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ஆஸ்கரில்  
இருளர்கள்!

எல்லையற்ற 

அன்பை முழு 

உலைகத்திற
கும் 

ஒளிருஙகள்

– புதத
ர்

 பிப்ரவரி 14 
காதலர் தினம்!
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புதிர்களுக்ககான விடை்கள்

1 2
d: ஒவ்வொரு வரிசையில் இ்ரண்டு 
்வளசளை நடைத்தி்ரங்களும் ஒரு 
மஞைள நடைத்தி்ரமும் உளளைது. 
அதே த�ொல ஒவ்வொரு 
வரிசையிலும் ஒரு வட்டமி்டப�ட்ட 
நடைத்தி்ரமும் இருக்கிறது. 

ஒவ்வொரு வரிசையிலும் சிவபபு மற்றும் நீல 
நிறத்தில் அச்ர வட்டங்கள இ்டம் ்�ற்றுளளைன. 
இநே வட்டங்கள 0 டிகிரி, 90 டிகிரி, 180 டிகிரி 
எனற அளைவில் ஒவ்வொரு வரிசையிலும் 
திரும்பியுளளைன. இேனடிப�ச்டயில் த்களவிக்குறி 
உளளை இ்டத்தில் வ்ர தவண்டிய வடிவத்தில் 
வட்டமி்டப�ட்ட ்வளசளை நடைத்தி்ரம் 90 டிகிரி 
திரும்பி இருக்்க தவண்டும். 

a ஆறுமுசறயும் b ஒரு முசறயும் இ்டம் 
்�றுகினறன. 
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ஆஸ்கரில்  
இருளர்கள்!

பேரண்ட்டிங்  
வகுப்பு்கள் அவசியமா?

நீத்ார பேருமம
திக் நியாட் ஹான் 

 விஞ்ானி்களின் ்கம்

அபெஸ்ாண்ட்பரா 
பவால்படா

ஆன்மென் 
வரத்்கததில்  

அசததும் 
பேண்்கள்!

உள்பள...
இசளைய ேசலமுசற இேழ்
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அரும்பு இேழில் ்வளியொகும் �ச்டபபு்கசளை எடுத்ேொளைதவொ மறு�திபபுச் 
்ையயதவொ ஆசிரியரின எழுத்துபபூரவமொன அனுமதிசயப ்�ற தவண்டும்.

ஆசிரியர்
ஆ.அமிர்த்ராஜ்

 
துணை ஆசிரியர்
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சந்ா விேரம்
ேனி இேழ்  ரூ. 20
ஆண்டுச் ைநேொ  ரூ. 220
2 ஆண்டு்கள  ரூ. 440

விளம்ேரக் ்கட்டணம்
முழுப�க்்கம்  ரூ. 8,000
அச்ரப�க்்கம்  ரூ. 4,000
்கொல்�க்்கம்  ரூ. 2,000
பின அடச்ட  ரூ. 12,000
உள அடச்ட  ரூ. 12,000
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அனபு்டன

ஆ.அமிர்ராஜ் 
ஆசிரியர்

இக்்்கொத்ரொனொ த�ரி்டர ்கொலத்தில் நொம் 
ைநதித்துவரும் இனனல்்கசளை எல்லொம் மீறி, நொம் 
நம் மொனி்ட வொழ்க்ச்கசய அடிப�ச்டயில் எப�டி 
புரிநதுக் ் ்கொளகிதறொம் என�து மி்கவும் முக்கியமொனது. 
வொழ்க்ச்க என�து ஒரு த�ொ்ரொட்டம் எனறு சிலர 
வொதிடுகினறனர. வொழ்க்ச்க ஒரு த�ொரக்்களைம் எனறும் 
சிலர பிறச்ர எச்ைரிக்கினறனர. `வொழ்க்ச்க 
அருசமயொனது, இனிேொனது. இஙகு நல்லதே 
ந்டக்கும். தநரமசறயொன தநொக்குநிசல ஒனறிலிருநது 
ஆழ்நே நம்பிக்ச்கயு்டன வொழ்சவ தநொக்கினொல், 
்மனதமலும் நல்லதே ந்டக்கும் எனறு கூறு�வர்கசளை 
எல்லொம் நம்பிவி்டொதீர்கள’, என�தும் இவர்களின 
வொேம்.

த ம ற் ்கண்்ட  அவநம்பிக்ச்க  த ே ொ ய ந ே 
்கண்தணொட்டம் மொத்தி்ரதம வொழ்வு எனனும் 
எேொரத்ேத்சே பி்ரதி�லிப�ேொ்க ஏற்றுக்்்கொளளைொமல் 
வொழ்க்ச்கசய தநரமசறயொன த்கொணத்திலிருநது 
தநொக்கி, அனறொ்ட வொழ்வில் அச்ைமினறி  ் ையல்�டும் 
நம்பிக்ச்கவொதி்கள எண்ணற்தறொச்ர இபத�ரி்டர 
்கொலத்திலும் நொம் ்கொணமுடிகிறது. அவநம்பிக்ச்க 
வொேம் என�து ஒரு மிச்கப�டுத்ேல் மடடுதம. நமது 
்க்டநே்கொல அனு�வங்களின ஊ்டொ்க தநொக்கினொல் 
இது புரிநதுவிடும். நமக்கு தநரி்டப த�ொகிறது 
என்றண்ணி நொம் �யநது ் ்கொண்டிருநே எண்ணற்ற 
தேொல்வி்கள, துய்ரங்கள, து்ரதிர்ஷ்டங்கள இவற்றில் 
்ேொண்ணூறு ைேவீேம் நம்மில் யொருச்டய வொழ்விலும் 
தநரநேதில்சல என�தே நிேரைனம். நொம் 
தநரமசறயொ்க எண்ண தவண்டும். நமக்கு நிஜவொழ்வில் 
தீயசே வி்ட நல்லதே அதி்கம் தநரகிறது எனகிற  
�குத்ேறிவு ைொரநே துணிவு்டன நொம் ்ையல்�்ட 
த வண் டு ம்  எ ன று  ந ம் பி க் ச்க வ ொ தி ்க ள 
வலியுறுத்துகினறனர.

எ ே ொ ர த் ே வ ொ ே ம்  எ ன ்றண்ணி வீண் 
அவநம்பிக்ச்கயில் மூழ்கிபத� ொ ய ,  மனிே 
வொழ்க்ச்கசய ஒரு த�ொ்ரொட்டம் எனதறொ ஓயொே த�ொர 
எனதறொ விளைஙகிக் ்்கொளளைக் கூ்டொது. நம் வொழ்வு 

ஓர இனிய �யணம். இச்டயிச்டதய வரும் தமடு 
�ளளைங்களைொ்க �ல்தவறு சி்ரமங்களும் இழபபு்களும் 
நம்சம த�ொடடுலுக்கினொலும் அரியதேொர �யணதம 
இவவொழ்க்ச்க. பிறபபு எனனும் ஒரு முக்கிய 
புளளியிலிருநது மசறவு எனனும் மற்்றொரு  முக்கிய 
புளளி வச்ர, ்மல்ல அவ்ரவர இ்ஷ்டப�டி 
அசைநேொடிதயொ அவை்ர்கதியில் நச்ட�யினதறொ 
�ல்தவறு இ்டம், ்கொலம் இவற்றின ஊ்டொ்க முனன்கரும் 
ஒரு முக்கிய �யணதம அது. பிறத்ரொடும் ச்கத்கொரத்து 
ந்டநது, அவர்களுக்கு உற்ற வழித்துசணயொகி்ட நொம் 
ஒவ்வொருவரும் �யிற்சி ் �றுவதும் இப�யணத்தில் 
அ்டக்்கம்.

வொழ்க்ச்கசய ஓர ஆ�த்ேொன யுத்ேம் எனதறொ 
இச்டவி்டொே த�ொர எனதறொ நம் ்கற்�சனயிதல 
உருவகித்துக் ் ்கொளளை தநரநேொல் நொம் எதிர்்கொளளும் 
ஒவ்வொரு ்�ொறுபபும் பி்ரச்ைசனயும் ைவொலும் 
நம்சம மி்ரளை சவத்து வி்ட முடியும். உளளுணரவிதல 
ஒருவர அவநம்பிக்ச்கசயத் ேழுவி நிற்�ேொ அல்லது 
நம்பிக்ச்கசய ேன அடிப�ச்ட நிசலப�ொ்டொ்க 
வொழ்விதல தேரநது ்்கொளவேொ என�து அவ்ரவர 
விருப�ம். நம்பிக்ச்க மிக்்க தநொக்குநிசலதய 
வளைரச்சிக்கும், வளைசமக்கும், நிசறவுக்கும் உ்கநேது 
என�து �ல்தவறு ஆனமீ்க ம்ரபு்களுக்கும் உரிய ஒரு 
நிசல�ொடு.

நொம் ஒரு பி்ரம்மொண்்டமொன �யணக் ்கப�சலப 
த�ொல! ‘்க்டல் எனறொதல ஆ�த்ேொனது; ஆழமொனது; 
அசல வீசும்; புயல் அடிக்கும்; நொம் மொடடிக் ் ்கொண்டு 
மூழ்கிவி்டதவ ் ேொண்ணூறு ைேவீே வொயபபு உளளைது’ 
எனறு ஆ்ரம்�த்திலிருநதே இருண்்ட மனங்்கொண்டு 
்வற்று எேொரத்ேவொேம் த�சிய�டி துசறமு்கத்தின 
உளதளைதய நமது ்கப�ல் ்கடடுண்டு நினறுவிட்டொல், 
இழபபு நமக்த்க. துணிவும், ேனனம்பிக்ச்கயும் மிக்்க 
புதுபபுது முயற்சி்கசளையும், �யணங்கசளையும் 
தமற்்்கொளவேன மூலதம இநே 2022-ல்  நிசறவொன 
வளைரச்சிசயயும் மனப�க்குவத்சேயும் ஆழ்நே 
நிம்மதிசயயும் மகிழ்சவயும் நொம் தேடிக் ்்கொளளை 
முடியும்.

ஆசிரியர் பக்கம்

இவ்வாண்டு எப்படி?  
ப்பவாரவாட்டமவா? ்பயணமவா?
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 பிப்ரவரி 14 
காதலர்  
தினம்!

்கொேலர தினத்தில் பூக்்கள அதி்கம் 
வொஙகு�வர்கள

்கொேலர தினத்ேனறு, 
ஆண்டு தேொறும்  
3.6 ககாடி  
இேய வடிவ ைொக்தலட 
�ொக்ஸ்்கள 
விற்�சனயொகினறன

19ம் நூற்றொண்டில்  
்கொேலர தின ஸ்்�ஷலொ்க  

ஹொரட வடிவ ைொக்தலட �ொக்ஸ்்கசளை 
அறிமு்கப�டுத்தினொர  
ரிச்சர்ட் ககட்்பரி

பிப்ரவரி 14 அனறு  
ேொஜ்மஹொல் வொைலில் 
மடடும் விற்�சனயொகும்  
த்ரொஜொக்்கள 
சுமார் 3.5 லட்்சம்

இது டிஜிட்டல் யு்கம் எனற 
த�ொதிலும் உல்கம் முழுவதும் 
்கொேலர தின வொ்ரத்தில் சுமொர  

100 ககாடி  
வொழ்த்து அடச்ட்கள 
�ரிமொறப�டுகினறன.

்கொேலர தினத்தில் மடடும்  
100ல் 78 க்பர்  
ஐ லவ யூ ்ைொல்லி  
ப்ரபத�ொஸ் ்ையகினறனர

இநதியொவில் ஒருவர 
்கொேல் �ரிசுக்்கொ்கச் 
்ைலவிடும் ை்ரொைரி 
்ேொச்க: 
455 ரூ்பாய்

காதலைச் ச�ாலை சிறநத இடம்! 
உல்க அளைவில் - �ொரிஸ் (பி்ரொனஸ்) 
இநதிய அளைவில் - ஷில்லொங (தம்கொலயொ), 
மல்வொன (ம்கொ்ரொ்ஷடி்ரொ)

உல்க அளைவில் மி்கப ்�ரிய 
்்கொண்்டொட்டமொ்க இருக்கும் 

்கொேலர தினத்திற்கு,  
்சவுதி அகேபியாவில்  

ேச்ட விதிக்்கப�டடிருக்கிறது.

உல்க அளைவில் ்கொேலர தினத்ேனறு 
ேன ்கொேலன அல்லது ்கொேலிக்கு 

நொய குடடி்கசளைப �ரிைொ்க 
வழஙகு�வர்கள:  

3% க்பர்

்ேொகுபபு: பிஜு த்ரொஷன

73%ஆண்்கள

27%்�ண்்கள
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பெரும்பாலபான திரைப்டத் 
தயபாரிப்பாளர்கள் சினிமபாரை ஒரு 
"எஸ்்கபிசம" என்று மீண்டும, 
மீண்டும ்கண்மூடித்தனமபா்க 
நிைபா்கரித்தபாலும, அைர்களில் ஒரு 
சில்ை சினிமபாவின் உல்கத்ரத 
மபாற்றும சபாத்தியக்கூறு்கரள 
மி ்க ச ச ரி ய பா ்க  உ ண ர ந் து 
்யன்்டுத்தியுள்ளனர.

இயக்குநர த. சச. ஞபான்ைலின் 
ச ெ ய்  பீ ம  தி ர ை ப ் ட ம , 
ச்பாழுது்்பாக்கின் எல்ரல்கரளத் 
தபாண்டி, அதி்கபாைம, விடுதரல 
மற்றும அறிசைபாளிரயத் ்தடும 
சைபாலபான சைளிக்குள் நுரைகிறது. 
சைளியபான முதல் நபாளிலிருந்்த, 
செய்பீம  திரைப்டம ைசி்கர்கள் 
மற்றும விமரச்கர்களிடமிருந்து 
்பாைபாட்டு்கரளப ச்ற்று ைந்தது. 
ஆனபால் 'உள்ளது உள்ள்டி' கூறிய 

அதன் ்நரரமக்கும ்நரத்திக்கும 
கி ர ட த் த  அ ங் கீ ்க பா ை ம பா ்க 
இத்திரைப்டம  ் ்க பால்டன் 
கு்ளபாபஸ 2022  விருதிற்கு சிறந்த 
ஆங்கிலம அல்லபாத ் ைற்று சமபாழித் 
திரைப்டப பிரிவில் ்ரிந்துரை 
சசய்யப்ட்டுள்ளது. ்மலும 
ஆஸ்கபார 2 0 2 2க்்கபான சிறந்த 
சைளிநபாட்டுப ்டங்்களுக்்கபான 
்ரிந்துரை ்ட்டியலில் உள்ள 276 
்டங்்களில் ஒன்றபா்க நுரைந்துள்ளது.

செய்பீம திரைப்டத்தின் முதல் 
்கபாட்சி ஆஸ்கரின் அதி்கபாைபபூரை 
யூ  ட்யூ ப  ் சனலில்  இடம 
ச்ற்றிருக்கிறது. அதன் மூலம 
ச்ருரமமிகு ஆஸ்கர யூ ட்யூப 
்சனலில் இடம பிடித்த முதல் தமிழ் 
திரைப்டம என்ற ச்ருரமயும 
செய்பீம  திரைப்டத்திற்கு 
கி ர ட த் து ள் ள து . உ ல ்க 

திரைப்டங்்களுக்்கபான ் ைட்டிங்ர்க 
ைைங்கும IMDB யின் அதி்க்ட்ச 
்ைட்டிங்ர்க ச்ற்ற முதல் இந்திய 
திரைப்டமபா்கவும செய்பீம 
செபாலிக்கிறது. இதுைரை அதி்க்ட்ச 
்ைட்டிங்கில் இருந்த ’த ஷஷபாங்க் 
ரிடமபஷன்’ (1994) மற்றும ’த ்கபாட் 
ஃ ் பா த ர ’  ( 1 9 7 2 )  ஆ கி ய 
திரைப்டங்்களின் ்ைட்டிங்ர்க 
செய்பீம ்கடந்து சரித்திை சபாதரன 
்ரடத்திருக்கிறது.

மனித உரிரம ஆரைலர மற்றும 
ைைக்்கறிஞர ்்க.சந்துருவின் 1993 
ஆம ஆண்டு ்ேபியஸ ்கபார்ஸ 
மனுரை  அடிப்ரடய பா ்க க் 
ச்க பாண்டு உருைபாக்்கப்ட்ட 
இத்திரைப்டம தைறபா்க குற்றம 
சபாட்டப்ட்டு, ர்கது சசய்யப்ட்டு, 
ச்கபாடூைமபா்க சித்ைைரதயினபால் 
ச்கபால்லப்ட்ட தன் ்கணைருக்கு 
நீதி ்்கட்டுப ்்பாைபாடும  இருளர 

ஆஸ்கரில் இருளர்கள்!
்சஞ்சனா முேளிதேன்
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்ைங்குடியினத்ரதச ்சரந்த ஒரு 
்கரபபிணிப ச்ண்ணின் நீதிமன்ற 
்்பாைபாட்டத்ரத விைரிக்கிறது.  
இத்திரைப்டம ஆைமபான சபாதியப 
் பா கு ் பா டு ்க ர ள  மு த ல் 
்கபாட்சியி்ல்ய அம்லப்டுத்து 
கிறது. பின்னர, நீதி அரமபபு்கரள 
சபாட்சிக் கூண்டில் நிறுத்தி ்டம 
முழுைதும ் ்கள்வி எழுபபுகிறது.

சமூ்கத்தின் விளிமபு நிரல்களில் 
நலிந்து கிடக்கும ஒடுக்்கப்ட்ட 
சமூ்கத்தின் அைல நிரலரயப ் டம 
பிடித்துக் ்கபாட்டுைதன் மூலம 
செய்பீம ்கைனத்ரத சமபாத்தமபா்க 
தன்ையப்டுத்திக் ச்கபாள்கிறது. 
ம்னபாைமபா ்த்திரிர்கயில் ஒரு 
விமரச்கர சரியபா்கச சுட்டிக்்கபாட்டிய 
்டி, செய் பீம ்கடந்த ்கபாலத்திலிருந்து 
மி்கவும ் தரைப்டும திரைப்டம, 

இது ைரும ஆண்டு்களுக்கும மி்க 
ச்பாருத்தமபானதபா்க இருக்கும.

இவைளவு முக்கியத்துைம 
ைபாய்ந்த ்டமபா்க இருப்தபால், 
அ ரு ம பு  ் ப ளி ் ்க ஷ ன் ஸ 
நிறுைனத்துடன் இரணந்து சதபான் 
்்பாஸ்்கபா ்கரல மற்றும அறிவியல் 
்க ல் லூ ரி யி ன்  வி ஷ ு ை ல் 
்கமயூனி்்கஷன் துரற, செய்பீம 
திரைப்டத் திரையிடல் மற்றும 
்கலந்துரையபாடரல ஏற்்பாடு 
சசய்தது. அருமபு ் பளி்்கஷன்ஸின் 
ஆசிரியர மற்றும சைளியீட்டபாளர, 
எ ழு த் த பா ள ர  அ ரு ட் த ந் ரத . 
அமிரதைபாஜ் ஆ்ைபாக்கியம மற்றும 
சதபான் ்்பாஸ்்கபா ்கரல மற்றும 
அறிவியல் ்கல்லூரியின் துரணத் 
தரலை ர  ம ற் று ம  நி ர ை பா கி 
அருட்தந்ரத .  ்டவிட் மரிய 

சசல்ைம ஆகி்யபார தரலரம 
ைகித்தனர. ெனைரி 5, 2022 அன்று 
்கல்லூரியின் ர் சசண்டினரி 
ே பா லி ல்  இ த் தி ர ை யி ட ல் 
நரடச்ற்றது. ் டத்தின் இயக்குநர 
திரு. த.சச.ஞபான்ைல், முன்னபாள் 
ஐ.ஏ.எஸ மற்றும இந்திய ச்ண்ணிய 
எழுத்தபாளர திருமதி.சிை்கபாமி 
மற்றும தமிழ்நபாடு மபாநில ம்களிர 
ஆரணயத்தின் தரலவி டபாக்டர.
்கண்ணகி ் பாக்கியநபாதன் ஆகி்யபார 
்கல ந்து  ச்க பாண்டு விைபாரை 
சிறபபித்தனர.

ச த பா ன்  ் ் பா ஸ ்்க பா 
இன்ஸடிடியூட் ஆப ்கமயூனி்்கஷன் 
ஆரட்ஸ இயக்குநர அருட்தந்ரத. 
எ ர ன ஸ ட்  ச ை பா ச பா ரி ் ய பா 
ைை்ைற்புரையபாற்றினபார, இதில் 
இருளர ் ைங்குடியினருடன் தனக்கு 
உள்ள சதபாடரபு குறித்து அைர 
்்சினபார. எண்ணூரில் உள்ள 
சதபான் ் ்பாஸ்்கபா யூத் அனி்மஷன் 
ர ம ய த் தி ன்  இ ய க் கு ன ர 
அருட்தந்ரத . ெபான் கிறிஸடி,  
இ ய க் கு ன ர ை ப  ் பா ை பா ட் டி 
்்சுர்கயில், ’ ’ஒரு முதல் ்ட 
இயக்குனருக்கு தனது சதபாழில் 
ைபாழ்க்ர்கயின் சதபாடக்்கத்தி்ல்ய 
இவைளவு விமரசன ரீதியபா்கப 
் பா ை பாட்டத்தக்்க  தீவிைமபான 
திரைப்டத்ரத  ைைங்குைது 
எளித பானது  அல்ல ' '  என்று 
குறிபபிட்டபார. அப்டிசயபாரு 
்டத்ரத ைைங்கிய இயக்குநர த. சச. 
ஞபான்ைலின் ைத்தத்தி்ல்ய 
சமத்துைம மற்றும சமூ்க நீதியின் 
உணரவு ்கலந்திருக்்க ்ைண்டும 
என்றபார.

திருமதி சிை்கபாமி ஐ.ஏ .எஸ 
அைர்களும ்டத்திற்கு செய்பீம 
என்று  தரலபபிடுைத ற்கும , 
த ர ல ப பு க் கு  நி ய பா ய ம 
ைைங்கியதற்கும இயக்குனரின் 
துணிசசரலப ்பாைபாட்டினபார. 
இறுதியபா்கப ்்சிய அருட்தந்ரத. 
்டவிட் மரிய சசல்ைம, ''சிறப்பா்க 
ச த பாடங்்கப்ட்ட எதுவு்ம 
முழுரமயரடந்துவிட்டதபா்க்ை 
அரத் தம ' '  என்று  செய்பீம 
திரைப்டத்தின் முதல் ்கபாட்சி 
குறித்துப ் பாைபாட்டினபார..
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ம பா ண ை ர ்க ளி ர ட ் ய 
உரையபாற்றிய இயக்குனர த.சச. 
ஞபான்ைல் ,  தனது ்கல்லூரி 
நபாட்்கரள நிரனவு கூரந்தபார. 
எப்்பாது்ம முக்கியத்துைம 
ைபாய்ந்த திரைப்டங்்கரளத் 
திரையிடும ்பாைம்ரியத்ரதக் 
ச்கபாண்ட சதபான் ்்பாஸ்்கபா 
ைளபா்கத்திற்கு தபான் அதி்க முரற 
ைந்திருப்ரதயும, தனது ஆைம் 
நபாட்்களில் இந்த நிறுைனம எவைபாறு 
ை ழி ்க பா ட் டி ய பா ்க  இ ரு ந் த து 
என்்ரதயும சநகிழ்சசி்யபாடு 
்கிரந்து ச்கபாண்டபார.

செய்பீம திரைப்டம ்கடுரம 
யபான விமரசனங்்கரள எதிர 

ச்கபாண்டது. அந்த விமரசனங் 
்கரளயும  எதிரபபு்கரளயும 
இயக்குநர  எப்டி எடுத்துக் 
ச்கபாண்டபார என்ற ்்கள்விக்கு, 
’’எந்த ஒரு ் ரடபபிற்கும அதன் மீது 
ரைக்்கப்டும விமரசனங்்க்ள 
உயிர ச்கபாடுக்கின்றன. ்ரடப 
்பாளிக்கும ் பாரரையபாளர்களுக்கும 
இரட்ய  ஆ்ை பாக்கியமபான 
உரையபாடலுக்்கபான ஒரு சைளி 
எப்்பாதும இருக்்க ்ைண்டும'' 
என்று இயக்குனர விளக்கினபார. 
்மலும ,  ' ' இ ந் த  புனிதமபான 
சைளிதபான் ஒருைரின் தைரற 
அரடயபாளம ்கபாணவும உதவுகிறது 
தைறபான புரிதல்்கரள அ்கற்றவும 
ைழிைகுக்கிறது'' என்றபார.

இருளர ்ைங்குடியினரை 
் ம ம ் டு த் து ம  ் ணி யி ல் 
சதபாடரசசியபா்க நடி்கர சூரயபாவின் 
அ்கைம அறக்்கட்டரள சசயலபாற்றி 
ைருகிறது. இதனபால், சூரயபாவில் 2டி 
எண்டரசடயின்சமன்ட் நிறுைனம 
இப்டத்ரத தயபாரிப்து மி்கவும 
ச்பாருத்தமபா்க இருக்கும என்று 
்கருதிய இயக்குனர அதற்்கபா்க 
மட்டு்ம சூரயபாரை அணுகியதபா்க 
கூறினபார. நீதி்தி ்்க. சந்துருவின் 
்கபாத்திைமபான ்கதபா்பாத்திைத்தில் 
நடிக்்க சூரயபா்ை முன் ைந்ததபா்க 
கு றி ப பி ட் ட  இ ய க் கு ன ர , 
ஹீ்ைபாயிஸம சபாரந்த  முதல் 
்கபாட்சி்யபா பு்கழுரை சபாரந்த 
்பாடல்்க்ளபா  இல்லபாத  ஒரு 

் பா த் தி ை த் தி ல்  ந டி க் ்க  முன் 
ைந்ததற்்கபா்க சூரயபாரை மனதபாை 
்பாைபாட்டினபார.

செய்பீம திரைப்டத்தில் 
சூரயபாவின் வீட்டிற்கு சைளி்ய 
உள்ள ்பாமபு சிரல ்ற்றி ஒரு 
மபாணைர ்்கட்ட ்்கள்விக்கு 
்திலளித்த இயக்குனர, ’’நபாங்்கள் 
்க்்கத்து வீட்ரட ்பாரக்்க்ை 
்்பாயிருந்்தபாம. ஆனபால் அது 
அ வ ை ள வு  தி ரு ப தி ்க ை ம பா ்க 
இருக்்கவில்ரல. இந்த வீடு ஓர 
ஆ ங் கி ் ல பா  இ ந் தி ய ரு க் கு 
சசபாந்தமபானது.  அங்்்க உள்ள 
்தபாட்டத்தில் ்பாமபு சிரல 
இ ரு ந் த து .  அ து ம ட் டு ம ல் ல 
விளபாடிமிர சலனின் சிரல ் ்ப்ர 
சையிட்டபா்க ரைக்்கப்ட்டிருந்தது. 
இ ந் த  ்க பா ட் சி  எ ங் ்க ளு க் ்்க 
ஆசசரயத்ரத தந்தது. செய்பீம 
திரைப்டத்தின் ்கரத தனக்்கபான 
இடத்ரதயும நடி்கர்கரளயும 
தபா்ன ் தரந்சதடுத்துக் ச்கபாண்டது 
என்றுதபான் சசபால்ல ்ைண்டும” 
என்றபார.

ஐந்து மணி்நை திரையிடல் 
மற்றும ்கலந்துரையபாடலில் தங்்கள் 
இருக்ர்க்கரள விட்டு இமமியும 
ந்கைபாமல் அமரந்திருந்த மபாண 
ைர்கள், சிறபபு விருந்தனர்களின் 
ைளமபான அறிவுப ்கிரதலபால் 
மகிழ்சசியரடந்தனர.
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இந்தியாவை சீேழிக்கும்  
ஏற்றததாழ்வும் ஏழ்வமயும்

சுகேஷ் ்பால்

ஒரு அசமரிக்்க டபாலர என்்து 
இந்திய 74 ரூ்பாய்்களுக்கு  ச ம ம . 
இைண்டு டபாலர்கள் என்றபால் 
ஏறக்குரறய 150 ரூ்பாய்்கள். இது 
என்ன திடீசைன அசமரிக்்க டபாலர 
்கணக்கு என்கிறீர்களபா? விஷயம 
இருக்கின்றது. தினசரி ஒரு ந்ைபால் 
இைண்டு டபாலர அல்லது 150 
ரூ்பாய்்கள் சம்பாதிக்்க முடியபாத 
அல்லது சசலைழிக்்க முடியபாத 
நிரலயில் இருப்ைர்கரள நபாம 
ைறுரம ் ்கபாட்டுக்கு கீழ் உள்ளைர்கள் 
என்று கூறுகின்்றபாம.

சமீ்த்திய ஆய்வு்களின்்டி, 
இந்தியபாவில் இவைபாறு ைறுரமக் 
்்கபாட்டுக்கு கீ்ை இருப்ைர்களின் 
எண்ணிக்ர்க சுமபார 36 ்்கபாடி. 
அ ப ் டி ய பா ன பா ல்  இ ந் தி ய பா 
ஏழ்ரமயபான நபாடபா? இந்தியபாவின் 
ச்ரும ் ணக்்கபாைர்களில் ஒருைைபான 
அதபானியின் சசன்ற ஆண்டு தினசரி  
ைருமபானம 1000 ்்கபாடி ரூ்பாய்்கள். 

150 ரூ்பாய் எங்்்க? 1000 ் ்கபாடி ரூ்பாய் 
எ ங் ்்க ?  எ வ ைளவு  ச ் ரி ய 
ஏற்றத்தபாழ்வு!

்ணமும இருக்கின்றது அ்த 
சமயம மி்கக் ்கடுரமயபான ைறுரமயும 
நி ல வு கி ன் ற து .  இ ந் தி ய பா 
ைளரசசியரடந்த நபாடுதபான். ஆனபால் 
அந்த ைளரசசியபானது எல்்லபாருக்கு 
மபானதபா்க இல்ரல என்்துதபான் 
்கசப்பான உண்ரம.

20 1 9ல் நமரமத் சதபாற்றிய 
்்கபாவிட் 19, அரதத் சதபாடரந்து 
ஏ ற் ் ட் ட  ச ் பா து மு ட க் ்க ம 
இந்தியபாவின் ச்பாருளபாதபாைத் ரத்ய 
முடக்கிப ்்பாட்டுவிட்டது. ்ல 
் ்க பா டி  ம க் ்க ள்  த ங் ்க ள் 
ைபாழ்ைபாதபாைங்்கரள இைந்தபார்கள். 
்ல லட்சக்்கணக்்கபா்னபாருக்கு 
்ைரல ் றி்்பானது. ் தசிய உற்்த்தி 
விகிதமும சரிந்தது. ைருமபானம 
இல்லபாத நிரலயில் நடுத்தை மற்றும 
கீழ்தட்டு மக்்கள் தபாங்்கள் சிறு்கச 
சிறு்க ்சமித்து ரைத்திருந்த 

அரனத்து ் சமிபபு்கரளயும ்கரைக்்க 
் ை ண் டி ய த பா யி ற் று .  ் ல 
லட்சக்்கணக்்கபா்னபார  நடுத் 
சதருவுக்குத் தள்ளப்ட்டனர. 
ைறுரமக் ்்கபாட்டிற்கு கீ்ை 
அ தி ்க ம பா ன  இ ந் தி ய ர ்க ள் 
தள்ளப்ட்டபார்கள்.

ஆனபால், இது இந்தியபாவின் 
ஒரு்க்்கமதபான். மறு்க்்கத்தில் இ்த 
் ்க பாவிட் 1 9  ச்ருந்சத பா ற்று 
ைசதி்ரடத்த ்ணக்்கபாைர்களுக்கு 
ச்ரும லபா்மபா்க அரமந்தது. ்ல 
புதிய ்ணக்்கபாைர்கள் உருைபாகினர. 
1000 ் ்கபாடிக்கும அதி்கமபான சசபாத்து 
ச்கபாண்ட ச்ரும ் ணக்்கபாைர்களின் 
எண்ணிக்ர்க 2020ல் 102 ஆ்க 
இருந்தது. அது ்்கபாவிட் சதபாற்று 
்கபாலத்தில் ைளரந்து 2021ல் 142 ஆ்க 
உயரந்தது.

ஒ ரு  ்க ண க் கீ ட் டி ன் ் டி 
இந்தியபாவில் தற்்்பாது உள்ள 100 
சூப்ர ்ணக்்கபாைர்கள் தங்்கள் 
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ைருமபானத்தில் ஒரு சிறு ் குதிரய 
ஒதுக்கினபால் கூட இந்தியபாவில் 
உள்ள அரனைருக்கும ஏழு 
ைருடங்்கள் இலைசமபா்க அைசபாங்்க 
்கபாபபீடு கிரடக்்க ைழி்யற்்டும. 
்்கபாவிட் 19ல் இந்தியபா்ை ஏன் 
உல்க்ம முடங்கிக் கிடந்த்்பாதும 
கூட 202 0ல் 8 . 9  பில்லியன் 
அசமரிக்்க டபாலர ஆ்க இருந்த 
அதபானியின் சசபாத்து மதிபபு ஒ்ை 
ைருடத்தில் 2021ல் 50.5 பில்லியன் 
ட பால ர ்கள பா ்க  உ ய ர ந் தது . 
இ ந்திய பாவின் நம் ர  ஒன் 
் ண க் ்க பா ை ை பா ன  மு ் ்க ஷ் 
அம்பானியின் சசபாத்தபானது 36.8 
பில்லியன் டபாலரில் இருந்து ஒ்ை 
ைருடத்தில் இைண்டு மடங்்கபாகி 
2021ல் 85.5 பில்லியன் டபாலர்களபா்க 
உயரந்தது.

இன்சனபாருபுறம சதபாழிலபாளர 
்கள் குரறந்த்ட்ச ஊதியத்ரத 
உயரத்தி நிரணயிக்்க ்ைண்டும 
என ் ல ஆண்டு்களபா்க ் ்பாைபாடி 
ைருகின்றனர. இருந்தபாலும இந்திய 
அைசு இன்னமும ரூ்பாய் 178ஐ 
தபான் குரறந்த்ட்ச ஊதியமபா்க 
நிரணயித்துள்ளது. ச்ரும்பாலபான 

இடங்்களில் ச்பாதுமுடக்்கம 
்்பான்றைற்ரற ்கபாட்டி இந்த 
குரறந்த்ட்ச கூலிரயக் கூட 
ச்கபாடுப்தில்ரல. இதனபால் ்ல 
்்கபாடி தினக் கூலித் சதபாழி லபாளர்கள் 
்பாதிக்்கப்ட்டனர.

2020ல் நடந்த தற்ச்கபாரல்களில் 
முதலிடத்ரத  பிடித்திருப்து 
இத்தர்கய கூலித் சதபாழிலபாளர 
்களின் மைணங்்க்ள! அது மட்டு 
மல்ல ்ைரல ைபாய்பபின்ரம 
்ைரலயிருந் தபாலும ்்பாதுமபான 
ஊதியம இல்ரல என்கிற நிரலயில்  
சுமபார 6 ் ்கபாடி ் ்ர என்கிற அளவில் 
இருந்த ஏரை்களின் எண்ணிக்ர்க 14 
்்கபாடி ் ்ர்களபா்க உயரந்து விட்டது. 
ஆ்க ,  ் ்க பாவிட் 1 9ல்  அதி்கம 
்பாதிக்்கப்ட்டைர்கள் ஏரை்களும 
கீழ்தட்டு மக்்களுமதபான்.

இந்தியபாவில் ஏற்்கன்ை சபாதிய 
்ைறு்பாடு்கள் தரலவிரித்தபாடு 
கின்றது. என்ை ச்பாருளபாதபாைத்தில் 
பின்தங்கியிருப்ைர்களுக்கும சபாதிய 
அடுக்கில் கீழ்  அடுக்கு்களில் 
இருப்ைர்களுக்கும அதி்க சதபாடரபு 
உள்ளது. ச்ரும சசல்ைந்தர்களபா்க 
இருப்ைர்கள் ஆதிக்்க சபாதியினர 
மற்றும அைர்களுக்கு அணுக்்கமபான 
சபாதியினருமபா்க உள்ளனர. ைறுரமக் 
்்கபாட்டின் விளிமபு்களிலும அதன் 
கீ்ையும ைபாழ்்ைர்களில் ச்ரும 
்பாலபா்னபார தபாழ்த்தப்ட்ட 
சபாதியினைபா்க உள்ள நிரலரம 
்கரளயும நபாம ்கபாண முடிகின்றது.

அரதப ் ்பால்ை இந்தியபாவில் 
ஆண் ச்ண் சமத்துைமின்ரம மி்க 
அதி்கமபா்க ்கபாணப்டுகின்றது. 
விரளைபா்க ச்பாருளபாதபாை ்லம 
இல்லபாதைர்களபா்க ்ல்்ைறு 
விதமபான ைன்முரற்களுக்கு 
ஆளபாகிறைர்களபா்க ச்ண்்கள் 
இருந்து ைருகின்றனர. ஏரை்களிலும 
ஏரை்களபா்க  இருப்ைர்கள் 
இந்தியபாவில் ச்ண்்க்ள!.

இைர்கள் தவிை சமூ்கத்தின் 
வி ளி ம பு நி ர ல  ம னி த ர ்க ள் 
அரனைரு்ம ச்பாருளபாதபாைத்தில் 
மி்கவும பின்தங்கி்ய உள்ளனர. 
ைல்லைசு ்கனவு ்கபாண்்சதல்லபாம 
சரிதபான்… ஆனபால் உல்க நபாடு்களின் 
்பாரரையில் இந்தியபா இன்னமும 
மி்க ஏழ்ரம நிலவும நபாடபா்கவும 
்மபாசமபான ஏற்றத்தபாழ்வு்கள் நிலவும 
நபாடு்களில் ஒன்றபா்கவு்ம ்கபாணப 
்டுகிறது. த்கைல் சதபாழில்நுட்்த்தில் 
அறிவியலில் சதபாழிற்துரறயில் நபாம 
சபாதித்திருக்கும ்ல விஷயங்்கள் 
நமது ச்பாருளபாதபாைச சூைலபால் 
அடி்ட்டு ் ்பாய்விடுகின்றன.

அண்ரமக்்கபால இந்தியபாவின் 
ச்பாருளபாதபாைக் ச்கபாள்ர்கயபானது 
மி்கப ச்ரிய ்கபார்்ைட்டு்களின் 
நலனுக்்கபா்க இயங்கி ைருகின்றது. 
இதன் விரளைபா்க இந்தியபாவில் 
்ணக்்கபாைர்களும தனியபார 
நிறுைனங்்களும மி்கப ச்ரிதபா்க 
ைளரகின்றனர. முன்பு குறிபபிட்ட 

முத்க்ஷ அம்�ொனி
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பு ள் ளி  வி ை ை ங் ்க ளி ன் ் டி 
அைர்களின் லபா்மபானது ்லநூறு 
மடங்கு அதி்கரித்துக் ச்கபாண்்ட 
்்பாகின்றது. மறு்டியும ஏரை்களின் 
எண்ணிக்ர்கயும அதி்கரித்துக் 
ச ்க பா ண் ்ட  ் ் பா கி ன் ற து . 
்ணக்்கபாைர்களின் நலன்்கரள 
் பா து ்க பா க் கு ம  ச ் பா ரு ட் டு 
அைர்களின் சசபாத்து ைரிரயக் கூட 
ைத்து சசய்துவிட்டது இந்திய அைசு. 
மபாறபா்க ச்பாது மக்்கள் ்மல் 
மரறமு்க ைரி்கரள திணிப்தன் 
மூலம  அைசின் ைருைபாரய 
ச்ருக்கிக் ச்கபாள்கிறது. இதன் 
விரளைபா்க  ச் பாருட்்களின் 
விரல்கள் மி்க அதி்கமபாகி உள்ளன. 
ஏற்ச்கன்ை ைருைபாய் குரறைபால் 
அல்லது ைருைபாய் இல்லபாமல் 
துன்புறும மக்்கள் இன்னும 
அ தி ்க ம பா ன  ஏ ழ் ரம க் கு ள் 
தள்ளப்டுகின்றனர.

இந்திய அைசும ் தசிய உற்்த்தி 
குரறைதபால் அதன் நலத்திட்டங் 
்களுக்கு ஒதுக்கும சதபார்க்கரள 
குரறத்து ைருகின்றது. இதன்மூலம 
்யனரடந்து ைரும ச்ரும்பாலபான 
்யனபாளர்களுக்கு ைபாய்பபு 
மறுக்்கப்டுகின்றது.

ச்பாது சு்கபாதபாைத்ரத எடுத்துக் 
ச்கபாண்டபால் இந்தியபா அதற்்கபா்க 
ஒதுக்கும சதபார்க மி்கவும குரறவு. 
இதன் ்கபாைணமபா்க ்ல்லபாயிைக் 
்கணக்்கபான ஆைம் சு்கபாதபாை 
நிரலயங்்கள் சசயல்்டபாமல் 
கிடக்கின்றன. ஏரை எளிய மக்்கள் 
இத்தர்கய ் சரை்கள் இல்லபாததபால் 
தனியபார மருத்துைமரன்கரள நபாட 
்ைண்டியுள்ளது. ்கபாசுக்கு அஞ்சி 
்ல்்கபாடி ்்ர ்நபாயுட்ன்ய 
ை பா ழ் ந் து ை ரு ம  அ ை ல ம 
சதபாடரகின்றது. ் ்பாதிய சத்துணவு 
இன்ரம மருத்துை ்கைனிபபு 
இன்ரம ்்பான்ற ்ல நீண்ட்கபால 
விரளவு்கரள ஏற்்டுத்துகின்றது.

உதபாைணமபா்க ஓரஆதிக்்க சபாதி 
ச்ண்ணின் சைபாசரி ஆயுட்்கபாலம 
என்்து ஒரு தலித் ச்ண்ணின் 
ஆயுட்்கபாலத்ரத விட 15 ைருடங்்கள் 
அதி்கமபா்க உள்ளது. ஓர உயர 
சபாதியினரின் ஆயுட்்கபாலத்்தபாடு 
ஒபபிடுர்கயில் ்ைங்குடியினரின் 
ஆயுட்்கபாலம நபான்கு ைருடங்்கள் 
குரறைபா்க உள்ளது. இஸலபாமியர 
்களுக்கு ஒரு ைருடமும தலித்து்களுக்கு 

மூன்று ைருடமும குரறைபா்க 
உள்ளது. இதற்கு அடிப்ரட 
ச்பாருளபாதபாை ஏற்றத்தபாழ்வுதபான்.

ைளரசசிக்  ்க பா ைணி்களில் 
ஒன்றபான ்கல்விரய எடுத்துக் 
ச்கபாண்டபாலும இ்த நிரலதபான். 
2014 சதபாடங்கி 2019 ைரை சைறும 
3 சதவீத்ம ்தசிய ைருைபாயில் 
இருந்து  ்கல்விக்கு  ஒதுக்்கப 
்டுகின்றது. அரனைருக்கும ்கல்வி 
எனும ச்கபாள்ர்க இருந்தபாலும 
அரனத்து குைந்ரத்களும ்கல்வி 
்கற்்க கூடிய சூைல் இந்தியபாவில் 
இன்னமும ஏற்்டவில்ரல . 
இன்ரறய மக்்கள் சதபார்கயில் 
சைறும 7 . 9  ச தவீத  ்்் ை 
்ட்டப்டிபபு முடித்துள்ளனர. 
இதிலும அதி்கமபான சதவீதத்ரத 
ஆ தி க் ்க  ச பா தி யி ன ர 
ர்கப்ற்றியுள்ளனர.

தற்்்பாது ் ள்ளி்களும ்கல்லூரி 
்களும ஆன்ரலன் ைகுபபு்கரள 
நடத்துகின்றன. ஆனபால் இந்த 
டிஜிட்டல் சதபாழில்நுட்் ்கல்வி 
முரறக்குள் ச்ரும்பாலபான கிைபாமம 
மற்றும ஏரை மபாணைர்களபால் ைை 
முடியவில்ரல. இதனபால் ்கடந்த 
இரு ஆண்டு்களில் தங்்கள் ் டிபர் 
நிறுத்தியைர்கள் ்ல லட்சக்்கணக் 
்கபா்னபார. இைற்றில் அதி்கம 
்பாதிக்்கப்டுைது ச்ண் குைந்ரத 
்க்ள. ்கடந்த இரு ஆண்டு்களில் 
முன்சனப்் பார தயும  விட 
அதி்கமபான அளவில் குைந்ரதத் 
திருமணங்்கள் இந்தியபாவில் 
நடந்்தறியுள்ளன. இன்சனபாருபுறம 
அை்ச தனது ்ள்ளி்கரள மூடி 
ைருகின்றது. 2019-20ல் மட்டும 
இவைபாறு 4 3 , 2 9 2  ்ள்ளி்கள் 
மூடப்ட்டிருக்கின்றன. 
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மதிய உணவு, இலைச ்கல்வி இைற்ரற நமபியிருக்கும 
குடும்ங்்களின் மபாணைர்களின் ்கனவு்கரள சிரதக்கும முயற்சி 
இது. அசமரிக்்கபாவில் 85 சதவீதம மபாணைர்கள் அைசுப 
்ள்ளி்களில்தபான் ்டிக்கின்றனர. இங்கிலபாந்தில் 90 சதவீதம, 
ெப்பானி்லபா இது 95 சதவீதம. ஆனபால், இந்தியபாவில் 45 சதவீத 
மபாணைர்கள்தபான் அைசுப ் ள்ளி்களில் ் யில்கின்றனர. சரியபான 
ைசதி்கள், ்கட்டரமபபு்கள் இல்ரல ்்பான்றைற்ரற ்கபாைணம 
்கபாட்டி ச்ரும்பாலபா்னபார தனியபார ் ள்ளி்கரள்ய நபாடுகின்றனர. 
இதனபால் அைசுப ்ள்ளி்கள் என்றபால் அது ஏரை்களுக்்கபானது 
என்றபாகி விட்டது. மறுபுறம உயரை்க தனியபார ்ள்ளி்களில் 
ஏரை்களுக்கும தபாழ்த்தப்ட்ட சபாதியினருக்கும ைபாய்பபு 
இல்லபாமல் ் ்பாய்விடுகின்றது. உயர்கல்வியின் நிரலரய எடுத்துக் 
ச்கபாண்டபாலும இ்த நிரலதபான். அைசு தனது ச்பாறுபபு்கரளத் 
துறந்து தனியபாருக்கு ்கல்விரய தபாரை ைபாரத்து ைருகின்றது. 
விரளைபா்க ்ணம ்ரடத்த ஆதிக்்க சபாதியினர மட்டும ்கல்வி 
்கற்்க முடியும என்கிற நிரல சதபாடரகிறது.

இந்த சூைலில் நபாம என்ன சசய்ய முடியும? ் ணக்்கபாைர்களுக்கு 
சபாத்கமபா்கவும ஏரை்களுக்கு ்பாத்கமுமபா்க இருக்கும இந்த 
ச்பாருளபாதபாை சமுதபாய அரமபபு முரற மபாற்றப்ட ் ைண்டும 
என்்தில் மபாற்றுக் ்கருத்து்கள் இருக்்க ைபாய்பபில்ரல. இருபபினும 
உடனடியபா்க இந்த அைசியல் ச்பாருளபாதபாை ்கட்டரமபபிற்கு 
உள்்ள்ய கூட சில விஷயங்்கரளச சசய்து நிரலரம்கரள 
ஓைளவுக்கு மபாற்ற முடியும.

உ த பா ைணமபா ்க  ச த பாழி ற்துரறரய 
ஊ க் கு வி த் த ல்  எ ன் கி ற  ச ் ய ரி ல் 
சதபாழிலதி்ர்களுக்கு அதி்க ைரி சலுர்க்கள் 
ச்கபாடுக்்கப்டுகின்றன. ஒரு ச்ரும சதபாழில் 
நிறுைனம ்கடனில் மூழ்கினபால் அைசு 
உதவிக்்கைம நீட்டி நஷ்டத்தில் இயங்கும ஒரு 
நிறுைனத்ரத ைபாங்கிக் ச்கபாள்கிறது. அல்லது 
அைர்களின் ைங்கிக் ்கடன்்கரள தள்ளு்டி 
சசய்கின்றது. ஆனபால், இத்தர்கய சசலவு்கரள 
ஈடு்கட்ட ஏரை மற்றும மத்திய தை ைரக்்கத்தினர 
மீது ஏைபாளமபான மரறமு்க ைரி்கரள 
விதிக்கின்றது. இரத மபாற்றி அதி்க லபா்த்தில் 
இயங்கும சதபாழில் நிறுைனங்்களுக்கும 
சதபாழிலதி்ர்களுக்கும அைர்களின் சசபாத்தின் 
மீது  ைரி  விதிக் ்க  முடியும .  இ ந்திய 
்ணக்்கபாைர்களில் 10 சதவீத ்்ர மீது ஒரு 
சதவீதம சசபாத்துைரி விதித்தபால்கூட ைரும 
சதபார்கயபானது 8.7 லட்சம ் ்கபாடியபாகும. இந்த 
்ணத்ரத ்கல்வியிலும ச்பாது சு்கபாதபாைத்திற்கும 
மருத்துை ்கட்டரமபபு்களுக்கும அைசு சசலவு 
சசய்ய முடியும. இந்த ைரிவிதிபபு சதவீதத்ரத 
சிறிது உயரத்தினபால் கூட இந்தியபாவின் 
ைளரசசிப ் ணி்கள் ் லைற்றிற்கு இந்திய அைசு 
சசலவிட முடியும.

இந்தியபாவில் இன்று ்ல ்்கபாடி ்்ருக்கு 
சமூ்க ்பாது்கபாபபு என்்து கிரடயபாது. அரத 
அைசு உறுதி சசய்ய ்ைண்டும. ்ைரல்ய 
இல்ரலசயன்றபாலும ைபாழ்ைதற்்கபான 
அடிப்ரட உத்திைைபாதத்ரத அைசு தை 
்ைண்டும. இரதசயபாட்டி சதபாழிலபாளர 
நலன்்கள் ்பாது்கபாக்்கப்டும சட்டங்்கள் 
இயற்றப்ட்டு சசயல்்டுத்தப்ட ்ைண்டும. 
மரறமு்க ைரி்கரள குரறப்து மற்றும 
நீக்குைதன் மூலம ச்பாருட்்களின் விரலரய 
்கட்டுக்குள் ரைக்்க முடியும.

மி்கவும அடிப்ரடயபா்க சமூ்க நீதி 
நிரலநிறுத்தப்ட ் ைண்டும. சமூ்க நீதி என்்து 
அரனைருக்கும சமமபான ைபாய்பபு்களும 
ைசதி்களும கிரடப்துதபான். சபாதி ்கபாைணமபா்க, 
மதம ்கபாைணமபா்க, ்பாலினம மற்றும சமபாழி 
்கபாைணமபா்க ைபாய்பபு்கள் மறுக்்கப்டக் கூடபாது. 
இந்தியபா ்்பான்ற ஏற்றத்தபாழ்வு மிக்்க 
சமுதபாயத்தில் எல்்லபாரும ஒன்று அல்ல. 
என்ை, இந்த ஏற்றத்தபாழ்வு்கரள ்கணக்கில் 
எடுத்துக் ச்கபாண்்டதபான் திட்டங்்கள் 
தீட்டப்ட ் ைண்டும.

உல்கத்தி்ல்ய ச்ரிய சிரல எங்்கள் 
நபாட்டில்தபான் உள்ளது என்று ச்ருரமயடித்துக் 
ச்கபாள்ைரத விடுத்து உலகி்ல்ய இங்்்கதபான் 
மக்்கள் அரனைரும சமைபாய்பபு்கள் ச்ற்று 
மகிழ்சசியபா்க ைபாழ்கிறபார்கள் என்கிற நிரல 
்நபாக்கி ந்கர்ைபாம.

12  பிப்ரவரி, 2022



்ச்சூர போபேன்
வொல் சுழற்றித் ேசலயொடடி
புழுதி கிளைபபி
மநசே ஒனறு ந்கரநேது;
அச்ர அம்மணப பிளசளை்கள ்ேொ்ட்ர
நொன ந்டக்ச்கயில் வநது தமொதிய புழுதி
இசே மீண்டும் திரும்பிப �ொரக்்கச் ்ைொனனது:

வொலில் மனமடச்ட ்கடடி
வி்ரடடிபத�ொன வயது அது –
அபத�ொது
தைஷயயர வீடடு வொைலில்
நொனகு பூவ்ரசு்கள நினறிருக்கும்
பூமிக்கும் விசிறிய�டி.

கிசளை்களில் ்ேொங்கவும்,
அநே இசலச் சுருடடி 
பீபபி, பீபபீ எனறு
ஊேல் ்ையயவும்
நிசறயக் த்கொலி்கள ்்கலித்துவிட்டொல்
ஒளித்து சவக்்கவும்
அநே ம்ரங்கள உ்டநசே

தவர்கள அவர்கள வீடடு முற்றம் வச்ர
்நளிநது  ்நளிநது த�ொயவிடடிருக்கும்
தைஷயயர ம்கள திருமணத்திற்கு
ம்ரங்க்ளைல்லொம் ம்ரச்ைொமொனொகியிருநேது. 
ஆைொரியின ச்க தவசல
அற்புேம் ேொன.

்ேருவில் நுசழநேொல்
வொதயன என�துத�ொல் அனறு நினற
அநே ம்ரங்களினினறு இல்லொமல் 
இஙத்க ஏதேதேொ இருந்ேனன?
ேச்சூரில் அதி்க தந்ரம் இருப�ேற்கில்சல.

- சா. அரங்க நாதன்
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வி்நபாதமபான அந்த ரசக்கிள் 
ச ் ல்  ச த் த ம  ் ்க ட் ட து ம 
இன்்நிலைன் சைளி்ய எட்டிப 
்பாரத்தபான். அைன் அமமபாவும 
'என்ன இது புதிய சத்தமபா்க இருக்கு' 
என சைளி்ய எட்டிப்பாரத்தபார. 

ர த ய ல்  எ ந் தி ை த் ரத 
தள்ளிக்ச்கபாண்டு ஒருைர வீதியில் 
சதன்்ட்டபார. இன்்நிலைனின் 
வீடு இருப்து ஒரு முட்டுசசந்தில், 
வீட்டிற்கு  சைளி்ய  சின்ன 
பிள்ரளயபார ்்கபாவிலும ஒரு 
்ைப்மைமும உள்ளது. நல்ல நிைல் 
நிரறந்த ்குதி. ஆ்க்ை இப்டி 
சபாரலயில் ைரு்ைர்கள் இங்்்க 
ஓய்வு எடுத்துக்ச்கபாள்ைபார்கள். சதரு 
முரன பிள்ரளயபார ்்கபாவில் 
ைபாசலில் ஒரு சிசமண்ட் ்கல் 
இருக்கும. ரதயல் எந்திைத்ரத 
தள்ளிக் ச்கபாண்டு ைந்தைர அங்்்க 
அமரந்து ச்கபாண்டபார. அைரைப 
்பாரத்தது்ம இன்்நிலைனுக்கு ஒரு 
்யபாசரன ் தபான்றியது.

இன்்நிலைனின் அமம பா 
ைசந்தபா, “அண்ணபா, துணி எல்லபாம 
ச த ச சு  த ரு வீ ங் ்க ள பா ”  எ ன 
சரமயலரற சன்னல் ைழியபா்க குைல் 
ச்கபாடுக்்க, அந்த திரசரயப ் பாரத்து 
மு்க மலரசசியுடன் 'ஆமபாம' , 
'ஆமபாம' என்று தரலயபாட்டினபார. 
ஐந்து நிமிடத்தில் இன்்நிலைனும 
அைன்  அமம பாவும  ர ்கயில் 
ச்கபாஞ்சம துணியுடன் சைளி்ய 
ைந்தபார்கள். அமமபாவின் ஆரட்கள், 
அப்பாவின் லுங்கி, நிலைனின் 
அண்டிைபாயர்கள் என ர்கைசம 
ச்கபாஞ்சம ரைத்திருந்தபார.

‘இன்னும வீட்டில் நிரறய 
இருக்கு ஆனபால் ்ைரல எப்டி 
சசய்கின்றபார என்று ் பாரத்துவிட்டு 
தைலபாம' என்று ச்கபாஞ்சமபா்க 
எடுத்துைந்தபார. ரதயல்்கபாைருக்கு 
ஐம்து ையதிருக்்கலபாம. ்கபாலில் 
சசருபபு இல்ரல. ்கபாக்கி நிறத்தில் 
்கபால்சட்ரட அணிந்திருந்தபார. 
லுங்கிக்கு ஏற்ற நூலிரன எடுத்து 
ஊசியில் ்்கபாரத்து ்கைனமபா்க 
ரதக்்க ஆைமபித்தபார. ரதயல் 
எந்திைத்தி்ல்ய ரைக்கும்டி ஒரு 
சின்ன பளபாஸடிக் இருக்ர்க 
இருந்தது. அதில் அமரந்துதபான் 
மிதித்தபார.

“ஏன்்ண, இப்டி சமஷின 
தூக்கி சுத்தறீங்்க, ஒரு இடத்துல 
உட்்கபாரந்து ் ைரல சசய்யலபாமல” 
என்றபார நிலைனின் அமமபா.

அமமபாரையும நிலைரனயும 
் பா ர த் து  பு ன் ன ர ்க த் த பா ர 
“ ச ை ச சி ரு ந் ்த ன் ம பா .  இ ந் த 
ச்கபா்ைபானபா ைந்த பிறகு எங்்க 
ஏ ரி ய பா வு ல  எ ல் ்ல பா ரு க் கு ம 
் ச பா த் து க் ்்க  ை ழி யி ல் ல பா ம 
்்பாயிடுசசு. ச்பாைப்் இல்லபாம 
்ல மபாசம இருந்தபாங்்க. இதுல 
புதுத்துணி, ரதயல் எல்லபாம எங்்க. 
அதபான் சக்்கைம மபாட்டி ஐயபா 
கிளமபிட்்டன்” என்றபார. அைர 
்்சசில் ்சபா்கம இல்ரல. ஒருவித 
துள்ளலபான மகிழ்சசி இருந்தது.

நிலைனின் ்நசைதிர வீட்டில் 
இருந்து ஒரு குைல் “ைசந்தபா, சதருவுல 

யபார ைந்தபாலும ைந்துட்ற. எந்த 
ஊரல இருந்து ைைபாங்்க்ளபா . 
என்ன...” என்று சசபால்லிவிட்டு 
ென்னலும மூடிக்ச்கபாண்டது.

 ’மன்னிசசிக்்்கபாங்்க’ என்று 
்பாரரையபால் ைருத்தம ்்கட்டபார 
நிலைன் அமமபா.  'அட ் ைைபாயில்ரல' 
என்்து ்்பாலவும 'இசதல்லபாம 
்ைகினதுதபான்' என்்து்்பாலவும 
ஒ ரு  ் பா ர ரை  ் பா ர த் த பா ர 
ரதயல்்கபாைர. அைர எந்திைத்தின் 
முரனயில் ஒரு சைள்ரள மூட்ரட 
இருந்தது. அதில் “உதைலபாம” என்று 
எழுதி இருந்தது.

‘‘அங்கிள் அது என்ன” என்று 
நிலைன் ் ்கட்டபான்.

“நிலைபா ,  எத்தரன முரற 
ச ச பால் றது ,  கூபபிடும்் பாது 
மபாமபான்னு கூபபிடுன்னு”

“சரிமமபா” என்றபான் நிலைன்.

ரதயல்்கபாைர சதபாடரந்தபார. 
“எங்்க வீட்டுப ் க்்கம ஆதைைற்்றபார 
இ ல் ல ம  ஒ ன் னு  இ ரு க் கு . 
அ ை ங் ்க ளு க் கு  ் ் பா ட் டு க் ்க 
துணிமணி இல்ரல. நபான் ்்பாற 
இடத்துல யபாைபாசசும ்ைண்டபாத 
துணி்கரளக் ச்கபாடுத்தபா அரத 
ச்கபாஞ்சம ஆல்டர சசய்து. ரதசசு 
அைங்்களுக்கு நல்லபா துைசசு 
ஐயரன் சசய்து புதுத்துணி ்்பால 
ச்கபாடுத்திடு்ைன். நபாசமல்லபாம 
இருக்்்கபாமனு ஒரு நமபிக்ர்கயில 
தபான் அைங்்க இருக்்கபாங்்க”.

ைசந்தபாவுக்கு இரதக் ் ்கட்டதும 
' ல ் க் '  எ ன்று  ச த பாண்ரட 
்கட்டிக்ச்கபாண்டது. அ்த சமயம 
எதிரவீட்டு சன்னரலயும ஒரு 
சமபாரற சமபாரறத்தபார. எதுவும 
சசபால்லபாமல் வீட்டிற்குள் சசன்றபார. 
இதுதபான் சமயம என்று நிலைன்,

“மபாமபா, நீங்்க புது டிைஸ எல்லபாம 
ரதபபீங்்களபா?”

“ஓ. அருரமயபா”

“ ம பா ம பா ,  நீ ங் ்க  ந ல் ல பா 
ரதபபீங்்களபா?”

“ஓ. ்கைரல்ய ் ட்ைண்டபாம”

“மபாமபா, மித்ைனுக்கு சட்ரட 
ரதபபீங்்களபா?”

“என்ன ையசு இருக்கும?”

 சிறார ்கம்

டெய்லர் 
மாமாவின் 

கூலி
விழியன்
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“அது சதரியரல்ய”

“உன் நண்்னபா?”

“ஆமபா”

“புதுத் துணி சைசசிருக்கியபா 
ரதக்்க”

“இல்லி்ய”

“அச்சபா. சரி என்ன வி்சஷம. 
ஏன் நண்்ன் ் மல அவ்ளபா ் பாசம. 
ச்பாறந்த நபாள் ைருதபா?”

“இல்ல”

“எங்்க இருக்்கபான் சசபால்லு, 
அளவு ்பாரத்தபாத்தபான் சட்ரட 
ரதக்்க முடியும”

“பளூ ்கலரல ரதக்்கறீங்்களபா?”

அந்த நிறத்தில் துணி இருக்்கபா 
என ் யபாசித்தபார. அங்கும இங்கும 
மீந்த துணி்கள் இருக்கும.

“ஓ”

“ரலட் பளூ ் ்பாதும”

“சரி. அைன் உன் உயைத்துக்கு 
இருப்பானபா?”

“இல்ல இல்ல”

“உன்னவிட சின்ன ர்யனபா?”

“ஆமபாம”

“ கூ ட் டு ை பா  அ ை ர ன . 
வீட்டுக்குள்ள இருக்்கபானபா?”

ை பா ங் ்க  எ ன் கூ ட  எ ன 
அரைத்தபான். ்கபாம்வுண்டிற்கு 
அரு்்க ்கருபபும சைள்ரளயும 
்கலந்த  நிறத்தில் ஒரு  குட்டி 
நபாய்க்குட்டி அங்்்க இருந்தது. 'ைவ' 

'ைவ' என்று சன்னமபா்க நபாய்க்குட்டி 
்கத்தியது.

“ஓ இைரதபான் மித்ைனபா?”

“ஆமபா .  இைனுக்குத்தபான் 
சட்ரட ் ைணும. மரைக்கு எனக்்்க 
சசம குளிர குளிருது. ்பாைமில்ல 
மித்ைன்”

“ஆமபா. ரதசசிடு்ைபாம”

“ஆனபா..”

“ஆனபா என்ன ஆனபா அ்த 
ர ல ட்  ப ளூ  ்க ல ர ல ் ய 
சதசசிடு்ைபாம”

“இல்ல மபாமபா..அது ைந்து..”

அதற்குள் அமமபா வீட்டிற்குள் 

இருந்து ைந்தபார. இைண்டு ்கட்ரட 
ர்்களில் ஆரட்கள் இருந்தன. 
ஒன்றில் பிரிக்்கபாத ஆரட்கள். 
மற்சறபான்றில் ச்கபாஞ்சம ்ரைய 
ஆரட்கள். புத்தம புதிய ஆரட்கரள 
அந்த “உதைலபாம” ர்யில் ரைக்்க 
நிலைனிடம ச்கபாடுத்தபார. “இரத 
மட்டும ரதசசிடுங்்கண்ணபா . 
கிழிஞ்சிருக்கு” என்றபார. “ம்கைபாசி. 
நல்லபா இருக்்கணும. உதைலபாமனு 
ர ் ய  ் பா ர த் த து ம  எ ் த பா 
குபர்த்சதபாட்டி மபாதிரி ்கழிசசி 
்க ட் டு ை பா ங் ்க .  நீ ங் ்க  பு து 
ஆரட்கரள்ய ச்கபாடுத்திருக்கீங்்க.. 
அபபுறம உன் புள்ரளய அமசமபா 
ைளரத்திருக்்க” என்று சநகிழ்ந்தபார.

ஆ ர ட ்க ர ள  ர த த் த பா ர . 
இரடயில் ர்க்யபாடு எடுத்துைந்த 
மதிய உணவிரனயும அங்்்க 
உண்டபார. ரதத்த துணி்களுக்கு 
்கணக்கு ் ்பாட்டு ்கபாசு ச்கபாடுத்தபார 
நிலைன் அமமபா. ச்கபாஞ்ச ்நைம 
்கபாணபாமல்்்பான நிலைன் திரும் 
ைந்தபான். “நிலைபா மபாமபாவுக்கு 
டபாட்டபா சசபால்லிட்டு ்்கட் 
சபாத்திகிட்டு உள்ள ைபா” என அமமபா 
உள்்ள சசன்றுவிட்டபார.

“மபாமபா...”

மி த் ை னு க் கு  ச ட் ரட ர ய 
நீட்டினபார. நிலைனின் ்கண்்களில் 
அவைளவு மகிழ்சசி. அதுக்குள்ள 
ர த ச சி ட் டீ ங் ்க ள பா  எ ன் ற 
அதிரசசியும. ரதயல் எந்திைத்தில் 
எல்லபாம எடுத்து ரைத்து அங்கிருந்து 
கிளம் தயபாைபானபார.

”மபாமபா.. அந்த சட்ரடக்கு...” 
எனச சசபால்லி தன் ்பாக்ச்கட்டில் 
ர்கவிட்டு நபான்கு ் ்கபாலிகுண்டு்கரள 
நீட்டினபான். அைர ்ைண்டபாம 
என்று  ை பாய்  எடுப்த ற்குள் 
ர த ய ல் ்க பா ை ரி ன்  ர ் யி ல் 
் ் பாட்டுவிட்டு  வீட்டிற்குள் 
சசன்றுவிட்டபான்.

மன நிரறவுடனும உற்சபா்கத்து 
டனும “டிரிங் டிரிங்” மணி்யபாரச 
யுடன் அடுத்த சதருவிற்கு ந்கரந்தபார. 
்்கபாலிக்குண்டு்கள் ஒன்ரற ஒன்று 
உ ை சு ம  ச த் த ம  அ ை ரு க் கு 
சமல்லிரசயபா்க ஒலித்தது. மி்கவும 
மதிபபு ைபாய்ந்த ரதயற் கூலி.

 “எங்க வீடடுப�க்்கம்  
ஆே்ரவற்தறொர இல்லம் ஒனனு 

இருக்கு. அவங்களுக்கு 
த�ொடடுக்்க துணிமணி இல்சல.     

நொன த�ொற இ்டத்துல 
யொ்ரொச்சும் தவண்்டொே 

துணி்கசளைக் ் ்கொடுத்ேொ அசே 
்்கொஞைம் ஆல்்டர ் ையது. 

சேச்சு அவங்களுக்கு நல்லொ 
துவச்சு ஐயரன ் ையது 
புதுத்துணி த�ொல 
்்கொடுத்திடுதவன.
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அ ை ர ்க ள்  இ ரு ை ரு ம 
கு ை ந்ரத ப  ் ருைம  மு த ் ல 
நண்்ர்களபாயிருந்தனர. ச்ரியைர 
்களபான பிறகு எப்்பாதபாைது தபான் 
ச ந்தித்துக்  ச்க பாண்டபார்கள் . 
ஆயினும அைர்கள் தமது நட்ர்க் 
ர்கவிடவில்ரல.

்க பாலம ்கடந்து சசன்றது . 
ஒருமுரற ஒருைன் மற்றைனிடம 
சசபான்னபான்; "நமக்கு  ையதபா்க 
சதபாடங்கிவிட்டது. எப்்பாது 
் ை ண் டு ம பா ன பா லு ம  ந பா ம 
இறந்துவிடு்ைபாம. அதனபால் நபாம 
ஒரு ்ைரல சசய்்ைபாம" என்று 
கூறினபான்.

மற்றைன் உட்ன "என்ன 
சசய்்ைபாம" என்று ் ்கட்டபான்.

"நமமில் ஒருைர இறந்தபால், 
மைணத்திற்குப பிற்கபான ைபாழ்ர்க 
இருக்கிறதபா? இல்ரலயபா? என்று 

சதளிவுப்டுத்திக் ச்கபாண்டு அைன்,  
பூவுலகில் இன்னு்ம ைபாழ்ந்து 
ச்கபாண்டிருக்கிற மற்றைருக்கு  ஒரு 
சசய்தி அனுப் ் ைண்டும. ைபாழ்ந்து 
ச்கபாண்டிருக்கும நண்்னுக்குச 
சசய்தி எதுவும கிரடக்்கவில்ரல 
என்றபால் மைணத்துடன் எல்லபாம 
முடிந்து விட்டசதன்று அைன் 
முடிவு சசய்துச்கபாள்ள ் ைண்டும" 
என்று கூறினபான்.

அப்டி  கூறிவிட்டு இருைரும 
பிரிந்தபார்கள். ச்கபாஞ்சம ைருடங்்கள் 
்கழித்து அந்த இரு நண்்ர்களில் 
ஒருைன் வீட்டிற்குக் குதிரைமீது 
ஒருைன் ைந்தபான்.  அைன் மற்சறபாரு 
கு தி ர ை ர ய யு ம  ச ்க பா ண் டு 
ைந்திருந்தபான்.

"என்ன ்ைண்டும?" என்று 
ைந்தைனிடம வீட்டுக்்கபா ைன் 
்்கட்டபான்.

"தபாமதத்திற்கு மன்னிக்்கவும. 

நபான் உங்்களுக்கு ஒரு ்கடிதம 
ச்கபாண்டு ைந்திருக்கி்றன், இ்தபா 
இரதப ் டித்துப ் பாருங்்கள்" என்று 
அ க் ்க டி த த் ரத  அ ை னி ட ம 
ச்கபாடுத்தபான் .  அக்்கடிதத்ரத 
ச்ற்றுக் ச்கபாண்ட நண்்ன் 
அக்்கடிதத்ரதப பிரித்து ைபாசிக்்க 
ஆைமபித்தபான்.

அக்்கடிதத்தில் "அன்்பான 
நண்்்ை ,  நமக்கிரடயிலபான 
ஒப்ந்தம நிரனவிருக்கிறதபா? நபான் 
உங்்கரளப ் பாரக்்க விருமபுகி்றன். 
இக் ்கடிதம ச்கபாண்டு ைருகிற 
மனிதரனப பின் சதபாடருங்்கள். 
மைணத்திற்குப பிற்கபான ைபாழ்க்ர்க 
இருக்கிறதபா? இல்ரலயபா? என்ற 
்்கள்வியின் அரத்தம அப்்பாது 
உங்்களுக்கு  புரியும"  என்று 
எழுதப்ட்டிருந்தது.

்கடிதத்ரத ைபாசித்த பிறகு அைன் 
சற்று ்நைம ்யபாசித்தபான். "நபான் 
ச ச ய்து  முடிக் ்க  ் ைண்டிய 
்ைரல்கள் ச்கபாஞ்சம இருக்கின்றன. 
அதற்்கபா்க நீங்்கள் எத்தரன நபாட்்கள் 
அனுமதி அளிக்்க முடியும".

"இைண்டு அல்லது மூன்று 
நபாட்்கள்."

"அது ்்பாதும. இந்த மூன்று 
நபாட்்களும நீங்்கள் என்னுடன் 
தங்கியிருங்்கள்."

"அது சபாத்தியமல்ல" என்று 
சசபால்லி தூதன் குதிரை்களுடன் 
புறப்ட்டுச சசன்றபான். அைன் 
தி டீ ச ை ன் று  எ ங் கி ரு ந் து 
ைந்திறங்கினபான், முடிவில் எங்கு 
மரறந்தபான் என்்து புரி்டவில்ரல, 
தபான் ஏன் தபாமதமபா்க ைந்துள்ளதபா்க 
குறிபபிடுகிறபான்’’ என்்தும உட்ன 
சதளிைபா்கவில்ரல.

மூன்று நபாட்்கள் ்கடந்தன.  
அதற்கிரடயில் அைன் முக்கியமபான 
் ை ர ல ்க ர ள ச ய ல் ல பா ம 
இயன்றைரை சசய்து முடித்திருந் 
தபான் .  ்ைரலக்்கபாைர்களுக்கு 
முன்கூட்டி்ய ஊதியம ச்கபாடுத்து 
விட்டு அைன் சசபான்னபான்: "நபான் 
ைருமைரை இந்த இடத்ரத உங்்கள் 
வீடு ் ்பால ் பாரத்துக் ச்கபாள்ளுங்்கள்" 
என்று கூறிவிட்டு அைன் அந்த 

 இெததீன் அபமரிக்்க நாபடாடிக் ்கம்

நிரந்ரதம்  பநாக்கிய 
குதிமரப் ேயணம்

16  பிப்ரவரி, 2022



வி்ஷச தூதனின் ைருர்கக்்கபா்க 
்கபாத்திருந்தபான்.

ந பான்்கபாைது ந பாள் தூதன் 
ைந்தபான். அைர்கள் ்யணத்ரதத் 
சத பாடங்கினபார ்கள் .  ் பாரத 
ைழியபா்கக்  ச்கபாஞ்சம தூைம 
சசன்றபார்கள்.  பிறகு அைன் ஒரு 
வி ஷ ய த் ரத ப  ் பா ர த் த பா ன் . 
குதிரையின் ்கபால்்கள் நிலத்ரதத் 
ச த பாடவில்ரல .  திடீச ைன்று 
அைர்கள் ்ம்கங்்களுக்கு ்ம்ல 
சசன்றபார்கள் .   ்கரடசியில் 
ஆ்கபாயத்தில் எங்்்கபா உள்ள ஒரு 
மபாளிர்கரய அரடந்தபார்கள்.

நிரறய நல்ல மனிதர்கள் 
அைரன இனிய புன்முறுைலுடன் 
ைை்ைற்்க ைந்தபார்கள்.

"என் நண்்ர எங்்்க?" என்று 
அைன் விசபாரித்தபான், ஓர அரறயில் 
அைனது நண்்ன் இருந்தபான். 
அைர்கள் ஒருைரைசயபாருைர 
தழுவிக் ச்கபாண்டபார்கள்.

"உங்்களுக்குத் சதரியுமபா?" என்ற 
்்கள்வியுடன் நண்்ன் சசபால்ல 
ஆைமபித்தபான்: "நபான் நபான்கு 
ைருடங்்களுக்கு முன்்் இறந்து 
்்பாய்விட்்டன். அப்்பா்த 
உங்்களுக்கு எழுத ்ைண்டுசமன்று 
நி ர ன த் ்த ன் .  ஆ ன பா ல் 
முடியவில்ரல. ்கடந்த ்கபாலம சநடு்க 

நபான் இரைத்த  தைறு்களுக்்கபா்கவும 
என் சுயநல ம்னபா்பாைத்திற்்கபா்கவும 
யபாருக்கும உதைபாத ஒரு ்கருமியபா்க 
ைபாழ்ந்ததற்்கபா்கவும நபான் ஒரு 
மருத்துைமரன ்்பான்ற மனநல 
சீரதிருத்த மு்கபாமில் தனிரமப 
்டுத்தப்ட்்டன் .   ஆழ்ந்து 
்யபாசித்தும என் மனரத அலசி 
ஆைபாய்ந்துப ் பாரத்தும என்ரன்ய 
நபான்  ்கனி்ைபாடு ் நபாக்்கவும அ்த 
்நைத்தில் நபான் எனது குரற்கரளக் 
்கரளந்து  நிரறைபானைற்ரற  
மட்டு்ம நபாடவும ்கற்றுக் ச்கபாள்ள 
்ைண்டியிருந்தது,  என்ைதபான் 
தபாமதமபாகி விட்டது.  இங்குள்ள 
எத்தரன்யபா ைழி்கபாட்டி்கள் 
அன்்்பாடு என்ரன அன்றபாடம 
சந்திக்்க ைந்தபார்கள்.   என்ரன 
மி்கவும ச்பாறுரமயுடன் ஆற்றுப 
்டுத்தினபார்கள். என் ைபாழ்வில் 
மி்கவும அருரமயபான ்கபாலம இது.”

``நண்்்ை! நபான் என்ரன ஒரு 
ந ல் ல  மனிதன்  என்று த பான் 
நிரனத்துக் ச்கபாண்டிருந்்தன், 
ஆனபால் மைணமரடந்த பிறகுதபான் 
ந பா ன்  எ வ ை ள வு  த ை று ்க ள் 
சசய்திருக்கி்றன் என்று புரிந்து 
ச்கபாண்்டன்.  இப்்பாது என் 
்யிற்சி ்கபாலம முடிந்து விட்டது. 
சசபாரக்்கத்ரத ்நபாக்கி நபான் 
இ ப ்் பா து  ் ய ணி த் து க் 
ச்கபாண்டிருக்கி்றன். சசபால்லுங்்கள் 

நீங்்களும என்னுடன் ைருகிறீர்களபா? 
அல்லது மீண்டும பூமிக்குத் திருமபிச 
சசல்கிறீர்களபா?”

மீண்டும அைன் சிந்தித்தபான். 
பிறகு சசபான்னபான்: "நண்்்ை, நபான் 
பூமிக்குத் திருமபிச சசல்ல்ை 
விருமபுகி்றன் அங்்்க ஏற்ச்கன்ை 
ஆைமபித்து அரைகுரறயபா்க 
விட்டுவிட்டு ைந்துள்ள எல்லபா நல்ல 
விஷயங்்கரளயும சசய்து விட்டு 
நபானும ்கடவுளரு்்க ைை சரியபான 
ைழி எதுசைனக் ்்கட்டறிய  
உங்்கரள மீண்டும ைந்து ்பாரக்கி 
்றன்."

"எப்டி விருமபுகிறீர்க்ளபா 
அப்டி்ய எல்லபாம ஆ்கட்டும"  
என்று நண்்ன் சசபான்னபான். 
"ஆனபால் ஒன்ரற மட்டும  நிரனவில் 
ர ை த் து க்  ச ்க பா ள் ளு ங் ்க ள் . 
சசபாந்தமபா்க எரதயும இறுக்கி 
அ ர ண த் த ை பா று  ் து க் கி 
ரைக்்கபாதீர்கள். அதுதபான் மனிதர 
அரனைரும சசய்கின்ற மி்கபச்ரிய 
தைறு "   என்று அந்நண்்ன் 
அ றி வு று த் தி ய ை பா று  வி ர ட 
ச்கபாடுத்தபான்.

தன் சசபாத்ரதசயல்லபாம தபானம 
சசய்ய ்ைண்டுசமன்ற எண்ணத் 
து ட ன்  அ ை ன்  பூ மி க் கு த் 
திருமபினபான். அங்்்க ைந்த்்பாது 
அைன் மி்கவும அதிரசசியரடந்தபான். 
்ர்கரமயபாலும ்்பார்களபாலும 
அக்்கம ்க்்கத்து ந்கைசமல்லபாம 
முற்றிலும அழிந்து ச்கபாண்டிருந்தன. 
அைனுரடய ்ங்்களபா வீட்டில் 
்ைறு யபா்ைபா ைபாழ்ந்தபார்கள். 
அைர்களிடம அன்்பா்க ்்சி 
சைளி்யற்றினபான்.

ஆ ன பா ல்  ந பா ச ட ங் கு ம 
பிசரசக்்கபாைர்களபா்க  அரலந்து 
திரிந்து ச்கபாண்டிருந்த அரன 
ைரையும அைன் தன் வீட்டில் 
தற்்கபாலி்கமபா்க தங்கிட தயங்்கபாமல் 
அனுமதித்தபான். அைர்களது ்சி 
பி ணி ்க ர ள  உ ட னு க் கு ட ன் 
்்பாக்்கவும அைன் தைறவில்ரல. 
அைனது நற்ச்யர விரைவில் 
ச ச பா ர க் ்க பு ரி  ை ர ை க் கு ் ம 
்ைைலபானது.
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 பசால்ெதி்காரம்

அன்பின் 
பமாழி

எல்லையற்ற அன்பை 
முழு உலைகத்திறகும் 
ஒளிருஙகள்

– புததர்

உஙகளுக்கு 
கத்வயாைது 
அனபு மட்டுகம
– ஜவான் லலன்ைவான்

எபகபைாதும் கடிைபபை்டாத 
இதயத்்தயும், 
கசார்வ்்டயாத 
மைநி்லை்யயும் 
காயபபைடுத்தாத 
ஜதாடுத்லையும் 
ஜகாண்டிருஙகள் 

– சவார்லஸ் டிக்லகன்ஸ்

ஒரு குடும்பைம் எஙகிருநது 
உருவாகி்றது. ஒரு 
இ்ைஞன ஒரு 
ஜபைண்ணி்டம் 
காதலவயபபைடுவதில…கவறு 
உயர்வாை மாறறுக் கா்ரணம் 
இதுவ்்ர 
கண்்டறியபபை்டவில்லை

– சர் வின்ஸ்்டன் சர்ச்சிள்

அனபு எனபைது 
இயற்கயால இ்ழயப 
ஜபைறறு கறபை்ையால 
ஜநயயபபைட்்ட 
ககனவாஸ் 

– வவால்ம்டர்

நான அன்பை 
கதர்நஜதடுத்துவிட்க்டன; 
ஜவறுபபு தாஙக முடியாத 
சு்மயாக இருக்கி்றது

– மவார்ட்டின் லூதர் கிங் 
ஜூனியர்

நாம் ஒருவ்்ர கநசிக்கும் 
கபைாது எபகபைாதும் 
சி்றநதவர்கைாக 
இருக்ககவ முயலகிக்றாம். 
நாம் சி்றநதவர்கைாக 
முயறசிக்கும் கபைாது, 
நம்்ம சுறறி எலலைாகம 
சி்றபபை்்டகி்றது. 

– பவாமலவா லகவாயமலவா

நன்ம்ய ஜசயய 
விரும்புகவார் கத்வ 
தட்டுவார்கள். நலலை்த 
கநசிபபைவர்கள் கதவு 
தி்றநதிருபபை்த 
பைார்பபைார்கள் 

– ்ரபீநதி்ரநவாத தவாகூர்
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ஜசாலலில கரு்ண 
நம்பிக்்க்ய உருவாக்கும், 
சிநத்ையில கரு்ண 
ஆழ்நி்லை்ய உருவாக்கும், 
தாைத்தில கரு்ண 
அன்பை உருவாக்கும் 

– லவாமவவாட்சு  

அனபு எனும் அசாதா்ரணம் 
உஙகள் இதயத்தில 
உருவாகும் கணம், அதன 
ஆழத்்த, ஆைநதத்்த, 
பை்ரவசத்்த நீஙகள் 
உணரும் கணம் 
இவ்வுலைகம் உஙகளுக்கு 
மாற்றம்்டநதுவிட்்ட்த 
கண்்டறிவீர்கள் 

– மஜ. கிருஷைமூர்ததி

அனபு எநத 
த்்டக்ையும் 
பைார்பபைதில்லை 

– மவாயவா ஏஞசமலவா

நீஙகள் கநசிக்கத் 
தகுதியாை நபை்்ர 
உஙகள் வாழ்வில 
நீஙகள் கண்டுபிடித்து 
விட்டீர்கைாைால, 
அநத அன்பை 
ஜகட்டியாகப 
பிடித்துக் 
ஜகாள்ளுஙகள்
– இளவ்ரசி ்டயவாைவா

உஙக்ை சாதா்ரணமாக 
ந்டத்தும் யா்்ரயும் 
காதலித்துவி்டாதீர்கள்

– ஆஸ்கர் ஒயில்ட் 

அனபு எஙகிருக்கி்றகதா 
அஙகு வாழ்விருக்கும் 

– கவாநதியடிகள்

அன்பை இனஜைாரு மு்்ற 
நம்புவதறகு, கத்வயாை 
துணி்வ எபகபைாதும் 
இனஜைாரு மு்்ற 
ஜகாண்டிருஙகள் 

– மவாயவா ஏஞசமலவா

இைகிய இதயத்திறகு 
இ்ணயாை அழகு 
கவஜ்றானறுமில்லை 

– மஜன் ஆஸ்்டன்

நாம் கநசிபபைவர்களின 
அன்பை உணர்வது தான 
நம் வாழ்விறகு 
உணவளிக்கும் 
ஜநருபபைாகி்றது 

– பவாபமலவா லநரு்டவா

இவ்வுலைகின சி்றநத மறறும் 
அழகாை விஷயஙக்ை 
பைார்க்ககவா ககட்ககவா 
முடியாது. இதயத்தால 
உண்ர மட்டுகம முடியும்

– லெலன் லகல்லர்

இறுதியில மூனறு விஷயஙககை 
முக்கியமாை்வ: எவ்வைவு 
கநசித்தீர்கள், எவ்வைவு லைகுவாக 
வாழ்நதீர்கள் மறறும் உஙகளுக்கு 
கத்வயற்றவற்்ற எவ்வைவு 
ஜமன்மயாக விலைக்கி ்வத்தீர்கள் 
எனபைதுகவ 

- புததர்

எபபைடி கநசிபபைது 
எனறு ஜதரியாமல 
கநசிபபைது நாம் 
கநசிபபைவர்க்ை 
காயபபைடுத்தும் 
– திக் நியவாட் ெவான்

துணிஜவனபைது ஒருவ்்ர 
நிபைநத்ையினறி கநசிபபைது, 
பி்ரதிபைலைன எதிர்பைார்க்காமல 
இருபபைது! 

- மம்டவாைவா

அனபு மட்டுகம 
முழு்மயாைது. 
நாஜமலகலைாரும் 
ஜவறும் துண்டுகள் 

- ரூமி. 
நீஙகள் ஒருவ்்ர 
கநசிக்கும் கபைாது அவர் 
யா்ராக இருக்கி்றாக்ரா 
அதறகாககவ 
கநசிக்கிறீர்கள், நீஙகள் 
விரும்புகி்ற வ்கயில 
அவர் இருக்கி்றார் 
எனபைதறகாக அலலை! 

– லிமயவா ்டவால்ஸ்்டவாய்
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அப்பா இன்று ் ்கபாரட்டுக்குப 
்்பா்க்ைண்டும,

அப்பா்ைபாடு என்ரனயும 
்்பா்க சசபான்னபாள் அமமபா. எனக்கு 
அலுைல்கம இருந்தது.  ஆனபாலும 
அ ப ் பா ் ை பா டு  ச ை ளி ் ய 
்்பாைரதவிட எனக்குச சந்்தபாஷம 
தருகிற ்கபாரியம ் ைறு என்ன இருக்்க 
முடியும? நபான் ஒபபுக் ச்கபாண்்டன். 
விடியலி்ல்ய எழுந்து குளித்துத் 
தயபாைபாகி விட்்டன்.

`்்கபாரட்டுக்குப ்தி்னபாரு 
மணிக்கு ்மல் ைந்தபால் ்்பாதும’ 
என்று ைக்கீல் சசபால்லியனுபபி 
யிருந்தபார.

சரியபா்கப ்த்தரை மணிக்கு 
நபாங்்கள் புறப்ட்்டபாம. அப்பா 
ைைக்்கமபான அந்தத் சதபாள சதபாள 
்கதரச சட்ரட, ்ளீர சைள்ரள 
்ைட்டியில் இருந்தபார. அப்பா 
்்பாடும சட்ரடயில் ஒரு சு்கந்தமபா்க 
அ ல ம பா ரி  ை பா ச ரன  நி ர ல 
ச்ற்றிருக்கும.

சையிலின்றி ் லசபாய் இருட்டிக் 
ச்கபாண்டிருந்தது. மபார்கழி மபாதத்து 
ைபானம.

“்நைம இருக்்்க... சையிலும 
இல்ரல . .  நடந்்த  ்்பா்கலபா 
மபாப்பா . . . . ? ”  என்றபார அப்பா 
என்ரனப ் பாரத்து.

“சரிப்பா...” என்்றன் நபான்.

நபாங்்கள் சதருவில் இறங்கி 
நடந்்தபாம.

அ ப ் பா வுடன்  ந ட ப ் து , 
அப்பாவுடன் நடப்து மபாதிரி 
இருக்்கபாது. சைபாம் நபாள் ்ைகின 
சி்நகிதனுடன் ்கடற்்கரைக்குப 
்்பாைது மபாதிரி இருக்கும.

மணி ் திசனபான்ரற சநருங்கிக் 
ச்கபாண்டிருந்தபாலும, ்னிக் ்கபாற்று 
இன்னும இதமபா்க்ை இருந்தது.

அப்பா ் ்கட்டபார.

“்கரடசியபா என்ன சினிமபாப்பா 
்பாரத்்த....?”

சசபான்்னன்.

 சிறு்கம்

பிரேஞசன்
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“என்ன ்கரத...?”

இது சைபாம் சிக்்கலபான ்நைம 
எனக்கு. அப்பாவுக்கு அங்குலம 
அங்குலமபா்கக் ்கரத சசபால்ல 
்ைண்டும.  அைனும அைளும 
சந்தித்தபார்கள். ்கல்யபாணம ் ண்ணிக் 
ச ்க பாள்ள  வீட்டி்ல  தரட . 
்கரடசியில் அைன் அல்லது அைள் 
சசத்துப ் ்பாகிறபார என்சறல்லபாம 
சசபால்ல முடியபாது. “சைண்டரை 
மணி ் நை சினிமபா இவைளவுதபானபா?” 
என்்பார.

அப்பாவுடன் எரதப ்கிரந்து 
ச்கபாள்ள முடிந்தபாலும இந்தக் ்கபாதல் 
சமபாசபாைத்ரத மட்டும என்னபால் 
்கிரந்து ச்கபாள்ள முடிைதில்ரல. 
்கபாதல் விை்கபாைம இல்லபாத தமிழ்ப 
்டமதபான் எது? நபான் அப்பாவுக்கு 
என்று சைகுசபாமரத்தியமபான 

நபான் இதில் அபிபபிைபாயம 
சச பால்ல ஏதுமில்ரல என்று 
் த பான்றி யது .  ச ச பான்ன பா ல் 
அதி்கபபி ை சங்கி த்  தனம பாய் 
ஆ்கக்கூடும என்றும அஞ்சி்னன்.  
்கபாைணம, அது நபான் பிை்பாைதியிடம 
்கபாதல் ையப்ட்டிருந்த ்நைம. 
அப்பா எனக்்கபா்கவும இரதச 
சசபால்கிறபா்ைபா என்று ் தபான்றியது....

்்கபாரட்டில் ்ைறு ஏ்தபா ஒரு 
ை ை க் கு  ந ர ட ச ் ற் று க் 
ச்கபாண்டிருந்தது.  அடுத்து, எங்்கள் 
ைைக்கு எடுத்துக் ச்கபாள்ளப்டும 
என்று ைக்கீல் சசபால்லியிருந்தபார. 
நபானும அப்பாவும ைைபாண்டபாவில் 
நின்று ச்கபாண்டிருந்்தபாம. நபாங்்கள் 
நின்ற இடத்திலிருந்து ்கடல் 
சதரிந்தது. அரலச சத்தம ் ்கட்டது. 
்ம்கம சூழ்ந்ததன் ்கபாைணமபா்கக் 
்கடல் ் ழுபபு நிறமுற்றிருந்தது.

என்று நபான் அறிந்திருந்்தன்.

அப்பாதபான் ஏ்தபா ஒரு சிறு 
சதபார்க ச்கபாடுத்து, ஒரு சிறு 
ச்ட்டிக் ்கரடயும ரைத்துக் 
ச்கபாடுத்ததபா்க அமமபா எனக்குச 
சசபால்லியிருக்கிறபாள். அமமபா 
ைருத்தத்்த பாடுதபான் இரதச 
சசபான்னபாள். இப்டி அப்பா ஊர 
் ் ர  ச த ரி ய பா த  ் ் ர 
ைழி்களுக்ச்கல்லபாம ்ணத்ரதத் 
தூக்கிக் ச்கபாடுத்து விடுகிறபார 
என்்து அமமபாவின் குற்றசசபாட்டு. 
சுந்த்ைசன் அதிரஷ்டக்்கபாைர 
என்்பார்கள். எனக்கு அதிரஷ்டத்தில் 
நமபிக்ர்க  இல்ரல .   அைர 
தி ற ர ம ச பா லி .  ச த பா ட் ட 
இடச மல்ல பா ம  து ல ங் கி யது 
அைருக்கு. வியபா்பாைம ஆல்்்பால் 
த ர ை த் த து .  இ ப ்் பா து 
மபாரக்ச்கட்டில் பு்கழுடன் இருக்கும 

என்னுரடய சினிமபாக் ்கரத 
ஒன்ரறச சசபான்்னன். ச்பாய்ரய 
அப்பா நிமிஷத்தில் ்கண்டு பிடித்து  
விட்டபார.

“அது சரிப்பா. . .  அவைளவு 
சீக்கிைத்தில் அைங்்க ்கபாதரல, 
அைங்்க  வீட்டுல  ஒபபுக்கிட்டபாங்்களபா, 
என்ன?”

“இல்ரல சைபாம் ்கஷ்டப்ட்டுட் 
டபாங்்க அைங்்க.. .” “அதபா்ன.. . . 
்கஷ்டப்டறதபா ்கபாட்டியிருந்தபாத் 
த பா ்ன  சினிம பா . . .  ்க ஷ்டம 
ச்கபாடுத்தபாத்தபா்ன ச்ற்்றபார்கள்....” 
என்றபார.

ச்கபாஞ்ச தூைம அப்பா ் ்சபாமல் 
ைந்தபார. பிறகு சசபான்னபார:

“்கபாதல் என்கிறதும, ்கல்யபாணம 
என்கிறதும அந்தப பிள்ரளயும 
ச்ண்ணும சம் ந் த ப்ட்ட 
அந்தைங்்கமபான விஷயம. அதுல 
இந்தப  ச்ரியைங்்க  புகுந்து 
குட்ரடரயக் குைப்றதுதபான் 
என்னபால சகிசசுக்்க முடிய்ல...”

அப்்பாதுதபான் சுந்த்ைச மபாமபா 
எங்்கரளக் ்கடந்து ்்பானபார. 
அப்பாரைக் ் ்கபாரட்டுக்கு இழுத்த 
மனிதர.  இன்ரறக்கு இைரும 
்்கபாரட்டுக்கு ைை்ைண்டியிருக்கும 
என்று நபான் எதிர்பாரக்்கவில்ரல. 
அப்பாரைப ் பாரத்ததும, தரலரயக் 
குனிந்து ச்கபாண்டு ்ை்கமபா்க 
எங்்கரளக் ்கடந்து ் ்பாய்விட்டபார. 
எனக்கு உடமபின் இைத்தசமல்லபாம 
தரலக் ் ்கறுைது மபாதிரி இருந்தது.

அப்பா என் ் தபாரளத் தட்டிச 
சிரித்தபார.

சபாந்தம... சபாந்தம... என்று அந்தச 
சிரிபபுக்கு அரத்தம.

அந்த ்நைத்திலும அப்பாைபால் 
எப்டி சிரிக்்க  முடிகிறது என்று 
இருந்தது எனக்கு.

இந்த சுந்த்ைச மபாமபாரை 
எனக்குச சின்ன ையதிலிருந்்த 
ச தரியும .  அப் பாவுக்கு  மி்க 
சநருங்கிய நண்்ர்களில் ஒருைர...  
சசபாந்த ஊரில் ்கஷ்டப்ட்டு 
பிரைக்்க எங்்கள் ஊருக்கு ைந்தைர 

ஒரு பிஸ்கட்ரட எங்்கள் மபாைட்டம 
முழுரம க்கும பா ்க  ஏ சென்சி 
எடுத்த பா ர  சு ந் த ் ை சன் .  ஒரு 
ச்ருந்சதபார்க அந்த பிஸ்கட் 
்கமச்னிக்கு அைர முன் ்ணம 
ச்கபாடுக்்க ் ைண்டி ைந்தது. தன்னபால் 
முடிந்தைரை ்ணம புைட்டினபார 
அைர.  ் மலும ஒரு லட்சம ரூ்பாய் 
அைருக்குத் ் தரைப்ட்டது. இந்தக் 
்கட்டத்தில்தபான் அப்பாரை 
அணுகினபார சுந்த்ைசன்... யபா்ைபா 
ஒரு ் சட்டு ்கடன் ச்கபாடுக்்க தயபார 
எ ன் று ம ,  அ ப ் பா  ெ பா மி ன் 
ர்கசயழுத்துப ் ்பாட்டபால் ் சட்டு 
்ணம தைத்  தயபார  என்றும 
அப்பாவிடம சசபால்லியிருக்கிறபார.

அப்பாரை இந்த இடத்தில்தபான் 
சந்திக்்க ் ைண்டியிருக்கிறது. அப்பா 
சசபான்னபாைபாம,

“ சு ந் த ் ை ச ன் . . .  ் ண ம 
உன்னுரடய ்தரை. ்சட்டு 
உன்ரன நமபித்தபான் ்ணம 
தைணும... உன்ரன நம்பாம நபான் 
ர்கசயழுத்துப ்்பாட்டபாத்தபான் 
தரு்ைன்னு சசபான்னபால், அது 

 “என் வீட்டுக் காரர் செய்த ்தப்பை அழிக்க என்்ால இது்தான் அண்ா செய்ய முடியும்.  
எலலாம் ஒரு முபபைது பைவுன் த்தறும்.... அது இலட்ெத்துக்கு கா்ாது. அத்தாட, என் புருஷன் செய்த ்தபபுக்கும் ஈடாகாது. இது என் 
ம்சு திருபதிக்குத்்தான். என் பிள்ளை குட்டிகளுக்கு ஒரு தீங்கு வரக்கூடாது, அண்ா. நீங்க வருத்்தபபைட்டு நாங்க வாழ முடி்யாது”
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உனக்கு அைமபானம இல்ரலயபா? 
நபான் ர்கசயழுத்துப ் ்பாட்லன்னபா, 
அைர தைமபாட்டபார. ் ்பாட்்டன்னபா 
்சட்டு நம்பாத ஓர ஆள் என் 
சி்நகிதனபா இருக்கிறபாரனு ஆவுது. 
இத்தரனக்கும உன் வீட்ரட 
சைசசுதபான் ்ணம ்்கக்்கற . . . 
இ ப ்் பா  அவைளவு  ்ணம 
என்கிட்்டயும இல்ரல. அதனபால் 
ஒண்ணு சசய்்ைபாம. நபா்ன என் 
வீட்ரட சைசசு, என் ்்ரி்ல்ய 
்கடன் ைபாங்்க்றன்... ் சிக்கு உதைபாத 
அன்னமும, சிைமத்துக்கு உதைபாத 
சி ் ந கி த மு ம  ் பா ழ் னு 
சசபால்லுைபாங்்க...”

சு ந் த ் ை சன் ,  அப் பாவின் 
ர்கரயப பிடித்துக்ச்கபாண்டு 
்கண்்களில் நீர தபாரை தபாரையபா்க 
ைழிய நின்றபார என்று அமமபா 
என்னிடம சசபால்லியிருக்கிறபாள்.  
`அமமபா அது ்கபாைணமபா்க்ை 
என்னிடம மூன்று முழு நபாட்்கள் 
்்சபாம்ல்ய இருந்தபாள்’ என்று 
அப்பா்ை ் ்கலிக் குைலில் என்னிடம 
சசபால்லியிருந்தபார.

பிஸ்கட் ஏசென்சி எடுத்து 
்மலும சசழித்தபார சுந்த்ைசன்.  
்கடற்்கரைரய ஒட்டிய சதருவில், 
மி்கபச்ரும ்ங்்களபா ்கட்டிக் 
ச்கபாண்டபார. ்ைன்்களும ்ல 
ை ண் ண  ம பா ரு தி ்க ளு ம பா ய் ப 
ச்பாங்கினபார. எங்்கள் வீடு அட 
மபானத்தி்ல்ய இருந்தது.

சுந்த்ைசன் கூண்டில் நின்று 
ச்கபாண்டிருந்தபார. எங்்கள் ைக்கீல் 
அைரை விசபாைரண சசய்து 
ச்கபாண்டிருந்தபார.

“ைசந்த்லபால் செயின்கிட்்ட 
உங்்களுக்்கபா்கத்தபா்ன அைர ் ணம 
ைபாங்கினபார...?”

“இல்ரல...” என்றபார சுந்த்ைசன்.

“அந்தப ் ணம ஒரு லட்சத்ரதயும 
உ ங் ்க ளி ட ம த பா ் ன  அ ை ர 
ச்கபாடுத்தபார...”

“இல்ரல...” என்றபார மீண்டும 
சுந்த்ைசன்.

“ நீங்்கள் அைரிடம ்ணம 
ைபாங்்க்ை இல்ரலயபா?...”

“இல்ரல...” என்றபார சுந்த்ைசன்.

எனக்கு மயக்்க்ம  ைரும 
்்பாலிருந்தது.  எல்லபாைற்றின் 
்மலும ஒரு ்கசபபு ்கவிந்தது.  
அ ப ் பா ர ை ப  ் பா ர த்்த ன் 
நிதபானமபா்க்ை இருந்தபார. மு்கத்தில் 
எந்தக் ்கலக்்கமும இல்ரல. எங்்கள் 
தரலக்கு ்ம்ல ஃ்்ன்  சுற்றிக் 
ச்க பாண்டிருந்தது .  ஆனபாலும 
அப்பாவின் சநற்றித் திருநீறு ்கரைந்து 
்கபாதுக்கு முன் ைழிந்து ச்கபாண்டிருந் 
தரதப ்பாரக்்க முடிந்தது. நபான் 
அப்பாவின் ர்கரயப ்ற்றிக் 
ச்கபாண்்டன். அப்பா என்ரனத் 
திருமபிப ்பாரத்தபார. என் ்கலங்கிய 
்கண்்கரளப ்பாரத்திருக்்கக்கூடும 
அைர.  என் ர்கரய ்லசபா்கத் 
தட்டிக் ச்கபாடுத்தபார.

என் ்கபாதருகில்  குனிந்து 
சசபான்னபார “லட்சம சைபாம் சிறிசு.  
ச்கபாடுத்துடலபாம...”

அப்பாவும கூண்டில் ஏறினபார.   
எங்்கள் ைக்கீலும ் சட்டின் ைக்கீலும 
அைரைக் ் ்கள்வி ் மல் ் ்கள்வி்கள் 
்்கட்டபார்கள்.

அப்பா ்தறபாமல் நிதபானமபா்க 
எல்லபாைற்றுக்கும ் தில் சசபான்னபார. 
்கரடசியபா்க நீதி்திரயப ்பாரத்து 
அப்பா சசபான்னபார.

“இன்னும சரியபா்க முப்து 
நபாளில், ைட்டியும முதலுமபா்க 
்சட்டின் ்ணத்ரதக் ச்கபாடுத்து 
விடுகி்றன்...”



பெயில் சுள்சளன்று அடித்துக் 
ச்கபாண்டிருந்தது. நபாங்்கள் ரசக்கிள் 
ரி க்  ஷ பா வி ல்  தி ரு ம பி க் 
ச்கபாண்டிருந்்தபாம.

இது இவைபாறு முடியும என்று 
உண்ரமயில் நபான் எதிர்பாரக் 
்கவில்ரல .   ந பான்  அதிர ந்து 
்்பாயிருந்்தன்.

அப்பா சபாதபாைணமபா்கப ் ்சிக் 
ச்கபாண்டு ைந்தபார.

“ நீ  ஒ ன் று ம  ம ன ர ச 
விட்டுடபா்தப்பா... ைபாழ்க்ர்கயில் 
இப்டித்தபான் சிலது நடக்கும... 
இந்த ைருஷம பிை்பாைதிரய 
உனக்குக் ்கல்யபாணம ்ண்ணி 
சைசசுடனுமனு இருந்்தன். அது 
ச்கபாஞ்சம தள்ளிப ்்பாகு்மன்னு 
இருக்கு...”

நபான் அப்பாவின் ர்க்கரளப 
்ற்றிக் ச்கபாண்்டன். அழுது 
விடு்ை்னபா என்றிருந்தது.

அப்பா சசபான்னபார “துன்்ம 
ைரும்்பாது தபான் நபாம சைபாம் 
ரதரியமபா இருக்்கணும.  நபாம ் டிசச 
்டிபபு. அனு்ைம இரதசயல்லபாம 
சைசசுத் துன்்த்ரத சைல்ல ைழி 
்பாரக்்கணும.. . நீ ஒரு ்கபாரியம 
்ண்ணனும...”

“சசபால்லுங்்கப்பா...”
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“அமமபாகிட்்ட எரதயும நீ 
சசபால்லபா்த... ்க்குைமபா நபா்ன 
சசபால்்றன் . . .  ்பாைம ,  இதய 
்நபாய்க்்கபாரி அை... சரிதபானபா...”

“சரிப்பா...”

“என்ரன வீட்டுல விட்டுட்டு, நீ 
்ைரலக்குப ் ்பா...”

“சரிப்பா ...”

நபான் ஏழு மணிக்குத்தபான் வீடு 
திருமபி்னன். குளிக்்க ்ைண்டும 
்்பால் இருந்தது. உடல்  முழுதும 
அழுக்கு அபபிக் ச்கபாண்டிருக்கிற்த. 
குளித்்தன்.

“சபாபபிடலபாமபா...?” என்றபார 
அப்பா.

“உம...”

“உட்்கபார...”

அமமபா  கூடத்தில் இரல 
்்பாட்டபாள்.  சரியபா்க அரைபபு 
மணி ஒலித்தது. நபான் எழுந்து 
்்பா்னன். ்கதரைத் திறந்்தன். 
சைஸைதி மபாமி நின்றிருந்தபார. 

சுந்த்ைசனின் மரனவி சைஸைதி 
மபாமி. சதருவில் புதிய மபாருதி. 
எப்்பாது வீட்டுக்குப ்்பானபாலும 
குடிக்்க ஏ்தனும ச்கபாடுக்்கபாமல் 
என்ரன அனுப்பாத மபாமி. ்சட்டு 
விை்கபாைம ைரும ைரை, ைபாைத்துக்கு 
ஒரு முரறயபாைது எங்்கள் வீட்டுக்கு 
ஏ்தனும ் ல்கபாைம சசய்து ச்கபாண்டு 
ைந்து ச்கபாடுத்து, அமமபாவிடமும 
அப்பாவிடமும என்னிடமும ் ்சிக் 
ச்கபாண்டிருந்து விட்டுப ் ்பாைபார.

மபாமி என்ரனப ்பாரத்து , 
“ ச சௌ க்கியம பா ? ”  என் ற பா ர . 
ைைக்்கமபான மபாமியின் மு்கம 
ைபாடியிருந்தது. ்த்து ரமல் நடந்து 
ைந்தது மபாதிரி அதீதமபா்க ்கரளபபு 
மபாமியின் மு்கத்தில்.

“இருக்்்கன். உள்்ள ைபாங்்க 
மபாமி..”

ம பா மி ர ய ப  ் பா ர த் த து ம 
இரலயிலிருந்து எழுந்த அப்பா, “ைபா... 
ைபா” என்றபார.  அமமபாரைப ் பாரத்து, 
“்ங்்கெம... சைசுவுக்கும ஓர இரல 
்்பாடு...” என்றபார.

அமமபா, சைபாம் நபாரளக்குப 
பிறகு வீட்டுக்கு ைந்திருந்த சைசுரைப 
்பாரத்தபாள். உ்சபாைத்துக்கு “ைபா... 
உட்்கபாரு...” என்றபாள்.

 “இருக்்கட்டும...”என்ற மபாமி. 
அப்பாரைப ்பாரத்து, “அண்ணபா” 
உங்்க்ளபாடு ச்கபாஞ்சம ் ்சணு்ம...”

“சபாபபிட்டுட்டுப ்்சலபா்ம...” 
என்றபார அப்பா.

“அபபுறமபா சபாபபிட்ற்ன...”

“சரி...” என்று சசபால்லிவிட்டுத் 
தன் அரறக்குள் ்்பானபார அப்பா. 
நபானும மபாமிரயத் சதபாடரந்்தன். 
அமமபா உள்்ள ்்பாய் விட்டபாள். 
மபாமி நபாற்்கபாலியில் உட்்கபாரந்தபார.  
அப்பாவும மபாமியின் எதி்ை 
அமரந்தபார. நபான் சுைரில் சபாய்ந்து 
நின்று ச்கபாண்்டன்.

மபாமி சட்சடன்று தன் ்கழுத்தில் 
்்பாட்டிருந்த ்ட்ரட சசயிரன 
்கைற்றி அப்பாவின் முன் டீ்பாயில் 
ரைத்தபார, பிறகு ்கபாதுக் ்கமமரலக் 
்கைற்றத் சதபாடங்கினபார,

“என்ன சைசு... என்ன இது?” 
என்றபார அப்பா.

“என் வீட்டுக் ்கபாைர சசய்த 
தபர் அழிக்்க என்னபால இதுதபான் 
அண்ணபா சசய்ய முடியும. எல்லபாம 
ஒரு முப்து ்வுன் ்தறும.... அது 
இலட்சத்துக்கு ்கபாணபாது. அ்தபாட, 
என் புருஷன் சசய்த தபபுக்கும 
ஈடபா்க பாது .  இது என் மனசு 
திருபதிக்குத்தபான். என் பிள்ரள 
குட்டி்களுக்கு ஒரு தீங்கு ைைக்கூடபாது, 
அண்ணபா. நீங்்க ைருத்தப்ட்டு நபாங்்க 
ைபாை முடியபாது” என்றைர தன் 
மு ந் த பா ர ன ய பா ல்  மு ்க த் ரத 
மூடிச்கபாண்டு அழுதபார.

தபாங்்க முடியபாத மனசசுரம்யபாடு 
மபாமி ைந்திருந்தபார என்று விளங்கியது.

மபாமி அழுது ஓயட்டும என்று 
அப்பா அரமதியபாய் இருந்தபார. 
பிறகு சசபான்னபார...

“ ச ைசு . . .  நீ  சைபாம் நல்ல 
ச்பாண்ணுமபா. . . முதல்ல நபான் 
சசபால்றரதச சசய்...  என்்மல் 
உனக்கு உண்ரமயி்ல்ய மரியபாரத 

இருந்தபா, தயவு ்ண்ணி இந்த 
நர்கரய எடுத்துக் ்கழுத்தி்ல 
்்பாடு...”

மபாமி தயங்கி அப்பாரைப 
்பாரத்தபார.

“அண்ணபா... அன்னக்்கபாைடி 
மபாதிரி இந்த ஊருக்கு நபாங்்க ைந்த்்பா 
எங்்கரள ஆதரிசசு, இடம  ச்கபாடுத்து 
்சபாறு ் ்பாட்டது நீங்்க... இன்னிக்கு 
இந்த சசபாத்து சு்கசமல்லபாம 
உங்்க்ளபாடது. என் புருஷரன 
நிரனசசபா எனக்கு அைமபானமபா 
இருக்கு...”

“அப்டிசயல்லபாம சசபால் 
லபா்த... என்ன நடந்து ் ்பாசசுன்னு 
இப்டிப பிைலபாபிக்கி்ற... ஏ்தபா ஒரு 
சின்ன பிைசசரன... நீ ்கைரலப 
்டபா்த. ”

“்ணத்துக்கு என்ன அண்ணபா 
்ண்ணுவீங்்க...?”

“்கபால்ைபாசிப ்ணம இருக்கு...  
நல்ல விரல ்டிஞ்சபா வீட்ரட 
வித்துடலபாமனு இருக்்்கன் . . . 

ைரும்்பாது வீட்ரடக் ்கபால்ல 
்கட்டியபா ச்கபாண்டு ைந்்தபாம.. என்ன 
ச்கபாண்டு ் ்பா்கப ் ்பா்றபாம.”

“ைபாைற வீட்ரட விக்்கணுமபா 
அண்ணபா... என் நர்கரய வித்தபா 
என்ன?”

“உன்கிட்்ட எப்டிமமபா நபான் 
நர்கரய ைபாங்்க முடியும. . . ? ” 
எனக்ச்கன்ன உரிரம இருக்கு...?

“இது நீங்்க ச்கபாடுத்த சசல்ைம 
அண்ணபா...”

“தபபு, சசபாத்து சு்கத்ரத தபா்ன 
யபாரும யபாருக்கும ச்கபாடுத்துட 
முடியபாதுமமபா. . . ்றிசசுக்்கவும 
முடியபாது தபான்.... முதல்ல நர்கரய 
எடு...”

அப்பாவின் குைலில் இருந்த 
்கண்டிபர்யும மீறி மபாமி நர்கரய 
எடுத்துக் ்கழுத்தில் ்்பாட்டு 
ச்கபாள்ளவில்ரல.

நன்றி:

ஒரு மனுஷி  - சிறுகதைத் பைொகுப்பு 
கவிைொ பெளியீடு

எங்கள ்த்லக்கு தமதல ஃதபைன்  சுற்றிக் சகாணடிருந்தது. ஆ்ாலும் அபபைாவின் சநற்றித் திருநீறு க்ரநது காதுக்கு முன் வழிநது 
சகாணடிருந ்த்்தப பைார்க்க முடிந்தது. நான் அபபைாவின் ் க்்யப பைற்றிக் சகாணதடன். அபபைா என்்்த் திரும்பிப பைார்த்்தார்.
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ெதினபாறபாம  நூற்றபாண்டில் 
“லூய்ஜி ்கபால்ைபானி” என்ற ஒரு 
விஞ்ஞபானி இத்தபாலியில் இருந்தபார. 
அைர  உயிரினங்்களின் திசுக்்களில் 
நிரறய “மின்சபாைம” இருப்தபா்க 
தீவிைமபா்க நமபிக் ச்கபாண்டும 
ஆைபாய்ந்து ச்கபாண்டும ்கபாலத்ரத 
்கடத்தி ச்கபாண்டு இருந்தைர. ஆ்க, 
அந்த ஆைபாய்சசியின் ச்பாருட்டு, 
ஒரு நபாள் ஒரு நல்ல குண்டு 
தைரளரய பிடித்துக்ச்கபாண்டு 
ைந்தபார. ஆனபால்  நமரம ்்பால் 
உபபு ்கபாைம தடவி தந்தூரி அடுபபில் 
சசபாருகி ரைக்்கபாமல், அைர பிடித்து 

ைந்த தைரளக்குள்  நிரல மின்சபாைம 
(static Electricity) இருக்கிறதபா என்று 
ஆைபாய முற்்ட்டபார.

 நல்ல ்நைம , எம்கண்டம 
்பாரத்து விட்டு, அைரும அைருரடய 
அசிஸட்டண்டும, ஆளுக்ச்கபாரு 
கூரரமயபான உ்லபா்க ்கத்திரய 
ரைத்து ச்கபாண்டு, ்ரிதபா்மபா்க 
் ட பி ளி ல்  இ ற ந் து  கி ட ந் த 
தைரளயின் ்கபால்்கரள ஆளுக்ச்கபாரு 
்க்்கமபா்க சதபாட, இறந்த தைரளயின் 
்கபால்்கள் சைடுக்ச்கன்று தூக்கி ைபாரி 
்்பாட்டிருக்கிறது. அரத ்பாரத்து 

இைர்களுக்கு ்யத்தில் தூக்கிைபாரி 
்்பாட்டபாலும, “யு்ை்கபா, ்கண்டு 
பிடித்துவிட்்டன் தைரளக்குள் 
மின்சபாைம இருக்கிறது, அதனபால் 
தபான் தைரளயின் ்கபால் சைட்டி 
இழுத்தது” என்று சந்்தபாஷமபா்க 
கூப்பாடு ்்பாட்டு ச்கபாண்டு 
அைரின் ஆய்வு நிரூபிக்்கப்ட்டரத 
உலகுக்கு அறிவித்தபார.  இதன் மூலம 
அைர சதரிவித்தது என்னசைன்றபால், 
எல்லபா விலங்கு்கள் மற்றும மனித 
திசுக்்கள் மின்சபாைத்ரத உற்்த்தி 
சசய்கின்றன என்்்த.

அதன் பிறகு யபார ் ்கட்டபாலும, 
ஒவசைபாரு முரறயும, தைரளயின் 
்க பா ல் ்க ர ள  ர ை த் து ,  த ன் 
ஆ ை பா ய் ச சி ர ய  நி ரூ பி த் து க் 
ச்கபாண்டிருந்தபார. அரனைரும, 
“ஆேபா !  விலங்கு ்கள்  த பான் 
மின்சபாைத்தின் ரமயம” என்று நம், 
்மரி சஷல்லி என்னும ச்ண்மணி 
இன்னும ச்கபாஞ்சம முற்றிப்்பாய்,   
“ மனித உடலில் மின்சபாைம ” 
என்்ரத அடிப்ரடயபா்க ரைத்து 
“ஃபைபாங்ர்கஸரடன்”(frankenstein) 
என்ற பு்கழ் ச்ற்ற நபாைரல, எழுதி 
சைளியிட்டு ஏ்கப்ட்ட ்ணம 
சம்பாதித்தபார.  இப்டி அரனைரும 
ஆேபா, ஒ்ேபாசைன்று இந்த 
விலங்கு மின்சபாைத்ரத பு்கை, ஒருைர 
மட்டும, இந்த ஆைபாய்சசிரய சற்று 
ச ந் ்த ்க ம பா ்க ் ை  ் பா ர த் து 
ச்கபாண்டிருந்தபார. அைர ்ைறு 
யபாருமில்ரல, இந்த ்கட்டுரையின் 
தரலபபில் இருக்கும, “அசலஸ 
ஸபாண்ட்்ைபா ் ைபால்டபா''்ை தபான்.

அதன் பின், தன் சந்்த்கத்ரத 
நிறுை ,  அசலஸஸபாண்ட்்ை பா 
்ைபால்டபா, அைரும தன் ்ங்குக்கு,  
தைரள்கரள பிடித்து ைந்து அதன் 
்க பால் ்கரள  ரைத்து  நிரறய 
்சபாதரன்கள் சசய்தபார. அந்த 
்சபாதரன்களின் முடிவில் ஓர 
அதிரசசியபான உண்ரம அைருக்கு 
பு ரி ந் த து .  அ ந் த  உ ண் ரம 
என்னசைன்றபால், தைரளயின் 
்கபால்்களில் மின்சபாை்மபா சமசபாை்மபா 
எ து வு ம  இ ல் ரல .  இ ை ண் டு 
ச ை வ ்ை று  உ ் ல பா ்க ங் ்க ள் 
ஒன்ரறசயபான்று சதபாடுைதபால் 
தபான் மின்சபாைம உற்்த்தி ஆகிறது 

 விஞ்ானி்களின் ்கம்

அபெஸ்ாண்ட்பரா பவால்டா
சுஜா்ா நடராஜன்
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என்்்த அது. நடுவில் இந்த தைரள 
சைறும “மின் ்கடத்தி” மட்டு்ம 
என்்தும தட்டு்ட்டது.

இந்த உண்ரம புரிந்த பிறகு, 
அைர தைரளயின், ்கபால்்கரள 
எல்லபாம ஒரு ஓைமபா்க ஒதுக்கிரைத்து 
விட்டு, சைறும இைண்டு சைவ்ைறு 
உ்லபா்கங்்கரள மட்டும இரணத்து 
்பாரத்து, அைற்றில் மின்சபாைம 
தூண்டப்டுைரத உணரந்தபார. 
அதற்கு மின்னியக்கு விரச (Electro-
motive Force) என்றும ச்யரிட்டபார. 
அத்துடன் நிறுத்தினபாைபா என்றபால் 
இ ல் ரல .  ச ை வ ்ை று 
்கபாமபி்னஷனில், உ்லபா்கங்்கரள 
சதபாட ரைத்து அரை உற்்த்தி 
ச ச ய் யு ம  மின் ச பா ை த் ரத யு ம 
அளவிட்டபார. 1792 ம ைபாக்கில், 
்ைபால்டபா  “விலங்கு்கள் மின்சபாைம” 
என்ற ஒன்று கிரடய்ை கிரடயபாது. 
அது சைறும மின்சபாைம தபான். 
்க பா ல் ை பா னி ் ய பா  சு ம ம பா 
அடித்துவிடுகிறபார. 

விலங்கு்கள்  மீது மின்சபாைம 
்பாயும ்்பாது, அவற்றின் உள்்ள 
இருக்கும நீர தபான்  மின்சபாைத்ரத 
்கடத்துகிறது. இந்த ் ைரலரய ஒரு 
சபாதபாைண அமிலமும, நீரு்ம 
சசய்யும, எதற்கு ் தரை இல்லபாமல், 
வி ல ங் கு ்க ர ள  ந டு வி ல் 
விட்டுக்ச்கபாண்டு”, என்ற ரீதியில் 
ஓர அறிக்ர்க விட்டபார. நல்ல 
்ைரளயபா்க ்ைபால்டபாவின் இந்த 
அறிக்ர்க க்கு   பின்  நிரறய 
தைரள்கள், குைங்கு்கள், ்ன்றி்கள் 
்்பான்றரை ்சபாதரன்களுக்கு 
ஆளபா்கபாமல் தபபித்தன.

அதன் பிறகு ்ைபால்டபாவின் 
்க ண்  ் பா ர த் த து ,  ச ை று ம 
உ்லபா்கங்்கரள மட்டு்ம. அரதக் 
ச்கபாண்டு அைர சசய்த அதிசயம 
தபான் இப்்பாது நபாம அரனைரும  
உ்்யபாகிக்கும ் ்ட்டரி.  ் ைபால்டபா, 
துத்தநபா்கத்தில் ஆைமபித்து, ்கபாரியம, 
சைள்ளீயம, இருமபு , சசமபு , 
சைள்ளி, தங்்கம, மபாங்்கனீஸ என 
அரனத்து உ்லபா்கங்்கரளயும 
அைற்றின்  மின்்கடத்தும திறரனயும 
ச்கபாண்டு ைரிரசப்டுத்தினபார. 
இது்ை முதல் மின் ைசபாயன 
சதபாகுதியபா்கவும (Electro Chemical 

Series) அறியப்டுகிறது. இப்்பாது 
அைருக்கு சதளிைபா்க சதரியும, 
இைண்டு, உ்லபா்கங்்கரள நடுவில் 
ஒரு   நீரத்த அமிலத்ரத ச்கபாண்டு  
இரணத்தபால் இப்்பாது நபாம 
்ைபால்்டஜ் என்று அரைக்கும 
மின்னழுத்தத்ரத உருைபாக்்கலபாம 
என்்து. துத்தநபா்கத் தட்டு்கரளயும  
சைள்ளித் தட்டு்கரளயும  ஒன்றின் 
்மல் ஒன்றபா்க அடுக்கி ரைத்து 
அதன் நடுவில் உபபுத் தண்ணிரில் 
நரனத்த ்்ப்ர்கரள ரைத்து 
முதன் முதலில் ்்ட்டரியில்  
மின்சபாைத்ரத தயபாரித்து மனித 
குலத்துக்கு மபாச்ரும நன்ரமரய 
சசய்தது நம ்ைபால்டபா்ை தபான். 
இன்ரறக்கும மியூசியத்தில் இருக்கும 
அந்த எசலக்ட்டரிக்  ் ்ட்டரியின் 
அப்்பாரதய ச்யர ் ைபால்டபாயிக் 
ர்ல் (Voltaic Pile).

அ ச ல ஸ ஸ பா ண் ட்்ை பா 
்ைபால்்டபா, 1745 ஆம ஆண்டு 
பிபைைரி மபாதம, 1 8 ம ்ததி, 
இத்தபாலியில் உள்ள ்கபா்மபாவில் ஒரு 
்கத்்தபாலிக்்க குடும்த்தில் பிறந்தபார. 
பிறந்து நபான்கு ையது ைரை, மந்தமபா்க 
ம ல ங் ்க  ம ல ங் ்க  வி ழி த் து க் 
ச்கபாண்டிருந்தபார. ஏன் நபான்கு 

ையது ைரை ் ்சசு கூட ைைவில்ரல. 
ஏழு ையதில் அைரின் அப்பா    
நிரறய ்கடன்்கரள ரைத்து விட்டு 
இறந்து ்்பானபார. அைரின் மபாமபா 
தபான் அைைது ் டிபபுக்கு உதவினபார.  
ஏழு ையதுக்கு பின் அதிசயமபா்க  
மளமளசைன்று ்ைபால்டபாவின் 
திறரமயும அறிவும அரனைரையும 
விட அதி்கமபா்க ் மம்ட்டது. ் ள்ளி 
ஆசிரியர்கள் அரனைரும அைர 
சபாமியபாைபா்க ்ைண்டும என்று 
விரும், வீட்டில் உள்ளைர்கள் 
அைர ைக்கீலபா்க ்ைண்டும என்று 
விரும், ஆனபால் ்ைபால்டபா்ைபா 
விஞ்ஞபானிய பா கி  ஆ ை பா ய் ச சி 
சசய்ய்ை விருமபினபார. ்ள்ளி 
்டிபபு முடிக்கும ்்பாது அைர 
லத்தீன், செரமன், பசைன்ச மற்றும 
ஆ ங் கி ல ம  ஆ கி ய  ந பா ன் கு 
ச ம பா ழி ்க ளி லு ம  ச ை ள ம பா ்க 
உரையபாடினபார. அது்ை அைருக்கு 
பிற்்கபாலத்தில் ஐ்ைபாப்பா முழுைதும 
சுற்றி  நிரறய விஞ்ஞபானி்களுடன் 
உரையபாட உதவியது.

் ள் ளி  ் டி ப பு க் கு  பி ன் 
அறிவியலி்ல்ய ்மற்்டிபர் 
சதபாடரந்த ் ைபால்டபா தன்னுரடய 
்திசனட்டு ையதி்ல்ய மின்சபாைம 
் ற் றி  நி ர ற ய  ஆ ர ை ம 
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ச்கபாண்டிருந்தபார. 1765 ஆம ஆண்டு, 
ைசதி இல்லபாததபால், தன் நண்்னின் 
் ச பா த ர ன க்  கூ ட த் தி ல் 
ஒட்டிக்ச்கபாண்டு ஆைபாய்சசி சசய்து 
ச்கபாண்டிருந்தபார.

அப்்பா்த ஐ்ைபாப்பாவில் 
மின்சபாைம ்ற்றிய ஆைபாய்சசியில் 
இருந்த நிரறய விஞ்ஞபானி்களுடன் 
்கடித ்ரிமபாற்றம சசய்தைர 
்ைபால்டபா .  இதனபால் நிரறய 
அ றி ை பா ற் ற ர ல  ை ள ர த் து 
ச்கபாண்டபார. 1774 ஆம ஆண்டு 
்கபா்மபாவின் ைபாயல் ்கல்லூரியில் 
ஆசிரியைபா்க ்ைரல ்பாரத்த 
்ைபால்டபா ,  அப்்பா்த தன் 
்கண்டுபிடிபபு்கரள சதபாடங்கினபார. 
1775 ஆம ஆண்டு முதன்முதலில் 
எ ச ல க் ட்்ை பா  ் ் பா ை ர ஸ 
்கண்டுபிடித்தபார.

அதன் பின் ்ைபால்டபா ்ைதிய 
ரலயும விட்டு ரைக்்கவில்ரல. 
இைண்டு ைருடம ்கழித்து இயற்ர்க 
ை பா யு வி லி ரு ந் து  மீ த் ்த ர ன 
பிரித்சதடுத்தபார .  ஒரு மூடிய 
குடுரையின் உள்்ள ்கபாற்றுடன் 
்கலக்்கப்ட்ட மீத்்தரன ஒரு 
சின்ன மின்சபாை தீபச்பாறி ச்கபாண்டு 
சைடிக்்க ரைக்்கலபாம என்்ரத 
்கண்டறிந்தபார. அது்ை பிறகு ஐ சி 
எஞ்சினின் ைடிைரமபபுக்கு 
்யன்்ட்டது. 1777 ஆம ஆண்டு 
்கபாற்றில் உள்ள ஆக்சிென் அளரை 

்கண்டுபிடிக்கும எடி்யபாமீட்டரை 
்கண்டுபிடித்தபார. அது முன்பில்லபாத 
ைர்கயில் துல்லியமபா்கவும இருந்தது. 
அதன் பிறகு அைருக்கு ஏறுமு்கம 
த பான் ,  1 7 7 8  ஆண்டு ்வயபா 
்ல்்கரலக்்கை்கத்தில் ஆைபாய்சசி 
துரறக்கு தரலைைபா்க இருந்தபார. 
1 7 9 0 ஆ ம  ை ரு ட ம  ை பா யு 
சூ்டற்றப்ட்டபால் விரிைரடயும 
என்று ்கண்டுபிடித்தைரும அை்ை. 
1791 ஆண்டு ஐ்ைபாப்பாவின் மி்கச 
சிறந்த மின் விஞ்ஞபானியபான 
்ைபால்டபா,  லண்டனின் ைபாயல் 
சசபாரசட்டியில் ்கவுைவிக்்கப்ட்டு 
உறுபபினைபா்கவும ஆக்்கப்ட்டபார. 
இங்கிலபாந்துக்கு சைளி்ய இருந்து 
ச்கபாண்டு ைபாயல் சசபாரசட்டியில் 
உறுபபினைபாைது எல்லபாம அத்தரன 
சபாதபாைண விஷயமில்ரல.

1800 ஆம ஆண்டு,  நபாம இந்த 
்கட்டுரையின் ஆைம்த்தில்  ் பாரத்த, 
்ைபால்டபா ்கண்டுபிடித்த மின்சபாை 
்்ட்டரி  ் யன்்பாட்டுக்கு ைந்தது. 
அதன் பின் அரத ரைத்து நிரறய 
வி ஞ் ஞ பா னி ்க ள்  நி ர ற ய 
்கண்டுபிடித்தனர. ்ைபால்டபாவின் 
்்ட்டரி ்யன்்பாட்டுக்கு ைந்த 
பின் சிறிது ைபாைங்்களி்ல்ய  
விஞ்ஞபானி்கள், தண்ணீரிலிருந்து 
ஆக்சிெரனயும ரேட்ைெரனயும 
பிரித்தனர. ஆ்ற ைருடங்்களில் 
ே ம ப ரி  ் ட வி  எ ன் ் ை ர 
்ைபால்டபாவின் ்்ட்டரிரய 
அடிப்ரடயபா்க ரைத்து மி்கவும 
சக்தி ைபாய்ந்த  ்்ட்டரிரய 
உருைபாக்கினபார .  அதன் பின் 
ச ்க ட் டு ் ம னி க் கு  ் ை தி ய ல் 
பிரணபபு்கள் (chemical Bonding) 
பிரிக்்கப்ட்டு, ்்ரியம, லித்தியம, 
்க பால்ஷியம ்்பான்று டென் 
்கணக்கில், தனிமங்்கள் தனியபா்க 
உருைபாக்்கப்ட்டன. இதன் மூலம 
்ைதியல் பிரணபபு்கள் அரனத்தும 
மின்சபாைம சம்ந்தப்ட்டரை 
என்்தும  நிரூபிக்்கப்ட்டது. 
சதபாடரந்து  நிரல மின்சபாைத்ரத 
ைைங்கியதபால், ்ைபால்டபாவின் 
்்ட்டரியின் அடிப்ரடயி்ல்ய 
மின் ் மபாட்டபாரை 1821 ஆம ஆண்டு 
ரமக்்்கல் ஃ்பாை்ட உருைபாக்கினபார. 
இப்டியபா்க ,  ்ைபால்டபாவின் 
்்ட்டரி இத்தரன சபாதரன்கரள 
உருைபாக்குைதற்கு அடிப்ரடயபா்க 
இருந்தது.

பிற்்கபாலத்தில் ்கண்டுபிடிக்்கப 
்ட்ட  அரனத்து மின்சபாதனங் 
்களுக்கும அடிப்ரடயபான இந்த 
் ் ட் ட ரி ர ய  உ ரு ை பா க் கி , 
மனிதகுலத்தின் சதபாழில் நுட்்  
ைளரசசிக்கு உறுதுரணயபா்க  நின்ற 
்ைபால்டபா, 18 1 9 ஆம ஆண்டு 
தன்னுரடய எழு்த்து   நபான்்கபாைது 
ையதில் அரமதியபான ைபாழ்ரை 
்தடி, கிைபாமத்து வீட்டில் தன் 
மரனவி மக்்களுடன்  ைபாழ்ந்து, 1827 
ஆம ஆண்டு மபாரச ஐந்தபாம நபாள் 
மரறந்தபார.

இைரை ்்பாற்றும ைர்கயில், 
மின் திறனின், அலகுக்கு “்ைபால்ட்” 
என்று ச்யர ரைத்து 1881 இல் 
இ ை ர ை  வி ஞ் ஞ பா னி ்க ள்  
ச்கௌைவித்தனர.
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பகொ சைபானபா ்நபாய்த் 
சதபாற்று ைந்தபாலும ைந்தது, ் யிற்சி 
ைகுபபு ்கள்  நடத்து்ைர ்கள் 
ச்ருகிவிட்டபார்கள்.  ்நபாய்த் 
சதபாற்று, ஊைடங்கு என ்ல்்ைறு 
்கபா ைணங்்களபால் வீட்டுக்குள் 
முடங்கியிருக்கும ச்ரியைர்கள் 
மபாடித்்தபாட்டம, அைகு ்கரல 
்யிற்சி, ்ங்கு சந்ரதயில் முதலீடு 
என  வி தவி த ம பான  ் யி ற் சி 
ைகுபபு்களில் ஆயிைக்்கணக்்கபான 
ரூ்பாரய நுரைவுக் ்கட்டணமபா்கச 
சசலுத்தி ்ைகி ைருகிறபார்கள். 
இன்சனபாரு ் க்்கம, சிறுைர்களுக்கும 
ஓவியம, ்்கபாடிங், ஸ்்பாக்்கன் 
இங்கிலீஷ்  என  ைகுப பு ்கள் 
ைரிரசக்்கட்டி நிற்கின்றன.

இன்னும சிலர, தன்னமபிக்ர்க 
ை ள ர க் கு ம  ை கு ப பு ்க ளி ல் 
்க ல ந் து ச ்க பா ள் ள  ஆ ர ை ம 
்கபாட்டுகின்றனர. இரை ஒரு ் க்்கம 
என்றபால், சிறந்த ச்ற்்றபாைபா்க 
எப்டி நடந்துச்கபாள்ள ்ைண்டும 

என்்ரதக் ்கற்றுக்ச்கபாடுக்கும 
்்ைண்ட்டிங் ைகுபபு்களுக்்கபான 
வி ள ம ் ை ங் ்க ளு ம  ை ந் து 
ச ்க பா ண் ்ட த பா ன்  உ ள் ள ன . 
குைந்ரதரய ைளரக்கிறதுக்கூட 
ைகுபபு ்தரையபா என்ற ்்கள்வி 
ஒரு ்க்்கம என்றபால், ்கபாலம மபாறி 
்்பாய்விட்டது குைந்ரத ைளரபபில் 
பு தி ய  அணுகுமுர ற ்கரள த் 
சதரிந்துச்கபாள்ள இமமபாதிரியபான 
்்ைன்டிங் ைகுபபு்கள் ் தரைதபான் 
என்றும மறு்க்்கம ் ்சப்டுகிறது. 
உண்ரமயில் ் ்ைன்டிங் ைகுபபு்கள் 
்தரைதபானபா?

ஒரு குடும்த்தில் ைளரந்த ஓர 
ஆணுக்கும ச்ண்ணுக்கும தன் 
குைந்ரதரய ைளரக்்கத் சதரியபாதபா 
என்ற ஆதங்்கத்தில் நியபாயம 
இருக்்கத்தபான் சசய்கிறது. ஆனபால், 
இப்்பாது ச்ரியைைபா்க இருக்கும 
்லரையும ் ்கட்டபால், அைர்களின் 
ச்ற்்றபார அளித்த ்கடுரமயபான 
த ண் ட ர ன ்க ர ள ப 

்ட்டியலிடுைபார்கள் .  ்லரின் 
மனத்தில் மட்டுமல்ல, அைர்களின் 
உடல்்களில் அரை தழுமபு்களபா்க 
இருப்ரதக் ்கபாட்டுைபார்கள். 
ச்ற்்றபார எந்தளவுக்கு தன் 
குைந்ரதயின் உடல் மீதும, மனம 
மீதும உரிரம எடுத்துக்ச்கபாள்ளலபாம 
என்்ரத ச்கபாஞ்சமும அக்்கரற 
ச ்க பா ள் ள பா த ர த ப 
்ட்டியலிடுைபார்கள் .  எல்லபா 
்க பா ய ங் ்களும  அன்பு  எனும 
ை ண் ண த் த பா ல்  பூ சி 
ம ர ற க் ்க ப ் ட் ட ர த யு ம 
சசபால்ைபார்கள் .  அ்த நிரல 
இப்்பாதும சதபாடை ்ைண்டுமபா? 
அதிலிருந்து மபாறி புதிய முரறயில் 
குைந்ரத்கரள ைளரக்்க ் ்ைன்டிங் 
ைகுபபு்கள் உதவுகின்றன என்றும 
அைர்கள் கூறுைரத மறுக்்க 
முடியபாது.

இன்னும சிலர சசபால்ைது, 
அந்தக் ்கபாலத்தில் குைந்ரத்களுக்்கபான 
்க ல்வியில்  அதி ்க  அ க் ்கர ற 
்கபாட்டியதில்ரல. அதனபால், ் லரும 
கி ர ட த் த  ் ை ர ல யி ல் 
ஒட்டிக்ச்க பாண்டிருக்கி் ற பாம 
என்கிறபார்கள். இப்்பாதுள்ள 
ச்ற்்றபார்களின் ஒ்ை இலக்கு 
குைந்ரத்களுக்கு அைர்கள் ைசிக்கும 
ந்கைம/ மபாந்கைம / கிைபாமத்தில் 
ைசதியபான ்ள்ளியில் ்டிக்்க 
ரைப்தும ,  அரத  அடுத்து 
உயர்கல்விக்கு உயரதை ்கல்லூரிரயத் 
்தரந்சதடுப்து்ம என்்திலிருந்து 
இைர்களின் ஆதங்்கம புரிந்து 
ச்கபாள்ளக் கூடிய்த.

இன்சனபாரு ் க்்கம, ் ்ைண்ட்டிங் 
ைகுபபு்கள் எனும ச்யரில் நி்கழ்சசி 
நடத்து்ைரின் சிந்தரனரய 
எ ல்ல பா க்  கு ை ந்ரத ்களு க்கும 
்ைபபுகிறபார்கள். குைந்ரத்களின் 
சின்னச சின்ன ்்பாதபாரம்கரள 
ச்ரிது்டுத்தி குற்றவுணரசசிக்கு 
உ ள் ள பா க் கு கி ற பா ர ்க ள் . 
அ ர ை ச ய ல் ல பா ் ம  ஓ ரி ரு 
ஆண்டு்களில் இயல்்பா்கச சரியபா்கக் 
கூ டி ய ர ை  எ ன் ் ர த ் ய 
ச ் ற் ்ற பா ர ்க ர ள  ம ற க் ்க 
ரைக்கிறபார்கள். ச்ற்்றபார்களுக்கு 
இைர்கள் தரும அழுத்தம ்ல 
மடங்்கபா்கப ச்ருகி குைந்ரத்களின் 
த ர ல யி ன்  ் ம ல் த பா ன் 
சு ம த் த ப ் டு கி ற து  எ ன் ற 

பேரண்ட்டிங் வகுப்பு்கள் 
அவசியமா?

்மிழினி
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குற் ற ச ச பாட்ரடயும  மறு க் ்க 
முடியபாது. மருத்துைம, ச்பாறியியல் 
்்பான்ற சில துரற்கரள மட்டு்ம 
குறி ரைத்து ்டிக்கும முரறக்கு 
த ள் ளு ை தி ல்  ் ் ை ன் டி ங் 
ைகுபபு்களுக்கு முக்கியப ்ங்கு 
இருப்தபா்கச சசபால்லப்டுகிறது. 
்மலும, இமமபாதிரியபான ைகுபபு்கள் 
மூ ல ம  கு ை ந் ரத ்க ள்  மீ து 
அதி்கப்டியபான ்கண்்கபாணிபர் 
சசலுத்தப்டுைதும  நடக்்க 
ைபாய்பபுள்ளது.

் ் ை ண் ட் டி ங்  ை கு ப பு 
நடத்து்ைர்கள் என்னதபான் 
்சரை என்று சசபான்னபாலும 
்கட்டணம என்று ஒரு சதபார்கரய 
ைபாங்்கத்தபான் சசய்ைபார்கள். 
ச்கபாடுத்த ்ணத்திற்கு என்ன 
திருமபி ைரும என்கிற மனநிரல 
உள்ளைர்க்ள நமமிரட்ய 
அதி்கம. அதனபால், ட்சைய்னரஸ 

ைரும ச்ற்்றபார்கரள திருபதி 
்டுத்த, குைந்ரத்களுக்கு தனி 
்ேபாம சைபாரக்  ச்கபாடுக்்க 
ரைப்து ,  புதிய  ்்க பாசசிங் 
கிளபாஸ்களுக்கு அனுபபி ரைக்்கச 
சசபால்ைது ்்பான்றைற்ரறயும 
ஆ ் ல பா ச ர ன ய பா ்க ச 
சசபால்கிறபார்கள். இரைசயல்லபாம 
கு ை ந் ரத ்க ளி ன்  ் ந ை த் ரத 
அைர்களிடமிருந்து ் றிப்தபா்க்ை 
இருக்கிறது.

இரை ஒரு்க்்கம என்றபால், 
்்ைண்ட்டிங் ைகுபபு்கள் நடத்தும 
அளவுக்கு அைர்களுக்கு என்ன 
தகுதி இருக்கிறது என்று ்ல 
ச்ற்்றபாரும ்பாரப்தில்ரல. 
உளவியல் சதபாடர்பான எந்த 
் டி ப பு ் ம  ் டி க் ்க பா ம ல் 
குைந்ரத்களின் உளவியல் ்ற்றி 
்்சும ட்சைய்னர்கள் சிலர 
இருக்கிறபார்கள். அரை எல்லபாம 

அைர்களின் யூ்கம அல்லது 
அைர்கள் ைபாழ்வில் நடந்ததிலிருந்து 
அறிந்தரை மட்டு்ம. அரத நமபி 
த ன்  கு ை ந் ரத ்க ளி ட ம 
சசயல்்டுத்தினபால் என்னைபாகும 
எனும  ் ய பா சரன் ய  ் ல 
ச்ற்்றபார்களுக்கு ைருைதில்ரல. 
அ்த்்பால ,  ்கல்வி குறித்து 
ஆ்லபாசரன ைைங்கும இைர 
என்ன ் டித்திருக்கிறபார, ்கல்வியல் 
கு றி த் து  ஏ ் த னு ம 
்ணியபாற்றியிருக்கிறபாைபா என்றுகூட 
்பா ர க் ்கப்டுை்த  இல்ரல . 
கு ழ் ந்ரத ்க ளு க் கு  ந ல் ல து 
சசய்கி்றபாம என்ற ச்யரில் 
இ ப ் டி ய பா ன  மு ய ற் சி ்க ள் 
எதிரமரறயபான விரளரை்ய 
தைக்கூடும.

குைந்ரத ைளரபபு என்்்த 
எவைளவு ைன்முரறயபான சசபால் 
என்று ் லருக்கும புரிை்த இல்ரல. 
உங்்கள் குைந்ரத்கள் ைளரகிறபார்கள். 
அைர்களும ச்ற்்றபார்களும ஒ்ை 
வீட்டில் இருப்தபால் ச்ற்்றபார 
குைந்ரதரய ைளரக்கிறபார்கள் 
என்று ச்பாருள் இல்ரல. ஒவசைபாரு 
குைந்ரதக்கும தனித்தனி இயல்பு்கள் 
இருக்கும .  அரதத் சதரிந்து 
ச்கபாள்ைதும ஊக்்கப்டுத்துை்ம 
ச்ற்்றபாரின் முதன்ரமயபான 
்ணி. ்கல்வி, ஆ்ைபாக்கிய உணவு, 
நல்ல  சூைரல ஏற்்டுத்திக் 
ச்கபாடுப்து ச்ற்்றபாரின் ்கடரம. 
ஒரு சசடிரய, சசல்லபபிைபாணிரயப 
்்பால ைளரப்தில் உள்ள ைளரபபு 
எனும சசபால்ரல குைந்ரதக்கும 
்சரத்து சசபால்ைரதத் தவிருங்்கள். 
் ் ை ண் ட் டி ங்  ை கு ப பு ்க ள் 
்தரை்ய இல்ரலயபா என்றபால், 
தனியபா்க அது ்தரையில்ரல. 
ச ் ற் ்ற பா ரு க் கு  எ ந் த த் 
துரறயிலபாைது கூடுதல் ்யிற்சி 
்தரை என்றபால் அரதத் தனியபா்க 
எடுத்துக்ச்கபாள்ை்த நல்லது. 
உதபாைணமபா்க, ் பாடுைது, சரமப்து, 
்கணினிரயப ்ற்றி சதரிந்து 
ச்கபாள்ைது ்்பால. அதிலிருந்து 
உங்்கள் குைந்ரதயுடன் உரையபாடக் 
கூடிய சசய்தி்கள் இருந்தபால் 
அைசியம ்கிரந்துச்கபாள்ளுங்்கள். 
அது்ை குைந்ரத்களுக்கு ச்ற்்றபார 
ஆற்றும ஆ்கச சிறந்த ்கடரம
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பகொர�ொனொ ெ�ெத் 
பைொடங்கிய நொளில் இருந்து, 
ை ற ரெ ொ து  ெ த �  ெ ல ரு ம் 
ர ெ த ல யி ன் தம ய ொ லு ம் , 
ெ ரு ம ொ ன மி ன் தம ய ொ லு ம் 
பெொருளொைொ� சிககலில் ைவித்து 
ெருகின்்றனர். ப�ொல்லப்ரெொனொல் 
ெ ல  ப ை ொ ழி ல் க ள்  இ ந் ை 
பகொர�ொனொெொல் முடங்கி 
விடடதும்கூட. ‘எல்லொ பகட 
டதிலும், ஒரு நல்லதும் ஒளிந்திருக 
கும்’ என ப�ொல்லப்ெடுெது 
உண்டு. அதை ெொர்ககி்ற ெககுெம் 
உள்ளெர்கள் எப்ரெர்ப்ெடட 
ப க டு ைலிலிரு ந் து ம்  மீண்டு 
விடுகின்்றனர். அதைப் ரெொலத் 
ைொன்,  இந்ை ஊ�டங்கு கொலத்திலும் 
சில நல்லதெ நடந்துள்ளன. 
அதில் மிக முககியமொனது , 
ஆன்தலன் பிசினஸ். இந்தியொவில் 

ஏ ற பக ன ர ெ  ஆ ன் தல ன் 
பிசினஸின் ைளம் பெகுெொக 
விரிெதடந்திருந்ை ரெொதிலும், 
பகொர�ொனொ கொலகடடம் அதை 
ரமலும் விரிவுெடுத்திவிடடது.

ஆ ன் தல ன்  பி சி ன ஸி ன் 
விரிெொககம், பி்றத�விடவும் 
பைொழில் முதனரெொருககு மிகவும் 
உைவியொக இருந்ைது. குறிப்ெொக 
பெண் பைொழில் முதனரெொர் 
ெலருககும், இந்ை பகொர�ொனொ 
கொலம் �ொைகமொக அதமந்ைது 
என்ர்ற கூ்றலொம். ஒருசிலர் இந்ை 
ரந�த்தில்ைொன் புதிைொக ைங்கள் 
ஆன்தலன் ைளத்தை அதமத்துக 
பகொண்டனர். இன்னும் சிலர், 
ஏறபகனரெ இருந்ை ைங்களின் 
ைளத்தை இப்ரெொது இன்னும் 
விரிெொககம் ப�ய்து பகொண்டனர். 
இ ந் ை  இரு  ை � ப்பினருரம 
சூழ்நிதலதய �ரியொகப் ெயன் 
ெடுத்தி, ைங்கள் தி்றதமகதளயும், 
பைொழிதலயும் விரிவுெடுத்தி 
ெர்த்ைகங்கதள ரமம்ெடுத்திக 

பகொள்ளும் உத்திதய மிகச் 
சி்றப்ெொக நதடமுத்றப்ெடுத்தி 
பெறறி பெறறுள்ளனர்.

இைனொரலரய கடந்ை இ�ண்டு 
ஆண்டுகளில் இதையத்தில் 
புதிைொகக கொல்ெதித்ை புதிய 
பைொழில் முதனரெொர்களின் 
ெடடியல் மிக நீளமொக உள்ளது. 
சூழ்நிதலதய �ொைகமொககி 
�ொைதனப் ெதடத்ைப் பெண் 
பைொழில் முதனரெொர் சிலரின் 
பெறறிக  கதைதய இங்ரக 

ஆன்மென் 
வரத்்கததில்  
அசததும் 
பேண்்கள்!
பிஜு பராஷன் 

பசா்மே ்காெததில் 
சா்மே
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23  வயதேயொன சூரயொ, இசணயம் 
வழியொ்க ஆச்ட விற்�சன ்ேொ்டர�ொன 
சுய்ேொழில் ்ையகிறொர. ‘சிற்பி ்்கௌச்ைர’ 
எனற ்�யரில், ேனி ந�ர்களுக்்கொன 
பி்ரத்திதய்க ஆச்ட வடிவசமப�ொளை்ரொ்க 
இனஸ்்டொகி்ரொமில் ்ையல்�டுகிறொர சூரயொ. 
இசணய வழி ஆச்ட வடிவசமப�ொளைர 
எனச்கயில், துணிக்கு அளை்வடுப�து 
்ேொ்டஙகி அசே ்்டலிவரி ்ையவதுவச்ர 
ேனக்கு ஏ்ரொளைமொன ைவொல்்கள இருப�ேொ்க 
்ைொல்கிறொர சூரயொ.

அப�டியொன ைவொல்்கசளைக் ச்கயொண்்டது 
குறித்துத் ்ேரிவிக்ச்கயில், “எல்லொதம 
இசணயம்ேொன என�ேொல் அளைவு எடுப�து, 
ஆச்டயின நிறத்சே தேரந்ேடுப�து, 
வடிவத்சே நிரணயிப�து த�ொனறசவ 
்ேொ்டக்்கத்தில் சிக்்கலொ்க இருநேது. அது 
மொதிரியொன நச்டமுசற சிக்்கல்்கசளை 
எ ல் ல ொ ம்  ந ொ ன  எ ளிச ம ய ொ ்க த வ 
ச்கயொண்டுவிடத்டன. உேொ்ரணமொ்க , 
இசணய வழியொ்க ஆச்டக்்கொன அளைசவ 
எ டு க்கும் த� ொ து ,  சில  த ந ்ர ம்  அது 
திருபதி்க்ரமொ்க இருக்்கொது. அப�டியொன 

தந்ரத்தில் எனனுச்டய வொடிக்ச்கயொளைரி்டம் 
இருநது அவங்களுச்டய ஒத்ர ஒரு ஆச்டசய 
மடடும் எனக்கு ்்கொரியர �ண்ணி வி்ட 
்ைொல்லுதவன. அசேதய அளைவு உச்டயொ்க 
சவத்து நொன சேயசல ் ேொ்டஙகிடுதவன.

‘ஆச்ட வடிவசமப�ொளைர’ என�து, 
்வறுமதன சேயல் மடடுமில்சல. புதிது 
புதிேொன டிசைனஸ், புதிய வச்க துணி்கள, 
வொடிக்ச்கயொளைருக்கு மு்கம் சுளிக்்கொே 

வச்கயிலொன வடிவொன ஆச்டத் ேயொரிபபு, 
ஆச்டயில் ்ையயப�டும் தவசலப�ொடு்கள 
என எல்லொதம ் ேொ்டரபுச்டயது. தநரத்தியொ்க 
இருக்்க தவண்டு்மன�ேற்்கொ்க, ஆச்ட 
அளைசவ வீடிதயொ வழியொ்க ்ையகிதறன. 
அப�டி ்ையேொல், வொடிக்ச்கயொளைருச்டய 
மு்கத்சேயும் உ்டலசமபச�யும் �ொரத்து 
புரிநது ்்கொளளைலொம். இல்சல்யனில் 
புச்கப�்டம் அனுப�ச் ்ைொல்தவன. 
அேனமூலமொ்க ்�ொருத்ேமொன நிறம், 
டிசைன ஆகியவற்சற முடிவு ்ையயலொம். 
ஆச்ட ்்ரடியொனதும் அசே ்்கொரியர 
்ையதுவிடுகிதறன’’ எனகிறொர சூரயொ.

சூரயொ, ் ைொநேமொ்க ஆச்ட வடிவசமப�து 
ம ட டு ம ன றி ,  ே னி ய ொ ்க  ஆ ச ்ட 
வடிவசமபபிற்்்கன ஆனசலன த்கொர்ஸூம் 
ந்டத்தி வருகிறொர! அேன மூலம் ேனசனப 
த�ொனற ் �ண்்களுக்கு எளிசமயொ்க ஆச்ட 
வடிவசமபச� ்ைொல்லிக் ்்கொடுத்து, 
இனனும் �ல டிசைனர்கசளை உருவொக்கி 
வருகிறொர.

சூர்யா! – சிறபி டகௌச்சர்

ஐ.டி. நிறுவனத்தில் �ணிபுரியும் இவர, �குதிதந்ர ஃத�ொடத்டொகி்ரொ�ர. குறிப�ொ்க 
்ைல்லப பி்ரொணி்கசளைப புச்கப�்டம் எடுப�து இவருக்கு பிடித்ேமொன விஷயம். நொய, 
பூசன, கிளி என �ல ்ைல்லப பி்ரொணி்கசளை ஆச்ட்களு்டன அழ்கொ்க புச்கப�்டம் 
எடுக்கும் இவர, ேன ் ேொழில் நிறுவனத்துக்கு petography_pet என ் �யரிடடுளளைொர. 
்க்டநே சில வரு்டங்களைொ்கதவ ேங்களின ் ைல்லபபி்ரொணிக்கு பிறநேநொள ் ்கொண்்டொடும் 
வழக்்கம் மக்்கள மத்தியில் அதி்கரித்து வருவேொல், அசேதய ேன ் ேொழிலொ்க எடுத்துக் 
்்கொண்டு ் ையதுளளைொர.

்கொச்ரக்குடிசய பூரவீ்கமொ்கக் ் ்கொண்்ட இவர, சிறு வயதில் ் ேருதவொ்ர விலஙகு்கசளை 
அ்ரவசணப�திலிருநதே பி்ரொணி்கள மீேொன ேன �ொைம் ்ேொ்டஙகியது எனகிறொர. 
அேனொதலதய இபத�ொதுவச்ர ைொசலதயொ்ரத்தில் இருக்கும் நொய்களுக்கு, ்்டத�ொ்ரொ 
பிலிப அதி்க அனச�ப ் �ொழிகிறொர.

டெக்பாோ பிலிப் – ட்பட்கொகிோபி ட்பட்

30  பிப்ரவரி, 2022



ெொர்ககலொம்.

ஸ்ருதி ஹரிஹே 
சுப்ேமணியன் – 
ககாலி க்சாொ
ககாலி தைொ்டொ எனற ் �யரில் 

சு ற் று ச்  சூ ழலு க்கு  உ ்க ந ே 
்�ொருட்கசளை விற்�சன ்ையது 
வருகினறொர ஸ்ருதி. ரீ-யூைபிள 
நொபகின ்ேொ்டஙகி தேங்கொய 
நொர்களில் பி்ர்ஷ, பிளைொஸ்டிக் 
�ொடடில்்களில் வீடடு அலங்கொ்ரப 
்� ொருள்கள ,  ஒதுக்்கப�டும் 
துணி்களிலிருநது அழ்கழ்கொன 
ச�்கள என இவர சவத்திருக்கும் 
்க்லக் ஷனஸ் ஏ்ரொளைம். இநே 
த்கொலி தைொ்டொ நிறுவனத்துக்்்கன, 
்ைனசன ்ர ொயபத�டச்டயில் 
்க ச ்ட ் ய ொ ன று ம்  உ ள ளைது . 
இ ரு ப பி னு ம் ,  ஆ ன சல ன 
வரத்ே்கதம இவர்களி்டம் அதி்கம் 
ந்டக்கிறது. ்்கொத்ரொனொ ்கொலமொ்க 
இருநேொலும் இவர்களுக்்கொன 
இ ச ண ய  வ ழி  � ங கு 
விரிவச்டநதுளளைது.

த்கொலி தைொ்டொவின சிறப�ம்ைம், 
சுற்றுச்சூழலுக்கு த்கடு ேரும் 
எ ந ே ்வ ொரு  ் � ொருசளையும் 
ேயொரிப�தில்சல என�துேொன. 
இவர்களின ஸ்தலொ்கன ‘recycle 
- reduce - reuse’ அேொவது, ‘மறு 
சுழற்சி ்ைய – குசறவொ்கப 
�யன�டுத்து – மீள உருவொக்்கம் 
்ைய’ என�துேொன.

அனிதா சுப்புோஜ் -  திவிஷ் அகாெமி
திரு்நல்தவலிசயச் தைரநே இவர, ச்கவிசனப ்�ொருட்கசளை ஆனசலனில் விநிதயொ்கம் 

்ையகிறொர. �ளளி நொட்களிதலதய ச்கவிசனப ் �ொருட்கசளை ஆரவத்து்டன 
உருவொக்குவது இவ்ரது வழக்்கமொ்க இருநதுளளைது. அநே ஆரவத்சே 
வளைரத்துக் ்்கொண்டு பினனொள்களில் எம்பி்ரொய்டரி, கூச்ட பினனுேல் 
த�ொனறவற்றில் ஈடு�டடுளளைொர. ேனது உறவினர்கசளையும் நண்�ர்கசளையும் 
இசணத்து, வொடஸ் அப குழு உருவொக்கி ேனது ்�ொருட்களின 
விற்�சனசயத் ் ேொ்டஙகியுளளைொர.

ேற்த�ொது ‘திவி்ஷ அ்கொ்டமி’ (Divish Academy) எனகிற ேளைத்தின 
மூலம் வீடடிலிருநது ஈடு�்டக்கூடிய ் ேொழில்்கசளை மக்்களுக்கு அறிமு்கப�டுத்தி 
வருகிறொர. இேன மூலம் சில்க் த்்்ரட, குளியல் தைொப, ைொக்தலட ் �ொக்த்க 
என �லவிேமொன ்�ொருள்கசளைத் ேயொரிக்கிறொர இவர. தமலும் ேன 
நிறுவனம் வழியொ்க �ல ஏசழ எளிய ் �ண்்களுக்கு தவசல வொயபச�யும் 
வழஙகி வருகிறொர அனிேொ.

12 வயது சிறுமியொன இவர சுயமொ்கத் ் ேொழில் ் ையயும் குடடிச் சுடடி. ஆம், இவருக்்்கன 
இபத�ொது ஒரு த�க்்கரி இருக்கிறது. த�க்்கரி எனறவு்டன, ‘்கச்ட இருக்கும்; தந்ரடியொ்கச் ் ைனறு 
வொங்கலொம்’ எனறு நிசனத்துவி்ட தவண்்டொம். வினுஷொ, முழுக்்க முழுக்்க ஆனசலனவொசி  பிடித்ே 
த�க்கிங துசறயில் ேனி பி்ரொண்ச்ட உருவொக்கி, ஆனசலன மூலம் ஆர்டர ்�ற்று ்ையது 
வருகிறொர. இநே வயதிதலதய ் ேொழில் முசனவு அவசியமொ எனப �லரும் நிசனக்்கலொம். ஆனொல் 
இனசறய தேதிக்கு குழநசே ் ேொழில் முசனதவொருக்்கொன த�ொடடியும் அதி்கம்ேொன என�ேொல், 
தேசவயறிநதே ் ையல்�டுகிறொர வினுஷொ. இநேச் குடடிச் சுடடியின ் வற்றிக்கு, அவரின ் �ற்தறொர 
மி்கப்�ரிய உநதுேலொ்க இருநது வருகினறனர. ் �ற்தறொரின அ்ரவசணப�ொல், 'Four seasons 
pastry' எனற ்�யரிலொன த�க்்கரி நிறுவனத்துக்கு இபத�ொதே சி.இ.ஓ.வொ்க வலம் வருகிறொர 
வினுஷொ. இநே த�க்்கரியில், நொனகு வச்க �ருவநிசல்களின அடிப�ச்டயில் வண்ணமயமொ்க 

த்கக் ்ையது விற்�சன ்ையகிறொர 
வினுஷொ!

“எல்லொ �ருவநிசலக்கும் ஒரு நிறம் 
இருக்கும். அது எனக்கு ்்ரொம்�வும் 
பிடிக்கும். அேனொல்ேொன அசேதய 
்கருவொ்க சவத்து எனனுச்டய பி்ரொண்ச்ட 
உருவொக்கிதனன. த்கொச்டக்்கொலம், குளிர 
்கொலம், இளைதவனில் ்கொலம், இசலயுதிர 
்கொலம் என 4 ்கொலங்கசளைக் குறிக்கும் 
வச்கயில் ்கப த்கக்கு்கசளை நொதன 
்ையகிதறன. த்கொச்ட ்கொல ்கப த்கக்கிற்கு 
மஞைள நிற ்டொபபிஙஸ், குளிர்கொல ்கப 
த்கக்கில் ஸ்தனொபதளைக் ்டொபபிஙஸ், 
இளைதவனில் ்கொல ்கபத்கக்்கள பூக்்கள 
த�ொனற ்டொபபிஙஸ் ் ்கொடுத்து அலங்கொ்ரம் 
்ையதவன. இது இல்லொமல், பிறநேநொள 
உ ள ளி ட ்ட  � ொ ர ட டி ்க ளு க் ்க ொ ன 
ஆர்டர்கசளையும் எடுத்து ் ையகிதறன. என 
�டிபபுக்்கொன தந்ரம் த�ொ்க , மற்ற 
தந்ரத்தில்ேொன இசே நொன ்ையதவன” 
எனகிறொர வினுஷொ.

வினுஷா – ஃக்பார் சீ்சன்ஸ் க்பஸ்ெரி
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உல்கப பு்கழ் ச்ற்ற ஆன்மீ்கத் 
தரலைர சஸன் மபாஸடர, ்கவிஞர 
மற்றும அரமதிப ்்பாைபாளி திக் 
நியபாட் ேபான் ெனைரி 22, 2022 
அன்று தனது 95 ைது ையதில் 
ம ை ண ம ர ட ந் த பா ர .  த ன து 
ை பாழ்ரையும  ம ைணத்ரதயும 
எல்்லபாருக்கும ஒரு ் பாடமபா்க முன் 
ரைத்தைர திக் நியபாட் ேபான். 
சிறப்பா்க ைபாழ்ைதும அரமதியபா்க 
மைணிப்தும முக்கியமபானது 
என்்ரத  ைலியுறுத்தியைர . 
ஒ வ சை பா ரு  ம னி த ரு ம 
அரமதி்யபாடும சமபாதபானத்்தபாடும 
ை பா ை  நுட் ் ம பான  ஆன்மி்க 
ைழிமுரற்கரளக் ்கற்றுத் தந்தைர. 

எ தி லு ம  ்க ை ன மி ல் ல பா ம ல் 
்க ண் மூ டி த் த ன ம பா ்க  ஓ டி க் 
ச்கபாண்டிருக்கும மனித சமூ்கத்திற்கு 
எதிர ைரும மனிதரை ்பாரத்து 
புன்னர்கக்்க ்ைண்டியதும ஒரு 
புல்லின் அரசரை ்கைனிக்்க 
்ைண்டியதும ஒன்்றபாடு ஒன்று 
சதபாடரபுரடய இபபிை்ஞ்சத்தில் 
எவைளவு முக்கியமபானது என்்ரத 
ைலியுறுத்தியைர.

இவவுலகில் மூரல முடுக்கு்களில் 
ைபாழும ்லரும இந்த சஸன் 
ஞபானியின் ைழி்கபாட்டுதலபால் தன் 
மனப ் பாைங்்கரளத் துறந்து ்கபாற்றில் 
அரசந்து ் றக்கும இறர்கப ் ்பால 

லகுைபானபார்கள் என்றபால் அது 
மிர்கயல்ல. நபாம ைபாழ்கிற சம 
்கபாலத்தில் இப்டிசயபாரு ஞபானி 
ைபாழ்ந்தபார என்்து்ை நமக்குப 
ச்ருரம.

ஆசியபாவின் அற்புதமபான 
்வுத்தத்தின் அடிப்ரடக் கூறபான 
மன விழிபபு நிரல (Mindfulness)   
்ைக்்கத்ரத ்மற்கில் விரதத்த 
முன்்னபாடி. 21 ஆம நூற்றபாண்டிற்கு 
்தரையபான சசயலபாக்்க ் வுத்தத்ரத 
(Engaged Buddhism) ைளரத்சதடுத்த 
சபாதரனயபாளர திக் நியபாட் ேபான்.

மத்திய வியட்நபாமில் 1926 ஆம 
ஆண்டு பிறந்த திக் நியபாட் ேபான் 

 நீத்ார பேருமம

திக் நியாட் ஹான் 
மே விழிப்பு நிமெயின் ் நம்

பஜ
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தனது 16ைது ையதில் டூ ஹியூ 
்வுத்தக் ்்கபாயிலுக்குள் நுரைந்து 
பிக்குைபானபார. இளம பிக்குைபா்க 
1950்களில் வியட்நபாமில் ் வுத்தத்ரத 
புதுபபிக்கும இயக்்கத்தில் தீவிைமபா்க 
் ங் ்்க ற் ற பா ர .  ச பா ய் ்க பா ன் 
்ல்்கரலக்்கை்கத்தில் மதச சபார்ற்ற 
்பாடம ்டித்த முதல் பிக்கு திக் 
நியபாட் ேபான் தபான். பிக்கு்களுக்்கபான 
தீவிை விதிமுரற்கரள உரடத்து 
முதன் முதலில் ரசக்கிள் ஓட்டிய 
ஆறு பிக்கு்களில் இைரும ஒருைர.

்வுத்த நபாடபான வியட்நபாம 
்்பாருக்குத் தயபாைபான ்்பாது, 
விேபார்களில் இருந்த பிக்கு்கள் 
மற்றும பிக்குனி்கள், எப்்பாதும 
்்பால அரமதியபா்க தியபானத்ரதத் 
சதபாடரைதபா அல்லது சைளி்யறி 
குண்டு வீசசு்களபால் ் பாதிக்்கப்ட்ட 
மக்்களுக்கு உதவுைதபா என்ற 

ச ரவீஸ என்ற  அரமபர்த் 
சதபாடங்கி 10,000 தன்னபாரைலர 
்க்ளபாடு சமூ்கப ்ணியபாற்றினபார. 
ைபான் ேபான் ் ல்்கரலக்்கை்கம, லபா 
்்பாய் பிைசுைம மற்றும அரமதிப 
்்பாைபாட்டத்திற்்கபான ் த்திரிர்கரய 
்தபாற்றுவித்து ஓர அறிஞைபா்க, 
ஆசிரியைபா்க, ்்பாைபாளியபா்க திக் 
நிய பாட்  ேபான்  ச த பாட ர ந்து 
சசயல்்ட்டபார.

திக் நியபாட் ேபான் அசமரிக்்கபா 
ம ற் று ம  ஐ ் ை பா ப ் பாவி ற் கு ம 
சதபாடரந்து ்யணம சசய்து 
அரமதிக்்கபா்கவும வியட்நபாமில் 
் ் பா ர  நிறுத் த த்தி ற்கு  கு ைல் 
ச்கபாடுத்தபார. 1966 ் யணத்தில் முதல் 
முரறயபா்க  அைர  டபாக்டர . 
மபாரட்டின் லூதர கிங் ெூனியரை 
சந்தித்தபார. திக் நியபாட் ேபானின் 
முயற்சி்களபாலும ச்கபாள்ர்க்களபாலும 

நியபாட் ேபான்.

1970்களில் அரமதியபா்க ைபாழ்தல் 
மற்றும மனவிழிபபுநிரல குறித்து 
நிரறய ்கற்பிக்்கவும எழுதவும 
ச த பா ட ங் கி ன பா ர .  ் பா ரீ ஸி ல் 
சபார்்பான் ்ல்்கரலக்்கை்கத்தில் 
்வுத்த விரிவுரையபாளைபா்கவும 
ஆய்ைபாளைபா்கவும இருந்த ்்பாது 
ஸ வீ ட்  ச ் பா ட் ்ட ட் ்ட பா 
்கமயூனிட்டிரய உருைபாக்கினபார. 
1982 ஆம ஆண்டு சதன் ்மற்கு 
பிைபான்ஸில் ’பிளம வில்்லஜ்’ என்ற 
் வு த் த  ம ட பா ல ய த் ரத 
உருைபாக்கினபார. இருநூறுக்கும 
்மற்்ட்ட பிக்கு்கள் மற்றும 
ஆண்டு்தபாறும சுமபார ஒரு லட்சம 
்பாரரையபாளர்க்ளபாடு  ்மற்கின் 
மி்கப ச்ரிய ் வுத்த மடபாலயமபா்க 
பிளம வில்்லஜ் சசயல்்டுகிறது. 
மனவிழிபபுநிரல்யபாடு ைபாழும 

குைப்த்தில் ஆழ்ந்தனர. திக் நியபாட் 
ே பா ன்  இ ை ண் ரட யு ம 
்தரந்சதடுத்தபார. தியபானத்ரதயும 
ர்கவிடபாமல் ்ரிதவித்திருந்த 
மக்்களுக்கு உதவிட ஓடினபார. 
அ ை ை து  ்க ண் டு பி டி ப ் பா ன 
‘சசயலபாக்்க ்வுத்தத்ரத (Engaged 
Buddhism) அப்டித்தபான் உருைபானது. 
தனது ’ ஒரு சநருபபுக் ்கடலில் 
தபாமரை’ (Lotus in a sea of fire) 
புத்த்கத்தில் இந்த ்தத்ரத அைர 
முதன் முதலபா்க ் யன்்டுத்தினபார. 
அப்்பாதிலிருந்து திக் நியபாட் 
ேபான் தனது ைபாழ்க்ர்கரய சமூ்கம 
மற்றும தனி மனிதர்கரள ்ண் 
்டுத்தும உள்நிரல மபாற்றத்திற்்கபா்க 
அரப்ணித்தபார.

1961 ஆம ஆண்டு பிரின்ஸடன் 
மற்றும ச்கபாலமபியபா ்ல்்கரலக் 
்கை்கங்்களில் ் யிற்றுவிக்்கவும (com-
parative religion) ் வுத்தத்தில் ஆய்வு 
சசய்யவும அசமரிக்்கபா சசன்றபார. 
அ க் ்க பால ்கட்டத்தில்  ்வுத் த 
சநறி்களபான சமபாதபானம மற்றும 
்கருரணயின் அடிப்ரடயிலபான 
ஸகூல் ஆப யூத் அண்ட் ் சபாஷியல் 

ஈரக்்கப்ட்ட கிங் அரமதிக்்கபான 
்நபா்ல் ்ரிரச அைருக்கு ைைங்்க 
்ைண்டுசமன ்ரிந்துரைத்தபார. 
்்பாருக்ச்கதிைபான திக் நியபாட் 
ேபானின் சசயல்்பாடு்கரளத் 
சதபாடரந்து அைர தங்்களது 
நபாட்டிற்குள் ைை சதற்கு மற்றும 
ைடக்கு வியட்நபாம அைசு்கள் தரட 
விதித்தன. 39 ஆண்டு்கள் நீண்ட 
சைளி்யற்றத்தில் ரைக்்கப்ட்டபார 
நியபாட் ேபான்.

ஆனபால் இந்த தரட திக் நியபாட் 
ேபானின் ச சயல்் பாடு ்கரள 
த டு த் துவிடவில்ரல .  அ தன் 
பின்ன்ை அைர உல்கம முழுைதும 
்யணிக்்கத் சதபாடங்கினபார . 
அரமதிரயயும ச்்கபாதைத்து 
ைத்ரதயும ்ைபபுரை சசய்ைது, 
வியட்நபாம ்்பாரை முடிவுக்குக் 
ச்கபாண்டு ைை ்மற்குல்க தரலைர 
்களுடன் உரையபாடுைது, 1969 ஆம 
ஆண்டு நரடச்ற்ற  ்பாரீஸ 
அரமதிப ்்சசுைபாரத்ரதயில் 
்வுத்த தூதுக் குழுவிற்கு தரலரம 
ை கி த் த து  எ ன  தீ வி ை 
சசயற்்பாட்டபாளைபா்க மபாறினபார 

்கரலரய இங்கிருந்்த திக் நியபாட் 
ேபான் உலகுக்கு ் ைபபுரை சசய்தபார.

எல்லபா ையதினருக்கும பிளம 
வி ல் ்ல ஜி ல்  ் யி ற் சி 
ச்கபாடுக்்கப்டுகிறது. நரட்யிற்சி 
தியபானம, அமரநிரல தியபானம, 
உண்ணுமநிரல தியபானம, முழு 
ஓய்வு, ்ைரலநிரல தியபானம 
மற்றும மன விழிபபு நிரல்யபாடு 
நிறுத்துதல், புன்னர்கத்தல் மற்றும 
மூசசுவிடுதல் ஆகிய ்யிற்சி்கள் 
இங்்்க ்கற்பிக்்கப்டுகின்றன. 
்ைரமயபான இந்த ் வுத்த சநறி்கரள 
திக் நியபாட் ேபான் எளிரமப்டுத்தி 
இக்்கபால்கட்டத்தின் சைபால்்கரள 
எ தி ர ச்க பா ள் ளு ம  ை ர ்க யி ல் 
ஆற்றல்மிக்்க  ஆயுதங்்களபா ்க 
தரலமுரற்களுக்கு ைைங்கினபார.

்கடந்த 20 ஆண்டு்களில் சுமபார 
ஒரு லட்சம ்்ர திக் நியபாட் 
ேபானின் உல்களபாவிய சநறிமுரற 
்களின்  நவீனக்  குறியீசடன 
அ ர ை க் ்க ப ் டு ம  ' ' ஐ ந் து 
மனவிழிபபுநிரல ்யிற்சி்கரள’’ 
பின்்ற்றுைசதன உறுதிசயடுத்துள் 

தியொனம் என�து இச்ைமூ்கத்திலிருநது ேபபித்து விலகியிருப�ேற்்கொன வழியல்ல, ஆனொல் நம்சம நொம் 
உணரநது இச்ைமூ்கத்திற்கு �யன�டும் வச்கயில் நம்சம மொற்றிக் ் ்கொளவேற்்கொன ்கருவி என�சே ேன 

வொழ்நொள முழுவதும் த�ொதித்து அவவழியிதலதய வொழ்நதும் ்கொடடியவர திக் நியொட ஹொன. 
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ளனர. விழித்சதழு (Wake Up) என்ற 
ச்யரில்  ஓர  அரமபர்த் 
சதபாடங்கி ஆயிைக்்கணக்்கபான 
இரளஞர்கரள மனவிழிபபுநிரல 
ைபாழ்வியலுக்கு ்ைக்கினபார . 
சரை்தச அளவில் விழித்சதழு 
் ள் ளி ்க ர ள த்  ச த பா ட ங் கி 
ஐ்ைபாப்பா, அசமரிக்்கபா மற்றும 
ஆசிய  ்ள்ளி்களில்  உள்ள 
ஆசிரியர்களுக்கு ்யிற்சியளிக்கும 
திட்டங்்கரள முன்சனடுத்தபார.

திக் நியபாட் ேபானின் சிறபபு்கள் 
இத்னபாடு முடியவில்ரல. அைர 
ஒரு மபாச்ரும ்கவிஞர, ்கரலஞர. 
மனவிழிபபுநிரல குறித்த சிறு 
ை பா க் கி ய ங் ்க ர ள  ் ல் ்ை று 
ைடிைங்்களில் எழுதுைதில் (Callig-
raphy) அைர ்தரந்தைர. அைைது 
இந்த ்ரடபபு்கள் 2010 ஆம 
ஆண்டு முதல் ேபாங் ்கபாங் , 
ரதைபான், ்கனடபா, செரமனி, 
பிைபான்ஸ மற்றும நியூயபாரக்கில் 
்கண்்கபாட்சிக்கு ரைக்்கப்டுகின்றன. 
்கடந்த தசபாபதத்தில் ்கலி்்பாரனியபா, 
நியூயபாரக், வியட்நபாம, ்பாரீஸ, 
ே பா ங் ்க பா ங் ,  த பா ய் ல பா ந் து , 
மிஸஸிஸிபபி மற்றும ஆஸதி்ைலி 
்யவில் ்வுத்த மடபாலயங்்கரள 
நி று வி யு ள் ள பா ர .  த வி ை , 
ஐ்ைபாப்பாவின் முதல் ் யன்்பாட்டு 
்வுத்த நிறுைனத்ரத (Institute of 
Applied Buddhism) செரமனியில் 
சதபாடங்கினபார.

பிளம வில்்லஜ் சிறபபு தியபான 
ைகுபபு்கரள ைரத்த்கர்கள் , 
ஆசிரியர்கள் ,  குடும்ங்்கள் , 
சு்க பாத பா ைப  ்ணியபாளர்கள் , 
ர ச க் ்்க பா ச த ை பிஸட்டு ்கள் , 
அைசியல்ைபாதி்கள், ் ்பார வீைர்கள் 
ம ற் று ம  இ ர ள ஞ ர ்க ளு க் கு 
ைைங்குகிறது. இஸ்ைலியர்கள் 
மற்றும ்பாலஸதீனியர்கள் சிறபபு 
ைகுபபு்கள் நடத்தப்டுகின்றன. 
ஒவசைபாரு ஆண்டும சுமபார 75,000 
்்ர பிளம வில்்லஜின் பிக்கு 
ம ற் று ம  பி க் கு னி ்க ளி ன் 
்யிற்சி்களபால் ் யனரடகின்றனர.

்கடந்த சில ஆண்டு்களபா்க 
அசமரிக்்க ்கபாங்கிைஸ உறுபபினர, 
ஐ்ைபாபபிய, அயரலபாந்து, இந்திய 
மற்றும தபாய்லபாந்து நபாடபாளுமன்ற 
உ று ப பி ன ர ்க ளு க் கு 
மனவிழிபபுநிரல நி்கழ்சசி்கரள 
நடத்தினபார திக் நியபாட் ேபான். 
சமல்்்பாரனில் உள்ள மதங்்களுக் 
்கபான உல்க ் பாைபாளுமன்றம மற்றும 
்பாரீஸில் உள்ள யுசனஸ்்கபா 
ஆகியைற்றில் ைன்முரற, ்்பார, 
மற்றும உல்க சைப்மயமபாதலுக்கு 
எதிைபா்க குறிபபிட்ட நடைடிக்ர்க 
்கள் எடுக்்கக் ்்கபாரி உரை்கள் 
நி்கழ்த்தினபார. 2013 ஆம ஆண்டு 
கூகுள், உல்க ைங்கி, ேபாரைரடு 
மருத்துைப ் ள்ளி்களில் மனவிழிபபு 
நிரல நி்கழ்சசி்கரள நடத்தினபார. 
இதுைரை ்கவித்துைமபான சமபாழி 

நரடயில் உல்க ைபாச்கர்கரள 
ம ய க் கி ய  1 3 0  நூ ல் ்க ர ள 
எழுதியுள்ளபார. ஒவசைபான்றும 
ந ல் ை பா ழ் க்ர்க க் ்க பா ன  ஒ ரு 
ச்பாக்கிஷம என்றபால் மிர்கயல்ல.

நைம்ர 11, 2014 இல் தனது 88 
ைது பிறந்தநபாரள நிரறவு சசய்த 
ஒ்ை மபாதத்தில் ்க்்கைபாதத்தபால் 
்பாதிக்்கப்ட்டு ்்ச முடியபாத 
நிரலக்குத் தள்ளப்ட்டபார . 
அைைது ைலது ்க்்க  உடல் 
முழுைதுமபா்க சசயலிைந்தது . 
ஆனபாலும தனது இரடவிடபாத 
தமம ்சரைரயத் சதபாடரந்தபார. 
தனது இறுதி நபாட்்கரள தபான் 
பிக்குைபா்க நியமிக்்கப்ட்ட டூ ஹியூ 
்வுத்தக்  ்்கபாயிலில் ்கழிக்்க 
விருமபியதன் அடிப்ரடயில் 
அைர 40 ஆண்டு்களுக்குப பின்னர 
2018 ஆண்டு வியட்நபாமிற்குள் 
அனுமதிக்்கப்ட்டபார.

தி ய பா ன ம  எ ன் ் து 
இசசமூ்கத்திலிருந்து தபபித்து 
விலகியிருப்தற்்கபான ைழியல்ல, 
ஆனபால் நமரம நபாம உணரந்து 
இசசமூ்கத்திற்கு ்யன்்டும 
ைர்கயில்  ந மரம  ம பா ற் றி க் 
ச்கபாள்ைதற்்கபான ்கருவி என்்ரத 
தன் ைபாழ்நபாள் முழுைதும ் ்பாதித்து 
அவைழியி்ல்ய ைபாழ்ந்தும 
்கபாட்டியைர திக் நியபாட் ேபான். 
‘உள்ளரத உள்ள்டி ்பாரத்தல்’ 
எ ன் ் ் த பா டு  ‘ ் பா ர த் த த ன் 
அடிப்ரடயில் சசயலபாற்றுதல்’ 
என்்்த திக் நியபாட் ேபான் 
்கற்பித்த ்பாடம. ைன்முரறரய 
்பாரத்தபால் அங்்்க சமபாதபானத்ரத 
சசயல்்டுத்தவும, சைறுபர் 
்பாரத்தபால் ச்்கபாதைத்துைத்ரத 
சசயல்்டுத்தவும, ்்கபா்த்ரத 
் பா ர த் த பா ல்  அ ன் ர் 
சசயல்்டுத்தவும ்கைரல, ் தற்றம, 
்யத்ரத ்பாரத்தபால் அரமதிரய 
சசயல்்டுத்தவும திக் நியபாட் 
ேபான் ்ைக்கினபார. உலர்கத் 
தூய்ரமப்டுத்த இசசசயல்்பாடு 
்கரள அைர மனித சமூ்கத்திற்கு 
்ரிசளித்து விரடச்ற்றிருக்கிறபார 
இந்த மபாமனிதர. மனித சமூ்கம தன் 
து ய ை ங் ்க ளி லி ரு ந் து  ம ன 
விழிப்ரடயட்டும.

பமத்ைொ.
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மறறவமர ோதிக்கிறது
ஒரு ைமயம் முல்லொ ் ேரு வழிதய ் ைனறு ் ்கொண்டிருநே த�ொது, ஒரு வீடடின 

கூச்ரதமல் தவசல ் ையது ் ்கொண்டிருநே ஒருவர ேவறி முல்லொவின தமல் விழதவ, 
அவருக்கு எநேக் ்கொயமும் ஏற்�்டொமல் முல்லொவுக்கு  மொத்தி்ரம் ்�ரும் ்கொயம் 
ஏற்�ட்டது.

உ்டதன முல்லொசவ மருத்துவமசனக்கு அசழத்துப த�ொனொர்கள. முல்லொவின 
சீ்டர்கள, இச்்ையதிசய அறிநது, மருத்துவமசனக்குச் ் ைனறு, ேசலயில் ் �ரிய 
்கடத்டொடு �டுத்திருநே முல்லொசவக் ்கண்்டனர.

ஒரு சீ்டன முல்லொசவப �ொரத்து, ‘‘முல்லொ, உங்களுக்குக் ்கொயம் ஏற்�டுத்திய 
இநே நி்கழ்ச்சியிலிருநது நீங்கள அறிநேது எனன?’’ எனறு த்கட்டொன.

அேற்கு முல்லொ, "கூச்ர தமலிருநது யொத்ரொ ஒருவர ேவறி விழுநே ் ையலொல், 
விழுநேவருக்குக் ்கொயம் ஏற்�்டொமல் எனக்குக் ்கொயம் ஏற்�டடு நொன மருத்துவமசனயில் 
கி்டக்கிதறன. இதிலிருநது நொன அறிநே �ொ்டம்; ’ஒருவர  ்ையயும் ்ையலின 
�யசன அவத்ர அனு�விக்்க தவண்டும்’ எனனும் �சழய நம்பிக்ச்க முற்றிலும் 
ைரியொனேல்ல. எனனுச்டய ்ையலின �யன, மற்றவச்ர இனனுதம அதி்கமொ்க 
�ொதிக்கிறது என�தே முற்றிலுமொன உண்சமயொகும்’’ எனறொர.

 முல்ொவின் பவடிக்ம்கக் ்கம்்கள்

இமசக்கு  விமெ  உண்டா?
 இசைக் ்கசலசய நனகு அறிநது ்்கொளளை 

விரும்பிய முல்லொ, ஊரிதல சிறநே வித்துவொன எனறு 
்�யர ்�ற்ற ஒருவச்ரத் தேடிச் ்ைனறு, ``ஐயொ, நொன 
இசை ்கற்்க விரும்புகிதறன. அேற்கு எவவளைவு ்கட்டணம்?’’ 
எனறு த்கட்டொர.

 முேல் மொேம் ஐநது ்�ொற்்கொசு்கள, பினனர 
இ்ரண்்டொம் மொேத்திலிருநது ஒரு ்�ொற்்கொசுேொன 
்கட்டணமொகும் எனறு அவர முல்லொவி்டம் ் ைொனனொர.

 அசேக் த்கட்ட முல்லொ, ``எனனி்டம் ஒரு 
்�ொற்்கொசு மடடுதம இருப�ேொல், அசே வொஙகிக் ் ்கொண்டு 
இ்ரண்்டொம் மொேப �ொ்டத்திலிருநது ்கற்றுத் ேொருங்கள” 
எனறு ் ைொனனொர.

 மு ல் ல ொ வின  � தி ல ொ ல்  வி த் து வ ொ ன 
அதிரச்சியுற்றொர. மறு ்கணதம ேன ேவசற உணரநது, 
``ைரி, நொசளையிலிருநது வகுபபுக்கு வொருங்கள, ்கட்டணம் 
ஏதும் தவண்்டொம்” எனறொர.  அதேொடு ``இசைசய 
உங்களுக்கு மடடுமல்ல, இனி அசனவருக்குதம 
இலவைமொ்க ்கற்றுத் ே்ரப த�ொகிதறன. ் ைொல்லபத�ொனொல் 
என இசை கூ்ட எனக்கு இசறவனின ஓர இலவைக் 
்்கொச்ட ேொதன! நொன யொர �ணம் வசூலிக்்க,” எனறொர  
அநே வித்துவொன.
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விடை 2ம் பக்கம் பாரக்க...

இந் பேரிய ேடததிறகுள் வடிவங்்கள்  
a மறறும் b  எத்மே முமற இடம் 
பேறறுள்ளே என்று ்கண்டுபிடியுங்்கள் 

கீபே ப்காடுக்்கப்ேட்டுள்ள நான்கு 
வடிவங்்களில் ப்கள்விக்குறி உள்ள 
இடததில் எந் வடிவம் இடம் பேறும்? 

1 2
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