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காதலர் தினம்!
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புதிர்களுக்கான விடைகள்
1
d: ஒவ்வொரு வரிசையில் இரண்டு
வெள்ளை நட்சத்திரங்களும் ஒரு
மஞ்சள் நட்சத்திரமும் உள்ளது.
அதே ப�ோல ஒவ்வொரு
வரிசையிலும் ஒரு வட்டமிடப்பட்ட
நட்சத்திரமும் இருக்கிறது.
ஒவ்வொரு வரிசையிலும் சிவப்பு மற்றும் நீல
நிறத்தில் அரை வட்டங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
இந்த வட்டங்கள் 0 டிகிரி, 90 டிகிரி, 180 டிகிரி
என்ற அளவில் ஒவ்வொரு வரிசையிலும்
திரும்பியுள்ளன. இதனடிப்படையில் கேள்விக்குறி
உள்ள இடத்தில் வர வேண்டிய வடிவத்தில்
வட்டமிடப்பட்ட வெள்ளை நட்சத்திரம் 90 டிகிரி
திரும்பி இருக்க வேண்டும்.
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a ஆறுமுறையும் b ஒரு முறையும் இடம்
பெறுகின்றன.
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ஆசிரியர் பக்கம்

இவ்வாண்டு எப்படி?
ப�ோராட்டமா? பயணமா?
இ

க்கொர�ோனா பேரிடர் காலத்தில் நாம்
சந்தித்துவரும் இன்னல்களை எல்லாம் மீறி, நாம்
நம் மானிட வாழ்க்கையை அடிப்படையில் எப்படி
புரிந்துக் க�ொள்கிற�ோம் என்பது மிகவும் முக்கியமானது.
வாழ்க்கை என்பது ஒரு ப�ோராட்டம் என்று சிலர்
வாதிடுகின்றனர். வாழ்க்கை ஒரு ப�ோர்க்களம் என்றும்
சி ல ர் பி ற ரை எ ச்ச ரி க் கி ன ்ற ன ர் . ` வ ாழ்க்கை
அருமையானது, இனிதானது. இங்கு நல்லதே
நடக்கும். நேர்மறையான ந�ோக்குநிலை ஒன்றிலிருந்து
ஆழ்ந்த நம்பிக்கையுடன் வாழ்வை ந�ோக்கினால்,
மென்மேலும் நல்லதே நடக்கும் என்று கூறுபவர்களை
எல்லாம் நம்பிவிடாதீர்கள்’, என்பதும் இவர்களின்
வாதம்.
மேற ்க ண ்ட அ வ ந ம் பி க்கை த �ோ ய ்ந்த
கண்ண ோ ட ்ட ம் ம ா த் தி ரமே வ ா ழ் வு எ ன் னு ம்
எதார்த்தத்தை பிரதிபலிப்பதாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல்
வாழ்க்கையை நேர்மறையான க�ோணத்திலிருந்து
ந�ோக்கி, அன்றாட வாழ்வில் அச்சமின்றி செயல்படும்
நம்பிக்கைவாதிகள் எண்ணற்றோரை இப்பேரிடர்
காலத்திலும் நாம் காணமுடிகிறது. அவநம்பிக்கை
வாதம் என்பது ஒரு மிகைப்படுத்தல் மட்டுமே. நமது
கடந்தகால அனுபவங்களின் ஊடாக ந�ோக்கினால்
இது புரிந்துவிடும். நமக்கு நேரிடப் ப�ோகிறது
என்றெண்ணி நாம் பயந்து க�ொண்டிருந்த எண்ணற்ற
த�ோல்விகள், துயரங்கள், துரதிர்ஷ்டங்கள் இவற்றில்
த�ொண்ணூறு சதவீதம் நம்மில் யாருடைய வாழ்விலும்
நே ர ்ந்த தி ல்லை எ ன ்ப த ே நி த ர ்ச ன ம் . ந ா ம்
நேர்மறையாக எண்ண வேண்டும். நமக்கு நிஜவாழ்வில்
தீயதை விட நல்லதே அதிகம் நேர்கிறது என்கிற
பகுத்தறிவு சார்ந்த துணிவுடன் நாம் செயல்பட
வே ண் டு ம் எ ன் று ந ம் பி க்கை வ ா தி கள்
வலியுறுத்துகின்றனர்.
எ தா ர ்த்த வ ாத ம் எ ன ்றெ ண் ணி வீ ண்
அ வ ந ம் பி க்கை யி ல் மூ ழ் கி ப ்போய் , ம னி த
வாழ்க்கையை ஒரு ப�ோராட்டம் என்றோ ஓயாத ப�ோர்
என்றோ விளங்கிக் க�ொள்ளக் கூடாது. நம் வாழ்வு

ஓர் இனிய பயணம். இடையிடையே வரும் மேடு
பள்ளங்களாக பல்வேறு சிரமங்களும் இழப்புகளும்
நம்மை ப�ோட்டுலுக்கினாலும் அரியத�ோர் பயணமே
இவ்வாழ்க்கை. பிறப்பு என்னும் ஒரு முக்கிய
புள்ளியிலிருந்து மறைவு என்னும் மற்றொரு முக்கிய
பு ள் ளி வ ரை , மெல்ல அ வ ர வ ர் இ ஷ ்ட ப ்ப டி
அசைந்தாடிய�ோ அவசரகதியில் நடைபயின்றோ
பல்வேறு இடம், காலம் இவற்றின் ஊடாக முன்னகரும்
ஒரு முக்கிய பயணமே அது. பிறர�ோடும் கைக�ோர்த்து
நடந்து, அவர்களுக்கு உற்ற வழித்துணையாகிட நாம்
ஒவ்வொருவரும் பயிற்சி பெறுவதும் இப்பயணத்தில்
அடக்கம்.
வாழ்க்கையை ஓர் ஆபத்தான யுத்தம் என்றோ
இடைவிடாத ப�ோர் என்றோ நம் கற்பனையிலே
உருவகித்துக் க�ொள்ள நேர்ந்தால் நாம் எதிர்கொள்ளும்
ஒவ்வொரு ப�ொறுப்பும் பிரச்சனையும் சவாலும்
நம்மை மிரள வைத்து விட முடியும். உள்ளுணர்விலே
ஒருவர் அவநம்பிக்கையைத் தழுவி நிற்பதா அல்லது
நம்பிக்கையை தன் அடிப்படை நிலைப்பாடாக
வாழ்விலே தேர்ந்து க�ொள்வதா என்பது அவரவர்
விருப்பம். நம்பிக்கை மிக்க ந�ோக்குநிலையே
வளர்ச்சிக்கும், வளமைக்கும், நிறைவுக்கும் உகந்தது
என்பது பல்வேறு ஆன்மீக மரபுகளுக்கும் உரிய ஒரு
நிலைபாடு.
நாம் ஒரு பிரம்மாண்டமான பயணக் கப்பலைப்
ப�ோல! ‘கடல் என்றாலே ஆபத்தானது; ஆழமானது;
அலை வீசும்; புயல் அடிக்கும்; நாம் மாட்டிக் க�ொண்டு
மூழ்கிவிடவே த�ொண்ணூறு சதவீத வாய்ப்பு உள்ளது’
என்று ஆரம்பத்திலிருந்தே இருண்ட மனங்கொண்டு
வெற்று எதார்த்தவாதம் பேசியபடி துறைமுகத்தின்
உள்ளேயே நமது கப்பல் கட்டுண்டு நின்றுவிட்டால்,
இழப்பு நமக்கே. துணிவும், தன்னம்பிக்கையும் மிக்க
புதுப்புது முயற்சிகளையும், பயணங்களையும்
மேற்கொள்வதன் மூலமே இந்த 2022-ல் நிறைவான
வளர்ச்சியையும் மனப்பக்குவத்தையும் ஆழ்ந்த
நிம்மதியையும் மகிழ்வையும் நாம் தேடிக் க�ொள்ள
முடியும்.

அன்புடன்

ஆ.அமிர்தராஜ்
ஆசிரியர்
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காதலர்
தினம்!
காதலர் தினத்தில் பூக்கள் அதிகம்
வாங்குபவர்கள்
ஆண்கள்
பெண்கள்

73%

27%

காதலர் தினத்தன்று,
ஆண்டு த�ோறும்

3.6 க�ோடி

இதய வடிவ சாக்லேட்
பாக்ஸ்கள்
விற்பனையாகின்றன

19ம் நூற்றாண்டில்
காதலர் தின ஸ்பெஷலாக
ஹார்ட் வடிவ சாக்லேட் பாக்ஸ்களை
அறிமுகப்படுத்தினார்

உலக அளவில் மிகப் பெரிய
க�ொண்டாட்டமாக இருக்கும்
காதலர் தினத்திற்கு,

ரிச்சர்ட் கேட்பரி

சவுதி அரேபியாவில்

தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
பிப்ரவரி 14 அன்று
தாஜ்மஹால் வாசலில்
மட்டும் விற்பனையாகும்
ர�ோஜாக்கள்

சுமார் 3.5 லட்சம்

காதலர் தினத்தில் மட்டும்

100ல் 78 பேர்

உலக அளவில் காதலர் தினத்தன்று
தன் காதலன் அல்லது காதலிக்கு
நாய் குட்டிகளைப் பரிசாக
வழங்குபவர்கள்:

ஐ லவ் யூ ச�ொல்லி
ப்ரப்போஸ் செய்கின்றனர்

3% பேர்
இந்தியாவில் ஒருவர்
காதல் பரிசுக்காகச்
செலவிடும் சராசரி
த�ொகை:

455 ரூபாய்

இது டிஜிட்டல் யுகம் என்ற
ப�ோதிலும் உலகம் முழுவதும்
காதலர் தின வாரத்தில் சுமார்

100 க�ோடி

வாழ்த்து அட்டைகள்
பரிமாறப்படுகின்றன.

காதலைச் ச�ொல்ல சிறந்த இடம்!
உலக அளவில் - பாரிஸ் (பிரான்ஸ்)
இந்திய அளவில் - ஷில்லாங் (மேகாலயா),
மல்வான் (மகாராஷ்டிரா)
த�ொகுப்பு: பிஜு ர�ோஷன்
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ஆஸ்கரில் இருளர்கள்!
சஞ்சனா முரளிதரன்

பெ

ரும்பாலான திரைப்படத்
தயாரிப்பாளர்கள் சினிமாவை ஒரு
"எஸ்கேபிசம்" என்று மீண்டும்,
மீ ண் டு ம் க ண் மூ டி த்த ன ம ாக
நிராகரித்தாலும், அவர்களில் ஒரு
சிலரே சினிமாவின் உலகத்தை
ம ா ற் று ம் ச ா த் தி ய க் கூ று களை
மி க ச ்ச ரி ய ாக உ ண ர் ந் து
பயன்படுத்தியுள்ளனர்.
இயக்குநர் த. செ. ஞானவேலின்
ஜ ெ ய் பீ ம் தி ர ை ப ்ப ட ம் ,
ப�ொழுதுப�ோக்கின் எல்லைகளைத்
தாண்டி, அதிகாரம், விடுதலை
மற்றும் அறிவ�ொளியைத் தேடும்
சவாலான வெளிக்குள் நுழைகிறது.
வெளியான முதல் நாளிலிருந்தே,
ஜெய்பீம் திரைப்படம் ரசிகர்கள்
மற்றும் விமர்சகர்களிடமிருந்து
பாராட்டுகளைப் பெற்று வந்தது.
ஆனால் 'உள்ளது உள்ளபடி' கூறிய

6

பிப்ரவரி, 2022

அதன் நேர்மைக்கும் நேர்த்திக்கும்
கி டைத்த அ ங் கீ கார ம ாக
இ த் தி ர ை ப ்ப ட ம் க�ோல்ட ன்
குள�ோப்ஸ் 2022 விருதிற்கு சிறந்த
ஆங்கிலம் அல்லாத வேற்று ம�ொழித்
திரைப்படப் பிரிவில் பரிந்துரை
ச ெய்ய ப ்ப ட் டு ள்ள து . மே லு ம்
ஆ ஸ ்கார் 2 0 2 2 க்கா ன சி ற ந்த
வெளிநாட்டுப் படங்களுக்கான
பரிந்துரை பட்டியலில் உள்ள 276
படங்களில் ஒன்றாக நுழைந்துள்ளது.

திரைப்படங்களுக்கான ரேட்டிங்கை
வழங்கும் IMDB யின் அதிகபட்ச
ரேட்டிங்கை பெற்ற முதல் இந்திய
தி ர ை ப ்ப ட ம ாக வு ம் ஜ ெ ய் பீ ம்
ஜ�ொலிக்கிறது. இதுவரை அதிகபட்ச
ரேட்டிங்கில் இருந்த ’த ஷஷாங்க்
ரிடம்ப்ஷன்’ (1994) மற்றும் ’த காட்
ஃ பா த ர் ’ ( 1 9 7 2 ) ஆ கி ய
திரைப்படங்களின் ரேட்டிங்கை
ஜெய்பீம் கடந்து சரித்திர சாதனை
படைத்திருக்கிறது.

ஜெய்பீம் திரைப்படத்தின் முதல்
காட்சி ஆஸ்கரின் அதிகாரப்பூர்வ
யூ ட் யூ ப் சே ன லி ல் இ ட ம்
பெ ற் றி ரு க் கி ற து . அ த ன் மூ ல ம்
பெருமைமிகு ஆஸ்கர் யூ ட்யூப்
சேனலில் இடம் பிடித்த முதல் தமிழ்
திரைப்படம் என்ற பெருமையும்
ஜ ெ ய் பீ ம் தி ர ை ப ்ப ட த் தி ற் கு
கி டை த் து ள்ள து . உ ல க

மனித உரிமை ஆர்வலர் மற்றும்
வழக்கறிஞர் கே.சந்துருவின் 1993
ஆம் ஆண்டு ஹேபியஸ் கார்பஸ்
ம னு வ ை அ டி ப ்படை ய ாக க்
க�ொ ண் டு உ ரு வாக ்க ப ்பட்ட
இத்திரைப்படம் தவறாக குற்றம்
சாட்டப்பட்டு, கைது செய்யப்பட்டு,
க�ொடூரமாக சித்ரவதையினால்
க�ொல்லப்பட்ட தன் கணவருக்கு
நீதி கேட்டுப் ப�ோராடும் இருளர்

பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த ஒரு
கர்ப்பிணிப் பெண்ணின் நீதிமன்ற
ப�ோராட்டத்தை வி வ ரி க் கி ற து .
இத்திரைப்படம் ஆழமான சாதியப்
பா கு பா டு களை
மு த ல்
காட்சியிலேயே அம்பலப்படுத்து
கிறது. பின்னர், நீதி அமைப்புகளை
சாட்சிக் கூண்டில் நிறுத்தி படம்
முழுவதும் கேள்வி எழுப்புகிறது.
சமூகத்தின் விளிம்பு நிலைகளில்
நலிந்து கிடக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட
சமூகத்தின் அவல நிலையைப் படம்
பி டி த் து க் கா ட் டு வ த ன் மூ ல ம்
ஜெய்பீம் கவனத்தை ம�ொத்தமாக
தன்வயப்படுத்திக் க�ொள்கிறது.
மன�ோரமா பத்திரிகையில் ஒரு
விமர்சகர் சரியாகச் சுட்டிக்காட்டிய
படி, ஜெய் பீம் கடந்த காலத்திலிருந்து
மிகவும் தேவைப்படும் திரைப்படம்,

இது வரும் ஆண்டுகளுக்கும் மிக
ப�ொருத்தமானதாக இருக்கும்.
இ வ ்வ ள வு மு க் கி ய த் து வம்
வாய்ந்த படமாக இருப்பதால்,
அ ரு ம் பு பப் ளி கே ஷ ன் ஸ்
நிறுவனத்துடன் இணைந்து த�ொன்
ப�ோஸ்கோ கலை மற்றும் அறிவியல்
க ல் லூ ரி யி ன்
வி ஷ ு வ ல்
கம்யூனிகேஷன் துறை, ஜெய்பீம்
திரைப்படத் திரையிடல் மற்றும்
க ல ந் து ர ை ய ா ட லை ஏ ற ் பா டு
செய்தது. அரும்பு பப்ளிகேஷன்ஸின்
ஆசிரியர் மற்றும் வெளியீட்டாளர்,
எ ழு த்தா ள ர் அ ரு ட்தந்தை .
அமிர்தராஜ் ஆர�ோக்கியம் மற்றும்
த�ொன் ப�ோஸ்கோ கலை மற்றும்
அறிவியல் கல்லூரியின் துணைத்
த லைவர் ம ற் று ம் நி ர ்வா கி
அ ரு ட்தந்தை . டே வி ட் ம ரி ய

செல்வம் ஆகிய�ோர் தலைமை
வகித்தனர். ஜனவரி 5, 2022 அன்று
க ல் லூ ரி யி ன் பை ச ெ ண் டி ன ரி
ஹா லி ல் இ த் தி ர ை யி ட ல்
நடைபெற்றது. படத்தின் இயக்குநர்
திரு. த.செ.ஞானவேல், முன்னாள்
ஐ.ஏ.எஸ் மற்றும் இந்திய பெண்ணிய
எ ழு த்தா ள ர் தி ரு ம தி . சி வகா மி
மற்றும் தமிழ்நாடு மாநில மகளிர்
ஆணையத்தின் தலைவி டாக்டர்.
கண்ணகி பாக்கியநாதன் ஆகிய�ோர்
க ல ந் து க�ொ ண் டு வி ழாவ ை
சிறப்பித்தனர்.
த�ொ ன்
ப�ோ ஸ ்கோ
இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் கம்யூனிகேஷன்
ஆர்ட்ஸ் இயக்குநர் அருட்தந்தை.
எ ர ்னஸ் ட் ர�ொ ச ா ரி ய�ோ
வரவேற்புரையாற்றினார், இதில்
இருளர் பழங்குடியினருடன் தனக்கு
உள்ள த�ொடர்பு குறித்து அவர்
பே சி ன ார் . எ ண் ணூ ரி ல் உ ள்ள
த�ொன் ப�ோஸ்கோ யூத் அனிமேஷன்
மை ய த் தி ன்
இ ய க் கு ன ர்
அ ரு ட்தந்தை . ஜா ன் கி றி ஸ் டி ,
இ ய க் கு ன ர ை ப் பாரா ட் டி
பே சு கை யி ல் , ’ ’ ஒ ரு மு த ல் ப ட
இயக்குனருக்கு தனது த�ொழில்
வாழ்க்கையின் த�ொடக்கத்திலேயே
இவ்வளவு விமர்சன ரீதியாகப்
பாராட்டத்தக ்க தீ வி ர ம ா ன
தி ர ை ப ்ப ட த்தை வழ ங் கு வ து
எ ளி த ா ன து அ ல்ல ' ' எ ன் று
கு றி ப் பி ட்டார் . அ ப ்ப டி ய�ொ ரு
படத்தை வழங்கிய இயக்குநர் த. செ.
ஞ ா ன வே லி ன் ரத்த த் தி லேயே
சமத்துவம் மற்றும் சமூக நீதியின்
உணர்வு கலந்திருக்க வேண்டும்
என்றார்.
தி ரு ம தி சி வகா மி ஐ . ஏ . எ ஸ்
அவர்களும் படத்திற்கு ஜெய்பீம்
எ ன் று த லைப் பி டு வ த ற் கு ம் ,
த லைப் பு க் கு
நி ய ா ய ம்
வழ ங் கி ய த ற் கு ம் இ ய க் கு ன ரி ன்
து ணி ச ்சலைப் பாரா ட் டி ன ார் .
இறுதியாகப் பேசிய அருட்தந்தை.
டேவிட் மரிய செல்வம், ''சிறப்பாக
த�ொ ட ங ்க ப ்பட்ட எ து வு மே
முழுமையடைந்துவிட்டதாகவே
அ ர ்த்தம் ' ' எ ன் று ஜ ெ ய் பீ ம்
திரைப்படத்தின் முதல் காட்சி
குறித்துப் பாராட்டினார்..
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க�ொண்ட து . அ ந்த வி ம ர ்ச ன ங்
களை யு ம் எ தி ர்ப் பு களை யு ம்
இ ய க் கு ந ர் எ ப ்ப டி எ டு த் து க்
க�ொண்டார் என்ற கேள்விக்கு,
’’எந்த ஒரு படைப்பிற்கும் அதன் மீது
வைக்கப்படும் விமர்சனங்களே
உயிர் க�ொடுக்கின்றன. படைப்
பாளிக்கும் பார்வையாளர்களுக்கும்
இ டையே ஆ ர�ோ க் கி ய ம ா ன
உரையாடலுக்கான ஒரு வெளி
எப்போதும் இருக்க வேண்டும்''
என்று இயக்குனர் விளக்கினார்.
மே லு ம் , ' ' இ ந்த பு னி த ம ா ன
வெ ளி த ா ன் ஒ ரு வ ரி ன் த வறை
அடையாளம் காணவும் உதவுகிறது
தவறான புரிதல்களை அகற்றவும்
வழிவகுக்கிறது'' என்றார்.
ம ா ண வ ர ்க ளி டையே
உரையாற்றிய இயக்குனர் த.செ.
ஞ ா ன வே ல் , த ன து க ல் லூ ரி
ந ாட ்க ளை நி னை வு கூ ர ்ந்தார் .
எ ப ்போ து மே மு க் கி ய த் து வம்
வாய்ந்த தி ர ை ப ்ப ட ங ்க ளை த்
தி ர ை யி டு ம் பார ம ்ப ரி ய த்தை க்
க�ொண்ட த�ொ ன் ப�ோ ஸ ்கோ
வளாகத்திற்கு தான் அதிக முறை
வந்திருப்பதையும், தனது ஆரம்ப
நாட்களில் இந்த நிறுவனம் எவ்வாறு
வ ழி கா ட் டி ய ாக இ ரு ந்த து
எ ன்பதை யு ம் நெ கி ழ் ச் சி ய�ோ டு
பகிர்ந்து க�ொண்டார்.
ஜெய்பீம் திரைப்படம் கடுமை
ய ா ன வி ம ர ்ச ன ங ்க ளை எ தி ர்
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இ ரு ள ர் பழ ங் கு டி யி ன ர ை
மே ம ்ப டு த் து ம்
ப ணி யி ல்
த�ொடர்ச்சியாக நடிகர் சூர்யாவின்
அகரம் அறக்கட்டளை செயலாற்றி
வருகிறது. இதனால், சூர்யாவில் 2டி
எண்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம்
இப்படத்தை தயாரிப்பது மிகவும்
ப�ொருத்தமாக இருக்கும் என்று
க ரு தி ய இ ய க் கு ன ர் அ த ற்காக
மட்டுமே சூர்யாவை அணுகியதாக
கூறினார். நீதிபதி கே. சந்துருவின்
காத்திரமான கதாபாத்திரத்தில்
நடிக்க சூர்யாவே முன் வந்ததாக
கு றி ப் பி ட்ட இ ய க் கு ன ர் ,
ஹீ ர�ோ யி ஸ ம் ச ா ர ்ந்த மு த ல்
கா ட் சி ய�ோ பு க ழு ர ை ச ா ர ்ந்த
பா ட ல ்க ள�ோ இ ல்லா த ஒ ரு

பா த் தி ர த் தி ல் ந டி க ்க மு ன்
வந்ததற்காக சூர்யாவை மனதார
பாராட்டினார்.
ஜ ெ ய் பீ ம் தி ர ை ப ்ப ட த் தி ல்
சூர்யாவின் வீட்டிற்கு வெளியே
உள்ள பாம்பு சிலை பற்றி ஒரு
ம ா ண வர் கேட்ட கே ள் வி க் கு
பதிலளித்த இயக்குனர், ’’நாங்கள்
பக ்க த் து வீ ட்டை பா ர ்க ்க வே
ப�ோயிருந்தோம். ஆனால் அது
அ வ ்வ ள வு தி ரு ப் தி கர ம ாக
இ ரு க ்க வி ல்லை . இ ந்த வீ டு ஓ ர்
ஆ ங் கி ல�ோ இ ந் தி ய ரு க் கு
ச�ொந்தமானது. அங்கே உள்ள
த�ோட்ட த் தி ல் பாம் பு சி லை
இ ரு ந்த து . அ து ம ட் டு ம ல்ல
விளாடிமிர் லெனின் சிலை பேப்பர்
வெயிட்டாக வைக்கப்பட்டிருந்தது.
இ ந்த கா ட் சி எ ங ்க ளு க ்கே
ஆச்சர்யத்தை தந்தது. ஜெய்பீம்
திரைப்படத்தின் கதை தனக்கான
இ ட த்தை யு ம் ந டி க ர ்க ளை யு ம்
தானே தேர்ந்தெடுத்துக் க�ொண்டது
என்றுதான் ச�ொல்ல வேண்டும்”
என்றார்.
ஐந்து மணிநேர திரையிடல்
மற்றும் கலந்துரையாடலில் தங்கள்
இருக்கைகளை விட்டு இம்மியும்
நகராமல் அமர்ந்திருந்த மாண
வர்கள், சிறப்பு விருந்தனர்களின்
வளமான அறிவுப் பகிர்தலால்
மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.

இந்தியாவை சீரழிக்கும்
ஏற்றத்தாழ்வும் ஏழ்மையும்
சுரேஷ் பால்

ஒரு அமெரிக்க டாலர் என்பது

இந்திய 74 ரூபாய்களுக்கு ச ம ம் .
இ ர ண் டு ட ா ல ர ்க ள் எ ன்றா ல்
ஏறக்குறைய 150 ரூபாய்கள். இது
என்ன திடீரென அமெரிக்க டாலர்
கணக்கு என்கிறீர்களா? விஷயம்
இருக்கின்றது. தினசரி ஒரு நபரால்
இ ர ண் டு ட ா ல ர் அ ல்ல து 1 5 0
ரூபாய்கள் சம்பாதிக்க முடியாத
அல்லது செலவழிக்க முடியாத
நிலையில் இருப்பவர்களை நாம்
வறுமை க�ோட்டுக்கு கீழ் உள்ளவர்கள்
என்று கூறுகின்றோம்.
ச மீ ப த் தி ய ஆ ய் வு க ளி ன்ப டி ,
இந்தியாவில் இவ்வாறு வறுமைக்
க�ோட்டுக்கு கீழே இருப்பவர்களின்
எண்ணிக்கை சுமார் 36 க�ோடி.
அ ப ்ப டி ய ா ன ா ல் இ ந் தி ய ா
ஏழ்மையான நாடா? இந்தியாவின்
பெரும் பணக்காரர்களில் ஒருவரான
அதானியின் சென்ற ஆண்டு தினசரி
வருமானம் 1000 க�ோடி ரூபாய்கள்.

150 ரூபாய் எங்கே? 1000 க�ோடி ரூபாய்
எ ங ்கே ? எ வ ்வ ள வு பெ ரி ய
ஏற்றத்தாழ்வு!
பணமும் இருக்கின்றது அதே
சமயம் மிகக் கடுமையான வறுமையும்
நி ல வு கி ன்ற து .
இ ந் தி ய ா
வளர்ச்சியடைந்த நாடுதான். ஆனால்
அந்த வளர்ச்சியானது எல்லோருக்கு
மானதாக இல்லை என்பதுதான்
கசப்பான உண்மை.
2 0 1 9 ல் ந ம ்மை த் த�ொ ற் றி ய
க�ோவிட் 19, அதைத் த�ொடர்ந்து
ஏ ற்பட்ட ப�ொ து மு ட க ்க ம்
இந்தியாவின் ப�ொருளாதாரத் தையே
முடக்கிப் ப�ோட்டுவிட்டது. பல
க�ோ டி
ம க ்க ள்
த ங ்க ள்
வாழ்வாதாரங்களை இழந்தார்கள்.
ப ல ல ட்சக ்க ண க்கான�ோ ரு க் கு
வேலை பறிப�ோனது. தேசிய உற்பத்தி
விகிதமும் சரிந்தது. வருமானம்
இல்லாத நிலையில் நடுத்தர மற்றும்
கீழ்தட்டு மக்கள் தாங்கள் சிறுகச்
சி று க சே மி த் து வ ை த் தி ரு ந்த

அனைத்து சேமிப்புகளையும் கரைக்க
வே ண் டி ய த ா யி ற் று . ப ல
ல ட்சக ்க ண க்கான�ோர் ந டு த்
தெ ரு வு க் கு த் த ள்ள ப ்பட்ட ன ர் .
வ று மை க் க�ோ ட் டி ற் கு கீ ழே
அ தி க ம ா ன இ ந் தி ய ர ்க ள்
தள்ளப்பட்டார்கள்.
ஆனால், இது இந்தியாவின்
ஒருபக்கம்தான். மறுபக்கத்தில் இதே
க�ோ வி ட் 1 9 பெ ரு ந்த ொ ற் று
வசதிபடைத்த பணக்காரர்களுக்கு
பெரும் லாபமாக அமைந்தது. பல
புதிய பணக்காரர்கள் உருவாகினர்.
1000 க�ோடிக்கும் அதிகமான ச�ொத்து
க�ொண்ட பெரும் பணக்காரர்களின்
எ ண் ணி க்கை 2 0 2 0 ல் 1 0 2 ஆ க
இருந்தது. அது க�ோவிட் த�ொற்று
காலத்தில் வளர்ந்து 2021ல் 142 ஆக
உயர்ந்தது.
ஒ ரு க ண க் கீ ட் டி ன்ப டி
இந்தியாவில் தற்போது உள்ள 100
சூப்பர் பணக்காரர்கள் தங்கள்
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முகேஷ் அம்பானி

அதானி
வருமானத்தில் ஒரு சிறு பகுதியை
ஒதுக்கினால் கூட இந்தியாவில்
உ ள்ள அ னைவ ரு க் கு ம் ஏ ழு
வருடங்கள் இலவசமாக அரசாங்க
காப்பீடு கிடைக்க வழியேற்படும்.
க�ோவிட் 19ல் இந்தியாவே ஏன்
உலகமே முடங்கிக் கிடந்தப�ோதும்
கூ ட 2 0 2 0 ல் 8 . 9 பி ல் லி ய ன்
அமெரிக்க டாலர் ஆக இருந்த
அதானியின் ச�ொத்து மதிப்பு ஒரே
வருடத்தில் 2021ல் 50.5 பில்லியன்
ட ா ல ர ்க ள ாக உ ய ர ்ந்த து .
இ ந் தி ய ா வி ன் ந ம ்பர் ஒ ன்
ப ண க்காரரா ன மு கே ஷ்
அம்பானியின் ச�ொத்தானது 36.8
பில்லியன் டாலரில் இருந்து ஒரே
வருடத்தில் இரண்டு மடங்காகி
2021ல் 85.5 பில்லியன் டாலர்களாக
உயர்ந்தது.
இன்னொருபுறம் த�ொழிலாளர்
கள் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை
உயர்த்தி நிர்ணயிக்க வேண்டும்
என பல ஆண்டுகளாக ப�ோராடி
வருகின்றனர். இருந்தாலும் இந்திய
அரசு இன்னமும் ரூபாய் 178ஐ
தான் குறைந்தபட்ச ஊதியமாக
நிர்ணயித்துள்ளது. பெரும்பாலான

10

பிப்ரவரி, 2022

இ ட ங ்க ளி ல் ப�ொ து மு ட க ்க ம்
ப�ோன்றவற்றை கா ட் டி இ ந்த
கு றைந்தபட்ச கூ லி யை க் கூ ட
க�ொடுப்பதில்லை. இதனால் பல
க�ோடி தினக் கூலித் த�ொழி லாளர்கள்
பாதிக்கப்பட்டனர்.
2020ல் நடந்த தற்கொலைகளில்
மு த லி ட த்தை பி டி த் தி ரு ப ்ப து
இத்தகைய கூலித் த�ொழிலாளர்
களின் மரணங்களே! அது மட்டு
ம ல்ல வேலை வா ய் ப் பி ன்மை
வேலையிருந் தாலும் ப�ோதுமான
ஊதியம் இல்லை என்கிற நிலையில்
சுமார் 6 க�ோடி பேர் என்கிற அளவில்
இருந்த ஏழைகளின் எண்ணிக்கை 14
க�ோடி பேர்களாக உயர்ந்து விட்டது.
ஆ க , க�ோ வி ட் 1 9 ல் அ தி கம்
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஏழைகளும்
கீழ்தட்டு மக்களும்தான்.
இந்தியாவில் ஏற்கனவே சாதிய
வே று பா டு க ள் த லை வி ரி த்தா டு
கின்றது. எனவே ப�ொருளாதாரத்தில்
பின்தங்கியிருப்பவர்களுக்கும் சாதிய
அ டு க் கி ல் கீ ழ் அ டு க் கு க ளி ல்
இருப்பவர்களுக்கும் அதிக த�ொடர்பு
உள்ளது. பெரும் செல்வந்தர்களாக
இருப்பவர்கள் ஆதிக்க சாதியினர்
மற்றும் அவர்களுக்கு அணுக்கமான
சாதியினருமாக உள்ளனர். வறுமைக்
க�ோட்டின் விளிம்புகளிலும் அதன்
கீழேயும் வாழ்பவர்களில் பெரும்
பா ல ான�ோர் த ாழ்த்த ப ்பட்ட
ச ா தி யி ன ராக உ ள்ள நி லைமை
களையும் நாம் காண முடிகின்றது.

அதைப் ப�ோலவே இந்தியாவில்
ஆண் பெண் சமத்துவமின்மை மிக
அதிகமாக காணப்படுகின்றது.
விளைவாக ப�ொருளாதார பலம்
இ ல்லா த வ ர ்க ள ாக பல ்வே று
வி த ம ா ன வ ன் மு றைக ளு க் கு
ஆளாகிறவர்களாக பெண்கள்
இருந்து வருகின்றனர். ஏழைகளிலும்
ஏ ழ ை க ள ாக இ ரு ப ்பவ ர ்க ள்
இந்தியாவில் பெண்களே!.
இவர்கள் தவிர சமூகத்தின்
வி ளி ம் பு நி லை ம னி த ர ்க ள்
அனைவருமே ப�ொருளாதாரத்தில்
மிகவும் பின்தங்கியே உள்ளனர்.
வல்லரசு கனவு காண்பதெல்லாம்
சரிதான்… ஆனால் உலக நாடுகளின்
பார்வையில் இந்தியா இன்னமும்
மிக ஏழ்மை நிலவும் நாடாகவும்
ம�ோசமான ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிலவும்
நாடுகளில் ஒன்றாகவுமே காணப்
படுகிறது. தகவல் த�ொழில்நுட்பத்தில்
அறிவியலில் த�ொழிற்துறையில் நாம்
சாதித்திருக்கும் பல விஷயங்கள்
நமது ப�ொருளாதாரச் சூழலால்
அடிபட்டு ப�ோய்விடுகின்றன.
அண்மைக்கால இந்தியாவின்
ப�ொருளாதாரக் க�ொள்கையானது
மிகப் பெரிய கார்பரேட்டுகளின்
நலனுக்காக இயங்கி வருகின்றது.
இதன் விளைவாக இந்தியாவில்
ப ண க்கார ர ்க ளு ம் த னி ய ார்
நிறுவனங்களும் மிகப் பெரிதாக
வளர்கின்றனர். முன்பு குறிப்பிட்ட

பு ள் ளி வி வரங ்க ளி ன்ப டி
அவர்களின் லாபமானது பலநூறு
மடங்கு அதிகரித்துக் க�ொண்டே
ப�ோகின்றது. மறுபடியும் ஏழைகளின்
எ ண் ணி க்கை யு ம் அ தி க ரி த் து க்
க�ொண ்டே ப�ோ கி ன்ற து .
பணக்காரர்களின் நலன்களை
பா து கா க் கு ம் ப�ொ ரு ட் டு
அவர்களின் ச�ொத்து வரியைக் கூட
ரத்து செய்துவிட்டது இந்திய அரசு.
ம ா ற ாக ப�ொ து ம க ்க ள் மே ல்
மறைமுக வரிகளை திணிப்பதன்
மூ ல ம் அ ர சி ன் வ ரு வாயை
பெருக்கிக் க�ொள்கிறது. இதன்
வி ளைவாக ப�ொ ரு ட ்க ளி ன்
விலைகள் மிக அதிகமாகி உள்ளன.
ஏற்கெனவே வருவாய் குறைவால்
அ ல்ல து வ ரு வா ய் இ ல்லா ம ல்
து ன் பு று ம் ம க ்க ள் இ ன் னு ம்
அ தி க ம ா ன ஏ ழ்மை க் கு ள்
தள்ளப்படுகின்றனர்.
இந்திய அரசும் தேசிய உற்பத்தி
குறைவதால் அதன் நலத்திட்டங்
களுக்கு ஒதுக்கும் த�ொகைகளை
குறைத்து வருகின்றது. இதன்மூலம்
பயனடைந்து வரும் பெரும்பாலான
ப ய ன ா ள ர ்க ளு க் கு வா ய் ப் பு
மறுக்கப்படுகின்றது.
ப�ொது சுகாதாரத்தை எடுத்துக்
க�ொண்டால் இந்தியா அதற்காக
ஒதுக்கும் த�ொகை மிகவும் குறைவு.
இதன் காரணமாக பல்லாயிரக்
க ண க்கா ன ஆ ர ம ்ப சு கா த ார
நி லை ய ங ்க ள் ச ெ ய ல்ப ட ா ம ல்
கிடக்கின்றன. ஏழை எளிய மக்கள்
இத்தகைய சேவைகள் இல்லாததால்
தனியார் மருத்துவமனைகளை நாட
வேண்டியுள்ளது. காசுக்கு அஞ்சி
பலக�ோடி பேர் ந�ோயுடனேயே
வா ழ் ந் து வ ரு ம்
அ வ ல ம்
த�ொடர்கின்றது. ப�ோதிய சத்துணவு
இ ன்மை ம ரு த் து வ கவ னி ப் பு
இன்மை ப�ோன்ற பல நீண்டகால
விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றது.
உதாரணமாக ஓர்ஆதிக்க சாதி
பெண்ணின் சராசரி ஆயுட்காலம்
என்பது ஒரு தலித் பெண்ணின்
ஆயுட்காலத்தை விட 15 வருடங்கள்
அதிகமாக உள்ளது. ஓர் உயர்
சாதியினரின் ஆயுட்காலத்தோடு
ஒப்பிடுகையில் பழங்குடியினரின்
ஆயுட்காலம் நான்கு வருடங்கள்
குறைவாக உள்ளது. இஸ்லாமியர்
களுக்கு ஒரு வருடமும் தலித்துகளுக்கு

மூ ன் று வ ரு ட மு ம் கு றைவாக
உ ள்ள து . இ த ற் கு அ டி ப ்படை
ப�ொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுதான்.
வ ள ர்ச் சி க் கார ணி க ளி ல்
ஒ ன்றா ன க ல் வி யை எ டு த் து க்
க�ொண்டாலும் இதே நிலைதான்.
2014 த�ொடங்கி 2019 வரை வெறும்
3 சதவீதமே தேசிய வருவாயில்
இ ரு ந் து க ல் வி க் கு ஒ து க ்க ப்
படுகின்றது. அனைவருக்கும் கல்வி
எனும் க�ொள்கை இருந்தாலும்
அனைத்து குழந்தைகளும் கல்வி
கற்க கூடிய சூழல் இந்தியாவில்
இ ன்ன மு ம் ஏ ற்ப ட வி ல்லை .
இன்றைய மக்கள் த�ொகையில்
வெ று ம் 7 . 9 ச த வீ த பேரே
பட்டப்படிப்பு முடித்துள்ளனர்.
இதிலும் அதிகமான சதவீதத்தை
ஆ தி க ்க
ச ா தி யி ன ர்
கைப்பற்றியுள்ளனர்.

தற்போது பள்ளிகளும் கல்லூரி
களும் ஆன்லைன் வகுப்புகளை
நடத்துகின்றன. ஆனால் இந்த
டிஜிட்டல் த�ொழில்நுட்ப கல்வி
முறைக்குள் பெரும்பாலான கிராமம்
மற்றும் ஏழை மாணவர்களால் வர
முடியவில்லை. இதனால் கடந்த
இரு ஆண்டுகளில் தங்கள் படிப்பை
நிறுத்தியவர்கள் பல லட்சக்கணக்
கான�ோர் . இ வ ற் றி ல் அ தி கம்
பாதிக்கப்படுவது பெண் குழந்தை
களே. கடந்த இரு ஆண்டுகளில்
மு ன்னெ ப ்போதை யு ம் வி ட
அதிகமான அளவில் குழந்தைத்
தி ரு ம ண ங ்க ள் இ ந் தி ய ா வி ல்
நடந்தேறியுள்ளன. இன்னொருபுறம்
அரசே தனது பள்ளிகளை மூடி
வருகின்றது. 2019-20ல் மட்டும்
இ வ ்வா று 4 3 , 2 9 2 ப ள் ளி க ள்
மூடப்பட்டிருக்கின்றன.
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மதிய உணவு, இலவச கல்வி இவற்றை நம்பியிருக்கும்
குடும்பங்களின் மாணவர்களின் கனவுகளை சிதைக்கும் முயற்சி
இது. அமெரிக்காவில் 85 சதவீதம் மாணவர்கள் அரசுப்
பள்ளிகளில்தான் படிக்கின்றனர். இங்கிலாந்தில் 90 சதவீதம்,
ஜப்பானில�ோ இது 95 சதவீதம். ஆனால், இந்தியாவில் 45 சதவீத
மாணவர்கள்தான் அரசுப் பள்ளிகளில் பயில்கின்றனர். சரியான
வசதிகள், கட்டமைப்புகள் இல்லை ப�ோன்றவற்றை காரணம்
காட்டி பெரும்பாலான�ோர் தனியார் பள்ளிகளையே நாடுகின்றனர்.
இதனால் அரசுப் பள்ளிகள் என்றால் அது ஏழைகளுக்கானது
என்றாகி விட்டது. மறுபுறம் உயர்ரக தனியார் பள்ளிகளில்
ஏழைகளுக்கும் தாழ்த்தப்பட்ட சாதியினருக்கும் வாய்ப்பு
இல்லாமல் ப�ோய்விடுகின்றது. உயர்கல்வியின் நிலையை எடுத்துக்
க�ொண்டாலும் இதே நிலைதான். அரசு தனது ப�ொறுப்புகளைத்
துறந்து தனியாருக்கு கல்வியை தாரை வார்த்து வருகின்றது.
விளைவாக பணம் படைத்த ஆதிக்க சாதியினர் மட்டும் கல்வி
கற்க முடியும் என்கிற நிலை த�ொடர்கிறது.
இந்த சூழலில் நாம் என்ன செய்ய முடியும்? பணக்காரர்களுக்கு
சாதகமாகவும் ஏழைகளுக்கு பாதகமுமாக இருக்கும் இந்த
ப�ொருளாதார சமுதாய அமைப்பு முறை மாற்றப்பட வேண்டும்
என்பதில் மாற்றுக் கருத்துகள் இருக்க வாய்ப்பில்லை. இருப்பினும்
உடனடியாக இந்த அரசியல் ப�ொருளாதார கட்டமைப்பிற்கு
உள்ளேயே கூட சில விஷயங்களைச் செய்து நிலைமைகளை
ஓரளவுக்கு மாற்ற முடியும்.

12

பிப்ரவரி, 2022

உ த ார ண ம ாக த�ொ ழி ற் து றையை
ஊ க் கு வி த்த ல் எ ன் கி ற பெ ய ரி ல்
த�ொழிலதிபர்களுக்கு அதிக வரி சலுகைகள்
க�ொடுக்கப்படுகின்றன. ஒரு பெரும் த�ொழில்
நி று வ ன ம் க ட னி ல் மூ ழ் கி ன ா ல் அ ர சு
உதவிக்கரம் நீட்டி நஷ்டத்தில் இயங்கும் ஒரு
நிறுவனத்தை வாங்கிக் க�ொள்கிறது. அல்லது
அவர்களின் வங்கிக் கடன்களை தள்ளுபடி
செய்கின்றது. ஆனால், இத்தகைய செலவுகளை
ஈடுகட்ட ஏழை மற்றும் மத்திய தர வர்க்கத்தினர்
மீ து ஏ ரா ள ம ா ன ம றை மு க வ ரி களை
விதிக்கின்றது. இதை மாற்றி அதிக லாபத்தில்
இ ய ங் கு ம் த�ொ ழி ல் நி று வ ன ங ்க ளு க் கு ம்
த�ொழிலதிபர்களுக்கும் அவர்களின் ச�ொத்தின்
மீ து வ ரி வி தி க ்க மு டி யு ம் . இ ந் தி ய
பணக்காரர்களில் 10 சதவீத பேர் மீது ஒரு
சதவீதம் ச�ொத்துவரி விதித்தால்கூட வரும்
த�ொகையானது 8.7 லட்சம் க�ோடியாகும். இந்த
பணத்தை கல்வியிலும் ப�ொது சுகாதாரத்திற்கும்
மருத்துவ கட்டமைப்புகளுக்கும் அரசு செலவு
செய்ய முடியும். இந்த வரிவிதிப்பு சதவீதத்தை
சிறிது உயர்த்தினால் கூட இந்தியாவின்
வளர்ச்சிப் பணிகள் பலவற்றிற்கு இந்திய அரசு
செலவிட முடியும்.
இந்தியாவில் இன்று பல க�ோடி பேருக்கு
சமூக பாதுகாப்பு என்பது கிடையாது. அதை
அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும். வேலையே
இ ல்லையென்றா லு ம் வாழ்வ த ற்கா ன
அடிப்படை உத்திரவாதத்தை அரசு தர
வேண்டும். இதைய�ொட்டி த�ொழிலாளர்
நலன்கள் பாதுகாக்கப்படும் சட்டங்கள்
இயற்றப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.
ம றை மு க வ ரி களை கு றை ப ்ப து ம ற் று ம்
நீக்குவதன் மூலம் ப�ொருட்களின் விலையை
கட்டுக்குள் வைக்க முடியும்.
மி க வு ம் அ டி ப ்படை ய ாக ச மூ க நீ தி
நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும். சமூக நீதி என்பது
அனைவருக்கும் சமமான வாய்ப்புகளும்
வசதிகளும் கிடைப்பதுதான். சாதி காரணமாக,
மதம் காரணமாக, பாலினம் மற்றும் ம�ொழி
காரணமாக வாய்ப்புகள் மறுக்கப்படக் கூடாது.
இ ந் தி ய ா ப�ோன்ற ஏ ற்றத்தா ழ் வு மி க ்க
சமுதாயத்தில் எல்லோரும் ஒன்று அல்ல.
எனவே, இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளை கணக்கில்
எ டு த் து க் க�ொண ்டே த ா ன் தி ட்டங ்க ள்
தீட்டப்பட வேண்டும்.
உலகத்திலேயே பெரிய சிலை எங்கள்
நாட்டில்தான் உள்ளது என்று பெருமையடித்துக்
க�ொள்வதை விடுத்து உலகிலேயே இங்கேதான்
மக்கள் அனைவரும் சமவாய்ப்புகள் பெற்று
மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறார்கள் என்கிற நிலை
ந�ோக்கி நகர்வோம்.

தச்சூர் ப�ோனேன்
வால் சுழற்றித் தலையாட்டி
புழுதி கிளப்பி
மந்தை ஒன்று நகர்ந்தது;
அரை அம்மணப் பிள்ளைகள் த�ொடர
நான் நடக்கையில் வந்து ம�ோதிய புழுதி
இதை மீண்டும் திரும்பிப் பார்க்கச் ச�ொன்னது:
வாலில் மனமட்டை கட்டி
விரட்டிப்போன வயது அது –
அப்போது
சேஷய்யர் வீட்டு வாசலில்
நான்கு பூவரசுகள் நின்றிருக்கும்
பூமிக்கும் விசிறியபடி.
கிளைகளில் த�ொங்கவும்,
அந்த இலைச் சுருட்டி
பீப்பி, பீப்பீ என்று
ஊதல் செய்யவும்
நிறையக் க�ோலிகள் கெலித்துவிட்டால்
ஒளித்து வைக்கவும்
அந்த மரங்கள் உடந்தை
வேர்கள் அவர்கள் வீட்டு முற்றம் வரை
நெளிந்து நெளிந்து ப�ோய்விட்டிருக்கும்
சேஷய்யர் மகள் திருமணத்திற்கு
மரங்களெல்லாம் மரச்சாமானாகியிருந்தது.
ஆசாரியின் கை வேலை
அற்புதம் தான்.
தெருவில் நுழைந்தால்
வாயேன் என்பதுப�ோல் அன்று நின்ற
அந்த மரங்களினின்று இல்லாமல்
இங்கே ஏதேத�ோ இருந்தென்ன?
தச்சூரில் அதிக நேரம் இருப்பதற்கில்லை.

- சா. அரங்க நாதன்
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சிறார் கதை

வி

ந�ோதமான அந்த சைக்கிள்
பெ ல் ச த்தம் கேட்ட து ம்
இன்பநிலவன் வெளியே எட்டிப்
பார்த்தான். அவன் அம்மாவும்
'என்ன இது புதிய சத்தமாக இருக்கு'
என வெளியே எட்டிப்பார்த்தார்.
தை ய ல்
எ ந் தி ரத்தை
தள்ளிக்கொண்டு ஒருவர் வீதியில்
தென்பட்டார். இன்பநிலவனின்
வீடு இருப்பது ஒரு முட்டுச்சந்தில்,
வீ ட் டி ற் கு வெ ளி யே சி ன்ன
பி ள்ளை ய ார் க�ோ வி லு ம் ஒ ரு
வேப்பமரமும் உள்ளது. நல்ல நிழல்
நிறைந்த பகுதி. ஆகவே இப்படி
சாலையில் வருபவர்கள் இங்கே
ஓய்வு எடுத்துக்கொள்வார்கள். தெரு
மு னை பி ள்ளை ய ார் க�ோ வி ல்
வா ச லி ல் ஒ ரு சி மெ ண் ட் க ல்
இ ரு க் கு ம் . தை ய ல் எ ந் தி ரத்தை
தள்ளிக் க�ொண்டு வந்தவர் அங்கே
அமர்ந்து க�ொண்டார். அவரைப்
பார்த்ததுமே இன்பநிலவனுக்கு ஒரு
ய�ோசனை த�ோன்றியது.
இ ன்ப நி ல வ னி ன் அ ம ்மா
வசந்தா, “அண்ணா, துணி எல்லாம்
தெச் சு த ரு வீ ங ்க ள ா ” எ ன
சமையலறை சன்னல் வழியாக குரல்
க�ொடுக்க, அந்த திசையைப் பார்த்து
மு க ம ல ர்ச் சி யு ட ன் ' ஆ ம ாம் ' ,
'ஆமாம்' என்று தலையாட்டினார்.
ஐந்து நிமிடத்தில் இன்பநிலவனும்
அ வ ன் அ ம ்மா வு ம் கை யி ல்
க�ொஞ்சம் துணியுடன் வெளியே
வந்தார்கள். அம்மாவின் ஆடைகள்,
அ ப ் பா வி ன் லு ங் கி , நி ல வ னி ன்
அண்டிராயர்கள் என கைவசம்
க�ொஞ்சம் வைத்திருந்தார்.
‘ இ ன் னு ம் வீ ட் டி ல் நி றை ய
இருக்கு ஆனால் வேலை எப்படி
செய்கின்றார் என்று பார்த்துவிட்டு
த ர ல ாம் ' எ ன் று க�ொஞ்ச ம ாக
எடுத்துவந்தார். தையல்காரருக்கு
ஐம்பது வயதிருக்கலாம். காலில்
செருப்பு இல்லை. காக்கி நிறத்தில்
கால்சட்டை அ ணி ந் தி ரு ந்தார் .
லுங்கிக்கு ஏற்ற நூலினை எடுத்து
ஊ சி யி ல் க�ோர் த் து கவ ன ம ாக
தைக ்க ஆ ரம் பி த்தார் . தை ய ல்
எந்திரத்திலேயே வைக்கும்படி ஒரு
சி ன்ன ப ்ளாஸ் டி க் இ ரு க்கை
இருந்தது. அதில் அமர்ந்துதான்
மிதித்தார்.
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டெய்லர்
மாமாவின்
கூலி
விழியன்

“ஏன்ணே, இப்படி மெஷின
தூக்கி சுத்தறீங்க, ஒரு இடத்துல
உட்கார்ந்து வேலை செய்யலாம்ல”
என்றார் நிலவனின் அம்மா.
அம்மாவையும் நிலவனையும்
பார் த் து பு ன்னகைத்தார்
“ வெச் சி ரு ந ்தேன்மா . இ ந்த
க�ொர�ோனா வந்த பிறகு எங்க
ஏ ரி ய ா வு ல எ ல ்ல ோ ரு க் கு ம்
ச�ோ த் து க ்கே வ ழி யி ல்லா ம
ப�ோயிடுச்சு. ப�ொழப்பே இல்லாம
பல மாசம் இருந்தாங்க. இதுல
புதுத்துணி, தையல் எல்லாம் எங்க.
அதான் சக்கரம் மாட்டி ஐயா
கிளம்பிட்டேன்” என்றார். அவர்
பேச்சில் ச�ோகம் இல்லை. ஒருவித
துள்ளலான மகிழ்ச்சி இருந்தது.
நிலவனின் நேரெதிர் வீட்டில்
இருந்து ஒரு குரல் “வசந்தா, தெருவுல

யார் வந்தாலும் வந்துட்ற. எந்த
ஊ ர ்ல இ ரு ந் து வராங ்க ள�ோ .
என்ன...” என்று ச�ொல்லிவிட்டு
ஜன்னலும் மூடிக்கொண்டது.
’மன்னிச்சிக்கோங்க’ என்று
பார்வையால் வருத்தம் கேட்டார்
நிலவன் அம்மா. 'அட பரவாயில்லை'
என்பது ப�ோலவும் 'இதெல்லாம்
பழகினதுதான்' என்பதுப�ோலவும்
ஒ ரு பா ர ்வை பா ர ்த்தார்
தையல்காரர். அவர் எந்திரத்தின்
முனையில் ஒரு வெள்ளை மூட்டை
இருந்தது. அதில் “உதவலாம்” என்று
எழுதி இருந்தது.
‘‘அங்கிள் அது என்ன” என்று
நிலவன் கேட்டான்.
“ நி ல வா , எ த்தனை மு றை
ச �ொல்ற து , கூ ப் பி டு ம ்போ து
மாமான்னு கூப்பிடுன்னு”
“சரிம்மா” என்றான் நிலவன்.
தையல்காரர் த�ொடர்ந்தார்.
“எங்க வீட்டுப் பக்கம் ஆதரவற்றோர்
இ ல்லம் ஒ ன் னு இ ரு க் கு .
அ வங ்க ளு க் கு ப�ோ ட் டு க ்க
துணிமணி இல்லை. நான் ப�ோற
இடத்துல யாராச்சும் வேண்டாத
துணிகளைக் க�ொடுத்தா அதை
க�ொஞ்சம் ஆல்டர் செய்து. தைச்சு
அ வங ்க ளு க் கு ந ல்லா து வச் சு
ஐயர்ன் செய்து புதுத்துணி ப�ோல
க�ொடுத்திடுவேன். நாமெல்லாம்
இருக்கோம்னு ஒரு நம்பிக்கையில
தான் அவங்க இருக்காங்க”.
வசந்தாவுக்கு இதைக் கேட்டதும்
' ல ப க் ' எ ன் று த�ொண்டை
கட்டிக்கொண்டது. அதே சமயம்
எ தி ர் வீ ட் டு ச ன்னலை யு ம் ஒ ரு
ம�ொறை ம�ொறைத்தார். எதுவும்
ச�ொல்லாமல் வீட்டிற்குள் சென்றார்.
இதுதான் சமயம் என்று நிலவன்,
“மாமா, நீங்க புது டிரஸ் எல்லாம்
தைப்பீங்களா?”
“ஓ. அருமையா”
“ ம ா ம ா , நீ ங ்க ந ல்லா
தைப்பீங்களா?”
“ஓ. கவலையே படவேண்டாம்”
“மாமா, மித்ரனுக்கு சட்டை
தைப்பீங்களா?”
“என்ன வயசு இருக்கும்?”

“அது தெரியலையே”
“உன் நண்பனா?”
“ஆமா”
“புதுத் துணி வெச்சிருக்கியா
தைக்க”
“இல்லியே”
“அச்சோ. சரி என்ன விசேஷம்.
ஏன் நண்பன் மேல அவ்ளோ பாசம்.
ப�ொறந்த நாள் வருதா?”
“இல்ல”
“எங்க இருக்கான் ச�ொல்லு,
அளவு பார்த்தாத்தான் சட்டை
தைக்க முடியும்”
“ப்ளூ கலர்ல தைக்கறீங்களா?”
அந்த நிறத்தில் துணி இருக்கா
என ய�ோசித்தார். அங்கும் இங்கும்
மீந்த துணிகள் இருக்கும்.
“ஓ”
“லைட் ப்ளூ ப�ோதும்”
“சரி. அவன் உன் உயரத்துக்கு
இருப்பானா?”
“இல்ல இல்ல”
“உன்னவிட சின்ன பையனா?”
“ஆமாம்”
“ கூ ட் டு வா
அ வனை .
வீட்டுக்குள்ள இருக்கானா?”
வாங ்க எ ன் கூ ட எ ன
அழைத்தான். காம்பவுண்டிற்கு
அருகே கருப்பும் வெள்ளையும்
க ல ந்த நி ற த் தி ல் ஒ ரு கு ட் டி
நாய்க்குட்டி அங்கே இருந்தது. 'வவ்'

“எங்க வீட்டுப்பக்கம்
ஆதரவற்றோர் இல்லம் ஒன்னு
இருக்கு. அவங்களுக்கு
ப�ோட்டுக்க துணிமணி இல்லை.
நான் ப�ோற இடத்துல
யாராச்சும் வேண்டாத
துணிகளைக் க�ொடுத்தா அதை
க�ொஞ்சம் ஆல்டர் செய்து.
தைச்சு அவங்களுக்கு நல்லா
துவச்சு ஐயர்ன் செய்து
புதுத்துணி ப�ோல
க�ொடுத்திடுவேன்.

'வவ்' என்று சன்னமாக நாய்க்குட்டி
கத்தியது.
“ஓ இவர்தான் மித்ரனா?”
“ ஆ ம ா . இ வ னு க் கு த்தா ன்
சட்டை வேணும். மழைக்கு எனக்கே
செம குளிர் குளிருது. பாவமில்ல
மித்ரன்”
“ஆமா. தைச்சிடுவ�ோம்”
“ஆனா..”
“ஆனா என்ன ஆனா அதே
லை ட்
ப் ளூ
க ல ர ்லயே
தெச்சிடுவ�ோம்”
“இல்ல மாமா..அது வந்து..”
அதற்குள் அம்மா வீட்டிற்குள்

இருந்து வந்தார். இரண்டு கட்டை
பைகளில் ஆடைகள் இருந்தன.
ஒ ன் றி ல் பி ரி க்கா த ஆ டைக ள் .
மற்றொன்றில் க�ொஞ்சம் பழைய
ஆடைகள். புத்தம் புதிய ஆடைகளை
அந்த “உதவலாம்” பையில் வைக்க
நிலவனிடம் க�ொடுத்தார். “இதை
ம ட் டு ம் தைச் சி டு ங ்க ண்ணா .
கிழிஞ்சிருக்கு” என்றார். “மகராசி.
நல்லா இருக்கணும். உதவலாம்னு
பை ய பா ர ்த்த து ம் எ த�ோ
குப்பைத்தொட்டி மாதிரி கழிச்சி
க ட் டு வாங ்க . நீ ங ்க பு து
ஆடைகளையே க�ொடுத்திருக்கீங்க..
அப்புறம் உன் புள்ளைய அம்சமா
வளர்த்திருக்க” என்று நெகிழ்ந்தார்.
ஆ டைகளை தைத்தார் .
இடையில் கைய�ோடு எடுத்துவந்த
ம தி ய உ ண வி னை யு ம் அ ங ்கே
உண்டார். தைத்த துணிகளுக்கு
கணக்கு ப�ோட்டு காசு க�ொடுத்தார்
நிலவன் அம்மா. க�ொஞ்ச நேரம்
காணாமல்போன நிலவன் திரும்ப
வந்தா ன் . “ நி ல வா ம ா ம ா வு க் கு
ட ாட்டா ச �ொ ல் லி ட் டு கே ட்
சாத்திகிட்டு உள்ள வா” என அம்மா
உள்ளே சென்றுவிட்டார்.
“மாமா...”
மி த்ர னு க் கு ச ட்டையை
நீட்டினார். நிலவனின் கண்களில்
அவ்வளவு மகிழ்ச்சி. அதுக்குள்ள
தைச் சி ட் டீ ங ்க ள ா எ ன்ற
அதிர்ச்சியும். தையல் எந்திரத்தில்
எல்லாம் எடுத்து வைத்து அங்கிருந்து
கிளம்ப தயாரானார்.
”மாமா.. அந்த சட்டைக்கு...”
எனச் ச�ொல்லி தன் பாக்கெட்டில்
கைவிட்டு நான்கு க�ோலிகுண்டுகளை
நீட்டினான். அவர் வேண்டாம்
எ ன் று வா ய் எ டு ப ்ப த ற் கு ள்
தை ய ல்கார ரி ன் பை யி ல்
ப�ோ ட் டு வி ட் டு வீ ட் டி ற் கு ள்
சென்றுவிட்டான்.
மன நிறைவுடனும் உற்சாகத்து
டனும் “டிரிங் டிரிங்” மணிய�ோசை
யுடன் அடுத்த தெருவிற்கு நகர்ந்தார்.
க�ோலிக்குண்டுகள் ஒன்றை ஒன்று
உ ர சு ம் ச த்தம் அ வ ரு க் கு
மெல்லிசையாக ஒலித்தது. மிகவும்
மதிப்பு வாய்ந்த தையற் கூலி.
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இலத்தீன் அமெரிக்க நாட�ோடிக் கதை
ந ா ன் உ ங ்க ளு க் கு ஒ ரு க டி த ம்
க�ொண்டு வந்திருக்கிறேன், இத�ோ
இதைப் படித்துப் பாருங்கள்" என்று
அ க ்க டி த த்தை அ வ னி ட ம்
க�ொ டு த்தா ன் . அ க ்க டி த த்தை
பெ ற் று க் க�ொண்ட ந ண்ப ன்
அக்கடிதத்தைப் பிரித்து வாசிக்க
ஆரம்பித்தான்.
அ க ்க டி த த் தி ல் " அ ன ் பா ன
ந ண்பரே , ந ம க் கி டை யி ல ா ன
ஒப்பந்தம் நினைவிருக்கிறதா? நான்
உங்களைப் பார்க்க விரும்புகிறேன்.
இ க் க டி த ம் க�ொ ண் டு வ ரு கி ற
மனிதனைப் பின் த�ொடருங்கள்.
மரணத்திற்குப் பிறகான வாழ்க்கை
இருக்கிறதா? இல்லையா? என்ற
கேள்வியின் அர்த்தம் அப்போது
உ ங ்க ளு க் கு
பு ரி யு ம் " எ ன் று
எழுதப்பட்டிருந்தது.

நிரந்தரத்தை ந�ோக்கிய
குதிரைப் பயணம்
அ

வ ர ்க ள் இ ரு வ ரு ம்
கு ழந்தைப் ப ரு வம் மு த லே
நண்பர்களாயிருந்தனர். பெரியவர்
களான பிறகு எப்போதாவது தான்
ச ந் தி த் து க் க�ொண்டா ர ்க ள் .
ஆயினும் அவர்கள் தமது நட்பைக்
கைவிடவில்லை.
கா ல ம் க ட ந் து ச ென்ற து .
ஒருமுறை ஒருவன் மற்றவனிடம்
ச�ொன்னான்; "நமக்கு வயதாக
த�ொ ட ங் கி வி ட்ட து . எ ப ்போ து
வே ண் டு ம ா ன ா லு ம் ந ாம்
இறந்துவிடுவ�ோம். அதனால் நாம்
ஒரு வேலை செய்வோம்" என்று
கூறினான்.
ம ற்றவ ன் உ ட னே " எ ன்ன
செய்வோம்" என்று கேட்டான்.
" ந ம் மி ல் ஒ ரு வர் இ ற ந்தா ல் ,
மரணத்திற்குப் பிறகான வாழ்கை
இருக்கிறதா? இல்லையா? என்று
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தெளிவுப்படுத்திக் க�ொண்டு அவன்,
பூ வு ல கி ல் இ ன் னு மே வா ழ் ந் து
க�ொண்டிருக்கிற மற்றவருக்கு ஒரு
செய்தி அனுப்ப வேண்டும். வாழ்ந்து
க�ொண்டிருக்கும் நண்பனுக்குச்
செய்தி எதுவும் கிடைக்கவில்லை
என்றால் மரணத்துடன் எல்லாம்
மு டி ந் து வி ட்டதெ ன் று அ வ ன்
முடிவு செய்துக�ொள்ள வேண்டும்"
என்று கூறினான்.
அப்படி கூறிவிட்டு இருவரும்
பிரிந்தார்கள். க�ொஞ்சம் வருடங்கள்
கழித்து அந்த இரு நண்பர்களில்
ஒருவன் வீட்டிற்குக் குதிரைமீது
ஒருவன் வந்தான். அவன் மற்றொரு
கு தி ர ை யை யு ம் க�ொ ண் டு
வந்திருந்தான்.
" எ ன்ன வே ண் டு ம் ? " எ ன் று
வந்தவ னி ட ம் வீ ட் டு க்கார ன்
கேட்டான்.
"தாமதத்திற்கு மன்னிக்கவும்.

கடிதத்தை வாசித்த பிறகு அவன்
சற்று நேரம் ய�ோசித்தான். "நான்
ச ெ ய் து மு டி க ்க வே ண் டி ய
வேலைகள் க�ொஞ்சம் இருக்கின்றன.
அதற்காக நீங்கள் எத்தனை நாட்கள்
அனுமதி அளிக்க முடியும்".
" இ ர ண் டு அ ல்ல து மூ ன் று
நாட்கள்."
"அது ப�ோதும். இந்த மூன்று
ந ாட ்க ளு ம் நீ ங ்க ள் எ ன் னு ட ன்
தங்கியிருங்கள்."
"அது சாத்தியமல்ல" என்று
ச�ொல்லி தூதன் குதிரைகளுடன்
புறப்பட்டுச் சென்றான். அவன்
தி டீ ரெ ன் று
எ ங் கி ரு ந் து
வந்திறங்கினான், முடிவில் எங்கு
மறைந்தான் என்பது புரிபடவில்லை,
தான் ஏன் தாமதமாக வந்துள்ளதாக
குறிப்பிடுகிறான்’’ என்பதும் உடனே
தெளிவாகவில்லை.
மூ ன் று ந ாட ்க ள் க ட ந்த ன .
அதற்கிடையில் அவன் முக்கியமான
வேலைகளையெல்லாம்
இயன்றவரை செய்து முடித்திருந்
த ா ன் . வேலைக்கார ர ்க ளு க் கு
முன்கூட்டியே ஊதியம் க�ொடுத்து
விட்டு அவன் ச�ொன்னான்: "நான்
வரும்வரை இந்த இடத்தை உங்கள்
வீடு ப�ோல பார்த்துக் க�ொள்ளுங்கள்"
என்று கூறிவிட்டு அவன் அந்த

விஷேச தூதனின் வருகைக்காக
காத்திருந்தான்.
ந ான்காவ து ந ா ள் தூ த ன்
வந்தான். அவர்கள் பயணத்தைத்
த�ொ ட ங் கி ன ா ர ்க ள் . பாதை
வ ழி ய ாக க் க�ொஞ்சம் தூ ரம்
சென்றார்கள். பிறகு அவன் ஒரு
வி ஷ ய த்தைப் பா ர ்த்தா ன் .
குதிரையின் கால்கள் நிலத்தைத்
த�ொ ட வி ல்லை . தி டீ ரெ ன் று
அவர்கள் மேகங்களுக்கு மேலே
ச ென்றா ர ்க ள் .
கடை சி யி ல்
ஆகாயத்தில் எங்கோ உள்ள ஒரு
மாளிகையை அடைந்தார்கள்.
நி றை ய ந ல்ல ம னி த ர ்க ள்
அவனை இனிய புன்முறுவலுடன்
வரவேற்க வந்தார்கள்.
"என் நண்பர் எங்கே?" என்று
அவன் விசாரித்தான், ஓர் அறையில்
அ வ ன து ந ண்ப ன் இ ரு ந்தா ன் .
அ வ ர ்க ள் ஒ ரு வ ர ை ய�ொ ரு வர்
தழுவிக் க�ொண்டார்கள்.
"உங்களுக்குத் தெரியுமா?" என்ற
கேள்வியுடன் நண்பன் ச�ொல்ல
ஆ ரம் பி த்தா ன் : " ந ா ன் ந ா ன் கு
வருடங்களுக்கு முன்பே இறந்து
ப�ோ ய் வி ட ்டே ன் . அ ப ்போதே
உங்களுக்கு எழுத வேண்டுமென்று
நி னைத ்தே ன் .
ஆ ன ா ல்
முடியவில்லை. கடந்த காலம் நெடுக

நான் இழைத்த தவறுகளுக்காகவும்
என் சுயநல மன�ோபாவத்திற்காகவும்
யாருக்கும் உதவாத ஒரு கருமியாக
வாழ்ந்த த ற்காக வு ம் ந ா ன் ஒ ரு
மருத்துவமனை ப�ோன்ற மனநல
சீ ர் தி ரு த்த மு கா மி ல் த னி மைப்
ப டு த்த ப ்பட ்டே ன் .
ஆ ழ் ந் து
ய�ோசித்தும் என் மனதை அலசி
ஆராய்ந்துப் பார்த்தும் என்னையே
நான் கனிவ�ோடு ந�ோக்கவும் அதே
நேரத்தில் நான் எனது குறைகளைக்
களை ந் து நி றைவா ன வற்றை
மட்டுமே நாடவும் கற்றுக் க�ொள்ள
வேண்டியிருந்தது, எனவேதான்
தாமதமாகி விட்டது. இங்குள்ள
எ த்தனைய�ோ வ ழி கா ட் டி க ள்
அன்போடு என்னை அன்றாடம்
சந்திக்க வந்தார்கள்.
என்னை
மிகவும் ப�ொறுமையுடன் ஆற்றுப்
படுத்தினார்கள். என் வாழ்வில்
மிகவும் அருமையான காலம் இது.”
``நண்பரே! நான் என்னை ஒரு
ந ல்ல ம னி த ன் எ ன் று த ா ன்
நி னை த் து க் க�ொ ண் டி ரு ந ்தே ன் ,
ஆனால் மரணமடைந்த பிறகுதான்
ந ா ன் எ வ ்வ ள வு த வ று க ள்
செய்திருக்கிறேன் என்று புரிந்து
க�ொண்டேன். இப்போது என்
பயிற்சி காலம் முடிந்து விட்டது.
ச �ொ ர ்க ்க த்தை ந�ோ க் கி ந ா ன்
இ ப ்போ து
ப ய ணி த் து க்
க�ொண்டிருக்கிறேன். ச�ொல்லுங்கள்

நீங்களும் என்னுடன் வருகிறீர்களா?
அல்லது மீண்டும் பூமிக்குத் திரும்பிச்
செல்கிறீர்களா?”
மீண்டும் அவன் சிந்தித்தான்.
பிறகு ச�ொன்னான்: "நண்பரே, நான்
பூ மி க் கு த் தி ரு ம் பி ச் ச ெல்லவே
விரும்புகிறேன் அங்கே ஏற்கெனவே
ஆ ரம் பி த் து அ ர ை கு றை ய ாக
விட்டுவிட்டு வந்துள்ள எல்லா நல்ல
விஷயங்களையும் செய்து விட்டு
நானும் கடவுளருகே வர சரியான
வ ழி எ து வெ ன க் கேட்ட றி ய
உங்களை மீண்டும் வந்து பார்க்கி
றேன்."
"எப்படி விரும்புகிறீர்கள�ோ
அப்படியே எல்லாம் ஆகட்டும்"
எ ன் று ந ண்ப ன் ச �ொன்னா ன் .
"ஆனால் ஒன்றை மட்டும் நினைவில்
வ ை த் து க் க�ொ ள் ளு ங ்க ள் .
ச �ொந்த ம ாக எ தை யு ம் இ று க் கி
அ ணைத்தவா று ப து க் கி
வைக்காதீர்கள். அதுதான் மனிதர்
அனைவரும் செய்கின்ற மிகப்பெரிய
த வ று "
எ ன் று அ ந்நண்ப ன்
அ றி வு று த் தி ய வா று வி டை
க�ொடுத்தான்.
தன் ச�ொத்தையெல்லாம் தானம்
செய்ய வேண்டுமென்ற எண்ணத்
து ட ன் அ வ ன் பூ மி க் கு த்
திரும்பினான். அங்கே வந்தப�ோது
அவன் மிகவும் அதிர்ச்சியடைந்தான்.
பகைமையாலும் ப�ோர்களாலும்
அக்கம் பக்கத்து நகரமெல்லாம்
முற்றிலும் அழிந்து க�ொண்டிருந்தன.
அவனுடைய பங்களா வீட்டில்
வே று ய ார�ோ வாழ்ந்தா ர ்க ள் .
அ வ ர ்க ளி ட ம் அ ன ் பா க பே சி
வெளியேற்றினான்.
ஆ ன ா ல்
ந ாடெ ங் கு ம்
பிச்சைக்காரர்களாக அலைந்து
தி ரி ந் து க�ொ ண் டி ரு ந்த அ னை
வ ர ை யு ம் அ வ ன் த ன் வீ ட் டி ல்
தற்காலிகமாக தங்கிட தயங்காமல்
அனுமதித்தான். அவர்களது பசி
பி ணி களை உ ட னு க் கு ட ன்
ப�ோக்கவும் அவன் தவறவில்லை.
அ வ ன து ந ற்பெ ய ர் வி ர ை வி ல்
ச �ொ ர ்க ்க பு ரி வ ர ை க் கு மே
பரவலானது.

பிப்ரவரி, 2022
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ச�ொல்லதிகாரம்

எல்லையற்ற அன்பை
முழு உலகத்திற்கும்
ஒளிருங்கள்
– புத்தர்

அன்பு என்பது
இயற்கையால் இழையப்
பெற்று கற்பனையால்
நெய்யப்பட்ட
கேன்வாஸ்
– வால்டேர்

அன்பின்
ம�ொழி
நன்மையை செய்ய
விரும்புவ�ோர் கதவை
தட்டுவார்கள். நல்லதை
நேசிப்பவர்கள் கதவு
திறந்திருப்பதை
பார்ப்பார்கள்
– ரபீந்திரநாத் தாகூர்
நான் அன்பை
தேர்ந்தெடுத்துவிட்டேன்;
வெறுப்பு தாங்க முடியாத
சுமையாக இருக்கிறது
– மார்ட்டின் லூதர் கிங்
ஜூனியர்
எப்போதும் கடினப்படாத
இதயத்தையும்,
ச�ோர்வடையாத
மனநிலையையும்
காயப்படுத்தாத
த�ொடுதலையும்
க�ொண்டிருங்கள்
– சார்லஸ் டிக்கென்ஸ்
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நாம் ஒருவரை நேசிக்கும்
ப�ோது எப்போதும்
சிறந்தவர்களாக
இருக்கவே முயல்கிற�ோம்.
நாம் சிறந்தவர்களாக
முயற்சிக்கும் ப�ோது,
நம்மை சுற்றி எல்லாமே
சிறப்படைகிறது.
– பால�ோ க�ொயல�ோ

ஒரு குடும்பம் எங்கிருந்து
உருவாகிறது. ஒரு
இளைஞன் ஒரு
பெண்ணிடம்
காதல்வயப்படுவதில்…வேறு
உயர்வான மாற்றுக் காரணம்
இதுவரை
கண்டறியப்படவில்லை
– சர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சிள்

உங்களுக்கு
தேவையானது
அன்பு மட்டுமே
– ஜான் லென்னான்

நாம் நேசிப்பவர்களின்
அன்பை உணர்வது தான்
நம் வாழ்விற்கு
உணவளிக்கும்
நெருப்பாகிறது
– பாப்லோ நெருடா

ச�ொல்லில் கருணை
நம்பிக்கையை உருவாக்கும்,
சிந்தனையில் கருணை
ஆழ்நிலையை உருவாக்கும்,
தானத்தில் கருணை
அன்பை உருவாக்கும்
– லாவ�ோட்சு

அன்பு எனும் அசாதாரணம்
உங்கள் இதயத்தில்
உருவாகும் கணம், அதன்
ஆழத்தை, ஆனந்தத்தை,
பரவசத்தை நீங்கள்
உணரும் கணம்
இவ்வுலகம் உங்களுக்கு
மாற்றமடைந்துவிட்டதை
கண்டறிவீர்கள்
– ஜே. கிருஷ்ணமூர்த்தி

அன்பு மட்டுமே
முழுமையானது.
நாமெல்லோரும்
வெறும் துண்டுகள்
- ரூமி.

இவ்வுலகின் சிறந்த மற்றும்
அழகான விஷயங்களை
பார்க்கவ�ோ கேட்கவ�ோ
முடியாது. இதயத்தால்
உணர மட்டுமே முடியும்
– ஹெலன் கெல்லர்

உங்களை சாதாரணமாக
நடத்தும் யாரையும்
காதலித்துவிடாதீர்கள்
– ஆஸ்கர் ஒயில்ட்
எப்படி நேசிப்பது
என்று தெரியாமல்
நேசிப்பது நாம்
நேசிப்பவர்களை
காயப்படுத்தும்
– திக் நியாட் ஹான்

நீங்கள் நேசிக்கத்
தகுதியான நபரை
உங்கள் வாழ்வில்
நீங்கள் கண்டுபிடித்து
விட்டீர்களானால்,
அந்த அன்பை
கெட்டியாகப்
பிடித்துக்
க�ொள்ளுங்கள்
– இளவரசி டயானா

அன்பு எந்த
தடைகளையும்
பார்ப்பதில்லை
– மாயா ஏஞ்சல�ோ

நீங்கள் ஒருவரை
நேசிக்கும் ப�ோது அவர்
யாராக இருக்கிறார�ோ
அதற்காகவே
நேசிக்கிறீர்கள், நீங்கள்
விரும்புகிற வகையில்
அவர் இருக்கிறார்
என்பதற்காக அல்ல!
– லிய�ோ டால்ஸ்டாய்

அன்பு எங்கிருக்கிறத�ோ
அங்கு வாழ்விருக்கும்
– காந்தியடிகள்

அன்பை இன்னொரு முறை
நம்புவதற்கு, தேவையான
துணிவை எப்போதும்
இன்னொரு முறை
க�ொண்டிருங்கள்
– மாயா ஏஞ்சல�ோ

இளகிய இதயத்திற்கு
இணையான அழகு
வேற�ொன்றுமில்லை
– ஜேன் ஆஸ்டன்

துணிவென்பது ஒருவரை
நிபந்தனையின்றி நேசிப்பது,
பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காமல்
இருப்பது!
- மட�ோனா

இறுதியில் மூன்று விஷயங்களே
முக்கியமானவை: எவ்வளவு
நேசித்தீர்கள், எவ்வளவு லகுவாக
வாழ்ந்தீர்கள் மற்றும் உங்களுக்கு
தேவையற்றவற்றை எவ்வளவு
மென்மையாக விலக்கி வைத்தீர்கள்
என்பதுவே
- புத்தர்
பிப்ரவரி, 2022
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சிறுகதை

பிரபஞ்சன்

அப்பா இன்று க�ோர்ட்டுக்குப்

ப�ோகவேண்டும்,

அ ப ் பா வ�ோ டு எ ன்னை யு ம்
ப�ோக ச�ொன்னாள் அம்மா. எனக்கு
அலுவலகம் இருந்தது. ஆனாலும்
அ ப ் பா வ�ோ டு வெ ளி யே
ப�ோவதைவிட எனக்குச் சந்தோஷம்
தருகிற காரியம் வேறு என்ன இருக்க
முடியும்? நான் ஒப்புக் க�ொண்டேன்.
விடியலிலேயே எழுந்து குளித்துத்
தயாராகி விட்டேன்.
` க�ோர் ட் டு க் கு ப் ப தி ன�ோ ரு
மணிக்கு மேல் வந்தால் ப�ோதும்’
என்று வக்கீல் ச�ொல்லியனுப்பி
யிருந்தார்.
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“சரிப்பா...” என்றேன் நான்.

சரியாகப் பத்தரை மணிக்கு
நாங்கள் புறப்பட்டோம். அப்பா
வழக்கமான அந்தத் த�ொள த�ொள
கதர்ச் சட்டை, பளீர் வெள்ளை
வேட்டியில் இருந்தார். அப்பா
ப�ோடும் சட்டையில் ஒரு சுகந்தமாக
அ ல ம ா ரி வா ச னை நி லை
பெற்றிருக்கும்.

அ ப ் பா வு ட ன் ந ட ப ்ப து ,
அப்பாவுடன் நடப்பது மாதிரி
இருக்காது. ர�ொம்ப நாள் பழகின
சிநேகிதனுடன் கடற்கரைக்குப்
ப�ோவது மாதிரி இருக்கும்.

வெயிலின்றி லேசாய் இருட்டிக்
க�ொண்டிருந்தது. மார்கழி மாதத்து
வானம்.

மணி பதின�ொன்றை நெருங்கிக்
க�ொண்டிருந்தாலும், பனிக் காற்று
இன்னும் இதமாகவே இருந்தது.

“நேரம் இருக்கே... வெயிலும்
இ ல்லை . . ந ட ந ்தே ப�ோக ல ா
ம ா ப ் பா . . . . ? ” எ ன்றார் அ ப ் பா
என்னைப் பார்த்து.

ந ாங ்க ள் தெ ரு வி ல் இ ற ங் கி
நடந்தோம்.

அப்பா கேட்டார்.
“கடைசியா என்ன சினிமாப்பா
பார்த்தே....?”
ச�ொன்னேன்.

“என்ன கதை...?”
இது ர�ொம்ப சிக்கலான நேரம்
எனக்கு. அப்பாவுக்கு அங்குலம்
அ ங் கு ல ம ாக க் கதை ச �ொல்ல
வேண்டும். அவனும் அவளும்
சந்தித்தார்கள். கல்யாணம் பண்ணிக்
க�ொள்ள வீ ட் டி லே த டை .
கடைசியில் அவன் அல்லது அவள்
செத்துப் ப�ோகிறார் என்றெல்லாம்
ச�ொல்ல முடியாது. “ரெண்டரை
மணி நேர சினிமா இவ்வளவுதானா?”
என்பார்.
அப்பாவுடன் எதைப் பகிர்ந்து
க�ொள்ள முடிந்தாலும் இந்தக் காதல்
சமாசாரத்தை மட்டும் என்னால்
பகிர்ந்து க�ொள்ள முடிவதில்லை.
காதல் விவகாரம் இல்லாத தமிழ்ப்
படம்தான் எது? நான் அப்பாவுக்கு
எ ன் று வெ கு ச ா ம ர் த் தி ய ம ா ன

ந ா ன் இ தி ல் அ பி ப் பி ரா ய ம்
ச �ொல்ல ஏ து மி ல்லை எ ன் று
த�ோ ன் றி ய து . ச �ொன்னா ல்
அ தி கப் பி ர ச ங் கி த் த ன ம ா ய்
ஆகக்கூடும் என்றும் அஞ்சினேன்.
காரணம், அது நான் பிரபாவதியிடம்
காதல் வயப்பட்டிருந்த நேரம்.
அ ப ் பா எ ன க்காக வு ம் இ தைச்
ச�ொல்கிறார�ோ என்று த�ோன்றியது....
க�ோர்ட்டில் வேறு ஏத�ோ ஒரு
வழ க் கு
ந டைபெ ற் று க்
க�ொண்டிருந்தது. அடுத்து, எங்கள்
வழக்கு எடுத்துக் க�ொள்ளப்படும்
என்று வக்கீல் ச�ொல்லியிருந்தார்.
நானும் அப்பாவும் வராண்டாவில்
நின்று க�ொண்டிருந்தோம். நாங்கள்
நி ன்ற இ ட த் தி லி ரு ந் து க ட ல்
தெரிந்தது. அலைச் சத்தம் கேட்டது.
மேகம் சூழ்ந்ததன் காரணமாகக்
கடல் பழுப்பு நிறமுற்றிருந்தது.

என்று நான் அறிந்திருந்தேன்.
அப்பாதான் ஏத�ோ ஒரு சிறு
த�ொகை க�ொ டு த் து , ஒ ரு சி று
பெ ட் டி க் கடை யு ம் வ ை த் து க்
க�ொடுத்ததாக அம்மா எனக்குச்
ச �ொ ல் லி யி ரு க் கி ற ா ள் . அ ம ்மா
வ ரு த்தத ்த ோ டு த ா ன் இ தைச்
ச�ொன்னாள். இப்படி அப்பா ஊர்
பேர்
தெ ரி ய ா த
பேர்
வழிகளுக்கெல்லாம் பணத்தைத்
தூ க் கி க் க�ொ டு த் து வி டு கி ற ார்
என்பது அம்மாவின் குற்றச்சாட்டு.
சு ந்தரே ச ன் அ தி ர ்ஷ்டக்காரர்
என்பார்கள். எனக்கு அதிர்ஷ்டத்தில்
ந ம் பி க்கை இ ல்லை .
அ வர்
தி ற மை ச ா லி .
த�ொட்ட
இ ட மெல்லாம் து ல ங் கி ய து
அவருக்கு. வியாபாரம் ஆல்போல்
த ழ ை த்த து .
இ ப ்போ து
மார்க்கெட்டில் புகழுடன் இருக்கும்

“என் வீட்டுக் காரர் செய்த தப்பை அழிக்க என்னால இதுதான் அண்ணா செய்ய முடியும்.
எல்லாம் ஒரு முப்பது பவுன் தேறும்.... அது இலட்சத்துக்கு காணாது. அத�ோட, என் புருஷன் செய்த தப்புக்கும் ஈடாகாது. இது என்
மனசு திருப்திக்குத்தான். என் பிள்ளை குட்டிகளுக்கு ஒரு தீங்கு வரக்கூடாது, அண்ணா. நீங்க வருத்தப்பட்டு நாங்க வாழ முடியாது”
எ ன் னு டை ய சி னி ம ா க் கதை
ஒன்றைச் ச�ொன்னேன். ப�ொய்யை
அப்பா நிமிஷத்தில் கண்டு பிடித்து
விட்டார்.
“ அ து ச ரி ப ் பா . . . அ வ ்வ ள வு
சீ க் கி ர த் தி ல் அ வங ்க கா த லை ,
அவங்க வீட்டுல ஒப்புக்கிட்டாங்களா,
என்ன?”
“இல்லை ர�ொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்
டாங்க அவங்க...” “அதானே....
கஷ்டப்படறதா காட்டியிருந்தாத்
த ானே சி னி ம ா . . . கஷ்டம்
க�ொடுத்தாத்தானே பெற்றோர்கள்....”
என்றார்.
க�ொஞ்ச தூரம் அப்பா பேசாமல்
வந்தார். பிறகு ச�ொன்னார்:
“காதல் என்கிறதும், கல்யாணம்
என்கிறதும் அந்தப் பிள்ளையும்
பெ ண் ணு ம் ச ம ்பந்த ப ்பட்ட
அந்தரங்கமான விஷயம். அதுல
இ ந்தப் பெ ரி ய வங ்க பு கு ந் து
கு ட்டையை க் கு ழ ப ்ப ற து த ா ன்
என்னால சகிச்சுக்க முடியலே...”

அப்போதுதான் சுந்தரேச மாமா
எ ங ்க ளை க் க ட ந் து ப�ோ ன ார் .
அப்பாவைக் க�ோர்ட்டுக்கு இழுத்த
ம னி த ர் . இ ன்றை க் கு இ வ ரு ம்
க�ோர்ட்டுக்கு வரவேண்டியிருக்கும்
என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை.
அப்பாவைப் பார்த்ததும், தலையைக்
கு னி ந் து க�ொ ண் டு வேக ம ாக
எங்களைக் கடந்து ப�ோய்விட்டார்.
எனக்கு உடம்பின் இரத்தமெல்லாம்
தலைக் கேறுவது மாதிரி இருந்தது.

சாந்தம்... சாந்தம்... என்று அந்தச்
சிரிப்புக்கு அர்த்தம்.

ஒரு பிஸ்கட்டை எங்கள் மாவட்டம்
மு ழு மை க் கு ம ாக ஏ ஜ ெ ன் சி
எ டு த்தார் சு ந்தரே ச ன் . ஒ ரு
பெ ரு ந்த ொகை அ ந்த பி ஸ ்க ட்
கம்பெனிக்கு அவர் முன் பணம்
க�ொடுக்க வேண்டி வந்தது. தன்னால்
முடிந்தவரை பணம் புரட்டினார்
அவர். மேலும் ஒரு லட்சம் ரூபாய்
அவருக்குத் தேவைப்பட்டது. இந்தக்
கட்ட த் தி ல்தா ன் அ ப ் பா வ ை
அணுகினார் சுந்தரேசன்... யார�ோ
ஒரு சேட்டு கடன் க�ொடுக்க தயார்
எ ன் று ம் , அ ப ் பா ஜா மி ன்
கையெழுத்துப் ப�ோட்டால் சேட்டு
ப ண ம் த ர த் த ய ார் எ ன் று ம்
அப்பாவிடம் ச�ொல்லியிருக்கிறார்.

அந்த நேரத்திலும் அப்பாவால்
எப்படி சிரிக்க முடிகிறது என்று
இருந்தது எனக்கு.

அப்பாவை இந்த இடத்தில்தான்
சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது. அப்பா
ச�ொன்னாராம்,

இ ந்த சு ந்தரே ச ம ா ம ாவ ை
எனக்குச் சின்ன வயதிலிருந்தே
தெ ரி யு ம் . அ ப ் பா வு க் கு மி க
நெருங்கிய நண்பர்களில் ஒருவர்...
ச �ொந்த ஊ ரி ல் கஷ்ட ப ்ப ட் டு
பிழைக்க எங்கள் ஊருக்கு வந்தவர்

“ சு ந்தரே ச ன் . . . ப ண ம்
உ ன் னு டை ய தேவ ை . சே ட் டு
உ ன்னை ந ம் பி த்தா ன் ப ண ம்
தரணும்... உன்னை நம்பாம நான்
கையெழுத்துப் ப�ோட்டாத்தான்
தருவேன்னு ச�ொன்னால், அது

அப்பா என் த�ோளைத் தட்டிச்
சிரித்தார்.
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உனக்கு அவமானம் இல்லையா?
நான் கையெழுத்துப் ப�ோடலேன்னா,
அவர் தரமாட்டார். ப�ோட்டேன்னா
சேட்டு நம்பாத ஓர் ஆள் என்
சிநேகிதனா இருக்கிறார்னு ஆவுது.
இ த்தனை க் கு ம் உ ன் வீ ட்டை
வெச் சு த ா ன் ப ண ம் கேக ்க ற . . .
இ ப ்போ அ வ ்வ ள வு ப ண ம்
என்கிட்டேயும் இல்லை. அதனால்
ஒண்ணு செய்வோம். நானே என்
வீட்டை வெச்சு, என் பேரிலேயே
கடன் வாங்கறேன்... பசிக்கு உதவாத
அன்னமும், சிரமத்துக்கு உதவாத
சி நே கி த மு ம்
பா ழ் னு
ச�ொல்லுவாங்க...”
சு ந்தரே ச ன் , அ ப ் பா வி ன்
கையைப் பி டி த் து க்கொ ண் டு
கண்களில் நீர் தாரை தாரையாக
வ ழி ய நி ன்றார் எ ன் று அ ம ்மா
என்னிடம் ச�ொல்லியிருக்கிறாள்.
` அ ம ்மா அ து கார ண ம ாகவே
என்னிடம் மூன்று முழு நாட்கள்
பேசாமலேயே இருந்தாள்’ என்று
அப்பாவே கேலிக் குரலில் என்னிடம்
ச�ொல்லியிருந்தார்.
பி ஸ ்க ட் ஏ ஜ ெ ன் சி எ டு த் து
மேலும் செழித்தார் சுந்தரேசன்.
கடற்கரையை ஒட்டிய தெருவில்,
மி க ப ்பெ ரு ம் பங ்க ள ா க ட் டி க்
க�ொண்டார் . வேன ்க ளு ம் ப ல
வண்ண ம ா ரு தி க ளு ம ா ய் ப்
ப�ொங்கினார். எங்கள் வீடு அட
மானத்திலேயே இருந்தது.
சுந்தரேசன் கூண்டில் நின்று
க�ொண்டிருந்தார். எங்கள் வக்கீல்
அ வ ர ை வி ச ாரணை ச ெ ய் து
க�ொண்டிருந்தார்.
“வசந்த்லால் ஜெயின்கிட்டே
உங்களுக்காகத்தானே அவர் பணம்
வாங்கினார்...?”
“இல்லை...” என்றார் சுந்தரேசன்.
“அந்தப் பணம் ஒரு லட்சத்தையும்
உ ங ்க ளி ட ம ்தானே அ வர்
க�ொடுத்தார்...”
“இல்லை...” என்றார் மீண்டும்
சுந்தரேசன்.
“ நீ ங ்க ள் அ வ ரி ட ம் ப ண ம்
வாங்கவே இல்லையா?...”
“இல்லை...” என்றார் சுந்தரேசன்.
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எ ன க் கு ம ய க ்க மே வ ரு ம்
ப�ோ லி ரு ந்த து . எ ல்லாவ ற் றி ன்
மே லு ம் ஒ ரு க ச ப் பு க வி ந்த து .
அ ப ் பா வ ை ப் பா ர ்த்தே ன்
நிதானமாகவே இருந்தார். முகத்தில்
எந்தக் கலக்கமும் இல்லை. எங்கள்
தலைக்கு மேலே ஃபேன் சுற்றிக்
க�ொ ண் டி ரு ந்த து . ஆ ன ா லு ம்
அப்பாவின் நெற்றித் திருநீறு கரைந்து
காதுக்கு முன் வழிந்து க�ொண்டிருந்
ததைப் பார்க்க முடிந்தது. நான்
அ ப ் பா வி ன் கையைப் ப ற் றி க்
க�ொண்டேன். அப்பா என்னைத்
திரும்பிப் பார்த்தார். என் கலங்கிய
கண்களைப் பார்த்திருக்கக்கூடும்
அவர். என் கையை லேசாகத்
தட்டிக் க�ொடுத்தார்.
எ ன் கா த ரு கி ல்
கு னி ந் து
ச�ொன்னார் “லட்சம் ர�ொம்ப சிறிசு.
க�ொடுத்துடலாம்...”
அப்பாவும் கூண்டில் ஏறினார்.
எங்கள் வக்கீலும் சேட்டின் வக்கீலும்
அவரைக் கேள்வி மேல் கேள்விகள்
கேட்டார்கள்.
அப்பா பதறாமல் நிதானமாக
எல்லாவற்றுக்கும் பதில் ச�ொன்னார்.
கடைசியாக நீதிபதியைப் பார்த்து
அப்பா ச�ொன்னார்.
“ இ ன் னு ம் ச ரி ய ாக மு ப ்ப து
ந ா ளி ல் , வ ட் டி யு ம் மு த லு ம ாக
சேட்டின் பணத்தைக் க�ொடுத்து
விடுகிறேன்...”



வெயில் சுள்ளென்று அடித்துக்
க�ொண்டிருந்தது. நாங்கள் சைக்கிள்
ரி க் ஷ ா வி ல்
தி ரு ம் பி க்
க�ொண்டிருந்தோம்.
இது இவ்வாறு முடியும் என்று
உ ண்மை யி ல் ந ா ன் எ தி ர ் பா ர் க்
க வி ல்லை .
ந ா ன் அ தி ர் ந் து
ப�ோயிருந்தேன்.
அப்பா சாதாரணமாகப் பேசிக்
க�ொண்டு வந்தார்.
“ நீ
ஒ ன் று ம்
ம ன சை
விட்டுடாதேப்பா... வாழ்க்கையில்
இப்படித்தான் சிலது நடக்கும்...
இ ந்த வ ரு ஷ ம் பி ரபாவ தி யை
உ ன க் கு க் கல்யா ண ம் ப ண் ணி
வெச்சுடனும்னு இருந்தேன். அது
க�ொஞ்சம் தள்ளிப் ப�ோகுமேன்னு
இருக்கு...”
நான் அப்பாவின் கைகளைப்
ப ற் றி க் க�ொண ்டே ன் . அ ழு து
விடுவேன�ோ என்றிருந்தது.
அப்பா ச�ொன்னார் “துன்பம்
வரும்போது தான் நாம் ர�ொம்ப
தைரியமா இருக்கணும். நாம படிச்ச
படிப்பு. அனுபவம் இதையெல்லாம்
வெச்சுத் துன்பத்தை வெல்ல வழி
பா ர ்க ்க ணு ம் . . . நீ ஒ ரு கா ரி ய ம்
பண்ணனும்...”
“ச�ொல்லுங்கப்பா...”

“அம்மாகிட்டே எதையும் நீ
ச�ொல்லாதே... பக்குவமா நானே
ச �ொல ்றே ன் . . . பாவம் , இ த ய
ந�ோய்க்காரி அவ... சரிதானா...”
“சரிப்பா...”
“என்னை வீட்டுல விட்டுட்டு, நீ
வேலைக்குப் ப�ோ...”
“சரிப்பா ...”
நான் ஏழு மணிக்குத்தான் வீடு
திரும்பினேன். குளிக்க வேண்டும்
ப�ோல் இருந்தது. உடல் முழுதும்
அழுக்கு அப்பிக் க�ொண்டிருக்கிறதே.
குளித்தேன்.
“சாப்பிடலாமா...?” என்றார்
அப்பா.
“உம்...”
“உட்கார்...”
அ ம ்மா கூ ட த் தி ல் இ லை
ப�ோட்டாள். சரியாக அழைப்பு
ம ணி ஒ லி த்த து . ந ா ன் எ ழு ந் து
ப�ோனேன். கதவைத் திறந்தேன்.
ச ர ஸ ்வ தி ம ா மி நி ன் றி ரு ந்தார் .

அம்மா, ர�ொம்ப நாளைக்குப்
பிறகு வீட்டுக்கு வந்திருந்த சரசுவைப்
பார்த்தாள். உபசாரத்துக்கு “வா...
உட்காரு...” என்றாள்.
“இருக்கட்டும்...”என்ற மாமி.
அப்பாவைப் பார்த்து, “அண்ணா”
உங்கள�ோடு க�ொஞ்சம் பேசணுமே...”
“சாப்பிட்டுட்டுப் பேசலாமே...”
என்றார் அப்பா.
“அப்புறமா சாப்பிடறேனே...”
“சரி...” என்று ச�ொல்லிவிட்டுத்
தன் அறைக்குள் ப�ோனார் அப்பா.
நானும் மாமியைத் த�ொடர்ந்தேன்.
அம்மா உள்ளே ப�ோய் விட்டாள்.
மாமி நாற்காலியில் உட்கார்ந்தார்.
அ ப ் பா வு ம் ம ா மி யி ன் எ தி ரே
அமர்ந்தார். நான் சுவரில் சாய்ந்து
நின்று க�ொண்டேன்.
மாமி சட்டென்று தன் கழுத்தில்
ப�ோட்டிருந்த பட்டை செயினை
கழற்றி அப்பாவின் முன் டீபாயில்
வைத்தார், பிறகு காதுக் கம்மலைக்
கழற்றத் த�ொடங்கினார்,

இ ரு ந்தா , த ய வு ப ண் ணி இ ந்த
ந கையை எ டு த் து க் க ழு த் தி லே
ப�ோடு...”
ம ா மி த ய ங் கி அ ப ் பா வ ை ப்
பார்த்தார்.
“அண்ணா... அன்னக்காவடி
மாதிரி இந்த ஊருக்கு நாங்க வந்தப�ோ
எங்களை ஆதரிச்சு, இடம் க�ொடுத்து
ச�ோறு ப�ோட்டது நீங்க... இன்னிக்கு
இ ந்த ச �ொ த் து சு கமெல்லாம்
உங்கள�ோடது. என் புருஷனை
நினைச்சா எனக்கு அவமானமா
இருக்கு...”
“ அ ப ்ப டி யெல்லாம் ச �ொ ல்
லாதே... என்ன நடந்து ப�ோச்சுன்னு
இப்படிப் பிரலாபிக்கிறே... ஏத�ோ ஒரு
சின்ன பிரச்சனை... நீ கவலைப்
படாதே. ”
“பணத்துக்கு என்ன அண்ணா
பண்ணுவீங்க...?”
“கால்வாசிப் பணம் இருக்கு...
நல்ல விலை படிஞ்சா வீட்டை
வி த் து ட ல ாம் னு இ ரு க ்கே ன் . . .

எங்கள் தலைக்கு மேலே ஃபேன் சுற்றிக் க�ொண்டிருந்தது. ஆனாலும் அப்பாவின் நெற்றித் திருநீறு கரைந்து காதுக்கு முன் வழிந்து
க�ொண்டிருந் ததைப் பார்க்க முடிந்தது. நான் அப்பாவின் கையைப் பற்றிக் க�ொண்டேன். அப்பா என்னைத் திரும்பிப் பார்த்தார்.
சுந்தரேசனின் மனைவி சரஸ்வதி
மாமி. தெருவில் புதிய மாருதி.
எப்போது வீட்டுக்குப் ப�ோனாலும்
குடிக்க ஏதேனும் க�ொடுக்காமல்
என்னை அனுப்பாத மாமி. சேட்டு
விவகாரம் வரும் வரை, வாரத்துக்கு
ஒரு முறையாவது எங்கள் வீட்டுக்கு
ஏதேனும் பலகாரம் செய்து க�ொண்டு
வந்து க�ொடுத்து, அம்மாவிடமும்
அப்பாவிடமும் என்னிடமும் பேசிக்
க�ொண்டிருந்து விட்டுப் ப�ோவார்.
ம ா மி எ ன்னைப் பார் த் து ,
“ ச � ௌ க் கி ய ம ா ? ” எ ன்றார் .
வழக ்க ம ா ன ம ா மி யி ன் மு கம்
வாடியிருந்தது. பத்து மைல் நடந்து
வந்தது மாதிரி அதீதமாக களைப்பு
மாமியின் முகத்தில்.
“இருக்கேன். உள்ளே வாங்க
மாமி..”
ம ா மி யைப் பா ர ்த்த து ம்
இலையிலிருந்து எழுந்த அப்பா, “வா...
வா” என்றார். அம்மாவைப் பார்த்து,
“பங்கஜம்... சரசுவுக்கும் ஓர் இலை
ப�ோடு...” என்றார்.

“என்ன சரசு... என்ன இது?”
என்றார் அப்பா.
“என் வீட்டுக் காரர் செய்த
தப்பை அழிக்க என்னால இதுதான்
அண்ணா செய்ய முடியும். எல்லாம்
ஒரு முப்பது பவுன் தேறும்.... அது
இலட்சத்துக்கு காணாது. அத�ோட,
என் புருஷன் செய்த தப்புக்கும்
ஈ ட ாகா து . இ து எ ன் ம ன சு
திருப்திக்குத்தான். என் பிள்ளை
குட்டிகளுக்கு ஒரு தீங்கு வரக்கூடாது,
அண்ணா. நீங்க வருத்தப்பட்டு நாங்க
வாழ முடியாது” என்றவர் தன்
மு ந்தானை ய ா ல் மு கத்தை
மூடிக�ொண்டு அழுதார்.
தாங்க முடியாத மனச்சுமைய�ோடு
மாமி வந்திருந்தார் என்று விளங்கியது.
மாமி அழுது ஓயட்டும் என்று
அப்பா அமைதியாய் இருந்தார்.
பிறகு ச�ொன்னார்...
“ ச ர சு . . . நீ ர�ொ ம ்ப ந ல்ல
ப�ொ ண் ணு ம ா . . . மு த ல்ல ந ா ன்
ச�ொல்றதைச் செய்... என்மேல்
உனக்கு உண்மையிலேயே மரியாதை

வ ரு ம ்போ து வீ ட்டை க் கால்ல
கட்டியா க�ொண்டு வந்தோம்.. என்ன
க�ொண்டு ப�ோகப் ப�ோற�ோம்.”
“வாழற வீட்டை விக்கணுமா
அண்ணா... என் நகையை வித்தா
என்ன?”
“உன்கிட்டே எப்படிம்மா நான்
ந கையை வாங ்க மு டி யு ம் . . . ? ”
எனக்கென்ன உரிமை இருக்கு...?
“இது நீங்க க�ொடுத்த செல்வம்
அண்ணா...”
“தப்பு, ச�ொத்து சுகத்தை தானே
யாரும் யாருக்கும் க�ொடுத்துட
மு டி ய ா து ம ்மா . . . ப றி ச் சு க ்க வு ம்
முடியாது தான்.... முதல்ல நகையை
எடு...”
அப்பாவின் கு ர லி ல் இ ரு ந்த
கண்டிப்பையும் மீறி மாமி நகையை
எ டு த் து க் க ழு த் தி ல் ப�ோ ட் டு
க�ொள்ளவில்லை.
நன்றி:
ஒரு மனுஷி - சிறுகதைத் த�ொகுப்பு
கவிதா வெளியீடு
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விஞ்ஞானிகளின் கதை
இவர்களுக்கு பயத்தில் தூக்கிவாரி
ப�ோட்டாலும், “யுரேகா, கண்டு
பிடித்துவிட்டேன் தவளைக்குள்
மின்சாரம் இருக்கிறது, அதனால்
தான் தவளையின் கால் வெட்டி
இழுத்தது” என்று சந்தோஷமாக
கூ ப ் பா டு ப�ோ ட் டு க�ொ ண் டு
அவரின் ஆய்வு நிரூபிக்கப்பட்டதை
உலகுக்கு அறிவித்தார். இதன் மூலம்
அவர் தெரிவித்தது என்னவென்றால்,
எல்லா விலங்குகள் மற்றும் மனித
திசுக்கள் மின்சாரத்தை உற்பத்தி
செய்கின்றன என்பதே.

அலெஸ்ஸாண்ட்ரோ வ�ோல்டா
ப

சுஜாதா நடராஜன்

தினாறாம் நூற்றாண்டில்
“லூய்ஜி கால்வானி” என்ற ஒரு
விஞ்ஞானி இத்தாலியில் இருந்தார்.
அவர் உயிரினங்களின் திசுக்களில்
நிறைய “மின்சாரம்” இருப்பதாக
தீ வி ர ம ாக ந ம் பி க் க�ொ ண் டு ம்
ஆராய்ந்து க�ொண்டும் காலத்தை
கடத்தி க�ொண்டு இருந்தவர். ஆக,
அந்த ஆராய்ச்சியின் ப�ொருட்டு,
ஒ ரு ந ா ள் ஒ ரு ந ல்ல கு ண் டு
த வளையை பி டி த் து க்கொ ண் டு
வந்தார். ஆனால் நம்மை ப�ோல்
உப்பு காரம் தடவி தந்தூரி அடுப்பில்
ச�ொருகி வைக்காமல், அவர் பிடித்து
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வந்த தவளைக்குள் நிலை மின்சாரம்
(static Electricity) இருக்கிறதா என்று
ஆராய முற்பட்டார்.
ந ல்ல நேரம் , எ ம கண்டம்
பார்த்து விட்டு, அவரும் அவருடைய
அசிஸ்ட்டண்டும், ஆளுக்கொரு
கூர்மையான உல�ோக கத்தியை
வைத்து க�ொண்டு, பரிதாபமாக
டே பி ளி ல் இ ற ந் து கி ட ந்த
தவளையின் கால்களை ஆளுக்கொரு
பக்கமாக த�ொட, இறந்த தவளையின்
கால்கள் வெடுக்கென்று தூக்கி வாரி
ப�ோட்டிருக்கிறது. அதை பார்த்து

அதன் பிறகு யார் கேட்டாலும்,
ஒவ்வொரு முறையும், தவளையின்
கால ்க ளை வ ை த் து , த ன்
ஆ ரா ய் ச் சி யை நி ரூ பி த் து க்
க�ொண்டிருந்தார். அனைவரும்,
“ ஆ ஹா ! வி ல ங் கு க ள் த ா ன்
மின்சாரத்தின் மையம்” என்று நம்ப,
மேரி ஷெல்லி என்னும் பெண்மணி
இன்னும் க�ொஞ்சம் முற்றிப்போய்,
“ ம னி த உ ட லி ல் மி ன்சாரம் ”
என்பதை அடிப்படையாக வைத்து
“ஃப்ராங்கைஸ்டைன்”(frankenstein)
என்ற புகழ் பெற்ற நாவலை, எழுதி
வெளியிட்டு ஏகப்பட்ட பணம்
சம்பாதித்தார். இப்படி அனைவரும்
ஆ ஹா , ஒ ஹ�ோவெ ன் று இ ந்த
விலங்கு மின்சாரத்தை புகழ, ஒருவர்
மட்டும், இந்த ஆராய்ச்சியை சற்று
ச ந ்தேக ம ாகவே பார் த் து
க�ொண்டிருந்தார். அவர் வேறு
யாருமில்லை, இந்த கட்டுரையின்
தலைப்பில் இருக்கும், “அலெஸ்
ஸாண்ட்ரோ வ�ோல்டா''வே தான்.
அதன் பின், தன் சந்தேகத்தை
நி று வ , அ லெ ஸ ்ஸாண்ட்ரோ
வ�ோல்டா, அவரும் தன் பங்குக்கு,
தவளைகளை பிடித்து வந்து அதன்
கால ்க ளை வ ை த் து நி றை ய
ச�ோதனைகள் செய்தார். அந்த
ச�ோ த னைக ளி ன் மு டி வி ல் ஓ ர்
அதிர்ச்சியான உண்மை அவருக்கு
பு ரி ந்த து . அ ந்த உ ண்மை
எ ன்னவென்றா ல் , த வளை யி ன்
கால்களில் மின்சாரம�ோ சம்சாரம�ோ
எ து வு ம் இ ல்லை . இ ர ண் டு
வெ வ ்வே று உ ல�ோகங ்க ள்
ஒ ன்றைய�ொன் று த�ொடு வதால்
தான் மின்சாரம் உற்பத்தி ஆகிறது

என்பதே அது. நடுவில் இந்த தவளை
வெறும் “மின் கடத்தி” மட்டுமே
என்பதும் தட்டுபட்டது.
இந்த உண்மை புரிந்த பிறகு,
அவர் தவளையின், கால்களை
எல்லாம் ஒரு ஓரமாக ஒதுக்கிவைத்து
விட்டு, வெறும் இரண்டு வெவ்வேறு
உல�ோகங்களை மட்டும் இணைத்து
பார் த் து , அ வ ற் றி ல் மி ன்சாரம்
தூண்டப்படுவதை உணர்ந்தார்.
அதற்கு மின்னியக்கு விசை (Electromotive Force) என்றும் பெயரிட்டார்.
அத்துடன் நிறுத்தினாரா என்றால்
இ ல்லை .
வெ வ ்வே று
காம்பினேஷனில், உல�ோகங்களை
த�ொட வைத்து அவை உற்பத்தி
ச ெ ய் யு ம் மி ன்சாரத்தை யு ம்
அளவிட்டார். 1792 ம் வாக்கில்,
வ�ோல்டா “விலங்குகள் மின்சாரம்”
என்ற ஒன்று கிடையவே கிடையாது.
அது வெறும் மின்சாரம் தான்.
கால்வா னி ய�ோ
சு ம ்மா
அடித்துவிடுகிறார்.
விலங்குகள் மீது மின்சாரம்
பாயும் ப�ோது, அவ்ற்றின் உள்ளே
இருக்கும் நீர் தான் மின்சாரத்தை
கடத்துகிறது. இந்த வேலையை ஒரு
ச ா த ார ண அ மி ல மு ம் , நீ ரு மே
செய்யும், எதற்கு தேவை இல்லாமல்,
வி ல ங் கு களை
ந டு வி ல்
விட்டுக்கொண்டு”, என்ற ரீதியில்
ஓ ர் அ றி க்கை வி ட்டார் . ந ல்ல
வேளையாக வ�ோல்டாவின் இந்த
அ றி க்கை க் கு
பி ன் நி றை ய
தவளைகள், குரங்குகள், பன்றிகள்
ப�ோன்றவை ச�ோதனைகளுக்கு
ஆளாகாமல் தப்பித்தன.
அதன் பிறகு வ�ோல்டாவின்
க ண் பா ர ்த்த து , வெ று ம்
உல�ோகங்களை மட்டுமே. அதைக்
க�ொண்டு அவர் செய்த அதிசயம்
தான் இப்போது நாம் அனைவரும்
உபய�ோகிக்கும் பேட்டரி. வ�ோல்டா,
துத்தநாகத்தில் ஆரம்பித்து, காரியம்,
வெ ள் ளீ ய ம் , இ ரு ம் பு , ச ெம் பு ,
வெள்ளி, தங்கம், மாங்கனீஸ் என
அ னை த் து உ ல�ோகங ்க ளை யு ம்
அவற்றின் மின்கடத்தும் திறனையும்
க�ொண்டு வரிசைப்படுத்தினார்.
இ து வே மு த ல் மி ன் ர ச ா ய ன
த�ொகுதியாகவும் (Electro Chemical

Series) அறியப்படுகிறது. இப்போது
அவருக்கு தெளிவாக தெரியும்,
இரண்டு, உல�ோகங்களை நடுவில்
ஒரு நீர்த்த அமிலத்தை க�ொண்டு
இ ணைத்தா ல் இ ப ்போ து ந ாம்
வ�ோல்டேஜ் என்று அழைக்கும்
மின்னழுத்தத்தை உருவாக்கலாம்
என்பது. துத்தநாகத் தட்டுகளையும்
வெள்ளித் தட்டுகளையும் ஒன்றின்
மேல் ஒன்றாக அடுக்கி வைத்து
அதன் நடுவில் உப்புத் தண்ணிரில்
நனைத்த பேப்பர்களை வைத்து
மு த ன் மு த லி ல் பேட்ட ரி யி ல்
மின்சாரத்தை தயாரித்து மனித
குலத்துக்கு மாபெரும் நன்மையை
செய்தது நம் வ�ோல்டாவே தான்.
இன்றைக்கும் மியூசியத்தில் இருக்கும்
அந்த எலெக்ட்டரிக் பேட்டரியின்
அப்போதைய பெயர் வ�ோல்டாயிக்
பைல் (Voltaic Pile).
அ லெ ஸ ்ஸாண்ட்ரோ
வ�ோல்டோ, 1745 ஆம் ஆண்டு
பி ப ்ரவ ரி ம ா த ம் , 1 8 ம் தே தி ,
இத்தாலியில் உள்ள காம�ோவில் ஒரு
கத்தோலிக்க குடும்பத்தில் பிறந்தார்.
பிறந்து நான்கு வயது வரை, மந்தமாக
ம ல ங ்க ம ல ங ்க வி ழி த் து க்
க�ொண்டிருந்தார். ஏன் நான்கு

வயது வரை பேச்சு கூட வரவில்லை.
ஏ ழு வ ய தி ல் அ வ ரி ன் அ ப ் பா
நிறைய கடன்களை வைத்து விட்டு
இறந்து ப�ோனார். அவரின் மாமா
தான் அவரது படிப்புக்கு உதவினார்.
ஏழு வயதுக்கு பின் அதிசயமாக
மளமளவென்று வ�ோல்டாவின்
திறமையும் அறிவும் அனைவரையும்
விட அதிகமாக மேம்பட்டது. பள்ளி
ஆசிரியர்கள் அனைவரும் அவர்
ச ா மி ய ாராக வே ண் டு ம் எ ன் று
விரும்ப, வீட்டில் உள்ளவர்கள்
அவர் வக்கீலாக வேண்டும் என்று
விரும்ப, ஆனால் வ�ோல்டாவ�ோ
வி ஞ்ஞா னி ய ா கி ஆ ரா ய் ச் சி
செய்யவே விரும்பினார். பள்ளி
படிப்பு முடிக்கும் ப�ோது அவர்
லத்தீன், ஜெர்மன், ப்ரென்ச் மற்றும்
ஆ ங் கி ல ம் ஆ கி ய ந ா ன் கு
ம�ொ ழி க ளி லு ம் ச ர ள ம ாக
உரையாடினார். அதுவே அவருக்கு
பிற்காலத்தில் ஐர�ோப்பா முழுவதும்
சுற்றி நிறைய விஞ்ஞானிகளுடன்
உரையாட உதவியது.
ப ள் ளி ப டி ப் பு க் கு பி ன்
அறிவியலிலேயே மேற்படிப்பை
த�ொடர்ந்த வ�ோல்டா தன்னுடைய
பதினெட்டு வயதிலேயே மின்சாரம்
ப ற் றி
நி றை ய
ஆ ர ்வம்
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க�ொண்டிருந்தார். 1765 ஆம் ஆண்டு,
வசதி இல்லாததால், தன் நண்பனின்
ச�ோ த னை க்
கூ ட த் தி ல்
ஒட்டிக்கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்து
க�ொண்டிருந்தார்.
அ ப ்போதே ஐ ர�ோ ப ் பா வி ல்
மின்சாரம் பற்றிய ஆராய்ச்சியில்
இருந்த நிறைய விஞ்ஞானிகளுடன்
க டி த ப ரி ம ாற்றம் ச ெய்தவர்
வ�ோல்டா . இ த ன ா ல் நி றை ய
அ றி வாற்றலை வ ள ர் த் து
க�ொண்டார். 1774 ஆம் ஆண்டு
காம�ோவின் ராயல் கல்லூரியில்
ஆ சி ரி ய ராக வேலை பா ர ்த்த
வ�ோல்டா , அ ப ்போதே த ன்
கண்டுபிடிப்புகளை த�ொடங்கினார்.
1775 ஆம் ஆண்டு முதன்முதலில்
எ லெக்ட்ரோ ப�ோரஸை
கண்டுபிடித்தார்.
அதன் பின் வ�ோல்டா வேதிய
லையும் விட்டு வைக்கவில்லை.
இரண்டு வருடம் கழித்து இயற்கை
வா யு வி லி ரு ந் து மீ த ்தேனை
பி ரி த்தெ டு த்தார் . ஒ ரு மூ டி ய
குடுவையின் உள்ளே காற்றுடன்
க ல க ்க ப ்பட்ட மீ த ்தேனை ஒ ரு
சின்ன மின்சார தீப்பொறி க�ொண்டு
வெடிக்க வைக்கலாம் என்பதை
கண்டறிந்தார். அதுவே பிறகு ஐ சி
எ ஞ் சி னி ன் வ டி வமைப் பு க் கு
பயன்பட்டது. 1777 ஆம் ஆண்டு
காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜன் அளவை
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கண்டுபிடிக்கும் எடிய�ோமீட்டரை
கண்டுபிடித்தார். அது முன்பில்லாத
வகையில் துல்லியமாகவும் இருந்தது.
அதன் பிறகு அவருக்கு ஏறுமுகம்
த ா ன் , 1 7 7 8 ஆ ண் டு ப வ ்யா
பல்கலைக்கழகத்தில் ஆராய்ச்சி
துறைக்கு தலைவராக இருந்தார்.
1 7 9 0 ஆ ம் வ ரு ட ம் வா யு
சூடேற்றப்பட்டால் விரிவடையும்
என்று கண்டுபிடித்தவரும் அவரே.
1791 ஆண்டு ஐர�ோப்பாவின் மிகச்
சி ற ந்த மி ன் வி ஞ்ஞா னி ய ா ன
வ�ோல்டா, லண்டனின் ராயல்
ச�ொசைட்டியில் கவுரவிக்கப்பட்டு
உறுப்பினராகவும் ஆக்கப்பட்டார்.
இங்கிலாந்துக்கு வெளியே இருந்து
க�ொண்டு ராயல் ச�ொசைட்டியில்
உறுப்பினராவது எல்லாம் அத்தனை
சாதாரண விஷயமில்லை.

1800 ஆம் ஆண்டு, நாம் இந்த
கட்டுரையின் ஆரம்பத்தில் பார்த்த,
வ�ோல்டா கண்டுபிடித்த மின்சார
பேட்டரி பயன்பாட்டுக்கு வந்தது.
அதன் பின் அதை வைத்து நிறைய
வி ஞ்ஞா னி க ள்
நி றை ய
கண்டுபிடித்தனர். வ�ோல்டாவின்
பேட்டரி பயன்பாட்டுக்கு வந்த
பி ன் சி றி து வாரங ்க ளி லேயே
விஞ்ஞானிகள், தண்ணீரிலிருந்து
ஆக்சிஜனையும் ஹைட்ரஜனையும்
பிரித்தனர். ஆறே வருடங்களில்
ஹம்ப் ரி டே வி எ ன்பவர்
வ�ோல்டா வி ன் பேட்ட ரி யை
அடிப்படையாக வைத்து மிகவும்
ச க் தி வாய்ந்த பேட்ட ரி யை
உ ரு வா க் கி ன ார் . அ த ன் பி ன்
ச க ட் டு மே னி க் கு வே தி ய ல்
பிணைப்புகள் (chemical Bonding)
பிரிக்கப்பட்டு, பேரியம், லித்தியம்,
கா ல் ஷி ய ம் ப�ோ ன் று ட ஜ ன்
கணக்கில், தனிமங்கள் தனியாக
உருவாக்கப்பட்டன. இதன் மூலம்
வேதியல் பிணைப்புகள் அனைத்தும்
மி ன்சாரம் ச ம ்பந்த ப ்பட்டவ ை
எ ன்ப து ம் நி ரூ பி க ்க ப ்பட்ட து .
த�ொடர்ந்து நிலை மின்சாரத்தை
வழ ங் கி ய த ா ல் , வ�ோல்டா வி ன்
பேட்டரியின் அடிப்படையிலேயே
மின் ம�ோட்டாரை 1821 ஆம் ஆண்டு
மைக்கேல் ஃபாரடே உருவாக்கினார்.
இ ப ்ப டி ய ாக , வ�ோல்டா வி ன்
பேட்டரி இத்தனை சாதனைகளை
உருவாக்குவதற்கு அடிப்படையாக
இருந்தது.
பிற்காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்
பட்ட அனைத்து மின்சாதனங்
களுக்கும் அடிப்படையான இந்த
பேட்ட ரி யை உ ரு வா க் கி ,
மனிதகுலத்தின் த�ொழில் நுட்ப
வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக நின்ற
வ�ோல்டா , 1 8 1 9 ஆ ம் ஆ ண் டு
தன்னுடைய எழுபத்து நான்காவது
வயதில் அமைதியான வாழ்வை
தே டி , கி ரா ம த் து வீ ட் டி ல் த ன்
மனைவி மக்களுடன் வாழ்ந்து, 1827
ஆம் ஆண்டு மார்ச் ஐந்தாம் நாள்
மறைந்தார்.
இவரை ப�ோற்றும் வகையில்,
மின் திறனின், அலகுக்கு “வ�ோல்ட்”
என்று பெயர் வைத்து 1881 இல்
இ வ ர ை
வி ஞ்ஞா னி க ள்
க�ௌரவித்தனர்.

ப ட் டி ய லி டு வா ர ்க ள் . ப ல ரி ன்
மனத்தில் மட்டுமல்ல, அவர்களின்
உடல்களில் அவை தழும்புகளாக
இ ரு ப ்பதை க் கா ட் டு வா ர ்க ள் .
பெற ்ற ோர் எ ந்த ள வு க் கு த ன்
குழந்தையின் உடல் மீதும், மனம்
மீதும் உரிமை எடுத்துக்கொள்ளலாம்
என்பதை க�ொஞ்சமும் அக்கறை
க�ொள்ளா த தைப்
ப ட் டி ய லி டு வா ர ்க ள் . எ ல்லா
கா ய ங ்க ளு ம் அ ன் பு எ னு ம்
வண்ணத்தா ல்
பூ சி
ம றைக ்க ப ்பட்டதை யு ம்
ச �ொல்வா ர ்க ள் . அ தே நி லை
இப்போதும் த�ொடர வேண்டுமா?
அதிலிருந்து மாறி புதிய முறையில்
குழந்தைகளை வளர்க்க பேரன்டிங்
வகுப்புகள் உதவுகின்றன என்றும்
அ வ ர ்க ள் கூ று வதை ம று க ்க
முடியாது.

பேரண்ட்டிங் வகுப்புகள்
அவசியமா?
தமிழினி

க� ொ

ர�ொ ன ா ந�ோ ய் த்
த�ொற்று வந்தாலும் வந்தது, பயிற்சி
வ கு ப் பு க ள் ந ட த் து பவ ர ்க ள்
பெ ரு கி வி ட்டா ர ்க ள் . ந�ோ ய் த்
த�ொற்று, ஊரடங்கு என பல்வேறு
கார ண ங ்க ள ா ல் வீ ட் டு க் கு ள்
முடங்கியிருக்கும் பெரியவர்கள்
மாடித்தோட்டம், அழகு கலை
பயிற்சி, பங்கு சந்தையில் முதலீடு
எ ன வி த வி த ம ா ன ப யி ற் சி
வகுப்புகளில் ஆயிரக்கணக்கான
ரூபாயை நுழைவுக் கட்டணமாகச்
ச ெ லு த் தி பழ கி வ ரு கி ற ா ர ்க ள் .
இன்னொரு பக்கம், சிறுவர்களுக்கும்
ஓவியம், க�ோடிங், ஸ்போக்கன்
இ ங் கி லீ ஷ் எ ன வ கு ப் பு க ள்
வரிசைக்கட்டி நிற்கின்றன.
இன்னும் சிலர், தன்னம்பிக்கை
வ ள ர் க் கு ம் வ கு ப் பு க ளி ல்
க ல ந் து க�ொள்ள ஆ ர ்வம்
காட்டுகின்றனர். இவை ஒரு பக்கம்
என்றால், சிறந்த பெற்றோராக
எப்படி நடந்துக�ொள்ள வேண்டும்

எ ன்பதை க் க ற் று க்கொ டு க் கு ம்
பேரண்ட்டிங் வகுப்புகளுக்கான
வி ள ம ்பரங ்க ளு ம்
வ ந் து
க�ொண ்டே த ா ன் உ ள்ள ன .
குழந்தையை வளர்க்கிறதுக்கூட
வகுப்பு தேவையா என்ற கேள்வி
ஒரு பக்கம் என்றால், காலம் மாறி
ப�ோய்விட்டது குழந்தை வளர்ப்பில்
பு தி ய அ ணு கு மு றைகளை த்
தெரிந்துக�ொள்ள இம்மாதிரியான
பேரன்டிங் வகுப்புகள் தேவைதான்
என்றும் மறுபக்கம் பேசப்படுகிறது.
உண்மையில் பேரன்டிங் வகுப்புகள்
தேவைதானா?
ஒரு குடும்பத்தில் வளர்ந்த ஓர்
ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் தன்
குழந்தையை வளர்க்கத் தெரியாதா
எ ன்ற ஆ த ங ்க த் தி ல் நி ய ா ய ம்
இருக்கத்தான் செய்கிறது. ஆனால்,
இப்போது பெரியவராக இருக்கும்
பலரையும் கேட்டால், அவர்களின்
பெற்றோர் அளித்த கடுமையான
த ண்டனைகளைப்

இ ன் னு ம் சி ல ர் ச �ொல்வ து ,
அந்தக் காலத்தில் குழந்தைகளுக்கான
க ல் வி யி ல் அ தி க அ க ்க றை
காட்டியதில்லை. அதனால், பலரும்
கி டைத்த
வேலை யி ல்
ஒ ட் டி க்கொ ண் டி ரு க் கி ற�ோம்
எ ன் கி ற ா ர ்க ள் . இ ப ்போ து ள்ள
பெற்றோர்களின் ஒரே இலக்கு
குழந்தைகளுக்கு அவர்கள் வசிக்கும்
நகரம்/ மாநகரம் / கிராமத்தில்
வ ச தி ய ா ன ப ள் ளி யி ல் ப டி க ்க
வ ை ப ்ப து ம் , அ தை அ டு த் து
உயர்கல்விக்கு உயர்தர கல்லூரியைத்
தேர்ந்தெடுப்பதுமே என்பதிலிருந்து
இ வ ர ்க ளி ன் ஆ த ங ்க ம் பு ரி ந் து
க�ொள்ளக் கூடியதே.
இன்னொரு பக்கம், பேரண்ட்டிங்
வகுப்புகள் எனும் பெயரில் நிகழ்ச்சி
ந ட த் து பவ ரி ன் சி ந்தனையை
எ ல்லா க் கு ழந்தைக ளு க் கு ம்
பரப்புகிறார்கள். குழந்தைகளின்
சின்னச் சின்ன ப�ோதாமைகளை
பெரிதுபடுத்தி குற்றவுணர்ச்சிக்கு
உ ள்ளா க் கு கி ற ா ர ்க ள் .
அ வ ை யெல்லாமே ஓ ரி ரு
ஆண்டுகளில் இயல்பாகச் சரியாகக்
கூ டி ய வ ை
எ ன்பதையே
பெற ்ற ோ ர ்க ளை ம ற க ்க
வைக்கிறார்கள். பெற்றோர்களுக்கு
இ வ ர ்க ள் த ரு ம் அ ழு த்தம் ப ல
மடங்காகப் பெருகி குழந்தைகளின்
த லை யி ன்
மேல்தா ன்
சு ம த்த ப ்ப டு கி ற து எ ன்ற
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அ வ ர ்க ளி ன் யூ கம் அ ல்ல து
அவர்கள் வாழ்வில் நடந்ததிலிருந்து
அறிந்தவை மட்டுமே. அதை நம்பி
த ன்
கு ழந்தைக ளி ட ம்
செயல்படுத்தினால் என்னவாகும்
எ னு ம் ய�ோ ச னையே ப ல
பெற்றோர்களுக்கு வருவதில்லை.
அ தேப�ோ ல , க ல் வி கு றி த் து
ஆல�ோசனை வழங்கும் இவர்
என்ன படித்திருக்கிறார், கல்வியல்
கு றி த் து
ஏ தே னு ம்
பணியாற்றியிருக்கிறாரா என்றுகூட
பா ர ்க ்க ப ்ப டு வதே இ ல்லை .
கு ழ்ந்தைக ளு க் கு ந ல்ல து
ச ெ ய் கி ற�ோம் எ ன்ற பெ ய ரி ல்
இ ப ்ப டி ய ா ன மு ய ற் சி க ள்
எதிர்மறையான விளைவையே
தரக்கூடும்.

கு ற்ற ச ்சாட்டை யு ம் ம று க ்க
முடியாது. மருத்துவம், ப�ொறியியல்
ப�ோன்ற சில துறைகளை மட்டுமே
குறி வைத்து படிக்கும் முறைக்கு
த ள் ளு வ தி ல் பேர ன் டி ங்
வகுப்புகளுக்கு முக்கியப் பங்கு
இருப்பதாகச் ச�ொல்லப்படுகிறது.
மேலும், இம்மாதிரியான வகுப்புகள்
மூ ல ம் கு ழந்தைக ள் மீ து
அதிகப்படியான கண்காணிப்பை
ச ெ லு த்த ப ்ப டு வ து ம் ந ட க ்க
வாய்ப்புள்ளது.
பேர ண் ட் டி ங் வ கு ப் பு
ந ட த் து பவ ர ்க ள் எ ன்ன த ா ன்
சேவை என்று ச�ொன்னாலும்
கட்டணம் என்று ஒரு த�ொகையை
வாங ்க த்தா ன் ச ெய்வா ர ்க ள் .
க�ொ டு த்த ப ண த் தி ற் கு எ ன்ன
திரும்பி வரும் என்கிற மனநிலை
உ ள்ளவ ர ்க ளே ந ம் மி டையே
அதிகம். அதனால், ட்ரெய்னர்ஸ்
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வரும் பெற்றோர்களை திருப்தி
ப டு த்த , கு ழந்தைக ளு க் கு த னி
ஹ�ோம் வ�ொர் க் க�ொ டு க ்க
வ ை ப ்ப து , பு தி ய க�ோச் சி ங்
கிளாஸ்களுக்கு அனுப்பி வைக்கச்
ச�ொல்வது ப�ோன்றவற்றையும்
ஆ ல�ோ ச னை ய ாகச்
ச�ொல்கிறார்கள். இவையெல்லாம்
கு ழந்தைக ளி ன் நேரத்தை
அவர்களிடமிருந்து பறிப்பதாகவே
இருக்கிறது.
இவை ஒருபக்கம் என்றால்,
பேரண்ட்டிங் வகுப்புகள் நடத்தும்
அளவுக்கு அவர்களுக்கு என்ன
த கு தி இ ரு க் கி ற து எ ன் று ப ல
பெற ்ற ோ ரு ம் பா ர ்ப்ப தி ல்லை .
உளவியல் த�ொடர்பான எந்த
ப டி ப் பு மே ப டி க்கா ம ல்
குழந்தைகளின் உளவியல் பற்றி
பே சு ம் ட்ரெய்ன ர ்க ள் சி ல ர்
இருக்கிறார்கள். அவை எல்லாம்

குழந்தை வளர்ப்பு என்பதே
எவ்வளவு வன்முறையான ச�ொல்
என்று பலருக்கும் புரிவதே இல்லை.
உங்கள் குழந்தைகள் வளர்கிறார்கள்.
அவர்களும் பெற்றோர்களும் ஒரே
வீட்டில் இருப்பதால் பெற்றோர்
கு ழந்தையை வ ள ர் க் கி ற ா ர ்க ள்
என்று ப�ொருள் இல்லை. ஒவ்வொரு
குழந்தைக்கும் தனித்தனி இயல்புகள்
இ ரு க் கு ம் . அ தை த் தெ ரி ந் து
க�ொள்வதும் ஊக்கப்படுத்துவமே
பெற ்ற ோ ரி ன் மு த ன்மை ய ா ன
பணி. கல்வி, ஆர�ோக்கிய உணவு,
ந ல்ல சூ ழலை ஏ ற்ப டு த் தி க்
க�ொடுப்பது பெற்றோரின் கடமை.
ஒரு செடியை, செல்லப்பிராணியைப்
ப�ோல வளர்ப்பதில் உள்ள வளர்ப்பு
எனும் ச�ொல்லை குழந்தைக்கும்
சேர்த்து ச�ொல்வதைத் தவிருங்கள்.
பேர ண் ட் டி ங் வ கு ப் பு க ள்
தேவையே இல்லையா என்றால்,
தனியாக அது தேவையில்லை.
பெற ்ற ோ ரு க் கு
எ ந்த த்
துறையிலாவது கூடுதல் பயிற்சி
தேவை என்றால் அதைத் தனியாக
எ டு த் து க்கொள்வதே ந ல்ல து .
உதாரணமாக, பாடுவது, சமைப்பது,
க ணி னி யைப் ப ற் றி தெ ரி ந் து
க�ொள்வது ப�ோல. அதிலிருந்து
உங்கள் குழந்தையுடன் உரையாடக்
கூ டி ய ச ெ ய் தி க ள் இ ரு ந்தா ல்
அவசியம் பகிர்ந்துக�ொள்ளுங்கள்.
அதுவே குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்
ஆற்றும் ஆகச் சிறந்த கடமை

ச�ோதனை காலத்தில்
சாதனை

ஆன்லைன்
வர்த்தகத்தில்
அசத்தும்

பெண்கள்!
பிஜு ர�ோஷன்

ஏ ற ்கெ ன வே ஆ ன்லை ன்
பி சி ன ஸி ன் த ள ம் வ ெ கு வா க
விரிவடைந்திருந்த ப�ோதிலும்,
க�ொர�ோனா காலகட்டம் அதை
மேலும் விரிவுபடுத்திவிட்டது.

க� ொ ர � ோ ன ா

பரவ த்
த� ொ ட ங் கி ய ந ா ளி ல் இ ரு ந் து ,
த ற ்போ து வரை ப ல ரு ம்
வேலை யி ன்மை ய ா லு ம் ,
வ ரு ம ா ன மி ன்மை ய ா லு ம்
ப�ொருளாதார சிக்கலில் தவித்து
வருகின்றனர். ச�ொல்லப்போனால்
ப ல த� ொ ழி ல்க ள் இ ந்த
க� ொ ர � ோ ன ாவா ல் மு ட ங் கி
விட்டதும்கூட. ‘எல்லா கெட்
டதிலும், ஒரு நல்லதும் ஒளிந்திருக்
கு ம் ’ எ ன ச � ொ ல்லப்ப டு வ து
உண்டு. அதை பார்க்கிற பக்குவம்
உள்ளவர்கள் எப்பேர்ப்பட்ட
கெ டு த லி லி ரு ந் து ம் மீ ண் டு
விடுகின்றனர். அதைப் ப�ோலத்
தான், இந்த ஊரடங்கு காலத்திலும்
சி ல ந ல்லவை ந ட ந் து ள்ள ன .
அ தி ல் மி க மு க் கி ய ம ா ன து ,
ஆன்லைன் பிசினஸ். இந்தியாவில்

ஆ ன்லை ன் பி சி ன ஸி ன்
வி ரி வா க ்க ம் , பி றரை வி ட வு ம்
த�ொழில் முனைவ�ோருக்கு மிகவும்
உதவியாக இருந்தது. குறிப்பாக
பெண் த�ொழில் முனைவ�ோர்
பலருக்கும், இந்த க�ொர�ோனா
காலம் சாதகமாக அமைந்தது
என்றே கூறலாம். ஒருசிலர் இந்த
நேரத்தில்தான் புதிதாக தங்கள்
ஆன்லைன் தளத்தை அமைத்துக்
க�ொண்டனர். இன்னும் சிலர்,
ஏற்கெனவே இருந்த தங்களின்
தளத்தை இப்போது இன்னும்
விரிவாக்கம் செய்து க�ொண்டனர்.
இ ந்த இ ரு தர ப் பி ன ரு மே
சூழ்நிலையை சரியாகப் பயன்
படுத்தி, தங்கள் திறமைகளையும்,
த� ொ ழி லை யு ம் வி ரி வு ப டு த் தி
வர்த்தகங்களை மேம்படுத்திக்

க� ொ ள் ளு ம் உ த் தி யை மி க ச்
சிறப்பாக நடைமுறைப்படுத்தி
வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
இதனாலேயே கடந்த இரண்டு
ஆ ண் டு க ளி ல் இ ண ை ய த் தி ல்
பு தி தா க க் க ால்ப தி த்த பு தி ய
த� ொ ழி ல் மு னைவ�ோர்க ளி ன்
பட்டியல் மிக நீளமாக உள்ளது.
சூ ழ் நி லையை சாத க ம ாக் கி
சாதனைப் படைத்தப் பெண்
த�ொழில் முனைவ�ோர் சிலரின்
வ ெ ற் றி க் க த ை யை இ ங்கே
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வகையிலான வடிவான ஆடைத் தயாரிப்பு,
ஆடையில் செய்யப்படும் வேலைப்பாடுகள்
என எல்லாமே த�ொடர்புடையது. நேர்த்தியாக
இருக்க வேண்டுமென்பதற்காக, ஆடை
அளவை வீடிய�ோ வழியாக செய்கிறேன்.
அப்படி செய்தால், வாடிக்கையாளருடைய
முகத்தையும் உடலமைப்பையும் பார்த்து
புரிந்து க�ொள்ளலாம். இல்லையெனில்
பு கை ப ்பட ம் அ னு ப ்ப ச் ச� ொ ல்வேன் .
அதன்மூலமாக ப�ொருத்தமான நிறம்,
டிசைன் ஆகியவற்றை முடிவு செய்யலாம்.
ஆடை ரெடியானதும் அதை க�ொரியர்
செய்துவிடுகிறேன்’’ என்கிறார் சூர்யா.

வயதேயான சூர்யா, இணையம்
வழியாக ஆடை விற்பனை த�ொடர்பான
சுயத�ொழில் செய்கிறார். ‘சிற்பி க�ௌச்சர்’
என்ற பெயரில், தனி நபர்களுக்கான
பிரத்தியேக ஆடை வடிவமைப்பாளராக
இன்ஸ்டாகிராமில் செயல்படுகிறார் சூர்யா.
இணைய வழி ஆடை வடிவமைப்பாளர்
என்கையில், துணிக்கு அளவெடுப்பது
த�ொடங்கி அதை டெலிவரி செய்வதுவரை
தனக்கு ஏராளமான சவால்கள் இருப்பதாக
ச�ொல்கிறார் சூர்யா.
அப்படியான சவால்களைக் கையாண்டது
குறித்துத் தெரிவிக்கையில், “எல்லாமே
இணையம்தான் என்பதால் அளவு எடுப்பது,
ஆடையின் நிறத்தை தேர்ந்தெடுப்பது,
வடிவத்தை நிர்ணயிப்பது ப�ோன்றவை
த�ொடக்கத்தில் சிக்கலாக இருந்தது. அது
மாதிரியான நடைமுறை சிக்கல்களை
எ ல்லா ம் ந ான் எ ளி மை ய ாகவே
கை ய ா ண் டு வி ட ்டேன் . உ தார ண ம ாக ,
இணைய வழியாக ஆடைக்கான அளவை
எ டு க் கு ம்போ து , சி ல நேர ம் அ து
திருப்திகரமாக இருக்காது. அப்படியான

நேரத்தில் என்னுடைய வாடிக்கையாளரிடம்
இருந்து அவங்களுடைய ஒரே ஒரு ஆடையை
மட்டும் எனக்கு க�ொரியர் பண்ணி விட
ச�ொல்லுவேன். அதையே அளவு உடையாக
வைத்து நான் தையலை த�ொடங்கிடுவேன்.
‘ஆடை வடிவமைப்பாளர்’ என்பது,
வெறுமனே தையல் மட்டுமில்லை. புதிது
புதிதான டிசைன்ஸ், புதிய வகை துணிகள்,
வாடிக்கையாளருக்கு முகம் சுளிக்காத

சூர்யா, ச�ொந்தமாக ஆடை வடிவமைப்பது
ம ட் டு ம ன் றி , த னி ய ாக ஆ டை
வடிவமைப்பிற்கென ஆன்லைன் க�ோர்ஸூம்
நடத்தி வருகிறார்! அதன் மூலம் தன்னைப்
ப�ோன்ற பெண்களுக்கு எளிமையாக ஆடை
வடிவமைப்பை ச�ொல்லிக் க�ொடுத்து,
இன்னும் பல டிசைனர்களை உருவாக்கி
வருகிறார்.

டெப�ோரா பிலிப் – பெட்டோகிராபி பெட்

ஐ.டி. நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் இவர், பகுதிநேர ஃப�ோட்டோகிராபர். குறிப்பாக
செல்லப் பிராணிகளைப் புகைப்படம் எடுப்பது இவருக்கு பிடித்தமான விஷயம். நாய்,
பூனை, கிளி என பல செல்லப் பிராணிகளை ஆடைகளுடன் அழகாக புகைப்படம்
எடுக்கும் இவர், தன் த�ொழில் நிறுவனத்துக்கு petography_pet என பெயரிட்டுள்ளார்.
கடந்த சில வருடங்களாகவே தங்களின் செல்லப்பிராணிக்கு பிறந்தநாள் க�ொண்டாடும்
வழக்கம் மக்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருவதால், அதையே தன் த�ொழிலாக எடுத்துக்
க�ொண்டு செய்துள்ளார்.
காரைக்குடியை பூர்வீகமாகக் க�ொண்ட இவர், சிறு வயதில் தெருவ�ோர விலங்குகளை
அரவணைப்பதிலிருந்தே பிராணிகள் மீதான தன் பாசம் த�ொடங்கியது என்கிறார்.
அதனாலேயே இப்போதுவரை சாலைய�ோரத்தில் இருக்கும் நாய்களுக்கு, டெப�ோரா
பிலிப் அதிக அன்பைப் ப�ொழிகிறார்.
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பார்க்கலாம்.

அனிதா சுப்புராஜ் - திவிஷ் அகாடமி
திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த இவர், கைவினைப் ப�ொருட்களை ஆன்லைனில் விநிய�ோகம்
செய்கிறார். பள்ளி நாட்களிலேயே கைவினைப் ப�ொருட்களை ஆர்வத்துடன்
உருவாக்குவது இவரது வழக்கமாக இருந்துள்ளது. அந்த ஆர்வத்தை
வளர்த்துக் க�ொண்டு பின்னாள்களில் எம்பிராய்டரி, கூடை பின்னுதல்
ப�ோன்றவற்றில் ஈடுபட்டுள்ளார். தனது உறவினர்களையும் நண்பர்களையும்
இணைத்து, வாட்ஸ் அப் குழு உருவாக்கி தனது ப�ொருட்களின்
விற்பனையைத் த�ொடங்கியுள்ளார்.
தற்போது ‘திவிஷ் அகாடமி’ (Divish Academy) என்கிற தளத்தின்
மூலம் வீட்டிலிருந்து ஈடுபடக்கூடிய த�ொழில்களை மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி
வருகிறார். இதன் மூலம் சில்க் த்ரெட், குளியல் ச�ோப், சாக்லேட் ப�ொக்கே
என பலவிதமான ப�ொருள்களைத் தயாரிக்கிறார் இவர். மேலும் தன்
நிறுவனம் வழியாக பல ஏழை எளிய பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்பையும்
வழங்கி வருகிறார் அனிதா.

ஸ்ருதி ஹரிஹர
சுப்ரமணியன் –
க�ோலி ச�ோடா
க�ோலி ச�ோடா என்ற பெயரில்
சு ற் று ச் சூ ழ லு க் கு உ க ந ்த
ப�ொருட்களை விற்பனை செய்து
வருகின்றார் ஸ்ருதி. ரீ-யூசபிள்
நாப்கின் த�ொடங்கி தேங்காய்
நார்களில் பிரஷ், பிளாஸ்டிக்
பாட்டில்களில் வீட்டு அலங்காரப்
ப � ொ ரு ள ்க ள் , ஒ து க ்க ப ்ப டு ம்
துணிகளிலிருந்து அழகழகான
பைகள் என இவர் வைத்திருக்கும்
கலெக்ஷ ன்ஸ் ஏராளம். இந்த
க�ோலி ச�ோடா நிறுவனத்துக்கென,
செ ன ்னை ரா ய ப ்பே ட ்டை யி ல்
கடைய� ொ ன் று ம் உ ள ்ள து .
இ ரு ப் பி னு ம் , ஆ ன ்லைன்
வர்த்தகமே இவர்களிடம் அதிகம்
நடக்கிறது. க�ொர�ோனா காலமாக
இருந்தாலும் இவர்களுக்கான
இ ணை ய
வ ழி
பங் கு
விரிவடைந்துள்ளது.
க�ோலி ச�ோடாவின் சிறப்பம்சம்,
சு ற் று ச் சூ ழ லு க் கு கே டு த ரு ம்
எ ந ்தவ� ொ ரு ப � ொ ரு ளை யு ம்
தயாரிப்பதில்லை என்பதுதான்.
இவர்களின் ஸ்லோகன் ‘recycle
- reduce - reuse’ அதாவது, ‘மறு
சு ழ ற் சி செய் – கு றை வ ாகப்
பயன்படுத்து – மீள் உருவாக்கம்
செய்’ என்பதுதான்.

வினுஷா – ஃப�ோர் சீசன்ஸ் பேஸ்டரி
12 வயது சிறுமியான இவர் சுயமாகத் த�ொழில் செய்யும் குட்டிச் சுட்டி. ஆம், இவருக்கென
இப்போது ஒரு பேக்கரி இருக்கிறது. பேக்கரி என்றவுடன், ‘கடை இருக்கும்; நேரடியாகச் சென்று
வாங்கலாம்’ என்று நினைத்துவிட வேண்டாம். வினுஷா, முழுக்க முழுக்க ஆன்லைன்வாசி பிடித்த
பேக்கிங் துறையில் தனி பிராண்டை உருவாக்கி, ஆன்லைன் மூலம் ஆர்டர் பெற்று செய்து
வருகிறார். இந்த வயதிலேயே த�ொழில் முனைவு அவசியமா எனப் பலரும் நினைக்கலாம். ஆனால்
இன்றைய தேதிக்கு குழந்தை த�ொழில் முனைவ�ோருக்கான ப�ோட்டியும் அதிகம்தான் என்பதால்,
தேவையறிந்தே செயல்படுகிறார் வினுஷா. இந்தச் குட்டிச் சுட்டியின் வெற்றிக்கு, அவரின் பெற்றோர்
மிகப்பெரிய உந்துதலாக இருந்து வருகின்றனர். பெற்றோரின் அரவணைப்பால், 'Four seasons
pastry' என்ற பெயரிலான பேக்கரி நிறுவனத்துக்கு இப்போதே சி.இ.ஓ.வாக வலம் வருகிறார்
வினுஷா. இந்த பேக்கரியில், நான்கு வகை பருவநிலைகளின் அடிப்படையில் வண்ணமயமாக
கேக் செய்து விற்பனை செய்கிறார்
வினுஷா!
“எல்லா பருவநிலைக்கும் ஒரு நிறம்
இருக்கும். அது எனக்கு ர�ொம்பவும்
பிடிக்கும். அதனால்தான் அதையே
கருவாக வைத்து என்னுடைய பிராண்டை
உருவாக்கினேன். க�ோடைக்காலம், குளிர்
காலம், இளவேனில் காலம், இலையுதிர்
காலம் என 4 காலங்களைக் குறிக்கும்
வகையில் கப் கேக்குகளை நானே
செய்கிறேன். க�ோடை கால கப் கேக்கிற்கு
மஞ்சள் நிற டாப்பிங்ஸ், குளிர்கால கப்
கேக்கில் ஸ்னோப்ளேக் டாப்பிங்ஸ்,
இளவேனில் கால கப்கேக்கள் பூக்கள்
ப�ோன்ற டாப்பிங்ஸ் க�ொடுத்து அலங்காரம்
செய்வேன். இது இல்லாமல், பிறந்தநாள்
உ ள் ளி ட ்ட பார்ட் டி க ளு க்கா ன
ஆர்டர்களையும் எடுத்து செய்கிறேன். என்
ப டி ப் பு க்கா ன நேர ம் ப � ோக , ம ற்ற
நேரத்தில்தான் இதை நான் செய்வேன்”
என்கிறார் வினுஷா.
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நீத்தார் பெருமை

திக் நியாட் ஹான்
மன விழிப்பு நிலையின் தந்தை

உ

லகப் புகழ் பெற்ற ஆன்மீகத்
தலைவர் ஸென் மாஸ்டர், கவிஞர்
மற்றும் அமைதிப் ப�ோராளி திக்
நியாட் ஹான் ஜனவரி 22, 2022
அ ன் று த ன து 9 5 வ து வ ய தி ல்
ம ர ண ம டைந்தார் . த ன து
வாழ்வை யு ம் ம ர ண த்தை யு ம்
எல்லோருக்கும் ஒரு பாடமாக முன்
வைத்தவர் திக் நியாட் ஹான்.
சிறப்பாக வாழ்வதும் அமைதியாக
ம ர ணி ப ்ப து ம் மு க் கி ய ம ா ன து
எ ன்பதை வ லி யு று த் தி ய வர் .
ஒ வ ்வொ ரு
ம னி த ரு ம்
அமைதிய�ோடும் சமாதானத்தோடும்
வாழ நு ட்ப ம ா ன ஆ ன் மி க
வழிமுறைகளைக் கற்றுத் தந்தவர்.
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ஜெ
எ தி லு ம் கவ ன மி ல்லா ம ல்
க ண் மூ டி த்த ன ம ாக ஓ டி க்
க�ொண்டிருக்கும் மனித சமூகத்திற்கு
எதிர் வரும் மனிதரை பார்த்து
புன்னகைக்க வேண்டியதும் ஒரு
பு ல் லி ன் அ சைவ ை கவ னி க ்க
வேண்டியதும் ஒன்றோடு ஒன்று
த�ொடர்புடைய இப்பிரபஞ்சத்தில்
எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை
வலியுறுத்தியவர்.
இவ்வுலகில் மூலை முடுக்குகளில்
வா ழு ம் ப ல ரு ம் இ ந்த ஸெ ன்
ஞானியின் வழிகாட்டுதலால் தன்
மனப் பாரங்களைத் துறந்து காற்றில்
அசைந்து பறக்கும் இறகைப் ப�ோல

லகுவானார்கள் என்றால் அது
மிகையல்ல. நாம் வாழ்கிற சம
காலத்தில் இப்படிய�ொரு ஞானி
வாழ்ந்தார் என்பதுவே நமக்குப்
பெருமை.
ஆ சி ய ா வி ன் அ ற் பு த ம ா ன
பவுத்தத்தின் அடிப்படைக் கூறான
மன விழிப்பு நிலை (Mindfulness)
பழக்கத்தை மேற்கில் விதைத்த
முன்னோடி. 21 ஆம் நூற்றாண்டிற்கு
தேவையான செயலாக்க பவுத்தத்தை
(Engaged Buddhism) வளர்த்தெடுத்த
சாதனையாளர் திக் நியாட் ஹான்.
மத்திய வியட்நாமில் 1926 ஆம்
ஆண்டு பிறந்த திக் நியாட் ஹான்

த ன து 1 6 வ து வ ய தி ல் டூ ஹி யூ
பவுத்தக் க�ோயிலுக்குள் நுழைந்து
பிக்குவானார். இளம் பிக்குவாக
1950களில் வியட்நாமில் பவுத்தத்தை
புதுப்பிக்கும் இயக்கத்தில் தீவிரமாக
பங ்கேற்றார் . ச ாய்கா ன்
பல்கலைக்கழகத்தில் மதச் சார்பற்ற
பாடம் படித்த முதல் பிக்கு திக்
நியாட் ஹான் தான். பிக்குகளுக்கான
தீவிர விதிமுறைகளை உடைத்து
முதன் முதலில் சைக்கிள் ஓட்டிய
ஆறு பிக்குகளில் இவரும் ஒருவர்.
பவுத்த நாடான வியட்நாம்
ப�ோ ரு க் கு த் த ய ாரா ன ப�ோ து ,
விஹார்களில் இருந்த பிக்குகள்
மற்றும் பிக்குனிகள், எப்போதும்
ப�ோல அமைதியாக தியானத்தைத்
த�ொடர்வதா அல்லது வெளியேறி
குண்டு வீச்சுகளால் பாதிக்கப்பட்ட
ம க ்க ளு க் கு உ த வு வ த ா எ ன்ற

ச ர் வீ ஸ் எ ன்ற அ மை ப ்பை த்
த�ொடங்கி 10,000 தன்னார்வலர்
கள�ோடு சமூகப் பணியாற்றினார்.
வான் ஹான் பல்கலைக்கழகம், லா
ப�ோய் பிரசுரம் மற்றும் அமைதிப்
ப�ோராட்டத்திற்கான பத்திரிகையை
த�ோ ற் று வி த் து ஓ ர் அ றி ஞ ராக ,
ஆசிரியராக, ப�ோராளியாக திக்
நி ய ா ட் ஹா ன் த�ொ ட ர் ந் து
செயல்பட்டார்.
திக் நியாட் ஹான் அமெரிக்கா
ம ற் று ம் ஐ ர�ோ ப ் பா வி ற் கு ம்
த�ொ ட ர் ந் து ப ய ண ம் ச ெ ய் து
அமைதிக்காகவும் வியட்நாமில்
ப�ோர் நி று த்த த் தி ற் கு கு ர ல்
க�ொடுத்தார். 1966 பயணத்தில் முதல்
மு றை ய ாக அ வர் ட ாக்டர் .
மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியரை
சந்தித்தார். திக் நியாட் ஹானின்
முயற்சிகளாலும் க�ொள்கைகளாலும்

நியாட் ஹான்.
1970களில் அமைதியாக வாழ்தல்
மற்றும் மனவிழிப்புநிலை குறித்து
நி றை ய க ற் பி க ்க வு ம் எ ழு த வு ம்
த�ொ ட ங் கி ன ார் . பா ரீ ஸி ல்
சார்போன் பல்கலைக்கழகத்தில்
ப வு த்த வி ரி வு ர ை ய ா ள ராக வு ம்
ஆய்வாளராகவும் இருந்த ப�ோது
ஸ் வீ ட் ப�ொட ்டேட ்ட ோ
கம்யூனிட்டியை உருவாக்கினார்.
1982 ஆம் ஆண்டு தென் மேற்கு
பிரான்ஸில் ’பிளம் வில்லேஜ்’ என்ற
ப வு த்த
ம ட ா ல ய த்தை
உ ரு வா க் கி ன ார் . இ ரு நூ று க் கு ம்
மேற்பட்ட பி க் கு க ள் ம ற் று ம்
ஆண்டுத�ோறும் சுமார் ஒரு லட்சம்
பார்வையாளர்கள�ோடு மேற்கின்
மிகப் பெரிய பவுத்த மடாலயமாக
பிளம் வில்லேஜ் செயல்படுகிறது.
மனவிழிப்புநிலைய�ோடு வாழும்

தியானம் என்பது இச்சமூகத்திலிருந்து தப்பித்து விலகியிருப்பதற்கான வழியல்ல, ஆனால் நம்மை நாம்
உணர்ந்து இச்சமூகத்திற்கு பயன்படும் வகையில் நம்மை மாற்றிக் க�ொள்வதற்கான கருவி என்பதை தன்
வாழ்நாள் முழுவதும் ப�ோதித்து அவ்வழியிலேயே வாழ்ந்தும் காட்டியவர் திக் நியாட் ஹான்.
குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தனர். திக் நியாட்
ஹா ன்
இ ரண்டை யு ம்
தேர்ந்தெடுத்தார். தியானத்தையும்
கை வி ட ா ம ல் ப ரி த வி த் தி ரு ந்த
ம க ்க ளு க் கு உ த வி ட ஓ டி ன ார் .
அ வர து க ண் டு பி டி ப ் பா ன
‘செயலாக்க பவுத்தத்தை (Engaged
Buddhism) அப்படித்தான் உருவானது.
தனது ’ ஒரு நெருப்புக் கடலில்
தாமரை’ (Lotus in a sea of fire)
புத்தகத்தில் இந்த பதத்தை அவர்
முதன் முதலாக பயன்படுத்தினார்.
அ ப ்போ தி லி ரு ந் து தி க் நி ய ா ட்
ஹான் தனது வாழ்க்கையை சமூகம்
மற்றும் தனி மனிதர்களை பண்
படுத்தும் உள்நிலை மாற்றத்திற்காக
அர்ப்பணித்தார்.
1961 ஆம் ஆண்டு பிரின்ஸ்டன்
மற்றும் க�ொலம்பியா பல்கலைக்
கழகங்களில் பயிற்றுவிக்கவும் (comparative religion) பவுத்தத்தில் ஆய்வு
செய்யவும் அமெரிக்கா சென்றார்.
அ க்கா ல கட்ட த் தி ல் ப வு த்த
நெறிகளான சமாதானம் மற்றும்
கருணையின் அடிப்படையிலான
ஸ்கூல் ஆப் யூத் அண்ட் ச�ோஷியல்

ஈர்க்கப்பட்ட கிங் அமைதிக்கான
ந�ோபல் பரிசை அவருக்கு வழங்க
வேண்டுமென பரிந்துரைத்தார்.
ப�ோ ரு க்கெ தி ரா ன தி க் நி ய ா ட்
ஹா னி ன் ச ெ ய ல ் பா டு களை த்
த�ொ ட ர் ந் து அ வர் த ங ்க ள து
நாட்டிற்குள் வர தெற்கு மற்றும்
வடக்கு வியட்நாம் அரசுகள் தடை
விதித்தன. 39 ஆண்டுகள் நீண்ட
வெளியேற்றத்தில் வைக்கப்பட்டார்
நியாட் ஹான்.
ஆனால் இந்த தடை திக் நியாட்
ஹா னி ன் ச ெ ய ல ் பா டு களை
த டு த் து வி ட வி ல்லை . அ த ன்
பின்னரே அவர் உலகம் முழுவதும்
ப ய ணி க ்க த் த�ொ ட ங் கி ன ார் .
அ மை தி யை யு ம் ச க�ோ த ர த் து
வத்தையும் பரப்புரை செய்வது,
வியட்நாம் ப�ோரை முடிவுக்குக்
க�ொண்டு வர மேற்குலக தலைவர்
களுடன் உரையாடுவது, 1969 ஆம்
ஆ ண் டு ந டைபெற்ற பா ரீ ஸ்
அ மை தி ப் பேச் சு வா ர ்த்தை யி ல்
பவுத்த தூதுக் குழுவிற்கு தலைமை
வ கி த்த து
எ ன
தீ வி ர
செயற்பாட்டாளராக மாறினார்

கலையை இங்கிருந்தே திக் நியாட்
ஹான் உலகுக்கு பரப்புரை செய்தார்.
எல்லா வயதினருக்கும் பிளம்
வி ல ்லே ஜி ல்
ப யி ற் சி
க�ொடுக்கப்படுகிறது. நடைபயிற்சி
தியானம், அமர்நிலை தியானம்,
உண்ணும்நிலை தியானம், முழு
ஓ ய் வு , வேலை நி லை தி ய ா ன ம்
மற்றும் மன விழிப்பு நிலைய�ோடு
நிறுத்துதல், புன்னகைத்தல் மற்றும்
மூச்சுவிடுதல் ஆகிய பயிற்சிகள்
இ ங ்கே க ற் பி க ்க ப ்ப டு கி ன்ற ன .
பழமையான இந்த பவுத்த நெறிகளை
திக் நியாட் ஹான் எளிமைப்படுத்தி
இக்காலகட்டத்தின் சவால்களை
எ தி ர ்கொ ள் ளு ம் வகை யி ல்
ஆ ற்ற ல் மி க ்க ஆ யு த ங ்க ள ாக
தலைமுறைகளுக்கு வழங்கினார்.
கடந்த 20 ஆண்டுகளில் சுமார்
ஒ ரு ல ட்சம் பேர் தி க் நி ய ா ட்
ஹானின் உலகளாவிய நெறிமுறை
க ளி ன் ந வீ ன க் கு றி யீ டெ ன
அ ழ ை க ்க ப ்ப டு ம் ' ' ஐ ந் து
மனவிழிப்புநிலை பயிற்சிகளை’’
பின்பற்றுவதென உறுதியெடுத்துள்
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நடையில் உலக வாசகர்களை
ம ய க் கி ய 1 3 0 நூ ல ்க ளை
எழுதியுள்ளார். ஒவ்வொன்றும்
ந ல்வாழ்க்கைக்கா ன ஒ ரு
ப�ொக்கிஷம் என்றால் மிகையல்ல.

ளனர். விழித்தெழு (Wake Up) என்ற
பெ ய ரி ல் ஓ ர் அ மை ப ்பை த்
த�ொ ட ங் கி ஆ யி ரக ்க ண க்கா ன
இளைஞர்களை மனவிழிப்புநிலை
வா ழ் வி ய லு க் கு பழ க் கி ன ார் .
சர்வதேச அளவில் விழித்தெழு
ப ள் ளி களை த் த�ொ ட ங் கி
ஐர�ோப்பா, அமெரிக்கா மற்றும்
ஆ சி ய ப ள் ளி க ளி ல் உ ள்ள
ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கும்
திட்டங்களை முன்னெடுத்தார்.
திக் நியாட் ஹானின் சிறப்புகள்
இதன�ோடு முடியவில்லை. அவர்
ஒரு மாபெரும் கவிஞர், கலைஞர்.
ம ன வி ழி ப் பு நி லை கு றி த்த சி று
வா க் கி ய ங ்க ளை பல ்வே று
வடிவங்களில் எழுதுவதில் (Calligraphy) அவர் தேர்ந்தவர். அவரது
இ ந்த படைப் பு க ள் 2 0 1 0 ஆ ம்
ஆ ண் டு மு த ல் ஹா ங் கா ங் ,
தைவா ன் , க ன ட ா , ஜ ெ ர ்ம னி ,
பிரான்ஸ் மற்றும் நியூயார்க்கில்
கண்காட்சிக்கு வைக்கப்படுகின்றன.
கடந்த தசாப்தத்தில் கலிப�ோர்னியா,
நியூயார்க், வியட்நாம், பாரீஸ்,
ஹாங்கா ங் , த ாய்லா ந் து ,
மிஸ்ஸிஸிப்பி மற்றும் ஆஸ்திரேலி
யேவில் பவுத்த மடாலயங்களை
நி று வி யு ள்ளார் .
த வி ர ,
ஐர�ோப்பாவின் முதல் பயன்பாட்டு
பவுத்த நிறுவனத்தை (Institute of
Applied Buddhism) ஜெர்மனியில்
த�ொடங்கினார்.
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பிளம் வில்லேஜ் சிறப்பு தியான
வ கு ப் பு களை வ ர ்த்தக ர ்க ள் ,
ஆ சி ரி ய ர ்க ள் , கு டு ம ்பங ்க ள் ,
சு கா த ாரப் ப ணி ய ா ள ர ்க ள் ,
சைக ்கோதெர பி ஸ் ட் டு க ள் ,
அரசியல்வாதிகள், ப�ோர் வீரர்கள்
ம ற் று ம் இ ளை ஞ ர ்க ளு க் கு
வழங்குகிறது. இஸ்ரேலியர்கள்
மற்றும் பாலஸ்தீனியர்கள் சிறப்பு
வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 75,000
பேர் பிளம் வில்லேஜின் பிக்கு
ம ற் று ம்
பி க் கு னி க ளி ன்
பயிற்சிகளால் பயனடைகின்றனர்.
க ட ந்த சி ல ஆ ண் டு க ள ாக
அமெரிக்க காங்கிரஸ் உறுப்பினர்,
ஐர�ோப்பிய, அயர்லாந்து, இந்திய
மற்றும் தாய்லாந்து நாடாளுமன்ற
உ று ப் பி ன ர ்க ளு க் கு
மனவிழிப்புநிலை நிகழ்ச்சிகளை
நடத்தினார் திக் நியாட் ஹான்.
மெல்போர்னில் உள்ள மதங்களுக்
கான உலக பாராளுமன்றம் மற்றும்
பா ரீ ஸி ல் உ ள்ள யு னெ ஸ ்கோ
ஆகியவற்றில் வன்முறை, ப�ோர்,
மற்றும் உலக வெப்பமயமாதலுக்கு
எதிராக குறிப்பிட்ட நடவடிக்கை
கள் எடுக்கக் க�ோரி உரைகள்
நிகழ்த்தினார். 2013 ஆம் ஆண்டு
கூகுள், உலக வங்கி, ஹார்வர்டு
மருத்துவப் பள்ளிகளில் மனவிழிப்பு
நிலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினார்.
இதுவரை கவித்துவமான ம�ொழி

நவம்பர் 11, 2014 இல் தனது 88
வது பிறந்தநாளை நிறைவு செய்த
ஒரே மாதத்தில் பக்கவாதத்தால்
பாதிக்கப்பட்டு பேச முடியாத
நி லை க் கு த் த ள்ள ப ்பட்டார் .
அ வர து வ ல து பக ்க உ ட ல்
மு ழு வ து ம ாக ச ெ ய லி ழந்த து .
ஆனாலும் தனது இடைவிடாத
தம்ம சேவையைத் த�ொடர்ந்தார்.
தனது இறுதி நாட்களை தான்
பிக்குவாக நியமிக்கப்பட்ட டூ ஹியூ
ப வு த்த க் க�ோ யி லி ல் க ழி க ்க
விரும்பியதன் அடிப்படையில்
அவர் 40 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்
2018 ஆண்டு வியட்நாமிற்குள்
அனுமதிக்கப்பட்டார்.
தி ய ா ன ம்
எ ன்ப து
இ ச ்ச மூ க த் தி லி ரு ந் து த ப் பி த் து
விலகியிருப்பதற்கான வழியல்ல,
ஆனால் நம்மை நாம் உணர்ந்து
இ ச ்ச மூ க த் தி ற் கு ப ய ன்ப டு ம்
வகை யி ல் ந ம ்மை ம ா ற் றி க்
க�ொள்வதற்கான கருவி என்பதை
தன் வாழ்நாள் முழுவதும் ப�ோதித்து
அ வ ்வ ழி யி லேயே வா ழ் ந் து ம்
காட்டியவர் திக் நியாட் ஹான்.
‘உள்ளதை உள்ளபடி பார்த்தல்’
எ ன்பத�ோ டு ‘ பா ர ்த்த த ன்
அடிப்படையில் செயலாற்றுதல்’
எ ன்பதே தி க் நி ய ா ட் ஹா ன்
கற்பித்த பாடம். வன்முறையை
பார்த்தால் அங்கே சமாதானத்தை
ச ெ ய ல்ப டு த்த வு ம் , வெ று ப ்பை
பார்த்தால் சக�ோதரத்துவத்தை
ச ெ ய ல்ப டு த்த வு ம் , க�ோபத்தை
பா ர ்த்தா ல்
அ ன்பை
செயல்படுத்தவும் கவலை, பதற்றம்,
பயத்தை பார்த்தால் அமைதியை
ச ெ ய ல்ப டு த்த வு ம் தி க் நி ய ா ட்
ஹா ன் பழ க் கி ன ார் . உ ல கை த்
தூய்மைப்படுத்த இச்செயல்பாடு
களை அவர் மனித சமூகத்திற்கு
பரிசளித்து விடைபெற்றிருக்கிறார்
இந்த மாமனிதர். மனித சமூகம் தன்
து ய ரங ்க ளி லி ரு ந் து ம ன
விழிப்படையட்டும்.
மெத்தா.

முல்லாவின் வேடிக்கைக் கதைகள்

மற்றவரை பாதிக்கிறது
ஒரு சமயம் முல்லா தெரு வழியே சென்று க�ொண்டிருந்த ப�ோது, ஒரு வீட்டின்
கூரைமேல் வேலை செய்து க�ொண்டிருந்த ஒருவர் தவறி முல்லாவின் மேல் விழவே,
அவருக்கு எந்தக் காயமும் ஏற்படாமல் முல்லாவுக்கு மாத்திரம் பெரும் காயம்
ஏற்பட்டது.
உடனே முல்லாவை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துப் ப�ோனார்கள். முல்லாவின்
சீடர்கள், இச்செய்தியை அறிந்து, மருத்துவமனைக்குச் சென்று, தலையில் பெரிய
கட்டோடு படுத்திருந்த முல்லாவைக் கண்டனர்.
ஒரு சீடன் முல்லாவைப் பார்த்து, ‘‘முல்லா, உங்களுக்குக் காயம் ஏற்படுத்திய
இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து நீங்கள் அறிந்தது என்ன?’’ என்று கேட்டான்.
அதற்கு முல்லா, "கூரை மேலிருந்து யார�ோ ஒருவர் தவறி விழுந்த செயலால்,
விழுந்தவருக்குக் காயம் ஏற்படாமல் எனக்குக் காயம் ஏற்பட்டு நான் மருத்துவமனையில்
கிடக்கிறேன். இதிலிருந்து நான் அறிந்த பாடம்; ’ஒருவர் செய்யும் செயலின்
பயனை அவரே அனுபவிக்க வேண்டும்’ என்னும் பழைய நம்பிக்கை முற்றிலும்
சரியானதல்ல. என்னுடைய செயலின் பயன், மற்றவரை இன்னுமே அதிகமாக
பாதிக்கிறது என்பதே முற்றிலுமான உண்மையாகும்’’ என்றார்.

இசைக்கு விலை உண்டா?
இசைக் கலையை நன்கு அறிந்து க�ொள்ள
விரும்பிய முல்லா, ஊரிலே சிறந்த வித்துவான் என்று
பெயர் பெற்ற ஒருவரைத் தேடிச் சென்று, ``ஐயா, நான்
இசை கற்க விரும்புகிறேன். அதற்கு எவ்வளவு கட்டணம்?’’
என்று கேட்டார்.
முதல் மாதம் ஐந்து ப�ொற்காசுகள், பின்னர்
இரண்டாம் மாதத்திலிருந்து ஒரு ப�ொற்காசுதான்
கட்டணமாகும் என்று அவர் முல்லாவிடம் ச�ொன்னார்.
அதைக் கேட்ட முல்லா, ``என்னிடம் ஒரு
ப�ொற்காசு மட்டுமே இருப்பதால், அதை வாங்கிக் க�ொண்டு
இரண்டாம் மாதப் பாடத்திலிருந்து கற்றுத் தாருங்கள்”
என்று ச�ொன்னார்.
மு ல்லா வி ன் ப தி ல ா ல் வி த் து வ ான்
அதிர்ச்சியுற்றார். மறு கணமே தன் தவறை உணர்ந்து,
``சரி, நாளையிலிருந்து வகுப்புக்கு வாருங்கள், கட்டணம்
ஏதும் வேண்டாம்” என்றார். அத�ோடு ``இசையை
உங்களுக்கு மட்டுமல்ல, இனி அனைவருக்குமே
இலவசமாக கற்றுத் தரப் ப�ோகிறேன். ச�ொல்லப்போனால்
என் இசை கூட எனக்கு இறைவனின் ஓர் இலவசக்
க�ொடை தானே! நான் யார் பணம் வசூலிக்க,” என்றார்
அந்த வித்துவான்.
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புதிர்கள்
1

2

கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு
வடிவங்களில் கேள்விக்குறி உள்ள
இடத்தில் எந்த வடிவம் இடம் பெறும்?

இந்த பெரிய படத்திற்குள் வடிவங்கள்
a மற்றும் b எத்தனை முறை இடம்
பெற்றுள்ளன என்று கண்டுபிடியுங்கள்

விடை 2ம் பக்கம் பார்க்க...

If undelivered kindly return to:
ARUMBU, Bosco illam, 26/17 Ranganathan Avenue, Sylvan Lodge Colony, Kellys, Chennai - 600 010.
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