.
இதுல
ரன்
ழுதுற்கரண
கரங்ககபயும்
உருரக்கின்நது. ரய்ப்புக் கிகடப்தர்கள் தன்தடுத்திக்
தகரள்ளும் லதரது ஆச்சரிரண திநககள் தளில
தரி ருகின்நது. ங்கள் சகணககப ரசிப்தலரடு
நிறுத்திக்
தகரள்தர்கள்
சுகரசிரகவும்
ரறிவிடுகின்நணர்..
கரம்
எருர்
ன்
ரழ்க்ககயில்
சந்திக்கும்
அனுதங்கள் ந் அபவுக்கு அகச் தசதுக்கி உருரக
ரற்றுகின்நலர
அல
அபவுக்குத்ரன்
அரின்
னிப்தட்ட சிந்கணகளும் கரனப்லதரக்கில் ரறிக்
தகரண்டும் ருகின்நது.
தத்லடல்களுக்கு
அப்தரற்தட்டு
ணது
சகண
உள்பத்கக்
கரப்தரற்றி
கத்திருப்தர்களிடம்
ததரநரக உர்வு லலனரங்குதில்கன. உண்டு களித்து
உநக்கம் விர்த்து ஏரல் கரட்டு ஏரய் லதரனல
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உனகத்கப் தரர்த்துக் தகரண்டிருப்தர்கபரல் எரு ரளும்
நிம்திரகவும் ர முடிதும் இல்கன.
ரற்தது தில் ன் விருப்தங்ககப
சரர்ந்திருக்கும் குடும்த உநவுகளுக்குச்
இல்னர லதரது அந் ரழ்க்கக க
ரறிவிடுகின்நது. இதுல சம்தரரிப்தல
ன்கிந ரீதியில் ம்கக் தகரண்டு
விடுகின்நது.

விடத் ரன்
சரிரணணரக
ரழ்க்ககரக
முல் கடக
ந்து நிறுத்தி

அகத்வி லதநரன்கந லதசுதும்
லகனத் தட்டி லகன ன்று
கரட்டப்தடுகின்நது.

நிகணப்ததும்
அகடரபம்

இது இந்தி சூல் ட்டுல்ன. பரும் ரடுகளில்
லதரரடித்ரன் ங்கள் இடத்க கத்துக் தகரள்ப முடியும்
ன்கிந நிகனயில் ரழ்தர்கள் அத்கண லதர்களுக்கும்
ரழ்க்கக ன்தது சுற்றியுள்ப சகணககப சிப்தற்கல்ன.
பிகத்திருப்தற்கு ட்டுல..
இங்லக லகரடுககப ரம் கிழிப்ததில்கன. ற்நர்கபரல்
கிழிக்கப்தட்டு
ரம்
அற்குள்
சிக்கிக்
தகரள்ப
லண்டிர்கபரக ரறிப் லதரகின்லநரம். இந்ச்
சத்தில் ரன் ம்முகட அத்கண விருப்தங்களும்
அடிதட்டு அகட முடிர கணவுககப அகட கரக்கும்
லகரழி லதரன ரழ்கின்லநரம். இந்திரவில் லகனலகத்
தடிப்பில்கன.
தடிப்பிற்லகற்ந
லகனயும்
கிகடப்ததில்கன. இந் நிகனயில் ரன் பிகப்புக்கரக எரு
துகநயில் நுகந்து நுகத்டி பூட்டப்தட்ட ரடு லதரன
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ரறி விடுகின்லநரம்.
அர் சரர்ந் துகநயில் த்கண லதர்களுக்கு
ன்ணவிரண திருப்தி கிகடத்து? ன்தக லரசிக்கும்
லதரது இறுதியில் எவ்தரருருக்கும் மிஞ்சுது "ரமும்
இந் உனகில் ரழ்ந்துள்லபரம்" ன்தல. ம் முன்ணரல்
இருக்கும் எவ்தரரு லதரட்டிகளும் பூரகரக க்குத்
தரி கரனப் லதரக்கில் தந்க் குதிகரக ரறி
விடுகின்லநரம். க்கரண விருப்தங்கள் அத்கணயும்
பின்னுக்குப் லதரய் விடுகின்நது. இனக்கில்னர தம்
லதரன இந் ரழ்க்கக ஏடிக் தகரண்லட இருக்கின்நது.
த்கண லதசிணரலும் எவ்தரருரும் "ததரருள்ரதி"
கபரகல ரழ்கின்லநரம். அதுல சரிதன்று சமூகம்
உர்த்துரல் அவ்ரலந ர ஆகசப்தடுகின்லநரம். ம்
விருப்தங்கள், கணவி,, கள் கன் ன்று தரடங்கி இந்
ஆகசகள் விரிகடந்து தகரண்லட லதரகின்நது. இன்று
லதன் லதத்திகளுக்கும் தசரத்து லசர்க்க லண்டும் ன்று
விரிகடந்து ந்து விட்டரல் தநக்கும் னிர்கபரகல
ரறிவிடுகின்லநரம். சிக்க லமில்னரல் ருசிக்க
விருப்தமில்னரது இந் ரழ்க்ககக விரும்பில ரழ்ந்து
தகரண்டிருக்கின்லநரம். க்கத்கச் சுந்து க்கத்லரடு
ரழ்ந்து "லர ரழ்ந்து தகரண்டிருக்கின்லநன்" ன்கிந
ரீதியில் இந் ரழ்க்கக முடிந்தும் லதரய் விடுகின்நது.
னிர்களின் ரற்தது க ரய் து ன்கிநரர்கள்.
கவ்வியிருப்தது லும்ததன்றும் தரிந்தும் அகல ரன்
தூக்கிக் தகரண்டு அகனகின்லநரம். ககனகள் ம்க
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அகத்துச்
தசல்கின்நது.
உருக்குகனக்கவும் தசய்கின்நது.

அதுல

ம்க

அறுதது க ற்தநரரு குந்க தருத்தின்
தரடக்கம் ன்கிநரர்கள். அறுதது திற்கு லல் எருர்
ஆலரக்கித்துடன்
ரழும்
தரக்கிம்
அகப்
ததற்நன் ஆசிர்திக்கப்தட்டன். இற்கக தகரடுத்
ம் அல்னது இல்பில் உருரக்கிக் தகரண்ட
தக்கக்கம் ந் தரிசு. னினுக்கு சகண ந்
அபவுக்கு முக்கிலர அக அனுதவிக்க ஆலரக்கிம்
அக விட முக்கிம். ஆணரல் ற்லதரது கண்ககப விற்லந
சித்திம் ரங்கிக் தகரண்டிருக்கின்லநரம்.
னரதலர? ட்டலர? லகலர? லகயில்கனலர
ரனும் ணது டங்ககபக் கடந் ரன்கு ஆண்டுகபரக
இந் கனததிவில் ழுதி ந்துள்லபன். இற்கு ன்ண
லக? ன்ந நிகணப்பு இல்னரலனல கற்நகயும்
ததற்நகயும் கக்கில்னரல் ழுதியுள்லபன். இந்ப்
தத்தில் எவ்தரரு சத்திலும் எவ்தரருரும்
ன்கண கர்த்தி அகத்து ந்துள்பரர்கள். தசரல்ன
முடிர அன்கத லரதரரு ழியில் ணக்குக்
கரட்டியிருக்கின்நரர்கள்.
"ததரறுத்ரள்ரர் இன் ழுத்க
புனம்பியிருக்கின்நரர்கள்.ன்கண ழி
ந்தும் இருக்கின்நரர்கள்.

தடிப்தரர்"ன்று
டத்தி கற்றுத்

கனததிவுகளில் ழுதனுக்குத் திட்டிகள் தரனரக
இருந்ரலும் குடம் சூட்டி தனரும் கரனப்லதரக்கில்
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கரரல் லதரய் விடுகின்நரர்கள். ன்நரக ழுத்
தரிந்ர்களும் அர் சூல் கரரக ழுதுக
நிறுத்திவிடவும்
தசய்கின்நரர்கள்.
ஆணரல்
"இன்
தகரஞ்சம் எழுங்கரக ழுதுகின்நரன். தடித்துப் தரருங்கள்"
ன்று ற்நர்களுக்கு அறிமுகம் தசய்து கப்தர்களும்,
இன் ழுத்க ரம் தரடர்ந்து தடிக்க லண்டும் ன்று
விரும்பி ணது பத்தில் இகத்து கத்திருப்தர்கள்
மூனல
இங்குப்
தனருக்கும்
எரு
அங்கீகரம்
கிகடக்கின்நது.
இங்கு அத்கண லதர்களுக்கும் லரதரரு திநக
இருக்கத்ரன்
தசய்கின்நது.
ஆணரல்
அகடரபம்
கரப்தடரல் எதுங்கிப் லதரணர்கள் ரன் அதிகம்.
அர் உகப்கத மீறி சின சங்கள் இங்லக
அதிசங்கள் நிகழ்துண்டு. அதில் ரனும் எருணரக
இன்று கயிலும் ரக்குப்பிடித்து நிற்தற்குக் கரம்
ண்தர்கலப.
ரன் ழுத் தரடங்கி முல் ரம் முல் இன்று
கயிலும் விர்சணத்தின் ரயினரகத் தரடர்ந்து
ன்கணத் தரடரும் எரு ட்பு துபசிபம்.
ஆரித், ஆரிக்கும் அகணருக்கும் ன் ன்றிகள்.
ரற்ந முடிர துங்கள், தரடர்ந்து ரும் லதரதும்,
எவ்தரரு சத்திலும் துன்தங்கள் அகனக்கழித்
லதரதிலும், தூக்கம் ர இவுகள் அறிமுகரகும்
லதரதும், அருலக ந் இன்தங்கள் ம்கவிட்டு அகன்ந
லதரதிலும்,சகண உள்பம் தகரண்டர்கபரல் ட்டுல
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எவ்தரன்றில் இருந்தும் மீண்டு  முடிகின்நது.
ழுத்தும் ரசிப்பு ககனயும் ம்க க்லக உர்த்தும்.
தன சம் ம் ஆயுகபயும் அதிகப்தடுத்தும்
(ைுகன 3 2013)

10.ந்தில் ற்மதும் கபற்மதும்
ரம் விரும்பிணரலும் விரும்தரவிட்டரலும், சுறுசுறுப்தரக
இருந்ரலும் அல்னது தசல்தடர நிகனயில் ரழ்ந்ரலும்
ம்கச் சுற்றிலும் உள்ப உனகம் இங்கிக் தகரண்லட ரன்
இருக்கின்நது. ரம் சுகரய் இருக்கின்லநரம் அல்னது
லசரகத்தில் இருக்கின்லநரம் ன்தற்கரக துவும் இங்லக
ரறிவிடப்லதரதில்கன. இங்லக எவ்தரன்றின் முடிவும்
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தரடிப் ததரழுது ட்டுல. அடுத்டுத்து அன்
லதரக்கிலனல
கர்ந்து
தகரண்லடயிருக்கின்நது.
இந்திரவில் லரதரரு இடத்தில் டந் தரலில்
ன்தகரடுக ணக்கு தறுலண தசய்தி ட்டுல.
ன்கண, ன் குடும்தத்கத் ரக்கர கக்கும் எவ்தரரு
தசல்தரடுகளும் கடந்து லதரக லண்டி, றுரள்
தத்திரிக்ககயில் தடித்துத் தரிந்து தகரள்ப லண்டி
தசய்திரகல
உள்பது.
எவ்தரருருக்கும்
இப்தடித்ரன். இணரல் ரன் இந்திரவில் ந்ப்
பிச்சகணயும் ததரதுப் பிச்சகணரக ரநரல் துணுக்கு
தசய்திரகல ரறி விடுகின்நது.
தச்சரரதத்திற்லகர, தரிரதப்தடுற்லகர ருக்கும்
லம்
இருப்ததில்கன.
திர்தரர்ப்ததில்
தனன்
என்றுமில்கன. ரற்நங்ககப, லசரகங்ககப ரர்த்ரக
டுத்துக் தகரண்டு கர்ந்து தகரண்டிருந்ரல் ரன் இங்லக
உயிர்ப்புடன் ர முடியும். ம் லடல் ட்டுல ம்க
இக்குகின்நது. லடிச் தசன்நரல் ட்டுல துன்தம்
வினகுகின்நது. திர்தரர்ப்புகள் பூர்த்திரகின்நது. ம்
ஆகசகளின்
ல்கனககபயும்,
து
குதிகயும்
இகத்துப் தரர்க்கும் லதரது ட்டுல ம் ரழ்க்ககயில்
அகதி உருரகின்நது.
ந்ரண்டுகளுக்கு முன் அறிமுகரண மிழ் இகத்தின்
ஆமும் அகனத்கயும் குறித்து அப்லதரது ணக்கு அதிகம்
லரசிக்கத் தரிவில்கன. நீச்சல் தரிரன் கடலில்
குதித்து லதரனல இருந்து. ஆணரல் இன்று? தனரும்
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ன்கணக் கனித்துள்பணர். சினக ன் ழுத்து மூனம்
திருப்திப் தடுத்தி உள்லபன். ரசித் அந்ப் தத்து
நிமிடத்தில் ரன் ரழ்ந் ரழ்க்கககத் திரும்பிப்
தரர்த்துள்லபன். ன் குடும்தத்க நிகணத்துள்லபன். ஊரில்
ரழ்ந்து தகரண்டிருக்கும் ன் குந்கககப நிகணத்து
ங்கியுள்லபன் ன்று உகரடலில், விர்சணத்தில்
தரிவித்துள்பணர்.
விப்தரகல உள்பது.
உனகம் முழுக்கப் தந்து விரிந்துள்ப இகத்தில் ரலர
எருர் லரதரரு இடத்தில் இருந்து தகரண்டு
எவ்தரரு
நிமிடத்திலும்
ன்
கருத்து
ன்று
லரதரன்கந
தசரல்லிக்
தகரண்லடரன்
இருக்கின்நரர்கள்.
ரம்
விழித்திருந்ரலும்,
கண்டு
தகரள்பரல் கடந்து லதரணரலும் மிழ் இகம் அன்
சுறுசுறுப்கத இந்து விடுதில்கன. ரளுக்கு ரள் இன்
லகம் கூடிக் தகரண்லடரன் இருக்கின்நது. கப் தற்றி
ழு லண்டும் ன்று தரிரர்களுக்கும், கரது
ழுதி ற்நர்கள் ம்க லரக்கி திரும்பி தரர்க்க
கத்துவிட லண்டும் ன்தர்களுக்கும் த்தியில் ரன்
மிழ் இகம் இங்கிக் தகரண்டிருக்கின்நது.
முகநப்தடி
தன்தடுத்
தரிரர்கள்
தடும்
அஸ்த்ககளும், இதுல ரன் ரழ்க்கக ன்தகத்
ப்தரக உர்ந்ர்களுக்கும் இகடல உள்பர்கள் ரன்
அபலரடு தன்தடுத்தி பலரடு இருப்தர்கள். இந்
இகடப்தட்ட தரகல இதில் இருந்து ருகின்லநன்.
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ததரும் ததரறுப்புகளில் இருந்து தகரண்டு ம் விருப்தம்
சரர்ந் தசல்தரடுகள் ன்று தட்டிலிட்டுக் தகரண்டு அது
நிகநலநர தட்சத்தில் சமூகத்தின் மீது, ரழும்
ரழ்க்ககயின்
மீது,
ம்லரடு
ரழ்ந்து
தகரண்டிருப்தர்கள் லல் லகரதப்தட்டு என்றும்
ஆகப்லதரதில்கன.
கடந் ந்து ருடங்களில் ரபரண லரல்விகள் அது
ந் லிகள். ரபரண ரற்நங்கள் அலணரடு லசர்ந்து
ந்
அரணங்கள்
ன்று
ல்னரற்கநயும்
அனுதவித்துள்லபன். சிறிது சிறிது ன்கண ரற்றிக்
தகரண்லட ந்துள்லபன். ன் கட,உகட,தரகண,
லதசும் விம், உடல் தரழி ன்று ல்னரவிங்களிலும்
கணம் தசலுத்தியுள்லபன். முடிந்கயிலும் ன்கணப்
தற்றி அடுத்ர்கள் தசரல்லுகின்ந விர்சணங்களின் மீது
கணம் தசலுத்தியுள்லபன். அடுத்டுத் நிகனக அகட
லதரரடியிருக்கின்லநன். அகடந்தும் உள்லபன். ஆணரல்
எவ்தரன்கநயும்
விருப்தப்தட்டுச்
தசய்துள்லபன்.
ரழ்கின்ந எவ்தரரு ரகபயும், அது தற்றிலர
லரல்விலர சகணலரடு தரர்க்க, ரப் தகியுள்லபன்.
ஆற்ந முடிர கரங்கலபரடு ரழ்தர்ககபயும்,
உகக்க
முடிரர்கள்
கரட்டக்கூடி
ததரநரககயும், அடக்க முடிர இச்கசகளுடன்
இருப்தர்ககபயும்,
ன்ண
ரன்
தருக்கரகப்
தகிணரலும் கட்சி, ம், சரதி ரீதிரண தகரள்கக
லறுதரடுககப ணதில் கத்துக் தகரண்டு ன்த்லரடு
தரர்ப்தர்ககபயும்
அகதிரகக்
கனிக்கும்
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ணத்துணிக ததற்றுள்லபன்.
இகண ழு ந் பிநலக ரன் அதிகம் ததற்றுள்லபன்.
இன் கரரகல இந் ழுத்துனகப் தத்க
அதிகம் லசிக்கின்லநன். கிகடக்க லண்டி அங்கீகரம்
ன்தகண திர்தரர்க்கரல் ரன் தரர்க்கும் சமூகத்க ன்
தரழியில் ழுதி கத்து விட லண்டும் ன்தகத் தீர
தறி லதரனத் தீர்க்க லண்டி கடக ணக் கருதி கடந்
ந்து ருடரக ழுதி ந்துள்லபன்.
இகத்தில் தசய்து தகரண்டிருக்கின்ந "ரர்க்தகட்டிங்
யூக்தி"களின் லல் கணம் தசலுத்ரல் உகப்பின் லல்
ம்பிக்கக கத்து இந் ழுத்துனகப் தத்திற்கரக
எவ்தரரு ரளின் இவிலும் தூக்கத்கத் துநந்து
இஷ்டப்தட்டு உகத்துள்லபன். இகம் ரன் ணக்கு
ழுக் கற்றுத் ந்து. இகத்தில் அறிமுகரணர்கலப
ழிகரட்டிரய் இருந்ரர்கள். ழி டத்திணரர்கள்.
விர்சித்ர்கள் கற்றுத்ந் தரடத்தின் மூனம் அடுத்டுத்து
கர்ந்து ந்துள்லபன்.
(ைுகன 3 2014)
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11.அங்கீ

ோமும் அலஸ்த்ர

ளும்

நதிதன்தது னினின் ம். தனசம் எருன்
கதத்திரக ரநரல் இருக்க இந் நதில
உவுகின்நது. இகப்லதரனத் ன்கணச் சரர்ந் தனற்கந
கநத்துக் தகரள்ன் மூனம் சின சம் பர்ச்சியும் தன
சம் அரணங்களில் இருந்து ப்பித்துக் தகரள்பவும்
முடிகின்நது. இந் இண்டுக்குள் ரன் எவ்தரருரின்
அந்ங்கமும் உள்பது.
ஆணரல் பர்ந்து தகரண்லடயிருக்கும் தரழில் நுட்தத்ரல்
இனி ருக்கும் னிப்தட்ட அந்ங்கம் லகயில்கன
ன்று சமூகம் சரர்ந் சூழ்நிகனகள் எவ்தரருகயும்
ரற்றிக் தகரண்லட ருகின்நது. எரு குடும்தம் சரர்ந்
அத்கண அந்ங்களும் இன்று சமூக கனபங்களில்
விருப்தத்துடன் தகிப்தடுகின்நது. பிற் ரள், இநந் ரள்
ன்று தரடங்கிக் கன் கணவி அந்ங்கள்
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கக்கும் விரப் ததரருபரக ரற்நப்தட்டு ழுத்ரக
ந்து விழுந்து தகரண்லடயிருக்கின்நது. அற்கரண
அங்கீகரத்க
திர்தரர்க்கும்
லணரநிகனலரடும்
கரத்திருக்கின்நரர்கள்.
திருப்பூரில் கடந் இருதது ருடங்களில் எவ்தரரு ந்து
ருடங்ககபயும் ரன் முக்கிரகக் கருதுதுண்டு.
கரம் எரு ந்து ருடத்தில் எட்டு தரத் பர்ச்சி,
வீழ்ச்சி ன்தகச் சற்று நிரணரகப் தரர்க்க ரய்ப்பு
கிகடக்கும். தரழில் ரீதிரகப் தரதிக்கப்தட்டுக் கரரல்
லதரணர்கள், அழிந்து லதரணர்கள், அழிக்கப்தட்டர்கள்,
அசரத்திரண உத்க ட்டிர்கள் ன்று ரபரண
ஆச்சரித்கக் கடந் இருதது ருடத்தில் தரர்த்துள்லபன்.
இற்குப் பின்ணரல் ண்ணிக்ககயில் அடக்க முடிர எரு
சமூகக்கூட்டம் சம்ந்ப்தட்டு இருப்தரல் ரபரண
அனுதங்ககப உர்ந்துள்லபன்.
ஊருக்குச் தசல்லும் லதரது ரத்ர ரழ்ந் வீட்கடப்
தரர்ப்ததுண்டு. அந் இடம் ற்ததரழுது லதநரருர்
ககக்குப் லதரய்விட்டது. லகட்தரற்று லலிக்கருகச்
தசடிகள் ண்டி சுற்றிலும் லலி லதரட்டு இடம் ன்தநரரு
ததரில் கத்துள்பணர். தன முகந முள்கம்பிககப எதுக்கி
உள்லப தசன்று அந் இடத்கப் தரர்க்கும் ததரழுது
ரத்ரவுடன் லதசி திணங்கள், தள்ளிக்கூட ஞரதகங்கள்
எவ்தரன்நரக ன் ணதில் ரும். அது லதரனத்ரன்
லர்ட்ப்ஸ் ல் முன் முனரக ழுதி திணமும், அன்கந
திணத்தின் ணநிகன, அப்லதரது ன் ரழ்க்கக இருந்து
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சூழ்நிகன ன்று எவ்தரன்றும்
நிகணவுக்கு ந்து லதரகின்நது.

இப்லதரது

ன்

2009 ைுன் ரம் இறுதியில் மிழ் இகம்
அறிமுகரணதும் ைுகன ரம் முல் ரத்தில் ழுத்
தரடங்கிதும் ணத் தரடங்கி ன் ழுத்துப்
தத்தின் து ந்து. இகம் தரடர்பு இல்னரல்
ழுத்ரபர்கபரக முப்தது ருடங்கபரகச் தசல்தட்டுக்
தகரண்டிருப்தர்கள், இகத்தில் தத்து ருடங்கபரக
ழுதிக் தகரண்டிருப்தர்கள் ண ரபரலணரர் இங்லக
இருந்ரலும் தரத்ரக இது சரர்ந் அனுதங்ககப
ரும் இங்லக ழுவில்கன ன்லந நிகணக்கின்லநன்.
ரங்கள் தரர்த் தடங்கள், தணித் ஊர்கள், சந்தித்
னிர்கள் ன்று அனுதங்ககபப் தகிர்தர்கள் ரங்கள்
ரழும் சமூகம் குறித் தரர்கக ழு ல்லனரருக்கும்
எரு சிறி க்கம் இருக்கத்ரன் தசய்கின்நது. அதிலும்
குறிப்தரகத் ங்களின் இகம் சரர்ந் அனுதங்ககப
எவ்தரரும்
கடந்து
லதரகல
விரும்புகின்நணர்.
அருக்கு
அந்ச்
சத்தில்
லரன்றிக
அருக்குத் தரிந் தரழியில் ழுதி கத்து விட்டு
கர்ந்து விடுதும், அலுப்பு ந் லதரது அல்னது ழு
முடிர சூழ்நிகன உருரகும் லதரது அது எரு
கணரக்கரனம் ன்று ணதிற்குள் கத்துக் தகரண்டு ருகிக்
தகரள்துரண உர்வு ரன் இங்லக தனருக்கும்
இருக்கின்நது.
ன் ழுதுகின்நரய்? ன்ந லகள்வியும் ழுதி ன்ண
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ஆகப்லதரகின்நது? ன்ந லகள்வியும் ணக்கு அதிக
ஆச்சரிம் அளித்து இல்கன. ஆணரல் ரன் தடித்ரல்
ணக்கு ன்ண ன்க? ன்று லகட்தர்ககபப் தரர்க்கும்
லதரது ரன் மிர்களின் ண்ம் ந் அபவுக்குக்
குறுகி இடத்திற்கு ந்து லசர்ந்துள்பது ன்தக
நிகணத்துக் தகரள்துண்டு. நுட்தரண உர்வுகள்
அகணத்தும் ம்க விட்டுப் லதரய்விட்டது. சிப்பின்
ன்கயும் சகணகளின் அபவுலகரலும் ரறிவிட்டது.
ம் ஆகசகள் ம்க ழிடத்துக்கின்நது. இறுதியில்
ஆகசகலப ம்க ஆபவும் தசய்கின்நது. ல்லனரருக்கும்
லரதரரு ககயில் அங்கீகரத்கப் ததற்று விட
லண்டும் ன்று ரன் விரும்புகின்லநரம். ஆணரல் அந்
அங்கீகரம் ற்கரக? ன்று லரசித்ரல் அணரல் எரு
தனனும் இல்கன ன்தது ரன் உண்கரக இருக்கும்.
1947க்குப் பிநகு மிழ்ரட்டில் ரழ்ந் அசில்ரதிகள்,
திகப்தடப் பிதல்ங்கள், ழுத்ரபர்களில் இன்று
த்கண லதர்களின் ததர்ககப ம்ரல் நிகணவு
கத்திருக்க முடிகின்நது. எவ்தரரு கரனகட்டத்திலும்
ரழ்ந்து
கநந்ர்கள்
ன்கண
நிகனநிறுத்திக்
தகரள்ற்கரக
த்கண
லகனககபச்
தசய்து
இருப்தரர்கள்.
ன் கரரல் லதரணரர்கள்?
கரனம் ன்தது எரு சல்னகட. தரதட்சமின்றிச் சலித்துத்
துப்பும் லதரது ஞ்சிர்களும், மிஞ்சிர்களும் மிக
மிகக் குகநரண ண்ணிக்ககயில் ரன் இங்லக கரனத்க
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தன்நர்கபரக இருக்க முடிகின்நது.
ன்கண ரரது நிகணவில் கத்திருப்தரர்கபர? ன்
ழுத்க அடுத்த் கனமுகநகள் தடிப்தரர்கபர? ன்று
லரசிப்தக விட அற்கரண ழிமுகநககப உருரக்கி
விட்டு அகதிரக எதுங்கி விடுல உத்ம். கரம்
அறிக விட அறிரக ரன் மிகப் ததரி ம். கரனம்
கரனரக அறிரகயுடன் ரழ்ந்ர்கள் ரன் ரழ்க்கக
முழுக்கக் குகநரண சதிகளுடன் ரழ்ந் லதரதிலும்
அகதிரய் ரழ்ந்து டிந்துள்பணர்.
அறிவுடன் லதரரடி ல்லுக்கட்டி அத்கண லதர்களும்
எவ்தரரு துகநயிலும் பர்ச்சிக்கு, ஆக்கப்பூர்ரண
தசல்தரட்டிற்கு உவியிருக்கின்நணல வித் னிப்தட்ட
ரழ்க்ககயில் நிம்தி இந்து, அங்கீகரத்க திர்தரர்த்து,
ரழும்
லதரது
கிகடக்கரல்,
ற்நர்கபரல்
புநக்கணிப்தட்டு கநந்தும் லதரயுள்பணர். அங்கீகரத்தின்
லகக ரம் ரன் உர்ந்து கத்திருக்க லண்டும்.
அகதிரண
கனிப்பு,
தனரண
கனிப்பு,
ஆர்ப்தட்டரண கனிப்பு ன்ந இந் மூன்றுக்கும்
உங்களுக்கு வித்திரசம் தரிந்ரல் உங்கள் கடகக
அகதிரகச் தசய்து விட்டு அடுத் லகனக்கு கர்ந்து
விட முடியும் ரலண?
(ைுகன 2 2014)
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12.தரம் அப்தரக்கள்
ரசித்து முடிக்க முடிர ததரி புத்கத்கப் லதரன,
ரசித்ரலும் புரிந்து தகரள்ப முடிர ழுத்து கடகப்
லதரனத்ரன் அப்தரக்கள் இருக்கின்நரர்கள். கிரத்து,
கர்புநங்களில் ரழும் அப்தரக்கள் ன்று ககரகப்
பிரிக்கனரல விக் கரனம் கரனரக அப்தரக்களுக்கும்
கன்களுக்கும் உண்டரண 'சீணப்ததருஞ்சுர்' இன்று
கயிலும் உகடந் தரடில்கன. சரர னிர்கள்
முல் ரழ்வில் சரதித் சரகணரபர்கள் கக்கும்
ங்களின் ரழ்க்கக உர்வுக்குக் கரதண அர்
அம்ரக்ககபத்ரன் சுட்டிக் கரட்டுகின்நரர்கள்.
விகரக
இருக்கும்
அப்தரக்கள்
கரனப்லதரக்கில்
விரும்தப்தடரர்களின் தட்டிலில் லதரய்ச் லசர்ந்து
விடுகின்நரர்கள்.
ரன் ழுத் தரடங்கி லதரது அப்தரகப்தற்றித்ரன்
ழுதிலணன். அது சரிர? நர? ன்று கூடத் தரிரல்
அரல் உருரக்கப்தட்ட ரக்கத்க ழுத்ரக ரற்றி ன்
ழுத்துப் தத்கத் தரடங்கிலணன். ழுதி முடித்
லதரது ம்பிக்கக ந்து. ழுதுற்கு க்கு விசம்
இருக்கிநது ன்ந ண்ம் உருரணது. தரடர்ந்து ழு
முடிந்து. உள்ளுந இருக்கும் ஏரயிம் அனுதங்ககப
ழுத்ரக ரற்ந முடியும் ன்ந ம்பிக்கக ந்து.
ம்ரல் முடியுர? ன்தன் தரடர்ச்சி ரன் நரக ந்து
விடுலர? ன்ந ண்ம். ம் கரில முல் அடிக
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டுத்து கக்க உவும். உள்ளுந உன்று தகரண்டிருக்கும்
கயிலும் ந்க் கருத்துக்களும் சிந்கணகபரக ரநரது.
ம் திநககளும் தளில ருதில்கன.
க்கு இப்தடி எரு திநக உண்டர? ன்தகக்கூடத்
தரிந்து தகரள்ப முடிர அபவுக்குத்ரன் ம் அன்நரட
தருக்கடிகள்
தனகயும்
அல்னரட
கத்துக்
தகரண்டிருக்கிநது.
ரம்
உல
ரய்ப்பில்னர
திநகககப
ரம்
ரழ்க்ககயில்
உருரகும்
தருக்கடிரண சந்ர்ப்தங்கள் கரட்டிக் தகரடுத்து விடும்.
ம்ரல் இது முடியுர? ன்ந லரசகண ரறி ரம்
இத்கண ரளும் உரல் இருந்துள்லபரல? ன்று
தட்கதட கக்கும் அப்தடித்ரன் இந் ழுத்துப்
தம் உருரணது. முழுகரண னிர்கள் ன்று
இங்கு ருல இல்கன.
ல்லனரருல லரதரருககயில் அககுகநரகத்
ரன் இருக்கின்லநரம். ஆணரல் ரம் அக ரம் ற்றுக்
தகரள்ப விரும்புதில்கன. அர் சரகணகளின்
அபவுலகரல் லநரணரக இருக்குல வி அதுவும் எரு
சரகண ரன் ன்தகண உர்ந்ர்களின் ண்ணிக்கக
தசரற்தல.
ரழ்வில் சரதித்ர்களிடம் உள்ப சல்லித்ணரண
புத்திகளும்,
ரழ்க்கக
முழுக்கச்
சங்கடங்களுடன்
ரழ்ந்ரலும் ரக ரழ்க்கக டத்துதர்களும் ண
ம்கச்சுற்றியுள்ப கூட்டுக்கனக னிர்கள் மூனல
ரம் தனற்கநக் கற்றுக் தகரள்ப முடிகின்நது. ரம்
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அகண ந் அபவுக்கு உர்ந்துள்லபரம்? ப்தடி
உள்ரங்கியுள்லபரம்? ன்ததில் ரன் ம் பர்ச்சியும்
அடங்கியுள்பது.
எரு னி னினின் குரதிசிங்களில் ததற்லநரர்களின்
அறிவுகயும் ஆலனரசகணகளும் கரல் தங்கு ரன் ஆதிக்கம்
தசலுத்துகின்நது. எருன் பரும் சூழ்நிகன ரன் அகண
உருரக்குகின்நது. கரனம் அகண உருரக்கின்நது.
நரண தரககளில் தசன்நரல் ரன் சீக்கிம் முன்லணந
முடியும்?
ன்று
ந்ப்
ததற்லநரரது
ங்கள்
குந்ககளுக்குச் தசரல்லிக் தகரடுத்து பர்க்கின்நரர்கபர?
ந் ஊரில் ரழ்ந்ரலும், குந்ககளுக்குக் கரனம்
கரனரகப் புர இதிகரசங்ககபயும், ன்தணறி நூல்களில்
உள்ப உதலச கருத்துக்ககபயும் ரலண ததற்லநரர்களும்
ஆசிரிர்களும் தசரல்லிக் தகரடுக்கின்நரர்கள். ரகரிகம்
பர்ந்துள்பது ன்று ம்தப்தடும் இந்க் கரனத்தில் க்கி
னிர்களின் ண்ணிக்ககயும் அதிகரகத் ரலண உள்பது.
இங்குத் ரன் புரிலில், உர்லில் உள்ப றுகளும்
லசர்ந்து கூட்டுக்கனகரகி னி ண்ங்கபரக
ரறிவிடுகின்நது.
இங்லக
ழுத்ரபர்களுக்குப்
தஞ்சமில்கன.
ழுதிர்களின்
ண்ணிக்ககக
விட
அக
ரசித்ர்களின் ண்ணிக்ககயும் அதிகம். ஆணரலும் ந்
ரறுல்களும் உடணடிரக உருரகவில்கனல?
லம்லதரக்கரண
ழுத்க
ரக
நிகணத்து
ழுதுதர்கள் ல்னரச் சங்களிலும் தகரண்டரட்ட
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லணரநிகனக உருரக்குதர்கபரக இருக்கின்நரர்கள்.
அகல
ககடசி
கயிலும்
தகரண்டரடிக்
தகரண்டிருப்தர்கள்
ரங்கள்
ரழ்ல
சரிரண
ரழ்க்கக
ன்று
கருதிக்
தகரள்தர்கபரகவும்
இருக்கின்நரர்கள். அதுல தரத் சமூகத்தின் ண்ரக
ரறும் லதரது புககரல், குப்கதரல் சூப்தட்ட
ண்ரக ரறிவிடுகின்நது.
ழுதுது ப்தடி? ன்று லரசிப்தர்களும், தரடர்ந்து
ழுதுது ப்தடி? ன்று ற்நர்களிடம் ஆலனரசகண
லகட்தர்களும் முலில் அர்களின் கடந் கரனத்கப்
தற்றி லரசித்ரலன லதரதுரணது. ரழ்ந் ரழ்க்கக,
ததற்ந அரணங்கள், கற்ந தரடங்கள், கடந்து ந்
துங்கள்
லதரன்நற்கந
லரசித்ரலன
தத்து
"ததரன்னியின் தசல்ன்" கக லதரன க்குக் கிகடக்கும்.
ஆணரல் ரம் முகமூடி அணிந்து தகரண்டு புது அரம்
டுக்கல விரும்புகின்லநரம். புட்சிரபரக, புதுக
விரும்பிரக நிைரழ்க்ககயில் சரதிக்க முடிரற்கந
ழுத்து ழில அகட விரும்புகின்லநரம். உள்லப
இருக்கும் ணப்பிநழ்க இநக்கி கத்து இறுதியில்
அற்கந சித்துப் தகிடவும் ரறிவிடுகின்லநரம்.
(ைுகன 01 2014)
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13.இதுவும் ைந்து தபோகும்
ரன் ரழ்ந் சமூக ரழ்க்கக முழுதும் கடுமுடரகத்
ரன் இருந்து இருக்கிநது. இன்று கயிலும் சபப்
தம் அகந்ல இல்கன. திர்தரர்த்தும் இல்கன.
குடும்தத்திணர்க்கு இதில் ந்ச் சம்ந்மும் இல்கன.
முட்கடக உகடத்துக்தகரண்டு தளிந் குஞ்சு லதரல்
தளி உனகத்க அபந்து தரர்த்து விடலண்டுதன்று
அகனந்து திரிந்து ததற்ந சு அனுதங்கள்.
ட்ட முடியுர? ன்ந லரசிக்கும் லதரது கிகடத்
லடுகளும்,
ம்முகட
திட்டமிடுல்
நரகப்
லதரய்விடரது ன்று ண்ணிக்தகரள்ளும் சங்களில்
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இல்தரகல தள்பமும் ன்றும் தகரண்டு லதரய்ச் லசர்த்து
விட்டுள்பது, ரழ்க்ககயின் எவ்தரரு அடியிலும்
உருரண ரற்நங்கள் இன்று கயிலும் லர எரு
உருத்க
உருரக்கிக்தகரண்லட
இருக்கிநது.
இண்டுதடிகள் கூடத் தரடர்ந்து ந அனுதித்ல
இல்கன. எவ்தரரு சத்திலும் எரு தடிக்கரண
ரய்ப்புகள் ரன் இன்கந சதிககப உருரக்கி
ந்துள்பது.
திருப்பூர் ஆய்த் ஆகடகள் ற்றுதிக்கரண தணி ற்றும்
தசரந் ற்றுதி நிறுண தரழில் ரழ்க்ககக்கரண
ற்நத்ரழ்வில் கற்றுக்தகரண்டது அத்கணயும் ன்கணச்
சரர்ந் சின்ண ட்டத்திற்குள் முடிந்து லதரணது. ஆணரல் 2009
ல ரம் இறுதியில் ந் லரக்கமும் இல்னரல் அல்னது
தரிரல் இந் கன உனகத்திற்குள் நுகந்து ைுன் 3
ட்டுத்டுரறி
கனயின்
தரழில்
நுட்தத்க
முழுகரகத் தரிந்து தகரள்பத் தரிரலன ‗சித்ம்
லதரக்கு சின் லதரக்கு ‘ ன்கணப் தற்றி லரசிக்க
உருரணது இந் ழுத்துப் தம். ழுத் தரடங்கி
இன்று முழுகரக முல் ருடம் நிகநவுக்கு ருகிநது.
ணபவில்,
தசரந்
ரழ்க்கக
அபவிற்கு
தருங்கிர்கள் அத்கண லதர்களும், கடகரக மிகத்
தூத்தில்
இருந்து
உகரடி
ன்கண
உற்சரகப்தடுத்திர்கள், தரடக்கம் முல் எவ்தரரு
சத்திலும்
உள்லப
ந்து
ன்கண
ணக்லக
புரிகத்ர்கள், ன்று நீண்ட தட்டில் உண்டு.
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கட,தரகண,லரக்கம்,விருப்தம் துவும் தரிரல்,
ணதில் லரன்றிற்கந ழு கிகடத் முல் விர்சணம்
லதரல் ன்னுள் தரடங்கி, திருப்பூகத் தரடர்ந்து ரடு
ரண்டி ஈம் கக்கும் தரட முடிந்து.
ரசிப்பு அனுதமும் ரழ்ந் ரழ்க்ககப் தரடங்களும்
ழு அதிக உவிரய் இருந்கப் லதரனல எவ்தரரு
ரண விர்சணங்களும் எழுங்கரண தரகக உருரக்க
கரரக இருந்து. மீள் ததிவு ன்று இம்சிக்கரல் நீள்
ததிவு ன்ந அஸ்த்கக ரற்றிக்தகரள்ப முடிந்து.
த்கண
புத்திசரலித்ணம்
கரட்டிணரலும்
தடிப்தர்களுக்குப் புரி லண்டும். தரத்த்தில் ளிக
கட லண்டும். அக உ ணக்கு 40 கனப்புகள்
லகப்தட்டது. றுகள் அதிகரகச் தசய்யும் லதரது
ரண தரககள் இல்தரகல லரன்றும். உர்ந்து
தகரள்ப லண்டிது து கடக. உர்த்திர்களுக்கு
ன்றி.
ஏட்டுக்கள், விர்சணம், தடிப்தர்கள், ருககரபர்கள்,
உள்ரங்கிக் தகரண்டர்களின் ரக்கம், ரிகசப்
தட்டில் ன்று ல்னரககயிலும் ரழ்வில் முல்
முகநரக நூறு சவிகிம் அதிக ணநிகநவு அளித்
விசம் கடந் தத்து ர ழுத்துக்கள். ரழ்வில்
உருரகும் எவ்தரரு தருக்கடிரண சூழ்நிகனயும்
ம்மிடம் உள்ப திநகக தளிக்தகரண்டு ந்து
விடுகிநது. ரல உரல் ரழ்ந்து தகரண்டுருந்
லதரதிலும்??
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தள்ளிப்
தரும்
முல்
தடித்
த்கணலர
ழுத்ரபர்களின்
ழுத்துக்கள்,
தரர்த்
தனரின்
ரழ்க்ககயில் ழி றி தரககள் உருரக்கிககள்
ன்று தரர்த்து ந்னுக்கு த்கண சிந்கணககப
உருரக்கிலர அல லதரல் இண்டு பத்திலும்
இதுகயிலும்
ழுதி
துவும்
வீரகிப்
லதரய்விடவில்கன, தடிப்தர்கள் ‗தறுக்கக்கூடி‘
ககயிலும்
கயும்
ழுதிவிடவில்கன.
இன்று
கயிலும் தக கனப்புகள் கக்கும் ப்தடில
லடி
கண்டுபிடித்து
உள்லப
ந்து
தகரண்டுருப்தர்களுக்கும், தரடர்ந்து ங்கள் விர்சணம்
மூனம் ஊக்களித் உள்பங்களுக்கும் ன்றி.
2002 முல் ற்றுதி நிறுண தணிக்கரண சத்திலும்,
வீட்டில் இருந் கணிணி மூனம் கண்ட கன உனகம்
ன்தது முழுக்க முழுக்க ஆய்த் ஆகட ற்றுதிக்கரண
தரழிலுக்கரகல இருந்து. இப்தடி எரு ர உனகம்
இருக்கிநது ன்தகத் தரிந்து தகரண்டல 2007 இறுதியில்
ட்டுல. ஆணரல் அன்று கனபத்தில் லறு கலர
அசரய்த் லடி லதரது கண்ணில் தரிந் மிழ் ம்
குறித்து முழுகரகத் தரிரல் ப்லதரது லதரன
அந்நிச் தசனரணி ரழ்க்கக உள்லப இழுத்து கத்து
இருந்து. மிழ் கன உனக ரசிப்பு ன்தது னிரக
ற்றுதி தரழிலில் கரல் ஊன்றி பிநகு அதரிக்கரவின்
வீழ்ச்சி தடிப்தடிரக எவ்தரரு தரழிகனயும் ரக்க,
இறுதியில் கம் ப்பி லரண 2009 ல ரம்.
தரடர்ந்து ஏடி ந்து தகரண்டுந் த ரழ்க்கக ரறி
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கிகடத்
ஏய்வும்
ணம்
சரர்ந்
ரழ்க்ககயும்
அறிமுகரணது. ழுவும் முடியும் ன்று உள்ணம்
தசரன்ணது.
ன்னுகட
ழுத்துக்கள்
ரக்கத்க உருரக்கிலர ?

ற்நர்களுக்கு

ன்ண

ஆணரல் ன்னுள் பர்த்துக்தகரள்ப லண்டி அத்கண
சகிப்புத்ன்கக பர்த்து நிரண லதரக்கக உருரக்கி
இருக்கிநது. ஆழ்ந் லரசகணகளும், விலகமும் லசர்ந்து
இன்று
முழுகரண
அகதிரண
னிணரக
ரற்றியுள்பது. ழுதுற்கு முன்பு இருந் ரசிப்பு
அனுதமும், ழுத் தரடங்கி பிநகு உண்டரண
ரசிப்பும் தரத்மும் தவ்லநரக இருக்கிநது.
புனம் ததர்ந்து ரழ்ந்து தகரண்டுருக்கும் மிர்களுக்கும்,
தணி
நிமித்ரக
தளிரடுகளில்
ரழ்ந்து
தகரண்டுருப்தர்களுக்கும்,
இந்த்
மிழ்
கன
உனகதன்தது ம். ஆணரல் புத்கங்ககப ட்டும்
ரசிக்க விருப்புர்களும் இது எரு இம்கச. கரம் தகு
லம் தடிக்க முடிர அஸ்த்க. திணசரி,ர,ர
இழ்கள்
கிகடக்கும்
இடங்களில்
ரழ்க்கக
அகந்ர்களுக்கு இந் கன உனகத்தில் அத்கண
ஈர்ப்பு இருக்கரது. ஆணரல் ந் ககயில் தரர்த்ரலும்
இந் கனயின் வீச்சு ன்தது தகுைண ஊடகங்கள்
ட்டிப் தரர்க்க முடிர கரடு கன கடல் ரண்டி
தணிக்கக்கூடி சக்தி ரய்ந் அதி உன்ணரண ஊடகம்
இது. உர்ந்து ழுதுதர்கள் ‗தரக்ரன்கள்‘
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முள்ளிரய்க்கரல் லதரரின் இறுதியில் ழுத் தரடங்கி
லதரது ஈம் குறித்துத் தரிந்து ல்னரல தகுைண
ஊடகத்தின் ததப்புச் தசய்திகள் மூனம் ட்டுல.
இற்குள் ரம் நுகந்து ழுதுலரம் ன்று ததரி
ஆகசகள் இல்னரனுக்கு இல்தரக அந் ரய்ப்பு
உருரணது. ரன் தரிந்து தகரள்ப ஆகசப்தட்ட
விசங்கள் ற்நர்களுக்கும் லகரய் இருக்கனரம்
ன்று தரடர்ந் ஈம் தரடர்தரண விசங்கள்
முழுகற்நரக இருந்ரலும் ச கரனத்தில் ந்
புத்கங்களும் தசரல்னர தன விசங்ககபக் குறிப்புகள்
லதரன உர்த் முடிந்து. தன விங்களிலும் புத்க
எத்துகப்புக்கு ரணரகல வீடு லடி ந்து உவி திரு.
இரைரைன் (ணம்) திரு. லரர் அர்களுக்கும்
ன்தநன்றும் கடகதட்டுள்லபன்.
தரடக்கத்தில் ண்தர்கள் சுட்டிக்கரட்டி கணரண
தரகயில் கண் கத்து இருந் கரத்ரல் ததப்பு
இல்னர அகதிரகத் தரட முடிந்து. குறிப்பிட்ட
சத்தில்
தடிப்தர்களில்
30
சவிகி
புனம்
ததர்ந்ர்களின் ருககயும் கிகடத் ஆவுகளும்
ன்றும் ணதில் நிற்கக்கூடிது. ம்பிக்கக ரன் ரழ்க்கக.
அக ட்டுல ம்பி ழுதினுக்கு ரசரரண
விர்சணங்கள் இல்னரல் தனரும் உகரடி லதரது
உருரக்கி ரக்கத்க உர்ந்து தகரள்ப முடிந்து.
பிதரகன் ன்ந ஆளுகக ட்டும் கப் ததரருபரக
கத்துப் ததப்புப் தடதடப்பு ன்கிந ரீதியில் விற்றுத்
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தீர்த் புத்கங்கள் லதரல் அல்னரல் ஈம் ன்தன் மூனம்
ங்கிருந்து தரடங்கிது?
இன்று கயிலும் கன உனகத் தரழில் நுட்தம்
குறித்தும்
இன்
தசன்நகடயும்
வீச்சும்
அதிகம்
தரிரனுக்கு அலகம் லதர்கள் உவிகப் லதரனல
ன் னிப்தட்ட ரழ்க்ககயிலும் இந் ழுத்தின் மூனம்
ட்டும்
அறிமுகரணர்கள்
நிகந
உவிககபச்
தசய்துள்பரர்கள். புத்கம் ன்தது ணிகம் சரர்ந்
பிச்சகணகள் இருப்தரல் இன்கந சூழ்நிகனயில்
முடிந்து லதரணரக நிகணத்துக்தகரண்டுருக்கும் ஈம்
தரடர்தரண
விசங்கள்
அத்கணயும்
லகலிக்கும்
லகள்விக்கும் உரிரய் ரறியுள்பது?
ன்னுகட ழுத்துக்ககப ஆரித்துத் னிப்தட்ட
முகநயில்
உகரடிக்தகரண்டுருப்தர்களுக்கும்,
விர்சணம் ற்றும் ங்களுகட ழுத்துக்களுடன்
இகத்துக்தகரண்டு கடத்தி கருத்துகரபர்களுக்கும்
ந் ரர்த்கயில் இங்கு ழுதிகத்ரலும் ன்றிக
தீர்க்க முடிரது.
இடுகக உனக ந் ட்டத்திற்குள்ளும் சிக்கரல்
ந்னுக்கு ழிதரழிந் ரழ்த்துகத்ர்களுக்கும்
ன்றி.
லர எரு சத்தில் நிச்சம் இநந்து விடத் ரன்
லதரகின்லநரம். ரம் விட்டுச் தசல்து குடும்தத்திற்கரண
னன் ன்தலரடு சமூகத்திற்கரண தங்களிப்பு ன்தரண
லர என்கந அருக்குத் தரிந்து கயில், முடிந்
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கயிலும்
இருக்கிநரர்கள்.

சிநப்தரகச்

தசல்தட்டுக்தகரண்டு

இடுககக்கரக நீங்கள் உகத்து உகப்பு ஊருக்கு
தன்தடுகிநலர இல்கனலர உங்கள் ரரிசுகளுக்கு எரு
கரனத்தில் தன்தடக்கூடும்.
கனமுகந
இகடதளியிணரல்
வினகிப்
லதரண
விசங்கள் உங்ககபப் தற்றி உங்கள் ழுத்துக்கள் மூனம்
நீங்கள் இல்னர லதரதும் கூடப் புரிகக்கக்கூடும்.
எவ்தரரு ழுத்ரபர்களின் ரக்கமும் ன்கண பர்த்து.
இன்று கயிலும் த்கணலர லதர்கள் ரழ்ந்து
தகரண்டுருக்கும் ரழ்க்கககயும் அர்கள் ரன்
அர்த்ப்தடுத்திக் தகரண்டுருக்கிநரர்கள்.
(ைுன் 3 2010)

137

14.லரயபதிவு ள் லப்பிசோ ம்
ன்னுகட உண்கரண பிநந் ரலப ணக்கு 20 தில்
ரன் தரிந்து. அப்லதரது தீவி லைரதிட ஆரய்ச்சியில்
முழு லரய்ச் தசல்தட்டுக் தகரண்டிருந் ண்தன்
கனந்ர் ( திர்ப்புககபயும் மீறி) உந்துல் கரரக
ரன்
பிநந்
அசு
ருத்துகணயில்
தல்லறு
முற்சிகளுக்குப் பிநலக கண்டு தகரண்லடன். ரன் பிநந்
ரகப தகரண்டரடிதும் இல்கன. பிநந் ரள் ரும்
திணத்ன்று அது நிகணவில் இருப்ததும் இல்கன.
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குந்ககள் ணது ரழ்க்ககயில் ஆதிக்கம் தசலுத்
தரடங்கி அர்களின் பிநந் ரகப ரங்கள் நந்து
விடுலரம் ன்று எவ்தரரு முகநயும் எவ்தரரு
ரத்திற்கு முன்தரக இன்னும் இத்கண ரங்கள்
இருக்கிநது?
ன்று
சுட்டிக்
கரட்டிக்
தகரண்லட
இருப்தரர்கள். அன்று அர்களுக்குக் கிகடக்கக் கூடி
கிழ்ச்சி ரன் ங்களின் கிழ்ச்சிரகவும் இருந்து
விடுகின்நது.
கனப்பூவில் தரடக்கத்தில் ழு ருதர்களும்
திகப்தடங்ககபப்தற்றி ழுதுது ரன் சரிரக இருக்கும்
ன்று ங்கள் ழுத்துப்தத்கத் திக சரச்சரங்களில்
ட்டும் கணம் தசலுத்தி அன் தரகயிலன லதரகத்
தரடங்கி விடுகிநரர்கள். லர்ட்ப்ஸ் ல் ழுதும் லதரது
சிகுரர், லசன், கல்யரசன் குறித்து ழுதியுள்லபன்.
குறிப்தரகத் திகப்தடங்ககபப் தற்றி ரன் இதுகயிலும்
ழுதிதில்கன.
விணவு ப ண்தர்கள் லகட்டுக் தகரண்டற்கரக முல்
முகநரகத் திருப்பூர் சரப்தட்டகநகள் குறித்து ழுதி
கட்டுக அப்லதரககச் சூழ்நிகனயில் தசரல்ன
லண்டி
திர்கந
லர்கந
நிரங்ககபக்
லகரர்கரக்கிதில்
நீண்டரகல
இருந்து.
லரர்களும் அப்தடில தளியிட்டு இருந்ரர்கள்.
அப்லதரது உர்தவியில் உள்ப கணடரவில் இருந் ண்தர்
லதச லண்டும் ன்று தசரல்லியிருந்ரர்.
ஆணரல்
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குறிப்பிட்ட

கரனம்

கக்கும்

தரடர்பு

தகரள்பவில்கன. ஆணரல் சரப்தட்டகந கட்டுகக
விட ரத்ரன் நீபத்திற்கு அகந் ரன் லட்தரபர் எரு
கடரிக்குறிப்புகள் ன்ந கட்டுகக அர் தடித்வுடன்
அந் இவு லகபயில் கணடரவிலிருந்து அகத்து
நக்குகந இண்டு ணி லம் லதசிணரர்.
அப்லதரது அர் தனவிசங்ககபப் தற்றிப் லதசிணரலும்
இன்று உங்களுடன் லதசில ஆக லண்டும் ன்று ன்
இவு ல கடகககப எதுக்கிகத்து விட்லடன் ன்று
தசரன்ண லதரது அந்க் கட்டுக ந் அபவுக்கு அருக்குத்
ரக்கத்க உருரக்கிது ன்தக உர்ந்து தகரண்லடன்.
உங்கள் ழுத்து கடயும், தசரல்ன ந் விசத்திற்குரி
சரிரண புரிகனயும் உருரக்கும்தட்சத்தில் அது ந்
அபவுக்குப் ததரிரக இருந்ரலும் நிச்சம் அது தனரண
தரரட்டுகக்குக்
தகரண்டு
தசலுத்தும்.
நீங்கள்
விர்சணங்கள், ஏட்டு, தஸ்தம் ரர்பில் சந்த்கப்
பூசிக் தகரண்டிருந்ரல் ரழ்க்கக முழுக்கப் பூசிக்
தகரண்லடயிருக்க லண்டிது ரன்.
சுலரகம்,
சுவிபம்தம்,
அதிகச்
சுபுரம்
துவுமின்றி இந் கனததிவுககப முடிந்கக்கும்
தசய்திககபக் கடத்தும் ஊடகரகத் ரன் கருதுகின்லநன்.
தகுைண ஊடகத்க விட இந் கனததிவுகளின்
உண்கரண திப்கத இன்னும் சின ஆண்டுகளில்
மிர்கள் உர்ந்து தகரள்பக்கூடும்.
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பிதல்ரண தரகனக்கரட்சிகள் கூடச் தசல்னமுடிர
தீவுப் பிலசங்களில் இந் கனததிவுகள் தளியிட்ட
அடுத் நிமிடங்களில் தரர்க்க, தடிக்க ரய்ப்புள்ப இந்
ஊடகத்தின் திப்கத உர்ந்து தசல்தடுர்களும்
இருக்கிநரர்கள்.
ன் வீட்டு லரட்டத்தின் தளில திரிந் சிட்டுக்குருவி
என்று
எவ்தரரு
ரளும்
அகநக்குள்

பிரகசப்தட்டுக் தகரண்டிருப்தகப் தன முகந
கனித்துள்லபன். கண்ரடி ைன்ணகன முட்டி முட்டி
முற்சிப்தகப் லதரனத் ரன் இந் ழுத்துப் தம்
ணக்குப் தனற்கந உர்த்திக் தகரண்டிருக்கிநது.
எவ்தரரு விசத்கயும் தரட ஆம்பிக்க, அகப்
தற்றி லடல் தரடங்க அற்கநக் குறித்து ழுத்
தரடங்கி பின்பு ரன் சரித்தி அறிவும், அதிக அபவில்
சமூக அறிவும் ணக்குக் கிகடக்கப் ததற்நது.
ததரருள்
லடுதும்,
கிகடத்
ததரருகப
கரப்தரற்றுதுல இப்லதரக சமூகத்தில் முக்கிரக
இருக்கிநது. அகண கத்ல இங்லக எவ்தரரு
னிர்களுக்கும் திப்பீடு கிகடக்கின்நது. னிர்கள்
அத்கண லதர்களுல சந்கச் சக்கரக இருக்கும்
சூழ்நிகனயில் ணக்குள் உருரகும் ண அழுத்த்கப்
லதரக்க இந் ழுத்துப் தயிற்சி தனற்கநயும் ணக்குக்
கற்றுத் ந்துதகரண்டு இருக்கிநது..
இந் கனததிவுகளில் ழுதிக் தகரண்டிருப்தர்கள்
எவ்தரருருக்கும் எவ்தரரு கரங்கள். ஆணரல்
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ன்கணப்
ததரறுத்கயில்
தடிப்தர்களின்
சிந்கணகளில் முழுகரண ரறுல்ககப உருரக்க
முடிர லதரதும்கூட அர் தகரண்ட சிந்கணககப
உசிப் தரர்க்கக்கூடி ககயில் ன் ழுத்துக்கள் இருக்க
லண்டும் ன்ந லரக்கத்திலனல எவ்தரன்கநயும்
ழுதியுள்லபன். தரகன தூத்தில் இருந்து திடீர் ன்று
அகத்துப் லதசிர்களும், தரடர்பில் ரும் ண்தர்கள்
லதசும் உகரடலின் மூனல ட்டுல தனரும் ம்கக்
கனித்துக் தகரண்டிருக்கிநரர்கள் ன்தக உ
முடிகின்நது.
ஈம் தற்றி ரன் அதிகரக ழுக் கரம் அகப்தற்றித்
ரன் இண்டு ருடங்களில் நிகநப் தடித்துள்லபன்.
மூன்று ததண் குந்ககளின் ததர்களின் இறுதியில் லவி
ன்று ததர் ருரல் ணது ஆசரன் மூத்
தத்திரிக்ககரபர் முத்து முருலகசன் ரன் லவிர்
இல்னத்துக் குந்ககள் னமும் பமும் ததந
ரழ்த்துக்கள் ன்று எரு முகந குந்ககளின் பிநந்
ரளின் லதரது அர்களின் லரட்டில் ழுதிக் தகரடுத்து
ரழ்த்துகத்ரர்.
அகல கனபத்திற்குப் ததரகவும் கத்துள்லபன்.
லதநதும் சிநப்தரண கரங்கள் என்றுமில்கன.
இண்டு ருடங்களுக்கு முன்பு ன்கண லடிக்ககரகப்
தரர்த்துக் தகரண்டிருந் குந்ககளின் ககயில் இப்லதரது
இந் டிக்கணினி விகபரட்டுப் ததரருபரக ரறி
ன்கணப் தமுறுத்திக் தகரண்டிருக்கிநரர்கள். (07.03.2011)
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15. ோத ோடு தபசயோம் லோங் .
"லதரரடுலரம்...
லதரரடுலரம்.
இறுதி
க
லதரரடுலரம்."
தருமுகணகளில், அடுத்ச் சந்தில்,
அசு அலுக ரசலில் ன்று இந் ரர்த்கககப
லரதரரு இடத்தில் லகட்டு கர்ந்து ந்து இருப்லதரம்.
இன்று கக்கும் லதரரட்டத்தின் வீச்சு குகநவில்கன.
ஆணரல் டிங்கள் ரன் ரறியுள்பது. லதரரட
அகப்தர்களின் லரக்கமும் ரறியுள்பது.
சரகனயில் லதரக்குத்து கூட்ட தரிசலில் ரம் முந்திக்
தகரண்டு தசல்ன முற்சிக்கும் லதரது தக்கரட்டில்
கூட்டரக நின்று தகரண்டு சப்ம் லதரட்டு உக்க ங்கள்
லகரரிக்ககககபக் கத்திக் தகரண்டு இருப்தர்ககபக்
கனித்துருக்கிறீர்கபர?
டந்து தசன்று தகரண்டுருக்கும் உங்கள் ககயில் லர
தகரண்டு ந்து திணிக்கும் லகரரிக்கககள் அடங்கி அந்த்
ரகப ரசித்துப் தரர்த்து இருக்கிறீர்கபர? கூட்டத்திற்குள்
புகுந்து தளில ந்து உண்டில் ந்தி ந்ர்கள்
உங்கள் முகத்திற்கு முன்ணரல் ஜில்ஜில் ன்று குலுக்கி
உங்கள் முகத்க றிட்டுப் தரர்க்கும் லதரது உங்கள்
ணதில் ன்ண லரன்றியிருக்கும்? அர்ககப நிரணரக
றிட்டு தரர்த்து இருக்கிறீர்கபர?
"இனுகளுக்கு லந ததரப்லத இல்னப்தர. ஆ...ஊன்ணர
தருவுக்கு ந்து ம்ப கக்கிநரனுங்கப்தர...."
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அலுத்துக் தகரண்லட ரிச்சகன துப்புலரம்.
குடிண்ணீர் இருதது ரபரக வில்கன. ங்களுக்கு எரு
நிரம் லண்டும் ன்று லகட்ட லகரரிக்கககள் தீர்வு
ரல் லதரகத் தருவுக்குப் ததண்கள் தரகணயுடன் ந்து
நிற்கும் லதரது அசு நிர்ரகம் லகரகச் தசலில்
இநங்கும். சரகன லதரக்குத்து தரதிக்க, லதரரடிக்
தகரண்டுருக்கும்
அந்ப்
ததண்கள்
கூட்டத்க
அசரய்ப் தணிக்கும் ததண்கள் திட்டுகப்
தரர்க்கின்லநரம்.
ந்ப் பிசச்கணயும் ம்கத் ரக்கர கக்கும் அது
பிச்சகண அல்ன. அடுத்ச் சந்தில் தீப்பிடித்து ரிந்ரல் அது
அடுத் ரள் தசய்தி ரளில் ப்லதரகின்ந தசய்தி. ம்
வீட்டில் டந்ரல் அதுதரரு கண்ணீர் கரவிம்.
லதரரட்த்தின் டிம் இன்று இகம் கக்கும்
தனவிங்களிலும்
ரறியுள்பது.
தருவுக்கு
ந்து
லதரரடுதர்களின் ண்ணிக்ககயும் குகநந்து விட்டது.
அர் சரர்ந் ரழ்க்ககப் லதரரட்டத்திற்லக இங்லக
லம் இருப்ததில்கன. ததரது னம் ன்தது இன்று
அசில் கட்சிகபரல் உச்சரிக்கப்தடும் ரர்த்க ட்டுல.
அதுல தசனரக்கம் ததறும் லதரது சுனரகத்ரன்
லதரய்விடுகின்நது. இன்கந சமூகத்தின் லதரரட்டங்கள்
ன்தது தசய்திரள்களுக்குத் லகப்தடும் அன்நரடச்
தசய்திகளில்
என்று.
அற்குப்
பின்ணரல்
உள்ப
அனத்கயும்,
அதில்
தங்தகடுத்ர்களின்
அஸ்த்ககளும் க்கு முக்கில்ன.
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கரம் ம்முகட அன்நரட ரழ்க்ககயில் க்கு
ற்கும் லம் இருப்ததில்கன. கடந்து தசன்றுவிடல
விரும்புகின்லநரம்.
எவ்தரரு ரளும் ரலர லர ற்கரகலர தருவில்
லதரரடிக் தகரண்லட ரன் இருக்கிநரர்கள். விகனரசி
உர்வு, சம்தப பிச்சகண, நீதி லகட்டு, அதிகரப்பூர்ற்ந
மின் தட்டுக்கரக உண்ரவிம் ன்று தருமுகணயில்,
லதரூந்து நிகனத்தில் இந்ப் லதரரட்டங்கள் டந்து
தகரண்லட ரன் இருக்கின்நது.
"சரிரணமுகநயில் சிகிச்கச அளித்திருந்ரல் ன் பிள்கப
இநந்து லதரயிருக்கரது. ரன் பித்க ரங்க ரட்லடன்"
ன்று எப்தரறி கத்து அழும் ததண்ணின் முகத்கத்
தரகனக்கரட்சியில் தருக்கரய்ப் தரர்க்கும் லதரது
உள்லப எரு கழிவிக்கம் உருரகும். சினசம் ம்
கண்ணில் எரு முத்து லதரனக் கண்ணீர் லகரர்த்து விடும்
ன்ந சூழ்நிகனயில் ரிலரட் ல் கககக்கத் ரண்டிச்
தசன்று விடுகின்லநரம்.
ஆணரல் ரிலரட்டில் தட்டகணத் ட்டி அடுத்ச் லசணலில்
டிகக லதசும் தகரஞ்சு மிழ் க்கு சிக்கக்கூடிரய்
ரறிவிடும்.
ரறிக்
தகரண்லடயிருக்கும்
உனகில்
தனற்கநயும் நக்கல விரும்புகின்லநரம்.
தந்ல் அகத்து நிலில் நின்று லதரரடுதர்கள்
தரடங்கித் தருவில் அடக்கு முகநக திர்த்து சரகன
றில்
ன்தது
கக்கும்
ன்
எவ்தரரு
லதரரட்டத்திற்கும் ரபரண கரங்கள். ஆயுலந்தி
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லதரரட
விடும்.

முடிரது.

அடக்குமுகநயில்

எடுக்கப்தட்டு

க்மகனட்,தீவிரதிகள்,பிரிவிகணரதிகள் ன்று ததர்
சூட்டி ரழ்க்கக தரத்த்கயும் இக்க லரிடும்.
எவ்தரரு முகநயும் அஹிம்கச ட்டும் ரன் இன்கந
லதரரட்டத்திற்கு
அபவு
லகரனரக
இருக்கிநது.
லதரரடனரம். ைணரகத்தில் உணக்கு அந் உரிக
இருக்கிநது. ஆணரல் நீ இப்தடித்ரன் உன் லதரரட்ட
உர்க தளிப்தடுத் லண்டும் ன்று எரு ரதிரிக
ஆளும் சமூகம் உருரக்கியுள்பது.
ஆணரல் தீர்வு தும் கிகடத்ர? ன்நரல் அது
தௌணசரட்சிரகல
இருக்கிநது.
க்கு
ந்க்
கரங்களும்
லகயில்கன.
ஆரிக்க
லமும்
இருப்ததில்கன. ஆணரல் ப்லதரதும் ல்னரற்கநயும்
விர்சிக்க ட்டுல விரும்புகின்லநரம். ததரதுப்புத்தி
ன்தது ளிரக இருப்தரல் து குறித்தும் அஞ்சத்
லகயில்கன. தத்து லதர்களும் என்நரக லரசிக்கும்
லதரது புதிரக கயும் லரசிக்கத் லகயில்கன.
ரற்றிப் லதசிணரல் நீங்கள் பிகக்கத் தரிரணரக
ரறிவிடுவீர்கள். ததரதுைணம் ன்தற்கரண ககந
ன்தல இதிலிருந்து ரன் தரடங்குகின்நது.
ரன் உகத்லன். உகக்கத் ரரக இருக்கின்லநன்.
ரன் நிச்சம் தையித்து ந்து விடுலன் ன்ந எற்கந
ம்பிக்கக ரன் லரதரரு இனக்கக லரக்கி ம்க
கர்த்திக் தகரண்லட தசல்கின்நது. து இனக்ககத் வி
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லறு துவுல க்குப் ததரிரகத் தரிதில்கன.
விகனரசி உர்ர? விரும்பி சதிரண இடத்க
அகடந்து விட்டரல் இந்ப் பிச்சகண க்கு உருரகரது.
லகனயில்னர திண்டரட்டத்கத் விர்க்க ன்நரகப் தடி.
தளிரடு தசன்று விடு. உன் ரழ்க்ககக நீ நிகணத்
ரதிரி அகத்துக் தகரண்டு விடனரம். சமூகத்ரல்
உருரக்கப்தட்ட
எவ்தரரு
கருத்தும்
ம்க
உருரக்குகின்நது.
ரல
குதியில்கன.
இந்திரவிற்குள்
ல
ணசில்கன. ப்தடி இந் தரிசலில் ர முடியும் ன்ந
கரங்கள் ரன் இங்கிருந்து தளிரடுகளுக்குச் தசல்ன
விரும்புர்களுக்கும், அங்கிருந்து  விரும்தரர்களும்
தசரல்லும் முக்கிக் கரரக இருக்கிநது. ஆணரல் இந்
தரிசலுக்குள் ரமும் உன்று ரன் உருரலணரம் ன்தக
ளிரக நந்து விடுகின்லநரம். சதிகள் ரும் கக்கும்
லதரரடத் லரன்றுகின்நது. ஆணரல் விரும்பி சதிகள்
ந்தும் உடம்பும் ணசும் அசதிரகி விடுகின்நது.
தனற்கந நக்கல விரும்புகின்லநரம். நதி ரன் மிகச்
சிநந் ப்பிசரம்.
து லகலர அக ட்டுல நிகணத்துக் தகரண்டரல்
மீதி அத்கணயும் அசிற்நரக ரறி விடுகின்நது.
எவ்தரரு லதரரட்டக்கரர்களும் கபத்தில் நின்று
லதரரடிக் தகரண்டுருப்தது அர்களுக்கரண உரிககள்
ன்தலரடு அது கநமுகரக தரத் சமூகத்கயும்
சரர்ந்து.
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லதரடிக்
தகரண்டுருப்தர்களுக்கு
லரதரரு
கரங்கள் இருக்கனரம். ஆணரல் தரதிப்பு ன்தது தரத்
சமூகத்திற்கும்
ரன்
ன்தக
ளிரக
நந்து
லதரய்விடுகின்லநரம்.
மூடப்தட்ட
மில்லில்
ம்
குடும்தத்தில் லர எருர் தணிபுரிந்ரக இருக்கனரம்.
திடீதன்று ரழ்க்கக சூநரளியில் சிக்கியிருக்கக்கூடும்.
தரதிப்புகள் இன்று கயிலும் ணதில் நிற்கும்.
அப்லதரதும்
ரலர
தனர்
நீதி
லகட்டு
லதரரடியிருக்கக்கூடும்.
கரம்தட்ட
ரழ்க்ககயில்
தையித்ர்கள் கூட அடுத்ப் லதரரட்டத்திற்கு ஆவு
தகரடுக்க விரும்புதில்கன. விகனரசி உர்வுக்கு
திர்த்து லதரரடக்கூடிர்களுக்கு அர்கள் வீட்டில்
ரங்கும் ளிகக சரரன்களுக்கு ட்டும் ரன்
லதரரடுகிநரர்கபர? எரு நிறுணம் கரம் இல்னரல்
இழுத்து மூடப்தடும் லதரது அகக் லகட்டு தருவுக்கு
ந்து நின்று லதரரடுதர்களுக்கு ரழ்க்ககப் பிச்சகண.
அதுல ரடு ழுவி பிச்சகணரக ரறும் லதரது அன்
முகல லறு விரக ரறி விடுகின்நது. லதரரட
ருக்கும் துணிவில்கன ன்தக விட ருக்கும்
லதரரட்ல லரன்நவில்கன ன்தது ரன் இன்கந
ரர்த்ம். அசரங்கத்க திர்த்து ன்ண தசய் முடியும்?
ஆள்,அம்பு,லசகண,தகட,தட்டரபங்கள், தருக்குல் ன்று
ல்னரத் திகசகளிலும் ந்து லசரும் நிகனகுகனந்து
லதரகும் னிர்ககபப் தரர்த்து தரர்த்து ம்கக்
கரப்தரற்றிக் தகரள்பல விரும்புகின்லநரம்.
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இது
ரன் ஆள்தர்களுக்கும், அகச இக்கிக்
தகரண்டுருப்தர்களுக்கும் சதிரகப் லதரய்விடுகின்நது.

தமுறுத்து, தத்தில் கத்திரு.
இந் இண்டு ரர்த்ககள் ரன் இன்கந இந்திரவின்
ைணரகத்கக் கட்டி கரப்தரற்றிக் தகரண்டு இருக்கிநது.
ஆணரலும் இற்கு அப்தரலும் தன கரங்கள் இருக்கிநது.
ம்ரல் ர முடிந் அபவுக்கு க்கு சதிகள்
கிகடக்கும் லதரது ரழ்க்கக ன்தது அகரகத்ரன்
இருக்கிநது. சதிககப விட ரழ்க்ககக ரல
முடிரர்களின் அனங்ககப ம்ரல் புரிந்து தகரள்ப
முடிந்ரலும்
முகம்
திருப்பிக்
தகரள்பல
விரும்புகின்லநரம். அடுத் இனக்கு ன்று என்று ம்
ணதில்
இருக்கும்.
அக
லரக்கி
கர்ந்து
தகரண்டுருப்லதரம். குகநந்தட்சம் ம்மிடம் இருக்கும்
சதிககபத் க்க கக்கப் லதரரடிக் தகரண்டுருப்லதரம்.
திருப்பூரில் சரப்தட்டகந பிச்சகண உச்சத்தில் இருந்
லதரது அதிசரக சரப்தட்டகந முனரளிகளின்
கணவிரர்கள் அத்கண லதர்களும் என்று லசர்த்துத்
தருவில்
இநங்கி
ங்கள்
லதரரட்டத்கத்
தரடங்கிணரர்கள். குளுகுளு சதியில் இருந்ர்கபரல்
தருப்பு தயில் புதிரக இருக்கப் புழுக்கத்தில்
வித்ரர்கள். ம் கரல் துகநக்குச் தசரல்லித் வும்
லண்டுர?
உள்லப பிடித்துப் லதரட்டரல் தளில  ரக்கக்கு
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ஆகும் ன்று தகரளுத்தி லதரட்ட தடியில் தரத்
லதரரட்டமும் புஸ்ரணம் ஆகிப்லதரணது. இந்திரவின்
சுந்தி லதரரட்டத்திற்கு த்கணலர னட்ச க்கள்
லதரரடிணரர்கள். கனர்கள் ததர்ககபத் வி லறு
ரின் ததரும் க்கு இன்று கயிலும் தரிரது.
உண்கரண
அடக்கு
முகநயின்
அர்த்த்கப்
பிரிட்டிரர் அர்களுக்கு அறிமுகப்தடுத்திணரர்கள்.
ஆணரல் அந்ப் லதரரட்டத்தின் லிககக் குகநக்க
முடிவில்கன.
லதரரடிர்களின்
ண்ணிக்ககயும்
குகநந்தரடில்கன. கரம் உள்லப றிந்து தகரண்டுருந்
கணல். கங்கரக ரறி தருப்தரகக் தகரளுந்து விட்டு றிந்து
ஊர் முழுக்கப் தவி ரடு முழுக்கப் தவிது.
கரம் அன்கந கரனகட்டத்தில் சுந்திம் ன்தது
லகரய் இருந்து. இப்லதரது க்கரண லககள்
ரறியுள்பது. சக்திக்கும் புத்திக்கும் உள்ப சண்கடயில் தன
சங்களில் ரம் சரரணரகி ம்க ரல ஆசுரசப்
தடுத்திக் தகரண்டு விடுகின்லநரம்.
ஆணரல் ரங்கி சுந்தித்தின் சதிக இந்திரவில்
உள்ப எவ்தரரு ரநின க்களும் எவ்தரரு விரக
அனுதவித்துக்
தகரண்டுருக்கின்லநரம்.
ஆணரல்
சதியுள்பர்கள்
தரகனக்கரட்சியில்
சகணக
பர்த்துக் தகரண்டுருக்க மீதி உள்பர்கள் அடுத் லகப
லசரற்றுக்கு உகத்ல ஆக லண்டும் ன்ந அசத்தில்
ஆனரய் ஏடிக் தகரண்டுருக்கிநரர்கள்.
இன்று ரம் ரழும் ரழ்க்கக, அகடந் சதிகள்
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எவ்தரன்றும் ரலர, லர, லரதரரு இடத்தில்
உருரக்கி லதரரட்டத்திணரல் ந்து ரன் ன்தக
ளிரக நந்து அனுதவித்துக் தகரண்டுருக்கின்லநரம்.
(29.10.2012)
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16.இந்திோவிற்குள் உள்ர ோ மிழ்நோடு?
ரனிங்கள் இல்னரவிட்டரல் ம் ரடு சிநப்தரக ந்து
விடும். இது இல்தரகல இந்திரவில் தடித்ர்கள்
ப்லதரதும் உச்சரிக்கும் ரர்த்ககள். ஆணரல் பிரிட்டன்
ற்றும் அதரிக்கர லதரன்ந ரடுகள் ன் ரட்டில் உள்ப
விசரயிகளுக்கு ந் அபவுக்கு ரனிங்கள் மூனம்
அர்ககபக் கரத்துக் தகரண்டு இருக்கிநரர்கள் ன்தது
தனருக்கும் தரிதில்கன.
உனகபரவி
ததரருபரரம்
ன்ந
ரர்த்க
இந்திரவிற்குள் ந் பிநகு உனகில் உள்ப தன்ணரடு
நிறுணங்களுக்கு இந்திர ன்தது எரு அற்புரண
சந்கரக ரறியுள்பது.
றில்கன.
ரண ததருட்கள் கிகடக்கும். லதரட்டிகள் அதிகரகும்.
உள்லப
தகர
சிந்கணகளில்
ஊறிக்
தகரண்டுருப்தர்கள் ரறில ஆக லண்டும் ன்ந
சூழ்நிகனயும் உருரகும். தடித்ர்கள் தளிரடு தசல்ன
லகயில்கன.
ஆணரல்
ருகின்ந
எவ்தரரு
நிறுணங்களும் புநரசல் ழிரகல ருகின்நது. ந்
எப்தந்ங்களும் தளிப்தகடரக இருப்ததில்கன.
அது குறித்து ரும் கல் அறியும் உரிகச் சட்டத்தின்
ரயினரகக் லகட்டரல் கூட ஆயுட்கரனம் முடிற்குள்
முழுகரண விதங்கள் கிகடத்ரல் ஆச்சரில. அந்நி
முலீடு ன்தது இந்திரவிற்குத் லக ன்தது த்கண
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முக்கிலர அல லதரல் உள்லப இருக்கும் அடிப்தகட
கட்டுரணம் சிகரல் இருப்ததும் முக்கிம் ரலண.?
ஏரயிம் உள்ரட்டு தரழிகன அழித்து எரு தன்ணரட்டு
நிறுணம் பர்க்க ம் ரட்டு அசில்ரதிகளுக்கு இந்
அபவுக்கு ஆர்ம் இருக்கக் கரம் ன்ணரக இருக்க
முடியும்?
லசப்தற்று ன்று நீங்கள் தசரன்ணரல் உனகத்லரடு எட்டி
ரழ்ந்து தகரண்டு இருக்கிறீர்கள் ன்று அர்த்ம்.
லறுவிரண கற்பிம் தசய்து தகரண்டரல் அது உங்கள்
சிந்கணயின் நரகல இருக்கும்.
உங்கள் சிந்கணக ரற்றிக் தகரள்ளுங்க.
இந்திரவில் உள்ப தகரசு நிறுணங்களின் முழுகரண
தசல்தரடுகளும் க்குத் தரி சின கரனம் பிடிக்கும்.
தரி ரும் லதரது திர்க்க முடிரது. திர்ப்கத அடக்க
அத்கண அசு ந்திங்களும் என்நரகச் லசர்ந்து
தசல்தடும். இது ரம் தரர்த்துக் தகரண்டுருக்கும் உண்க.
ற்லதரது இந்திரவின் நிதித்துகந அகச்சரக இருக்கும்
த.சிம்தம் அற்புரண அறிரளித்ணரண ற்தநரரு
திட்டத்கயும் அறிவித்துள்பரர். ததரதுத்துகந நிறுண
தங்குககபத்
னிரருக்கு
விற்று
இந்திரவின்
ததரருபரரத்க
நிகனப்தடுத்ப்
லதரரகச்
தசரல்லியுள்பரர்.
அந்ப்
ததரதுத்துகந
நிறுணம்
னரதகரக இருந்ரலும் கூட அது குறித்துக் ககனப்தடப்
லதரதில்கன.
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தரத்த்தில் ரங்கள் நிகணத்தடி, ரங்கள் விரும்பி
ஆட்களுக்கத் ற்லதரது னரதம் ஈட்டிக் தகரண்டுருக்கும்
நிறுண தங்குகளில் குறிப்பிட்ட சவிகித்கத் ரக
ரர்த்து விடுது.
பிநதகன்ண?
ததுததுரக அந் நிறுணல னிரர்களின் ககக்கு
ந்துவிடும். ஆணரல் தரடங்கும் லதரது ததுரகத் ரன்
தரடங்குரர்கள். இகப் லதரன்ந எரு திட்டம் ரன்
ற்லதரது என்று உருரகிக் தகரண்டுருக்கிநது.
இங்குப் லதசவிருக்கும் தரத் திட்டத்கயும் தரர்க்கும்
லதரது மிழ்ரடு ன்தது இந்திரவில் உள்ப எரு
ரநினர? இல்கன அருகில் உள்ப ரடர? ன்று லரசிக்க
கத்துவிடும் லதரன. அந் அபவுக்கு கப்தட்ட
குபறுதடிகளுடன்
இந்த்
திட்டம்
கடமுகநக்கு
ந்துள்பது. ற்லதரது ஆண்டுக் தகரண்டுருக்கும் கரங்கிஸ்
அசரங்கம் கட்சி அடிப்தகடயில் கரங்கிஸ் ஆளும்
ரநினங்களுக்கு எரு ரதிரிரகவும், கரங்கிஸ் ஆட்சியில்
இல்னர ரநினங்களுக்கு லறு விரகவும் ங்கள் ல்ன
தசல்ககபத் திட்டமிட்டுச் தசய்து தகரண்டு ருகிநரர்கள்.
முல் முகநரக எரு ரநின அசரங்கம் த்தி
அசரங்கத்தின் தகரள்ககயின் லல் கபங்கம் கற்பித்து
நீதின்நத்க ரடுது இது ரன் முல் முகநரக
இருக்கக்கூடும். தடல்லிக்கு லகயில்னர மின்சரத்கக்
கூடத் மிழ்ரட்டுக்கு  ணமில்னர அபவுக்கக்
கரங்கிஸ்
அசரங்கம்
புத்திசரலிகபரல்
தகரள்கக
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டிகக்கப்தட்டு ருகின்நது.
முடிந்கக்கும் மின்சரம் முல் யில்ல திட்டங்கள்
முல் அத்கண விசங்களிலும் ற்லதரக த்தி
அசரங்கம் புகுந்து விகபரடிக் தகரண்டுருக்கிநது.
தடத்க ன்நரகப் தரர்த்துவிட்டு லலன தடிக்கத்
தரடங்கனரம்.

இந்தி அசின் நிறுணரண தகயில் Gas Authority of India
Limited's (GAIL) எரு திட்டத்க டிகத்து உள்பது.
அரது லகபரவில் உள்ப தகரச்சியில் இருந்து
கர்ரடகரவில் உள்ப ங்களூர் கக்கும் கதப்கனன்
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மூனரக ரிரயு (லகஸ்) டுத்துச் தசல்லும் திட்டம்.
liquefied natural gas (LNG) இந்த் திட்டத்தின் மூனம்
ததிக்கப்தட்ட குரய் மூனம் ரள்லரறும் 16 MMSCMD
(million metric standard cubic metre தகரண்டு தசல்ன முடியும்.
871 கிலனர மீட்டருக்கு லகரக, திருப்பூர்,ரக்கல்,லசனம்,
ர்புரி, கிருஷ்கிரி ரட்டம் ழிரக விசர
நினங்கள், லசி தடுஞ்சரகன ழிரகக் கிரஸ்
கதப்கனன் தகரண்டு தசல்னப்தடுகிநது. இற்கரகக்
தகயில் நிறுணம் விசரயிகளிடமிருந்து நின அனுத
உரிகக
டுத்துக்
தகரள்ளுதுடன்
நினத்தில்
திப்பீட்டில் தத்துச் சவீத்க விசரயிகளுக்கு ஷ்ட
ஈடரக ங்கும். கதப் கனன் ததிக்க டுக்கப்தடும்
நினத்தின் இண்டு தக்கங்களிலும் னர 10 மீட்டருக்கு இடம்
லக.கதப்புகள் 5 அடி ஆத்திற்குப் ததிக்கப்தடுகின்நண.
கதப்பில் விட்டம் 2 அடி ஆகும். கதப் கனன்
அகக்கப்தடும் தகுதியின் மீது தயிரிடுது, வீடுகள்
கட்டுது, ம் டுது, ஆழ்குரய் கிறு லரண்டுது
கட தசய்ப்தட்டுள்பது.
ஆரக லலரடும் தயிர்ககபக் கிரஸ் கதப் கனன்
தசல்லும் தகுதிகளில் தயிரிடக் கூடரது ன்தது முக்கி
நிதந்கணரகும்.லலும் விசர நினங்கள் ழிரகச்
தசல்லும் கிரஸ் கதப் கனன் லசகடந்ரல்
சம்தந்ப்தட்ட
விசரயிக்கு
த்
ண்டகண
விதிக்கப்தடுரம்.கிரஸ்
கதப்
கனன்
அகக்க
உருரக்கப்தட்டுள்ப புதி சட்ட லசரர தடி கதப் கனன்
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அகக்க நினத்க எப்தகடக்கும் விசரயிகலப கிரஸ்
கதப் கனன் களுக்குப் தரதுகரப்பு ங்க லண்டுரம்.
ததரறுப்தற்ந ன்கர? இல்கன வ்பவு அடித்ரலும்
ரங்குதர்கள்
மிர்கள்
ன்று
நிகணத்துக்
தகரண்டரர்கலபர ன்தது தரிவில்கன. மூக்ககத் தரட
கனகச் சுற்றி கககக் தகரண்டு ருது லதரன இன்
திட்ட கதடங்கள் அப்தடித்ரன் தரிவிக்கின்நது.
தரதிக்கப்தட்டுள்ப எவ்தரரு விசரயிகளும் அந்
அபவுக்கு தரந்து லதரய் உள்பரர்கள்.
இந்ப் கதப் தசல்ரல் அந் நினத்தில் விசரக்
கட்டுப்தரடு ரும். அரது ண்ணீர் தரய்ச்சகூடரது; க
ததய்ரல் அகக்தகரண்டு தயிர் தசய்னரம்; உழுல்
கூடரது; ம்,வீடு,லரடு கூடரது. அந்ப் கதப்கனனுக்குப்
தரதிப்ததன்நரல் அந் விசரயிரன் ததரறுப்பு! ப்தடி
நிரம்??
இற்கு அர்கள் ரும் இப்பீடு க்கருக்கு ஆயிம் ரூதரய்!
இர்கள் தசரல்லும் கரம் மிகம் ழிரக ந்ரல்
310கிமீ; லகபர, கசூரு ழிரக ந்ரல் 470 கிமீ. ஆணரல்
கதடத்கப் தரர்த்ரல் து குகநந் தூம் ன்தது
விபங்கும்.
அந்ப் தரககவிடத் மிகப் தரகயில் கனகளும்
ணப்தகுதியும் அதிகம்.
இந்த்
திட்டத்தில்
மூன்று
ரநினங்கள்
சம்ந்ப்தட்டுள்பது. விற்தகணயின் மூனம் ருரய்
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லகபரவுக்கு, ரிரயு தசன்நகடயும் ரநினம் கர்ரடகர.
ஆணரல் இந்க் குரய்கள் ததிக்கப்தடுது ததரும்தரலும்
மிழ்ரட்டுப் தகுதிகளில்.
குறிப்தரகத்
திருப்பூர்
சரர்ந்
தகுதிகளில்
உள்ப
விகபநினங்களுக்குத் ரன் அதிக அபவு தரதிப்பு
உருரக்கும். 310 கி.மீ. தூத்துக்குக் தகரண்டு தசல்னப்தடும்
இந்ப் கதப் கனன்கள், லகரக, திருப்பூர், ஈலரடு,
ரக்கல், லசனம், ர்புரி, கிருஷ்கிரி ஆகி 7
ரட்டங்களில் உள்ப 126 கிரங்களில் உள்ப விசர
நினங்கள்
ற்றும்
தடுஞ்சரகனகள்
ழிரக
அகக்கப்தடுகிநது.
லகரக ரட்டத்தில் 15 கிரங்களும், திருப்பூர்
ரட்டத்தில் 22 கிரங்களும், ஈலரடு ரட்டத்தில் 16
கிரங்களும், ரக்கல் ரட்டத்தில் 9 கிரங்களும்,
லசனம் ரட்டத்தில் 29 கிரங்களும், ர்புரி
ரட்டத்தில்
27
கிரங்களும்,
கிருஷ்கிரி
ரட்டத்தில்
18
கிரங்களிலும்
கடுகரகப்
தரதிப்தகடந்துள்பண. இந்க் கிரங்களில் விசரயிகள்
தன்கண, தகண, ங்ககப பர்க்க முடிரது,
தப்தயிர்ககபச் சரகுதடி தசய் முடிரது, வீடு,கட்டிடம்
கட்ட முடிரது, கணக ரகணங்ககப இக்க முடிரது.
இணரல் ஆயிக்கக்கரண விசரயிகளின் ரழ்ரர
உரிக தறிலதரகும் ஆதத்து ழுந்துள்பது. விசர
நினங்கள் ழிரகக் தகரண்டு தசல்னப்தடுற்குப்
தல்லறு தகுதிகளில் விசரயிகள் திர்ப்பு தரிவித்து
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ருகின்நணர். திருப்பூரிலும் கடந் 5 ரங்கபரக விகப
நினங்கள் ழிரக ரிரயு குரய் ததிக்கும் தணிக்கு கடும்
திர்ப்பு நினவி ருகிநது.
கரங்க ரலுகரவில் கத்ரங்கன்ணி, அவிரசி ரலுகர
சர்க்கரர் கத்ரங்கன்னி, ஊத்துக்குளி, ததரங்கலூர் அருலக
உள்ப ததருந்தரழுவு உள்ளிட்ட தகுதிககபச் லசர்ந்
விசரயிகள்
ததருபவில்
தரதிக்கப்தடு
நிகன
ற்தட்டுள்பது. விசரயிகளின் திர்ப்புக் கரரக
இப்தகுதியில் தணிககபத் தரட முடிர நிகன
ற்தட்டுள்பது.
நினங்ககபத்
துண்டரடும்
சம்தங்கள்
தரடர்ந்து
ருகிநது. ற்லதரது ரிரயு குரய் அகக்கும் தணி
கரரக எரு க்கர், 2 க்கர் நினங்கள் துண்டரடப்தடும்
சூல் உருரகி, விசரயிகள் கடும் தரதிப்கத சந்திக்கும்
நிகன ற்தட்டுள்பது. குரய்ப் ததிக்கப்தட்ட நினத்தில் 60
அடிக்கு ந்ப் தணிககபயும் தசய்க் கூடரது ண
நிதந்கண உள்பது.
இத்திட்டத்ரல் விசரயிகளின் ரழ்ரம் கடுகரகப்
தரதிக்கப்தடும். ணல தடுஞ்சரகன ஏம், யின தரக
ஏம் அல்னது ஆற்நங்கக ஏத்தில் இந்க் குரய்ககபக்
தகரண்டு தசல்ன லண்டும். அதரிக்கர லதரன்ந
ரடுகளில் தடுஞ்சரகன ழிரகத்ரன் தகரண்டு
தசல்னப்தடுகின்நண.
இணரல்
இந்த்
திட்டத்க
ரற்றுப்தரகயில் தசல்தடுத் லண்டும்.
வீடு,
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கிறு,

ஆழ்குரய்

கிறு

ஆகிகயும்

தரதிப்தகடகிநது, இற்கரண இப்பீடு மிகவும் குகநரக
இருக்கிநது.
விசரயிகப
னன்
குறித்து
ண்ணிப்தரர்க்கரல், குரய் அகக்கும் தணிகத்
தரடர்ந்ரல், தரதிக்கப்தட்ட விசரயிகள் ங்கபது
லதரரட்டத்கத் தரடங்கி உள்பணர். கூடங்குபம் லதரன
இது விஸ்தரூதம் டுக்குர? இல்கன பிந்தின்னி
கழுகுகள் லதரனக் தகரடுப்தக ரங்கிக் தகரண்டு
ம்முகட அசில் லசகர்கள் அகதி கரப்தரர்கபர?
ன்று தரிவில்கன. .
இகப் லதரனல
தகரண்டுருக்கிநது.

ற்தநரரு

திட்டமும்

உருரகிக்

தசன்கண தூத்துக்குடி இகடல நினத்திற்கு அடியில் கதப்
மூனம் லகஸ் தகரண்டு தசல்லும் தணி கடததந உள்பது.
துக, திருண்ரகன, தசன்கண, திருச்சி, விழுப்பும்,
ரக்கல் உள்ளிட்ட 12 ரட்டங்கள் ழிரகச் தசல்லும்
இந்த் திட்டம் சுரர் 640 கி.மீ., தூம் அகக்கப்தடுகிநது.
இற்கரக நினங்கள் கககப்தடுத்தும் தணி கடததற்று
ருகிநது.
இற்கரகச் தசற்ககக்லகரள் மூனம் கதப்கனன் தசல்லும்
திட்டம் குக்கப்ட்டது.இந் திட்டம் தசல்தடுத்தும்
லதரது, கதப்கனன் தசல்லும் தகுதியில் 100 அடி
தூத்திற்குக் கட்டுரணப்தணிகள், லதரர்தல் தணிகள்
லதரன்நக கடததந கட விதிக்கப்தடும்/
இந்த்
திட்டத்க
ரிகனன்ஸ்
நிறுணத்திற்குச்
தசரந்ரண ரிரஜிஸ்டிக் இன்தர்ஸ்டிக்சர் லிமிடட்
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நிறுணம் தசய்து ருகிநது.
ற்லதரது
த்தி
அசரங்கம்
தற்றிக்
கரக
நிகநலற்றியுள்ப எரு குடும்தத்திற்கு ருடத்திற்கு 6 லகஸ்
சிலிண்டர்
ன்தது
தல்னரயிக்கக்கரண
டுத்
ரழ்க்கக ரழ்ந்து தகரண்டுருப்தர்களின் ரழ்க்ககயில்
இடிரக விழுந்துள்பது.
ஆடம்தம்
இல்னரல்
இல்தரக
ரழ்ந்து
தகரண்டுருப்தர்களுக்கு ருடத்திற்கு 8 லகஸ் சிலிண்டர்
லகப்தடும். ருடந்லரறும் எரு குடும்தத்திற்கு 6 லகஸ்
சிலிண்டர்
ரனி
விகனயிலும்
அற்கு
லல்
லகப்தடுவ்க ரனிம் இல்னர விகனயிலும்
ரங்கிக் தகரள்ப லண்டும்.
ற்லதரது எரு லகஸ் சிலிண்டர் (ரனி விகனயில்) ரூதரய்
400. ரனிம் இல்னரல் ரங்கும் லதரது இண்டு டங்கு
அதிகரகும். இதில் ற்தநரரு தகரடுகயும் உண்டு. ரம்
ப்லதரது இந்க் லகஸ் சிலிண்டர் ரங்குகின்லநரலர
அப்லதரது சந்க நினப்தடி விகன ற்ந இநக்கம்
இருக்கும்.
எரு தக்கம் அசரங்க ததரதுத்துகந நிறுணம் மூனமும்
அம்தரனி நிறுணங்கள் மூனம் இந் ரிரயு குரய்
திட்டங்கள் தற்றிகரக நிகநலற்றி முடித்து விட்டரல்
வீடுகளுக்குத் னிரர் மூனரகத் லகப்தடும் ரிரயு
ளிரக ங்கப்தட்டு விடனரம்.
தன்ணரட்டு நிறுணங்களின் பத்திற்கரக விசரத்க
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அழிக்க நிகணக்கும் அசின் தகரள்ககககப குப்தர்கள்
அத்கண லதர்களும் அதி புத்திசரலிகபரக இருப்தரல்
அடித்ட்டு க்களின் ரழ்க்கக ன்தது லகலிக்குறிரகல
இருக்கின்நது.
இணரல் ரன் இந்திரவின் திட்டக்குழு துகத்கனர்
ரன்லடக்சிங் அலுனரலிர ண்ணீக விற்தகண தசய்யும்
லதரது ரன் அகணப் தன்தடுத்துதர்களுக்கு எரு
கணம் உருரகும் ன்று லதரகிந லதரக்கில் த்துங்ககப
உதிர்த்துவிட்டுச் தசல்கின்நரர். (30.12.2012)
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17. மிழ்நோடு - அறிலோளி ளின் உய ம்
எவ்தரரு முகநயும் ஊருக்குச் தசன்று திரும்பும் லதரது
ரபரண ரற்நங்கள் ன்னுள் உருரகிவிடுகின்நது.
திருப்பூரில் இருந்து கரகக்குடிக்குச் தசல்ன மூன்று
ழிககபத் லர்ந்தடுக்க முடியும். திருச்சி, துக,
திண்டுக்கல் ன்று இந் மூன்று ததருகங்களின்
லரதரன்றின் ழிரகத்ரன் தசன்று திரும்த முடியும்.
நக்குகந ஆறு ரட்டங்கள் ழில தணித்துத்
திரும்பி ரும் லதரது மிழ்ரட்டின் குறிப்பிட்ட
தகுதிகளின் பர்ச்சிக, ரற்நங்ககப உ ரய்ப்தரக
இருக்கின்நது. இற்கு லனரக ருடந்லரறும் ரறிக்
தகரண்லடயிருக்கும் ஊர்ப்தக்கம் உள்ப தசய்திககபயும்
உள்ரங்க முடிகின்நது.
ப்லதரதும் கரூர் ரண்டி தணிக்கும் லதரது சற்று
லத்தில் கரவிரி ஆற்றின் குளிர்ச்சி ம்கத் ழுத்
தரடங்கும். குளித்கனக தருங்குற்குள் குளிர் ம்
உடம்கத ஊடுருவும்.
ஆணரல் இந்ப் தக்கம் நண்டு லதரய்க்கிடக்கும்
நினங்களில் கண்களுக்கு ட்டி கயிலும் ந்
இடத்திலும் ண்ணீர் ன்தல கரவில்கன.
குளிர்ச்சிரண தசுக ன்தது ரறிப்லதரய் நண்ட
தரகனணம் லதரனல உள்பது. ரகயும், தன்கணயும்
லசர்ந்து
ம்க
லற்கும்
கரட்சி
முற்றிலும்
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ரறிவிட்டது. ரய்க்கரலில் ஏடிக்தகரண்டிருக்கும் அந்ப்
தச்கச கனந் நீக தரர்க்க முடிவில்கன. இந்ப் தகுதியில்
ரழ்ந்து தகரண்டிருக்கும் க்களின் ரழ்ரரம்
முற்றிலும் தரதிக்கப்தட்டுள்பது ன்தக ட்டும் ன்நரக
உமுடிகின்நது.
கரவிரிச் சண்கடயும் ஏவில்கன. கரவிரித்ரயும் கடிம்
ழுதி ககபத்து லதரய் விட்டரர். ரய்ச்சடரல்களும்,
தட்டி அல்டரப்புகளுரகச் லசர்ந்து இன்று மிழ்ரட்டின்
முக்கரல்தகுதி நினங்ககப முழுகரண சுடுகரடரக
ரற்றிக்கரட்டிதில்
ம்
அசில்
றுகனகள்
தற்றிகடந்துள்பரர்கள் ன்லந கூந லண்டும்.
எவ்தரரு முகநயும் இந்ப் தரகயில் தசல்லும் லதரது
நூற்றுக் கக்கரண னரரிகள் ரன் ம்க லற்கும்.
சரகனயிலிருந்து தரர்க்கும் லதரல ல் னரரிகளின்
ரிகசகள் கண்களுக்கு ட்டி கயிலும் ரிகச கட்டி
நிற்கும். சுண்டிப் லதரட்ட கயிணரல் இனகுரக
பர்ந்ர்களின்
அசில்ரதிகளின்
ரழ்க்ககக
உர்ந்து தகரண்லட தறுகரண ணலரடு தணித்துக்
தகரண்டிருந்லன். ஆணரல் இந் முகந னரரிககபக் கூடக்
கரவில்கன. ல் இருந்ரல் ரலண அள்ளுற்கு.
க ததய்ரல் கூடத் ண்ணீர் ங்லக நிற்கும்? கழிவு
நீரகத்ரன் தணிக்கும். ருக்கும் அக்ககநயில்கன.
அது குறித்து லரசிக்கக்கூட இங்லக ருக்கும் லமும்
இல்கன. கடந்து லதரகும் தரகயில் தரர்த்துக் தகரண்லட
ரும் எவ்தரரு கருக்கும் தவ்லறு இனக்கம்
164

இருக்கின்நது. அந்ப் தகுதியின் ரழ்க்கக முகந, லதச்சு
ன்று ல்னரவிங்களிலும் விலணர கனகலரடு
இருந்ரலும் ரறி ரும் ரகரிக உனகில் ல்லனரருக்கும்
எரு ததரதுரண அம்சம் அகணகயும் எல புள்ளியில்
இகத்து
கப்தரகத்
தரிகின்நது.
தம்
சம்தரரிப்தற்கரண லகயும், அது குறித் லதச்சும் ரன்
முக்கிப்
தங்கு
கிக்கின்நது.
ததருகங்ககபத்
ரண்டிதும் தரியும் ததரட்டல்கரடுகளின் விஸ்தீம்
கனப்கத உருரக்கிணரலும் ந் விஞ்ஞரண ரற்நமும்
இந் நினத்கப் தன்தடுத் முடிரல் கத்துள்பல
ன்று லரசிக்க கத்துக் தகரண்லட இருக்கின்நது.
ப்ததரழுல தடித் இஸ்லல் தசரட்டு நீர் தரசணம் முல்
ண்ணீர் லகப்தடர விசர ழிமுகநகள் ன்று
த்கணலர ழுத்தின் ழில தடித்திருந் லதரதிலும்
ந்
ரற்நமும்
மிழ்ரட்டின்
ககடக்லகரடி
னிர்களிடம் இன்ணமும் ந்து லசவில்கனல ன்ந
ஆங்கம் ணதில் ந்து லதரய்க் தகரண்லடயிருந்து.
குறுகி ட்டத்திற்குள் ரன் இங்லக எவ்தரருரும்
ங்கள் ரழ்க்ககக ரழ்ந்து தகரண்டிருக்கின்நரர்கள்.
ண்ங்கள் விரிகடவில்கன. ரம் ரய்ப்புககபத்
லடிப்லதரதும் இல்கன. லடி ந்ரலும் ஆரிப்தரும்
ரும்
இல்கன.
ப்லதரதும்
எரு
தமும்,
அம்பிக்ககயும் எவ்தரருர் ணதிலும் இருந்து
தகரண்லட இருப்தரல் தருஞ்சி முள் கக்கரக
லரதரன்று எவ்தரருர் ண்ங்களிலும் குத்திக்
தகரண்லடயிருக்கின்நது.
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கர்ப்புந னிர்களிடத்தில் உகரடல் ககன அற்றுப்
லதரணரலும் சிறு கங்களில் இருந்து தணிக்கும்
னிர்கள் இன்ணமும் லதசத்ரன் விரும்புகின்நரர்கள்.
அர்கள் அறிந்கத் கரிரகக் கூச்சமின்றிப் தகிர்ந்து
தகரள்பவும் தசய்கின்நரர்கள்.
ரம் ரன் புத்திசரலித்ணத்க கத்ல ற்நர்ககப
கடலதரட
கற்றுக்
தகரண்டிருக்கின்லநரம்.
புத்திசரலித்ணம்
ன்ந
ததரில்
குறுகி
ணப்தரன்கக பர்க்க விரும்புகின்லநரம். குறுக்குப்
புத்திக ஆரிக்கின்லநரம். அது லதரன்று இல்னரர்கள்
இங்லக னட்சக்கக்கில் இங்லக அகதிரகத்ரன்
ரழ்ந்து தகரண்டிருக்கின்நரர்கள். ஆணரல் இங்லக
முக்கரல்ரசி கிரத்து ரசிகளின் ரழ்க்கக இத்க
கத்து ரன் இங்கிக் தகரண்டிருப்தரல் னிரபிரணம்
இன்ணமும் கநந்து விடரல் ரன் இருக்கின்நது.
உநவுகள் ன்ந ரர்த்க இன்ணமும் இருக்கின்நது. ஆணரல்
அது
உருக்குகனந்து
லதரற்கரண
கரங்கள்
திணந்லரறும் அதிகரித்துக் தகரண்லட ரன் இருக்கின்நது.
அண்ன் ம்பிகள், அக்கர ங்கககள் ன்று தரடங்கி
ற்ந அத்கண உநவுகளிடத்தில் தம் ன்ந பிசரசு
ஆரக ஊடுருவிக் தகரண்லடயிருப்தரல் எவ்தரரு
நிகனயிலும் அச்சமும் ஆரசமும் கனந்திருப்தகக்
கனிக்க முடிகின்நது.
உநவுகள் ன்தது சின்ணச் சின்ணச் சங்கிலி ன்தரக
டுத்துக் தகரண்டரல் எவ்தரரு முகணயிலும் இந்ப்
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தம் சரர்ந் ண்ங்கள் திணந்லரறும் ஆகசககப
பர்த்துக் தகரண்லடயிருக்கின்நது. இதுல ண்ங்ககப
ததுததுரகத்
துருப்பிடிக்க
கத்து
தனரின்
தூக்கத்கயும் தரகனத்துக் தகரண்லடயிருக்கின்நது.
ஆணரல் எரு விசத்க இங்லக குறிப்பிட்லட ஆக
லண்டும். த்கண குகநதரடுகள் மிழ்ரட்டில்
இருந்ரலும் தங்கள் ன்தது இன்கந கரனகட்டத்தில்
மிக ளிரண விசம் ன்தரக ரறியுள்பது.
கடந் ரகனந்து ருடத்திற்குள் மிழ்ரட்டின் எவ்தரரு
ரட்டத்கயும் அகரண லசி தடுஞ்சரகனகள்
இங்லக
எவ்தரரு
தகுதிககபயும்
இகத்துக்
தகரண்லடயிருக்கின்நது.
ரம்
தணிக்கும்
லதரது
ததருகங்களுக்குள் த் லகயில்கன. உங்கள்
ரகணங்கள் உங்களின் தத்க இனகுரக ரற்றிச்
தசன்நகடயும் தூத்க ளிரக்கி விடும். அந் அபவுக்கு
ல்னர இடங்களிலும் இந்த் லசி தடுஞ்சரகனகள்
னட்சக்கக்கரண ங்ககபக் கரவு தகரடுத்து க்கு இந்
சதிககபத் ந்துள்பது. கடந் இண்டு ரங்களில் ரன்
தரர்த், தடித் எவ்தரரு தத்திரிக்ககயின் முக்கிரண
விபம்தரக இருந் னிரர் கல்விக்கூடங்கள் ரன்
தசல்லும் தரகயில் இருருங்கிலும் உள்பது.
கர்ப்தகுதிககபத் ரண்டிதும் கண்ணுக்கு ட்டி
கயிலும் ததரட்டல்கரடுகபரகக் கரட்சிளிக்கின்நது.
ஆணரல் திடீதன்று எரு கல்விக்கூடம் கண்ணுக்குத் தரி
எரு சிறி கர் அகணச் சுற்றிலும் இருக்கின்நது.
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மீண்டும் ததரட்டல்கரடுகள்.
விகன நினத்தில் முகபக்கும் ரர்கள் பர்க்கும்
அறிகப் தற்றி எவ்தரருரும் எவ்தரரு விரகச்
தசரல்கின்நரர்கள். ரன் சந்தித் ஆசிரிர் எரு ததரி
குண்கடத் தூக்கிப் லதரட்டரர்.
இந் முகந ரக்கல்லில் டந்து முடிந் தனிதண்டரம்
குப்புத் லர்வு குறித்துப் புனம்பித் தீர்த்து விட்டரர்.
ரக்கல்லில் உள்ப னிரர் கல்விக்கூடங்கள் குறித்து
ரபரண தசய்திககபப் தடித்துப் தடித்து ருக்கும்
புத்தி ந்தரடில்கன. கரம் திப்ததண்கள் ன்தது
இங்லக தரம்தல முக்கிம். த்கண கரங்கள்
அறிவுககள் தசரன்ண லதரதிலும் திப்ததண்கள் ரன்
திர்கரன
ரழ்க்ககயின்
அச்சரரக
இருப்தரல்
எவ்தரருரும் கண்ககபத் திநந்து கத்துக் தகரண்டு
கரதுககப மூடிக் தகரண்டு விடுகின்நரர்கள்.
2013 ஆம் ஆண்டு 12 ஆம் குப்புப் ததரதுத் லர்வு
தரடங்கி லதரது ரக்கல் தள்ளிகளில் ம்முகட
கல்வித்துகநகச் லசர்ந்
அதிகரரிகள் திடீதன்று
லசரகணகள்
டத்தி
தன
தள்ளிகளில்
இருந்
ஆசிரிர்ககப அதிடிரக லறு தக்கம் தூக்கிடித்ரர்கள்.
இது தனமுகந தரடர்ந்து டந் லதரதிலும் னிரர்
தள்ளிகள் ரன் இறுதியில் தையித்ண.
க்கு எத்து ருகின்ந ஆசிரிர்ககப கத்துத் லர்வு
டக்கும் கங்ககபக் கரபி விற்கும் கங்கபரக
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ரற்றிணரர்கபரம். லர்கரண அதிகரரிகள் லலும்
தகடுபிடிரக்க அதிலும் எரு சிநப்தரண உத்திக
ககடபிடித்ரர்கபரம். அறிவில் தரடங்களில் உள்ப எரு
(ONE MARK QUESTIONS) திப்ததண் விணரத்ரகப லர்வு
கத்தில் ததரறுப்பில் இருக்கும் ஆசிரிர் ங்கள்
ககலதசி ழிரகப் தடம் பிடித்து அது குறிப்பிட்ட
அகனலதசிக்கு தசல்ன அர்கள் அற்கரண ததிகன
மீண்டும் அல அகனலதசி ழிரக அனுப்த நக்குகந
அந்க் குறிப்பிட்ட திப்ததண்கள் ரங்க கடுகரகப்
தரடுதட்டணரம்.
கரம் இங்லக கட் ஆஃப் திப்ததண்கள் ன்தது மிக
முக்கிம் ன்தரல் லர்வு ழுதி எவ்தரரு கட்கடயும்
கரிகட்கடரக
இருந்
லதரதிலும்
இறுதியில்
தன்நர்கபரக
ரறிணரர்கபரம்.
சட்டன்நத்தில்
தரனதரதி அர்கள் கூட இகப்தற்றி ஆரப்பூர்ரகப்
லதசிப் தரர்த்ரர்.
இங்லக தம் ததரிர? தகரள்கக ததரிர? ன்று
தரர்த்ரல் இறுதியில் ல்னர இடங்களிலும் தம் ரன்
தையிக்கின்நது.
இந் முகந ந் ரகணக் லகட்டரலும் 90 சவிகிம்
ன்தக மிகச் சர்சரரரகச் தசரல்ன ம் மிழ்ரடு
அறிவுகடர்களின் லசரக ரறிக் தகரண்டிருப்தக
நிகணத்து ரம் தரம்தல ததருகப் தட்டுக் தகரள்ப
லண்டும். ஆணரல் ம்முகட கல்வி அகச்சர் இந்
முகந லர்ச்சி சவிகிம் கூடுனரக இருக்க லண்டும்
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ன்று கநமுகக் கட்டகப தகரடுத்க கத்து அன்
ழில விணரத்ரகப திருத்தி ஆசிரிர்ககப இங்லக
ரம் கணத்தில் டுத்துக் தகரள்பக்கூடரது. அசரங்க
தள்ளிகள்
அபதரரபத்திற்குச்
தசன்று
விட
ருடந்லரறும் புதுப்புது கல்வித்ந்ககள் இங்லக
பர்ந்து தகரண்லடயிருக்கின்நரர்கள்.
(05.06.2013)
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18.நீயும் கபோம்ர நோனும் கபோம்ர
ஈமு லகரழி விபம்தங்களுக்கு டிகர்கள் சிரித்துக்
தகரண்லட டித்து ம்பிக்கக தகரடுத்ரர்கள், ம்பி ககயில்
கத்திருந் கரகச தகரண்டு லதரய்க் தகரட்டிர்கள்
ட்டும் சிரிக்க முடிரலும் தளில தசரல்ன
முடிரலும் தரந்து தகரண்டுருக்கிநரர்கள்,
எவ்தரரு முகநயும் இது
லதரன்ந
ததப்புப்
தத்திரிக்கககளுக்குத் லகப்தடுகின்நலர இல்கனலர
க்கு
முக்கிரகத்
லகப்டுகின்நது,
தத்திரிக்கககளுக்கு எல கல்லில் இண்டு ரங்கரய்,
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தரடங்கும் லதரது விபம்தத்திற்கரண கரசு, முடியும் லதரது
ததப்புச் தசய்திகள்,
ம்பிவ்ர்களுக்கு?
என்கந நக்க ற்தநரன்று, அக நக்க இன்தணரன்று
ன்று ரறி ரறி க்கு லரதரன்று சூடரகத்
லகப்தட்டுக் தகரண்லடயிருக்கிநது, தரடக்கத்தில்
திண்டதங்களுக்குத் ரன் தகரறிக்கச் சுகக்க ன்று
விபம்தப்தடுத்துரர்கள், இப்லதரது ஊடகங்களுக்கும்
லகரய் இருக்கிநது, இது லதரன்ந தசய்திககப
விரும்தத் தரடங்க அதுல இறுதியில் திணிப்தது லதரன
ரறிவிடுகின்நது,
ரங்கிவிட்டீர்கபர? ன்று கத்தி து தசவிப்தகநகக்
கிழித்துச் தசவிடர்கபரய் ரற்றிக் தகரண்டுருக்கிநரர்கள்,
கனபம்
முல்
தசய்திரள்கள்
கக்கும்
அத்கணக்கும் இப்லதரது கனட் ரீடிங் ன்தல ரக
ந்திரக
இருக்கிநது,
கடிணரண
விசத்கக்
தகரடுத்ரல் தக்கத்க கர்த்திச் தசன்று விடுரர்கள் ன்று
டிகக கிசுகிசுக்ககபப் லதரட்டு க்குச் சந்ணம் பூசிக்
தகரண்டுருக்கிநரர்கள். அளின் கர முடிர ரர்கத
கணவுகளில் லடிக் தகரண்டுருக்கின்லநரம், க்கும்
அதுல
ரன்
லகரய்
இருக்கிநது,
திக
அங்கத்திற்குள்
தசன்நரல்
மூன்று
ணி
லம்
ககனககப நக்க ன்ந லதரக ஊட்டப்தடுரல்
தடம் டுப்தர்கள் ன்ண கருத்து கந்சரமி கக்கரகக்
ககக் கரகச தசனழிப்தரர்கள் ன்நர ம்த முடியும், ககன
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ன்தது தம் சம்தரரிக்க ன்ந பிநகு அங்குக் ககனக்கு
லகனயில்கன. சகக்குத் ரன் லகன.
எரு தசய்திக முக்கித்துப்தடுத் லண்டுரணரல்
து தத்திரிக்கககள் தகரடுக்கும் ரர்த்கககபக்
கனித்துப் தரர்த்ரலன க்கு ன்நரகப் புரியும்,
கிரகணட் ஊல் ன்று தசரன்ணரல் அதில் எரு கிக்
இருக்கரது ன்தரல் கிரகணட் ரஃபிர ன்று
லரதரரு
லரய்க்கரண
ஃலதரபிர
லதரனல
புகணக்ககககபச் சுருட்டி சுருட்டி சூநரளிரக்கி க்கள்
கணத்கத் திகச திருப்தத் தரடங்கி விடுகிநரர்கள்.
ரகனந்து ரரக அன்நடரட தத்திரிக்ககயில் ந்து
தகரண்டுருக்கும் பி.ஆர்,பி, நிறுண அதிதர் தனிச்சரமி
ககயும் திடுக் திடுக் ன்று ர்ககககபப் லதரனத்ரன்
லதரய்க் தகரண்டுருக்கிநது, இப்லதரது ரன் க்களுக்லக
டரமின் ன்தநரரு அசரங்க நிறுணம் இற்தகன்று
இருக்கிநது ன்தல தரி ருகின்நது,
திலரலணஸ்ன் தரட்ங்கி இன்று கக்கும் உள்ப
அதிகரரிகளின் தசரத்து தட்டிகனப் தரர்த்ரலன தசரர்க்கம்
ன்தது இந்க் கனி ப துகந ரன் ன்தகப் புரிந்து
தகரள்ப
முடியும்,
சின
துகநகளின்
ஊல்கள்
தளிப்தகடரக
க்களுக்குத்
தரியும்,
ஆணரல்
அசரங்கத்தில்
உள்ப
தன
துகநகளில்
டந்து
தகரண்டிருக்கும் ஊல்கள் இன்று கக்கும் தனருக்கும்
தரி ரய்பில்னரலன கடந்து லதரய்க் தகரண்டுருக்கிநது,
அருண்லரரி த்தி அகச்சரக இருக்கும் லதரது
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அகனக்கற்கந
ஊல்
ன்தது
இத்கண
பிரண்டரணரக இருக்கும் ன்தக ரது
கற்தகண தசய்து தரர்த்து இருப்தரர்கபர? இல்கன ரநிதி
ரநனுக்குத் ரன் கரலனு தசு லல் ரம் றி உட்கரர்ந்து
தகரண்டுருக்கின்லநரம் ன்று ம்பியிருப்தரர? ரசர ரன்
கநக ரடு கக்கரக ரற்நப் லதரகின்லநரம் ன்று
கணவு கண்டுருப்தரர? அகச்சரக ந்ரலன லதரதும்?
கற்றுக் தகரடுப்தர்கள் சுற்றியிருக்கும் லதரது கபவு
ன்தது
புத்திசரலிணத்தின்
தளிப்தடரக
ரறிவிடுகின்நது,
இன்று சூநரளிரகச் தசய்தித் ரள்களில் ஏடிக்
தகரண்டிருக்கும்
கிரகணட்
ஊகனப்
தற்றிக்
ககனஞருக்குத்
தரிரர?
இல்கன
இப்லதரது
டடிக்கக டுத்துக் தகரண்டுருக்கும் தை, வுக்குத்ரன்
தரிர விசர? கடந் தத்ரண்டு ஆண்டுகபரக இந்க்
கிரகணட் குரரிகபரல் தரதிக்கப்தட்ட இடங்களில்
ரழ்ந்து தகரண்டுருக்கும் அத்கண கிர க்களும்
அசரங்கத்திற்கு அனுப்பி னுக்களும், நிகணவூட்டல்
கடிங்களும் அசரங்க அதிகரரிகளுக்குக் கிகடக்கரல்
தரல் துகந தும் சதி தசய்து இருக்குலர? இல்கன கிர
நிர்ரக அதிகரரி முல் லகரட்கடயில் இருக்கும் துகந
சரர்ந் அத்கண லகரகன்களுக்கும் இது குறித் அக்ககந
இல்னரனர
லதரயிருக்கும்,
எவ்தரரு
சரமிக்கும்
எவ்தரரு விரண தகடல் தசய்யும் உனகத்தில்
இருக்கும் லதரது அகச்சர் முல் அதிகரரிகள் கக்கும்
ப்தடிக்
கனிக்க
லண்டும்
ன்று
கூடர
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தனிச்சரமிக்குத் தரிரனர லதரயிருக்கும்,
எருர் பரும் லதரது குடிகசயில் இருந்து லகரபுத்திற்கு
உர்ந்ர் ன்று ரன்கு தக்க விபம்தங்ககப ரங்கிக்
தகரண்டு ரழ்த்தும் அல தத்திரிக்கககள் ரன் வீழும்
லதரது ரஃபிர உனகத்தில் அவிழும் ர் முடிச்சுகள்
ன்று சிநப்புக்கட்டுகரக ழு முடிகின்நது,
உனகதங்கும்
அசில்
தசய்ற்கு
எவ்தரரு
கரனகட்டத்திலும் தரதரரு தலிரடுகள் லகரய்
இருக்கிநது, அதிலும் இந்திரவில் இந்ப் தலிரடுககப
ம்பித்ரன் அசிலன டக்கின்நது,
திருவிர கரனத்தில் அடிக்கப்தடும் லகரழி, ஆடுக்ககபப்
லதரன எவ்தரரு சத்திலும் இற்தகன்று குறி தரர்த்து
கரத்துக் தகரண்டுருப்தர்கள் அலகம் லதர்கள். அது
அகச்சரக
இருக்கனரம்,
ஆட்சிக்கு
ஜீரடிரக
உவிக்தகரண்டுருக்கும் அதிகரரிரகக்கூட இருக்கனரம்,
ரட்ட ஆட்சிர் சகரத்க ரற்றிர்கள் ரன் அர்
அனுப்பி லகரப்பின் ககன தடிக்கல தன ரங்கள்
ஆகியுள்பது,
கரம்
லககப்
ததரறுத்ல
அதிகரங்கள் பிலரகிக்கப்தடுகின்நது, அசங்கள் கருதி
அசிலில் துவும் தசய்ப்தடுதில்கன, அசிங்கள்
கருதில இங்கு எவ்தரன்று கடததறுகின்நது, கரம்
ைணரகத்திற்கு ரம் தகரடுக்கும் விகனதன்தது இதுல
ரன்,
ஊல் ன்நதநரரு ரர்த்கக்லக அர்த்ம் இல்னரல்
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லதரண உனகில் மீண்டும் மீண்டும் இதில் ஊல் அதில்
ஊல் ன்று தசரல்லும் லதரது தடிப்தர்களும் துணுக்கு
தசய்திககபப் லதரனப் தடித்து விட்டு கர்ந்து லதரய்
விடுகின்நணர், றுரளும் தடிக்கும் லதரது ரிச்சல் ரன்
உருரகின்நது, கரம் தடிப்தர்களும், தரர்ப்தர்களும்
க்கு ப்லதரது ரய்ப்பு கிகடக்கும் ன்ந க்கத்தில்
இருப்தர்கபரக இருப்தரல் மூச்சகடக்கும் ஊல்
ன்தது கூட இன்று ளிரக ரறிவிட்டது, ல்தனரழுக்கம்
ன்ந ரர்த்க ன்தல ரற்நம் பிடித் ரர்த்கரகச்
சமூகம் தரர்க்கத் தரடங்கி லதரல ல்ன விசங்கள்
ன்தது ம்கச்சுற்றி அரிரகத்ரன் டக்கும், ரன்கரயிம்
அதிகரரிகள் இருக்கும் இடத்தில் ரலு அதிகரரிகள் தசய்யும்
தசனரல் சினருக்கும் இன்ணமும் ர் புண்ணித்தின்
லல் ம்பிக்கக ருகின்நது,
ரம் ரன் ரழ்வில் தரதி ரட்கள் க்கத்திலும், மீதி
ரட்கள் ரிச்சலிலுரய்க் கழிக்கும் லதரது இறுதியில்
க்கு மிஞ்சப்லதரது கழிவிக்கம் ட்டுல, நுகர்வு
கனரச்சரம் ன்தது நுகத்டி பூட்டப்தட்ட ரடுகள் லதரன
எல லர்லகரட்டில் லதரய்க் தகரண்டுருக்கிநது, க்கு து
லக ன்தக விட ற்நர்கள் தரர்கயில் ரம்
சிநப்தரகத் தரி துதல்னரம் லக ன்தரகக்
கனரச்சரம்
ரறியுள்பரல்
க்லக
க்கரண
லகககபப் புரிந்து தகரள்ப முடிவில்கன, ஃலதன்
ன்ந ரர்த்கக ரம் லரண்டிப்தரர்த்ரல் ம்
தத்தின் லகக அதிகப்தடுத்தும் அசிங்கம் ன்தக
லரசிப்தல இல்கன, அர்கள் முன்ணரல் ரம்
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தகௌரகத் தரி லண்டரர? ன்று லரசித்து
லரசித்துக் ககடசியில் கடன் ன்ந ததரில் பிச்கச
டுக்கும் அபவுக்குப் லதரய்க் கடணரளிரக ரறி இங்குப்
தரதிப் லதர்களின் ரழ்க்கக தருவுக்குக் தகரண்டு ந்து
விடுகின்நது,
ற்லதரது அதிகரரிரய் இருப்தன் சம்தபத்திற்கு லல்
ஆகசப்தட்ட ரழ்க்ககக ரழ் ஆகசப்தடுதன்,
அகணச் சரிக்கட்ட நிகணப்தன் கருப்புப் தத்கக்
கட்டிக் தகரண்டு தூக்கம் நந்து விப்தன்,
தம் ன்தது கரகிம் ன்தக நந்து உனகில் உள்ப
அத்கண ககனககபயும் லதரக்கல்னது ன்தரக
நிகணத்துக் தகரண்டர்கள் இருக்கும் உனகில் க
இல்தரகப் லதசிணரலும் இளிச்சரன் தட்டல மிஞ்சும்,
அபரண தத்கப் ததற்நன் அகண அலண ஆப
முடியும், அபவுக்கு மிஞ்சி தத்கப் ததற்நன்
தல அகண ஆபத் தரடங்கும், தம் ஆபத்
தரடங்கும் லதரது ரன் ர்க் ககயில் ரும் திடுக்கிடும்
திருப்தங்களும் ம் ரழ்வில் டக்கத் தரடங்குகின்நது,
இருப்தக கத்து சிநப்தரக ரழ்லரம் ன்று ண்ணிக்
தகரள்தர்கள் ரழ்க்கக முழுக்கப் ததரம்கரய்
கரட்சிககபக் கண்டு கர்ந்து விடுது உத்ம்,
(27.08.2012)
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19. ண்ணீரில் விரரோடி நோடுைோ இது?
திருச்சியிலிருந்து புதுக்லகரட்கட தசல்லும் ழியில் ரன்
ரன் தரர்த் கரட்சிகள் ஆச்சரிளித்து. ண்ணீர்
தரட்டிகன சுந்து தசல்தர்களின் ண்ணிக்கக மிகச்
தசரற்தரகல இருந்து. லதரூந்லர அல்னது யிலனர
ததருகங்ககபத்
ரண்டும்
லதரல
எவ்தரரு
விசத்திலும் சின ரறுல்ககபக் கூர்கரகக் கனிக்கும்
லதரது புரிந்து தகரள்ப முடியும். இந்ப் தக்கம் உள்ப
க்கள் வீட்டில் இருந்து ங்களுக்குத் லகரண
ண்ணீக டுத்து ந்து விடுகின்நணர். ரன் தரர்த் ர்
ககயிலும் 'பிரண்ட்' ததரறித் ண்ணீர் தரட்டில் இல்கன.
கர்புநங்களில் ரழும் னிர்களிடத்தில், இண்டு
ககககபப் லதரன லறு இண்டு சரச்சரமும் கட்டரம்
இருக்கிநது. எரு ககயில் ககப்லதசி ற்தநரரு ககயில்
ண்ணீர் தரட்டில். ஏட்டரல் பிநந் இட்கடர்கள்
லதரனல இகயிண்டும் ற்லதரக ரழ்க்ககயில்
எவ்தரருருக்கும் மிக அசிரக இருக்கிநது.
தகரறிக்க... சுகக்க... ன்தது லதரனப் லதச... குடிக்க...
ன்தது ரன் ற்லதரக ரழ்க்ககயின் எரு அங்கரக
இருக்கிநது. .சிறு கங்களில் ததப்ஸி, லகரக் ன்ததும்
இன்னும் அதிக அபவு ஊடுரு இல்கன. னிர்களின்
லணரதரம் ன்தது ரறிக் தகரண்டுருக்கிநது ன்தது
உண்கரக இருந்ரலும் தசனழிக்கும் தத்கக்
கக்கு தரர்த்து ரன் தசனழிக்கிநரர்கள். அசம்,
அசிம், அத்ரஸ்ம் லதரன்ந வித்ரசங்ககப
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உர்ந்ல ரழ்கிநரர்கள்.
ற்ந ரநினங்களில் ப்தடிலர? மிழ்ரட்டில் ண்ணீர்
ன்தது இன்று னரதம் தகரழிக்கும் விரதரம்.
தசன்கணயில் ட்டும் எரு டுத் ர்க்கம் ரழ்ற்கரக
ரம் லரறும் ண்ணீருக்கு ட்டும் தசனழிக்கும்
தரகக 3,500 ரூதரய். கரம் குடும்தல விகனக்கு
ரங்கித் ரன் ங்கள் குடிண்ணீர் லகககப
நிகநலற்றிக் தகரள்கிநரர்கள்.
தசன்கண தசன்ட்ல் யில் நிகனத்தில் ரன் தரர்த்
ககடயில் இண்லட இண்டு சரச்சரங்கள் ரன் அதிக
அபவு இருந்து. அதுல ரன் அந் எரு ணி லம்
முழுக்க அதிக அபவு விற்தகணயும் ஆணது.
சிப்ஸ்
கககள்
ற்றும்
விவிரண
ண்ணீர்
தரட்டில்கள்.அதுதரன்று இதுதரன்று ன்று அள்ளிக்
தகரண்டு தசல்கிநரர்கள். விலணரரண கரனசக்கத்தில்
ரம் தணித்துக் தகரண்டுருக்கின்லநரம். .து லகலர
அது முக்கித்தும் இல்னரல் தருவுக்கு ந்து
கிடக்கிநது. து ரழ்க்ககக்குத் லகயில்கனலர
அதுக்குத் ரன் விபம்தங்கள் மூனம் அதிக முக்கித்தும்
தகரடுக்கப்தடுகின்நது.
ஆகசகளுக்கு
லலும்
தருலகற்நப்தடுகின்நது.
அசிரண
விசங்கள்
விர
ததரருபரக
ரற்நப்தடுகின்நது. ங்கம் விகனகச் தசய்திக்குப்
பின்லண தசரல்லும் ஊடகம் அரிசி விகனகப்
லதசுகின்நர?
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ரம் உண்ணும் உவுக்கு முக்கித் லக அரிசி. ஆணரல்
அது இன்று விகனயில்னர அரிசி ன்ந ததரில்
லகனரகப் தரர்க்கப்தடுகின்நது. அன் அருகக
உரல்
லகரழிக்குப்
தன்தடுத்
லதரய்க்
தகரண்டுருக்கிநது. க்கரளிக்கு விகனயில்கன ன்று
ரணத்தில் லதரய்க் தகரட்டி விசரயிகள் ங்கள்
திர்ப்கத கரட்டுகிநரர்கள். ஆணரல் திடீதன்று இல
ரக்கரளி ஜிவ்தன்று தநக்கும். சம் கப்தக ற்து
விடுலரம். அப்லதரகக்கு உண்டரண பிச்சகண. அடுத்ப்
பிச்சகணக லரக்கி கர்ந்து லதரய்விடுரல் துவும்
ளிதில் ம்கப் தரதிப்ததில்கன.
தசன்கணயில் ண்தருடன் லதசிக்தகரண்டுருந்லன். அர்
ந்கக்கு இ லரய் பிச்சகண. ரண கரனத்தில்
ததரி அபவுக்குச் சிகிச்கச லண்டரம் ன்று ருத்துர்
தசரன்ண அறிவுக ன்ண தரியுர? லசன் அசிகச்
சரப்பிடச் தசரல்லியிருக்கிநரர்.
விலணரரக இருக்கிநர? உண்கரன்.
ரம் ரங்கும் அசியில் உள்ப அத்கண சத்துக்ககபயும்
தரலீஷ் தசய்து தபதபப்பு ன்தற்கரக அகத்து கம்
ன்ந ததரில் விற்கிநரர்கள். ககடசியில் ந்ச் சத்தும்
இல்னர சக்கககத்ரன் அரிசி ன்ந ததரில்
உண்ணுகின்லநரம். ருத்துர் தசரன்ணதடி ண்தரின்
ந்க
ட்டுல்ன
குடும்தல
இன்று
லன்
அரிசிகத்ரன்
சரப்பிடுகிநரர்கபரம்.
இப்
பிச்சகணயில் உள்ப ந்கயும் னரகத்ரன் இருக்கிநரர்.
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ஆணரல் ற்லதரக து ரழ்க்ககயின் முக்கி
லரக்கல சுக ரன். அதுவும் தபதபப்தரக இருக்க
லண்டும். எவ்தரரு ததரருளிலும் விவிரண
சுகககபத்வி க்கு லதநதும் முக்கிமில்கன.
ந்து தகரண்டுருக்கும் அத்கண விபம்தங்ககபயும்
உற்றுக் கனித்துப் தரருங்கள். இண்டு விசங்ககப
முன்னிறுத்துரர்கள்.
கிருமியில்னர ரழ்க்கக. சுத்ரண ரழ்க்கக.
இது அர்கள் தரணியில் ஆலரக்கி ரழ்க்கக.
இந்ச் லசரப்கத,, தற்தகசக, ரக் தகரப்புளிக்க
ரங்குங்க ன்று தசரன்ணரல் கூடப் தரயில்கன.
ரங்கரவிட்டரல் ன்ண ஆகும் தரியுர? ன்று
தங்கரட்ட கிரபிக்ஸ் கிருமிககபக் கரட்டுரர்கள்.
ரயில் தகரஞ்சரது கிருமியிருக்க லண்டும். யிற்றில்
சிறி அபவினரது குறிப்பிட்ட புழுக்கள் இருக்க
லண்டும். உடம்பில் எவ்தரரு தகுதிகயும் சுத்ரகத்
துகடத்துக் கழுவி கத்திருக்க லண்டும் ன்று
நிகணத்ரல் அற்குப் ததர் உடம்தல்ன. லறு ததகத்
ரன் சூட்ட லண்டும். ஊரில் உநவிணர் வீட்டில் குரய்
நீகத்ரன் அப்தடில தன்தடுத்திக் தகரண்டுருந்ரர்கள்.
தத்லரடு லகட்லடன். சுருக்கரகச் தசரன்ணரர்கள்.
"தம் ரன்டர ல்னர லரய்க்கும் கரம்."
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உண்கரன். தம், லகரதம், ததரநரக, சுதகௌம்,
ற்ததருக இந்ப் தஞ்சதரடர்ககபப் தற்றித்
தரியுர?
இ லரய் ந் கக்கும் ருதில்கன. ண அழுத்ம்
அடித்ட்டு க்களுக்கு ருதில்கன, விளிம்பு நிகன
னிர்கள் ததரநரக தடுதில்கன.
அன்நரடங்கரச்சிகளுக்குச்
சு
தகௌம்
தற்றித்
தரிதில்கன. தம் குகநரகத்ரன் இருக்கும். ஆணரல்
ணம் முழுக்க ப்லதரதுல கிழ்ச்சிரகத் ரன் இருக்கும்.
தருவில் ரழ்ந்து தருவிலன புண்டு கிடக்கும் ந்க்
குந்கக்கும் ன் ததரி லரய்கள் ரக்குதில்கன.
கரம் திர்ப்பு சக்தி உள்ளூந லுரக இருப்தரல்
ப்லதரதும் து குறித்தும் அஞ்சத் லகயில்கன. ரம்
ரன் அத்கண திர்ப்பு சக்திககபயும் சுத்ரகத் துகடத்து
ர... ர.. ன்று அத்கண லரய்ககபயும் ரக்குப் பிடிக்க
முடிரல் டுரநத்ரலண தசய்கின்லநரம்.
தன்ணக
யில்ல
எரு
ண்ணீர்
தரட்டிலுக்கு
கத்திருக்கும் விகன 8.50. விற்க லண்டி விகனயின்
அபவு 12 ரூதரய். ஆணரல் இது ப்தடி ரறுகின்நது
தரியுர?
அசம் இல்னரல் நிரணரக ந்து லகட்டரல் 12 ரூதரய்.
சற்று அசரய் ந்து லகட்கும் லதரது 15 ரூதரய். யில்
கடலகடயில் இருந்து கப்லதரகின்நது ன்கிந
நிகனயில் லதரய்க் லகட்கும் லதரது 20 ரூதரய். ம் அசம்
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ரன் ககடக்கரருக்கு முக்கிம். க்லகர குறிப்பிட்ட
அந்ப் பிரண்ட் ட்டும் ரன் முக்கிம்.
விகனதன்தது எரு ததரருட்லட அல்ன. உள்லபயிருக்கும்
ண்ணீருக்குப் ததர் மிணல் ரட்டர். ஆணரல்
உண்கயிலனல கக்க லண்டி ததர் கணஸ்
ரட்டர் ன்று ரன்  லண்டும். ரம் சரப்பிடும் அரிசி
ற்றும் ண்ணீகப் தற்றி ப்ததரழுரது லரசித்து
இருக்கீங்கபர? அம்ரவிடம் இனிலனரது சரப்தரத்தி
சரப்பிடு ன்நரல் தகரனதறிலரடு ன்கணப் தரர்க்கிநரர்.
"எரு ரய் கஞ்சி லதரதும்டர.. உன்லணரட சரப்தரத்தி நீயும்
உன்லணரட பிள்கபகளும் தின்னுங்க" ன்தரர்,
அம்ரவுக்கு அறிவுக தசரல்லும் ணக்குச் சரம்
இல்னரவிட்டரல் லகரதம் கனக்லகறுகிநது. குந்ககள்
விவி ருசிககப விரும்பிணரலும் சரம் ன்தது சரகரம்
லதரனத்ரன் அர்களுக்கும் இருக்கிநது.
இன்று உருப்தடிரண அரிசியின் விகன 40 ரூதரய். இதுல
எரு ருடம் தகது. 6 ரம் தகது ன்ந ததரில்
ரன் சந்கக்கு ருகின்நது. ஆணரல் ரம் ரம்
விகனலறிக் தகரண்டுருக்கின்லநல ன்று வீட்டில்
ரங்கி கத்துக் தகரள்பனரம் ன்று நீங்கள் நிகணத்ரல்
ரந்து லதரய் விடுவீர்கள்.
இண்டு ரம் தரடர்ந்து அந் மூட்கடகப் பிரித்து
தயிலில் கரய் கக்கரல் இருந்ரல் தகட்டுப் லதரண
அரிசியின் நிநமும் மும் ரறியிருக்கும். கரம் அந்
னட்சத்தில் ரன் இன்கந அரிசி இருக்கிநது.
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உத்க தகரட்டி தகரட்டி க்கரண ஆலரக்கித்க
இன்கந விசரம் ந்து தகரண்டுருக்கிநது. இந் அரிசி
ரன் தரலீஷ் தசய்து தசய்து தபதபப்தரக உங்கள்
கண்ககபப் தறித்து இன்னும் தகரஞ்சம் லதரடும்ர ன்று
லகட்டு ரங்கித் தின்ணத் லரன்றுகின்நது. அரிசியில்
இருக்கும் தரத் சத்துக்ககபயும் அகத்து மில்கரர்கள்
விடரக ரற்றி விட்டுக் ககடசிரக அரிசி ன்ந ததரில்
எரு உருத்கக் தகரடுக்க ரமும் ரட்கடப்லதரன விதி
ந்ரல் சரகனரம் ன்று தின்று முடிக்கின்லநரம்.
தற்றிகரக
ன்லரகன்
சிங்
விசரயிகள்
தன்தடுத்தும் யூரிரவுக்கு ரனிம் ன்ந ததரில்
ஆயிம் ரூதரய் அளிக்க எப்புல் அளித்து உள்பரர். உத்தின்
விகன
றி
விடும்.
ஆணரல்
விசரயிகள்
தரதிக்கதடக்கூடரரம். ஆகல ரனிம் ன்தக
விசரயிகளுக்கு லரிகடரக ங்கி விடுகிநரர்கபரம்.
அரது நீ உத்கத்ரன் தன்தடுத் லண்டும் ன்தது
கநமுகக் கட்டகப. தன்தடுத்ரல் இருந்ரலும்
பிச்சகணயில்கன. கரம் அந் நினத்தில் துவும்
முகபக்கரது. ற்கணல னடரக இருக்கும் நினத்தில்
லதரரு உத்க தகரட்டிணரல் ட்டும் ரன் தயிரின்
தச்கச ன்தகல தரர்க்க முடியும். இந்திரவின்
இற்கக விசரத்க பர்த்ரல் ன்ணரகும்.
தன்ணரட்டு ைரன்கள் ன் லரககண பின்னி ததடல்
டுத்து விடுரர்கள். அர் தரடு அருக்கு.
இப்தடித்ரன் இப்லதரதுள்ப மிணல் ரட்டர் ககயும்.
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ஆயுர்ல ருத்துத்தில் தக கஞ்சிக ரன்கு
விரகப் பிரிக்கிநரர்கள். ணிக்கக்கரண கத்து
சரப்பிடுவ்து முல் சின ரட்கள் கத்து சரப்பிடும் கஞ்சி
கக்கும் அன் ருத்துக் குத்கப் பிரித்துள்பரர்கள்.
அர்கள்
தசரன்ணது
இப்லதரதுள்ப
அரிசியின்
அடிப்தகடயில் அல்ன. கடற்ககயில் விற்கப்தடும்
சுண்டக்கஞ்சி ன்தது கூட இன்னும் கூடுனரகச் சின
ரட்கள் கத்திருந்ரல் அதுல விம்.
இகப் லதரனத்ரன் ரம் அருந்தும் ண்ணீரும்.
ருந்துகளுக்தகல்னரம் ரத்ர என்று உண்டு ன்நரல் அது
ண்ணீர் ட்டும் ரன். ண்ணீரில் இல்னர ருத்துக்
குல இல்கன. னி உடம்புக்கு நீல ஆரம்.
மிணல்
ன்று
தசரல்னக்கூடி
அத்கண
ரது
ததரருட்களும் எரு லச இருப்தது இந்த் ண்ணீர் என்றில்
ட்டும் ரன். ஆணரல் ரம் ரங்கும் ண்ணீரில் உள்ப
அத்கண சத்துக்ககபயும் சுத்ம் ன்ந ததரில் டுத்து
விட்டு ரன் அகப் தரட்டிலில் அகடத்துத் ருகிநரர்கள்.
ண்ணீரின் ந்க் குமும் இருக்கரது. குடித்ரல் ரகம்
கூட அடங்குதில்கன. இந்த் ண்ணீருக்குத் ரன்
மிழ்ரடு ற்லதரது தரடுதட்டுக் தகரண்டுருப்தகப்
தரர்க்கும் லதரது ரன் ஆச்சரிரக இருக்கிநது. ன்நரக
ரசிக்கவும். ருத்ரக இல்கன. கரம் ரம் தசய்
தசய்து தகரண்டுருக்கும் விகபவுககபத் ரன் இப்லதரது
அனுதவித்துக் தகரண்டுருக்கின்லநரம். மிழ்ரட்டில் உள்ப
அசில்விரதிகள் லகபர ற்றும் கர்ரடக ரநினங்ககப
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திரிரகப் தரவித்து முடிந்கக்கும் லகரரளி லம்
லதரட்டுக் தகரண்டுருக்கிநரர்கள். ஆணரல் இந் இண்டு
ரநினங்ககபயும் தரர்த்து மிழ்ரடு கற்றுக் தகரள்ப
லண்டிது ரபம்.
அங்குள்ப அசில்ரதிகளின் எற்றுககப் லதரன
இங்குள்பர்கள் இன்னும் 50 ஆண்டுகள் கழிந்ரலும்
கற்றுக் தகரள்ப ரட்டரர்கள் ன்தது ட்டும் சர்நிச்சம்.
ம்ர்கள் சரவு வீட்டில் கூடக் கரசு தரர்ப்தர்கள்.
ரணத்தில் ஊல் தசய்து கரசு தரர்க்கும் ம்
அசில்ரதிகளிடம்
நீங்கள்
து
தசரன்ணரலும்
டுதடரது..
ஸ்.ம்.கிருஷ்ர அகச்சரக இருந்து தகரண்டு அர்
ரநினத்திற்குச் சரகரக இப்தடிச் தசரல்லிட்டரல? ன்று
அங்கனரய்த்துக்
தகரள்கின்லநரம்.
அப்தடி
அர்
தசரல்னரவிட்டரல் அந் ரநினத்திற்குள் அர் அடி டுத்து
கக்க முடிரது. கரம் திர் கருத்து லதசி விட்டு
உள்லப நுக முடிரது. இடி லதரன விழும் எவ்தரரு
அடியும். அர்கள் ப்லதரகும் சட்ட ன்ந லர்லுக்கரகக்
கூத்துக் கட்டி ஆடிக் தகரண்டுருக்கிநரர்கள் ன்நரலும் ரம்
கரலரி நீக ப்தடிப் தரதுகரக்கின்லநரம் தரியுர?
கரலரி
கனக்கரவிரியில்
உருரகின்நது
ன்தது
அகருக்கும் தரிந்ல. ஆணரல் கர்ரடக அசரங்கம்
இந்க்
கரலரி
நீர்
ரும்
தரகயில்
ந்த்
தரழிற்சரகனககபயும்
தசல்தட
அனுதிக்கல
இல்கன.
நக்குகந
ஏலகணக்கல்
கக்க்கும்
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இப்தடித்ரன். இந்ப் தகுதியில் ஏடி ரும் கரலரி நீக
தன்னீர் ன்று தசரல்னனரம். நீரில் தரர்த்ரல் ம் முகம்
தரியும். ஆணரல் மிழ்ரட்டுக்குள் ந்து விட்டரல் இந்க்
கரலரிக
ம்ர்கள்
கற்தழித்துக்
கந
அடிக்கின்நரர்கள்.
இந் ரர்த்க ழு ருத்தடவில்கன. கரம் ஈலரடு
தக்கம் ருவ்ற்குள் இந்த் ண்ணீர்தடும் தரடு
இருக்கிநல?
உன்ணரன ரன் தகட்லடன். ன்ணரன நீ தகட்டரய் ன்று
திருப்பூரும் ஈலரடும் லதரட்டிக் லதரட்டுக் தகரண்டு ர
முடிர கரக ரறிக் தகரண்டுருக்கிநது. சுற்றியுள்ப
அத்கண
தகுதிகளுக்கும்
இந்
விம்
தவி
தகரண்டுருக்கின்நது.
கரலரி ரும் தரகயில் உள்ப ஸ்ரீங்கப்தட்டிணம்,
ஞ்சன்லகரடு, திருமுக்கூடல் சிபும் லதரன்ந சிறு
கங்கபரக இருக்கட்டும், அல்னது தரககளில் உள்ப ற்ந
சிறு ஊர்கபரக இருக்கட்டும். ந்க் கழிகயும் இந்த்
ண்ணீரில் திநந்து விட முடிரது. கர்ரடக ரநினத்தின்
சட்டம் ன் கடககச் தசய்து விடும். ஆணரல்
திருப்பூருக்குள் இருக்கும் தகரடுகயும், க ததய்து
விட்டரல் சரப்தட்டகந முனரளிகள் தகரண்டரடும்
சந்லரத்கயும் கர கண்கள் லகரடி லண்டும்.
அடித்துக் தகரண்டு ரும் தள்பத்தில் அத்கண சர
நீகயும் திநந்து விட்டு விடனரம் அல்னர? அது ரன்
இங்லக டந்து தகரண்டுருக்கிநது. இகப் லதரனத்ரன்
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மிழ்ரடு முழுக்க உள்ப ஆற்றின் நினம் இருக்கிநது.
கழிவுககபக் தகரட்ட, கழிவுககபக் தகரண்டு லதரய்ச்
லசர்க்க ன்று ரறி ரறி எவ்தரரு ஆற்றின்
சுகரரத்கயும் ரம் தரர்த்து தரர்த்துக் கனித்துக்
தகரண்டுருக்கின்லநரம். .
ரன் ங்கள் கிரத்தில் தரர்த் கண்ரயில் நீர் இல்கன.
நண்டு லதரய்க் கட்டரந்க லதரன இருக்கிநது. சும்ர
இருப்தரர்கபர? அருலக ப்பரட் லதரட முற்சித்துக்
தகரண்டுருக்கிநரர்கள். முடிந் க களி ண் ரண்டி
கட்டரந்க கக்கும் ண் டுத்து விற்தகண க
லைரரக டந்து தகரண்டுருக்கிநது. விசர நினங்ககப
ப்பரட் லதரட்டு விற்ததில் ற்ந ரநினங்ககபத் மிழ்ரடு
ரன் முன்கரக இருக்கும் லதரன.
கரலரி
நீர்
மிழ்ரட்டுக்கு
லண்டும்
ன்று
தசரல்தர்கள் ங்கள் நின நீர் ஆரத்க ப்தடி
கத்துள்பரர்கள் தரியுர? ல் ரஃபிர ன்தது
ன்று
தல்னரயிக்கக்கரண
லகரடிககபத்
ந்து
தகரண்டுருக்கும் கரலனு தசுரக உள்பது. இன்
கரரகத்ரன் கரலரி உள்லப ந்ரலும் கண்
இகக்கும் லத்தில் நண்டு லதரய்விடுகின்நது. நண்டு
லதரண நினங்ககபத் ரண்டி இந்க் கரலரி உள்லப
ருற்குள் தடரதரடு தட்டுத்ரன் ருகின்நது. ரமும்
அடிப்தகட ஆரங்ககபக் கரக்க விரும்புதில்கன. அது
குறித்துக் ககனப்தட க்கு லமும் இருப்ததில்கன.
கரசு தகரடுத்ரல் ண்ணீர் ரும் லதரது ஆதநன்ண
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குபதன்ண கரலரிதன்ண?
கரலரி ஆறு மிழ்ரட்டு ல்கனக்குள் ரும் லதரல
ரூதம் ரநத் தரடங்குகின்நது. லகபர ல்கனயில் உள்ப
லகரழிப்தண்ககள் தகரட்டும் அத்கண கழிவுகளும்
இந் ஆற்றில் ரன் கனக்கப்தடுகின்நது. ஆணரல்
பர்க்கப்தடும் லகரழிகளும் முட்கடகளும் லகபரவுக்குச்
தசல்கின்நது.
இகணத்
தரடர்ந்து
ரல்லகர,
தகம்ப்பரஸ்ட், லதரன்ந தரழிற்சரகனககபத் தரடர்ந்து
அணல் மின்நிகனம் கக்கும் அத்கண நிறுணங்களில்
இருந்து தளிரகும் கழிக சுந்து ருது ரன் இந்க்
கரலரி ரன்.
ரசிக், சூத் லதரன்ந ஊர்கள் கூடப் பின்னுக்குப்
லதரய்விட்டது. ம் லட்டூர் ரன் இந்திரவில்
ரசகடந் கரில் முலிடத்தில் இருக்கிநது. சுற்றுப்புந
தரதுகரப்புக்கு விருது ரங்கி கரகி ஆகனயின் அத்கண
கழிவுகளும் இந் ஆற்றில் ரன் தகரட்டப்தடுகின்நது.
திருப்பூரில் உள்ப சரய்ப்தட்டகந முகனகள் உருரக்கி
தன
சரப்தட்டகநகள்
அத்கணயும்
கரலரி
ழித்டத்தில் ரன் இருக்கிநது. அதிகரரிகள் கண்டு
தகரள்பரல் இருக்கக் கரசு. ரம் கயும் லரசிக்கரல்
இருக்கத் தரகனக்கரட்சி.
லகரவில்ககப விடக் கழிப்தகநக்கு முக்கித்தும்
தகரடுக்க லண்டும் ன்று த்தி அகச்சர் தைய்ரம்
லஷ் தசரன்ண லதரது ததரங்கித் தீர்க்கும் க்கு ன்ண
அருகக இருக்கிநது? லகரவில்ககபக் கூட ரம்
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சுத்ரகர கத்திருக்கின்லநரம்.?
ம்முகட உண்கரண ரழ்க்கக ன்தக அகச்சர்
உர்ந்து ரன் லதசியுள்பரர்.
ரம் ரன் ரம் ரழும் அத்கண இடங்ககபயும்
கழிப்தகநரகத்ரலண
கத்துள்லபரம்.
தரத்கச்
தசய்து தகரண்லட தரத்கக் ககக்க எவ்தரரு
லகரவிலுக்கும் தகடதடுக்கின்லநரம். லகரவிலுக்குள்
உள்லப
இருக்கும்
ஆண்டனும்
அகதிரகச்
சிரித்தடில ம்கப் தரர்த்துக் தகரண்லட ரன்
இருக்கின்நரர்..
வீதி முல் ஆறு கக்கும் அத்கணகயும் ரம் கழிவு
தகரட்டத்ரலண தன்தடுத்துகின்லநரம். கழிப்தகநயில்
ர விரும்பும் ரம் ககயில் தரட்டிகன சுந்து ரலண ஆக
லண்டும்.
இக விட கிழ்ச்சி லண்டுர?
(11.10.2012)
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20.ோற்மத்திற்கு ஆரசப்படு
அணதரண ரக்கரப ததருக்கலப
"ரன் ன் குடும்த ரழ்க்ககக எழுக்கத்துடண ரழ்ந்து
தகரண்டிருப்தன்.
கட்டி
கணவிக்கும்,
ததற்ந
குந்ககளுக்கும் ல்ன கணரக, கப்தணரக ல்ன
முகநயில் ரழ்ந்து தகரண்டிருப்தன். நிரரண
முகநயில் தரழில் தசய்து அசரங்கத்திற்குக் கட்ட
லண்டி
ரிககப
முகநப்தடி
தசலுத்தி
ன்
ரழ்க்ககக
லர்கரண
முகநயில்
டத்திக்
தகரண்டிருப்தன்.
ன்
குடும்தத்திற்குத்
லகரண
ததரருபரரம்
ன்னிகநவு
ததற்றுள்பது.
ங்கள்
லககளும்
ஆகசகளும் மிகக் குகநவு. ங்கள் சந்தில் ரழும்
க்களுக்கு இத்கண ரளும் ன்ணரல் முடிந் தன ல்ன
கரரிங்ககபச் தசய்து தகரண்டிருந்லன். தகி க்கள்
ற்புறுத்லின் கரரக இப்லதரது இந்த் தரகுதிக்கு
ந்க் கட்சியும் சரர லட்தரபரக உங்கள் ரக்குககபக்
லகட்டு
ந்துள்லபன்.
உங்களுக்குப்
ததரய்ரண
ரக்குறுதிகள் துவும் ரும் ண்மில்கன. உங்களுக்கு
இனசங்கள் தகரடுத்து உங்ககபச் லசரம்லதறிரக்கும்
ண்ம் அநலயில்கன. கர்ச்சி அகனக்கரக க்ககபத்
திட்ட லண்டும் ன்தற்கரகத் குதியில்னர ந்
தகயும் இப்லதரது ன்னுடன் அகத்து வில்கன.
முழுக்க முழுக்க உங்கள் சிந்கணயில் உருரக லண்டி
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ரற்நங்ககபயும், அவ்ரறு ரற்நங்கள் உருரணரல்
க்குக் கிகடக்கும் னரதங்ககபயும் விரிப்தல ன்
ண்ம். உங்கள் சந்லகம் துரகயிருந்ரல் ன்னுடன்
க்கம் இல்னரல் உகரடனரம். ன் னிப்தட்ட
ரழ்க்கக முல் இந்த் தரகுதியில் லர்ந்தடுக்கும்
தட்சத்தில் ரன் தசய் நிகணத்திருக்கும் அத்கண
தசல்தரடுககபயும் குறித்து நீங்கள் லகள்வி லகட்கனரம்"
குப்தரக இருக்கிநர? இது லதரன்று எரு லட்தரபர்
லதசிக் தகரண்டு உங்கள் முன்ணரல் ந்ரல் ம் ணதில்
ன்ண லரன்றும். பிகக்கத் தரிரன்? உனகத்கப்
புரிந்து தகரள்பரன்? உச்சி தயில் சூட்டில் மூகப
கும்பி விட்டலர?
இது லதரன்ந அச லகள்விகள் இன்கந சூழ்நிகனயில்
ம் ணதில் உருரது இல்லத. லகனரடுகள்
எவ்தரன்றுக்கும் இன்று கயிலும் இந்திர ன்தது எரு
அதிச ரலட.. இன்னும் தசரல்னப்லதரணரல் ஆச்சரிரண
ரடும் கூட. இத்கண ற்நத்ரழ்வுகள், தரழிகள்,
ங்கள், ைரதிப்பிரிவுகள், குப்தங்கள், லதரரட்டங்கள்,
தகரகன, தகரள்கப, கற்தழிப்புகள், னஞ்சம், ஊல் ன்று
தரடர்ந்து டந்து தகரண்டிருந் லதரது ந்ப் புட்சியும்
டக்கரல் இன்ணமும் ன் இந் க்கள் இத்கண
சகிப்தரபர்கபரக இருக்கிநரர்கள் ன்று உள்ளுக்குள்
லரன்றும்.
த க, க, அன்நரடம் உகத்ரல் ரன் ர
லண்டி ர்க்கம், டுத்ர்க்கம், சற்று ருரணம்
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உள்ப டுத்ர்க்கம், தக்கரன், னரத ட்டத்ரல்
தரதிப்தகடர தக்கரர்கள், ஆட்சி அதிகரத்கத்
தீர்ரனிக்கும் தம் தகடத்ர்கள் ன்று ரபரண
சமூக முண்தரடுகள் உள்ப இந்திரவில் ரட்டின் நினம்
முல் டக்கும் ஊல் கக்கும் ல்னரல ததரிது.
ஆயிம் லதர்கள் எல சத்தில் இநந்ரல் கூட
ைணத்தரககயின் அடிப்தகடயில் க்கு எரு தசய்திரகத்
ரன் இருந்து தரகனக்கின்நது.
இன்று ரம் கரணும் இனசங்கள் லிந் லர்ல்
அறிக்கககள் ரிச்சகன உருரக்குக விடப் ததரது
க்களுக்கு அடிக்கடி லர்ல் க்கூடரர? ன்ந
க்கத்கத் ரன் அதிகதடுத்துகின்நது. கரம் ரம்
திர்தரர்ப்ததும் அதுல ரன்.
ற்லதரது ந் இடத்தில் கச் சந்தித்ரலும் ந்க்
கட்சியின் சரர்தரக ர் நிற்கின்நரர்கள் ன்று லகட்டு
முடித்தும் அரின் தசல்ரக்கு, ததனம், ைரதி ரீதிரண
தனம் லதரன்நற்கந அனசத் தரடங்கி விடுகிநரர்கள்.
லதச்சின் முடிவில் ந்ந் கட்சிகள் ங்கள் தகுதிக்கு ரும்
லதரது ன்தணன்ண ருரர்கள் ன்தகப் தற்றி ஆருடம்
தசரல்னத் தரடங்கி விடுகிநரர்கள். குடும்தத்தில் உள்ப
உறுப்பிணர்ககப ணதில் தகரண்டு ங்களுக்குள் எரு
முடிலரடு இருக்கிநரர்கள். முடிந்கயிலும் அத்கண
கட்சியிலும் ன்ணன்ண ரங்கிக் தகரள்ப ரய்ப்புண்டு
ன்தக ணதிற்குள் தட்டிலிட்டு கத்துக் தகரண்டு
ரரக இருக்கிநரர்கள்.
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ன் இத்கண ரற்நங்கள்?
ற்கணல லர்ந்தடுத்ர் தரகுதிக்கரக ன்ண தசய்ரர்?
ரலிக அடகு கத்து தகஞ்சிக் தகரண்டு ந்து
நின்நரல? இப்லதரது இவ்பவு ததரி தசரத்துக்கு
அதிததிரக இருக்கிநரல? ப்தடிச் சம்தரரித்ரர்? இர்
ப்தடிச் சட்டத்தில் ரட்டரல் இருக்கிநரர்? ங்தகட்ட
ரழ்க்கக ரழ்ந்ன் இப்தடி தட்கம் இல்னரல் ந்து
நிற்கின்நரலண? இகணச் சுற்றிலும் ப்லதரதும் எரு
தட்டிக்கும்தல் சுற்றிக் தகரண்டு கட்டப்தஞ்சரத்து முல்
கரலி தசய்து கக்கும் தசய்து தகரண்டு இருந்ரர்கலப?
லர, இர்ககபத் லர்ந்தடுந்ரல் அடுத் ந்ரண்டும்
க்கு அலரகதிரன்.
ரரது இப்தடி லரசித்துள்பரர்கபர? இல்கன தில
ந்து நிற்கும் லதரது அந் லட்தரபரிடம் லகட்கும்
கரிம் ரன் ருர? ரது? ன்?
கரம் தத்திற்கரக கயும் தசய்னரம் ன்ந
இல்தரண
குரதிசிம்
ததுததுரகப்
தவி
தகரண்டிருக்கிநது. தத்க ட்டுல திதபீடு தசய்யும்
சமூகக் கட்டகப்பு உருரகிக் தகரண்டிருப்தரல் தம்
கத்திருப்தன் த லரக்கிணரகவும், இல்னரன்
ற்கும் னரக்கு இல்னரணரகவும் ஆகிவிட்டரன் .
எரு டுத் ர்க்கம் தரர்கயில் இந்திரவில் ர ந்ப்
பிச்சகணயும் இல்கன. ந் தரழி லண்டுரணரலும்
லதசனரம். இந்திரவின் ந்ப் தகுதிக்கு லண்டுரணலும்
சுந்திரகப் லதரகனரம். ம் ககயில் கரசு இருந்ரல்
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ந்த்
தரழில்
லண்டுரணலும்
தரடங்கனரம்
உருரக்கனரம்
பர்க்கனரம்.
தரத்த்தில்
ரம்
விரும்பும்தடி ரனரம். விகரக முன்லணந க
லண்டுரணரலும் கபக்கனரம். கக்கற்ந தம்
இருந்ரல் சட்டத்தின் சந்து ததரந்துக்ககப உகடக்கனரம்.
எட்டனரம்.
தரர்க்க
தரகனக்கரட்சி
உண்டு.
அழுது
தீர்க்க
தடுந்தரடர் உண்டு. லரசிக்கரல் இருக்க ககச்சுக
கரட்சி உண்டு. இதுவும் லண்டரம் ன்நரல் திகட்ட
திகட்ட திகப்தடக் கரட்சிககப ட்டுல கண்டு களிக்க 24
ணி லமும் ஏடிக் தகரண்டிருக்கும் லசணலும் உண்டு.
அன்
சரியில்கன
ன்று
இனும்,
இன்
தகரள்கபக்கரன் ன்று அனுரய் னரணி தரடும்
தசய்தி தரகுப்புககளும் உண்டு. தன சத்தில் இது
குறித்ல லதசப்தடும் தப்புககளும் உண்டு. இது துவுல
லண்டரம் ன்நரல் நிம்திரண டரஸ்ரர்க் உண்டு.
ஆறுரங்களில் இருதது ரூதரய் கூடக் தகரடுத்து ரங்கிக்
தகரண்டிருக்கும் ததட்லரல் விகன துவும் நிகணவுக்கு
ரது. அச்சமூட்டும் விகனரசி உர்வு அத்கணயும்
நந்து லதரரச்சு. அடித் தகரள்கபயின் ண்ககபக் கூட
ண்த் தரிரல் திககத் திககப்பு கூட ரறிவிட்டது.
ல்னரற்கநயும் விடச் தசரக்கனரல் பீடிக்கு னரட்டரி
அடித்ன் தசரகுசரய் கரரில் னம் ருகப் தற்றி
லரசிக்கக் கூட நிகணப்பு வில்கன. கரம்
இனசத்க திர்தரர்த்து ரர்த் ரழ்க்ககக விட்டு
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விட்டு ன் ருரன்? கத் ருரன் ன்று லரசிப்பு
ட்டுல இந்த் லர்ல் சத்தில் எவ்தரரு
ரக்கரபர்கள் ணதிலும் ஏடிக்தகரண்டிருப்தரல். வீடு
லடி ந்து ருதகணக் தகடுப்தர்ககப அடிக்க ஏங்கும்
கககள் ன்றுல என்று லசரது. கரம் அவ்ரறு
லசக்கூடரது ன்தற்கரகல லதரட்டி லதரட்டுக் தகரண்டு
ஆற்றில் ஏடும் நீக அம்ர நீ தகரஞ்சம் குடி. அய்ர நீ
தகரஞ்சம் குடி ன்று ரற்றி ரற்றிப் தக்கப்தடுத்திரகி
விட்டது.
க்கு லதநன்ண லண்டும் ?
து ரன் இங்கு இல்கன? ல்னரல உண்டு. தரத்த்தில்
ந்ச்
சூழ்நிகனயிலும்
து
குறித்தும்
ஆழ்ந்து
லரசிக்கரல் இருக்க, ன்னிகன நந்து ர கற்றுக்
தகரண்டரல் இந் ரடு குதிரண ரடு ரன்.
லரசித்ரல்
ரன்
ண்கடயிடி.
ஆழ்
ணதில்
உருரகியுள்ப
அழுக்குககபச்
சுண்டிப்
தரர்க்க
விருப்தமில்னரல் ரழும் எவ்தரரு னினிர்ககபப்
லதரனல இது ரன் சரி ன்று ழிடத்தும் கனர்களும்
க்கு அகந்திருப்தரல் ம் ைணரகத்திற்கு ன்றுல
அழிவில்கன.
கரம் ம் ஆகசகள் அதிகம். அற்கரண உகப்புகள்
ன்தது மிகக் குகநவு. ரம் அபவுக்கு அதிகரக
ஆகசப்தடக்கூடரது.
குதிரணர்கள்
க்குத்
கனர்கபரக  லண்டும் ன்று? (21.03.2011)
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21.இை எதுக்கீடு - எடுக் ப்பட்ைலர் ளின் லோழ்க்ர
இன்கந வீண விஞ்ஞரணம் ந் வுகக கூட எரு
ரட்டின் குறிப்பிட்ட இனக்கக ட்டும் ரன் ரக்கும்.
ஆணரல் ம் ன்ந எரு தசரல்கன ட்டும் கத்துக்
தகரண்டு தரத் ரட்கடயும் தற்றிதறி கக்க
முடியும். னிர்கபரல் உருரக்கப்தட்ட விஞ்ஞரணம்
அகருக்கும் ததரதுப்தகடரண பர்ச்சிகத் ந்து.
ஆணரல் இகடல உருரக்கப்தட்ட ங்கலபர இன்று
உனகத்கல அச்சுறுத்திக் தகரண்டுருக்கிநது.
ஆணரல் இந்தி ரடு ட்டும் இந் விசத்திலும்
வித்திரசரணது. ம் ன்ந தசரல்லுக்குண்டரண லுக
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விடச் சரதி ன்ந தசரல்லுக்குத் ரன் இங்கு லிக
அதிகம். சரதி ன்ந இந் எரு ரர்த்கயின் மூனம்
ட்டுல இன்கந இந்திரகல நிகனகுகன
கக்கமுடியும். இந்திரக ஆண்டுக் தகரண்டுருந்
ஆங்கிலனர்களுக்குக் ககடசி கக்கும் ஆட்சி புரி உவி
புரிந்தும் இங்கிருந் சரதி ரன்.
பிரிக்கப்தட்டு இருந்ரர்கள். ககடசி கக்கும் பிரிந்ல
இருந்ரர்கள்.
இன்று
கயிலும்
பிரிந்து
ரன்
இருக்கிநரர்கள். சுந்திம் ரங்கி லதரது கரந்தி தசரன்ண
கணரரிட்டிகளின் உரிகயும் இன்று கயிலும் ந்
ரற்நமும் இல்னரல் அப்தடில ரன் இருக்கிநது.
சரதிகப் தற்றிப் லதசுதர்கள் அடுத்து ஆம்பிப்தது இந்
கணரரிட்டிகளின்
உரிக
ன்தக
இந்தி
அசில்ரதிகபரல் அதிகம் உச்சரிக்கப்தட்டுக் தகரண்லட
ரன் இருக்கிநது. ஆணரல் இற்கநதல்னரம் ற்தநரரு
ததரக்ரன் அணுகுண்டு என்று உண்டு. அது இந்திரவில்
உள்ப சரதிககபப் தற்றிப் லதசுல் ற்றும் சரதிரரிரண
இட எதுக்கீடுககபப் தற்றிப் லதசுல்.
இந்
எதுக்கீடுகளில்
உள்ப
பிற்தடுத்ப்தட்ட,
ரழ்த்ப்தட்ட
தங்குடியிணர்
ற்றும்
சீர்பிணர்
க்களுக்கு எதுக்கப்தட்ட எதுக்கீடு சவிகிங்ககபப் தற்றி
முண்தரடரகப் லதசிணரல் லதரதும். ரலட தற்றிதறித்
தரடங்கும். லதசிரின் கன இருக்கரது. அந் அசில்
கட்சில இல்னரலனல கூடப் லதரய்விடும். சரதிகள்
இல்கனரடி தரப்தர ன்று தசரன்ணர் தரப்தரவுக்கு
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ட்டும் ரன் தசரல்லியிருக்கிநரர் ன்று கக்கில் டுத்துக்
தகரண்டு இன்கந கனர்கள் நந்து விட்டரர்கள்.
சரதி இன்றும் ஆனரக ரபரண விழுதுகளுடன்
ஆலரக்கிரகல இருக்கிநது. இன்று அசில் ன்ந
உம் லதரட்டு பர்த்துக் தகரண்டுருக்கிநரர்கள்.
இன்கந இந்தி அசிலுக்குச் சரதி ரன் உயிர் ரடி.
இந்ச் சரதி ரன் தவிகத் ருகின்நது. ந் தவிக
டுக்க உவுகின்நது. முடிர தவிகத் ந்ல ஆக
லண்டும் நிர்ப்தந்ம் மூனம் ததந முடிகின்நது. இன்
கரரகல சரதிரரிரண எதுக்கீடுககபத் ரண்டி உள்
எதுக்கீடு ன்தது கக்கும் பர்ந்துள்லபரம். இந்தி
கனர்களில் இந்ப் ததரக்ரன் அணுகுண்டின் லல் றி
நின்று தரர்த்ர் முன்ணரள் பிர் விபி.சிங்.
'ண்டல் கமின்' ன்ந ஆயும் பூரங் லதரனல
அக உண்டு இல்கனதன்று ரற்றிக் ககடசியில்
அகல நிகனகுகனவும் கத்துவிட்டது. இன்
கரரகல
ந்
அசில்
கட்சிகளும்
முடிந்கயிலும் இந் எதுக்கீடு விசத்தில் ரகக்
தகரடுத்து புண்ரக்கி தகரள்ப விரும்புதில்கன.
முடிந்கக்கும் றியும் தகரள்ளியில் ண்தய்
ஊற்றுகத் ரன் ல்னரக் கட்சிகளும் இன்று கக்கும்
தசய்து தகரண்டுருக்கிநரர்கள்.
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ஆணரல் உருரக்கப்தட்ட சரதி ரரிரண எதுக்கீடுகள்
இப்லதரக நிகனகயில் உண்கரண தர்களுக்குத்
ரன் தசல்கின்நர?
கணரரிட்டிகளுக்கு
ங்கப்தடும்
உரிர்களுக்குப் தன்தடுகின்நர?

உரிககள்

அப்துல்கனரம் இந்தி ரட்டின் ைணரதிததிரக ஆணது
அரின் னிப்தட்ட திநககளுக்கரக அல்ன. அந்ச்
சத்தில் அசில் கட்சிகளுக்குத் லகப்தட்ட
'கணரரிட்டிகளின் கரனன்' ன்ந தட்டத்திற்கரகல
முன்னிறுத்ப்தட்டரர்.
ந்
ரட்டிலும்
இந்
கணரரிட்டிககபப் தககத்துக் தகரள்ப விரும்புதில்கன.
கரம் லர்ல் சத்தில் இர்களின் ஏட்டு ரன்
முக்கிப் தங்கரற்றுகின்நது.
ஆணரல் அடுத் முகந கரட்சி ரறிது.
கணரரிட்டி ன்ந ரர்த்க ரறி ததண்ணுரிக ன்று
 பிதிதர தரட்டீலுக்கு அடித்து லரகம். இந்திரவில்
உள்ப தவிகளுக்குத் குதி ன்தது முக்கில்ன. சந்ர்ப்த
சூழ்நிகனகள் ரன் முக்கித் லகரக இருக்கிநது.
200

அப்துல்கனரகப் ததரறுத்கயில் எரு விஞ்ஞரனிக்கு
இந்தி ரடு தகரடுத் தகௌம் ன்தரகக் கூட டுத்துக்
தகரள்பனரம். பிதிதரவுக்கு ன்ண குதியிருந்து? அரின்
குதிகத் ரன் அகரும் தரர்த்து விட்டரர்கலப?
ைணரதிததி
ரளிககயில்
சுற்றில்
அடித்
சுண்ரம்புககபத் வி அத்கணயும் தவி கரனம்
முடிந்தும் தட்கப்டரல் ணது வீட்டுக்கு டுத்துக்
தகரண்டு தசன்று விட்டரர்.
ததண்ணுரிகக்கு முன்னுரிக தகரடுக்கின்லநரம் ன்று
தசரன்ணர்கள் ரன் தரரளுன்நத்தில் ததண்களுக்கு
உரி சவிகித்கக் தகரடுக்கவும் றுக்கின்நரர்கள்.
கரனங்கள் ரறும் லதரது கரட்சியும் ரறுகின்நது.
எவ்தரரு
கட்சிகளும்
ங்கள்
தகரள்ககககபப்
புதுப்பித்துக் தகரள்கின்நது.
முன்ணரள் தரப் பிர் சிம்ரவ் ஆட்சி கரனத்தில்
தம்தரயில் கனம் டந்து தகரண்டுருந் லதரது அரல்
அகதிரகல இருக்க முடிந்து. அத்ரனி கலசகயின்
மூனம் இந்திரக  அச்சுறுலுக்கு உரி ரடரக
ரற்றி லதரதும் கூட அகதிரகல இருக்க முடிந்து.
ஆணரல் ஆண்டது கரங்கிஸ். தசய்து தரதி ைணர கட்சி.
கரங்கிஸ் அகதிரகத்ரன் இருந்து. இதுல தரதி
ைணர ஆட்சியில் இருந்ரல் அன் முகல லறு விரக
இருக்கும். கத் தரட்டரலும் அற்கு ச் சரம்
பூசப்தடும்.
இன்று
கயிலும்
அப்தடித்ரன்
லதசப்தடுகின்நது. குைரத் கக்கும்.
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இங்கு ன்ண பிச்சகண? ன்று ரும் தரர்க்க
விரும்புதில்கன. அது ரரல் ன்தது ரன் முக்கிரகப்
தடுகின்நது. அக ப்தடித் லர்ல் சத்தில்
தன்தடுத்ப்தடனரம் ன்ந லரசகண ரன் முன்
கக்கப்தடுகின்நது.
ஆணரல் ந்ப் பிச்சகண ன்நரலும் அக முழுகரகத்
தீர்க்கப்தடுக ரும் விரும்புதினகன. தரதி
ைணர கூட ரங்கள் முழுகரண இந்துத்துர கட்சி ன்று
தசரல்தில்கன.
ரங்கள்
ஆட்சிக்கு
ந்ரல்
கணரரிட்டிகளின்
உரிககளுக்கு முன்னுரிக தகரடுப்லதரம் ன்று ரன்
தரடங்குகிநரர்கள். கரம் தம். இந்திர எரு ச்
சுந்தி ரடு ன்று தசரல்லில ங்கி எளியில் கரட்டும்
உரும் லதரனல தனதும் தரிகின்நது. ரரும்
தளிச்சத்தில் நின்று உக்க லதச முடிர நிகனகக்கு
ந்துள்பது. இது ரன் இன்கந அசில்ரதிகளுக்குப்
தம்தர் தரிசரக இருக்கின்நது.
இந் கணரரிட்டிகளுக்கு உரிக ன்ந லரக்கத்தில் ரன்
தன
சட்டதிட்டங்கள்
கபந்து
தகரடுத்துக்
தகரண்டுருக்கிநது. இன்கந கல்விரணது அலக
கணரரிட்டி நிறுண ததகத் ரங்கிக் தகரண்டு
விரதரரக ரறிவிட்டது.
கரம்
கணரரிட்டி
நிறுணங்கள்
ன்நரலன
அசரங்கத்தின் தரர்க லறுவிரக இருக்கிநது. அதுல
தைரரிட்டி ன்னும் லதரது னிரக இருக்கின்நது.
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சரர னிர்கள் சந்திக்கும் ந்ப் பிச்சகணககபயும்
கணரரிட்டி நிறுணங்கள் திர்தகரள்பத் லகயில்கன.
அகயும் மீறி முகநப்தடி சட்டம் ன் கடககச்
தசய்யும் தட்சத்தில் அற்கு லதநரரு மூனரம் பூசப்தட்டு
லரக்கல லதநரரு திகசயில் தகரண்டு லதரகப்தடும்.
இற்குப் தந்ல தரதி அதிகரரிகள் கண்டும் கரரல்
எதுங்கிப் லதரய்விடுகிநரர்கள்.
இல கணரரிட்டி சரர்தரகத் தரடங்கும் நிறுணங்களில்
த்கண சவிகிம் கணரரிட்டி சமூக க்களுக்கு
முன்னுரிக
தகரடுத்து
ரழ்க்கக
ருகிநரர்கள்.
தட்டிலிட்டு தரர்த்ரல் அர் தச் சம்தரத்தித்திற்கு
ட்டும்
இந்ப்
ததர்ககபப்
தன்தடுத்திக்
தகரண்டுருப்தது புரியும். சரதிலர, லர துரணரலும்
அசில் கனர்களுக்குக் கரலச ரன் கடவுபடர?
இன் தரடர்சசிரகத் ரன் இன்று த்தி அசரங்கத்தின்
அகச்சக ரழ்த்ப்தட்ட க்களின் உரிக ன்ந
லரக்கத்தில் எரு சட்டத்திற்கு அனுதி தகரடுத்துள்பது.
உச்சநீதின்நம் தரடர்ச்சிரக முட்டுக்கட்கட லதரட்டுக்
தகரண்லடயிருக்க,
இந்ப்
தஞ்சரத்தில்
இனி
நீதின்நங்கள் கனயிட லகயில்கன ன்று இந்தி
அசு ணது அசில் சரசண சட்டத்கல ரற்நப்
லதரகின்நது. அரது எதுக்கீடு மூனம் குறிப்பிட்ட
குப்கதச் லசர்ந்ர்கள் அசுதணியில் இன்று ளிரக
நுகந்து விட முடிகின்நது. ரழ்க்ககயில் ற்நர்ககபப்
லதரன அர்களும் சரிசரக உ லண்டும் ன்று
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ரபரண சலுகககள் ங்கப்தட்டு இருக்கிநது.
கல்வி முல் லகனரய்ப்பு கக்கும் அத்கண
துகநகளிலும் இந் இண க்களுக்கரகப் தன சலுகககள்
ங்கப்தட்டு ந்து தகரண்டுருக்கிநது. ஆணரல் பிச்சகண
முடிந்தரடில்கன. இர்கள் தணிபுரியும் அலுனகத்தில்
இர்களின் தவி உர்வு ஆதிக்கச் சரதியிணரல்
டுக்கப்தடுகின்நது ணந லகரரிக்கக நீண்ட ரட்கபரகல
இருந்து ந்து.
உத்திப்பிலச வீண புட்சித்கனவி ரரதிக்கு
இதுதரரு
ஆயுரகவும்
கணரகவும்
இருந்து.
இன்கந சூழ்நிகனயில் அது கட்சி கனகுப்புந
கிடந்ரலும் அல அங்குள்ப தரத் ரழ்த்ப்தட்ட
க்களின் ட்சகரக இருப்தரகப் தப்தப்தடுகின்நது.
ஆணரல் ததரும்தரன்க ததற்று ஆட்சியில் இருந் லதரது
இந் இண க்களுக்கு இர் உருப்தடிரக ன்ண தசய்ரர்
தரியுர? உத்தி பிலசத்தில் அர் ஊதங்கும்
உருரக்கி அர் கட்சியின் சின்ணரண ரகண
சிகனககபத் ரன் கரட்ட முடியும்.
அகத் தரடர்ந்து எவ்தரரு ரநின கட்சிகளும், சரதி
ரீதிரண கட்சிகளும் ரழ்த்ப்தட்டர்களின் கரனன்
ன்ந தட்டத்கப் ததந முடிந்கக்கும் முற்சி டுத்து
ந்து. இன்று அசில் சரசண திட்ட ரறுல் கக்கும்
ந்து நின்றுள்பது. ரழ்த்ப்தட்ட சமூகத்திலிருந்து ந்து
அசுப் தணியில் இருக்கும் எருர் அந்த் துகநயில்
உச்சகட்ட தவி உர்வு கக்கும் ரும் அபவுக்கு
204

உண்டரண
அங்கீகரத்திற்கு
நிகநலற்றி உள்பது.

அனுதி

தகரடுத்து

அரது குறிப்பிட்ட துகநயில் தணிரற்றும் லதரது
அருக்குண்டரண தணி சரர்ந் திநககள் குறித்துக்
ககனப்தடத் லகயில்கன. அர் இன்ண சரதி ன்ந
லரக்கம் என்லந அருக்குப் தவி உர்க ந்து விடும்.
இது ரன் இந்ச் சட்டத்தின் மூனம் கிகடக்கும் தனன்.
அண்ல் அம்லதத்கரர் தரடங்கி கத் தம் இது.
லித் க்களின் கனர் ன்று தகரண்டரடப்தடும் இந்த்
கனர் ததற்ந கல்விறிவு ன்தது அன்கந
கரனகட்டத்தில் நிகணத்ல தரர்க்க முடிர சரகண.
கல்விறிவு ததற்று இருந் லதரதிலும் கூடத் ன்கண
நிகனநிறுத்திக் தகரள்பப் தரடுதட்ட விம் ரன்
குறிப்பிடத்க்கது.
அடக்குமுகந, எடுக்குமுகந, அரணங்கள் அத்கணயும்
ரண்டி ந் சரதித் சரகணகளின் விகபவுககபத் ரன்
இன்று
எடுக்கப்தட்டர்கள்
அத்கண
லதர்களும்
சுகரசிரக அனுதவித்துக் தகரண்டுருக்கிநரர்கள். ஆணரல்
ங்களின் உண்கரண விடுகனதன்தது கல்வியின்
மூனம் ட்டுல ன்தக உர்ந்ர்களின் சவிகிம்
குகநரகல இருக்கிநது.
இந்திர சுந்திம் ததற்று 66 ஆண்டுககபத் ரண்டி
தற்றிகரகக் கடந்து ந்து விட்லடரம்.
இந் 66 ஆண்டுகளில் எவ்தரரு 20 ஆண்டுகபரகக்
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கக்கில் டுத்துக் தகரண்டரலும் இந் இண க்களில்
மூன்று கனமுகநரகக் கல்லூரி கக்கும் ந்ர்கள்
மிகக் குகநல. குடும்தச் சூழ்நிகன, ததரருபரரக்
கரங்கள் ன்று த்கண அடுக்கிப் தரர்த்ரலும் ங்கள்
ரழ்க்ககக அசரங்கம் தகரடுத் ரய்ப்புககபப்
தன்தடுத்தி லலன ந்து இருக்க லண்டும். இன்கந
உண்கரண நிகன ன்ண?
எடுக்கப்தட்ட சரதியில் பிநந்ர் பர்ச்சி ததற்று ததரி
தரழில் அதிதரக இருக்கிநரர். ற்தநரருர் கல்வியின்
மூனம் அசரங்கத்தில் ல்ன தவியில் இருக்கிநரர். எருர்
இல அசரங்கத்தில் ககடநிகன ஊழிரக இருக்கிநரர்.
இது அசரங்கம் தகரடுத் ரய்ப்கத தன்தடுத்தி லலன
ந்ர்கள்.
நிச்சம் இர்களின் ததரருபரர ரழ்க்கக சிநப்தரக
இருப்தலரடு ணது கனமுகநகளின் ரழ்க்கககச்
சரிரண தரகயில் தகரண்டு லதரக முடியும்.
இகப்
லதரனல
கூலி
லகன
தசய்து
தகரண்டுருப்தர்களும், அடிப்தகட சதிகள் அற்ந
இடங்களில் ரழ்ந்து தகரண்டுருப்தர்களும் ணத்
னிரண ரழ்க்கக முகநயில் லதநரரு கூட்டமும்
ரழ்ந்து தகரண்டுருக்கிநது.
இர்களுக்கு இண்டு பிச்சகணகள். ததரருபரர
ரழ்க்ககயும் சுகரக இருக்கரது. ன்கண அடிகப்தடுத்தி
கத்திருப்தர்ககபத் ரண்டியு துவும் தசய்து விட
முடிரது.
ததரும்தரனரண
கிரங்களின்
இன்று
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கயிலும் இது ரன் டந்து தகரண்டுருக்கிநது.
இர்களின் கனமுகநயும் லறுழில தரிரல்
இல தரகயில் ரன் ரழ்ந்ரக லண்டும்.
இது வி இந் எடுக்கப்தட்ட
தகரண்டுருக்கும் டுத் ர்க்கம்.

க்களில்

ரழ்ந்து

லலன தசரன்ண மூன்று கூட்டத்திற்கும் இந் இட எதுக்கீடு
எல ரதிரிரண தரர்கயில் ரன் கக்கப்தடுகின்நது.
அதிகரரியின் கன் ததற்ந எதுக்கீட்டின் கரரக
சதிற்ந குடும்தத்தில் உள்பனுக்கு துவும் லதரய்ச்
லசர்தில்கன. இது வி எரு குடும்தத்தில் ந்து லதர்கள்
இருக்கிநரர்கள் ன்நரல் அர்கள் அத்கண லதர்களுக்கும்
இந் சதிகள் கிகடக்கின்நது. இட எதுக்கீடு மூனம் ததற்ந
ரழ்க்ககத் ம் ன்தக அசரங்கம் கக்கில் டுத்துக்
தகரள்பரது. சரதி ன்தல ல்னர இடங்களிலும்
முன்னிறுத்ப்தடுகின்நது.
ததரருபரர ரீதிரண தங்கீட்கட அல்தடுத் ருக்கும்
ணம் இருப்ததில்கன. தரத்த்தில் முகநப்தடிரண
தங்கீடுகள் இல்கன. லச லண்டிர்களுக்குப் லதரய்ச்
லசவும் இல்கன. மீண்டும் மீண்டும் அல சுல். அல
ரழ்க்கக. அல தகரடுக. ர்க்கப்லதரரட்டத்தின்
அரிச்சுடிரண "சதிரணர்கள் விட்டுத் ருதில்கன.
ரய்ப்பு
கிகடக்கரன்
அடித்துப்
பிடுங்குதும்
றில்கன" ன்கிந நிகனக்குத் ரன் இப்லதரதுள்ப இட
எதுக்கீடு அகத்துச் தசன்று தகரண்டுருக்கிநது.
தள்ளியில் சலுகக, தள்ளி முடித் லதரது கல்லூரியில் லச
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சலுகக. கல்லூரி முடித் லதரது அசு தணியில் லச சலுகக.
தணியில் இருப்தர்களுக்குப் தவி உர்வில் சலுகக.
இப்லதரது கூடுனரகக் குறிப்பிட்ட துகநயில் உச்சத்கத்
தரடும் அபவுக்குப் தணித்திநககளுக்கு அப்தரற்தட்டுத்
னிச் சலுகக.
இன்றும் சரதீ தகரடுக இருக்கின்நது ன்தது றுக்க
முடிர உண்க.
அகப் லதரன அசரங்கம் தகரடுத் சலுககககபப்
தன்தடுத்தி லலன ந்ர்கள் அத்கண லதர்களும்
அர்கள் அகடந் சுந்தித்க ற்நர்களுக்கும்
ருகிநரர்கபர?
குகநந்தட்சம்
ங்கபது
இண
க்களுக்கரகத் ங்கபரல் முடிந் உவிககபச் தசய்து
அடுத்ர் லலனந உவுகின்நரர்கபர ன்தது ரன் இன்று
கயிலும் லகள்விக்குறிரக இருக்கிநது. இன்றும்
தரர்தனீம் ன்ந ரர்த்க இந்திரவில் விடரது துத்தும்
கருப்தரக இருப்தகப் லதரனல உர்தடிப்பில் கரட்டும்
தரதட்சம் ன்ததில் தரடங்கி உள்ளூர் கிரங்களில்
லர்ந்தடுத் லித் தஞ்சரத்துத் கனர்ககபப்
தணிரற்ந விடரல் டுப்தது கக்கும் அங்லகறிக்
தகரண்டு ரன் இருக்கிநது.
உண்கரண கரங்கள் த்கண இருந்ரலும் இதில்
உபவில் கரமும் இருக்கின்நது.
3000 ருடங்கபரக இந்திரவில் டந்து ந் தகரடுக
இது. இன்று கயிலும் னிர்கபரல் ங்ககப ரற்றிக்
தகரள்ப
முடிதில்கன.
ஆண்டரண்டு
கரனரகத்
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ங்ககபப் தரர்த்து ங்கி கூட்டம் இன்று சதிரகத்
ங்ககப ரற்றிக் தகரள்ளும் லதரது உருரண ஆதிக்கதீ
உள்ளுந தகரளுந்து விட்டு றிந்து தகரண்டு ரன்
இருக்கிநது.
ரடரக இருந்ரலும் வீடரக இருந்ரலும் இன்று
ததரருபரரம் ரன் அகணத்கயும் தீர்ரனிக்கின்நது.
தம் இருந்து விட்டரல் தவி ந்து விடுகின்நது. தவி
ந்து விட்டரல் தகக நக்கப்தடுகின்நது. கடந்து
ந் தரகக நக்கும் லதரது ணக்குப் பின்ணரல்
கண்ணீர்
டித்துக்
தகரண்டுருப்தர்கள்
ரும்
ககளுக்குத் தரிதில்கன. சரி, உவிகள் ரன்
தசய்வில்கன
ன்தகக்
கக்கில்
டுத்துக்
தகரண்டரலும் இட எதுக்கீடு சலுககககப அனுதவித்து
லலன ந்ர்களின் ரழ்க்ககலர முற்றிலும் லறு
விரக இருக்கிநது.
தடித்து லலன ருதர்கள் ரும் ரன் இந் இணத்கச்
லசர்ந்ர் ன்று தசரல்லிக் தகரள்ப விரும்புல இல்கன.
முடிந்கக்கும் ன் இடத்க, ன் ரழ்க்கக முகநக
ரற்றிக் தகரள்பத் ரன் விரும்புகிநரர்கள். தடித்ர்கள்,
தடித்துக் தகரண்டுருப்தர்கள், தணியில் லசர்ந்ர்கள்,
ரழ்வில் உர்ந்ர்கள் ன்று தரிந் ட்டத்தின
உள்பர்ககபக் கக்கு டுத்துப் தரர்த்ரல் அர்களின்
உநவிணர்களுக்குக் கூட உவி தசய்ரர்கபரகத்ரன்
இருக்கிநரர்கள்.
ற்ந கரங்ககப விட இது ரன் முழுகரண சுந்திம்
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கிகடக்கரல் இருக்க முக்கிக் கரரக இருக்கின்நது.
சுந்திம் ன்தது தகரடுப்தல்ன. ரன் உர்து. ரன்
உர்ந்க ற்நர்களுக்குக் தகரடுக்கும் லதரது ரன்
அதுதரரு உருரக ரற்நப்தடுகின்நது. உரும் லதரது
ரன் உண்கரண சுந்தித்தின் அருக தரியும்.
உவும் தரிரல் எதுங்கவும் முடிரல் இன்கந
எடுக்கப்தட்டர்களின் பர்ச்சி விலணர கனகரக
இருக்கிநது.
எரு சிகனக உகடத்து விட்டரர்கள் ன்று ழுச்சிலரடு
கூடும் கூட்டம் ங்கள் இடங்களில் உள்ப தள்ளிக்கூடங்கள்
லக ன்தற்கரக அதிக ழுச்சிலரடு லதரரட்டம்
தசய்து குகநரகத்ரன் இருக்கின்நது.
ங்கள் தக்கம் ஏட்டுக்குப் தம் தகரடுக்கவில்கன ன்று
கறிக் தகரண்டு லதட்டி தகரடுப்தர்கள், குதி தரர்த்துத்
ங்கள் கனர்ககபத் லர்ந்தடுப்ததில் ஆர்ம்
கரட்டுதில்கன. லிலரடு அதிகம் ரழ்தர்கள் ரங்கள்
தசய்யும் சிறி ற்றின் லிக அடுத்ப் தன
கனமுகநகளுக்கும்
கடத்ப்தடுகின்நது.
குதிரண
கனர்கள் உருரகரல் லதரணற்கு இதுல முக்கிக்
கரரக இருந்து விடுகின்நது. இன் கரரகல
இன்று
கயிலும்
இந்
க்ககப
தறும்
உர்ச்சிக்கூட்டரகல கத்திருக்க முடிகின்நது.
இன்று கயிலும் இர்களுக்கு எதுக்கப்தட்ட அசரங்க
இடங்கள் ததரும்தரனரண சவிகிம் ருடந்லரறும்
நிப்தப்தடரல் ரன் இருக்கின்நது. கரம் கல்வியில்
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அக்ககநயின்க. கனர்கள் ன்று தசரல்லிக் தகரண்டு
ர் ந்ரலும் ற்றுக் தகரண்டு கண்மூடித் ணரக
ஆவு அளிப்தது ன்தது கக்கும் லதரய்க் தகரண்லட
இருப்தரல் ன்ணனற்ந எரு கனர் கூட இந் இண
க்களுக்கு அகல இல்கன ன்தது ரன் உண்க.
முகநரண குதியுள்பர்களுக்கும் இன் கரரகல
ரய்ப்புகள் றுக்கப்தடுகின்நது.

ரழ்த்ப்தட்ட க்கள் ன்று ததரதுப்ததகடரகச்
தசரல்கின்லநரல வி அற்குள் இருக்கும் அத்கண
பிரிவுகளும் என்றுடன் என்று லசரன னித்னி
தீவுகபரகத் ரன் இருக்கிநரர்கள். அற்குள்ளும் ரன்
ததரின். நீ ணக்கும் கீல ன்ந ஆதிக்க உர்வு ரன்
இன்ணமும் இருக்கிநது. தரர்ப்னீத்கக் லகலி தசய்து
தகரண்லட ங்ககபயும் எரு தரர்ப்னீ தரகயில் ரன்
தகரண்டு லதரய்க் தகரண்டுருக்கிநரர்கள். இந்தி அபவில்,
மிக அபவில் அத்கண ரழ்த்ப்தட்ட க்களின்
கனர்களும் இன்று கயிலும் லதூர்கபரகத்ரன்
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இருக்கிநரர்கள். கனம் உருரற்கும் கரரக
இருப்தர்கள் அத்கண லதர்களும் கனம் அடங்கி
உயிர்தலிக லடிக்ககப் தரர்க்கத்ரன் ருகிநரர்கள்.
அதுகயிலும்
தரதுகரப்தரகத்ரன்
இருக்கிநரர்கள்.
தள்ளிக்கூடப் தரடங்களில் முல் தக்கத்தில் ரம் தரர்த்
தடித் ரிகள் மிக முக்கிரணது.
தீண்டரக தரச் தசல்.
தீண்டரக எரு ததங்குற்நம்.
தீண்டரக எரு னி ன்கற்ந தசல்.
ஆணரல் இப்லதரது டந்து தகரண்டுருக்கும் சூழ்நிகனககப
கத்துப் தரர்க்கும் லதரது இனிலல் இப்தடித்ரன் ழு
லண்டியிருக்கும் லதரலிருக்கு.
தளிற்ந எதுக்கீடு தரச் தசல்,
லகற்ந எதுக்கீடு எரு ததருங்குற்நம்.
குதிரணர்ககப
தசல். (05.09.2012)
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எதுக்குது

னித்ன்கற்ந

22. ர்புரி - லன்முரமயும் லன்மும்
நீங்கள் ரர் தக்கம்?
இன்று ரடுகள் முல் வீடுகள் கக்கும் லகட்கும்
லகள்வியிது?
லரசிக்கக்கூட
அகரசமில்னரல்
ததில்
தசரல்ன
லண்டியிருக்கிநது. தனசம் இது ரன் ரர்த்ம்
ன்தரகச் சரரணதடுத்திக் தகரண்லட ததில் தசரல்ன
லண்டியிருக்கிநது. ஆணரல் சரதி குறித்து ரரிடரது
லகட்டுப் தரருங்க. லரிகடரண ததில் ரது. அர்களின்
உண்கரண முகல அப்லதரது ரன் க்கு தளில
தரியும்.
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எரு னினின் உண்கரண ரூதம் ப்லதரது தரியும்?
அன் லகனயில் லசரும் லதரது தரடங்கும். அன்
திரு ரழ்க்கக தரடங்கும் லதரது உறுதிப்தடும்.
குந்ககள் பரும் லதரது தருலகறும். குந்ககளின்
திரு ரழ்க்ககக்கு முற்சிகள் தரடங்கும் லதரது ரன்
அனில் உள்ப அத்கண மிருகங்களும் தளில தரியும்.
ஆணரல் டந்து முடிந் ர்புரி சரதிக்கனத்தில்
ததண்களும் கூடப் தங்தகடுத்து முடிந்கக்கும்
எவ்தரரு வீடரகச் தசன்று சுருட்டியிருப்தகப் தரர்க்கும்
லதரது ரன் ஆதிக்கம் ன்தகயும் ரண்டி அருதறுப்பு
ன்கிந நிகனக்குத் ள்பப்தட்டு இருக்கிநது.
கடந்து ந் மிர்களின் னரற்றில் இந்ச் சரதி ன்ந
எற்கந ரர்த்கயிணரல் ட்டும் உருரண கனங்களும்,
ரழ்க்கக
இந்ர்கள்,
இநந்து
லதரணர்கள்,
நிர்கதிரக்கப்தட்டு மூகனக்குத் ள்பப்தட்டர்களின்
தட்டிலின் நீபம் அதிகம்.

குறிப்பிட்டுச் தசரல்னப்லதரணரல் மிழ்ரட்டில் கடந் 50
ஆண்டுகளில் ரபரண சிறி ததரி கனங்கள்
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லரன்றிணரலும் தத்து ருடத்திற்கு எரு முகந உருரகும்
அல்னது உருரக்கப்தடும் இந்ச் சரதி ரீதிரண கனங்கள்
அடக்குகநயின் உச்சம் ன்தக விட ஆதிககம் தசலுத்
முடிரர்களின்
ன்த்தின்
டிகரனரகத்ரன்
இருக்கின்நது.
னத்கக் ககத்து எரு னினின் ரயில் ஊற்றி
தகரக்கத்ரிர்களின் ஆழ்ணம் குறித் தரர்கக ரம்
ந் ககயில் டுத்துக் தகரள்ப முடியும்.? ததற்ந கள்
ன்றும் தரரல் லறு சரதியில் திரும் தசய்து
தகரண்ட கரத்திற்கரகல தகரல்னத்துடிக்கும் அந்
கரதரவிக ப்தடி அகப்பீர்கள்?
உங்கள் கட்டுப்தரட்டில் இருக்கும் கயிலும் ணம்
ன்தது எரு ததரக்கிம். ஆணரல் கட்டுத்கபககப
உகடத்து
தளில
திரியும்
லதரது
அதுதரரு
புகததரருள்.
உங்கபரல் முழுகரக உங்கள் ணத்கப் புரிந்து
தகரள்ப முடிரல் லதரணரல் சரகும் கயிலும் னி
டிவில் மிருகத் ன்கலரடு ர லண்டியிருக்கும்.
ஆதிக்கம் தசலுத் விரும்புர்களும், ரய்ப்புககப
திர்தரர்த்து கரத்துக் தகரண்டிருப்தர்களுதண இங்லக
தனரும் அப்தடித்ரன் ரழ்ந்து தகரண்டிருக்கின்நரர்கள்.
சமூகத்தின் முக்கிச் சீழிவுக்கு இர்கலப முக்கிக்
கரரக
இருக்கிநரர்கள்.
தட்டங்கள்,
தவிகள்,
தகௌம் ன்று த்கண விரக தளில தரிந்ரலும்
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சற்று கூர்ந்து கனித்துப் தரருங்கள். அர்கள் ரயிலில்
டியும் த்க்ககந சுகத்தும் அடங்கரர்கபரகத்ரன்
சமூகத்தில் இருக்கிநரர்கள்.
தரடக்கத்தில் உருரண தீண்டரக ன்தன் முழு
அர்த்மும் இப்லதரது முற்றிலும் ரறிப் லதரயுள்பது.
ரறியுள்பல வி உள்லப உள்ப ன்ம் ட்டும்
குகநந்தரடில்கன.
எதுக்கப்தட்டர்கள், எதுங்கி ர லண்டிர்கள் ன்று
அகக்கப்தட்ட அத்கண லதர்களின் சமூக ரழ்க்ககயின்
ன்கயும் இன்று ரறித்ரன் ந்துள்பது. இது ததற்ந
உரிககளிணரல் அல்ன. ரறி ரும் ததரருபரரச்
சூழ்நிகன. இலணரடு விகரக பர்ந்து ரும்
கரக்கல் லதரன்ந கரங்களிணரல் ட்டுல இன்
ல்கனகள் உகடதட்டுக் தகரண்லட லதரகின்நது. ந்ப்
தன்ணரட்டு நிறுணங்களும் சரதி தரர்ப்ததில்கன. அந்
நிறுணங்களில் தணிபுரிகின்நர்களுக்கு உள்லப அந்
ண்ம் இருந்ரலும் ளிதில் உகடத்துவிட முடிகின்நது.
திநக முக்கிம். அர்கள் திர்தரர்க்கும் சம்தபம்
அகவிட முக்கிம்.
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ததரருத்திக் தகரண்டரல் ததரறுகசரலிரக ரழ்ந்ரல்
ரழ்க்ககயின் அடுத்தடிக்கு ளிரக கர்ந்துவிடனரம்.
உண்கரண முழுகரண ரற்நங்கள் இன்ணமும்
ட்டப்தடர நிகனயிலும் கூடப் தனருக்கும் உருரகிக்
தகரண்டிருக்கும்
ரறுல்ககப
ற்றுக்
தகரள்ப
ணமில்கன ன்ததும் உண்கல.
இன் இந்ச் சரதியில் பிநந்ன். இன் இப்தடித்ரன்
இந் ட்டத்திற்குள் ர லண்டும் ன்ந ல்கனக்லகரடு
உகடதடத் தரடங்கி லதரல தனரின் தறுப்பு
அகர தருப்பு லதரனல உள்லபல புககத்
தரடங்கிது.
சரதி
ன்ந
ரர்க
ன்தது
அடித்பரகவும் ததரநரக ன்தது அன் லல்
இருக்கும் தகரடூ தகுதிரகவும் ரநத் தரடங்கிது.
தரடக்கத்தில் உருரண அடிக முகநகள் உருரணற்கு
முக்கிக் கரம் தீண்டரக அல்ன. அடிகககப
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கத்துத் ங்ககப பப்தடுத்திக் தகரள்ப ன்தற்கரக
ட்டுல ன்தக ரம் நிகணவில் கத்திருக்க
லண்டும்.
ததரன்ணரகச, ண் ஆகச ததரருள் ஆகச ப ப
எவ்தரருரின்
முகமும்
தல்லறு
விங்களில்
தளிப்தடத் தரடங்கிது.
அன்று அடிக. இன்று சரதி.
அன்று உரிக ன்ந ரர்த்கல இல்கன. இன்று
இருக்கிநது.
ஆணரல்
அக
திர்தரர்க்கக்கூடரது.
தரத்த்தில்
குறிப்பிட்ட
சினரின்
பர்ச்சிக்கரகக்
குறிப்பிட்ட சமூகம் ன்கண நந்து உகத்துக் தகரண்லட
இருக்க லண்டிது ரன். இது ரன் இற்குள் இருக்கும்
முழுகரக அர்த்ம். தன்ணரட்டு நிறுணங்களுக்கு
பர்ந்து
தகரண்டிருக்கும்
ரடுகள்.
தனப்தட்ட
னிர்களுக்குச் லசரியில் ரழும் னிர்கள். லசரிகள்
உகடதட்டு லசதி ன்ண தரியுர? ன்று லகள்விகள்
ரும்லதரது ரன் கனரக தடிக்கின்நது. இது ரன்
ரம் ததற்ந பர்ச்சிகளிணரல் கிகடத் வித்திரசம்.
ரறிரும் கரக்கல் ரழ்வின் சூத்தித்க
முடிந்கக்கும் உகடத்துக் தகரண்லட ந்ரலும்
ரநல ரட்லடன் ன்தர்கள் இன்று கயிலும்
ததரும்தரன்கரக இருப்தரல் உருரக்கும் ஆத்திம்
ட்டுப்தடுல இல்கன.அதில் எரு கரட்சி ரன் சமீதத்தில்
ரம் கண்ட ர்புரி கனங்கள். எவ்தரருரும்
சரதியிணரல் பிரிக்கப்தட்டு ரழ்ந்ரலும் ததரருபரர
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முன்லணற்நங்கள் சரதியிணரல் ருல்ன. உகப்பும்
லசரும் லதரது ரன் உருரது. இங்லக ரன் பிச்சகண
தரடங்குகின்நது.

ம் முன் கக கட்டி நிற்க லண்டிர்கள் இப்தடி பர்ந்து
விட்டரர்கலப
ன்ந
ஆங்கம்
ரிச்சனரக
ரறி,
ததரறுகயுடன் கூட ன்ரக உருரகி சத்திற்கரகக்
கரத்திருக்க கத்திருக்கின்நது. லடித்லடி எவ்தரரு
முகநயும் இந் க்களின் ரழ்க்கக சூகநகரற்றில்
சிக்கிரக ரற்நப்தட்டுக் தகரண்லட ருகின்நது.
ததரருபரரப் தரர்கயில் ரம் தரர்க்கும் ககள்
தக்கரன் ன்ந இந் இரு பிரிகப் லதரன ற்தநரரு
பிரிவும் இல்தரகல எவ்தரரு கரனகட்டத்திலும்
லரன்றிக் தகரண்லட ரன் இருக்கிநது. சமூகத்தில் ஆதிக்கம்
தசலுத்துதர்கள், தசலுத் முடிரர்கள்.
இந் இண்டு லகரட்டுக்குள் ரன் எவ்தரருரும் ர
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லண்டியிருக்கிநது. சரதி ன்தது எரு முனரம் லதரனப்
பூசப்தட்டு
அற்கு
தவ்லறு
கரங்கள்
கற்பிக்கப்தட்டுக் தகரண்லட ப்தடுகின்நது.
தரதிப்பு ன்தது எரு தக்கம் ட்டும் உருரல்ன.
கனப்புத் திருங்கள் இது லதரன்ந கனத்திற்குக்
கரம் ன்று தசரன்ணரலும் சமூகச் சீர்லகட்கடயும்
இர்கள் உருரக்குகிநரர்கப ன்தநரரு று தக்க
கரமும் ரம் ஆரக உள்ரங்க லண்டும்.
மிட்டில ரழ்க்கக ரழ்ந்து தகரண்டிருப்தர்களும்,
மிட்டித்ரன் தரர் தரர்க்கனரம் ன்ந தசரல்லும் இந் இரு
பிரிவு க்களும் முடிந்கக்கும் ங்கள் தக்கம் உள்ப
நிரங்ககப டுத்து கத்துக் தகரண்லட ரன்
இருக்கிநரர்கள்.
உண்கரண
கரங்கள்
துரக
இருந்ரலும்
உள்ளுக்குள் இருப்தது தரத்த்தில் ததரருபரரம்
சரர்ந்து ரன் ன்று க்குத் தரிந்ரலும் ம்ரல் ற்றுக்
தகரள்பமுடிதில்கன. ன்நரகச் சமூகத்க உற்றுக்
கனித்துப் தரருங்கள். ததரருபரர ரீதிரக பர்ந்
னிர்கள் வீட்டில் டக்கும் திருங்களில் ஆதிக்கம்
தசலுத்துது சரதி அல்ன.
தம் ரன் பிரணரக இருக்கிநது. இந்ப் தம் ரன்
ககடசி கயிலும் அகணத்கயும் தீர்ரனிக்கின்நது.
சரதிகள் குறித்து நீங்கள் ரரிடம் லண்டுரணரலும் லதசிப்
தரருங்கள். எரு இழுகலரடு ரன் ததில் ரும்.
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தடித்ர், தண்தரபர், ரலும் தரிந்ர், ங்ககபக்
கடந்ர், இகந றுப்பு தகரள்ககலரடு ரழ்ந்து
தகரண்டிருப்தர் ன்று த்கண ட்டங்ககப உகடத்து
ரழ்ந்ரலும் உள்ளூ லரதரரு முகனயில் இந்ச் சரதி
குறித் ண்ங்கள் எவ்தரருக்குள்ளும் இருக்கத்ரன்
தசய்கின்நது. சினருக்கு ரக, சினருக்குக் கரரக.
தனருக்கும் சீழ் பிடித் புண்ரக இருக்கிநது. ஆற்நவும்
தரிரல் அகற்நவும் முடிரல் அஸ்த்கலரடு ரன்
எவ்தரருரும் ரழ்ந்து தகரண்டிருக்கிநரர்கள்.

இங்லக எவ்தரரும் விரும்பில ரன் இந்ச் சரதி
பர்ந்து, பர்கின்நது. பர்ந்து தகரண்லட இருக்கவும்
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லதரகின்நது. உண்கரண கரங்ககப நீங்கள் உத்து
லதச முடிரது. கரம் நீங்கள் ஏங்கப்தட்டப்தடுவீர்கள்
அல்னது எழிக்கப்தடுவீர்கள்.
சமீதத்தில் ர்புரியில் டந் கனதன்தது ம்கப்
ததரறுத்கயிலும் எரு நிகழ்வு. இன்னும் சின ரங்கள்
கழிந்ரல் ஆர.. அந்க் கரல் திருத் ம்ததிங்க
ரலண... ன்று அடுத்ச் தசய்திக்கு ரண்டிவிடுலரம்.
மிழ்ரட்டில் கடந் 50 ஆண்டுகபரக டந் எவ்தரரு
சரதி ரீதிரண கனங்களும் இப்தடித்ரன் நக்கப்தட்டு
கநக்கப்தட்டுக் தகரண்லட ருகின்நது.
இந்க்
கனத்திணரல்
ததரருபரர
ரீதிரகப்
தரதிக்கப்தட்டர்கள் மீண்டு ருற்குச் சிறிது கரனம்
ரன் பிடிக்கும். ஆணரல் உருரக்கப்தட்ட மிட்டல் ரன்
இங்லக முக்கிரகப் லதசப்தட லண்டும் ன்று
லரன்றுகின்நது.
சரதிகள் குறித்துப் லதசும் லதரது இங்கு எவ்தரருரும்
உருரண னரற்கந, உருரக்கிர்ககப ட்டும் ரன்
லதச விரும்புகிநரர்கள். ஆணரல் தல்னரம் விரும்பி
ககடபிடிக்கின்நரர்கள் ன்தகப் தற்றி நந்தும் கூடப்
லதசுதில்கன. இன்று கயிலும் நீ இப்தடித்ரன்
ககடபிடித்ல ஆக லண்டும் ன்று கட்டரப்தடுத்தி
அக அடுத்க் கட்டத்திற்கு கர்த்திக் தகரண்டு
ருதர்கள் ரர்? இந்ச் சரதிகப் தற்றிப் லதசுதர்கள்
நரல் குறிப்பிடும் எரு ரர்த்க ரன் பிரணிம்.
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ஆணரல் இந்ச் சரதி லக ரக்கி விழுதுகள்
விடுபவிற்கு பர்த்து ரர்? இன்று கரய் கனிரகப்
பூத்துக் குலுங்குகயும், கணரகத் ண்ணீர் ஊற்றி
தரதுகரத்துக் தகரண்டிருப்ததும் ரர்?
ர்ரசிம்
த்துங்கள்
இந்க்
தகரடுககள்
உருரக்கிது ன்று தசரல்தர்களின் குடும்தத்தில்
தரர்த்ரல் அந்த் த்தும் தசரன்ண பூகை புணஸ்கரங்கள்
ன்று
கணலைரரக
எரு
ரழ்க்கக
ரழ்ந்து
தகரண்டிருப்தது தரியும்.
க்குக் கிகடத் ழிகரட்டிகள் அத்கண லதர்களின்
குடும்தப்
ததண்கள்
பின்தற்றும்
இகநயில்
த்துங்ககபத் டுக்க முடிரல் சமூகத்கத் திருத்
நிகணக்கும்
சமூகப்
லதரரளிககபத்
ரன்
ரம்
ததற்றுள்லபரம். அர்களின் ரர்த்கககப ம்பித் ரன்
இன்று தரதிக்கப்தட்டு ரழும் க்களின் ரழ்க்கக அன
நிகனக்குத் ள்பப்தடுகின்நது. அறிவுககள் ன்தது கரனம்
கரனரக அடுத்ர்களுக்கு ட்டும் ரலண?
சரங்கள் உதி மூன்று துருங்ககப அனசி கரப்லதரட
லண்டும்.
ஆன்மீகம், அசில், ரற்நம் லண்டும் ன்று எவ்தரரு
கரனகட்டத்திலும் லதரரடிக் தகரண்டிருக்கும் சமூகப்
லதரரளிகள்
இன்கந சூழ்நிகனயில் மிழ்ரட்டில் உள்ப ஆன்மீகம்
சம்ந்தட்ட
டங்கள்
அகணத்தும்
தகர
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ஆன்மீகரதிகளிடம் சிக்கி ரனும் ரத் தரிரல்
டங்கள் உருரக்கி தகரள்கககப் பின்தற்ந ழியும்
தரிரல் அநக்கட்டகப ன்ந ததரில் ரன் டந்து
தகரண்டு இருக்கிநது. எவ்தரரு டங்களும் ன்ண
தசய்து? ன்ண தசய்து தகரண்டிருக்கிநது ன்று
தரர்த்தீர்கலபரணரல் ககடசியில் அது அசிங்க கககளின்
உச்சகட்டரகத்ரன் இருக்கிநது.
ம் ன்ந ததரில் உருரக்கப்தட்ட பிரிவிகணககப
ரற்ந லண்டும் ன்ந ண்ம் இருப்ததில்கன.
அடித்ட்டு க்களின் ரழ்க்கக குறித் அக்ககநயில்கன.
தம் தகடத்ர்களின் தத்கக் தகரண்டு ந்து
தகரட்ட லண்டி எரு கிட்டங்கிரகத்ரன் ற்லதரக
அகணத்து டங்களும் தசல்தட்டுக் தகரண்டிருக்கின்நண.
எவ்தரரு டத்திற்கும் எவ்தரரு தகரள்கக. தின்று
தகரழுத்து ப்தத்லரடு ரழ்ந்து தகரண்டுருக்கும்
இர்களின்
ரழ்க்ககயில்
எடுக்கப்தட்டர்களின்
ரழ்க்கக ன்தது கநக்கப்தட்ட என்று அல்னது நந்து
லதரண என்று.
க்களிகடல பிரிவிகணகள் ரளுக்கு ரள் ப ப
இது லதரன்ந டங்கள் இன்று கயிலும் லுவிந்து
தகரண்டிருப்தது கண்கூடு. ஆணரல் அந் டத்தின்
கனகப் ததரறுப்பில் இருக்கும் ருக்கும் இது குறித்
அக்ககநயில்கன. பிரிவிகணகள் பத்ரலண தசய்யும்.
ப பத்ரன் இர்களின் ரழ்க்ககயும் சதிரக
இருக்கும். .
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ல்னர க்களும் டத்திற்குள் நுகந்து விட்டரல் அற்குப்
ததர் சந்கக்கூடரக ரறிவிடும் ன்தது இர்களின்
அகசக்கமுடிர ண்ரக இருப்தரல் இன்று
கயிலும் சத்தில் உள்ப அத்கண டங்களிலும்
லதரடப்தடுகின்ந சரம்பிரணி புககயில் தரர்ப்தகப்
லதரன
எவ்தரன்றும்
ங்கனரகத்
தரிகின்நது.
ல்னரங்களிலும் இப்தடித்ரன் இருக்கின்நது.
இன்று இன் மூனம் ஆரம் லடுதர்கள் முல் இகண
கத்து அசில் தசய்யும் அசில்ரதிகள் கக்கும்
ஏங்கி முங்கும் ந்க் தகரள்ககக்குப் பின்ணரலும் ஆத்
ரீதிரண புரில் இருக்கிநது ன்தக ம்புகிறீர்கபர?
அசில் மூனம் குக்கப்தட்ட தகரள்ககயில் மூனம்
கிகடக்க
லண்டி
உரிககளும்
முழுகரகக்
கிகடத்தரடில்கன.
கிகடத்ரலும்
தறுலண
கண்துகடப்தரக
இருப்தரல்
உண்கரண
நீதி
கிகடப்தற்குள்
தரதிக்கப்தட்ட
எவ்தரருரும்
தலனரகம் தசல்து ரன் டந்து தகரண்டிருக்கிநது.
அசில் ன்ந லதரர்க்கபத்தில் எவ்தரரு முகநயும்
தககடக்கரய்
லதரனல
இந்
இண
க்கள்
டத்ப்தடுகிநரர்கள். உரிகககபப் தற்றிப் லதசக்கூடரது.
புரிந்து தகரள்பக்கூடரது ன்தரகத்ரன் எவ்தரரு
முகநயும் கணரகக் கரய் கர்த்ப்தடுகின்நது. அற்குள்
அடுத் ஆட்சி ந்து விடும். றுதடியும் பூஜ்த்தில் இருந்து
தரடங்கும். ஆணரல் ரஜ்ஜித்க ஆப ந்ர்கள் ர
லடிக்கக நிகழ்த்திக் கரட்டுலரடு அர்களும் எதுங்கி
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விடுகிநரர்கள்.
ஆணரல் இந் இண்டுக்கும் அப்தரற்தட்ட சமூகப்
லதரரளிகள், சரதி சங்கங்கள், சரதி கனர்கள் ன்று
ருகின்ந, உருரகின்ந அத்கண லதர்களும் கரனப்
லதரக்கில்
அசில்
ன்ந
தள்பத்தில்
வி
லண்டிர்கபரகத்ரன்
அர்களின்
தம்
முடிகின்நது.
இருதது ஆண்டுகளுக்கு முன்ணரல் றுக்கப்தட்ட தன
உரிககள் குறித்து இப்லதரது லதசரது முடிகின்நது.
ஆணரல் அந் உரிககள் றுக்கப்தடும் லதரது குறிப்பிட்ட
சினரிடம் ரன் இந் இண க்கள் ங்ககப அடகு கக்க
லண்டியிருக்கிநது. அர்களும் ங்களின் சு னரத
அசில் பர்ச்சிக ணதில் தகரண்லட எவ்தரரு
முகநயும் தந்ரடி இந் க்ககபப் தரரப குழியில்
ள்ளிக் தகரண்லடயிருக்கிநரர்கள்.
ததரருள் தசய்ப் தகு ன்நரர்கள்.
எருனின் ததரருபரரம் ன்தது அது தறுலண
ததரருள் சரர்ந் விசம் ட்டுல்ன.
உங்கள் ரழ்க்கககத் தீர்ரனிக்ககூடிது.
உரிகககப உங்கள் அருலக கப்தது.
கண் அகசவில் கரரிம் தசய் முடியும் ன்று உ
கப்தது. ல்கனககபத் கர்த்து றி கப்தது.
ஆணரல் முகநப்தடிரண ததரருபரர பர்ச்சி ன்தது
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அது கல்விலரடு லசர்ந் எரு கூட்டுக் கனகரக
இருக்கும் தட்சத்தில் ரன் நீடித்து நிற்க முடிகின்நது.
ற்லதரக சமூகத்தில் உருரக்கப்தட்டுள்ப சமூகப்
தரதுகரப்பு சட்டங்களின் மூனம் ரும் ந் இடத்கயும்
அகட முடியும்.
ழிதங்கும் முள் தரககபரல் இருந் ரழ்க்கக இன்று
ரறியுள்பது. இன்ணமும் புநக்கணிப்பு ன்தது தன
இடங்களில் இருந் லதரதிலும் அது த்கண ரகபக்கு
இருக்கும் ன்தது எரு ததரி லகள்விக்குறி.
எருன் முகநப்தடிரண ததற்ந கல்வி ன்தது ந்
அபவுக்குத் ன்கணயும் ரன் சரர்ந் சமூகத்கயும்
உர்த்தும் ன்தற்கு அண்ல் அம்லதத்கரர் ரன் மிகச்
சிநந் உரம்.
ங்களுகட
ரழ்க்ககயில்
ரங்கள்
அணியும்
ஆகடககபக் குறியீடரக ரற்றிர்கள் இண்டு லதர்கள்.
எருர் கரத்ர கரந்தி.
அடித்ட்டு க்களும் ரனும் சம் ன்தகப் லதரனக்
ககடசிக் கரனம் கக்கும் அர் உடுத்தி உகடகள்
மூனம் இந்ச் சமூகத்திற்குக் குறியீடரக விபங்கிணரர்.
ரங்களும் லகரட் சூட் லதரட்டு கரன் லதரன ர
முடியும் ன்தக உர்த்திக் கரட்டிணரர் அண்ல்
அம்லதத்கரர்.
ககடசி கக்கும் அர் தட்டதரடுகள் அதிகம் ன்நரலும்
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இன்று இந் இண க்கள் அனுதவிக்கும் அத்கண
உரிககளும் அர் தரடங்கி கத் தத்தில்
கிகடத் தனலண ஆகும்.
ரம்
உரிகககபப்
தற்றி
ட்டுல
லதச
விரும்புகின்லநரம். ஆணரல் அற்கு ப்தடி உகக்க
லண்டும் ன்தகப் தற்றி நந்தும் கூடப் லதச
விரும்புதில்கன.
மூன்று கனமுகநக்கு முன்ணரல் ரடரர் இண க்கள்
இன்று அகடந்துள்ப உரிககள் ன்தது அர்கள் ததற்ந
கல்வி தகரடுத் ததரருபரர பர்ச்சில ஆகும்.
லகபரவில் ஈர ன்ந இணத்க ப்தடி சுக்கி எதுக்கி
கத்திருந்ரர்கள் ன்தக னரற்கநப் புட்டிப்
தரர்த்ரல் தரியும். ஆணரல் ரரகுரு உருரக்கி
கல்விக்கூடங்கள், றுனர்ச்சிப் தரககள் இன்கந
பர்ச்சியின் அச்சரரக இருக்கிநது. உண்கரண
அக்ககநரண கனர்கள் லரன்நரகக்கும் இங்லக
துவும் ரநப்லதரதில்கன.
கரம் முகநப்தடிரண பர்ச்சி ன்தது கல்வி
தரடங்கி
கப்தது.
அன்
மூனம்
உருரகும்
ததரருபரர பர்ச்சில நிகனப்தடுத்தும். தரத்
எற்றுகல உனகத்கக் கனிக்க கக்கும்.
இன்று எடுக்கப்தட்டர்கள், ரழ்த்ப்தட்டர்களின்,
தங்குடியிணர், சீர்பிணர்களின் ண்ணிக்கக ட்டும்
நூற்றுக்கும் லலன. அக விட முக்கிம் ரன் உன்கண
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விட லனரணன்
இருக்கிநது.

ன்ந

த்தும்

இற்குள்ளும்

ஆயித்தட்டு தரர்கக்ள் அசிங்கரண பிரிவிகணகள்.
இனக்லக
இல்னர
தண்த்தின்
தரகரகத்ரன்
தரிகின்நது. எடுக்கப்தட்ட, ரழ்த்ப்தட்ட இணத்தில்
இருந்து
லலனறி
ந்ர்கள்
ரும்
ன்கண
தளிக்கரட்டிக் தகரள்பல விரும்புதில்கன.
முடிந்கக்கும் எதுங்கிவிடல விரும்புகின்நரர்கள்.
உருப்தடிரணர்கள் எதுக்கி நிற்க எழுக்கற்நர்கள் ரன்
கனர்கபரக உருதடுக்கின்நரர்கள். இர்கள் மூனம்
உருரக்கப்டும் எவ்தரரு விசங்களும் இறுதியில்
சண்கட சச்சவுகளில் ரன் முடிகின்நது. அகண நிறுத்
தசரல். ரனும் நிறுத்துகின்லநன் ன்லந லலும் லலும்
ன்ம் பர்ந்து தகரண்லட ரன் இருக்கின்நது.
ககடசிரகப் தரதிக்கப்தடுதும் அப்தரவிகலப.
ஆதிக்கம் தசலுத்துதர்களின் ணதில் உள்ப பிடிரணம்
ன்தது ங்ககப விட்டு தசன்று தகரண்டிருக்கின்நல
ன்தன் தளிப்தரடு ரன் ன்ம். இந் ன்த்க
அகடகரத்து அகடகரத்து அடுத்டுத்து கர்த்திக் தகரண்லட
ருகின்நரர்கள். 2000 ருடங்கள் தகரடுக்க விரும்தரல்
கத்திருந் உரிகககப 66 ருடங்களுக்குள் ததற்று
விடுது ளிரண கரரிர?
இன்கந
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லதரரட்டங்களின்

தனன்கள்

இந்த்

கனமுகநக்குக் கிகடக்கரல் லதரகனரம். ஆணரல் இன்று
சிந்க்கூடி த்மும் உகப்பும் அடுத்த் கனமுகநக்கு
உ லண்டுரணரல் உண்கரண கல்வியின் மூனம்
ததரருள் தசய்ப் தகு. ததரருள் இல்கனலல்
இவ்வுனகம் உங்களுக்கு இல்கன.
முன்லணந லண்டும் ன்ததும் ப்தடிரது ம்க
இந்ச் சமூகத்தின் தரர்கயில் எரு தகௌ னிணரக
ரற்றிக் தகரள்ப லண்டும் ன்லந எவ்தரருரும்
ஆபரய் தநந்து தகரண்லடயிருக்கிநரர்கள். லருக்கு லர்
நின்று லதரரடுக விட்டு ததரி ரடுகள் கூட தளில
ந்து விட்டது. ததரருபரரத்தில் கக க ன்ந
லரக்கத்தில் ரன் இன்று எவ்தரரு உரிககளும்
லதசப்தடுகின்நது.
ரம்
புழுதியில்
ரழுல
விரும்புகின்லநரம் ன்னும் லதரது அர்கள் ம்கப்
புட்டி விகபரடல விரும்புரர்கள். கல்வி ன்தது
லகள்வி லகட்க உவும். ஆணரல் கயும் இர்கள் லகட்டு
விடக்கூடரது ன்தற்கரகத்ரன் கல்விகத் வி
ற்நற்கநப் தற்றி இங்லக அகணரும் லதசுகின்நரர்கள்.
முட்டுக்கட்கடகள் ரன் இங்லக தனருக்கும் தடிக்கல்னரக
ரறுகின்நது. ரம் ம்கச் சுதரிலசரகண தசய்
லண்டி லமும் கூட. (27.11.2012)
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23.சோதிப் கபோங் லில் சத்துலச் சர்க் ர.
கபம் 1
அன் ன் தசரந் ஊருக்கு அருலக உள்ப கிரத்தில்
ட்டரம் குப்பு க தடித்து விட்டு என்தரம் குப்பு
ங்கள் ஊரில் உள்ப லல் நிகனப் தள்ளியில் ந்து
லசர்ந்ரன்.
அன் அப்தர அம்ர இருருல அசு ஊழிர்கள். இது
வி அர்களுக்கு நினங்கள் லரட்டங்கள் ன்று
அதரிரண தம் இருந்து. நக்குகந சமூக
அந்ஸ்த்தில் இருரும் எல நிகனயில் இருந்லரம்.
தள்ளிக்கூடப் தக்கம் ன்நலதரதிலும் குறுகி கரனத்தில்
மிக தருக்கரகப் தகி ன்கணத் லடுதர்கள் அன்
வீட்டிலும், அகணத் லடுதர்கள் ன் வீட்டிலும் ந்து
தரர்க்கும் அபவிற்கு ஈருடல் ஏருயிரகப் தகிலணரம்.
தத்ரம் குப்பில் ரன் ததற்ந திப்ததண்கள் 65
சவிகிம். அன் ததற்நது 66 சவிகிம். அருலக உள்ப
அகப்தர தரழில் நுட்த கல்லூரியில் ங்கள் தசட்டில்
ன்னுடன் 15 லதர்கள் விண்ப்பித்து இருந்ரர்கள்.
அப்லதரது தரலிதடக்னிக் ன்நரல் மிக உர்ந் தகௌம்
சரர்ந் தடிப்பு.
ஆணரல் ங்களுடன் தடித் முற்தட்ட குப்கதச் லசர்ந்
எருனுக்கு ட்டும் அங்லக இடம் கிகடத்து. அன்
ததற்ந திப்ததண்கள் 440. ணக்கு நினக புரிந்து விட்டது.
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டக்தகன்று அல தள்ளியில் ததிலணரரம் குப்பில்
நுகந்து இல்புக்கு ந்து விட்லடன். ஆணரல் இகணக்
கரவில்கன. ரனும் நந்து விட்லடன்.
ப்லதரதும் லதரன ரகன லகபயில் ங்கள்
வீட்டுக்கருலக
உள்ப
தரனத்தில்
கூட்டரளிகலபரடு
உட்கரர்ந்திருந் லதரது கரக்கி லதண்ட் கரக்கி சட்கட, புதுச்
கசக்கிள், கசக்கிளின் உள்லப தன கருவிகள் ன்று கத்து
கசக்கிகப ஏட்டிக் தகரண்டு ந்ன் ரங்கள்
உட்கரர்ந்திருந் தரனத்தின் லல் எற்கநக் கரகன கத்து
எரு வில்னன் சிரிப்பு சிரிக்க ணக்கு விப்தரக இருந்து.
ணக்குப் புரிந்து விட்டது.
இனுக்கும் தரலிதடக்னிக்கில் சீட் கிகடத்து விட்டது
ன்று தரிந்து தகரண்டு ரழ்த்து தசரன்லணன். அன்
ட்டுல்ன. அணது ம்பிக்கும் அடுத் ருடம் அல
கல்லூரியில் சீட் கிகடக்க ன் ணதிற்கு கிழ்ச்சிரகல
இருந்து. ணக்கு லறுவிரக அப்லதரது லரசிக்கத்
தரிவில்கன. ப்தடிலர திநகயின் அடிப்தகடயில்
கிகடத்து இருக்கும் லதரன ன்று ணதில் கத்திருந்லன்.
இல லதரன அர்கள் குடும்தத்தில் அணது ங்ககயும்
தரடர்ந்து ந் ருடத்தில் +2 முடித்து விட்டுப் பி.ஈ சீட்டு
கிகடத்துப் தடித்துக் தகரண்டு இருந்ரர்.
இர்கபது ந்க மிக மிகக் கண்டிப்தரணர். ரன் முல்
முனரக அர்கள் வீட்டுக்குச் தசன்ந லதரது ங்கள்
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குடும்தத்க ன்நரகத் தரிந் கரத்ரல் ரன்
வீட்டுக்குள் ங்லக லண்டுரணரலும் தசல்ன அனுதி
கிகடத்து. குறிப்பிட்ட சினர் ட்டும் வீட்டுக்கு 
முடியும். ததரும்தரலும் ப்லதரதும் லதரன அருலக இருந்
புளிய்ந்லரப்பில் ரன் ற்ந அத்கண லதர்களும்
கூடுலரம். கரம் அன் அப்தர டக்தகன்று ரக
இருந்ரலும் கக நீட்டி விடும் தக்கம் உள்பர். அத்துடன்
தகரஞ்சம் கூடச் சங்கடப்தடரல் மூஞ்சிக்லக லரக
ரகரிகமின்றி க லண்டுரணரலும் லதசி விடுரர்.
அணது ங்கககப் பி ஈ தடிக்கும்
விடுதியிலனல லசர்த்து இருந்ரர்கள்.

கல்லூரி

ரழ்க்கக ஏடிக்தகரண்டிருந்து.
ரன் கல்லூரி முடித்து ஊக விட்டு தளில ந்து
விட்லடன். ஊருக்குச் தசல்லும் லதரது அகணப் தரர்க்கச்
தசன்ந லதரதிலும் தடித் தடிப்கத அனும் அன்
ம்பியும் முழுகரக முடிக்க முடிரல் தளில ந்து
தசரந் தரழில் ரன் தசய்து தகரண்டிருந்ரர்கள்.
கரம் ணப்தரடம் தசய்து தள்ளியில் ரங்கி
திப்ததண்கள் கல்லூரியில் டுதடவில்கன. இன்று
கக்கும் தரக்கி உள்ப தரடங்ககப அர்கபரல்
முடிக்கவில்கன.
இது க்கு முக்கில்ன. அணது ங்கககயின்
ரழ்க்ககயில் டந் சம்தங்கள் ரன் ணக்குப் தன
உண்கககபப் பின்ணரல் புரிகத்து.
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கல்லூரியில் தடித் ங்கக அங்லக உடன் தடித் எருக
கரல் தசய்து தகரண்டிருக்கும் விசங்கள் வீட்டுக்கு ந்து
லச வீலட தகரந்ளித்துக் தகரண்டிருந்து. கரம் அந்ப்
கதன் ரழ்த்ப்தட்ட குப்கதச் லசர்ந்ன். இது அசல்
புசனரக ங்கள் வீட்டுக்கு கல்  ன்னிடம்
லகட்டரர்கள். ணக்கு என்றும் புரிவில்கன. அன்று
ததரிரண சிந்கணகலபர சமூக லறுதரடுகள் குறித்
சிந்கணகலபர அன்று லரசிக்கத் தரிவில்கன.
ஆணரல் ண்தன் வீட்டுக்குச் தசல்லும் லதரதல்னரம்
எருவிரண
அசரரரண
சூழ்நிகன
அங்லக
நினவுகப் தனமுகந கனித்து இருக்கின்லநன்.
திருப்பூரில் இருந்து ஊருக்குச் தசன்நரல் கட்டரம் அன்
வீட்டுக்குச் தசல்லும் தக்கத்க உகட ணக்கு
எவ்தரரு முகநயும் அன் வீட்டுக்கு தசன்நவுடன்
ன்கண லகரக அகத்துக் தகரண்டு தக்கத்தில் உள்ப
புளிந்லரப்பிற்கு அகத்து ந்து விடுரன்.
ணக்குப் புரிவில்கன.
ப்லதரதும் அன் அப்தர அம்ர ன்னுடன் ன்நரகப்
லதசுரர்கள். அர்கள் ன்கணத் விர்ப்ததும் கண்கூடரகத்
தரிந்து.
எரு ரள் உண்க தளில ந்து.
ரன் தசன்ந லதரதல்னரம் அங்லக எரு அகநயில் அன்
ங்ககக அகடத்து கத்திருந்து ணக்குப் பின்ணரளில்
ரன் தரிந்து. அடித்துத் துகத்திருந்ரர்கள்.
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குடும்தத்திணரல் ங்ககயின் பிடிரத்க ரற்ந
முடிவில்கன. ககடசிரகத் ப்புச் தசய் ரட்லடன்
ன்று உறுதி தரழி தசரல்லிவிட்டுப் தரிட்கச ட்டும்
ழுதிவிட்டு ருகின்லநன் ன்று தசரல்லிவிட்டுச்
தசன்நர் தரிட்கச ழுரல் இருரும் தசன்று ததிவு
திரும் தசய்து தகரண்டரர்கள்.
அந்ப் கதனின் அப்தர ரசில்ரர் தணியில் இருந்
கரத்ரல் இர்கபரல் அற்கு லல் என்று தசய்
முடிவில்கன.
கன முழுகி விட்லடரம் ன்று அறிவித்து விட்டரர்கள்.
அதிகரண தசரத்துக்கள் இருப்தரல் ங்கக மூனம்
பின்ணரல் பிச்சகண ந்து விடக்கூடரது ன்தரல் அது
சரர்ந் தன டடிக்ககககபயும் தசய்ரர்கள். குறிப்தரக
ன் ண்தனின் ம்பி அந் விசத்தில் அதி தீவிரகச்
தசல்தட்டரன்.
அசரகக் குடும்தத்தில் ன் ண்தனுக்கும் அன்
ம்பிக்கும் எல ரளில் திரும் டந்து. சதிரண
குடும்தம்,
ந்
ததண்களும்
அசுப்தணியில்
இருப்தர்கள். .
கரனப்லதரக்கில் ன் ண்தன் ட்டும் ன் ங்ககலரடு
ததுரக வீட்டுக்குத் தரிரல் தரடர்கத உருரக்கி
கத்திருந்ரன். அதுவும் வீட்டுக்குத் தரி ம்பி
மூனம் ரபரண பிச்சகணகள்.
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ண்தன் வீட்டில் உள்பர்களின் ன்கககப ரற்ந
முடிரல் தட்டும் தடரல் இன்றும் ங்ககலரடு
தரடர்பில் இருக்கின்நரன்.
இன்று ண்தனின் ங்ககயும், அர் கரலித் தரும்
முழுகரகப் தடித்து முடித்து ல்ன உர்ந் நிகனயில்
உள்ப தவியில் இருக்கின்நரர்கள். அர்களுக்குப் பிநந்
இண்டு குந்கககபயும் ரழ்த்ப்தட்ட சமூகம் ன்று
அசரங்கத்தில் சரன்றிழ் ரங்கி அர்களும் இன்று
ருத்துத் துகநயிலும், கட்டிட டிகப்தரபர்
துகநயிலும் கனக்கிக் தகரண்டு இருக்கின்நரர்கள்.
இன்று கயிலும் ண்தனின் ங்ககக்குக் குடும்தலரடு
தரடர்லத
இல்னரல்
லதரய்விட்டது.
ஆணரல்
ப்தடிரது தரடர்கத உருரக்கிக் தகரண்டு விடனரம்
ன்று ண்தனின் ங்ககயும் லரதரரு ககயில்
லதரரடிக் தகரண்டு இருக்கின்நரர்.
இதில் ன்ண
லண்டுல?

சிநப்பு

ன்று

உங்களுக்குத்

லரன்ந

ணது சரதீத்க இன்று கக்கும் உர்த்திப் பிடிக்கும்
அன்
அப்தர
ணது
மூன்று
குந்ககளுக்கும்
தரடக்கத்தில் தசய் எரு கரரிம் ரன் முக்கிரணது.
எவ்தரரு சரதியிலும் தன பிரிவுகள் உண்டு.
அதிலும் நுணுக்கங்கள் ககந உடு. எரு சின்ண
உரம் மூனம் இக விபக்குகின்லநன். ரக்கர், ரயுடு
ன்நரல் க்குத் தரியும். ஆணரல் இற்குள்ளும் தன
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பிரிவுகள் உண்டு.
எவ்தரரு பிரிவும் எரு னித்தீவுகள்.
இல லதரன எவ்தரரு சரதியிலும் குனம், லகரத்திம்
ன்கிநரர்கள். ரட்டுக்லகரட்கட கத்ரர் ன்நரல்
ததரதுரகச் தசட்டிரர் ன்ந எரு பிரிவில் ந்து
விடுகின்நது. ஆணரல் ந்ச் சரமிக நீங்க கும்புடுறீங்க
ன்ந கிகபதிகள் பிரிகின்நது. இது லதரகச் தசட்டிரர்
ன்நரல் அதிலும் தன தசட்டிரர்கள் உள்பண.
இக இங்லக குறிப்பிடக் கரம் ண்தனின் அப்தர
தசய் கரரிம் ரக்கர் ன்ந ரர்த்க முன்ணரல் கரட்டு
ன்று லசர்த்து கரட்டு ரக்கரக ரற்றி விட அது ஸ்டி
ன்ந பிரிவுக்குச் தசன்று விட அசரங்கத்தின் கவு அகன
திநந்து விடுகின்நது. இப்தடிச் தசய்து ரன் திப்ததண்கள்
குகநரகப் ததற்ந மூகயும் கல்லூரியில் லசர்த்து
இருக்கின்நரர். .
நக்குகந தத்து ருடங்கள் கழித்துத் ரன் இதில்
தசரல்னப்தட்ட தன விசங்கள் ன் கரதுக்கு ந்து.
இது குறித்து அன் தசரன்ணதும் இல்கன.
ரனும் லகட்டுக் தகரண்டதும் இல்கன.
கபம் 2
அனும் ன் தருங்கி ண்தன் ரன். என்தது, தத்ரம்
குப்பில் முல் ததஞ்சில் உள்ப ரன்கு லதர்களில்
இனும் ன்னுடன் ரன் இருந்ரன். இனும் அருலக
237

உள்ப கிரத்தில் இருந்து ரன் தள்ளிக்கு ந்து தகரண்டு
இருந்ரன். அப்தர லகரவில் குருக்கள் லகனயில்
இருந்ரர்.
கிரத்துக் லகரவில் ன்தரல் ருரணம் மிக மிகக்
குகநவு.
அன்
உகடகள்,
டடிக்கக
ன்று
அத்கணயிலும் அனின் ழ்க ன்நரகல தரியும்.
ஆணரல் கயும் தளில கரட்டிக் தகரள்ப ரட்டரன்.
முற்தட்ட குப்பில் இருந்ரலும் ங்களுக்கு அத்கண
தகட்ட கரரிங்ககபயும் கற்று ந்ன். ஆணரல் ரய்ச்
தசரல்லில் ட்டும் ரன் வீன். ந்த் நரண தக்கம்
தக்கமும் தசல்ன ரட்டரன். தடிப்பில் சுரர் கம் ரன்.
குடும்தச் சூழ்நிகனயின் கரரகப் தத்ரம் குப்பு
முடிந்வுடன் குடும்தத்தின் றுககப் லதரக்க அன்
லலகரட்கட ஸ்ரவில் உள்ப டி யில் லதரய்ச்
லசர்ந்ரன். பிட்டர் துகநயில் தடிப்தரகச் தசரன்ணரன்.
தன கரனம் அகணப் தரர்க்க முடிவில்கன.
இண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் கரகக்குடியில் உள்ப
தசக்கரகன தகுதியில் எரு லதக்கரி ககடயின் உள்லப
தசல்ன கரக ஏரக நிறுத்திவிட்டு குந்கககப உள்லப
அகத்துக் தகரண்டு தசன்ந லதரது எருர் ந்து ன்கண
அகடரபம் தரிகின்நர? ன்று ன்னிடம் லகட்க
குப்தத்துடன் தரிவில்கனல ன்லநன்.
ததர் தசரல்லி ரன் ரன்டர? ன்நரன்.
திககத்துப் லதரய்விட்லடன்.
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சது உள்பன் நக்குகந அறுதது து
லரற்நத்க ததற்று இருந்ரன். அருகில் இருந் லதரூந்து
நிறுத்த்தில் அணது குடும்தமும் இருந்து. அர்ககப
அகத்துக் தகரண்டு ககடக்கு உள்லப தரத்ரகச்
தசன்று அனுடன் நக்குகந எரு ணி லம் லதசிக்
தகரண்டிருந்து இப்லதரதும் ணதில் தரரக உள்பது.
ண்தன்
ஆள்
லரஞ்சரணரக
இருப்தரலண
வி
லகனகளுக்கு அஞ்சும் ஆளில்கன. டி யில் பிட்டர்
முடித்து விட்டு முகநப்தடி எரு ருடம் தயிற்சி ல்னரம்
டுத்து விட்டு நிறுணங்களில் லகன லகட்டுச் தசல்லும்
லதரது அகண எவ்தரரு வித்ரசரண பிச்சகணகளும்
ரக்கி டுரந கத்துள்பது.
ம்தர நீதல்னரம் இந் லகனக்கு ர்லந? உங்களுங்க
இதுக்தகல்னரம் னரயிக்கு தட ரட்டரங்கப்தர? ன்று
எவ்தரருரும் அகனக்கழிக்கத் தரடங்கியுள்பணர்.
அணது தள்ளிக்கூட ரற்றுச் சரன்றிழில் உள்ப சரதிப்
ததர் கரட்டிக் தகரடுக்க அகக் கரட்டரல் அனுத
அடிப்தகடயில் தகரஞ்சம் சின இடங்களில் லகன
தரர்த்துள்பரன்.
இனும்
விடரல்
தன
ககயில்
முற்சித்துக்
தகரண்டிருக்க, லகன தரடங்க உள்லப நுகந்ரல்
சட்கடகக் கட்டி விட்டு லறு சட்கட லதரட
தரடங்கும் லதரது இன் உடம்பில் இருந் பூணூல்
தரர்த்து
அங்லகயிருப்தர்கள்
ஆரய்ச்சிகத்
தரடங்குரர்கள். ககடசிரக இகண எதுக்கத் தரடங்க
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எவ்தரரு
விரண
பிச்சகணகளும்
உருரகக்
குறிப்பிட்ட கரனக் கட்டத்திற்கு லல் லதரரட முடிரல்
ஊரில் உள்ப லகரவில் லகனயில் கணம் தசலுத்
தரடங்கியுள்பரன்.
திரும் ஆகி குந்ககள்  லலும் ததரருபரரச்
சிக்கல்கள் விரிகடத் திருத்திற்குக் கரத்திருக்கும்
ங்கககள்
ன்று
அழுத்ம்
அதிகரகிக்
தகரண்லடயிருந்து. இகடல தரடர்ச்சிரக அப்தர,
அம்ர இருருல இநந்து விட ரன்கு தக்க கககளும்
எல சத்தில் ரக்குகப் லதரனத் திக்குமுக்கரடத்தில்
ரட்டிக் தகரண்டரன்.
இப்லதரது அன் தரர்த்துக் தகரண்டு இருக்கும் லகன
இநப்தர்களுக்குக் கரரிம் தசய்யும் லகனகள்.
"சுற்றியுள்ப கிரத்தில் ரரது இநந்ரல் ரன் ங்கள்
ரழ்க்கக நிம்திரக இருக்கும்" ன்று அன் தசரன்ண
லதரது திருப்பூர் திரும்பும் கக்கும் ன் ணம் நிகன
தகரள்பரல் வித்து.
கபம் 3
வீட்டில் குந்ககள் தூங்கும் லதரது ரன் அர்கபது
உகரடல் தரடங்கும். மூரில் எருர் தடுத்வுடன்
தூங்கி விடுரர். இருர் சரிரண ரடிகள். அதிலும்
எருருக்குப் லதச்சு முடிற்குள் கக நீண்டு விடும்.
உள்லப அனநல் சப்ம் லகட்தக ரன் கண்டு
தகரள்பரல் கணினியில் ன் லகனயில் கணம்
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தசலுத்தி தரர்த்துக் தகரண்டுருப்லதன்.
உள்லப சககநயில் இவின் இறுதி லகனயில்
இருக்கும் கணவி ஏடி கப்சிப் ததன்று அகதி நினவும்.
அதுவும் தகரஞ்ச லம் ரன். றுதடியும் சரரணம் ஆகி
அர்களின் உகரடல் மீண்டும் தரடங்கும்.
ரன் கனித்துக் தகரண்லட இருப்லதன். கனயிடுது
இல்கன.
ப்லதரதும்
லதரன
அன்று
இருரும்
லதசிக்
தகரண்டிருந்ர்கள் கிறிஸ்து, இஸ்னரமி ங்ககபப்
தற்றிப் லதசிக் தகரண்டு இருந்ரர்கள். அப்லதரது ரன்
தரர்த்துக் தகரண்டிருந் ன் லகனக நிறுத்தி விட்டு
அர்களின்
உகரடகன
கூர்ந்து
கனித்துக்
தகரண்டிருந்லன்.
திடீதன்று இருரும் ந்து எல சத்தில் ன்னிடம்
எற்றுகரக ந்து நின்நரர்கள்.
அல்னர ன்நரல் ரருப்தர? ன்று எருர் லகட்க அதுவும்
சரமி ரன் ன்லநன்.
அப்புநம் துக்கு சு ன்று ற்தநரருர் லகட்க அதுவும்
இன்லணரரு சரமி ரன் ன்லநன்.
அப்த ரம் இந்து த்திலன ன் இத்கண சரமிகள்? ன்று
விடரல் இருரும் எல சத்தில் லகட்க அங்க
அங்களுக்கு ந் உரும் பிடிக்குலர அக கத்துக்
தகரண்டு கும்பிடுகின்நரர்கள் ன்று ததரத்ரம் ததரதுரக
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அடித்து விட்லடன்.
அப்புநம் துக்கு ம் ணசு ரன் முல் சரமின்னு நீங்க
தசரல்றீங்க? ன்று லற்தகரண்டு அர்கள் லகள்வி ழுப்த
இருந்ர்கள் அம்ரகப் தரர்த்தும் உள்லப தசன்று
விட்டரர்கள்.
கடந் இண்டு ருடங்கபரகத்ரன் மூருக்கும் ங்கள்
குறித்து அன் வித்திரசங்கள் குறித்துப் புரித்
தரடங்கியுள்பது. இருதது துக்கு லல் ணக்கு
உருரண புரில்கள் இர்களுக்குப் தத்து தில்
தரடங்கியுள்பது.
குப்தகநயில் ரற்று த் லரழிர்கள் அர்கபது
தண்டிகக திணத்ன்று தகரண்டு ரும் திண்தண்டங்கள்,
அர்களுடன் உகரடும் விம் லதரன்நககள் இந் 
லறுதரடுககபக் தகரஞ்சம் தகரஞ்சரக அறிமுகம் தசய்து
தகரண்டு இருக்கின்நது.
ல்னலகபரக இர்கள் தடிக்கும் தள்ளியில் இது
லதரன்ந  ரச்சரிங்கள் உள்ப லறுதரடுககப
ஊக்குவிப்ததில்கன ன்ந லதரதிலும் லரதரரு
ககயில் இர்களின் அனுதங்கள் இர்களுக்குள்
இருக்கும் ம் சரர்ந் லகள்விகளுக்குப் ததில் கிகடத்துக்
தகரண்லட இருக்கின்நது.
இந் நிமிடம் கக்கும் இர்களுக்குச் சரதி ன்ந தசரல்
அறிமுகம் ஆகவில்கன ன்தது கூடுல் கல்.
கடந் இண்டு ஆண்டுகபரகப் தள்ளியில் சரதிச் சரன்றிழ்
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லண்டும் ன்று இர்கபது கடரியில் ழுதி ழுதி
அனுப்பி லதரதிலும் ரன் இன்று கயிலும் தகரண்டு
லதரய்க் தகரடுக்கவில்கன.
குப்தரசிரிர் லரிகடரக கத்தும் ன்கணக்
லகட்டரர். "ன்ண சரர், ரர் ரலர ந்து தகரடுத்துட்டு
லதரயிட்டரங்க. உங்களுக்தகன்ண சரர்?" ன்று கயிலும்
கச்சிரகப் லதசி லதரதும் கூட இதுகயிலும்
தகரடுக்க வில்கன. அர் ரர் ரலர ன்று லகட்டற்குப்
பின் சின லகற்ந சரச்சரங்கள் உள்பது. அது அது
தரர்கயில் உள்ப வித்திரசங்கள்.
ங்கள் குடும்தப் பின்புனம் தற்றி குப்தரசிரிருக்கு
தரியும் ன்தரல் கூடுல் உரிகயுடன் லதசி லதரதும்
தள்ளி ரறும் லதரது ரலண லகப்தடும். அது
கயிலும் ததரறுத்திருங்க ன்று சிரித்துச் சரளித்து ந்து
விடுலன்.
வீட்டில் கத்திப் தரர்த்துக் கரரிம் ஆகவில்கன ன்ந
நிகனயில் இப்லதரது கத்துகக் குகநத்து தகஞ்சத்
தரடங்கியுள்பரர்.
"ரது பிச்சகணயின்னு ந்ர ரன் ரன் ததரறுப்பு.
ககனப்தடரல " ன்று தசரன்ணற்குப் பிநகு இப்லதரது
அந் விசரக ன்கண ச்சரிப்ததில்கன.
த்கண கரனம் இப்தடித் ள்ளிப் லதரட முடியும்? ன்தது
ததரி லகள்விக்குறி ன்ந லதரதிலும் ணக்குள்ளும்
சின்ணச் சின்ண ஆகசகள் இருக்கத்ரன் தசய்கின்நது.
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முல்ன் தடத்தில் ருகப் லதரன ரலர எரு
புண்ணிரன் ரன்கு ன்று பிரித்து கத்து இந்ச் சரதிப்
ததர்கள் தளில தரிரல் உருரக்க ருரணர
ன்ந கடமுகநயில் சரத்திப்தடர தன கணவுககப
கத்து ரன் ரழ்ந்து தகரண்டிருக்கின்லநன்.
ப்லதரதும்
ன்னுகட
ரழ்க்ககப்
தத்தில்
எவ்தரரு கரனகட்டத்திலும் சமூகம் விதித்துள்ப சின்ணச்
சின்ணக் லகரடுககபத் ரண்டுகயும், அழிப்தகயும்
ன் க்கரக கத்துள்லபன். சின ல்கனககப முடிந்
கக்கும் மீறிப் தரர்ப்ததுமுண்டு. . இது ந் அபவுக்குச்
சரத்திப்தடும் ன்தது ணக்குத் தரிவில்கன.
ஆன்மீகம் ன்தக உண்கரகல மிக அகரக
தருங்கிப் தரர்த் கரனமும் உண்டு. அக விட்டு வினகி
நிற்கும் கரனத்திற்குள்ளும் ந்துள்லபன்.
து குறித்தும் விர்சிப்ததில்கன. எவ்தரன்றும் அர்
ணம் சரர்ந், அனுதங்கள் சரர்ந் தடிப்பிகணகள்
ன்ததில் கணரக இருக்கின்லநன். ஆணரல் ன் முன்
டக்கும் எவ்தரரு நிகழ்வுககபயும் ததிரக்கி விட
லண்டும் ன்ததில் கணரக இருக்கின்லநன்.
அது ன் கருத்ரகத்ரன் இருக்கும். ற்நர்களுக்குப்
பிடிக்க லண்டும் ன்று அசிமில்கன. தத்ரயிம்
புத்கங்கள் ர விசங்கள் ரம் ரழ்வில் டக்கும் எரு
சிறி அனுதம் ந்து விடும் ன்ததில் உறுதிரக
இருக்கின்லநன். ந் நிகனயிலும் சனணற்ந லணரநிகன
ரன்
லக
ன்தக
அடிப்தகட
கருத்ரக
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கத்துள்லபன்.
இது
சரத்திப்தடுர?
முற்சித்துப் தரர்க்கனரல? ன்லதன்.

ன்நரல்

ணது திருப்பூர் நிறுண அனுதங்களில் இங்குள்ப ந்
நிறுணமும் இஸ்னரமிர்ககப ற்றுக் தகரள்தில்கன.
அப்தடில இருந் லதரதிலும் அடிட்ட லகனகளில் மிக
மிகக் குகநரண சவிகித்தில் ரன் இருக்கின்நரர்கள்.
ன்ணரல் ததரறுக்க முடிரல் எரு முகந எரு
முனரளியிடம் முகநயிட்ட லதரது "அர்கள் லறு ரம்
லறு" ன்று ததரதுரக முடித்து கத்து விட்டரர்.
விபம்தங்கள்
தகரடுத்து
லமுகத்
லர்வுக்கு
விண்ப்தங்கள் ரும் லதரல இந் டிகட்டல்
கண்களுக்குத் தரிரல் டத்ப்தடுகின்நது ன்ததும்
உண்க.
கிறிஸ்துச்
சமூகத்தில்
உள்பர்களுக்குப்
ததரி
அபவுக்குப் பிச்சகணகள் இல்னர லதரதும் இன்றும் தி
மூனம்
ரீஷி
மூனம்
ஆரய்வ்தில்
கணரக
இருக்கின்நரர்கள். ததரி தவிகளில் ணது சமூகம்
சரர்ந்ர்கள், உநவுககப கத்துக் தகரள்தில் ரன்
அகணரும் கணரக இருக்கின்நரர்கள்.
ஆணரல் இந் இண்டு சமூகம் தரத்ரகப் தரர்க்கும்
லதரது எதுங்கித்ரன் இருக்கின்நது. சமூக நீலரட்டத்தில்
அதிக அபவு என்றிக முடிவில்கன. ஆணரல்
தரழினரபர் ர்க்கத்தில் இந்ப் தரகுதரடு இல்கன. ற்ந
இடங்களில்
ப்தடிலர?
இங்கு
நிச்சம்
அந்
லறுதரடுகள் இல்கன.
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கணரரிட்டி சமூகத்திற்கு த்கணலர னத்திட்டங்கள்
இருந்
லதரதிலும்
அது
குறிப்பிட்ட
சினரின்
கதகளுக்குத்ரன் இன்று க தசன்று தகரண்டு
இருக்கின்நது.
இட எதுக்கீடு மூனம் எடுக்கப்தட்டர்கள் லலன ந்து
தகரண்டு இருப்தது தரிவில்கனர ன்று லகட்டரல்
அதுவும் முகநற்ந ழியில் தனன் அகடதர்ககபத்ரன்
லதரய்ச் லசர்ந்து தகரண்டு இருக்கின்நது.
இங்லக துவும் லதசமுடிரது. லதசவும் கூடரது.
தரதிக்கப்தட்டர்களும், தரதிக்கப்தட்டுக் தகரண்டிருப்
தர்களும் தஸ்தம் அம்பிக்ககககபச் சுந்தடில
ரன் இருக்கின்நரர்கள். தளில கரட்ட முடிர
ன்த்க துப்த முடிரல் டுரறிக் தகரண்டு ரன்
இருக்கின்நரர்கள்.
தன இடங்களில் தௌண சரட்சிரக எவ்தரன்கநயும்
தரர்த்துக் தகரண்லட இருக்கின்லநன். ஆணரல் ந்
நிகனயில் ணக்கு இந்ச் சரதீம் இதுகயிலும்
தீண்டிதில்கன.
ஆணரல் தீண்டி தரதிக்கப்தடுர்களுக்கு அலுனக ரீதிரக
ன் ல்கன கக்கும் தசன்று உவி தகரண்டு ரன்
இருக்கின்லநன்.
"ததரிரர் ரன் ன் உண்கரண கடவுள்" ன்று
தசரல்கின்ந
உங்கள்
தரடர்பில்
உள்ப
ண்தர்ககப,பிதல்ங்ககப இப்லதரது உங்கள் நிகணவில்
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தகரண்டு ரருங்கள். அர்கள் குடும்தத்தில் உள்பர்கள்
அத்கண லதர்களும் திவ்ரகச் சரமி கும்பிட்டுக்
தகரண்டுருப்தரர்கள். கரம் லகட்டரல் அது அர்கபது
னிப்தட்ட உரிக. இது ன் னிப்தட்ட தகரள்கக
ன்தரர்கள்.
வீட்கடல திருத் முடிரன் ன் ரட்கடப் தற்றி
த்கப் தற்றிச் சரதிகப் தற்றிப் லதச லண்டும்? ழு
லண்டும்? லதரண ததிவில் ழுதி ருத்துர் ரரஸ்
அர்கள் இந் நிமிடம் தளில ந்து விட்டரர்.
ப்லதரதும் லதரன அர் "ன் கடன் தணி தசய்து
கிடப்தல" ன்று ரன் தசல்தடப் லதரகின்நரர்.
இல தர..கர க ககனஞர், தைனலிர ன்று ரறி
ரறி ரன் பர்த்ரர்கள். அப்லதரது ல்லனரருக்கும்
இருந் ரய் ன்ந உறுப்புப் பின்ணரல் லதரய்க் கிடந்து.
ர கட்சி ன்று முத்திக குத்ப்தட்ட தர.ை.க.
கட்சிக இங்குள்ப அத்கண கட்சிகளும் ஆரித்லரடு
அகச்சகயிலும் இடம் பிடித்துப் தன புதி
த்துங்கள் தசரன்ணரர்கள். அர்கள் ரன் இன்று லந்தி
லரடிக லறுவிரகச் தசரல்கின்நரர்கள்.
தகரகன தசய்கண விடக் தகரகனக்கு உடந்கரக
இருந்கணயும் து இ.பி.லகர சட்டம் கடுகரண
தரர்கயில்
ரன்
தரர்க்கின்நது.
ஆணரல்
ரம்
அகணத்கயும் நந்து விடத் ரரக இருப்தரல்
கட்சிகளின் தகரள்கக ன்தது லர்ல் அறிக்ககக்கரக
ட்டுல ன்கிந ரீதியில் ரற்நம் ததற்றுள்பது.
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ஆதிக்கச் சரதியிணர் இணச் சுத்திகரிப்புச் தசய்து லதரன
இந் அபவுக்கு அக்கிம் தசய்னரர? ன்று லகள்வி
ரும் லதரது ற்தநரரு லகள்வி உங்களுக்கு 
லண்டுல? ன் திருரபனும் கிருஷ்சரமியும்
என்று லசர்ந்து எரு கூட்டகப்பு உருரக்கனரல?
எடுக்கப்தட்ட, ரழ்த்ப்தட்ட, தங்குடியிணர், சீர்பிணர்
ன்று சமூகத்ரல் கரனம் கரனரக ஞ்சிக்கப்தட்ட
அத்கண லதர்ககப என்று திட்டி "தரருங்கப்தர
இனிலனரது ர அத்கண லதர்களும் எற்றுகரக
இருந் சமூக நீதிகப் ததந லண்டும்" ன்று தசரல்ன
லண்டரர?
தசய் முடியுர?
இல்கன இண்டு தக்கமும் இர்ககபச் தசய்த்ரன்
விடுரர்கபர? இருரின் கனயும் அர்கள் உடம்பில்
இருக்கரது.
அங்லகயும்
பிச்சகண.
அற்குள்ளும்
ஆயிதத்தட்டுப் பிரிவிகணகள். எருகக் கண்டரல்
ற்தநரருருக்கு ஆகரது. ணக்குக் கீல ரன் நீ ன்று
ரற்றி ரற்றி உள்ளூந ததரங்கும் ன்த்தின் தளிப்தரடு
இங்லக ட்டுல்ன. எவ்தரரு சரதிக்குள்ளும், அன்
கிகபப்பிரிவுக்குள்ளும் தந்து தட்டு நிற்கின்நது. இது
இன்று லற்நல்ன.
பூட்டனுக்குப் பூட்டதடன்ணல்னரம் உன்று லதரய்ப்
லதரரட
முடிரல்
ண்லரடு
ண்ரகிப்
லதரணர்ககபச் சரித்திங்ககபச் சுந்து ரன் இந்ப் பூமி
இன்றும்
அகதிரக
லடிக்கக
தரர்த்துக்
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தகரண்டிருக்கிநது.
உங்ககப லரதரரு ககயில் இந்ச் சரதீம்
ரக்கத்ரன் தசய்யும். அர் ங்கக அக்கரக்ககப எரு
ரழ்த்ப்தட்ட சமூகத்தில் திரும்ம் தசய்து தகரடுப்லதரம்
ன்று அர் குடும்தத்தில் லதரய்ச் தசரல்லிப் தரருங்கள்?
ன்ண டக்கும்.? முலில் ரழ்த்ப்தட்ட சமூகத்தில்
இருப்தர்கலப ததனம் தரர்க்கரல் ண தனம் தரர்த்துத்
திருங்கள் டந்ரலன ரற்நத்தின் முல் தடியில் கரனடி
கத்து லதரனல இருக்குல? ஆணரலும் இங்லக
லரதரரு ககயில் ரறுல்கள் டந்து தகரண்லட
ரன் இருக்கின்நது. ண உறுதி உள்பர்கள் ங்லகலர எரு
தக்கம் ங்கபரல் முடிந் அபவுக்கு உகடத்துக் தகரண்லட
இருக்கின்நரர்கள். ஆணரல் அது சிறுபுள்ளி. அதுவும்
கரும்புள்ளிரகத்ரன் குறிப்பிட்ட கரனகட்டத்திற்குப் பிநகு
ரறிவிடுகின்நது. கரம் இங்லக னி னினுக்குச்
சமூகம் ரும் அழுத்ங்கள் ரளுக்கு ரள் அதிகரித்துக்
தகரண்லட லதரகின்நது.
முப்தது ஆண்டுகளுக்கு முன்ணரல் மிகத் கரிரகக்
கனப்புத் திருங்கள் தசய்து தகரண்டு இன்றும் ங்கள்
குந்ககளுக்குத் திரும் தசய் முடிரல் டுரறும்
த்கணலர தர்ககப ரன் தரர்த்துக் தகரண்டு ரன்
இருக்கின்லநன். ரற்று ங்ககபச் சப்தடுத்தி ரழ்வில்
தையித்து ரழ்ந்து தகரண்டு இருப்தர்கள் இன்றும்
தனரும் ன் தரர்கயில் இருக்கத்ரன் தசய்கின்நரர்கள்.
ஆணரல்
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அது

லதநரரு

பிச்சகணககபயும்

உருரக்கத்ரன் தசய்கின்நது. ன் த்தில் ரன் ததண்
(அ) ரப்பிள்கப தரர்க்க லண்டும் லதரன்நதரரு
வித்திரசரண பிச்சகணககபத் கனதடுக்கின்நது.
அப்தடிதன்நரல்
இந்
அபவுக்கு
ரகரிகம்
பர்ந்துள்பல? இன்னுர ரநவில்கன ன்று லகள்வி 
லண்டுல? ஆரம் உகடகளில், உவுகளில், அன்நரடப்
தக்கக்கங்களில்
லதரலித்ணரண
ரகரிகம்
பர்ந்துள்பது. ணபவில் ந் ந் ரறுலும் இல்கன.
முன்பு கல்ர புலரக்கர் ஊருக்கு ஊர் அகனந்து ஆட்கள்
பிடித்து ந்து தகரண்டு இருந்ரர். இன்று அந் லகனக
லட்ரிலரனில் ன்ந ததரில் தத்திரிக்ககயும், கணினி
ழிலயும் ரகரிக உனகம் முன்லணறியுள்பது.
அ.ரர்க்ஸ் ணது முகநூலில் ணக்கு வீடு றுப்தற்கரண
கரத்க ழுதியிருந்ரர். அர் அபவுக்குச் சமூக
ரறுலுக்கு அக்ககநலரடு ழுதி கட்டுகககபப்
தடிக்கப் ததிவுனகம் ரங்குர? ன்று தரிவில்கன.
அரின் நிகனல இப்தடி இருக்கும் லதரது உங்கபரல்
ன்ணரல் ன்ண தசய் முடியும்? ன்று ம்புகின்றீர்கள்.
ல்லனரருக்கும் ஆகசகள் உடம்பு முழுக்க இருக்கிநது.
சரதி இல்னர சமூகம் உருரக லண்டும். இந்ச் சரதீம்
அழி லண்டும். னிர்ககப னிரக திக்க
லண்டும் ன்று. ஆணரல் இது அத்கணயும் க்கரண
ஆகசகள். இற்கரண முல் தடியில் ரம் கரல் கக்க
விரும்புதில்கன ன்தது ரன் உண்க. கரம்
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ரற்நங்கள் ன்தது தளில டக்க லண்டும் ன்று ரன்
எவ்தரருரும் விரும்புகின்லநரம். ரம் ரன் ரற்நத்க
உருரக்க லண்டும். ம் குடும்தத்தில் இருந்து ரன் அந்
ரற்நத்க தரடங்க லண்டும் ன்று கணவில் கூட
நிகணப்தது இல்கன.
கரம் இப்லதரது ரற்நங்கள் ன்தது தரடிப்ததரழுதில்
ரன் டந்து தகரண்டு இருக்கின்நது. லற்று ன்ண டந்து
ன்தது தற்றி லரசிப்தற்குள் அற்குப் பின்ணரல் தத்து
ரற்நங்கள் ம்க அடித்துக் தகரண்டு தசன்று
விடுகின்நது. ம்கப் புநந்ள்ளி விடுரர்கலபர?
கரனத்லரடு எட்டி எழுகரன் ன்று முத்திக குத்தி
விடுரர்கலபர ன்ந அச்சமும், ன் இருப்பு குறித் தமும்
எவ்தரருக்குள்ளும் தருஞ்சி முள் லதரனக் குத்திக்
தகரண்லட இருக்கின்நது. இத்த்கத் துகடத்துக்
தகரண்லட ரமும் தட்கம் இல்னரல் க கலர
லரக்கி முன்லணறிக் தகரண்லடயிருக்கின்லநரம்.
அடிகத்ணம் ஆதிக்க ணப்தரன்கக பர்த்து.
ஆதிக்கம் தரடங்கி லதரது ன் சுனம் லலனரங்கி
நின்நது. சுனம் ததருகப் ததருக சக னிகண லகனப்
ததரருபரகப் தரர்க்க ரகரிகம் ன்ந ரர்த்க க்குப்
தனற்கநயும் கற்றுக் தகரடுத்து. ஆணரல் இந்ப்
தடிப்தடிரண பர்ச்சியில் எவ்தரரு இடத்திலும்
ன்த்லரடு கனந் ததரநரககள் ம்லரடு தரடந்து
தகரண்லடயிருப்தரல் னின் ன்ந லதரர்கயில்
ரட்டில் ரழும் மிருகம் லதரனத்ரன் ரழ்ந்து தகரண்டு
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இருக்கின்லநரம்.
இதுல ரன் எல சரதி ஆணரல் ததரருபரர ரீதிரகச் ச
அந்ஸ்த்து ன்கிந அபவில் ரற்நம் ததற்றுள்பது.
ததனத்தில் சரக இல்னரன் எல சரதிரக இருந்
லதரதிலும் கூட அனும் ள்ளி நிற்க லண்டிது ரன்.
சமூகத்தில் எவ்தரரு கரனக் கட்டத்திலும் டக்கும்
ரற்நங்ககப
ந்து
லதரகும்
கனர்கள்
உருரக்குதில்கன.
ரம் ணதில் உள்லப கத்திருப்தக, விரும்புகச்
தசய்து
கரட்டும்
கரரிரதிகபரகத்ரன்
அர்கள்
இருக்கின்நரர்கள்.
(12/5/2013)
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24.கபோருரோ ோத்தினோல் (ட்டுத) அழியும் சோதி ள்
எரு ற்றுதி நிறுணத்தில் தன துகநகள் உள்பது.
தல்லறு
பிரிவுகளில்
(H.R.DEPARTMENT)
னிபத்துகநயும் என்று.
கடந் ந்ரண்டுகபரகத்ரன் இந்ப் பிரிவுக்கு இங்லக
முக்கித்தும் கிகடத்துக் தகரண்டிருக்கின்நது. கரம்
ற்லதரது திருப்பூருக்குள் ரும் தன்ணரட்டு நிறுணங்கள்
குறிப்பிட்ட நிறுணத்திற்கு எப்தந்ம் தகரடுக்கும்
ததரழுல அர்கள் திர்தரர்க்கின்ந ஆங்கள்,
சரன்றிழ்கள் இருக்கின்நர? ன்று லகட்டு உறுதிப்
தடுத்தி பிநலக அடுத்க் கட்ட லதச்சு ரர்த்ககத்
தரடங்குகின்நரர்கள்.
ற்லதரக லதரட்டி மிகுந் சூழ்நிகனயில் எரு நிறுண
முனரளி விரும்பிணரலும் விரும்தரவிட்டரலும் ங்களின்
கணத்க இன் லல் கத்து தசல்தட லண்டிரக
உள்பது.
எவ்தரரு நிறுணமும் தன்ணரட்டு நிறுணங்கள் லகட்கும்
சரன்றிழ்ககப டுக்க லண்டி கட்டரம் இருப்தரல்
அன் சட்ட திட்டத்திற்தகன்று ங்களின் நிறுண
தசல்தரடுககப
ரற்ந
லண்டிரக
உள்பது.
குறிப்தரகத்
தரழினரபர்களின்
னரழ்வுக்தகணப்
தல்லறு விரண ஆக்கபூர்ரண தசல்தரடுககப
முன்தணடுக்க லண்டி கட்டரம் உருரகி விடுகின்நது.
இது சரர்ந் விசங்ககபத் னிரகப் தரர்ப்லதரம்.
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ரம் தரர்க்கப் லதரது ரறி ரும் சமூகத்தில் சரதி ரீதிரண
ற்நத்ரழ்வுகள் ப்தடித் தரழில் சமூகம் தடிப்தடிரக
ரற்றிக் தகரண்டு ருகின்நது ன்தகப் தற்றிப்
தரர்க்கனரம்.
னிபத் துகநயில் தரழினரபர்களின் கப்பு நிதி,
லசன நிதி ன்ந இண்டு பிரிவுகள் மிக முக்கிரணது.
இக இண்டும் தரழினரபர் னச்சட்டத்தில் மிக
முக்கிரண அங்கரக இருப்தரல் தத்து தர்களுக்கு
லல் கத்து லகன ரங்கும் எவ்தரரு நிறுணமும்
இகக் ககடபிடித்ல ஆக லண்டும்.
ஆணரல் இது இந்தி அசின் ற்றும் மிழ்ரட்டின்
தரழினரபர் னச் சட்டதிட்டங்களில் உள்ப ஏட்கட
உகடசல்ககபப் தன்தடுத்திப் ததரும்தரலும் ரும்
சரிரண வித்தில் பின்தற்றுதில்கன. ங்களிடம்
தணிபுரியும் தரழினரபர்கள் குறித் ண்ணிக்ககக
முழுகரகக் கரட்டுதும் இல்கன.
ஆணரல்
தன்ணரட்டு
நிறுணங்கள்
திர்தரர்க்கும்
சரன்றிழ்களில் இதுவும் எரு அங்கரக இருப்தரல்
ற்லதரது லலன தசரன்ண இண்டுக்கும் அதிக
முக்கித்தும் தகரடுக்க லண்டிரக உள்பது.
ங்களிடம் தணிபுரிகின்ந தரழினரபர்களில் குகநந்
ண்ணிக்ககரது கரட்டிரக லண்டி கட்டரத்தில்
இருக்கின்நரர்கள். எரு தரழினரளி எரு நிறுணத்தில்
லசரும் ததரழுல அர்ககபப் தற்றி சுகுறிப்புகள் முல்
அர்கள் சரர்ந் தல்லறு ஆங்ககபப் தரிலசரதித்து
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எவ்தரருருக்கும்
னித்னிரண
லகரப்புகள்
உருரக்கப்தடுகின்நது. இது இர்களின் ைரகம் லதரன.
இற்தகன்று எவ்தரரு நிறுணத்திலும் னிபத்துகந
லனரபர் இருப்தரர். அரின் கீழ் இந்த் துகந
தசல்தடுகின்நது. இது சரர்ந் முக்கி முடிவுகள் ற்றும்
லகப்தடும் ககதழுத்துக்தகண நிறுணத்தில் உள்ப
ததரது லனரபர் தரர்கக்கு ரும். எவ்தரரு ரளும்
இந்த் துகந சரர்ந் லகரப்புகள் ன் தரர்கக்கு ரும்
லதரது ன்னுகட ற்ந லகனககப எதுக்கி கத்து
விட்டு இதில் அதிகக் கணம் தசலுத்துதுண்டு.
கரம் தல்லறு முகங்கள் உள்ப புககப்தடங்கள்,
மிழ்ரட்டின்
தல்லறு
இடங்களில்
இருந்து
குடிலறிர்கள்,
குறிப்தரக
அர்களின்
குடும்த
உறுப்பிணர்கள் முழுதும் உள்ப புககப்தடங்கள் ன்று
சிக்க லரசிக்க நிகந ரய்ப்புள்பது.
ணது ககதழுத்துக்கரக ரும் லகரப்புககபக் கனிக்கும்
லதரது மிழ்ரட்டின் னிர்களின் சமூக ரழ்க்கக ந்
அபவுக்கு ரறிப்லதரய்விட்டது ன்தக லரசிக்க
முடிகின்நது. தணிபுரியும் தரழினரபர்களின் உண்கரண
இருப்பிடம் குறித்து அறி, அர்களின் கல்வித்குதி, து
ன்று
தனப்தட்ட
விசங்ககப
உறுதிப்தடுத்
ரபரண உண்கரண ஆங்கள் எவ்தரரு
லகரப்பிலும்
இருக்க
எவ்தரரு
முகநயும்
எரு
தரழினரபர் குறித் லகரப்பு ன்தது எரு குறும்தடம்
தரர்க்கும் நிகனக ணக்கு உருரக்குகின்நது.
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தள்ளிச் சரன்றிழ் இருப்தரல் அர்களின் சரதி குறித்துத்
தரிந்து தகரள்ப முடிகின்நது. அர்களின் குடும்தப்
புககப்தடத்கப் தரர்க்கும் குறிப்பிட்ட தரழினரபரின்
அப்தர அம்ர லதரன்நர்களின் உண்கரண முகத்க
தளிச்சம்
லதரட்டுக்
கரட்டுகின்நது.
நக்குகந
எவ்தரரு லகரப்புகளும் குறிப்பிட்ட தரின் தரத்
அந்ங்கத்கயும் வினரரிரக டுத்துகக்கின்நது.
குறிப்பிட்ட சரதியில் பிநந்திருப்தரர். அரல் கநத்துக்
தகரள்ப முடிர ரழ்வு ணப்தரன்கயின் கரரக
அரின் கட உகட ரற்நங்கள் லதரன்ந தனற்கநயும்
லி
திணித்துக்
தகரண்டு
புதி
அரரக
உருரகியிருப்தரர். உடன் தகும் தனரிடமும் ரன் இந்ச்
சரதி ன்று தசரல்லிக் தகரண்டிருப்தரர். தல்லறு
ஊரிலிருந் ந்திருப்தர்களிடத்தில் இது லதரன்ந
ஆரய்ச்சிகள் உள்ளூந இருந்ரலும் உறுதிப்தடுத் முடிர
நிகனயில் அர் லகனகப் தரர்ப்தற்லக லம்
சரிரக இருக்கும். நக்குகந இதுவும் எரு ககயில்
குறிப்பிட்ட தருக்கு விடுகன லதரனல இருக்கும்.
தரழினரபர்கள் ங்கும் வீடுகளில் ன்ண சரதி? ன்ந
பிச்சகணகள் இருந் லதரதிலும் இன்று அதுவும் ரறி
ரும் ததரருபரரச் சூழ்நிகனயில் ததுததுரக ரறிக்
தகரண்லட ரன் ருகின்நது. லலும் குறிப்பிட்ட
குடியிருப்புகள் ன்கிந ரீதியில் இருப்தரல் எவ்தரரு
தகுதியும் குறிப்பிட்ட க்களுக்குத் னித்னி ரைரங்கம்
லதரனல உள்பது. இன்ணமும் நிகந ரந லண்டும்.
257

ஆணரல் அலுனக ரீதிரக லகன தசய்தர்கள் சற்று
சதிரண வீடுககபத் லடும் லதரது ரன் இந்ப்
பிச்சகண விஸ்ரூதம் டுக்கின்நது. லரிகடரகத்
ரக்குகின்நது. வீடு லகட்கும் ததரழுல உரிகரபர்கள்
லகட்கும் லகள்விகளுடன் நிச்சம் இந்ச் சரதி குறித்
ரர்த்ககளும் ந்து விடுகின்நது. ரன் இந்ச் சரதி ன்று
தசரன்ணரலும் உறுதிப்தடுத் தல்லறு யுக்திககபக்
ககரள்தர்ககபயும் தரர்த்திருக்கின்லநன்.
"ரங்க வீடு ருகின்லநரம். ஆணரல் உள்ளூருக்குள்
உங்ககபப் தற்றித் தரிந்ர்கள் இருந்ரல் தசரல்னச்
தசரல்லுங்க" ன்று தசரல்லி விடப் ததரும்தரலும்
தனருக்கும்
பிச்சகண
இங்லகயிருந்து
ரன்
தரடங்குகின்நது. இது லதரன்ந ல்னதும் தகட்டதுரண
தனற்கநயும் ரன் அகதிரக ணதிற்குள் கத்துக்
தகரள்துண்டு. ங்கள் நிறுணத்தில் தணிபுரியும் இந்
னிபத்துகநயில் தணிபுரியும் அறுதது கக்
கடந்ர் எவ்தரரு முகநயும் லகரப்புககப டுத்துக்
தகரண்டு ன் அகநக்கு ருரர். தல்லறு துகநககபக்
கனிக்கும் ரன் குறிப்பிட்ட அந்த் துகநக ட்டும்
கனிக்கும் அரிடம் தனப்தட்ட விசங்ககபப் தற்றி
உகரடுதுண்டு.
கரம் தல்லறு நிறுணங்களில் அர் தணிரற்றி ந்
தரகயில் அர் தரர்த் தனப்தட்ட விசங்ககபக்
லகட்கும் ததரழுது க்கு முடிதடுக்க சதிரக
இருக்கும்.
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தசன்ந ரத்தில் லதசிக் தகரண்டிருந் லதரது ப்லதரதும்
லதரனப் தனவிரண குற்நச்சரட்டுகள் ரன் முன்ணரல்
ந்து
விழுந்து.
அதில்
நிறுணத்தில்
கூட்டிப்
ததருக்குதர்ககபப் தற்றி குற்நச்சரட்டுக்கள் ரன்
முன்கரக இருந்து.
எரு ற்றுதி நிறுணத்தில் தன துகநகள் உண்டு.
அலுனகம்,
உற்தத்திக்கூடங்கள்
அது
சரர்ந்
துகப்பிரிவுகள் ன்று ரபரக இருக்கும். கரகன
ட்டுணிக்குள் கூட்டிப் ததருக்கி முடித்து இருக்க
லண்டும். இன் கரரகக் கரகன ஆறு ணிக்லக
இந்த் தரழினரபர்கள்  லண்டும். "சரர் அங்ககப
ந்க் லகள்வியும் லகட்க கூடரது ன்கிநரர்கள். அப்தடிக்
லகட்டரல் அடுத் ரள் ரட்லடன் ன்கிநரர்கள்"
ன்நரர்.
"ன் லறு தர்ககபப் லதரட்டுக் தகரள்ப லண்டிது
ரலண?" ன்லநன்.
"இல்கன சரர். ஆட்கள் கிகடப்ததில்கன" ன்நரர்.
ததரும்தரலும் இது லதரன்ந லகனயில் 50 துக்கு
லற்தட்டர்கள் ரன் இருக்கின்நரர்கள். இற்தகன்று
புதிரண ஆட்கள் ருதில்கன. விரும்புதில்கன ன்தது
ரன் இங்லக முக்கிம். இதில் ற்தநரரு குறிப்பிடத்க்க
அம்சம் ன்ணதன்நரல் இர்களின் குந்ககள் நிச்சம்
தடித்து
லலன
ந்து
விட
முடிந்ர்கள்
ததருகங்களுக்குச் தசன்று விடுகின்நரர்கள். அர்கள்
ரழ்க்ககயின் திகச ரறி விடும்.
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கல்லூரி கக்கும் தசன்று எழுங்கரகப் தடித்ர்கள்
குறிப்பிட்ட கரனகட்டத்திநகுள் தனப்தட்ட அலுனகம்
ரீதிரண லகனயில் ங்ககபப் ததரருத்திக் தகரண்டு
விடுகின்நரர்கள். தள்ளி இறுதி கக்கும் தடித்ர்கள்
முல் தடிப்கத தரதியில் விட்டர்கள் கக்கும்
திருப்பூகப் ததரருத்கயில் கடனர் லகன முல்
ற்றுதி துகநயில் உள்ப தனப்தட்ட லகனககபக்
குறுகி கரனத்திற்குள் கற்றுக் தகரண்டு அர்களும் புதி
ரழ்க்கககத் தரடங்கி விடுகின்நரர்கள்.
லரசித்துக் தகரண்லட அரிடம் லகட்லடன்.
"அப்த இது லதரன்ந லகனகளுக்கு திர்கரனத்தில் ரர்
இருப்தரர்கள்?" ன்லநன்.
"வீணங்கள் புதி ரறுல்ககப உருரக்கும். இப்லதரது
சிறி அபவில் உள்ப ரக்கும் கீளீணர் லதரன்ந
சரச்சரங்கள் கரனப்லதரக்கில் ததரி யரல் லதரன்ந
அகப்புககபச் சுத்ம் தசய்ப் தன்தடுத்தும் நிகனக்கு
னரம்" ன்நரர்.
"அப்தடிப்தரர்த்ரலும் அதிலும் னி உகப்பு சின
இடங்களில் லகப்தடுல" ன்லநன்.
"அது லதரன்ந இடங்களில் ததரருபரர ரீதிரகப் லதரட்டி
லதரட முடிரர்கள் இது லதரன்ந லகனகத்
லர்ந்தடுக்கும் சூழ்நிகனக உருரக்கும்" ன்நரர்.
"புரிவில்கன" ன்லநன்.
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"ற்லதரது
எவ்தரரு
லகனக்கும்
ரபரண
லதரட்டிகள் உருரகிக் தகரண்லடயிருக்கின்நது. குதிகள்
எரு
தக்கம்
ன்நரல்
சம்தபம்
குகநரகக்
லகட்தர்களுக்குத்ரன்
முன்னுரிக
தகரடுக்
கின்நரர்கள்.இதுல
கரனப்லதரக்கில்
லதரட்டிகள்
அதிகரகும் லதரது தனரலும் லதரட்டி லதரட முடிர
சூழ்நிகன உருரகும். தரதிப் லதர்கள் சம்தபம்
கட்டவில்கன ன்று எதுங்கி லறு தக்கம் ரறுரர்கள்.
லறு துகநககபத் லர்ந்தடுப்தரர்கள். புதி துகநகள்
பரும். சின துகநகள் அழியும். தன துகநகளுக்கு ஆட்கள்
கிகடப்தல குதிக தகரம்தரக இருக்கும். அது லதரன்ந
சூழ்நிகனயில் தனரும் கிகடத் கக்கும் னரதம்
ன்தரகக் கிகடத் லகனயில் லசருரர்கள்" ன்நரர்
"அப்லதரது தகௌம் சரர்ந் தரழில் அப்தடி இல்னர
தரழில் ன்கிந ரபிம்தம் உகடதடும். ரழ்ந்ல ஆக
லண்டும் ன்கிந சூழ்நிகனயில் ரழ்தர்களின்
ண்ணிக்கக திர்கரனத்தில் அதிகரகும்" ன்று லதசிக்
தகரண்லட தசன்நரர். அரும் கரகக்குடி தகுதிகச்
லசர்ந்ர். ரட்டுக்லகரட்கட கத்ரர் சரதியில் பிநந்
அரின் எரு கள் திரும் தசய்திருப்தது ரழ்த்ப்தட்ட
இணத்கச் லசர்ந் கதகண. அர் தசரன்ண லதரது ணக்கு
ஆச்சரிரக இல்கன. ஆணரல் அர் ணரல் இந் முடிவு
டுத்ரர் ன்று தசரன்ண லதரது ரன் ஆச்சரிரக
இருந்து.
"கதன்
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ல்னணரக

இருந்ரன்.

ததண்ணுடன்

அலுனகத்தில் கடந் ந்து ருடரக என்நரகப்
தணிபுரிந்து தகரண்டு இருக்கின்நரன். ந்க் தகட்ட
தக்கமும் இல்கன.
அணது
ததற்லநரர்கள்
ஊரில்
இருக்கின்நரர்கள்.
ங்களுடன் இங்லக கூட்டுக்குடித்ணத்தில் இருக்க
அனுக்கும் விருப்தரகல உள்பரல் தரதிச் தசனவு
குகநயும். ன் கணவி குந்கககபப் தரர்த்துக்
தகரள்கின்நரர். இருரும் எல ண்டியில் தசன்று விட
முடிகின்நது. ன்நரர்.
இது குறித் பிச்சகணகள் உங்கள் தக்கம் உருரகுல?
ன்லநன்.
"உருரகிது ரன். அற்கரக ன்ண தசய் முடியும். கள்
ரழ்க்கக முக்கிர? தகௌம் முக்கிர? ன்நரல்
ணக்கு கள் ரழ்க்கக ரன் முக்கிரகத் தரிகின்நது.
ரன் ஊக விட்லட ந்து 40 ருடங்கள் ஆகிவிட்டது.
இனி அங்லக லதரய் ரழும் ண்மும் ணக்கில்கன.
ரன் ற்குப் தப்தட லண்டும்" ன்நரர். அர்
அடித்ட்டு க்கள் குறித்தும் அர்களின் லகனககபக்
குறித்தும்
லதசப்லதச
தன
விசங்ககப
அன்
ரர்த்த்கப் புரிந்து தகரள்ப முடிந்து.
கடந் எரு ரத்தில் தரர்த் சம்தங்கள் என்நன் பின்
என்நரக ணதில் ந்து லதரணது.
ண்தர் திருத்திற்கு அகத்திருந்ரர். திருத்திற்கு
முந்க ரள் ன்கணப் தரர்க்க லண்டும் தசரல்லியிருந்
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கரத்ரல் குறிப்பிட்ட அகு நிகனத்திற்கு ந்து
விடுங்கள் ன்நரர். அன்று ரன் முன் முனரக இந் அகு
நிகனம் ன்ந பியூட்டி தரர்னர் ன்ந ககடயின்
விதங்ககப முழுகரகப் தரர்த்லன்.
திருப்பூரில் சிறிதும் ததரிதுரக ரபரண அகு
நிகனங்கள் இருந் லதரதிலும் இப்லதரது ணிக
ரீதிரகப் ததரி நிறுணரகல ரறிக் தகரண்டு
ருகின்நது.
எவ்தரரு நிறுணமும் அன் பர்ச்சிகப் ததரறுத்து
தல்லறு இடங்களில் கிகபகளுடன் தசல்தட்டுக்
தகரண்டிருக்கின்நது.
இதுல
மிழ்ரடு
அபவில்
தசல்தடும் நிறுணங்கள் ங்கபது சரர்தரபர்கள் ன்கிந
நிகனயில் ப்ரஞ்கசஸ் ன்று தல்லறு இடங்களில்
தசல்தட்டுக் தகரண்டிருக்கிநது.
ண்தர் இருந் அகு நிகனத்தில் உள்லப நுகந்தும்
ரம்
20
ருடங்களுக்குப்
பின்ணரல்
ரழ்ந்து
தகரண்டிருக்கின்லநரலர? ன்லந லரசிக்க கத்து.
ஆண்களுக்குப் ததண்களுக்கு ன்று னித்னிரக
அகநகள். அது சரர்ந் தல்லறு சதிகள். தரடக்கத்தில்
லற்தகந .
அங்லக ரட்டி கக்கப்தட்ட அகு நிகனத்தின்
தசல்தரடுகள், விகனப்தட்டில் லதரன்நற்கநப் தடித்
லதரது "ன்ணடர எரு யித் தசகக்கிநதுக்கு இம்பூட்டு
ஆர்ப்தட்டர?"
ன்று
லடிக்கக
தரர்க்கத்
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தரடங்கிலணன். ஊரில் கண்ரய்க் ககயில், த்டியில்
டந் முகச் சமும், முடிதட்டலும் சிறி ககடகபரக
ரறிது. தறுலண ச்லசரில் தரடங்கி தம்
சுலும் இருக்ககக்கு ரறிது. ண்ணீக கககபரல்
டவிது ரறி தரட்டிலில் உள்ப பீச்சி மூனம் பீச்சிடித்துச்
சரல் கயில் கண கத்ரர்கள். இருதது
ருடத்திற்குள் இன்று அகு நிகனரக ரறி இன்று
"கம்ப்ளீட் லதஸ் பிளிச்சீங்" 500 ரூதரய் ன்று தமுறுத்திக்
தகரண்டிருக்கின்நரர்கள்.
ஆணரல்
விரதரம்
சக்ககப்
லதரடு
லதரட்டுக்
தகரண்டிருக்கின்நது. தசன்ந ரத்தில் இது லதரன்ந எரு
அகு நிகனத்க இங்லக திநந்து கத்ர் எரு
அகச்சர். அத்துடன் லர் லதரன்ந தகடதட்டரபங்கள்
லதரன்ந அதிகரர்க்கத்திணர் கனந்து தகரண்டணர்.
இந் ரற்நம் கடந் 20 ருடத்திற்குள் டந்துள்பது.
இங்லக குறிப்பிட லண்டி முக்கிரண அம்சம்
ன்ணதன்நரல் இந் அகு நிகனம் டத்துதர்கள்
ரும் ரவிர் சரதியில் பிநந்ர்கள் அல்ன. ரன்
முடிதட்டும் ககடயில் தணிபுரிதர்கள் கக்கும்
லசரதித்துப் தரர்த்து விட்லடன். தனப்தட்ட சரதியில்
பிநந்ர்கள் ரன் ற்லதரது இந்த் தரழிலில்
இருக்கின்நரர்கள்.
ரவிர் சரதியில் பிநந்ர்கள் இந்த் தரழிலில் தசரற்த
ண்ணிக்ககயில் ரன் உள்பணர்.
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எரு
கனமுகநக்குப்
பிநகு
கல்வி
ரீதிரக
பர்ந்துள்பரர்கள்.
அல்னது
லறு
துகநகத்
லர்ந்தடுத்துத் ங்கள் ரழ்க்ககக ரற்றி ரழ்ந்து
தகரண்டிருக்கின்நரர்கள். இது இந்ச் சரதியில் ட்டுல்ன.
அடித்ட்டு க்கள் ன்று சமூகம் எதுக்கி கத்
அத்கணயும் இன்று ரறியுள்பது.
கரம் கரக்கல், எவ்தரரும் ங்கள் பிகப்கதத்
லடி உருரண இடப் ததர்ச்சி ரன் இன்று இகச்
சரத்திரக்கியுள்பது.
ஊரில்
சனக
தசய்து
தகரடுப்தர்ககப ரம் ந் நிகனயில் கத்திருந்லரம்?
ரம் ப்தடி அர்ககபப் தரர்த்லரம் ன்தது இகப்
தடிக்கும் எவ்தரருருக்கும் ன்நரகல தரியும்.
ஆணரல் இந்த் துகந ப்தடி பர்த்துள்பது தரியுர?
கர்புநங்களில் ட்க கிளீணர்ஸ் ன்தது இன்று பர்ந்
னரதம் தகரழிக்கும் தரழினரக உள்பது. ரும் ஆற்றில்
லதரய்த் துகப்ததில்கன. ஆற்றில் ண்ணீல இல்கன
ன்தது
லறு
விசம்.
சனகக்கல்லில்
கூடத்
துகப்ததில்கன.
இன்று துணி துகக்கும் ந்திங்கள் இந் லகனகச்
தசய்து தகரண்டிருக்கின்நது. ததரி அபவுக்கு முலீடு
லதரட கரிம் இருப்தர்கள் கத்திருக்கும் உன
கக்கும்
ந்திங்களின்
விகனகக்
லகட்டதும்
கனசுற்றுகின்நது. இந்த் துகநயின் முகல ரறியுள்பது.
கன் கணவி இருரும் லகனக்குச் தசல்லும்
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கர்புநங்களில்
இன்று
துணி
துகக்க
லம்
இருப்ததில்கன. வீட்டில் துணி துகக்கும் ந்திங்கள்
இருந் லதரதிலும் தனரும் இது லதரன்ந ட்க கிளிணர்ஸ்
ககடக்கு நிந் ரடிக்ககரபரக இருப்தரல் னரதம்
தகரழிக்கும் தரழினரகத்ரன் உள்பது.
இது ணக்கு ஆச்சரிரக இல்கன.
ற்றுதி நிறுணங்களில் அன் ன்தநரரு பிரிவு உண்டு.
அரது ஆகடகள் தட்டி கத்து தரிலசரதித்து ந்
பிநகு ககடசிரக அக அன் தசய்து அன் பிநலக
தரலிலதக்கில் லதரட்டுப் ததட்டியில் லதரட்டு னரரியில்
ற்றுரர்கள்.
இந் அன் துகநயில் தணிபுரிதர்ககபக் கடந் 20
ஆண்டுகபரகப் தரர்த்துக தகரண்டிருக்கின்லநன். 15
ஆண்டுகளுக்கு முன் ப்லதரதும் லதரன இந்ச் சரதியில்
பிநந்
தனரும்
தணிபுரிந்து
தகரண்டிருந்ரர்கள்.
ததரும்தரலும் 40 க கடந்ர்கபரக இருந்ரர்கள்.
ஆணரல் ற்லதரது முதுககன தட்டப்தடிப்புப் தடித்ர்கள்
கக்கும்
இந்த்
துகநயில்
தணிபுரிந்து
தகரண்டிருக்கின்நரர்கள்.
தசன்ந ரத்தில் நிறுணத்தில் தணிபுரிந்து தகரண்டிருந்
எருக நீண்ட லரகப் தரர்த்துக் தகரண்டிருந்லன்.
ஆள் டுப்தரக இருந்ரர். அலுனக ரீதிரக லகனகளில்
ட்டுல தசல்தடக்கூடிர் ன்தக அர் தசய்து
தகரண்டிருந் தசரப்தல் லகனயின் மூனம் புரிந்து
266

தகரள்ப முடிந்து. கரம் பீஸ் லட்டில் ஆகடககபத்
லய்த்துக் தகரண்டிருப்தர்கள் மின்ணல் லகத்தில் ங்கள்
லகனககபக் கனித்துக் தகரண்டிருப்தரர்கள். இரல்
லகரகச் தசல்தட முடிவில்கன ன்தக ணதில்
கத்துக் தகரண்டு சரப்தரட்டு லத்தில் தளில
ந்க னிரக அகத்துப் லதசி லதரது ரன் தன
உண்ககள் புரிந்து.
முதுககன தட்டப்தடிப்லதரடு லறு சின தடிப்புககபயும்
முடித்ரல்
திருப்பூரில்
உள்ப
அலுனக
கடமுகநகளில் தையிக்க முடிவில்கன. உர் குப்பில்
பிநந்ருக்கு இந்ப் பீஸ் லட் சரச்சரம் பிடித்
கரத்ரல் கற்றுக் தகரள்ன் ததரருட்டுத் ணது
தரழில் ரழ்க்கக தத்க இந்த் துகநயில்
தரடங்கியுள்பரர்.
இன்று 90 சவிகி இகபஞர்கள் ரன் இந் அன்
துகநயில் இருக்கின்நரர்கள். தள்ளி இறுதி குப்புப்
தடித்ர்கள்
முல்
தனப்தட்ட
தட்டங்கள்
ரங்கிர்கள்
கக்கும்
தணிபுரிந்து
தகரண்டிருக்கின்நரர்கள்.
இன்கந ரறி சமூகத்தில் குறிப்பிட்ட தரழில் குறித்
ண்ம் அன் மூனம் கிகடக்கும் னரதம் குறித்
விசங்கள் ட்டுல லதசு ததரருபரக இருப்தரல் முலீடு
லதரட ரரக இருப்தனுக்கு ல்னரல எல
தரழினரகத்ரன் உள்பது. இன்றும் சரதி ரீதிரண
தகரடுககள் இருக்கின்நர ன்நரல் இருக்கத்ரன்
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தசய்கின்நது. அது ரறுர? கநயுர ன்நரல் நிச்சம்
ன் தரர்கயில் ரறும் கநயும் ன்லந லரன்றுகின்நது.
இற்தகணப்
லதரரளிகள்
ததரருபரரல ரற்றிவிடும்.
(09.06.2013)
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லகயில்கன.

25. ோற்மம் --- விளிம்பு நிரய னி ர் ள்.
எரு த்தில் இருந்து ற்தநரரு த்திற்கு ரறுல் ன்தது
ணக்கு ஆச்சரிரகத் தரிவில்கன. அது அர்
கிழ்ச்சி அல்னது விருப்தம் ன்தரக டுத்துக் தகரள்ப
முடிகின்நது. ஆணரல் லதநரரு த்திற்கு ரற்றும் லதரது
ன்ணதல்னரம் தசரல்லி ரற்றுகின்நரர்கள் ன்தது ரன்
தகரடுகரகக் தகரடூரகத் தரிகின்நது.
தீவிரத்திற்கு
மூகபச்சனக
தசய்து
உருரக்குகிநரர்கள் ன்தகப் லதரனத் ரன் ற்லதரது
மிழ்ரட்டிலும் டந்து தகரண்டுருக்கின்நது. இங்லக
ற்லதரது டந்து தகரண்டுருக்கும் ரற்நங்கள் எரு
முடிவில்னர குப்தத்திற்லக தகரண்டு தசன்று விடுலர?
ன்று லரன்றுகின்நது. இன்று அதிக அபவில் கிறிஸ்து
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த்திற்கு ரற்றிக் தகரண்டுருக்கிநரர்கள்.
புகலிடம் ன்தரக க்களும் ம்புகிநரர்கள்.

ககடசிப்

எவ்தரரு கர்புநத்திலும் டந்து தகரண்டுருந் ரற்ந
நிகழ்ச்சிகள் இன்று புநகர் தகுதிகளுக்குச் தசன்றுவிட்டது.
கரம் உருரகும் பிச்சகணகள் அதிக அபவில்
இருப்தரல் ஆட்சிரபர்களும் இந்க் கூத்துக்ககபக்
கண்டு தகரள்ப விரும்புதில்கன. த்கத் தரட்டரல்
ட்டுல்ன லதசிணரலன ரக் அடிக்கும் விசல்னர?
அற்கு லலும் லகட்டரலும் இருக்கல இருக்கு னிதர்
சுந்திம் ன்று ரக அகடத்து விடுரர்கள்.
ஆணரல் ம் ரறும் ததரும்தரன்கலரர் அகண
லதர்களும்
ததரருபரர
ரீதியில்
விளிம்புநிகன
னிர்கபரகல
இருக்கிநரர்கள்.
இர்களுக்குக்
தகரடுக்கப்தடும் ரக்குறுதிகள், ங்கப்தடும் உவிகள்
ரன் இந் ரற்நத்க விகவு தடுத்துகின்நது.
ங்களின் அத்கண பிச்சகணகளும் கர்த்ர் கரத்ருள்ரர்
ன்று தசல்தர்களின் பிச்சகணகள் தீர்ந்து விடுகின்நர?
இந்து த்தில் இருக்கும் சரதீத்ரல் ரங்கள் ம்
ரறுகின்லநரம் ன்று கட இண்டு நூற்நரண்டுகபரக
இஸ்னரம், கிறிஸ்தும் பர்ந்து. எரு ஊல ரறும் லதரது
அன் ரக்கம் ன்தது லறு. எரு னிப்தட்ட னிர்கள்
அதுவும் ரழ்வில் ல்ன நிகனயில் இருப்தர்கள் ரறும்
லதரது உருரகும் பிச்சகணகள் ன்தது லறு. சுற்றிலும்
உள்ப உநவுகபரல் னிகப்தடுத்ப்தட்டு, திர்ப்புககப
மீறி கரலித்துக் கக லச முடிரர்ககபப் லதரனப்
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தனரின் ரழ்க்ககயும் அல்னரடிப் லதரய்விடுகின்நது.
திருப்பூர், லகரக, ரட்டங்க்ளில் கடந் ரகனந்து
ருடங்கபரக இருந் இது லதரன்ந நிகழ்வுகள் இப்லதரது
அதிகம் இல்கன. கரம் ரற்றிகளின் முக்கிக்
குறிக்லகரபரண ததரருபரரம் சரர்ந் தங்களிப்புகள்
இங்லக அந் அபவுக்குச் தசல்லுதடிரதில்கன.
கிகடத் க னரதம் ன்தரக ரற்றிர்ககப
கத்துக்
தகரண்டு
கூட்டத்திணக
லசர்த்துக்
தகரண்டுருக்கிநரர்கள். லசர்ந்ர்களிடம் சூலிக்கும்
தரககக கத்துக் தகரண்டு இப்லதரது ழிதரட்டுத்
னங்ககப உருரக்குதில் கணம் தசலுத்துகிநரர்கள்.
தளிரட்டில் இருந்து ரும் நிதி எருதக்கம். சூலிக்கும்
நிதி றுதக்கம். எல கல்லில் இண்டு ரங்கரய். இற்கு
லலும் சூலிக்கும் ததரறுப்பில் இருப்தர்களுக்கு அந்
த்தில் கிகடக்கும் அங்கீகரம் ன்தது ககடசியில்
அசில் கரக ரறும் அபவுக்குக் தகரண்டு லதரய்ச்
லசர்க்கின்நது. அப்தடிச் தசன்நர்கள் ரன் இன்கந
ரர்களும், குருரர்களும், சரமிரர்களும்.
திருச்சி சபும் லடரல்லகட்டில் உள்ப னிதர்கள்
தரடங்கி எரு சிறி தைதகூடம் இண்டு ஆண்டுகளில்
மூன்று லகரடி தசனவு தசய்து கட்டும் அபவுக்குப்
பிம்ரண்ட அபவுக்கு பர்ந்துள்பது. சுற்றியுள்ப
ததரட்டல்கரடுககப மிகக் குகநந் அபவுக்கு ரங்கி,
கிறிஸ் த்திற்கு ரறுதர்களுக்கு ந்து தசண்ட் நினம்
இனசம் ன்ந தகரள்கக இன்று அந்ப் தகுதி
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முழுகயும் கிறிஸ்துப் பூமிரக ரந உவியுள்பது.
ந்து குவிந்து தகரண்டுருக்கும் தளிரட்டு நிதிதன்தது
உள்ளூரில் தறிக உருரக்க கரரக அகந்து
விடுகின்நது.
தரத்த்தில் னிர்ககபத் ன்னிகன நக்கும் அபவுக்கு
விதரீ தரகயில் தகரண்டு லதரய்க் தகரண்டுருக்கின்நது.
ரங்கள் தறிர்கள் அல்ன ன்று ரடகரடும்
அசில்விரதிகளின் உவிலரடு எவ்தரரு ஊரிலும்
இன்று  ஏரய்கள் பர்ந்து தகரண்டுருக்கின்நது.

உள் ண ஆங்கம், ஆற்ந நிகனக, திர்தரர்த்
விசங்கள் டக்கர லதரது உண்டரண தறுக ன்று
எவ்தரன்நரக
ஆழ்ணதில்
ததிந்து
அன்நரட
ரழ்க்ககயில் சதனத்துடன் ரழ்ந்து தகரண்டுருப்தர்கள்
ரன் அதிக அபவுக்கு ம் ரறுகின்நரர்கள். ம்பி
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சரமிகள் ன்கணக் கரக்க வில்கன. ம்பிக்ககளித்து
ங்ககப ரழ்விக்க ந்ர்கள் ரன் ங்களுக்கு
உறுதுகரக இருக்கிநரர்கள் ன்தல இன்று ம்
ரறிக்
தகரண்டுருக்கும்
அத்கண
லதர்களின்
ரக்குமூனரக
இருக்கிநது.
இதில்
உண்ககள்
இருந்ரலும்
ம்
ரறிணரலும்
அதில்
உள்ப
உள்பிரிவுகளும், ற்நத்ரழ்வுகளும் இருப்தக ரும்
ததரிரக
டுத்துக்
தகரள்தில்கன.
ங்ககப
எதுக்கிணரர்கள்
ன்று
தசரல்லிர்கள்
அத்கண
லதர்களும்
லதநரரு
ரூதத்தில்
எதுக்கப்தட்ட
ர்கபரகத்ரன் ரழ்ந்து தகரண்டுருக்கிநரர்கள்.
இந்து த்தில் உள்ப சரதிககப எழித்து விட்டரல் இந்ப்
பிச்சகண முடிவுக்கு ந்து விடும் ன்தர்களிடம் ற்ந
த்தில் உள்ப பிரிவுககப ப்தடிப் லதரக்குது ன்நரல்
ததில் இருக்கரது. கரம் இங்லக ம் எரு ததரி
பிச்சகண இல்கன. ன்னிகன உ விரும்தர கூட்டம்
ரன்
இப்லதரது
அதிகரகிக்
தகரண்டுருக்கிநது.
அசிலுக்கும்,
த்திற்கும்
முக்கித்
லகல
சுநிகணவு இருக்கக்கூடரது. சுரக லரசித்ரல்
லகள்விகள் ரும். லகள்வி ன்நரல் அற்குப் ததில் என்று
லகரய் இருக்கும். ததரய், உண்க ன்தக ளிரகக்
கண்டு தகரள்ப முடியும். தரடக்கம் முலன இக ம்பு.
இக ட்டுல ம்பு ன்று தசரல்லிக் தகரடுத்து
விடுரல் ரலும் ரற்றுப் தரகக லரசிக்கக்கூட
முடிதில்கன.
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ங்கள் கரட்டி தரககள் அப்தடில ரன் இருக்கிநது.
இகடயில் ந்ர்கள் உருரக்கி தகரள்கககள் ரன்
இன்று உனகத்க ழிடத்திக் தகரண்டுருக்கிநது. ங்கள்
இருக்கின்ந கக்கும் பிச்சகணகளுக்குப் தஞ்சம்
இருக்கரது. இதுதரரு ரற்று ற்தரடு. என்கந நக்க
ற்தநரன்று. அக நக்க இன்லணரன்று. குறிப்தரக
கணரரிட்டி ஏட்டு ரங்க நிகணக்கும் எவ்தரரு
அசில்விரதிகளுக்கும் சந்லரரகல இருக்கும்.
த்திற்கு எரு கனன். அதில் உள்ப உட்பிரிவுகள்
எவ்தரன்றுக்கும் எவ்தரரு விரண கனர்கள்.
இறுதிரக லரவிட்டு அகு தரர்க்கும் லதரது லர்ல்
கரனம் தருங்கி விட்டது ன்று அர்த்ம். இன்று இந்திர
முழுக்க இந் க் கனத்தின் தரடக்கங்கள் அங்கங்லக
லரன்றிக் தகரண்லடயிருக்கிநது. தரதிக்கப்தடுது னி
தர்கள்
ட்டுல.
உநவுககப
இந்து,
ணது
அகடரபங்ககப நந்து, ன் தரழிக தறுத்து
இறுதியில் து ணது தரக ன்தக உரல்
ரருகட ஆரத்திற்கரக ரம் இநந்லரம் ன்தக
அறிரலன இநந்து லதரணரலும் இந் ம் உனகில்
ககடசி
னின்
இருக்கும்
கக்கும்
அழிப்
லதரதில்கன. ரட்ட ஆட்சிரபர் ததரறுப்பில்
இருந்ர் கூட இது லதரன்ந கூட்டத்திற்கு ஊர் ஊரகச்
தசல்னத் துங்கும் லதரது கற்ந கல்விக்கும் னினின்
உர்ச்சிக்கும் சம்ந்ம் இல்கன ன்று ரன் நிகணக்கத்
லரன்றுகின்நது.
னிர்களின்
274

க்கிரண

உர்ச்சிககப

ட்டும்

தூண்டுற்கு இங்லக சினர் இருக்கிநரர்கள். ஆணரல்
தூண்டில்
புழுரகல
தனரும்
ரறிக்
தகரண்டுருக்கிநரர்கள். ஏட்டுக்கரக உங்கள் உரிகககபப்
தற்றிப் லதசிக் தகரண்டு ருதர்ககப ன்நரக உற்றுக்
கனித்துப் தரருங்கள். அர்களின் னிப்தட்ட தசரந்
ரழ்க்ககயில் அர்களின் குடும்தங்கள் அனுதவிக்கும்
அத்கண சதிகளும் உங்களின் சு உரிகககப
இந்ரணரல் ந்து ன்தக உர்ந்து தகரள்ப
முடியும். (31.08.2013)
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26.அசில் அதி ோம் -- பத்ர உருலோக்கு
டரக்டர் ம்.ஸ். உமூர்த்தி.
இப்லதரதுள்ப அசில் சூலில் இக த்கண
லதர்களுக்கு நிகணவில் இருக்கும் ன்று தரிவில்கன.
'க்கள் சக்தி இக்கம்' ன்தநரரு அகப்கத உருரக்கி
இகபஞர்ககப ழி டத் லண்டும் ன்று ஆகசப்தட்டு
அதரிக்கரவில் ரன் தரர்த்துக் தகரண்டிருந் அத்கண
லகனககபயும் விட்டு விட்டு மிழ்ரட்டுக்கு ந்ர்.
தி நீர் இகப்பு குறித்து ஆய்ங்கம் கருத்ங்கம்
லதரன்நற்கந டத்திலரடு அப்லதரது ைணரதிததிரக
இருந் ஆர். தங்கட்ரனிடம் அறிக்கககக் தகரண்டு
லதரய்ச் லசர்த்ர். கல்லூரி சத்தில் இருடன்
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தசல்தட்ட அனுதத்தில் தனமுகந லதசியுள்லபன். இர்
டத்தி தன கூட்டங்களில் கனந்துள்லபன். அப்லதரது அர்
கூறி ரசகம் இன்றும் தசுகரக நிகணவில் உள்பது.
இர் தகரண்டு லதரய்ச் லசர்த் அந் அறிக்ககக
ரங்கி ஆர்.தங்கட்ரன் தசரன்ண ரசகம் இது.
'ன் உங்கள் ல்ன ரழ்க்கககக் தகடுத்துவிட்டு ன்
இங்லக ந்தீங்க?'
ரம் இந்திர்கள். இந்திர ன்தது லற்றுகயில்
எற்றுக ன்தது தசரல்ற்கு த்கண ளிரக
இருக்கிநலர ஆணரல் கடமுகந ரர்த்த்தில் ரன்
த்கண லறுதரடு. கர்ரடகரவில் இருந்து தசன்ந
முன்ணரள் அகச்சர் ைரதர் தரிப், முன்ணரள் பிர்
லதகௌடர முல் இன்கந ம்ர தரணர்ஜி கக்கும்
ன் ங்களுகட ரநின னனில் ட்டும் அக்ககந
தகரண்டு அத்கண திட்டங்ககபயும் ங்கள் தக்கல
திருப்பிக் தகரள்கிநரர்கள். ஆணரல் மிழ்ரட்டில் இருந்து
தசல்தர்களுக்கு தரழிப் பிச்சகண ன்தக விட
தடல்லிக்குச் தசன்நதும் ந்யூரன்களில் ன்ண ரறுல்கள்
உருரகுலர தரிவில்கன. எவ்தரருரும் ல்ன
இந்திக்குடிகணரக ரறிவிடுது அதிசிரண உண்க.
முந்க ஆட்சியில் நிதிகச்சரக இருந் த.சிம்தம்
தசரன்ணது முற்றிலும் உண்க.
'குைரத்தில் இருந்து ந்து இநங்கும் அகச்சர்கள் ங்கள்
ரநினத்திற்கரண நிதி ஆரத்கப் ததற்று விட முகணப்பு
கரட்டுகப் லதரனத் மிழ்ரட்டில் இருந்து ரும்
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கயும் ந்து லகட்ததில்கன'.
கரம் அப்லதரது ஆட்சியில் இருந் தைனலிரவின்
னிப்தட்ட குரதிசித்க ரம் அகரும் அறிந்ல.
இது தைனலிர ட்டும் உருரக்கி தரக அல்ன.
இங்குள்ப
எவ்தரரு
அசில்
கனர்களும்
இப்தடித்ரன் இருக்கிநரர்கள். ரநின னன் ன்தக
விடத் ம் க்கள் னன் அகவிட மிக முக்கிம். அகண
விடத் ங்களுக்கரண னரதம் தரத்த்தில் முக்கிம்.
இல்னரவிட்டரல்
63
சீட்கட
தகரடுத்து
விட்டு
ரன்ரர்கள் கககக் ககனஞர் லதசிக்தகரண்டு
இருக்கரட்டரர்.
இப்தடித்ரன் கடந்து லதரய்க் கடந்து லதரய் இன்று
ல்னசு ன்ந ததகக் லகட்டரலன ரந்தி லததி லதரது
லதரன அனர்ஜிரக உள்பது. ற்ந ரநினங்களிலும் அடிடி,
ஊல், கவிழ்ப்பு ன்று த்கணலர சரச்சரங்கள்
இருந்ரலும் தடல்லிக்கு தகடதடுக்கும் சத்தில்
ட்டும் ரன் கனரளி, ரன் கர்ரடகம், ரன் ததங்கரலி
ன்று ரிகச கட்டி நின்று விடுகிநரர்கள். ஆணரல்
மிழ்ரட்டில் ட்டும் அந் அற்பு கரட்சிகக் கர
இன்னும் த்கண ஆண்டுகள் கரத்திருக்க லண்டுலர?
கரம்
குதிரணர்ககப
ரம்
லர்ந்தடுக்க
விரும்தரல முக்கிக் கரம். தடிக்கரர்களிடத்தில்
கூட எவ்தரரு அசில் கட்சி சரர்ந் சின்ணங்கள் ரன்
அர் சிந்கணகளில் லலனரங்கியிருக்கிநது. னி
தர்கள் அர்கள் தசல்தரடுகள் குறித்து ந்ப் ததரது ன
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அக்ககநயும்
ந்து
விடுதில்கன.
ன்
ரக்கு
தையிப்தர்களுக்குப் லதரய்ச் லச லண்டும் ன்ந
ண்த்தின் கரரக இன்று எவ்தரரு னி னினின்
ரழ்க்ககயும் அனின் கணவுகளும் ட்ட முடிர
உத்திற்குப் லதரய்க் தகரண்டிருக்கிநது.
திருப்பூர் புத்கக் ககரட்சிக்கு ந்திருந் ழுத்ரபர்,
சிந்கணரபர் ஞரநி அர்களிடம் குறுகி லம் இது
குறித்துத் ரன் சின லகள்விககபக் லகட்லடன். அர் 1975
முல் தத்திரிக்கக துகநயில் இருப்தரகச் தசரன்ண லதரது
ஆச்சரிரக இருந்து. த்கண கனர்ககபச் சந்தித்து
இருப்தரர்? த்கண கட்டுகககப ழுதியிருக்கக்கூடும்?
றுரள் இறுதிரக விகடததறும் லதரது தசரன்ண ரசகம்
அடுத் இண்டு மூன்று ரட்கள் ணதிற்குள் எலித்துக்
தகரண்லடயிருந்து.
'ரன் ழுதும் கட்டுககள் கூடப் தடித்துவிட்டு கர்ந்து
விடக்கூடி
ககயில்
உள்பரக
ரறிக்
தகரண்டிருக்கிநலர
ன்று
லரசித்துக்
தகரண்டு
இருக்கின்லநன்' ன்நரர்.
ரம் தள்ளி கல்லூரிப் தரடங்ககபத் விர்த்து, ற்ந
புத்கங்ககப ரசிக்கத் தரடங்கி கரனக் கட்டம் முல்
இன்று கக்கும் ரசிக்கும் தன ழுத்துக்ககப
ழுத்ரபர்ககப நிகணவுக்குக் தகரண்டு ருலரம்.
த்கண ஆயிம் லதர்கள் த்கண விரண கருத்துக்ககப
இந்ச் சமூக னனுக்கரக விகத்துள்பரர்கள்? ன்
இத்கண லதர்களின் சிந்கணகளும் இந்ச் சமூகத்தில் ந்
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ரற்நத்கயும் உருரக்கவில்கன.
எழுங்கரகப் தடித்ர்கள் உருப்தடிரண லகனக்குச்
தசன்று விடுகிநரர்கள்.
அன் ரழ்க்ககயின் தரடக்கமும் முடிவும் அப்ததரழுல
முழுகரகத்
தீர்ரனிக்கப்தட்டது
லதரல்
ஆகிவிடுகின்நது.
அகநகுகநரகப்
தடித்ர்கள்,
முழுகரகத்
ங்கள்
திநகககப
தளிக்
தகரரர்கள் அங்கங்லக கிகடத்கத் தரத்திக்
தகரண்டுரய் ரழ்க்கக ஏட்டத்தில் கர்ந்து தகரண்டு
ணக்கரண ரழ்க்கக ல்கனக இல்தரக குத்துக்
தகரள்கிநரர்கள். க்கரளி விகன றி விட்டரர? சம்
லண்டரம். ததட்லரல் விகன நப் லதரகின்நர? இந்
ரம் தத்து லிட்டர் ரங்கி இருப்பு கத்துக்
தகரள்லரம். லதரதுதன்ந ணல ததரன் தசய்யும்
ருந்து.
மிச்சமும் தசரச்சமும் க்கத்கயும் தறுப்கதயும் சுந்து
தகரண்டு அகதிற்ந ரழ்க்கககப் தனரும் ரழ்ந்து
தகரண்டிருக்கிநரர்கள்.
ஆணரல்
இந்
மூன்று
பிரிவுக்குள்ளும் அடங்கரல் து குறித்தும் அஞ்சரல்
இந் அசிகன கர்சித்கரகக் கற்று லறி
ருதர்கள் ரன் ம்க ஆட்சி புரியும் க்கள் லசகர்கள்.
தடிப்பு, எழுக்கம், முல் லதநந் குதிகளும்
லகயில்கன.
ந்
நிகனயிலும்
ப்தடிப்தட்ட
சூழ்நிகனயிலும்
கபமிநங்க
கரிம்
இருந்ரல்
லதரதுரணது. நிச்சம் கம் என்றிரக ரறி இறுதியில்
280

அகச்சரக ந்துவிட ரய்ப்புண்டு. அப்தடித்ரன் டந்து
தகரண்டும் இருக்கிநது.
ஆணரல் தடித்து முடித்து விட்டு தளில ரும் ரன்
ரழும் சமூகத்திற்குத் லகரண ந் ரற்நத்கயும்
உருரக்கவில்கன ன்தக விட அற்குத் ரரகவும்
இல்கன ன்தல நிர்சணம்.
டரக்டர் ம்.ஸ். உமூர்த்தியின் முற்சிகப் லதரனல
இந் முகந லகரக தற்கு தரகுதியில் க்கள் சக்தி கட்சி
சரர்தரக விைய் ஆணந் லதரட்டியிடுகிநரர்.
இந்க் கட்சியின் சரர்தரகப் தரதிரர் தல்ககனக்கக
முன்ணரள் துகலந்ர் இபங்லகர தரனசுப்ணிம்
(கித்துக்கடவு) பி. ண்டதரணி (சிங்கரல்லூர்) லக.
துகரஜ்
(லகரக
டக்கு)
வி.
விஸ்ரன்
(கவுண்டம்தரகபம்)
கண்ம்ரள்
தைகதீசன்
(தரண்டரமுத்தூர்) தரகுதியிலும் லதரட்டியிடுகிநரர்கள்.
விைய் ஆணந்த் ' 5து தூண் ' ன்ந ' ஊல் திர்ப்பு
அகப்பின்
'
கனரகவும்
தசல்தட்டுக்
தகரண்டிருப்தர்.
அதரிக்கரவில் உள்ப ரஷிங்டன் கரில் தன்ததரருள்
நிறுணத்க 2008 ஆம் ஆண்டு க டத்திக் தகரண்டு
ந்ர். இர் ரஷிங்டன் மிழ் சங்க கனரகவும்
(2007) தசல்தட்டுக் தகரண்டிருந்ர். .ர. சகதயின்
ஊல் திர்ப்புக் கருத்ங்கு லதச்சரபரகவும் உள்பர்.
இருகட லரக்கம் 2016 ஆம் ஆண்டு அகப் லதரகும்
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அசு தடித்ர்கபரல் உருரக்கப்தட லண்டி அசரக
இருக்க லண்டும் ன்று அற்கரகப் தரடுதட்டுக்
தகரண்டிருப்தர்.
லகரகக்குள் இருப்தர்களுக்லகர, புனம் ததர்ந்து
ரழ்ந்து தகரண்டு கட்சி சரர்தரக ழுதிக் தகரண்டிருக்கும்
த்கண ண்தர்களுக்கு இகப் தற்றித் தரிக்கூடும்?
தடித்ர்கள்,
தண்தரபர்கள்
அத்கண
லதர்களும்
தளில இருந்து தரர்த்து சிக்கக்கூடி எரு விகபரட்டு
இன்கந அசில். க்கரண கபத்கத் லர்ந்தடுக்க
விரும்புதில்கன ன்தது த்கண உண்கலர அந்க்
கபம் உருரற்குண்டரண ந் ரய்ப்புககபயும் ரம்
ரன் தகடுக்கவும் விரும்புகின்லநரம். கடந் தத்து ரளில்
இந் அசில் உள் அங்கு விகபரட்டுககப
லரிகடரகப் தரர்க்க ரய்ப்புக் கிகடத்து. எரு ற்றுதி
நிறுணத்தின் அத்கண தசல்தரடுககபயும் அங்குனம்
அங்குனரக லரிகடரகக் கபமிநங்கி சித் ணக்கு இந்
அசில் தரனதரடங்களில் உள்ப ஆம்த அரிச்சுடிலர
தம் ன்ந தசரல்லில் ரன் உருரக்கப் தடுகின்நலர
ன்று நிகணக்கத் லரன்றுகிநது.
எவ்தரரு டுத்ர்க்கத்திற்கும் உண்டரண இருப்பு
சரர்ந் விசங்களுக்கரக த்கணலர தகரள்ககககப
விட்டுக் தகரடுத்து தளில நிற்கலண்டிரய் இருக்கிநது.
முலீட்டுக்கப
முடக்கிர்களுக்குத்
ங்கள்
தசரத்துக்ககபக் கரத்துக் தகரள்ப லண்டி அச
அஸ்ங்கள். தடித்ர்களுக்குத் ங்களுக்குண்டரண
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ந்த் லககளும் இந் அசில் ந்து விடப்
லதரதில்கன ன்ந கருத்து ஆப் ததிந்து லதரய்விட்டது.
அன்நரடங்கரய்ச்சிகளுக்கு இது குறித்து ப்லதரதும் ன்றும்
அக்ககநயிருப்ததில்கன. மீதி ரர்?
விழிப்புர்ச்சி ன்தது க்கு விரும்தத்ரக என்நரக
இருப்தரல் ஊல் ன்தது இன்று இந்தி ைணரகத்தில்
அங்கீகரிக்கப்தட்ட என்நரகல ரறியுள்பது. த்கண
லகனங்ககப எருர் தசய்து இருக்கிநரலர அர் ரன்
இருப்ததில் சிநப்பு ன்ந குதியும் ளிதில் ந்து
விடுகின்நது. லதநன்ண லண்டும். லகட்தர்கள் ரரக
இருக்கச் தசரல்தர்களுக்குப் புர கககளுக்கரகப்
தஞ்சம்.. க்கு சதிரக த்கணலர ரர்த்ககளும்
ரசகங்களும் க்குள் கத்திருப்லதரம்.
ம்ரல் என்றும் தசய்முடிரது? ம்கத விகன
தகரடுத்து ரங்க லண்டரம்? இல்கத ரண்டிப்
லதரணரல் ரும் விகபவுககப ம்ரல் சந்திக்க முடிரது?
ம் தசல்தரடுகபரல் ம்முகட னிப்தட்ட குடும்த
ரழ்க்கக அகதியிந்து விடும்.
தரத்த்தில் தம். ங்குத் திரும்பிணரலும் தத்கத் வி
லதநரன்றுமில்கன. இந்ப் தல இன்கந அசிலில்
பிரண தங்கு கிக்கின்நது. இந்ப் தத்க கத்துக்
தகரண்டு ரன் அத்கண லதர்களும் லலன ந்து
விடுகிநரர்கள். அர்கபரல் தத்க உருரக்க முடியும்.
வீட்டுக்குள் ந்து மிட்ட முடியும். வீட்டுக்குள் தளில
நின்று கத் முடியும். டுத்ர்க்கத்திணர்களுக்குண்டரண
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மிகப் ததரி தனவீணல
தரடங்குகின்நது.

இதில்

இருந்து

ரன்

ணக்குத் லகரண சகிப்புத்ன்கலரடு ரழும்
ரழ்க்கககச் சரரணப்தடுத்திக் தகரண்டு ரவும்
தரடங்கிவிடுகிநரர்கள்.
அசில் ன்தது லசக ணப்தரன்க உள்பர்கள் 
லண்டி இடத்தில் இருந்து தவிக கத்து சம்தரரிக்க
விரும்புர்களின்
இடரக
ரறியுள்பது.
ந்க்
கரனத்திலும் ரளிககயில் ரழ்ந்து தகரண்டிருப்தர்கள்
ஏட்டுப் லதரட ருதில்கன. தடித்ர்களில் கூடக்
குகநரண சவிகிம் ரன் ரக்குச் சரடிக்கு
ருகிநரர்கள்.
மீதி இருப்தர்கள் ரர்?
அன்நரடங்கரய்ச்சிகளும்,
அன்நரட
ரழ்க்ககக்லக
லதரரடிக் தகரண்டிருப்தர்களும் ரலண?
கத் ருரய்? ப்லதரது ருரய்? ன்று அர்கள்
லகட்ததில் ன்ண று? ஏட்கட ரங்க ஆட்கள் ரரக
இருக்கும் லதரது ரங்கத்ரலண தசய்ரர்கள்.
எவ்தரரு லர்லில் ரக்களிக்கரர்களின் உரிககள்
தறிக்கப்தடும் ன்ந சட்டம் ரும்தட்சத்தில் இந்
ரளிககரசிகள் தருவுக்கு ந்து ரலண ஆக லண்டும்.
ரங்கள் ஏட்டளித்ரல் ட்டும் திருட ந்ர்கள்
திருப்பிர ப் லதரகிநரர்கள் ன்ந ஆங்கத்கப் லதரக்க
ன்ண தசய்னரம்? சரர்தரபர்கபரகத் லர்ந்தடுத்ர்கள்
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தசல்தடர தட்சத்தில் அர்ககபத் திரும்த அகத்துக்
தகரள்ளும் சட்டம் இந்திரவில் ந்ரல் ப்தடியிருக்கும்?
உங்கள் ஏட்டு ன்தது உங்கள் உரிக.
ரம் உர்ந்து லதரடப்லதரகும் தர்கள் மூனம் ரன் ம்க
ரல ததருக தடுத்திக் தகரள்பமுடியும்
(26.03.2011)
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27.சச்சீர் ல்வி லோ சோபோ?
முனகச்சர் தைனலிர ஆட்சியின் தரடக்கல எரு
விர ததரருபரக ரறியுள்பது. ற்லதரது நீக்கப்தட்டுள்ப
சச்சீர் கல்வி எரு விர அகனக உருரக்கியுள்பது.
தசன்ந ககனஞர் ஆட்சியில் உச்சநீதி ன்நம் கக்கும்
தசன்று தற்றிக் தகரடி ரட்டி சச்சீர் கல்வி
அலரகதிரக ரறியுள்பது. தசன்ந ருடம் நீதின்நத்தில்
லரற்றுப் லதரய்த் திரும்பி னிரர் தள்ளிகள் கரட்டில்
இப்லதரது சரிரண அகடக.
அசில் கரழ்புர்ச்சிரல் ற்லதரக அசு இந் ல்ன
திட்டரண சச்சீர் கல்விக நீக்கிது று ன்று தசரல்ன
லண்டி டுத்ர்க்க க்களின் குல் என்றும்
லதனழுந்ரகத் தரிவில்கன. ங்கள் பிள்கபகளில்
ரற்றுச் சரன்றிழ்ககப ங்ககபக் லகட்கரல் துரி
அஞ்சலில் அனுப்பியுள்பரர்கள் ன்று தசன்கணயில் உள்ப
எரு தள்ளியின் டடிக்கக குறித்துப் ததற்லநரர்கள்
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புனம்புகின்நரர்கலப வி அந்ப் தள்ளிக விட்டு லறு
தள்ளியில் தகரண்டு லதரய்ச் லசர்க்கும் ண்மில்கன.
கரம் ததற்லநரர்களின் லணரதரம் என்லந என்று
ரன்.
ன்
பிள்கபயின்
கல்விதன்தது
ரகப
ருரணத்திற்கரண இன்கந முலீடு. இர்களின்
கக்ககப் லதரனல னிரர் தள்ளிக்கூடங்களும்
முடிந்கக்கும் மூலீட்கட ட்டிலரடு உடணடிரக
டுத்துக் தகரண்டிருக்கிநது.

உச்சநீதின்நம் கக்கும் தசன்று தகரடிரட்டி ந்
இந்ச் சச்சீர் கல்வி பிச்சகண நிச்சம் இந் அசுக்கு
முல் ஆப்தரகத்ரன் இருக்கப் லதரகின்நது. ஆணரல்
இணரல்
முழுகரகப்
தரதிக்கப்தடப்லதரகும்
டுத்ர்க்க, கிரப்புந ததற்லநரர்கள் த்தியில் ந்
அகனயும் உருரகவில்கன. கரம் ன்ண?
கிரப்புந ரன் தடிக்கும் கல்வியும் கர்புநத்தில்
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தடிக்கும் ரனும் எல தரடத்திட்டத்தின் தடி தடிக்கும்
லதரது இருருக்குண்டரண இகடதளி இருக்கரது ன்ந
லரக்கத்தில்
தகரண்டுப்தட்ட
இந்ச்
சச்சீர்
கல்விகப்தற்றிப் லதசுற்கு முன்பு ம் க்களின் கல்வி
அறிவு குறித் ற்லதரக லணரதரத்கப் தரர்த்து
விடனரம்.
ன் தரர்கயில் கடந் ஏரண்டரகப் தரர்த்து ந்
நிகழ்வுகள் இது.
திருப்பூரில் உள்ப 90 சவிகி முனரளிரர்களுக்கு அருலக
உள்ப குன்னூர், ஊட்டி இகத்விர்த்து ற்கரடு ரன்
முக்கிக் கல்விக்லகரயினரக உள்பது. தன புண்ணி
ஆத்ரக்கள் குந்கக மூன்று திலனல தகரண்டு
லதரய்த் ள்ளிவிட்டு ந்து விடுதுண்டு. கரம்
எழுக்கத்கத் தரடக்கத்தில் இருந்ல கற்று தகரடுத்து
விடுரர்கபரம்.
ஆய்
லதரணரல்
கழுத்தரிர
குந்கககப அங்குள்ப ஆரம்ர ககதட்டு விடுதிகளின்
கூண்டில் பர்ந்து ககடசியில் கண்ணிரணரக பர்ந்து
ந்து நிற்தரர்கபரம்.
இது லதரன பர்ந்து நிற்தர்கள் ததரும்தரலும் அப்தர
பர்த் நிறுணத்க பர்க்கின்நரர்கலபர இல்கனலர
டிகககளுக்கு ப்பரங் தசக் தகரடுத்து ரட்டிக் தகரள்ளும்
அசந் க்குப் பிள்கபரகல இருந்து தரகனந்து
விடுகிநரர்கள். மூன்று கனமுகநகளுக்குத் லகரண
தசரத்துக்ககபச் லசர்த்து கத்திருக்கும் கப்தன்ரர்கள்
ப்தடிலர இர்ககபச் சகித்துக் தகரண்டு பிள்கபகள்
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தடித் கல்விக் லகரயில்கள் கற்றுக் தகரடுக்கர
ல்தனரழுக்கங்ககபத் ங்ககபச் தசரத்துக்ககப இந்து
கற்றுக்தகரடுக்கும் அதரக்ரன்கபர இருக்கிநரர்கள்.
பிள்கபகள் ககத்துக் தகரண்டிருக்கும் தசரத்துக்ககப
ஆஞ்சிலரகிர அல்னது கததரஸ் சர்ைரி தசய்து தகரண்டு
லல ன்று தரர்த்துக் தகரண்டிருக்கிநரர்கள்.
இந்க் கண்ணிரன்கள் தடித் கல்விலகரயில்கள்
ரங்கி தள்ளிக்கட்டம் ருடத்திற்கு 1.50 னட்சம் முல்
அதிகதட்சம் 5 னட்சம் கக்கும் உள்பது.
ரன் பர்த்து கத்துள்ப நிறுணத்தில் எரு சரரப்
தட்டரரிரக ந்து உட்கர கக்க லண்டும் ன்று
நிகணக்கும் கப்தன் கனின் கல்விக்தகன்று தசனழித்
தரகக
குகநந்தட்சம்
20
னட்சம்.
கரம்
ததரும்தரனரண உர் ர்க்க க்கள் தடிக்கும்
கல்விக்கூடங்கள் கல்விக்குக் தகரடுக்கும் ரிரக
ரனின்
எழுக்கத்திற்குக்
தகரடுப்ததில்கன.
விதிவினக்குககபத் விர்த்து.
அடுத்து?
தசன்ந கல்விரண்டின் தரடக்கத்தில் அந் ண்தக
அரின் அச்சகத்தில் சந்தித்லன். மிகுந் கிழ்ச்சிலரடு
ன் கககப் பிடித்துப் தனங்தகரண்ட கக்கும்
கககுலுக்கிணரர்.
" நீங்க தசரன்ண ண்தர் தள்ளித் ரபரபரிடமிருந்து
லதரரடி எரு சீட்டு ரங்கிக் தகரடுத்து விட்டரர் " ன்நரர்.
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கரம் லதநரன்றுமில்கன. கரங்லகம் சரகனயில்
இருந் எரு தள்ளியில் அர் குந்கக ப்ரிலகஜியில்
லசர்த்து விட்ட கிழ்ச்சி. அந்ப் தள்ளிக்கூடம் இண்டு
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரன் தரடங்கப்தட்டது. அர்
கட்டி கட்டம் அதிகமில்கன. ன்தகரகடலரடு எரு
ருட கட்டம் 40.000. குந்க தடிப்தது ப்ரிலகஜி
ன்தக நிகணவில் கத்துக் தகரள்பவும்.
"சர்லச த்தில் இருக்கிநது. ன் குந்கக அங்லக
ரன் தகரண்டு லதரய்ச் லசர்க்க லண்டும்" ன்று முந்க
ஆண்டில் இருந்து அந்ப் தள்ளி குறித் நிகணரகல
இருந்ர். நீச்சல் குபம் முல் குப்தகந சி கக்கு
இருக்கிநது ன்ந கிழ்ச்சி லறு. ண்தர் மிகுந் சதி
தகடத்ர் அல்ன. டுத்ர்க்கத்திற்குச் சற்று லம்தட்ட
ரழ்க்கக. ஆணரல் இப்லதரதுள்ப திருப்பூர் ரழ்க்ககயில்
அர் குந்கக்குக் கட்ட லண்டி கட்டத்திற்கரக
தடரதரடு தட்டுக் தகரண்டிருக்கிநரர். ஆணரல் அர்
ண்த்தில் ந் ரற்நமும் இல்கன. லறு தள்ளியில்
லசர்க்கும்
ண்முமில்கன.
ண்தரின்
குந்க
தனிதண்டரம் குப்பு முடிக்கும் லதரது உத்லசரகப்
தத்து னட்சரது தசனவு தசய்த் ரரக இருக்க
லண்டும்.
ற்தநரருர்?
அர் உடன் தணிபுரிந் ண்தர். இங்குப் ததரி
நிறுணத்தில் ல்ன தவியில் இருந்ர். எரு ருடரய்
அடித் சுணரமியில் தவியிந்து, சிறி நிறுணங்களில்
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லச முடிரலும், ணக்தகன்று எரு ரழ்க்ககக
அகத்துக் தகரள்ப முடிரலும் ககடசிரகச் சிறி
தரழிகன தரடங்கி அதிலும் இந்து அலரகதிரக
இருப்தரின் எல கதன் தடித் தள்ளிக்கூடதன்தது
தப்பிசரசு கூட்டம். அர்கள் லகட்கும் கட்டத்கக்
கட்ட முடிரல் டுரறிக் தகரண்டிருக்கிநரர். தசன்ந
ருடங்களில் இருடன் லதசும் லதரது நீங்க ப்பு
தண்ணிட்டீங்க? ன் கதலணரட லதசிப் தரருங்க. அன்
லதசும் நுனிரக்கு ஆங்கினத்கப் தரர்க்கும் லதரது ரன்
தடுந கஷ்டதல்னரம் ததரிசர தரிகன ன்நரர். இன்று
அர் கதன் ரக்கு இருக்கும் ரய் சரப்பிடுது எரு
ரூதரய் அரிசி.
இறுதிரக?
வீட்டுக்கு
அருலக
ததரி
குடியிருப்பு
உண்டு.
அங்குள்பர்கள்
ததரும்தரலும்
தரழினரபர்க்கத்
லரர்கள். ரம் முழுக்க லகனயிருந்ரல் ரன்
ஞரயிற்றுக்கிக ஆட்டம் தரட்டம். இவு முழுக்க
டரஸ்ரக் தகரடுக்கும் சந்லரம். குந்கககப அருலக
இருக்கும் ஆங்கின ழி கல்விகூடத்தில் ரன் தடிக்க
கத்துக் தகரண்டிருந்ரர்கள். இதில் தரதிப்லதர்கள் ஊக
கரலி தசய்து லதரய்விட்டரர்கள். மீதியிருப்தர்கள் தம்
கட்ட முடிர கரத்ரல் இந் ருடம் சற்றுத்
தரகனவில்
உள்ப
அசரங்கப்தள்ளியில்
லசர்த்து
விட்டுள்பரர்கள்.
சம்ச்சீர்
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கல்விக்கும்

லலன

உள்ப

சம்தங்களுக்கும்

ரது தரடர்புள்பர?
ரறிரும் சமூகச் சிந்கணயில் இப்லதரது கல்வி ன்தது
அறிவுக்குரி
விசம்
அல்ன.
அது
குடும்தக்
தகௌத்திற்குரி விசரகல ரறியுள்பது. ன்
குந்க ப்தடிப் தடிக்கிநரன்? ன்தக விட ந்ப்
தள்ளியில் தடிக்கிநரன் ன்தது ரன் இப்லதரது
ததற்லநரர்களிடம் இருக்கும் முக்கிப் லதசு ததரருபரக
உள்பது.
முந்க
அசு
உருரக்கி
சச்சீர்
கல்விதன்தது ததரும்தரனரண ததற்லநரர்களிடம் எரு
விரண திர்கந சிந்கணககபத்ரன் உருரக்கிது.
ததரும்தரனரண
ததற்லநரர்கள்
அசரங்கம்
கல்விக்
தகரள்ககயில் கனயிடக்கூடரது ன்கிநரர்கள். அதிலும்
சமீத கரனரகப் புற்றீசல் லதரனல முகபத்து, கல்விக
விரதரக்கும்
தகரழுந்துகள்
தகரடுக்கும்
உத்திரதன்தது இப்லதரது லறு விரக உள்பது.
ங்கள் தள்ளியில் அசரங்க தரடத்திட்டம் அல்ன. சர்லச
த்திற்கு இகரகப் லதரட்டி லதரடக்கூடி ககயில்
உள்ப
தரடத்திட்டம்
ன்தரகப்
ததற்லநரர்ககப
மூகபச்சனக தசய்து தரத் முட்டரபரக ரற்றி
இருக்கும் லதரது அசரங்கம் உருரக்கி சச்சீர் கல்வி
ன்ண ரக்கத்க உருரக்க முடியும்? இப்லதரது கரசு
ரங்கிக் தகரண்டும் கமுக்கரகக் குத்தி ள்ளி க்கள்
விதரகவும் லதசத் தரடங்கி விட்டணர். சச்சீர் கல்வி
தகரண்டு ந் ககனஞர் குந்ககள் ங்லக தடித்ரர்கள்.
ஸ்டரலின் கள் தசந்ரக டத்திக் தகரண்டிருக்கும்
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தள்ளிக்கூடம் (தள்ளிக்கூடத்தின் ததர் சன் கன்
ன்ணதரரு மிழ்தற்று?) ந்ப் தரடத்திட்டத்தின் தடி
டத்துகிநரர்கள் ன்று க்ககரகக் லகள்வி லறு
லகட்கிநரர்கள். எவ்தரரு ததற்லநரர்களுக்கும் இப்லதரது
ங்கள் குந்ககள் குறித்து அர் ணதில் உள்பது
என்லந என்று ரன்.
ன் குந்க ன்நரக ஆங்கினம் லதச லண்டும்.
இந் ஆங்கின லரகதன்தது எவ்தரருகயும்
ஆட்டிப்தகடக்கத்
னிரர்
கல்விக்கூடங்களும்
முடிந்கக்கும் னரதம் ன்தரகக் கல்னரகட்டிக்
தகரண்டு இருக்கின்நரர்கள். இப்லதரது தட்ரிக் சினதஸ்
ன்ததிலிருந்து சிபிஸ்சி கக்கும் ந்து நின்று அடுத்க்
கட்ட தகரள்கபக லறு தரடங்கியிருக்கிநரர்கள்.
இதில் எரு கத்ரன் ஆச்சரிம் ன்ணதன்நரல்
தனிதண்டரம் குப்பு முடிக்கும் லதரது கட் ஆஃப்
திப்ததண்கள் ன்தது ல்னரற்றுக்கும் என்லந ரன்.
இந்ப் தரடத்திட்டத்திற்கு இத்கண ன்று ங்குமில்கன?
ஆணரல் இற்கரக தரத்ரகத் னிரர் கல்விகூடங்ககப
ட்டும் குகந தசரல்ன முடிரது.
ற்லதரது ரநின அபவில் முன்க இடங்களில் ந்து
தகரண்டிருக்கும் ரர்களும், நூறு சவிகிம் லர்ச்சி
ததறும்
தள்ளிகளில்
சமீத
கரனரக
அசரங்க
தள்ளிக்கூடங்களும் அதிக அபவில் இருக்கத் ரன்
தசய்கின்நது. ஆணரல் ரநின அசரங்கம் கல்வி குறித்து
உண்கரண அக்ககந தகரள்பர தட்சத்தில் ரன்
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பிச்சகண உருரக ஆம்பிக்கின்நது.
னிரர் கல்விக்கூடங்கள் தசய்லரடு அற்குண்டரண
கட்டங்ககபயும் இண்டு டங்கரக சூலிக்கும் லதரது
ரன்
பிச்சகணயின்
தரடக்கல
உருரகின்நது.
அசரங்கத்தின்
லகனரண
டடிக்கககள்
எவ்தரன்றும் ததற்லநரர்ககப இந்ப் தரழுங்கிற்றில்
கநமுகரகக்
தகரண்டு
லதரய்ச்
லசர்த்துக்
தகரண்டிருக்கிநது.
தசன்ந
ஆட்சியில்
தசம்தரழி
ரரடு
ன்று
அதிகரபூர்ரக 380 லகரடிககபக் தகரண்டு லதரய்க்
தகரட்டிணரர்கள். இப்லதரது சச்சீர் கல்விக ரற்றுரல்
200 லகரடி ட்டம் ன்று தரடர்ந்து கரட்டுக் கத்னரய்
ஊடகத்தில்
கத்திக்
தகரண்டிருக்கிநரர்கள்.
அந்ச்
தசம்தரழி ரரட்டிணரல் ரருக்கு ன்ண னரதம் ந்து?
ரரடு முடிந் அடுத் ரள் முல் எரு மிழ்ப்புட்சி
டந்து க்கள் ன் தரழி ன் இணம் ன்று
லதசியிருப்தரர்கலபர?
தசம்தரழி ரரடு குறித்து, ன்கணப் தற்றி அசரய்ப்
தரடப் புத்கத்தில் தகரண்டு ந் தவிக இந்
ககனஞர் அசின் கல்வித் துகநயின் சரகணககபச்
சினற்கநப் தரர்த்துவிடனரம்.
இப்லதரதும் மிகத்தில் சுரர் 1500 அசரங்கப் தள்ளிகள்
ஏரசிரிகக் தகரண்லட தசல்தடுகின்நது. இதில்
தகரடுக ன்ணதன்நரல் மிழ்ரட்டில் 80 சவிகி
ரர்கள் அசு தள்ளிக்கூடங்ககப ம்பில தடித்து
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ருகின்நணர். தரடக்கக்கல்வி முல் டுநிகனக்கல்வி
கக்குரண குப்புகளுக்குரி 60 000 ஆசிரி
தணியிடங்கள் நிப்தப்தடரலனல உள்பது. இது
லதரனல உர்நிகன ற்றும் லல்நிகன தள்ளிகளில்
சுரர் 10 000 கரலியிடங்கள் உள்பது. இகதல்னரம் விட
ற்தநரரு தகரடுகயும் உண்டு. நக்குகந 17 000
ஆசிரிர்களின் முக்கிப் தணிதன்தது க்கள் தரகக
கக்தகடுப்பு,
ரக்கரபர்
அகடரப
அட்கட
விநிலரகம், தஞ்சரத்து யூனின் லகனகள் ன்று
ருட்ந்லரறும் லறு லகன தசய் லண்டும்.
கர்வீர் கரரைர் கரனத்தில் ரர்கள் ஆசிரிர்களின்
சவிகிதன்தது
இருதது
ரர்களுக்கு
எரு
ஆசிரிரக இருந்து. இதுல கழுக லய்ந்து
கட்தடறும்தரகி ற்லதரது 49 ரர்களுக்கு எரு ஆசிரிர்
ன்கிந ரீதியில் ந்துள்பது. தள்ளிக்கூடங்களில் ரன்
இந்க்
குபறுதடிதன்நரல்
கல்லூரியிலும்
இல
நிகனகரன்.
மிகத்தில் 62 ககனக்கல்லூரிகள் உள்பது. இதில் ஷிப்டு
முகநயில் தசல்தடும் சுநிதிக்கல்லூரிகளும் உள்பது.
இக
அகணத்திலும்
நிப்தப்தடரல்
இருக்கும்
கரலியிடங்களின் ண்ணிக்கக 3000. லதரசிரிர்கள்
இல்னரலனல து ரரக்கர்கள் அப்துல் கனரம்
தசரன்ண கணவு கரணுங்கள் ன்ந தரடத்கப் தடித்துக்
தகரண்டிருக்கிநரர்கள். ஆணரல் கடந் 5 ஆண்டுகளில்
தரடங்கப்தட்ட சுநிதி ததரறியில் கல்லூரிகளின்
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ண்ணிக்கக ட்டும் 500 ஆகும்.
ன் னிரகத் லடி ததற்லநரர்கள் தசல்கிநரர்கள்
ன்தக இந்க் கக்குகள் க்கு உர்த்தும்.
கல்விப்தரகணல ஏட்கடரக இருக்கும் லதரது அதில்
உள்ப ண்ணீர் குறித்து ரருக்கு அக்ககந?
முடிந்கக்கும் கல்விக்கட்டம் ன்கிந ரீதியில்
னிரர் தள்ளிகள் சுருட்ட, ரங்கள் உகத்து சுடுகரடு
லதரணரலும் லதரலரல வி ங்க பிள்கபங்க
இங்கீலிஷ் தடித்ல ஆகனும் ன்கிந ரீதியில் இருக்கும்
ததற்லநரர்கள் இருக்கும் கக்கும் சச்சீர் கல்வி ன்தது
சரதிக்குரி சங்கதிரன். ந் அசரங்கமும் இப்லதரதுள்ப
னிரர் கல்விக்கூடங்ககப அடக்கத் லகயில்கன.
அர்களின்
கட்டக்
தகரள்கபகக்
குறித்துக்
ககனப்தட லண்டிதில்கன. இந்ச் சச்சீர் கல்விக
அர்கள் ற்றுக் தகரள்ப ரட்லடன் ன்கிநரர்கள் ன்தது
குறித்தும் அனட்டிக் தகரள்பத் லகயில்கன.
தரிந்ல
சக்குழியில்
லதரய்
விழுதர்ககபக்
கரப்தரற்றுக விட லறு சினற்கநத் ற்லதரக
அசரங்கம் உடணடிரகச் தசய்ரலன லதரதுரணது.
இப்லதரது சச்சீர் கல்விக விட லறு சின முக்கிக்
கடககள் ற்லதரக அசரங்கத்திற்கு இருக்கிநது.
இப்லதரதுள்ப அசரங்கப் தள்ளிக்கூடங்ககபத் தளிரண
முகநயில், சரிரண ஆசிரிர்கள் தகரண்டு, முகநரண
சதிகள் தசய்து தகரடுத்ரலன லதரதுரணது. இப்லதரதும்
கூடப் தன ததற்லநரர்களும் அசரங்கப் தள்ளியில் இடம்
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கிகடக்கரர?
ன்கிந
ரீதியில்
ரன்
அகனந்து
தகரண்டிருக்கிநரர்க்ள். முகநரண கட்டிட சதிகள்
இல்னரல் ஆட்டு ந்கககபப் லதரன ரர்ககப
அகடத்து த்கண ரகபக்குத் ரன் அசரங்க
தள்ளிக்கூடங்கள் ரர்களின் அறிவுக்கண் திநக்கும்
தணியில் ஈடுதட முடியும்?.
கரம்
ததரும்தரன்கரண
ததற்லநரர்களுக்கு
ன்நரகல தரியும். பிள்கபகள் சரிரண முகநயில்
தடிக்கர கக்கும் அது அம்தரனி தள்ளியில் லசர்த்ரலும்
றுகனரகத்ரன் தளில ரும்.
(27.05.2011)
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28.ஊகல்யோம் கபட்தோல் லோசம்
" ரட்டின் னகண கருத்தில் தகரண்லட ததட்லரல்
விகனக உர்த்திலணரம். இனிலலும் உரது ன்று
ன்ணரல் உறுதிளிக்க முடிரது. இது குறித்து ருடனும்
கனந்து ஆலனரசிக்க லண்டி அசிமில்கன. "
கடந் ருடம் ம்தர் ர முல் ரத்தில் ததட்லரல்
விகன ரூதரய் 1.80 ன்று உர்த்தி லதரது திர்ப்புத்
தரிவித்துத் ன்கணச் சந்திக்க ந்திருந் ம்ர தரணர்ஜி
கட்சிகச் லசர்ந் ம்பிகளிடம் பிர் ன்லரகன் சிங்
தசரன்ணது ரர்த்ககள் இது.
முடிதடுப்ததில் க்கம் கரட்டுதர். லசரனிர பின்ணரல்
எளிந்து தகரண்டிருப்தர். ன்று பிர் ன்லரகன் சிங்
குறித்து திர்க்கட்சிகள் தகரண்டிருந் ககனக அந்
நிமிடத்தில் விடுததரடிரக்கிவிட்டரர்.
ன்லரகன் சிங் மிகச் சிநந் ததரருபரர லக. இனி
298

இந்திரவின் ததரருபரர பர்ச்சி விகரகும் ன்று
இர் பிரக ந்ர்ந் லதரது தசரன்ணர்களின்
ரயில் எரு லிட்டர் ததட்லரகனத்ரன் ஊற்ந லண்டும்.
பரண திர்கரன இந்திர ன்ந கணக எவ்தரரு
இந்தினும் ணதில் ட்டுல சுந்திருக்க லண்டும்
ன்தகத் ரன் தசரல்னரல் இண்டரது முகநரகவும்
பிரக ந்ர்ந்து தசலில் கரட்டிக் தகரண்டிருக்கிநரர்
கடந் 2004-ம் ஆண்டுக் கரங்கிஸ் கட்சி த்தியில் ஆட்சி
ததரறுப்லதற்ந லதரது, ததட்லரல் விகன ரூ. 37.84 ஆக
இருந்து. இந் ரத்தில் உர்ந்துள்ப விகன கக்கும்
நீங்கலப எப்பிட்டு தரர்த்துக் தகரள்ளுங்கள். 100
சவிகித்திற்கு அதிகரகல உர்ந்துள்பது.
ழு ருடங்களுக்குள் னிந் விகன உர்வு?
இருக்கு எரு தடி லலன லதரய் ைணரதிததி லர்ல்
லட்தரபரகத்
ற்லதரது
அறிவிக்கப்தட்டுள்ப
நிதிகச்சர் ந்திரி பிரப் முகர்ஜி அந்ச் சத்தில்
லற்கு ங்கரப ததர்கரம் ந்திருந் லதரது நிருதர்களிடம்
ததரங்கில தீர்த்துவிட்டரர்.
" இது ண்தய் நிறுணங்கள் டுத் முடிவு.
அசரங்கத்திற்குச் சம்ந்ம் இல்னர விசம் " ன்நரர்.
அர் கூற்றுப்தடி இந்தி ததரதுத்துகந ண்தய்
நிறுணங்கள்
இந்திரவிற்கு
தளில
இருப்தது
லதரனவும் அது த்தி அசரங்கத்திற்குக் கட்டுதடர
லதூன் லதரனவும் சுட்டிக்கரட்டிணரர். அதன்ண இந்ப்
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ததரதுத்துகந ததட்லரலி நிறுணங்களுக்கு ட்டும்
இந்த் ன்ணரட்சி அதிகரம்?
ஆட்சிக்கு ரும் எவ்தரரு அசுக்கும் இந்ப் ததட்லரல்
விகன விகரம் ததரி ண்கடடி சரச்சரரக
இருந்து தகரண்டிருக்கிநது. எரு தக்கம் கச்சர ண்தய்
நிகனயில்னர விகன ன்று சடுகுடு ஆட்டம் கரட்ட
ற்தநரரு தக்கம் டரனருக்கு நிகரக இந்தி ரூதரயின்
திப்பு அழிச்சரட்டிம் தசய் ன்ண ரன் தசய் முடியும்.
விகனக உர்த் லண்டுதன்நரல் அகச்சக
எப்புல்
அளிக்க
லண்டும்.
ஆணரல்
லர்ல்
சதன்நரல் ப்தடர ரய்ப்பு கிகடக்கும்? ன்று
திர்க்கட்சிகள் ரிந்து கட்டி ரரகக் கரத்திருப்தரர்கள்.
அதுரன் ஆகப விட்டரல் லதரதுதன்று "ன்ணரட்சி
அதிகரம்" ன்ந ந்தி ரர்த்கக்குள் ண்தய்
நிறுணங்களுக்கு ழிகக் கரட்டி விட்டு எதுங்கி
விட்டரர்கள். நிதிந்திரி தசரன்ணதும் எரு ககயில்
உண்க ரன்.
ண்தய்
நிறுணங்கள்
ற்றி
விகனயின்
அடிப்தகடயில்ரன் எவ்தரரு முகநயும் ததட்லரல்
விகன றிக்தகரண்டிருக்கிநது. ஆணரல் இந் ண்தய்
நிறுணங்களுக்கு 2010 ைுன் ரம் முல் ன்ணரட்சி
அதிகரத்கக் தகரடுத்தும் இர்கலப ரன். .இற்குப்
பிநகு ட்டு முகந விகனலற்நம் டந்துள்பது.
கிரிட் தரரிக் தரிந்துகககப ற்றுக் தகரண்ட ன்லரகன்
சிங் அசரங்கம் இனி ண்தய் நிறுணங்கள் ங்களின்
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தகரள்கக முடிவுக்கரக அசரங்கத்கச் சரர்ந்திருக்க
லண்டிதில்கன ன்று தச்கசக் தகரடி கரட்ட ததட்லரல்
விகன எரு தக்கம் சர் சர் ன்று உ விகனரசிகளும்
விண்ணில் தநக்கத் தரடங்கிது. ஆணரல் இந்ப்
புத்திசரலிகள் என்கந நந்து விட்டரர்கள். ரட்டில்
ண்தய்
ற்றும்
ரிததரருளின்
விகனரசி
உர்தன்தது அற்கரண விகன உர்வு ட்டுல்ன. சரசரி
க்களின்
அத்கண
அடிப்தகட
ததரருட்களின்
விகனரசிககபயும் தம் தரர்க்கும் ன்தக ளிரக
நந்து லதரய்விட்டரர்கள்.
சரரரகச் சர்லச ச்ந்கயின் தசல்தரடுககபப்
ததரறுத்து ண்தய் நிறுணங்கள் 15 ரகபக்கு எரு
முகந விகனகத் தீர்ரணம் தசய்கிநரர்கள்.
இந்திரவிலிருந்து ற்றுதிரகும் ததரருட்கள் மூனல
க்குத் லகப்தடும் டரனர் கிகடக்கின்நது. இந்
டரனர்கள் ம் ககசம் இருந்ரல் ட்டுல சர்லச
சந்கயில் ம் கரனக தூக்கிவிட்டுக் தகரண்டு நிற்க
முடியும்.
கரம் க்குத் லகப்தடும் 74 சவிகிம் கச்சர
ண்தய் தளிரடுகளிலிருந்து ரன் இநக்குதி தசய்து
தகரண்டிருக்கிலநரம். இற்கு அதரிக்கர டரனர் இருந்ரல்
ற்ந ரடுகளில் இருந் கச்சர ண்தய் ரங்க முடியும்.
மீதியுள்ப
26
சவிகிம்
ட்டுல
உள்ரட்டில்
கிகடக்கின்நது.
இந்
உள்ரட்டு
ரரிப்பும்
னிரர்கபரண ரிகனன்ஸ் ற்றும் ஸ்மரர் குரூப்
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நிறுணங்களின் கககளில் இருக்கிநது. இர்களும் இந்திர
முழுக்கப் ததட்லரல் நிகனங்ககபக் ககட விரித்ரர்கள்.
இந் இடத்தில் ஆச்சரிப்தட லண்டி விசம் என்று
உண்டு. நிதி ஆரத்கப் ததருக்கப் ததட்லரல் மூனம்
கிகடக்கும் ரிககப க்களிடமிருந்து சூலிக்கும் து
அசரங்கம்
இந்த்
னிரர்களுக்கு
ந்க்
கட்டுப்தரடுகலபர,
ரிகலபர
இல்கன
ன்தகக்
குறிப்பிட்டுச் தசரல்னத்ரன் லண்டும். கரம் அர்கள்
அசரங்கத்க ஆட்டிப் தகடக்கும் முனரளிகள்.
ஆணரலும் அசரங்கம் தகரடுத்துக் தகரண்டிருக்கும்
விகனலரடு லதரட்டி லதரட முடிரல் குறிப்தட்ட
கரனகட்டத்திற்குள் முட்டுச் சந்துக்குள் ரட்டிக் தகரண்டு
ககடக மூடத் தரடங்கி விட்டரர்கள். இர்கள் தகரடுத்
தருக்கடில இனி அசரங்கம் ததட்லரல் விகனகத்
தீர்ரனிக்கக் கூடரது ன்தது.
னிரர் ண்தய் நிறுணங்களுக்கு ட்டதன்நரல்
ம்முகட ததரதுத்துகந நிறுணங்களின் தசல்தரடுகள்
ப்தடியிருக்கிநது? இந்திரவில் முக்கிரண மூன்று
ததரதுத்துகந ண்தய் நிறுணங்கள் உள்பது.
இந்தின் ஆயில் கரர்ப்லசன், இந்துஸ்ரன் ததட்லரலிம்
ற்றும் தரத் ததட்லரலிம். இந் மூன்று நிறுணங்கள்
ட்டுல இந்திரவிற்குத் லகப்தடும் ரிததரருள்
லகககபக் கனித்துக் தகரள்கின்நது.
இந்ப் ததட்லரல் விகனலற்நம் ன்தற்குப் பின்ணரல்
கச்சர ண்தய், லதல், சர்லச சந்க, இந்தி
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ரூதரய்க்கரண டரனர் திப்பு, தளிரட்டு ண்தய்
நிறுணங்கள் ன்று தகுைணத்திற்குத் தரிர தன
விசங்கள் உண்டு. அத்கணயும் டரனர் அசில்.
ஆணரல் இர்கள் தசரல்னர தன விசங்கள் இற்குப்
பின்ணரல் உண்டு. உனக லஸ்திரி அதரிக்கர ப்தடிப்
ததட்லரல்
பமுள்ப
ரடுககபக்
குறிகத்து
டத்ப்தடும் லகனரண அசிகனவிட இந்திரவில்
ததட்லரல் விகனலற்ந அசில் கர ட்டரணது. .
ரம் தன்தடுத்திக் தகரண்டிருக்கும் ததட்லரல் ற்றும்
டீசல் அப்தடில கிகடத்து விடுதில்கன.
கச்சர ண்தய்க்கரக, ண்தய்ப் தடுகககளில்
துப்தமிடும்லதரது,
அக
ரிததரருபரகப்
தன்தடுத்துகிலநரம். அற்குப் பிநகு கச்சர ண்தய்
கிகடக்கிநது. அல்னது லரிகடரக இந்க் கச்சர
ண்தய்க இநக்குதி தசய்கின்லநரம். அன் பிநலக
சுத்திகரிப்பு தணி தரடங்குகின்நது.
அந்க் கச்சர ண்தயில் இருந்து சகல் ரிரயு,
ததட்லரல், ரப்ர, தகசின், விரண ரிததரருபரண
தள்கப ததட்லரல், டீசல் கககள், ஆயில் கககள்,
ரர், தழுகுகள் ணப் பிரித்து டுக்கப்தடுகின்நண. இது
எவ்தரன்றுக்கும் உண்டரண விகனக கத்து திப்பு
கூட்டப் தடுகின்நர? இல்கன தரத்ரகல சித்ம்
லதரக்கு சின் லதரக்கு ன்று விகன ன்று ததரில்
கண்க்கு கரட்டுகிநரர்கபர ன்ததும் புரிர ர்ல?
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திர்க்கட்சி,
திரிக்கட்சி
ரும்
இது
குறித்து
அக்ககநப்தடுதில்கன. ம்ரதரணர்ஜி கூட அந்ச்
சத்தில் ஆக வினக்கிக் தகரள்கின்லநரம் ன்ந
ஆயும் டுத்து அடுத் ரலப அடக்கி ரசிக்க அந்
ரடகமும் முடிவுக்கு ந்து. இறுதிரக 2011 ம்தர் 15
அன்று ரூதரய் 2.22 லிட்டருக்குக் குகநக்கப்தடுகின்நது
ன்ந அறிவிப்பு ரகண ஏட்டிகளுக்குத் லன் டவிது
லதரனல இருந்து. இன்றும் இல ரன் டந்து ன்தக
நிகணவில் தகரண்டு வும். நக்குகந எரு லிட்டர்
ததட்லரல் விற்நரல் ரநின த்தி அசரங்கங்கள் லசர்ந்து
சூலிக்கும் ரி ட்டும் 50 சவிகிம். அரது தரதிக்கு
தரதி. ஆரம் இவ்பவு ரியும் ங்லக லதரகின்நது.
எரு சின்ண விசத்கப் தரர்த்ரலன உங்களுக்லக உண்க
நினம் புரியும். கல் அறியும் உரிகச் சட்டத்தின்தடி
ண்தய் நிறுணங்கள் தகரடுத்துள்ப வு தசனவு
கக்கு இது.
இந்திரவில் முல் இடத்தில் இருக்கும் இந்தின் ஆயில்
கரர்ப்லசன் 2006 முல் 2007 க ரி கழித்து லதரகப்
ததற்ந னரதம் 7,499 லகரடி. இதுல 2009 முல் 2010 ல்
ததற்ந ஆண்டு ருரணம் 10,220 லகரடி. இகப் லதரனல
இந்துஸ்ரன் ததட்லரலிம் ததற்ந ஆண்டு ருரணம்
2010 முல் 2011 கயில் 10,254 லகரடிரகும். தரத்
ததட்லரலிம் நிறுணத்தின் இல ஆண்டில் ததற்ந
னரதம் 1,546 லகரடி ரூதரய். ஆணரல் ம்முகட நிதி
அகச்சர் ண்தய் நிறுணங்கள் ட்டத்தில் ள்பரடிக்
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தகரண்டிருக்கிநது ன்கிநரர். ண்தய் நிறுணங்கள்
ற்தநரரு தக்கம் தசரல்லிக் தகரண்டிருப்தது ன்ண
தரியுர? நிகனயில்னர கச்சர ண்தய் விகனயின்
கரரக எரு லிட்டர் டீசலுக்கு ரூதரய் 6,61 ம், லசனில்
ங்கப்தடும் ண்தண்தய்க்கு ரூதரய் 24,63 ம், வீட்டு
சிலிண்டர் என்றுக்கு ரூதரய் 270 ஷ்டம் ற்தடுரகச்
தசரல்லிக் தகரண்டு இருக்கின்நரர்கள்.
உள்ரட்டில்
தசல்தட்டுக்தகரண்டிருக்கும்
இந்ப்
ததரதுத்துகந நிறுணங்களுக்லக இத்கண னரததன்நரல்
சர்லச ண்தய் நிறுணங்களில் உள்ப னரத ட்ட
கக்கு ன்ண தசரல்கின்நது?
ததட்லரலி ற்றுதி ரடுகளின் அகப்தரண ஏததக்
2004-2008 கயினரண ஆண்டுகளில் ரன் விற்தகண தசய்
கச்சர ண்தயின் திப்பு 3,346 பில்லின் அதரிக்க
டரனர். அல கரனக்கட்டத்தில் ஜி-7 ன்னும் ழு ரடுகளின்
அகப்பில் அடங்கி ரடுகள் ததட்லரலிப் ததரருட்கள்
மீது விதித் ரிகளின் மூனம் ததற்ந ருரய் 3,418
பில்லின் டரனர்கள் ன்கிநது. அரது ண்தய்
ற்றுதி தசய் ரடுகளுக்குக் கிகடத்கவிட அந்
ண்தயின் மூனம் ஜி-7 ரடுகள் திட்டி ரி ருரய்
அதிகம்.
கடந் 2008 ஆம் ஆண்டுக் கச்சர ண்தய் லதல் என்றிற்கு
105 டரனரக இருந்து. அப்லதரது எரு லிட்டர்
ததட்லரலின் விகன ரூதரய் 49. இதுல 2009 ஆம் ஆண்டு
விற்ந கச்சர ண்தய்யின் விகன 69 டரனருக்கு ந்
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லதரதும்
ண்தய்
நிறுணங்கள்
விகனகக்
குகநத்தரடில்கன. இதுல இப்லதரது எரு லிட்டர்
ததட்லரல் ரூதரய் 72 ன்கிந ரீதியில் ந்து நின்றுள்பது.
இதில் குறிப்பிடத்க்க அம்சம் ன்ணதன்நரல் கடந்
ரன்கு ஆண்டுகளில் கச்சர ண்தய் விகனயில் மிகப்
ததரி ரற்நமில்கன.
ஆணரல் ததட்லரல் விகனக உர்த் தச்கசக் தகரடி
கரட்டும் த்தி அசரங்கம் டீசல் விகனக ட்டும்
உர்த்விடுதில்கன.
கரம் உர்த்திணரல் ததரதுக்களின் லகரதத்துக்கு
உடணடிரக இனக்கரக லண்டுல ன்தரல்.எவ்தரரு
முகநயும் டீசல் விகன உர்வு ட்டும் ள்ளிப்
லதரடப்தட்டு ந்து.
ஆணரல் இந்த் ள்ளிப் லதரடலின் தனன், அசுத் துகந
ண்தய் நிறுணங்கள் தரத்ரக ரூ180208 லகரடி
அபவுக்கு ஷ்டம் ன்று கக்குக் கரட்டியுள்பண. அரது
டீமல், தகலரஸின், சகல் ரிரயு லதரன்நற்கந
ரனி விகனயில் ருரல் ற்தட்டுள்ப ஷ்டம் இது
ன்று கூறுகின்நண. ஆணரல் இந் ஷ்டத்க ஈடுகட்ட
த்தி அசு கடந் நிதிரண்டில் 20,911 ட்டுல
அளித்துள்பது. இப்லதரது ம் நிகணவில்  லண்டிது
இண்டு விசங்கள். ண்தய் நிறுணங்கள் ரங்கலப
விகனக நிர்ம் தசய்து தகரள்கின்நண. ஆணரல்
இறுதியில் ட்டம் ன்கிநரர்கள்.
இது
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வி

ரனிரக

ங்கப்தடும்

ரிரயு,

ண்தண்தய் லதரன்நற்றுக்கும் த்தி அசரங்கம்
ரனித் தரககக ங்கி விடுகின்நது. ஆணரலும்
இறுதியில் ட்டம் ன்கிநரர்கள் ன்நரல் இந்ப்
ததட்லரல் அசில் உங்களுக்குப் புரிகின்நர?
ண்தய் நிறுணங்களின் ஆடம்தச் தசனவுககப ரரும்
ந்க் லகள்விகளும் லகட்டு விட முடிரது. இந் நிறுண
ஊழிர்களின்
சம்தபம்
ன்தது
தசரர்ககத்தில்
இருப்தற்குச் சரணது. உரத்திற்கு, இந்தின் ஆயில்
கரர்ப்தலனில் தணிபுரியும் ககடநிகன ஊழிரின்
(1976-ல் லகனயில் லசர்ந் அட்தடண்டர்) ற்லதரக
சம்தபம் ஆண்டிற்கு 45,99,234 ரூதரய். அப்தடிதன்நரல்
லற்தவிகளில் இருக்கும் அதிகரரிகளின் சம்தபத்கக்
கக்கிட்டு தரர்த்துக் தகரள்பனரம். இது தறும் சம்தபம்
ட்டுல. இகத்வி அர்களுக்தகன்று ங்கப்தடும்
ற்ந சதிகள் னிரணது.
ஆணரல் ட்டத்தில் கஷ்டப்தட்டுக் தகரண்டிருக்கிலநரம்
ன்று எவ்தரரு முகநம் புனம்பிக் தகரண்டிருக்கும்
ண்தய் நிறுணங்களின் தசல்தரடுகள் ப்தடி
உள்பது.
ண்தய் நிறுணங்களின் உண்கரண னரதம் ங்லக
தசன்று தகரண்டிருக்கிநது ன்தற்கு இக எரு
டுத்துக்கரட்டு. இது வி ண்தய் நிறுணங்கள்
லகயில்னரல் தசய்து ரும் விபம்தங்கள் ன்று
அத்கணயும் சரரக் குடிகன் கனயில் ந்து விழுந்து
தகரண்லடயிருக்கிநது.
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இகப்லதரனல 50 சவிகிம் ரிரக ரநின த்தி
அசரங்கத்திணரல் சூலிக்கப்தடுதும் இனசரக
ரறிவிடுகின்நது.
ரநின அசரங்கம் ங்களின் அசில் தகரள்கககளின்
அடிப்தகடயில் ன் தரட்டுக்கு இனசம் ன்ந ததரில்
ரிப்தத்க ரரி ங்கிக் தகரண்டிருக்கிநரர்கள்.
ரநின அசரங்கங்கள் ரரி ங்கும் இனசங்கள்
எருபுநம் ன்நரல் த்தி அசரங்கம் சூலிக்கர
ரக்கடன்களின்
தட்டில்
ஆண்டுக்கு
ஆண்டு
நீண்டுதகரண்லட லதரகின்நது. கனத்து விடரதீர்கள்.
கடந் 2011 ைுன் ரம் முல் தசப்டம்தர் கயினரண
மூன்று
ரங்களில்
ட்டும்
இந்திரவில்
தட்டிலிடப்தட்ட 36 ங்கிகள் தகரடுத் ரக்கடன்களின்
தரகக 14 னட்சத்து 273 லகரடி.
இக எவ்தரரு ருட கக்கரகக் தகரண்டு ந்ரல்
க்குத் கனசுற்றி விடரர? அகத்ரன் ன்லரகன் சிங்
தளிரகச்
தசரல்லியுள்பரர்.
இவ்பவு
ததரி
இந்திரக ஆட்சி தசய் ரிகள் அசிம் லக
ன்கிநரர்.
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விைய் ல்கனர குடி கும்ரபம் ன்று ஆட்டம் லதரட்டுக்
தகரண்டு சரரத் தரழில் அதிதர் ன்ந லதரர்கயில்
இருந்ரலும் அருக்கு எரு பிச்சகண ன்நவுடன் த்தி
அசரங்கம் ந் அபவுக்குக் கறி அகக் கரப்தரற்ந முன்
ந்து ன்தகப் தத்திரிக்ககயில் தடித்து இருப்பீர்கள்
ரலண?
ற்கணல
பிரப்
முகர்ஜி
"தரழில்
அதிதர்ககபக் கரக்க லண்டிது அசரங்கத்தின் கடக"
ன்று லறு தசரல்லியிருக்கிநரர். ம்முகட ஆண்டுக்
தகரண்டிருக்கும் அகச்சர் ததருக்களுக்கு ஆயிம்
லகனகள் கனக்கு லல் கரத்துக் தகரண்டிருக்கிநது?
ககனக விடுங்க.
கடதயிற்சியும் மிதிண்டியும் ம் உடல் னத்துக்கு
ல்னது. றிக் தகரண்டிருக்கும் ததட்லரல் விகனக
நிகணத்துக் தகரண்லட உங்கள் ரழ்க்கககச் சற்று
ரற்றிக் தகரள்ளுங்கலபன்.
(16.06.2012)
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29.கூைங்குரம் -- உண்ரக்கும் கபோய்க்கும் நடுவில்
திர்க்கரல ன்று தரடங்கிணரர்கள். ஆணரல் இப்லதரது
தரடக்கத்திலனல தசரல்லியிருந்ரல் இந் அபவுக்குப்
பிச்சகண ந்துருக்கரல ன்கிநரர்கள்.
இறுதிரக அணு உகன மூனம் மின்சரம் அசிம் லக.
மிழ்ரடு மின்தட்டில் த்ளித்துக் தகரண்டுருக்கிநது
ன்று அறிவுகக ங்கி முடிக்கின்நரர்கள். கூடல
14,000 லகரடி முலீடு வீரகப் லதரய்விடக்கூடரது. தில
ந்து நிற்கரல ன்கிநரர்கள்.
அணு உகனக்கு க்களின் திர்ப்புகள் ரளுக்கு ரள்
அதிகரக 500 லகரடி தசனவில் ஊக உல்னரசபுரிரக
ரற்றுலரம் ன்று சப்கதக்கட்டிகள் சர்க்ககயில் லன்
டவி ரக்கில் கக்கிநரர்கள். தரடக்கம் முல் திர்த்
அத்கண நிகழ்வுகளும் தத்திரிக்கககளுக்குத் துணுக்குச்
தசய்திகபரகல லதரய்விட இன்கந இடிந்கக
க்களின்
ரழ்ரரப்
பிச்சகணககபக்
கர்
ஸ்லடரரிரக ழு முடிகின்நது. அணு உகன பூத்க
அகதிரக லகன ரங்கி விடுலரம் ன்று அசு
அளிக்கும் ம்பிக்ககககப இடிந்கக குந்ககள் கூட
ம்தத் ரரக இல்கன.
அசு நிர்ரக னட்சத்கப் புரிந்து தகரண்லட
விடரப்பிடிரகப் லதரரட்டக்கரர்கள் இன்று கயிலும்
தரடர்ந்து தகரண்லடயிருக்கிநரர்கள். எரு ருடத்திகணக்
கடந்தும் லதரரட்டத்தின் லகத்கக் கட்டுப்தடுத்
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முடிவில்கன.
ககடசிரகப்
லதரரட்ட
எருங்கிகப்தரபர்
உகுரக லசத் துலரகி ன்ந ரர்த்கயில் தகரண்டு
ந்து நிறுத்தி விட்டரர்கள்.

நீங்கள் அணு உகனக ஆரிக்கரவிட்டரல் லசத்
துலரகிகளின் தக்கம் இருப்தரக அர்த்ம். கட்சிகளில்
ட்டும் ழுத்துக்ககப ரற்றி கத்திருக்கும் மிழ்ரட்டு
அசில்ரதிககபப் லதரனல எவ்தரரு ஊடகமும்
இறுதிரக இப்தடித்ரன் முடிக்கின்நரர்கள்.
400 ரட்ககபத் தரடப்லதரகும் கூடங்குபம் அணுமின்
நிகன திர்ப்தரபர்களின் லதரரட்டத்திற்கு லசி
311

அபவில் ததரிரண ஆவில்கன. இந்திர ன்தது எல
ரடு ன்ததில் இருந்து ரறி தகு ரபரகி விட்டது.
அசில்ரதிகளின் எற்றுக ன்தது ஊல்களில்
சிக்கிர்ககபப் தஸ்தம் கரப்தரற்றிக் தகரள்தில்
ட்டுல இருக்கிநது. ற்நதடி அசில் கண்க்குகளின்
அடிப்தகடயில் அந்ந் ரநின பிச்சகணகள் அர்
தக்கம் ன்தரகத்ரன் ற்லதரக இந்திர எளிர்கின்நது.
லதரதரல் விரயு சம்தம் இந்திர முழுக்க
திதரலித்து இருந்ரல் இன்று இந்திரவில் ந்
விரயு ஆகனகளும் தசல்தட்டுக் தகரண்டுருக்க
முடிரல?
மிழ்ரட்டில் குறிப்பிட்ட தகுதியின் ரழ்ரரம்
ன்தலரடு தன கனமுகநகள் சரர்ந் பிச்சகண
ன்தகக் கூட ரும் லரசிக்கத் ரரய் இல்கன.
ற்லதரது
மிழ்ரட்டில்
நினவிக்
தகரண்டுருக்கும்
மின்தட்டு ரன் முக்கிப் பிச்சகண. மின்தட்டிலிருந்து
கரக்க ந் ட்சகரக இந் அணு உகன தரர்க்கப்தடுரல்
எரு ரநினத்திற்கரக எரு ஊக கரவு தகரடுக்கனரம் ன்ந
த்தும் தூசி ட்டப்தட்டுப் தனரின் கண்ககப கநந்து
இருக்கிநது.
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இப்லதரதுள்ப சூழ்நிகனயில் மின்தட்டில் இருந்து
ப்பிக்க இகத்வி லதநன்ண ழி? கரம் ரற்று
ழிகச் சிந்திக்கத் தரிரர்ககபத் கனர்கபரகப்
ததற்ந ரம் கரனம் முழுக்க க்கு க்கபரகத் ரன் ரன்
இருக்க முடியும். இன் கரரகல க்கி லதரக
முடிர, தரதுகரக்க முடிர அணுஉகன கழிவுககபப்
தற்றி அடித்ட்டு க்கள் புரிந்து தகரள்பத் ரரய்
இல்கன. இந்திரவின் திர்கரன பர்ச்சிக்கு இந்
அணுமின்சரம் அசிம் லக ன்தர்களிடம்
லகட்டுப் தரர்க்கனரம்.
ற்லதரக இந்தி மின்சரத் லகக 71 சவிகிம்
அணல் மின்சரம் மூனமும், 21 சவிகிம் புணல் மின்சரம்
மூனமும் நிகநலற்நப்தடுகின்நது. பு சரர்ந் நிகனயில்
ரன் இன்கந ததரும்தரனரண மின்சரத் லக பூர்த்திச்
தசய்ப்தடுகின்நது.
இன்று
லரப்பி
ரடுகள்
அகத்தும் சூரி எளிக தன்தடுத்தி முடிந்கக்கும்
ங்களுக்கரண லகககப நிகநலற்றிக் தகரள்ளும்
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லதரது இந்திர ட்டும் ன் இந் அபவுக்கு இந்
அணுமின்சரத்தில் ஆர்ரக இருக்கிநது.
அணு உகனக ரங்கும் இடம் முல் அகப் ததரருத்தும்
இடம் கக்கும் ஊல் கூட்டணி க்களின் சரம்ரஜ்ரக
இருப்தரல் இந்ச் சர்லச னரபிக்கு முன்ணரல் சரர
க்களின் குல்கள் டுதடுதில்கன. இற்கு லலும் தன
அணுகுண்டு கசிங்களும் இற்குள் உண்டு. அது லச
தரதுகரப்பு ன்ததிற்குள் தகரண்டு லதரய் நிறுத்தி
லகள்வில லகட்க முடிரல் ரற்றி விடுரர்கள்.
ற்ந ரநினங்ககபத் மிழ்ரட்டில் கரற்நரகன மின்சர
உற்தத்தி அதிகம். லம்தடுத் ரய்ப்புகளும் அதிகம்.
ஆணரல் கரற்நரகன மின்சரத்க ஆரிக்கத் தரிர அசு
ணது தம் கரட்டும் டடிக்கககள் மூனம் ட்டுல இது
லதரன்ந அணுஉகனகச் தசல்தடுத் விரும்புகின்நது.
கூடங்குபம் அணுஉகனகத் திநக்கக்கூடரது ன்று
தசரல்தர்ககப லரக்கி வீசப்தடும் லகள்விககபப் லதரன
ஆவுக்கும் திர்ப்புக்கும் இகடல இருக்கும் லகள்விகள்
அர்த்ற்றுச் சிரிக்கின்நது.
1948 ஆம் ஆண்டு இந்தி அணுசக்தி ஆகம்
தரடங்கப்தட்டது. இந் அணுசக்தி துகந ன்ணரட்சி
ததற்நது. லரிகடரகப் பிர் கட்டுப்தரட்டில் உள்ப
அகப்தரகும். நீதின்நங்கள் லகட்கும் லகள்விகள் கூடப்
தன சம் ரட்டின் தரதுகரப்பு ன்ந லதரர்கயில்
கநக்கப்தடும். எரு ல்னசு ரடு உனகத்திடம் தசரல்ன
சின குதிகள் உண்டு. க்களுக்கரண ல்னசு ன்தக விட
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ல்னசு ரட்டில் தரதுகரப்புக்கரக அணுகுண்டுகள்
இருக்கிநர ன்தக கத்து ரன் அந் ல்னசு
லதட்கடக்குள் நுக முடியும்.
இந் அணுக்ககபப் பிபந்து ரன் இங்லக மின்சரம்
ரரிக்கப்தடுகின்நது.
அணு
உகனயில்
யுலனி
அணுக்ககபப் பிபக்கப்தடும் 3500 முல் 4000 டிகிரி
தசல்சிஸ் கக்கும் சக்திரக ரறி அணுகுண்டரக
தடிக்கின்நது. இந் அணுப் பிபப்பின் லதரது
நியூட்ரன்ககப
நுகவித்து
தப்தசக்திக
கட்டுப்தடுத்ப்தடுகின்நது. இந் தப்தசக்தி மூனம்
உருரகும் நீரவி மூனம் மின்சரம் ரரிக்கப்தடுகின்நது.
2032 ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தி அசரங்கம் அணுஉகனகள்
மூனம் 63,000 தகரரட் மின்சரம் டுக்கத் திட்டம்
தீட்டியுள்பது. 1987 ஆம் ஆண்டுக்குள் 25,000 தகரரட,
2000 ஆம் ஆண்டுக்குள் 45,000 தகரரட் ன்று திட்டம்
தீட்டி தல்னரயிக்கக்கரண லகரடிககப விழுங்கி விட்டு
இன்று கயிலும் சரதித் சரகண 3310 தகரரட்
ட்டுல.
இந்க்
கக்தகல்னரம்
அகச்சர்
ரரசரமிக்கு தரியுலர? தரிரலர? இந்த்
துகநயில்
முலீடரகப்
லதரடப்தடும்
தரககக
புசரர்ந் மின்சரத் லகயில் லதரட்டுருந்ரல்
இந்லம் இந்திர மின்சர உற்தத்தியில் ன்னிகநவு
அகடந்து ற்ந ரடுகளுக்கு மிச்சத்க விற்று னரதம்
தரர்த்திருக்க முடியும்.
இன்று
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ஊல்களின்

தரகக

மில்லிகணத்

ரண்டி

பில்லின்களிடம் ந்து விட்டரல் பு ன்கககப
விட்டு தளில ந்து விட்டரர்கள் ம் கனர்கள்.
கூடங்குபம் அணுஉகன ன்தது இப்லதரகக்கு லசி
தசரத்து.
மிழ்ரட்டில்
இருந்ரலும்
ரநின
அசரங்கத்திற்கு ஏர் அபவுக்கு லல் ந்ச் தசகனயும்
தசய்துவிட முடிரது. கரம் தய்லலி திட்டம்
தரடங்கும் லதரதும் இப்தடித்ரன் தனவிரண உறுதிகள்
அங்குள்ப க்களுக்கு ங்கப்தட்டது. ஆணரல் இன்று
தய்லலியில் உற்தத்தி தசய்ப்தடும் மின்சரத்தில்
மூன்றில்
எரு
தங்கு
ரன்
மிகத்திற்கு
ங்கப்தடுகின்நது. தய்லலியில் ரரிக்கப்தடும்
மின்சரத்க தளிசந்கயில் விற்க மிழ்ரடு எரு
அடித்பம். அவ்பவுரன்.
அற்குள் இந் அணு உகன மூனம் உற்தத்திரகும்
மின்சரத்தில் ஆயிம் தகரரட் மிழ்ரட்டுக்கு ன்று
கட்டிம்
கூறி
க்ககப
ம்தகத்துக்
தகரண்டுருக்கிநரர்கள். எரு லகப இந் அணுஉகன
தசல்தடும் தட்சத்தில், எழுங்கரகச் தசல்தடும் தட்சத்தில்
முழுகரண உற்தத்தி திநன் ல குகநந்து இண்டு
ருடரகும். அற்குள் மிழ்ரட்டின் மின்தட்டும்
இன்னும் தன டங்கு அதிகரக கிறிவிடும்.
மிழ்ரட்டின் ற்லதரக தற்நரக்குகந 3000 தகரரட்.
கூடங்குபத்தில் தசல்தடுத் நிகணக்கும் ஆறு உகனயும்
முழுகரக ஏடிணரல் கூடப் பூர்த்திச் தசய்துவிட
முடிரது. அப்லதரகக்கு இங்குள்பர்கள் ரட் ன்று
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த்தி அசரங்கத்கக் லகட்டு விட முடிரது. கரம்
ரம்
அகரும்
இந்திர்கள்.
லற்றுகயில்
எற்றுகரய் ரழ்தர்கள். தகிர்ந்துண்டு தல்யுர் ஏம்புல்
லதரன்ந ரர்த்ககள் ததினரக ரும்.

அணுஉகன பிச்சகண தரடங்கிதிலிருந்ல லசதக்தி
கரற்றில் தநந்து ந்து ரக்குகின்நது. ஊடகங்கள்
அறிவுககக்
கட்டுகரக
ழுதி
ககபத்துப்
லதரயிருக்கிநரர்கள்.
அச்சற்று
இருக்க
அத்கண
ற்தரடுககபயும் தசய்து விட்லடரம் ன்கிநரர்கள். தரதி
அபவுக்குக் கூட முடிர லதரது னிந் அசம் ன்நரல்
அறிஞர்கள் தசரல்லி விட்டரர்கள். அகதிரய் இரு
ன்கிநரர்கள். இத்கண லகரடிககபக் தகரண்டு ந்து
தகரட்டிவிட்டு நிறுத்திணரல் குர? ன்கிநரர்கள்.
அணுஉகன
ஏடர
ரட்ககபச்
சுட்டிக்கரட்டி
ட்டக்கக்கில் ம்க லரசிக்க கக்கிநரர்கள்.
இறுதிரக உச்ச நீதின்நல உத்வு தகரடுத்ரகி
விட்டது.
இற்கு
லலும்
ரப்தடுத்னரர
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ன்கிநரர்கபர.
அணு உகன தசல்தரட்டின் மூனம் உருரகும்
சுற்றுச்சூல் பிச்சகணககப விட ற்தநரரு ததரி
பிச்சகண அணுஉகன கழிவுகள்.
புளூலடரனிம் 239 ணது கதிர்வீச்சு ன்ககப்
தரதிரகக் குகநத்துக் தகரள்ப டுத்துக் தகரள்ளும்
கரனஅபவு சுரரக 24,000 ருடங்கள். அலரடின் 129 ணது
கதிர்வீச்கச தரதிரகக் குகநத்துக் தகரள்ளும் கரன அபவு 17
மில்லின் ருடங்கள். எரு அணுமின் நிகனம் ருடம்
முழுக்க ஏடிணரல் 20 தட்ரிக் டன் அணுக்கழிவுககப
உருரக்கும். இற்றிக்கு ரற்று ற்தரடு இதுகயிலும்
கண்டுபிடிக்க வில்கன ன்தரல் தரதுகரத்து ரன் ஆக
லண்டும். இங்லக ரன் பிச்சகணல ஆம்தம் ஆகின்நது.
ற்தநரன்கநயும் ரம் நிகணவில் கத்துக் தகரள்ப
லண்டும். எரு அணுஉகன அதிகதட்சரக 45 ருடங்கள்
ரன் தசல்தடுத் முடியும். அற்குப்பிநகு மூடி
கத்துவிட லண்டும். மிகப் ததரி அபவில் கரங்கீரிட்
தரட்டி கட்டி அகப் பூமிக்கடியில் புகத்து கத்து விட
லண்டும். பூம் லதரல் கரல் கரக்க லண்டும். கம்
ப்பிணரல் ம். இற்குப் பிநகு குறிப்பிட்ட தகுதிக
னிர்கள் ர முடிர தகுதிரக ரற்நப்தட்டு விடும்.
எவ்தரரு 45 ருடங்களுக்கு எரு முகந அணுஉகனக
ரற்று இடத்திற்குக் தகரண்டு தசல்ன லண்டும்.
கிகடக்கப் லதரகும் 300 தகரரட் மின்சரத்திற்கு 3
னட்சத்திற்கும்
லற்தட்ட
கனமுகநககபப்
தழி
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தகரடுத்து ரம் சுகரசிரக ர நிகணக்கின்லநரம்.
இறுதிரக இந்தி இகநரண்ககக் தகரண்டு ந்து
அககயும் எரு ட்டத்திற்குள் நிறுத்தி லடிக்கக
கரட்டுகிநரர்கள். ஆணரல் ன்முகநயின்றி ந்வி
அசம்தரவிமும்
இன்றி,
ருடங்ககபத்ரண்டி
டத்ப்தட்ட இந்ப் லதரரட்டத்க ஊல்ரதிகள்
கண்டு
தகரள்ரர்கள்
ன்று
திர்தரர்ப்தது
லதரரட்டக்கரர்களின்
லந?
ததரசுக்தகன்று
லகரதப்தடும் மீண சமுரத்க என்றிகணத்து சரத்வீக
லதரரட்டத்க முன்தணடுத் உகுரர் இர்களின்
தரர்கயில் கரசு ரங்கிக் தகரண்டு கள்பத்ணம்
தசய்கின்நர் ரன்.
இற்கு லலும் உகுரருக்கு தன தட்டங்கள்.
ஏடிவிட்டரர். ப்பிவிட்டரர். த்திற்குப் பின்ணரல் நின்று
தகரண்டு தங்கரட்டுகிநரர் ன்று எவ்தரரு ரளும்
எவ்தரரு விரண விர்சணங்கள். பிரிரணி தகரடுத்துக்
கூட்டம் கூட்டி தக்கப்தடுத்திர்களிடம் லதநந்
விர்சணத்க திர்தரர்க்க முடியும்.
சதிகபற்று ரழும் எரு சமூக க்களின் அனங்ககபக்
கிண்டனரகச் சித்ரிக்கின்நரர்கள். அர்களின் அச்சத்துடன்
லகட்கப்தடும் லகள்விகளுக்கு அது லகற்ந தம்
ன்தற்குள் முடித்து விடுகிநரர்கள். லகள்விகள் தரடர்ந்து
, இந்திரவின் பர்ச்சிக்கு திரணன் ன்ததில்
தரடங்கி மிட்டுகிநரர்கள்.
அகிம்கச
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லதரரட்டம்

இன்று

ஹிம்கசயின்

தக்கம்

ததுரகத் திரும்தத் தரடங்கியுள்பது. கரர
கரந்தியின் அகிம்கச லதரரட்டத்க இன்று கயிலும்
சினரகித்துப்
லதசுதர்கள்
உகுரர்
டத்திக்
தகரண்டுருக்கும் அகிம்கச லதரரட்டத்திகண ஆரிக்கத்
ரரக இல்கன. கரம் கரந்தி திர்தகரண்டது
தள்கபர்ககப.
உகுரர்
திர்தகரள்ல
தகரள்கபர்ககப.
இதுல மிழ்ரட்டு மீண சமுரம் என்று லசர்ந்து
மிழ்ரடு முழுக்க இந்ப் பிச்சகண தவும் லதரது
ரழ்ரரப் பிச்சகண ப்பிச்சகணரக ரறிவிடும்
அதரமுண்டு. க்கனரக ரற்றிவிடத்ரன் ரர
லகரவிகன ரசுதடுத்திர்கள் விரும்புகிநரர்கள் லதரலும்.
(17.09.2012)
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30. ச்சத்தீவு - உண்ர ளும்  ோர்த் மும்
மிழ்ரட்டில் உள்ப சின பிச்சகணகளுக்கு ட்டும்
ப்லதரதும் உயிர்ப்பு இருந்து தகரண்லடயிருக்கும். இந்க்
கரல இங்குள்ப அசில்ரதிகளுக்கு அல்ர
லதரனல இனிக்கின்நது.
ற்லதரது இந்தி அசிலில் லலுப்பிள்கப பிதரகன்
கன் இநப்பிற்குப் பின்ணரல் உள்ப நிகழ்வுககப கத்து
அசில் டந்து தகரண்டு இருக்கின்நது.
இப்லதரது ரன் இந் விசங்ககபக் லகள்விப்தடுது
லதரனத் மிழ்ரட்டு அசில்ரதிகள் ஆட்டம் கரட்டிக்
தகரண்டிருக்கின்நரர்கள்.
இன்
தரடர்ச்சிரகத்
மிழ்ரட்டு மீணர்கள் ரக்கப்தடுகக் குறித்தும்
ப்லதரதும் லதரனக் குல் ழுப்தப்தட்டுக் தகரண்டு
இருக்கிநது.
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கச்சத்தீவு
பிச்சகண
ன்தது
ற்லதரது
இந்தி
தரளுன்நம் கக்கும் மீண்டும் விர ததரருபரக
ரறியுள்பது.
ஆணரல்
இதுகக்கும்
இனங்கக
கடற்தகடயிணரல்
ரக்கப்தட்ட
மிழ்ரட்டு
மீன்ர்ககபப் தற்றி, அர்களின் இந்து லதரண
ரழ்ரரங்ககபப் தற்றி ர் கண்டு தகரண்டணர்?
மிக மீணர்களுக்கு விடிவு கரனம் உண்டர?
ற்ந
தரழிகன
விட
மீண
தரழிலில்
எவ்தரருருக்கும் கடவுள் தக்தி அதிகம், தவ்லறு
ரக இருக்கனரம், ஆணரல் கடவுள் ம்கக் கரப்தரற்றி
விடுரர் ன்று ரன் மிழ்ரட்டு மீணர்கள் எவ்தரரு
ரளும் கடலுக்குச் தசல்கிநரர்கள், ஆணரல் கடந் தன
ருடங்கபரகல ககயில் ந்து லசர்தன்ணலர
அர்களின் கரம் தட்ட உடம்பும், உயிர் இல்னர
உடம்பும் ரன்,
உயிர் தம் ன்நரல் உண்கயிலனல லரிகடரக
ரள்லரறும்
அனுதவித்துக்
தகரண்டிருப்தர்கள்
மீணர்கள் ட்டுல, இனங்கக கடற்தகடயிணரல்
அரணப்தடுத்ப்தட்ட,
சித்க
தசய்ப்தட்ட,
தமுறுத்ப்தட்ட ன்று அர் தட்ட அரணங்ககப
அஸ்த்கககபத்
மிழ்ரட்டு
கடற்ககலர
மீணர்களிடம் லகட்டுப் தரர்த்ரல் வீட்டுக்கு எருரது
இருப்தர். ஆணரல் இற்தகல்னரம் தீர்வு ப்லதரது
கிகடக்கும் ன்று லகட்டரல் ரணத்க லரக்கி ரன்
கககக் கரட்டுர் தன தீர்ப்புகள் கரனரற்நத்தில்
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திருத்க்கூடிரக இருக்கின்நது,
ஆணரல் இந் மீணர்களின் பிச்சகணகளுக்குண்டரண
தீர்ப்புககப ந்த் லன் ப்லதரகின்நரர்?
இனங்கக கடற்தகடயிணரல் மிழ்ரட்டு மீணர்கள்
சிகநபிடிக்கப் பிடிக்கப்தட்டணர் ன்ந தசய்திகள் முல்
சித்கககப
அனுதவித்துக்
கக
திரும்பி
மீணர்களின் லதட்டி கக்கும் இன்று சரரச்
தசய்திரக ரறிவிட்டது, .ற்ந ரடுகளுடன் இந்திரவுக்கு
லரதரரு பிச்சகண ன்நரல் அதில் லரதரரு
விசம் ட்டும் ரன் லதசும் ததரருபரக இருக்கும், ஆணரல்
இனங்கக ன்தரல் அதிலும் மிழ்ரடு ன்தரல் இணம்,
தரழி ன்தரக ரறிவிடுகின்நது, தரழில் ரீதிரண
லதரட்டி ததரநரககள் அத்கணயும் பின்னுக்குப்
லதரய்விடுகின்நது,
ங்கள் ரட்டு ல்கனக்குள் ருதர்ககப விட்டுது,
மிட்டுது ன்ததல்னரம் கடந்து ஈவு இக்கமின்றிச்
சித்க தசய்து அகு தரர்ப்தது இனங்ககக்குக் ககந்
ககனரக இருப்தரல் மிழ்ரட்டு அசில்கபமும்
அவ்ப்லதரது
இந்ப்
பிச்சகணக
முன்னிட்டு
சூடரகல தகரதித்துக் தகரண்டிருக்கிநது, இனங்ககயில்
டந் லதரர் முடிவுக்கு ந் பின்ணரல் அங்கு ரழும்
மிர்களின் ரழ்வில் லனும், தரலும் ஏடும் ன்ததும்
ததரய்து விட்டது,
இந்திர தகரடுத் நிதி உவிகக் கூடச் சரிரகப்
தன்தடுத்தி ரழ்க்கக இந்ர்களுக்கு வீடும் கட்டிக்
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தகரடுத்தரடில்கன,
இனங்ககக்குள்
ரழ்ந்ரலும்
மிர்கள் ன்தர்கள் இன்றுகயிலும் அகதிரகத்ரன்
இருக்கின்நரர்கள், இனங்ககயில் ரழும் மிர்கள் சரர்ந்
அத்கண விசங்களுக்குப் பிணணரலும் அதிகரண
துக்கககலப இன்று க ந்து தகரண்லடயிருக்கிநது,
மிழ்ரட்டு அசில்ரதிகளுக்கு ஈதன்தது கடந் 30
ஆண்டுகபரக விபம்தத்க லடி க்கூடி தசய்தி.
இங்குள்ப
எவ்தரரு
கட்சிகளும்
னித்னிரக
அறிக்கககள், லதட்டி ,தீர்ரணங்கள் ன்று ரறி ரறி
னரணி கச்லசரிரக ரற்றி இது விக்ரதித்ன் தசரல்ன
முடிர விகடரகத் ரன் ஈத்தீவின் பிச்சகணயும்
மிழ்ரட்டு மீணர்களின் பிச்சகணயும் இருக்கிநது,
முடில தரிரல் இன்று கயிலும் இநக்கும்
மீணர்களின்
ண்ணிக்கக
அதிகரகிக்
தகரண்லடயிருக்கிநது,
,ஆணரல்
மீணர்களின்
பிச்சகணகப் தற்றிப் லதசுதர்கள் அத்கண லதர்களும்
ககடசியில் எரு புள்ளியில் ந்து ரன் நிற்கிநரர்கள்,
‗கச்சதீக இந்திர ககப்தற்ந லண்டும்‘ ன்கிநரர்கள்.,
கச்சத்தீவு ன்தது இர்கள் தசரல்து லதரன ன்ண
இடுப்பில் கட்டியிருக்கும் கச்கசதுணிர? நிகணத் லதரது
ரற்றிக் தகரள்ப முடியுர? இந்திர நிகணத்ரல்
கச்சத்தீக மீண்டும் டுத்துக் தகரள்பத்ரன் முடியுர?
ன் த்தி அசரங்கம் மிழ்ரட்டி மீணர்களின்
பிச்சகணககபக் கண்டு தரரமுகரக இருக்கிநது ன்று
தரர்த்ரல் மீணர்களின் கனககப விட இது மிகவும்
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சிக்கனரகல
இருக்கிநது,
தளிற்ந
இந்தி
அசரங்க்த்தின் தளியுநவுக் தகரள்கக, மிர்களின்
பிச்சகணகளில் ஆர்ற்ந அதிகரர்க்கத்திணர் ன்று
ஆயிம் கரங்கள் தசரன்ணரலும் கச்சத்தீவு ன்தக
இந்திரரல் கககழுப்தட்ட துண்டு நினம் ன்தல
ரர்த்ம், அதில் இனி ந்க் கரனத்திலும் தசரந்ம்
தகரண்டரடுது ன்தது கற்தகணயில் லண்டுரணரல்
நிகணத்துக் தகரண்டு சந்லரப்தட்டுக் தகரள்பனரம்,

கரம் இந் எரு பிச்சகணயில் இந்திர மிர்களுக்கு
கிழ்ச்சிளிக்க ன்று கககத்ரல் கத் கக
சுட்டுவிடும் ன்தக விடக் ககல இல்னரல்
லதரய்விடக் கூடி அதரமும் உண்டு,
இது ரன் உண்க,
கச்சத்தீவு இனங்ககயின் தடுந்தீவிலிருந்து 10,5 கல்
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தரகனவிலும், இரலஸ்த்திலிருந்து 12 கல்
தரகனவிலும் அகந்திருக்கிநது, இந்த் தீவின் தரத்
தப்தபல 285,2 க்கர் ட்டுல, மிக மீணர்கள்
ங்கள் கனககப உனர்த்துற்கு ட்டும் ரன் தசன்று
தகரண்டுருந்ணர், இது வி ருடந்லரறும் ரர்ச் ரம்
டக்கும் அங்குள்ப புனி அந்லரணிரர் லரன
திருவிரவிற்குச் தசல்ரர்கள்,
ற்லதரது இந்க் தகரண்டரட்டங்ககபக் கூட லண்டர
தறுப்தரகல
இனங்கக
அனுதிக்கின்நது,
இந்திரவிற்கு அருலக கம் அபவிற்கு இருக்கும்
இனங்ககயின்
எவ்தரரு
கரனகட்ட
ரைந்தி
டடிக்ககயின் கரரக இன்று இந்திரவிற்குத் தீர
லிக ந்து தகரண்டுருக்கும் கச்சுத்திரக ரறி
தரம்தக் கரனரகி விட்டது,
ஆதத்துக்களுடன் ட்டுல உயிர்ரழ்தன் மீணன்,
ஆணரல் தரய்ந்து ரும் சுகன, சூநரளிக ரண்டி
ருதன்
ஆணரல்
எவ்தரரு
முகநயும்
இனங்கக
கடற்தகடயிணரிடம் ட்டும் சரிரக ரட்டிக்தகரள்ளும்
ர்த்க ரன் இன்று க புரிந்து தகரள்ப
முடிவில்கன, ல்கன ரண்டிச்தசன்று ரபரண
மீன்ககப அள்ளி ன்று நிகணத்துக் தகரண்டு
தசல்தர்களில் முக்கரல்ரசி லதர்கள் உயிர்ப்பில
லதரதும் ன்று ரன் ல்னரற்கநயும் இந்து விட்டு
உயிக ட்டும் ககயில் பிடித்துக் தகரண்டு எவ்தரரு
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முகநயும் ககக்குத் திரும்பிக் தகரண்டு இருககிநரர்க்ள்,
எவ்தரரு ரட்டுக்கும் தீர்ரனித் கடல் ல்கனகள்
உண்டு, மிழ்ரட்டு மீணர்கள் ட்டுல்ன, ந் ரட்டு
மீணர்களும் இந் ல்கனக் கட்டுதரடுககபக் கண்டு
தகரள்தில்கன, கரம் மீன்கள் ங்லக அதிகரகக்
கிகடக்கின்நலர தடகும் அங்லக ரலண தசல்லும்,
உனகதங்கும் இல கடமுகநயில் மீணர்களின்
ரழ்க்கக ஏடிக்தகரண்டுருக்கிநது,
இனங்கக மீணர்கள் இந்தி கடற்தகுதிகளுக்குள்ளும்,
இந்தி மீணர்கள் தரகிஸ்ரன் கடற்தகுதிகளுக்குள்ளும்,
ங்கலசத்து மீணர்கள் மின்ர் தகுதிகளுக்குள்ளும்,
ைப்தரன், கரன் மீன்ர் ஆசி கடற்தப்பு முழுதும்
தசன்று பிடிப்ததும் ரடிக்ககரக இருந்ரலும் ற்ந
ரடுககப விட இனங்ககக்கும் இந்திரவிற்குள்ளும்
குறிப்தரகத் மிழ்ரட்டு மீணர்களின் பிச்சகண ரன்
திணந்லரறும் தத்திரிக்கககளில் கனப்புச் தசய்திரக
ந்து தகரண்டு இருக்கின்நது,
இனங்கக, இந்தி மீணர்களின் கபதன்தது இண்டு
ரடுகளுக்குமிகடல இருக்கும் தரக் நீரிகல ஆகும்,
இது மிழ்ரட்டில் உள்ப ரகதட்டிம், ஞ்சரவூர்,
புதுக்லகரட்கட, ரரபும் ரட்டங்களில் உள்ப
கடற்ககப்தகுதிகளும், இகப் லதரன இனங்ககயில்
உள்ப ரழ்ப்தரம்,ன்ணரர் ரட்டங்களில் உள்ப
கடற்தப்புக்கும் இகடல உள்ப தகுதிரக இருக்கிநது,
மீணபம் அதிகம் உள்ப இந்ப் தகுதிகளுக்குள் டக்கும்
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முட்டல்
லரல்
ரன்
ககடசியில்
சுட்டுக்தகரல்னப்தடுது கக்கும் தசல்கின்நது, அதுல
அசினரக
ரற்நப்தட்டு
ஆலச
அறிக்கககள்
திணந்லரறும்  கரரக இருக்கிநது, ககடசியில்
ப்லதரதும் லதரன அடுத் மீணர் சரகும் கக்கும்
அகதிரகி விடுகின்நது,
ஆணரல்
மீணர்களின்
பிச்சகணகளுக்கு
முடிரக
ப்லதரதும் த்தி அசரங்கம் நக்கரல் எரு ரசகத்க
க்கு
நிகணவு
தடுத்தும்,
மீணர்கள்
ங்கள்
ல்கனககபக்
கடந்து
தசல்னக்கூடரது,
ஆணரல்
மிழ்ரட்டு மீணர்கள் ட்டும் ரன் கடல் ல்கனககபக்
கடந்து தசல்கின்நரர்கபர?
இனங்கக மீணர்கள் அபிக்கடலுக்குள் நுகந்து லகப
கடற் தகுதி, னட்சத்தீவு, மினிகரய் தீவுகள் லதரன்ந
இடங்களிலும் மீன்பிடித்துக் தகரண்டு ரன் இருக்கிநரர்கள்,
இனங்கக மீணர்ககபப் ததரறுத்கயிலும் முக்கி
இனக்கரகச் சூக மீன் இருக்கிநது,
அது இந்தி கடற்ககப் தகுதிகளில் ரன் அதிகம்
கிகடக்கிநது, இகப் லதரனல இந்தி மீணர்களின்
குறிரண இநரல் மீன் கச்சத்தீவுக்கும் தடுந்தீவுக்கும்
இகடல
ரன்
அதிக
அபவு
கிகடக்கின்நது,
தளிரட்டின் ற்றுதி லகக்கு இந் இநரல் னரதம்
தகரழிக்கும்
தரழினரக
இருப்தரல்
மிழ்ரட்டு
மீணர்ககப ல்கன ரண்டுல் ன்தகக் கதடி லகரடு
லதரனத் ரண்ட கக்கின்நது,
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இந்திர கரந்தி ஆட்சி கரனத்தில் ககதப்தம் இடப்தட்ட
1974 ற்றும் 1976 ஆம் ஆண்டுப் லதரடப்தட்ட எப்தந்ங்கள்
ரன் (சிறீரலர இந்திர கரந்தி ஏப்தந்ம்) மிழ்ரட்டு
மீணர்களின்
ரழ்க்ககயில்
அனத்க
அறிமுகப்தடுத்திது, 1973 ஆம் ஆண்டு இனங்ககயுடன்
உநக லம்தடுத் இந்திர கரந்தி ல்தனண் தணரக
இனங்ககக்குச் தசன்நரர், இரு ரட்டுக்கும் தருடனரக
இருக்கும் கச்சத்தீக இனங்ககக்கு விட்டுக் தகரடுக்க
இந்திர
கரந்தி
ன்னிச்கசரக
முடிதடுக்கத்
லகப்தடும்
அதிகரரிரகப்
தரர்த்து
இந்
எப்தந்ங்களுக்கு எரு னரபி உருரக்கப்தட (1974 ைுன்
28)எரு சுதலரக சுத திணத்தில் கச்சத்தீவு இனங்ககக்குத்
ரக ரர்க்கப்தட்டது,
இந் எப்தந்ம் இந்திர கரந்தி சிறீ ரலர தண்டர
ரகரவின் ட்புக்கரக ன்தது எரு தக்கமும், ன்னுகட
அசில் திர்கரனம் உங்கள் கககளில் ன்று இந்திரக
லரக்கி சிறீரலர விடுத்க் தகஞ்சலிணரல் ன்தரகக்
கூட டுத்துக் தகரள்பனரம்,
கட்டுப்தரடுகள் இல்னரல் தரழில் தசய்து ந்
மீணர்களுக்கு
அசரங்கத்ரல்
லதரடப்தட்ட
சட்டதிட்டங்ககபக் கண்டு தகரள்பத் ரரக இல்கன,
இற்கிகடல இந் மீன் தரழில் கரனப்லதரக்கில்
வீணங்களும் ந்து லசர்ந்து லதரட்டி லதரட ங்கபது
அடிப்தகட ரழ்ரரல மிழ்ரட்டு மீணர்களுக்குக்
லகள்விக்குறிரக ரநத் தரடங்கிது,
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ந்தி விகசப்தடகுகளுக்கு இகரகக் கட்டுத்க,
ரட்டுப் தடகக, ல்னத்கத் துகரகக் தகரண்டு
லதரரடிக் தகரண்டுருப்தர்கள் ன்ண தசய் முடியும்?
மீன் பம் குகநந் தரக் நீரிகக்குள் இன்று இரு ரட்டு
மீணர்களுக்கும் இத்ச் சகதிரக ரறும் இடரக
ரறியுள்பது, கூடல இனங்ககக்குத் திடீர் கூட்டரளிரக
ந்து லசர்ந்துள்ப சீணரக திருப்திதடுத் லண்டி
அச அசி நிகனயிலும் இனங்கக இருப்தரல்
கச்சத்தீவு ன்தது திருலகரகன பத்கப் லதரன
முக்கிக் லகந்திரக இருக்கின்நது,
இந்திரவின் கடற்ககதகுதியின் தரத் அபவு 8,118 கீ,மீ,
நக்குகந இந்திரவில் ட்டும் 60 னட்சத்திற்கு
லற்தட்ட மீணர்களுடன் தரழினரபர்களுரய் இந்த்
தரழிலில்
இருக்கின்நணர்,
இகப்
லதரனல
இனங்ககயில் 6 னட்சம் மீணர்கள் இந்த் தரழிகன
ம்பித்ரன் இருக்கின்நணர், மிழ்ரட்டின் கிக்குப்
தகுதியில் தரக் கபகுடரவும், ங்கரப விரிகுடரவும்,
தன் கிக்குப் தகுதியில் ன்ணரர் கபகுடரவும்,
தன்லற்கில் இந்திப் ததருங்கடலும் அபுக் கடலும்
ல்கனரக இருக்கின்நது,
அகின இந்தி அபவில் மீன் சரர்ந் தரழிலில் லகபரல
முல் இடத்தில் இருக்கிநது, லகபர, குைரத்க
தரடர்ந்து மிகம் மூன்நரது இடத்தில் அரது
இந்திரவின் தரத் மீன் உற்தத்தில் 13.25 சவிகித்க
(2008ல் டுத் கக்குப்தடி) ததற்றுள்பது,
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1972 ஆம் ஆண்டு இந்திரவின் ர்த்க அகச்சகம் அந்நி
தசனரணிக ணதில் தகரண்டு கடல் உற்தத்தி ற்றுதி
பர்ச்சி ஆகத்கக (MARINE PRODUCTS EXPORT
DEVELOPMENT AUTHORITY MPEDA) உருரக்கிது,
1990 களில் ரன் விகன அதிகரண கற்கள் (கிரகணட்),
ஆய்த் ஆகடகள், ற்ந ைவுளிப் ததரருட்கள் ததற்று ந்
அந்நிச் தசனரணிக்கு இகரக இந் மீன்கள் சரர்ந்
ற்றுதியும் இந்தி அசரங்கத்திற்கு ருரணத்க
ஈட்டித்த் தரடங்கிது,அதிலும் இநரல் ட்டும் 87
சவிகிரக இருக்க, அசரங்கத்தின் தகரள்ககயிலும்
ரற்நம் த் தரடங்கிது, இன் கரரகச் சரசரி
மீணர்களின் ரழ்க்ககயிலும் அதிகப் பிச்சகணகள் த்
தரடங்கிது
மீன் பிடித்ல் தரழிலில் வீணங்ககபப் புகுத்திணரல்
அதிகரண னரதத்க இந்த் தரழில் மூனம் ததந முடியும்
ன்று த்தி அசரங்கம் முடிவு தசய்து, இந்க்
தகரள்ககககப உருரக்கிர்களுக்கு மீணர்களின்
அடிப்தகட ரழ்ரரத்கப் தற்றி துவும் தரிரது,
ப்லதரதும் லதரன மீணர்களுக்தகன்று னத்திட்டங்கள்
ன்கிந ரீதியில் அடுத் அடிக்கு கர்ந்து விட்டரர்கள்,
லரட்டரர்கள் ததரருத்ப்தட்ட தடகுகள், ஆழ்கடலுக்குச்
தசன்று பிடித்  உவும் வீண கப் தடகுகள் ன்று
இந்த் தரழிலின் முகல ரநத் தரடங்கிது, கூடல
அந்நி மூலீடுகள் மூனம் கூட்டரளிகள் தனரும் இங்லக
த் தரடங்கிணர், கழுத்துலியுடன் திருகு லியும்
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லசர்ந்து,
மீணர்களின்
லதரரட்டங்க்ளின்
கரரக
உருரக்கப்தட்ட முரரி குழு முடிந் க லதரரடிப்
தரர்த்து, இறுதிரக லறுழியின்று 1996 ஆம் ஆண்டுக்
தகரடுக்கப்தட்ட புதி உரிங்கள் அத்கணயும் 1997 ஆம்
ஆண்டு இந்தி அசரங்கம் த்து தசய்து,
இந்த் தரழிலில் உள்ப னரதங்ககபப் தரர்த்து மீண
சரதிககபத் வி ற்ந தம் தகடத் அத்கண
லதர்களும் குறிப்தரக அசில்ரதிகளுக்குக் தகரழுத்
லட்கடரக அகந்து விட் புதுப்புது வீணங்கள்
உடணடிரக
த்தரடங்கிது.
முன்
முனரகக்
லகபரவில் ரர்ல ரட்டின் மூனம் அறிமுகரணது ரன்
தரட்டம் ட்ரலிங் (Bottom Trawling). ன்தது, அரது
டிகனக உதலரகித்து மீன் பிடிப்தது,
இன் மூனம் இநரல் ரபரண அபவில் கிகடத்ரல்
இது ற்ந ரநினங்களுக்கும் லகரகப் தவிது,
ல்னங்களில் பிடிக்கும் மீணர்களுக்கும் இது லதரன்ந
ட்ரலிங் மூனம் பிடிப்தர்களுக்கும் உருரண லரல்
ரளுக்கு ரள் அதிகரணது, ட்ரலிங் மூனம் மீன்கள்
ட்டும் பிடிக்கப்தடுதில்கன, குஞ்சு குழுரன் கக்கும்
அத்கணயும் துகடத்து டுத்ரற்லதரன தரத் மீன்
பத்கல ரற்றி விடுரல் முந்திக் தகரண்டர்கள்
சடுதிரக லலனலந தரடங்கிணரர்கள்,
தரம்தரி மீணர்களின் ருத்ல இது ரன், இன்
கரரகல குறிப்பிட்ட இடங்களில் மீன்கள் அதிக
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அபவு கிகடக்கரல் லதரக ல்கனககபக் கடந்ரல் ரன்
மீன்கள் கிகடக்கும் ன்ந நிகனயும் உருரணது, அசரங்க
ரீதியில்
த்கண
எப்தந்ங்கள்
இந்திரவிற்கும்
இனங்ககக்கும் உருரண லதரதிலும் ன் இந்
மீணர்களின் பிச்சகண ட்டும் முடிவுக்கு ரல் சுல்
லதரல் சுன்நடிக்கின்நது?
1991 ஆம் தைனலிர முன் முகநரக ஆட்சிக்கு ந்
லதரது ஆகஸ்ட் 15 அன்று லகரட்கடயில் தகரடிலற்றி
லதரது கச்சத்தீக இனங்ககயிடமிருந்து மீட்க லண்டும்
ன்று க்களுக்கு அகநகூல் விடுத்ரர், இது ககனஞர்
விடுத் அகந கூல், அரது தக தரந்கயில் புதி
கள், தரடர்ந் எவ்தரரு கட்சிகளும் ணம் லதரண
லதரக்கில் இகல தசரல்லிக் தகரண்டிருக்கிநரர்கள்,
ஆணரல் ரர்த்ம் ன்தது லறு,
இனங்ககயுடன் இந்திர தசய்து தகரண்டிருக்கும் இந்
எப்தந்ங்ககபப் லதரன அருலக உள்ப மின்ர்,
இந்லரலணசிர,
ரனத்தீவுகள்,
ரய்னரந்து,
தன
ரடுகளுடன் தன சர்லச எப்தந்ங்கள் லதரட்டுள்பண,
னி ஈம் லகட்க ஆளித்ரல் இந்திர முலில் கரஷ்மீர்
பிச்சகணயில் கணம் தசலுத்தி அர்களுக்குண்டரண
சுந்தித்க தகரடுக்கட்டும் ன்தது லதரன்ந குண்டக்க
ண்டக்கக் லகரரிக்ககக இனங்கக ,ர சகதயில்
ழுப்புகப் லதரன இந்க் கச்சத்தீவு எப்தந் பிச்சகண
இன்னும் தன பிச்சகணககப உருரக்கும், முடிந்து லதரண
எப்தந்த்க முடக்கவும் முடிரது, உயிர்ப்பிக்கவும்
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முடிரது,
இது ரன் உண்க,
ஆணரல் நீண்ட கரன எப்தந் அடிப்தகடக இந்திர
நிகணத்ரல் உருரக்க முடியும், இந் விசத்தில்
ற்கணல எரு முன் உரம் உண்டு, தீன்பிகர ன்ந
இடம் குறித்து 1974 ல 16ல் இந்திரவிற்கும் ங்க
லசத்திற்கும் எரு எப்தந்ம் உருரணது,
இன் முழுவிதத்க ரம் இங்லக தரர்ப்தக விட இந்
எப்தந்த்தின் மூனம் இந்திர ங்க லசத்திற்கு நீண்ட
கரனக் குத்ககயின் அடிப்தகடயில் விட்ட கரத்ரல்
லதருதரி விகரத்க முடிவுக்குக் தகரண்டு ந்து,
இகப் லதரனல இரு ரட்டு மீணர்களுக்கும் பிச்சகண
இல்னர திட்டங்ககப உருரக்க முடியும்,
குறிப்பிட்ட ல்கனககப குக்க முடியும், குறிப்பிட்ட
கரனகட்டத்திகண இரு ரட்டு மீணர்களுக்கும் அளித்து
அந்ந் கரனகட்டத்திகண அர் மீன்பிடிக்க உ
முடியும், அகடரப அட்கடக உருரக்கி இரு ரட்டின்
தரதுகரப்பு தரடர்தரண உறுதிப்தரட்டிணகண இரு
ரடுகளும் லசர்ந்து கச்சத்தீவில் உருரக்க முடியும்,
ஆணரல் இது இந்திரவின் தளியுநவு சம்ந்ப்தட்ட
பிச்சகண, மிழ்ரட்டு அசரங்கம் தறுலண லடிக்கக
ரன் தரர்க்க முடியும், இந்திரவின் தளியுநவு தகரள்கக
குப்தரபர்களிடம் நீங்கள் துவும் தசரல்ன முடிரது,
மிர்களின் பிச்சகணக அறிர லறு ரநின
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அதிகரரியிடம் நீங்கள் ன்ண தசரன்ணரலும் தசவிடன்
கரதில் ஊதி சங்கரகத்ரன் இருக்கும், இங்கிருந்து
தசரல்கக்
லகட்கும்
அபவுக்கு
அர்களுக்குப்
ததரறுகயும் இல்கன,
இப்லதரக
சூழ்நிகனயில்
இந்திரவிற்குத்
லகப்தடும் ணிகரீதிரண சந்ககள் ரன் முக்கிம்,
இனங்ககயில் டந்து முடிந் லதரர் முடிவுக்கு ந் கரனம்
தரட்டு இந்திர இனங்ககயில் லதரடும் முலீடும்
ருடந்லரறும் அதிகரித்துக் தகரண்லட ரன் இருக்கிநது,
இந்தி ணிகம் முக்கிர? மிழ்ரட்டு மீணர்களின்
ரழ்ரரம் முக்கிர? இகதல்னரம் விடப்
பிச்சகணககப
முகநப்தடி
தரிவித்து
இந்ப்
பிச்சகணக்கு முடிவு கட்ட ருக்கும் இங்லக அக்ககநயும்
இல்கன ன்தது ரன் நிர்சணம்,
கரம்
மிரட்டில்
அசில்
தசய்
லண்டிர்களுக்கு இந் மீணர்களின் பிச்சகண ன்தது
அள்ப அள்ப குகநர அமுசுபி, மீணர்களுக்குப்
பிச்சகண இல்னரல் லதரணரல் ஈத்க லரக்கி லர்ல்
சங்களில் ட்டும் ப்தடி அகநகூல் விடுத்து அசில்
டத் முடியும்?
(09.03.2013)
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500
க்கம் ண்தர்கலப
இது ன்னுகட 500 து ததிவு.
ணக்கு இந் கனயுனகம் லர்ட்ப்ஸ் மூனம் அறிமுகம்
ஆண ரள் ல ரம் 2009
2002 முல் ன் ஆய்த் ஆகட ற்றுதி துகந தரழில்
ரழ்க்ககயில் இகம் ன்தது திணந்லரறும் 12 ணி
லத்திற்கும் லனரக ன் ரழ்க்ககயில் என்நரகக் கனந்து
இருந் லதரதிலும் 2009 ஆம் ஆண்டுத் ரன் மிழ்
இகம் ன்தது ணக்கு அறிமுகம் ஆணது.
ன்னுகட முல் ததிவு லர்ட்ப்ஸ் ல் ைுகன 3 2009
அன்று ழுதி தளியிட்லடன். ண்தர் ரகரவின்
லண்டுலகரளுக்கிணங்க அர் உருரக்கித் ந் இந்
ப்பரக்கர் ன்ந பத்தின் மூனம் தசப்டம்தர் 26 2009 முல்
ழுதி ருகின்லநன்.
ததிவின்
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நீபம்,

அகனம்,

உம்,

ழுத்துப்பிககள்,

ரக்கிப் பிககள், புரிர ன்க, விரிக்கும் தரங்கு
ன்று ட்டுத்டுரறி எவ்தரன்நரகக் கற்றுக் தகரண்டு
இன்று இந் நிகன கக்கும் உர்ந்து ந்துள்லபன்.
திருப்பூரில் ணக்கு முன்ணரல் ழுதிர்கள் அலகம்
லதர்கள். தனருக்கும் தரழில் ரழ்க்ககயின் கரரகப்
தடிப்தடிரகத் ங்ககபச் சுருக்கிக் தகரண்டரர்கள்.
இன்று
கயிலும்
ணக்குத்
தரிந்ககயில்
லசரர்கடரல் ன்கணப் தரதிக்கும் எவ்தரன்கநயும்
ததிவுகபரக ரற்றிக் தகரண்லட ருகின்லநன்.
ன்னுகட ழுத்தின் மூனம் அறிமுகம் ஆணர்கள்
ணக்கு தருக்கரண உநவுகபரகவும் ரறியுள்பணர்.
எவ்தரரு ரட்டிலும், எவ்தரரு இடத்திலும் ரலர
எருர் ணக்கு தருக்கரண தசரந்ரக ரறியுள்பணர்.
அகணத்து கட்சிகளிலும் தகரள்கககளுக்கு அப்தரற்தட்டு
தருக்கம் தரரட்டுதர்கள் அலகம் லதர்கள். ஊடகத்
துகநயிலும் அதிகம் லதர்கள் அறிமுகரகி உள்பணர்.
தனப்தட்ட
இக்கம்
சரர்ந்
தகரள்கககள்
தகரண்டர்களுடன் ட்பு தகரள்பவும் முடிந்துள்பது.
பிதன ழுத்ரபர்கள், ததிப்தக க்கள், தத்திரிக்கக
ஆசிரிர்கள் ன்று தன ப்தட்ட நிகனயில் தனகயும்
தரடர்பில் கத்திருக்க முடிந்துள்பது.
எவ்தரரு அனுதமும் திணந்லரறும் நூற்றுக்கக்கரண
தரடங்ககபக் கற்றுத் ந்து தகரண்லடயிருக்கின்நது.
எவ்தரரு நிகனயிலும் ண்ம் லதரன ரழ்வு
ன்தகணயும், தீதும் ன்றும் பிநர்  ர ன்ந
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முதுதரழிகயும் ணதில் கத்துக் தகரண்லட கர்ந்து
தகரண்டு இருக்கின்லநன்.
ரன் கடந்து ந் இந் ரன்கு ருடத்தில் ன் பத்கத்
விர்த்து விணவு பம், சிநகு பம், மிழ்ப் லதப்தர் லதரன்ந
பங்களில் ன் கட்டுககள் ந்துள்பது. தகுைண
தத்திரிக்ககரண
புதி
கனமுகநயில்
ணது
சரய்ப்தட்டகந
குறித்து
மூடு
ன்ந
கனப்பில்
அட்கடப்தடக் கட்டுகரக (கர் ஸ்லடரரி) ந்துள்பது.
ஆம் தத்திரிக்ககயில் இதுகயிலும் மூன்று கட்டுககள்
தளிரகி உள்பது. அதிக அபவு 4 மிழ் மீடிர
குழுத்தில் ணது கட்டுககள் தளிரகி உள்பது.
கனச்சத்தில் இதுகயிலும் இண்டு முகந சீணர
அர்கள் ன்கண கனச்சம் ஆசிரிர் தணியில் அர்த்தி
கத்து
அகு
தரர்த்லரடு
முழுகரண
சுந்தித்கயும் அளித்து ஊக்கப்தடுத்திணரர். சினருக்கு
ஊக்கத்கயும் தனருக்கு ரக்கத்கயும் இன் மூனம்
ற்தடுத் முடிந்து. ரன் சரர்ந்திருக்கும் ற்றுதி தரழில்
ரழ்க்ககச் சூலில் இந் ழுத்து ரழ்க்ககயில்
முகணப்தரகச் தசல்தட ரய்ப்பில்னர கரத்ரல்
தத்திரிக்ககயில் தரடர்ந்து ழு ரய்ப்பில்னரது கர்ந்து
தகரண்லடயிருக்கின்லநன்.
கூகுள் பத்தின் ரயினரக லரிகடரகத் பத்திற்கு
ருதர்களின் ண்ணிக்ககயும் உர்ந்துள்பது. எவ்தரரு
சத்திலும் கூகுள் லடுல் லசகயின் ரயினரகக் குறி
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தசரற்கள் மூனம் லடிக் தகரண்டுருக்கும் தனருக்கும் ணது
பம் அறிமுகரகிக் தகரண்லட இருக்கின்நது. எரு
ட்டத்திற்குள் இல்னர ணது சிந்கணகள் தன
விங்களில் ன் ழுத்துனகப் தத்திற்கு உரக
உள்பது. இன்று கயிலும் தக ததிவுககபப் தடித்து
விட்டுக் கடிம் ழுதுதர்களும், ன்கணச் சந்திக்கும்
ருத்தில் கிழ்ச்சியுடன் அகணப் தற்றிப் தகிர்ந்து
தகரண்டர்களும் அதிகம்.
இந்த் பத்க ரற்தது க தரட இருப்தர்களும்,
கடந்ர்களும் ன்று தரடங்கி 70 து கக்கும்
இருக்கும் தனரின் விருப்தரண பரக உள்பது. ரன்
ழுத் தரடங்கி பிநலக ரழ்க்ககக அதிக அபவு
சிக்கவும், அன்நரட ரழ்க்ககக அனுதவித்து ரவும்
கற்றுள்லபன். இந் கனயுனகப் தத்தில் ழுத்துப்
தத்லரடு சின உருப்தடிரண கபப்தணிககபயும்
தசய் முடிந்துள்பது.
புதுக்லகரட்கடயில் இருந்து தசல்தட்டுக் தகரண்டிருக்கும்
ஆய்வு நூனகரண ஞரணரனரக மிழ் இகத்தில்
அதிக அபவுக்குக் தகரண்டு லசர்த்துள்லபன். திருப்பூரில்
இருந்து தசல்தட்டுக் தகரண்டிருக்கும் ரய்த்மிழ்ப்
தள்ளி குறித்து அன் நிதி ஆரங்ககபக் கண்டு
ண்தர்களிடத்தில்
தகிர்ந்து
சிறி
அபவு
நிதி
ஆரங்ககபப் ததற்றுக் தகரடுத்துள்லபன். இந்ப்
தள்ளியின் பர்ச்சியில் லகப்தடும் நிதிக்கரகப் தன
முற்சிககப டுத்துக் தகரண்டு ருகின்லநன்.
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கனபத்தில் ழுத் தரடங்கி லதரது குப்தரண
சிந்கணககப அதிகம் ததற்றிருந் லதரது லவிர்கள்
தள்ளிக்கு தசல்னத் தரடங்கியிருந்ரர்கள். இன்று ரன்கரம்
குப்பு முடிந்து அடுத் குப்புகக்கு தசல்ன லவிர்கள்
கல்வியில் முல் த்திலும், மிழ் ரசிப்பு ழுத்துப்
தயிற்சியில் முன்க த்திலும் இருக்கின்நரர்கள்.
கணவியின் ஆவு ப்லதரதும் லதரன இல்தரக
இருப்தரல் இந் ரழ்க்ககக சகணக்குரிரகத்
திணந்லரறும் உருரக்கிக் தகரள்ப முடிகின்நது.
எவ்தரரு பிதல் ழுத்ரபர்களும் ரசகர் கடிம் ன்று
என்கந தளியிட்டு அற்கு அர்களும் ததில்
அளித்துருப்தக நீங்கள் தடித்து இருக்கக்கூடும். அது
குறித் முண்தட்ட கல்கள் நிகந உண்டு. ணக்கும்
கனததிவில் விர்சணம் தகரடுக்கரல் னிப்தட்ட
முகநயில் மின் அஞ்சல் ழில ங்கள் அன்கத,
ஆச்சரித்க தளிப்தடுத்திர்கள் அலகம் லதர்கள்.
அர்கள் கிழ்ச்சிகப் தகிர்ந்து தகரண்டது உண்டு.
கடந் ரர்ச் 23 ந் லதி அன்று ந் எரு ண்தரின்
கடித்கப் ததர் விர்த்து அர் ழுதி தரழியிலனல
இங்கு தளியிடுகின்லநன். இதுவும் எரு ககயில்
அங்கீகரம் ரன்.
தரழி ததர்ப்புச் தசய்ரல் தளியிட கரம் ண்தர்
எருர் மூச்சுக்கு மூச்சுத் மிழ் ன்று ன் புனம்புகின்றீர்
ன்நரர். அருக்கு இக தடடிலகட் தசய்கின்லநன்.
லதரதுர ண்தர? ஆளித் ஆளிக்கும் அத்கண
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ரசிப்தரபர்களுக்கும் ன் ன்றிககப இங்லக ழுதி
கக்கின்லநன். (26.03.2013)

Dear Jothi Ganesan,
Well and wish the same. You may be surprised to receive this
e-mail after a long interval. Due to my personal health problems
I discontinued posting my writings in the web and stayed away
from the web for some time.
Very recently I had the chance to read some of your article on
Eelam Tamil issue. Those articles forced me to write this e-mail.
Dear Jothigy your investigative journalism have exposed many
influential people to the web readers. You have touched very
sensitive nerves of the higher ups. Exposing their design and their
manipulations to amesh wealth and fame have angered many of
them. Due to this I fear for your safety and well being. Anything
can happen to anyone in India.
Please show some restraint in exposing those elements. I have
personal bitter experience in this type of matter in SriLanka. That
is why I am requesting you to be cautious. Your personal safety is
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very important to your family. Particularly to your wife and
children.
I hope that you can understand my fear as a co writer in the web.
I have preserved many of your article in a separate external hard
disc.
So far no one has written with facts and proof in their articles. I
am proud of you. I am living in Toronto, Canada. After serving in
the Royal Bank of Canada
I am retired now. I have only one daughter who is married and
settled here. I am enjoying my retired life by visiting distance
land in the globe. If I come to India I wish to meet you.
Please be cautious and alert. My best wishes and blessings to
your wife and children. My best wishes and blessing for all your
future endeavor.
Take care.
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லம் எதுக்கி முழுகரக ரசித் உங்களுக்கு ன் ன்றி.
ட்புடன்
லைரதிஜி திருப்பூர்.
மின் அஞ்சல் முகரி texlords@gmail.com
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Free Tamil EBooks
ங்ககபப் தற்றி
மின்புத்கங்ககபப் தடிக்க உவும் கருவிகள்:
மின்புத்கங்ககபப்
தடிப்தற்தகன்லந
ககயிலனல
கத்துக் தகரள்பக்கூடி தன கருவிகள் ற்லதரது
சந்கயில் ந்துவிட்டண. Kindle, Nook, Android Tablets
லதரன்நக இற்றில் ததரும்தங்கு கிக்கின்நண.
இத்கக கருவிகளின் திப்பு ற்லதரது 4000 முல் 6000
ரூதரய் க குகநந்துள்பண. ணல ததரும்தரன்கரண
க்கள் ற்லதரது இகண ரங்கி ருகின்நணர்.
ஆங்கினத்திலுள்ப மின் புத்கங்கள்:
ஆங்கினத்தில் னட்சக்கக்கரண மின்புத்கங்கள் ற்லதரது
கிகடக்கப் ததறுகின்நண. அக PDF, EPUB, MOBI, AZW3.
லதரன்ந டிங்களில் இருப்தரல், அற்கந லற்கூறி
கருவிககபக் தகரண்டு ரம் தடித்துவிடனரம்.
மிழிலுள்ப மின்புத்கங்கள்:
மிழில் சமீதத்தி புத்கங்கதபல்னரம் க்கு மின்
புத்கங்கபரக
கிகடக்கப்ததறுதில்கன.
Project
Madurai.com னும் குழு மிழில் மின்புத்கங்ககப
தளியிடுற்கரண
எர்
உன்ண
லசகயில்
ஈடுதட்டுள்பது. இந்க் குழு இதுக ங்கியுள்ப மிழ்
மின்புத்கங்கள் அகணத்தும் PublicDomain-ல் உள்பண.
ஆணரல் இக மிகவும் தக புத்கங்கள். சமீதத்தி
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புத்கங்கள் தும் இங்கு கிகடக்கப்ததறுதில்கன.
ணல எரு மிழ் ரசகர் லற்கூறி ‗மின்புத்கங்ககபப்
தடிக்க உவும் கருவிககப‘ ரங்கும்லதரது, அரல் ந்
எரு மிழ் புத்கத்கயும் இனசரகப் ததந முடிரது.
சமீதத்தி புத்கங்ககப மிழில் ததறுது ப்தடி?
சமீதகரனரக தல்லறு ழுத்ரபர்களும், ததிர்களும்,
சமீதத்தி நிகழ்வுககபப் தற்றி விங்ககபத் மிழில்
ழுத்
தரடங்கியுள்பணர்.
அக
இனக்கிம்,
விகபரட்டு, கனரச்சரம், உவு, சினிர, அசில்,
புககப்தடக்ககன,
ணிகம்
ற்றும்
கல்
தரழில்நுட்தம் லதரன்ந தல்லறு கனப்புகளின் கீழ்
அககின்நண.
ரம் அற்கநதல்னரம் என்நரகச்
மின்புத்கங்ககப உருரக்க உள்லபரம்.

லசர்த்து

மிழ்

அவ்ரறு உருரக்கப்தட்ட மின்புத்கங்கள் Creative
Commons னும் உரித்தின் கீழ் தளியிடப்தடும். இவ்ரறு
தளியிடுன் மூனம் அந்ப் புத்கத்க ழுதி மூன
ஆசிரிருக்கரண
உரிககள்
சட்ட
ரீதிரகப்
தரதுகரக்கப்தடுகின்நண.
அல
லத்தில்
அந்
மின்புத்கங்ககப ரர் லண்டுரணரலும், ரருக்கு
லண்டுரணரலும், இனசரக ங்கனரம்.
ணல மிழ் தடிக்கும் ரசகர்கள் ஆயிக்கக்கில்
சமீதத்தி மிழ் மின்புத்கங்ககப இனசரகல
ததற்றுக் தகரள்ப முடியும்.
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மிழிலிருக்கும்
ந்
கனப்ததிவிலிருந்து
லண்டுரணரலும் ததிவுககப டுக்கனரர?
கூடரது.
எவ்தரரு
கனப்ததிவும்
அற்தகன்லந
எருசின
அனுதிககபப் ததற்றிருக்கும். எரு கனப்ததிவின்
ஆசிரிர் அது ததிப்புககப ‗ரர் லண்டுரணரலும்
தன்தடுத்னரம்‘ ன்று குறிப்பிட்டிருந்ரல் ட்டுல
அகண ரம் தன் தடுத் முடியும்.
அரது ‗Creative Commons‘ னும் உரித்தின் கீழ் ரும்
ததிப்புககப ட்டுல ரம் தன்தடுத் முடியும்.
அப்தடி இல்னரல் ‗All Rights Reserved‘ னும் உரித்தின்
கீழ் இருக்கும் ததிப்புககப ம்ரல் தன்தடுத் முடிரது.
லண்டுரணரல் ‗All Rights Reserved‘ ன்று விபங்கும்
கனப்ததிவுககபக் தகரண்டிருக்கும் ஆசிரிருக்கு அது
ததிப்புககப ‗Creative Commons‘ உரித்தின் கீழ்
தளியிடக்லகரரி
ரம்
து
லண்டுலகரகபத்
தரிவிக்கனரம். லலும் அது தகடப்புகள் அகணத்தும்
அருகட ததரின் கீல ரன் தளியிடப்தடும் னும்
உறுதிகயும் ரம் அளிக்க லண்டும். ததரதுரக புதுப்புது
ததிவுககப உருரக்குலரருக்கு அர்கபது ததிவுகள்
நிகந ரசகர்ககபச் தசன்நகட லண்டும் ன்ந
ண்ம் இருக்கும். ரம் அர்கபது தகடப்புககப டுத்து
இனச மின்புத்கங்கபரக ங்குற்கு க்கு
அர்கள் அனுதிளித்ரல், உண்கரகல அர்கபது
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தகடப்புகள்
ததரும்தரன்கரண
தசன்நகடயும். ரசகர்களுக்கும் நிகந
தடிப்தற்குக் கிகடக்கும்

க்ககபச்
புத்கங்கள்

ரசகர்கள் ஆசிரிர்களின் கனப்ததிவு முகரிகளில் கூட
அர்களுகட தகடப்புககப லடிக் கண்டுபிடித்து
தடிக்கனரம். ஆணரல் ரங்கள் ரசகர்களின் சித்கக்
குகநக்கும்
ண்ம்
ஆசிரிர்களின்
சிறி
கனப்ததிவுககப என்நரக இகத்து எரு முழு
மின்புத்கங்கபரக உருரக்கும் லகனகச் தசய்கிலநரம்.
லலும் அவ்ரறு உருரக்கப்தட்ட புத்கங்ககப
‗மின்புத்கங்ககபப் தடிக்க உவும் கருவிகள்‘-க்கு ற்ந
ண்ம் டிகக்கும் லகனகயும் தசய்கிலநரம்.
FreeTamilEbooks.com
இந் கனத்பத்தில்ரன் பின்ரும் டிகப்பில்
மின்புத்கங்கள் கரப்தடும்.
PDF for desktop, PDF for 6‘ devices, EPUB, AZW3, ODT
இந் கனபத்திலிருந்து ரர் லண்டுரணரலும்
மின்புத்கங்ககப இனசரகப் ததிவிநக்கம்(download)
தசய்து தகரள்பனரம்.
அவ்ரறு
ததிவிநக்கம்
(download)
தசய்ப்தட்ட
புத்கங்ககப ரருக்கு லண்டுரணரலும் இனசரக
ங்கனரம்.
இதில் நீங்கள் தங்களிக்க விரும்புகிறீர்கபர?
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நீங்கள்
தசய்லண்டிதல்னரம்
மிழில்
ழுப்தட்டிருக்கும் கனப்ததிவுகளிலிருந்து ததிவுககப
டுத்து,
அற்கந
LibreOffice/MS
Office
லதரன்ந
wordprocessor-ல் லதரட்டு ஏர் ளி மின்புத்கரக ரற்றி
ங்களுக்கு அனுப்தவும்.
அவ்பவுரன்!
லலும் சின தங்களிப்புகள் பின்ருரறு:
எருசின
ததிர்கள்/ழுத்ரபர்களுக்கு
அர்கபது
தகடப்புககப
‗Creative
Commons‘
உரித்தின்கீழ்
தளியிடக்லகரரி மின்ணஞ்சல் அனுப்புல்
ன்ணரர்னர்கபரல் அனுப்தப்தட்ட மின்புத்கங்களின்
உரிகககபயும் த்கயும் தரிலசரதித்ல்
லசரகணகள் முடிந்து அனுதி ங்கப்தட்ட ரண
மின்புத்கங்ககப து கனபத்தில் ததிலற்நம்
தசய்ல்
விருப்தமுள்பர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com னும்
முகரிக்கு மின்ணஞ்சல் அனுப்தவும்.
இந்த் திட்டத்தின் மூனம் தம் சம்தரதிப்தர்கள் ரர்?
ரருமில்கன.
இந் கனத்பம் முழுக்க முழுக்க ன்ணரர்னர்கபரல்
தசல்தடுகின்ந எரு கனத்பம் ஆகும். இன் எல
லரக்கம் ன்ணதனில் மிழில் நிகந மின்புத்கங்ககப
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உருரக்குதும், அற்கந இனசரக தணர்களுக்கு
ங்குதுல ஆகும்.
லலும் இவ்ரறு உருரக்கப்தட்ட மின்புத்கங்கள், ebook
reader ற்றுக்தகரள்ளும் டிகப்பில் அகயும்.
இத்திட்டத்ரல்
ததிப்புககப
ஆசிரிர்/ததிருக்கு ன்ண னரதம்?

ழுதிக்தகரடுக்கும்

ஆசிரிர்/ததிர்கள் இத்திட்டத்தின் மூனம் ந்விரண
தரககயும் ததநப்லதரதில்கன. தணனில், அர்கள்
புதிரக இற்தகன்று ந்எரு ததிகயும் ழுதித்ப்
லதரதில்கன.
ற்கணல
அர்கள்
ழுதி
தளியிட்டிருக்கும் ததிவுககப டுத்துத்ரன் ரம்
மின்புத்கரக தளியிடப்லதரகிலநரம்.
அரது அர்களின் கனபத்தில் இந்ப் ததிவுகள்
அகணத்தும்
இனசரகல
கிகடக்கப்ததற்நரலும்,
அற்கநதல்னரம் என்நரகத் தரகுத்து ebook reader
லதரன்ந கருவிகளில் தடிக்கும் வித்தில் ரற்றித் ரும்
லகனக இந்த் திட்டம் தசய்கிநது.
ற்லதரது க்கள் ததரி அபவில் tablets ற்றும் ebook readers
லதரன்ந கருவிககப ரடிச் தசல்ரல் அர்ககப
தருங்குற்கு இது எரு ல்ன ரய்ப்தரக அகயும்.
கல் டுப்தக அனுதிக்கும் கனபங்கள் லனும்
மிழில் உள்பர?
உள்பது.
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பின்ரும்
மிழில்
உள்ப
டுப்ததிகண அனுதிக்கின்நண.

கனபங்கள்

கல்

1. www.vinavu.com
2. http://deviyar-illam.blogspot.com/
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
வ்ரறு எர் ழுத்ரபரிடம் Creative Commons உரித்தின்
கீழ் அது தகடப்புககப தளியிடுரறு கூறுது?
இற்கு பின்ருரறு
லண்டும்.

எரு

மின்ணஞ்சகன

அனுப்த

<துக்கம்>
உங்கபது கனத்பம் அருக [கனபத்தின் ததர்].
ற்லதரது தடிப்தற்கு உதலரகப்தடும் கருவிகபரக Mobiles
ற்றும் தல்லறு ககயிருப்புக் கருவிகளின் ண்ணிக்கக
அதிகரித்து ந்துள்பது.
இந்நிகனயில் ரங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com னும்
கனபத்தில், தல்லறு மிழ் மின்புத்கங்ககப
தவ்லறு துகநகளின் கீழ் லசகரிப்தற்கரண எரு புதி
திட்டத்தில் ஈடுதட்டுள்லபரம்.
இங்கு லசகரிக்கப்தடும் மின்புத்கங்கள் தல்லறு கணிணிக்
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கருவிகபரண Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets
with android, iOS லதரன்நற்றில் தடிக்கும் ண்ம்
அகயும். அரது இத்கக கருவிகள் support தசய்யும்
odt, pdf, ebub, azw லதரன்ந டிகப்பில் புத்கங்கள்
அகயும்.
இற்கரக
ரங்கள்
உங்கபது
கனபத்திலிருந்து ததிவுககப ததந விரும்புகிலநரம்.
இன் மூனம் உங்கபது ததிவுகள். உனகபவில் இருக்கும்
ரசகர்களின் கருவிககப லடிரகச் தசன்நகடயும்.
ணல உங்கபது கனபத்திலிருந்து ததிவுககப
பிதிதடுப்தற்கும்
அற்கந
மின்புத்கங்கபரக
ரற்றுற்கும் உங்கபது அனுதிக லண்டுகிலநரம்.
இவ்ரறு உருரக்கப்தட்ட மின்புத்கங்களில் கண்டிப்தரக
ஆசிரிரக உங்களின் ததரும் ற்றும் உங்கபது கனப
முகரியும் இடம்ததறும். லலும் இக ‗Creative
Commons‘ உரித்தின் கீழ் ட்டும்ரன் தளியிடப்தடும்
னும் உறுதிகயும் அளிக்கிலநரம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் ங்ககப
தகரள்பனரம்.

பின்ரும்

முகரிகளில்

தரடர்பு

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
ன்றி.
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</முடிவு>
லற்கூறிரறு எரு மின்ணஞ்சகன உங்களுக்குத் தரிந்
அகணத்து
ழுத்ரபர்களுக்கும்
அனுப்பி
அர்களிடமிருந்து அனுதிகப் ததறுங்கள். முடிந்ரல்
அர்ககபயும் ‗Creative Commons License‘- அர்களுகட
கனபத்தில் தன்தடுத்ச் தசரல்லுங்கள்.
ககடசிரக அர்கள் உங்களுக்கு அனுதி அளித்து
அனுப்பியிருக்கும்
மின்ணஞ்சகன
freetamilebooksteam@gmail.com னும் முகரிக்கு அனுப்பி
கயுங்கள்.
ஏர் ழுத்ரபர் உங்கபது உங்கபது லண்டுலகரகப
றுக்கும் தட்சத்தில் ன்ண தசய்து?
அர்ககபயும் அர்கபது தகடப்புககபயும் அப்தடில
விட்டு விட லண்டும். எருசினருக்கு அர்களுகட
தசரந் முற்சியில் மின்புத்கம் ரரிக்கும் ண்ம்கூட
இருக்கும். ஆகல அர்ககப ரம் மீண்டும் மீண்டும்
தரந்வு தசய்க் கூடரது. அர்ககப அப்தடில
விட்டுவிட்டு அடுத்டுத் ழுத்ரபர்ககப லரக்கி து
முற்சிகத் தரட லண்டும்.
மின்புத்கங்கள் வ்ரறு அக லண்டும்?
எவ்தரருது
கனத்பத்திலும்
குகநந்தட்சம்
நூற்றுக்கக்கில்
ததிவுகள்
கரப்தடும்.
அக
ககப்தடுத்ப்தட்லடர
அல்னது
ககப்தடுத்ப்
தடரலனர இருக்கும். ரம் அற்கநதல்னரம் என்நரகத்
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திட்டி எரு ததரதுரண கனப்பின்கீழ் ககப்தடுத்தி
மின்புத்கங்கபரகத்
ரரிக்கனரம்.
அவ்ரறு
ககப்தடுத்ப்தடும் மின்புத்கங்ககப தகுதி-I தகுதி-II
ன்றும் கூட னித்னில பிரித்துக் தகரடுக்கனரம்.
விர்க்க லண்டிககள் ரக?
இணம், தரலில் ற்றும் ன்முகந லதரன்நற்கநத்
தூண்டும் ககரண ததிவுகள் விர்க்கப்தட லண்டும்.
ங்ககபத் தரடர்பு தகரள்து ப்தடி?
நீங்கள் பின்ரும் முகரிகளில் ங்ககபத் தரடர்பு
தகரள்பனரம். email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
GooglePlus:
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இத்திட்டத்தில் ஈடுதட்டுள்பர்கள் ரர்?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இவி Supported by Free Software Foundation Tamil Nadu,
www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation
http://www.yavarkkum.org/
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