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வெறுப்பை உமிழும் 
சமூக 
ெ்ைத்தளஙகள்

இரவு தூககமும் 
இ்தய நைனும்!
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சிறுகதை 

மிருகம்

அறிய வேண்டியதை 
அறிவேோம்!

விண்்ேளிக்கு ் ென்று 
உணவு ் ெலிேரி

இரவு தூக்கமும்  
இைய நலனும்!

்ேறுபதபை  
உமிழும் ெமூக 

ேதலதைளஙகள்

குழநதைக்கு 
மரியோதை 
அேசியமோ?
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அன்பு்டன்

ஆ.அமிரைரோஜ் 
ஆசிரியர்

வரைாற்றின் பககஙகளில் நாம் ொசிககும் 
பயணஙகள் பைவிதம் .  இப்பயணிகளின் 
பாரளெகளும் பைவிதம்.  

நம் ொசிப்பிற்கு ெெதியாக கீளை வதெப் பயண 
மரபிளனயும் அதன் நைமான பின் விளைவுகளையும் 
பிற்காைததில் வமளை வதெஙகள் வமற்வகாண்ை 
பயணஙகளையும் அதனால் வநரநத  அழிளெயும்  
ஒப்பிட்டுப் பாரததாவை  வமற்கண்ை பயணஙகளுககு 
இளைவயயான அடிப்பளை  முரண்பாடு புரியும்.

இநதிய நிைப்பரப்பில் வதான்று வதாட்ை நாள் 
முதவை ெை முளன  முதல் வதன் குமரி ெளர எஙகும்  
புண்ணிய ஸ்தைஙகள் விரவியிருநதுள்ைன. 
எவெைவொ பகதரகள் ெழியில் வெயிவைா மளைவயா 
என தயஙகாமல் ெழி வநடுக நீளும் உதவிககரஙகளை 
ெ ா ர ந திரு ந த ெ ா வ ை  க ா ல்  வ த ய  ந ை ந து 
பயணிதததாவைவய ஆளும் அரெளமப்புகைால் 
பின்னர ஒருஙகிளணககப்படும் முன்னவர மானிை 
வநயததால் ஒருமிதத இநதிய கைாச்ொரம் என்று 
ஒன்று உருொகி விட்ைதாக கருதைாம். நாம் மானிைர 
என்பதால் நமககிளைவய வெகு இயல்பாக உள்ை 
ஏர ாைமான வெற்றுளமகளின் மததியிலும் 
நைமானவதார ஒற்றுளமளய வபண விளையும் 
வபௌததமும் ெமணமும்  இநதிய மண்ணில் உருொக 
முடிநததின் பின்னணியும் இதுவெ.

புதிய கண்ைஙகளைவயா யாரும் அதுெளர கால் 
பதிககாத நிைப்பரப்புகளைவயா கண்டுபிடிப்பவத 
தீரமிகக மாலுமிகளுககு அைகு என கணககிட்ை 
பதிளனநதாம் நூற்ைாண்டின் ஐவராப்பிய வபாது 
புததிவய ஒரு வபாரச்சுகல் வதெ ொஸ்வகாைகாமாளெயும், 
ஓர இததாலிய நாட்டு கிறிஸ்வைாபர வகாைம்பஸ்ளஸையும் 
உருொககியது. பிைவகன்ன ஒரு புைம் இநதியா 
உட்பை வமாதத ஆசியா, மறுபுைவமா முழு அவமரிககா  
என ஐவராப்பியரின் பளைவயடுப்பால் நீண்ைகாை 
காைனிய சுரண்ைலுககும், அடிளமததளைககும் நாம் 
பலியானளத நாம் நன்கறிவொம்.  `யாதும் ஊவர’ 
என்பது கீளை அனுபெம். ̀நாவன ராஜா, நீவயல்ைாம் 
அடிளம’ என்பவதா நம்ளம ஆண்ை வெள்ளையரின் 
அன்ளைய மவனாபாெம்.

இன்று நாம் ொழ்ெது பின்காைனிய யுகததில்! 
உைவகஙகும் அரசியல் ரீதியான காைனியம் 
காைாெதியாகி ஏைததாை எழுபது ஆணடுகளுககு 
வமல் ஆகிவிட்ைது. ஆனாலும் 2021-லிருநது 2022-ல் 
நாம் கால்பதிககும் இவவெளையில் கூை பன்னாட்டு 
நிறுெனஙகளின் ஆதிககததால் பல்வெறு துளைகளில் 
நெகாைனியம் வதாைரெளத மறுகக முடியாது.  
இநநிளைமாறி ெமததுெமும் ெவகாதரததுெமும் 
நிைவும் பூவுைகு ஒன்று வமன்வமலும் இப்புததாண்டில் 
ொததியமாக வெண்டும் என விளைவொம்.

ஒருமுளை வகாைம்பஸ் தன் பயணஙகளின் 
மததியில் விடுமுளையில் சிை ொரஙகள் வீட்டிற்கு 
ெநதிருநதாராம். அப்வபாது அெரது ெயதான 
பாட்டிளயயும் ெநதிதது நைம் விொரிகக வநரநதது. 
அப்பாட்டிவயா, ̀̀என் நாவைாடி வபரவன, உனகவகதற்கு 
இநத வீண் வெளை எல்ைாம்” என்ைாராம். ``ஓர 
உல்ைாெப் பயணியாக புதுப்புது இைஙகளை கண்டு 
திரும்புெது வபரிய விஷயமில்ளை. நீ பிைநத இநத 
உள்ளுரில் ொழ்நதொவை அன்ைாைம் அளனதளதயும் 
புதுக கண்கைால் காணக கற்றுக வகாள்ெவத மிகச் 
சிைநதது” என்ைாராம். காைனிய ஆதிககததிற்கு 
எதிரான ஒரு முதல் கண்ைனமாக இம்மூதாட்டியின் 
குரல் அன்று ஒலிததது.

புைரும் இப்புததாண்டில் அன்ைாைம் புதுக 
கண்களுைன் காண்வபாம் .  அப்பா ரளெவய 
பகதிளயயும் பாெதளதயும் தூண்டி எஙகும் நீககமை 
நிரம்பியிருககும் பரம்வபாருளுைனும் உைன் ொழும் 
பல்ெளக மானிைர யாெருைனும் நம் இதயதளத 
இளணகக ெல்ைது.

பாரதியாரின், ``இன்று புதிதாய பிைநவதாம்” 
என்கிை ெரியில் ஒலிககும் அொதாரண வியப்பும் 
அககளிப்பும்  இவத வபான்ை விொைமான புதிய 
பாரளெளயவய நம்மில் வகாருகின்ைன. 

ொருஙகள்! இம் மைரும் புததாண்டில் தினமும் 
புதிதாய பிைப்வபாம். பிரியம் மிளிரும் புதுக 
கண்களுைன் புை உைளகக காண்வபாம்.

ஆசிரியர் பக்கம்

நலமான 2022 - க்ான  
புதுப்ார்வை                
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்ை்ர குற்றங்ள்!

அதிகரிதது ெரும் ளெபர குற்ைஙகள்! 

இநதியா தமிழ்நாடு

இநதியாவில் அதிகைவு ளெபர குற்ைஙகள் நளைவபறும்  
முதல் 5 மாநிைஙகள்! (2020)

உததரப்பிரவதெம்

கரநாைகா

மகாராஷ்டிரா

வதலுஙகானா

அஸ்ஸைாம்

11,097

10,741

5,496

5,024

3,530

12,317

21,796
27,248

44,735
50,035

2016 20162017 20172018 20182019 20192020 2020

144  228  295 385 782
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க�ொ ர�ோனோ பெருந் 
ப�ோற்று ப�ோடங்கியது மு�ல் கடந்� 
2 ஆண்டுகளில் வணிக சூழலிலும், 
அலுவலக - ெணியிட பெயல் 
ெோட்டிலும், கல்வித் துறையிலும் 
ஏ�ோளமோன மோற்ைங்கள் நடந்து 
வருகினைன. பகோர�ோனோ ெ�வறல 
�டுக க  அமல்ெடுத்�பெட்ட 
க ட் டு ப ெ ோ டு க ள்  இ ய ல் பு 
வோழகறகறய முடகக, அ�ன 
வி ற ள வ ோ க  ெ ல  பு தி ய 
ப�ோழில்நுட்ெங்கள் உருவோகி, நம் 
அனைோட வோழவில் இடம்பெை 
ப�ோடங்கிவிட்டன.

இ ந் �  நிறலயில் ,  உங் கள் 
எதிரகோல ரவறலறய, ப�ோழிறல 
ர�ரந்ப�டுபெதிலும் நீங்கள் புதிய 
ர க ோணத்தில் முடிவு எடுகக 
ரவண்டியது அவசியம். ஆம், 
அதிரவகமோக மோறிவரும் சூழலுககு 
ஏற்ெ அடுத்� 10 ஆண்டுகளில் 
எனனவி�ம ோன  ர �றவ கள் 
இருககும்? எபெடிபெட்ட ப�ோழில் 
நுட்ெங்கள் ஆதிககம் பெலுத்தும்? 
வோழகறக முறையில் ஏற்ெடககூடிய 
ம ோ ற் ை ங் கள்  என  ெ ல் ரவறு 

அடுத்த 10 ஆண்டுகளுககு 

செலீனா

ஆதிககம் வசலுத்தப பபைோகும் பெ்ைகள்

கைநத காைததில் மருததுெர, வபாறியாைர, ெைககறிஞர, கணககாைர, ஆசிரியர என 
குளைொன எண்ணிகளகயில் தான் வதாழில் ொழ்களகககான (கரியர) ொயப்புகள் இருநதன. 
ஆனால், இன்று உஙகளை குைப்பும் அைவுககு ஏராைமான துளைகள், வெளைகள் உள்ைன. 
அளெ நாளும் மாறிக வகாண்வை உள்ைன. இநநிளையில், உஙகள் ஆரெததுககு ஏற்ப எளத 
வதரநவதடுப்பது? எநத வெளைகள் / வதாழில்கள் நீடிதது நிற்கும்? எதிரகாைதளத ஆைப் 
வபாகும் வதாழில் ொயப்புகள் எளெ? என்பளத உஙகளுககாக இககட்டுளரயில் வதாகுதது 
ெைஙகுகிவைாம்.
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க ோ �ணிகள் அடிபெறடயில் 
உங்களுககு இந்� ெரிந்துற�றய 
அளிககிரைோம் . அடுத்� 10 - 1 5 
ஆண்டுகளில் பினவரும் ரவறலகள்/ 
ப�ோழில்களுககு அதிக ர�றவயும், 
அதிக ஊதியமும் இருககும் . 
இ�ற்ரகற்ெ உங்களின ெடிபறெ, 
வளரத்துகபகோள்ள ரவண்டிய 
திைனகறளயும் நீங்கள் திட்டமிட 
ப�ோடங்கலோம்.

எ ந் �  க ோல த்திலும்  ெமூக 
ரீதியோகவும் ,  பெோருளோ�ோ � 
ரீதியோகவும் ஆதிககம் பெலுத்தும் 
மருத்துவர, ரமலோண்றம நிபுணர, 
ெோரட்டரட் அககவுனடனட், 
மோரகபகட்டிங், வழககறிஞர , 
இனஜினியர ரவறலகறள ெற்றி 
இங்ரக குறிபபிடவில்றல. இவற்றை 
ெ ற் றி  உ ங் க ளு க கு  ந ன கு 
ப�ரிந்திருககும். ஆகரவ, ரந�டியோக 
நோம் எதிரகோலத்துககுள் பெல்லலோம்.

டேடேடா சயன்டிஸ்ட (Data Scientist)

� ற் ரெ ோது  மிக  ரவகம ோ க 
வளரந்துவரும் துறை ரடட்டோ 
ெயனஸ் எனபெடும் ��வு அறிவியல் 
ஆகும். �ங்கள் வணிகத்ற� திைம்ெட 
நடத்�வும், லோெத்ற� அதிகரிககவும் 
நிறுவனங்களுககு  ரடட்ட ோ 
ெயண்டிஸ்ட்கள் ர�றவபெடு 
கினைனர. ஏன, அ�சுத் துறைகளில் 
கூட ெரியோன திட்டமிடலுககும், 
பெயல்ெடுத்�லுககும் இவரகளின 
ர�றவ அதிகரித்து வருகிைது.

அபமரிககோவுககு அடுத்� 
ெடியோக இந்தியோவில் �ோன 
ரடட்டோ ெயனடிஸ்ட் ெணிகள் 
அதிகம் உருவோக உள்ளன. ஆகரவ, 
இத்துறையில் உங்கள் எதிரகோலத்ற� 
திட்டமிடுவது சிைபெோன�ோக 
இருககும். பெரிய நிறுவனங்கள், 
இ-கோமரஸ், ஸ்டோரட்-அபகள், 
ஆய்வு நிறுவனங்கள், மோரகபகட்டிங் 
நிறுவனங்கள் உள்ெட அறனத்து 
துறைகளிலும் ரடட்டோ ெயன 
டிஸ்ட்கள் ர�றவபெடுகினைனர. 
டீப ரலரனிங், பமஷின ரலரனிங், 
பெயற்றக நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட 
நவீன நுட்ெங்கறள ெயனெடுத்தி 
ரடட்டோ ெயனடிஸ்ட்கள் ரவறல 
பெய்கினைனர.

� கு தி வ ோ ய் ந் �  ர ட ட் ட ோ 
ெயனடிஸ்ட்கள், அவரகளின �குதி, 
அனுெவம், திைனகள், நிறுவனம் 
ஆகியவற்றின அடிபெறடயில் 
�ற்ரெோது ஆண்டுககு ரூ. 4 லட்ெம் 
மு�ல் ரூ. 12 லட்ெம் வற� ெம்ெளம் 
பெறுகினைனர. 5-6 ஆண்டுகள் 
அனுெவத்துடன அதிக திைனகள் 
பகோண்டவரகள் ஆண்டுககு ரூ. 60 
லட்ெம் மு�ல் 70 லட்ெம் வற� 
ெம்ெோதிககினைனர.

டேடேடா அனலிஸ்ட (Data Analyst)

� � வு க ற ள  ஆ � ோ ய் ந் து , 
அவற்றைப ெயனெடுத்தி தீரவுகள் 
வ ழ ங் கு வ து  ர ட ட் ட ோ 
ெயனடிஸ்ட்கள் ரவறல. ஆனோல், 
அறனவருககும் புரியும் வறகயில் 
��வுகறள ெல்ரவறு ரகோணங்களில் 
ப�ோகுத்து, �யோரித்து வழங்குவது 
ரடட்டோ அனலிஸ்ட்கள். மிகச் 
சிககலோன ��றவ கூட எளிதில் 
புரியும் வறகயில் அளிபெவர 
ரடட்டோ அனலிஸ்ட்.  உங்களுககு 
புள்ளியியல் மற்றும் கணி�த்தில் 
ஆரவம் இருந்�ோல், உங்களுககு 
மிகப பெோருத்�மோன துறையோக 
இது இருககும்.  றெத்�ோன, SQL 
உள்ளிட்டறவ இதில் அதிகம் 
ெயனெடுத்தும் டூல்கள் ஆகும். 
இத்துறையில், இபரெோர� ர�றவ 
அதிகம் உள்ளது. இனி இது ரமலும் 
அ தி க ரி க கு ம்  எ ன ெ � ோ ல் 

ரவறலவோய்பபுககு  குறைவு 
இருககோது. இதில் நல்ல எதிரகோலம் 
உண்டு.

பிளடாக்சய்ன் ் ேவலப்பர்  
(Blockchain Developer)

பிட்கோய்ன, கிரிபரடோக�னசி... 
இறவ இனறு தினெரி நோம் ரகட்கும் 
விஷயங்கள் ஆகிவிட்டன. இவற்றின 
பி ன ன ணி யி ல்  இ ரு ப ெ து 
பிளோகபெய்ன ப�ோழில்நுட்ெம் 
� ோ ன .  வ ங் கி க ள்  உ ள் ெ ட , 
� ற் ரெ ோ து ள் ள  டி ஜி ட் ட ல் 
பெயல்ெோடுகள் ெலவும் ெோதுகோபபு 
க ரு தி  பி ள ோ க பெ ய் ன 
ப�ோழில்நுட்ெத்துககு மோறிக 
பகோண்டிருககினைன. ஏபனனைோல் 
பிளோகபெய்ன ப�ோழில்நுட்ெம் 
மிகவும் ெோதுகோபெோனது; மூனைோம் 
நெர நுறழய எந்� வோய்பபும் 
வழங்க ோ �து .  பிளோ கபெய்ன 
திைனகளின ர�றவ �ற்ரெோது 2000% 
- 6000% ஆகவும், பிளோகபெய்ன  
படவலபெரகளின ெம்ெளம், மற்ை 
படவலபெரகளின ெம்ெளத்ற� 
விட 50%-100% அதிகரித்துள்ள�ோகவும் 
ப�ரிய வந்துள்ளது. நிதி-வங்கி, 
ம ரு த் துவ ம் ,  ல ோஜிஸ்டி கஸ் , 
ரெோககுவ�த்து உள்ளிட்ட ெல்ரவறு 
துற ை களில்  இ �ன  ர �றவ 
அதிகரித்து வருகிைது.

மிகவும் நவீன துறையோன இதில் 
க ோலூனை  கிரிபரடோகி � ோபி , 

ஜனவரி, 2022  7 



புர�ோகி�ோமிங் உள்ளிட்ட ெல்ரவறு 
திைனகள் ர�றவபெடும். இ�ற்கோன 
சிைபபு ெடிபபுகள் நிறைய உள்ளன. 
இ த் துற ையில்  ெ � ோ ெ ரி ய ோ க 
ஆண்டுககு ரூ. 8 - 15 லட்ெம் ெம்ெளம் 
கிறடககிைது. ெணி அனுெவம் 
அதிகரிகக ஆண்டுககு ரூ. 45 லட்ெம் 
வற� ெம்ெளம் கிறடககிைது. 
இந்தியோவில் 20 லட்ெம் ெோஃபட்ரவர 
படவலபெரகள் இருந்�ோலும், 
இவரகளில் பவறும் 5 ஆயி�ம் ரெர 
மட்டுரம பிளோகபெய்ன திைனகள் 
பகோண்டவரகளோக உள்ளனர 
எனெது  இ �ன  ர �றவறய 
உணரத்தும்.

கிளவுட கம்பயூடிங் பு்�டாஃ்பஷனல்

நிறுவனங்களின பெயல்ெோட்டு 
ப ெ ல ற வ  கு ற ை க க வு ம் , 
பெயல்திைறன அதிகரிககவும் 
கிளவுட் ப�ோழில்நுட்ெம் (ரமகக 
கணினி ப�ோழில்நுட்ெம்) உ�வுகிைது. 
இது உற்ெத்தித் திைனுடன ரமரல 
கூ றி ய  ந ன றம க ற ள யு ம் 
ஒருங்கிறணககிைது. இந்� துறையில் 
ர�ரச்சி பெற்ைவரகளுககு ர�றவ 
ப�ோடரந்து அதிகரித்து வருகிைது. 
இ�னோல் அடுத்� 10 ஆண்டுகளுககு 
சிைந்� ப�ோழில் / வளரச்சி கரியர 
ர�ரவோக இது ப�ோடரும்.

ஐடிசி ெரரவயின ெடி, 65% 
இந்திய நிறுவனங்கள் �ங்கள் 
கிளவுட் கம்பயூட்டிங் ர�றவறய 
அதிகரிககும் என எதிரெோரககப 
ெ டு கி ை து .  ப க ோ ர � ோ ன ோ 
பெருந்ப�ோற்றுச் சூழல் கிளவுட் 
ப ம ன பெ ோ ரு ள்  ர � ற வ ற ய 
ெலமடங்கு அதிகரித்துள்ளது. அர� 
ரந�ம், இந்� துறையில் உங்களின 
ப�ோழில்வோய்பறெ அதிகரித்துக 
பகோள்ள இதில் முதுநிறலப 
ெட்டபெடிபபு உ�வும். ஆ�ம்ெ 
நிறலயில் ஆண்டுககு ரூ. 5 லட்ெம் 
கிறடககிைது. ெ�ோெரியோக ரூ.8 
ல ட் ெ ம்   கி ற ட க கு ம் .  1 5 
ஆண்டுகளுககு ரமல் அனுெவம் 
உள்ளவரகள் ஆண்டுககு ரூ.1 ரகோடி 
வற� ெம்ெளம் பெறுகினைனர.

AI ் �டாழில்நுட்பம் & ML நிபுணர்

பெயற்றக நுண்ணறிவு (A I ) 
மற்றும் பமஷின ரலரனிங் (ML) 
நிபுணரகளுககோன ர�றவ �ற்ரெோது 
மிக அதிகமோக உள்ளது. இது 

ரெோகப ரெோக ரமலும் அதிகரிககும். 
நிதித்துறை ப�ோடங்கி உடல்நலம், 
மருத்துவம், கல்வி, உற்ெத்தி என 
அறனத்துத் துறைகளிலும் இ�ன 
�ோககமும் ர�றவயும் அதிகரித்து 
வருகிைது. இந்தியோவில் எதிரகோல 
ரவறலவோய்பபு அளிபெதில் டோப 
ஜோபஸ் ெட்டியலில் AI மற்றும் ML 
முனனணி இடம்பிடித்துள்ள�ோக 
லிங்கட்இன ெரரவ ப�ரிவிககினைது.

ஆனோல் ,  இந்�  துறையில் 
ரெோதுமோன அளவு �குதியோன 
பு�ஃெஷனல்கள் இல்றல எனெர� 
இதில் உங்களுககுள்ள ெோ�கம். 
ஆகரவ, அடுத்� �ெோப�கது�ககோன 

சிைந்� ரவறலவோய்பபு அளிககும் 
துற ை ய ோ க  A I  ம ற் று ம்  M L 
உருபவடுத்துள்ளன. இத்துறையில் 
நிபுண�ோக புர�ோகி�ோமிங், லோஜிக, 
கணினி அறிவியலின ெல்ரவறு 
கருத்துருககள் ெற்றி அறிந்திருபெது 
அவசியம். AI மற்றும் ML துறைகளில் 
முதுநிறலப  ெட்டபெடிப பு 
உங்களின �குதிறய அதிகரிககும். 
இத்துறையில் ஆ�ம்ெ நிறலயில் 
ெ�ோெரியோக ஆண்டுககு ரூ. 5 லட்ெம் 
ெம்ெளம் கிறடககிைது .  சில 
ஆண்டுகள் அனுெவம் பெற்ைோல்  
ரூ. 15 லட்ெம் மு�ல் ரூ.20 லட்ெம் 
வற� ெம்ெளம் பெைலோம்.

சடாஃபடடவர் ் ேவலப்பர்

இந்தியோவில் மிக பி�ெலமோன 
துற ை களில்  ஒனறு  கணினி 
பமனபெோருள்கள் �யோரிககும் 
ெோஃபட்ரவர துறை. நிறுவனங்கள் 
ரமலும் ரமலும் கணினிமயமோகி 
வரும் நிறலயில், புதுபபுது டிஜிட்டல் 
�யோரிபபுகள் உருவோகும் நிறலயில், 
அவற்றுககோன பமனபெோருள்களின 
ர�றவயும் அதிகரித்து வருகிைதும் 
ப மனபெ ோ ருள்  � ய ோ ரி பறெ 
உருவோககும் புர�ோகி�ோமிங்குககு 
பெ ோறுபெ ோன  ெ ோஃபட்ரவர 
படவல ப ெ ர கள் ,  அவ ற்றை 
உ ரு வ ோ க றக யி ல்  ஏ ற் ெ டு ம் 
பி�ச்ெறனகளுககு தீரவுகோண 
குழுககளோக ெணியோற்றுகினைனர.

Python, C++, Databases, Java 
மற்றும் பிை பமனபெோருட்கறள 
அ றி ந் தி ரு ப ெ து  � ற் ரெ ோ து 

இந்தியாவில் அதிக ெம்பளம  
ச்பறும டாப் -10 துறையினர்

 மருததுெரகள் & அறுளெ சிகிச்ளெ 
நிபுணர

 வைட்ைா ெயன்டிஸ்ட்

 வமஷின் வைரனிங நிபுணர

 பிைாகவெயன் வைெைப்பர

 ஃபுல் ஸ்ைாக ொஃப்ட்வெர வைெைப்பர

 புராைகட் வமவனஜ்வமன்ட்

 வமவனஜ்வமன்ட் கன்ெல்ைன்ட்

 இன்வெஸ்ட்வமன்ட் வபஙகர

 ொரட்ைரட் அககவுன்ைன்ட்

 மாரகவகட்டிங வமவனஜர
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அடிபெறட திைனகளோகிவிட்டது. 
ப�ோடரந்து உருமோறிக பகோண்ரட, 
வளரந்து பகோண்ரட இருககும் 
ப ம ன பெ ோ ரு ள்  து ற ை யி ல் , 
அ�ற்ரகற்ெ திைனகறள வளரத்துக 
பகோள்ெவரகளுககு வோய்பபும் 
எபரெோதும் இருந்துபகோண்ரட 
இருககும்.

ப�ோழில்நுட்ெத் திைனகள் 
மட்டுமல்லோமல், வலுவோன �கவல் 
ப�ோடரபு ( c o mm u n i c a t i o n ) , 
ஒருங்கிறணபபு திைனகளும் ஒரு 
ெோஃபட்ரவர படவலபெருககு மிக 
அவசியமோகும் .  ெோஃபட்ரவர 
படவலபமனட் ரகோரஸ்கள் மற்றும் 
அ�ற்கு ர�றவயோன அவசியமோன 
திைனகறள கற்றுகபகோண்டு நீங்கள் 
இத்துறையில் ெோதிககலோம். ஆ�ம்ெ 
நிறலயில், இத்துறையில் ஆண்டுககு 
ெ�ோெரியோக ரூ.4 லட்ெம் ெம்ெளம் 
கிறடககும். பின 3-4 ஆண்டுகளில் 
ரூ.5 லட்ெம், 5-9 ஆண்டுகளில் ரூ.13 
லட்ெம் மு�ல் ரூ.20 லட்ெம் வற� 
ெம்ெளம் பெைமுடியும்.

பிக டேடேடா இன்ஜினியர்

அதிக ர�றவயுள்ள மற்பைோரு 
கரியர வோய்பபு பிக ரடட்டோ 

இனஜினியர ரவறலயோகும் . 
ஒவபவோரு நோளும் நோம் உருவோககும் 
ரடட்டோவின (��வுகள்) அளவு மிக 
மிக பெரியது. ஒரு நோறளககு 1.145 
ட் ரி ல் லி ய ன  M B  ர ட ட் ட ோ 
உருவோககபெடுகிைது. 2020 -ம் 
ஆண்டின கணககுபெடி, ஒவபவோரு 
மனி�ரும்  ெ � ோ ெரிய ோ க  ஒரு 
விநோடிககு 1 . 7  எம்பி அளவு 
ரடட்டோறவ உருவோககுகிைோர. 
அ�ோவது 2 0 2 0 -ல்  ந ோம்  2 . 5 
குவிண்டில்லியன ரடட்டோ றெட் 
அளவுககு ரடட்டோறவ உருவோககி 
யுள்ரளோம் (1 குவிண் டில்லியன = 
1000000000000000000). 2025-ககுள் 
ஒவபவோரு மனி�ரும் ஒவபவோரு 
நோளும் 463 எகெோறெட்கள் அளவு 
ரடட்டோறவ உருவோககுவோரகள் 
எ ன கி ை து  ஒ ரு  ம தி ப பீ டு . 
அபெடியோனோல், இத்துறையில் 
நிபுணரகளின ர�றவ எவவளவு 
இரு ககும்  என  கணககிட்டு 
ெோருங்கள்.

இந்� அளவுககு மோபெரும் 
ரடட்டோறவ நோம் உருவோககினோல், 
அவற்றை நோம் ெயனெடுத்�வும் 
முடியும். இங்கு �ோன ரடட்டோ 
இனஜினிய ர களின  ர � றவ 

வ ரு கி ை து .  இ வ ர க ள்  ஒ ரு 
நிறுவனத்தின அறனத்து ரடட்டோ 
ர�றவறயயும் றகயோளுகினைனர. 
இவரகள் �ோன நிறுவனங்களின 
ர ட ட் ட ோ  டூ ல் ஸ்  ம ற் று ம் 
உள்கட்டறமபறெ உருவோககு 
கினைனர. �கவல்கள் ரெகரித்�ல், 
பெயல்முறைகள் ,  ரெமித்�ல் , 
ெகுபெோய்வு பெய்�ல் மற்றும் 
ரடட்டோ சிஸ்டம் ஆகியவற்றுககு 
ரடட்டோ இனஜினியரகள் �ோன 
பெோறுபபு.

 இ�ற்கு புள்ளியியல், கணி�ம் 
ஆகியவற்றில் நல்ல ர�ரச்சியும், 
பி�ச்ெறனகளுககு தீரவுகள் கோணும் 
திைனும் அடிபெறட ஆகும். ரமலும், 
வலுவோன �கவல்ப�ோடரபு திைன, 
� ர க க ரீ தி ய ோ ன  சி ந் � ற ன , 
ப� ோழில்நுட்ெம்  ெ ோ � ோ �வர 
களுககும்  புரியும்  வறகயில் 
எடுத்துற�ககும் திைனகளும் 
அவசியம். இத்துறையில் நுறழய 
கணினி அறிவியல், புள்ளியியல் 
அல்லது கணி�த்தில் ெட்டப 
ெடிபபுடன ப�ோடங்கலோம் . 
ெட்டபெடிபபுடன பிக ரடட்டோ 
ப�ோழில்நுட்ெத்தில் முதுகறலப 
ெடிபபு இருந்�ோல் ரந�டியோக 
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எதிர்காலத்தில் சிைந்்த  
வாய்ப்புளள பிை துறைகள

எதிரகாைததில் சிைநத வெளைொயப்புகள் மற்றும் முன்வனை ொயப்பளிககும் 
துளைகள் எளெ? அவமரிகக வதாழிைாைர புள்ளிவிெரஙகள் அளமப்பு (BLS) 
அளிததுள்ை கணிப்புகளின் படி, இளெ தான் எதிரகாைததுககான துளைகள்:

 கணினிகள் & கணிதம் ொரநத வதாழில்கள் (குறிப்பாக வைெைப்பரகள், 
அனலிஸ்ட்கள், புவராகிராமரகள், இன்ஃபரவமஷன் அனலிஸ்ட் நிபுணரகள்)

 மருததுெம், உைல்நைம், ஆவராககியம் ொரநத துளைகள் (குறிப்பாக  மனநை 
ஆவைாெகரகள் & நிபுணரகள், வதாழில்நுட்பவியைார மற்று வநாயறிதல் 
நிபுணரகள், நரசுகள், தனிநபர பராமரிப்பு மற்றும் வெளெகள், வீட்டு சுகாதார 
உதவியாைரகள்)

 கவுன்சிைரகள் & வதரபிஸ்ட்கள் (குறிப்பாக உைலியகக, சுொெம் வதாைரபுளைய, 
திருமணம் மற்றும் குடும்ப நை ஆவைாெகரகள் மற்றும் சிகிச்ளெயாைரகள், 
வபாளதககு அடிளமயாவனார மறுொழ்வு ஆவைாெகரகள், ெமூகப் பணியாைரகள், 
வபச்சு மற்றும் வமாழிப் பயிற்சியாைரகள்)

 மாரகவகட்டிங நிபுணரகள் (குறிப்பாக மாரகவகட்டிங ரிெரச் அனலிஸ்ட் & 
மாரகவகட்டிங ஸ்வபஷலிஸ்ட்கள்)

 கட்டுமான வதாழில்கள் (குறிப்பாக ெளகொரநத நிபுணரகள்)

 ஊைகம் & தகெல் வதாைரபு பணியாைரகள் (குறிப்பாக வீடிவயா ஆப்பவரட்ைரகள் 
மற்றும் எடிட்ைரகள், வமாழி வபயரப்பாைரகள் மற்றும் வமாழித வதாைரபாைரகள்)

 வெயல்பாட்டு சிைப்பு நிபுணரகள் (ஃளபனான்சியல் வமவனஜரகள், கம்ப்யூட்ைர 
இன்ஃபரவமஷன் சிஸ்ைம்ஸ் வமவனஜரகள்)

 வமற்கண்ைெரகளுககு எதிரகாைததில் நல்ை ொயப்புகள் உள்ைனொம். இளெ 
எல்ைாெற்றிலும் மருததுெம் மற்றும் உைல்நைம் ொரநத துளையினருககு தான் 
வபரும் ெைரச்சி காததிருப்பதாக நிபுணரகள் கணிககின்ைனர.

துறையில் கோல்ெதிககலோம் . 
இத்துறையில் அனுெவம் இருந்�ோல் 
ெ�ோெரியோக ஆண்டுககு ரூ.15 
லட்ெம் வற� ெம்ெளம் பெைலோம்.

சச்பர் ் சகயூரிடடி நிபுணர்

2020-ம் ஆண்டில் மட்டும் 
றெெர குற்ைங்களின எனணிகறக 
50 ஆயி�த்ற� �ோண்டிவிட்டது. 
இது கடந்� ஆண்றட விட 11.8% 
அதிகரித்துள்ளது. நோடு ரமலும் 
ரமலும் டிஜிட்டல் மயமோகிவரும் 
நிறலயில், றெெர குற்ைவோளிகளின 
எண்ணிகறகயும் அ�ற்ரகற்ெ 
அதிகரித்து வருகிைது. ஆகரவ, 
உ ல க ம்  மு ழு வ து ம்  உ ள் ள 
நிறுவனங்களும் அறமபபுகளும் 
றெெர ெோதுகோபபு நிபுணரகளின 
உ�விறய நோடுகினைன.

ஒரு நிறுவனம் ெந்திககக கூடிய 
இறணய வழித் �ோககு�ல்கறள 
முனனறியவும் ,  அ � ற் க ோன 
ெோதுகோபபு வழிமுறைகறள 
உருவோககவும் றெெர பெகயூரிட்டி 
நிபுணரகளின உ�வி ர�றவப 
ெடுகிைது. 

ரேககரகள், மோல்ரவரகள், 
ற வ � ஸ் க ள்  உ ள் ளி ட் ட 
ஆெத்துகறள ெமோளிககவும் 
நி று வ ன ங் க ளு க கு  ற ெ ெ ர 
பெகயூரிட்டி நிபுணரகள் அவசியம் 
ர�றவபெடுகினைனர. இவரகள் 
� ோன  நிறுவனங்களுக க ோன 
ெோதுகோபபு வழிமுறைகறள 
உருவோககுகினைனர. ெவோல்கறள 
எதிரபகோள்ள விரும்புகிைவர 
களுககு ஏற்ை ப�ோழில் இதுவோகும்.

றெெர பெகயூரிட்டி நிபுண�ோக, 
நீங்கள் கம்பயூட்டர ெயனஸ் 
அல்லது ப�ோடரபுறடய துறையில் 
(BE or B.Tech in Computer Science, 
BSc. in Computer Science, etc.) .  
ெட்டம் பெற்றிருகக ரவண்டும். 
ரமலும், றெெர பெகயூரிட்டியில் 
சி ை ப பு  ெடி ப பு ம் ,  அ � ற் கு 
அவசியமோன திைனகறளயும் 
கற்றுகபகோள்ள ரவண்டும். இது 
இத்துறையில் ெோதிகக உங்களுககு 
உ�வும்.

டிஜிடேல் மடார்்கடேர்  
(Digital Marketer)
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காணாமல் ப்பாகும  
சில பவறலகள

 அஞெல் துளை பணியாைரகள்

 ொவனாலி & வதாளைககாட்சி 
அறிவிப்பாைரகள்

 வெயதியாைரகள், வெயதி 
பகுப்பாயொைரகள், நிருபரகள்

 வெரட் பிராெஸைரகள், 
ளைப்பிஸ்டுகள், வைட்ைா என்ட்ரி

 மருநதக உதவியாைரகள்

 பாரககிங பணியாைரகள்

 திளரப்பை புரஜகைர 
இயககுபெரகள்

 சுவிட்வபாரட் & வதாளைப்வபசி 
ஆப்பவரட்ைரகள்

 ெஙகி காொைரகள்

 ஃளபல் கிைாரககுகள்

 மின்ொர, தண்ணீர ரீடிங 
கணகவகடுப்பெரகள்

 அலுெைக வெகரட்ைரிகள் மற்றும் 
நிரொக உதவியாைரகள்

 அச்சுதவதாழில் பணியாைரகள்

 புளகப்பை பிராெஸிங 
பணியாைரகள்

 கடிகாரம் பழுதுபாரப்பெரகள்

�ற்ரெோது எல்லோ வணிக 
நடவடிகறககளும் ஆனறலனில் 
மோறுவ�ற்கு பினனணியில் 
இருபெவர கள்  டிஜிட்டல் 
ம ோ ர கபகட்ட ர கள்  � ோன . 
இந்தியோவில் ஆண்டுககு 25-30% 
எனை அளவில் அதிரவகத்தில் 
இத்துறை வளரந்து வருகிைது. 
உ ல கி ல்  ஸ் ம ோ ர ட்ரெ ோ ன 
ெயனெடுத்துெவரகள் அதிகம் 
இருககும் 2 -வது ந ோடோன 
இ ந் தி ய ோ வி ல்  டி ஜி ட் ட ல் 
ம ோ ர கபக ட் டி ங்  ப ெ ரி ய 
வோய்பபுகறள பகோண்டுள்ளது.

இதில் நீங்கள் சிைந்து விளங்க 
பெரிய படகனோலஜி புலியோக 
இருகக ரவண்டுபமனை அவசியம் 
இல்றல. ப�ோழில்நுட்ெ அறிவும் 
ெ ற ட ப ெ ோ க க  தி ை னு ம் 
இறணந்�ோல் இத்துறையில் 
ெோதிககலோம். இதில் நீங்கள் 
பவற்றி பெை ரவண்டுபமனில் 
SEO, கனபடனட் மோரகபகட்டிங், 
கனபடனட் ஆபடிறமரெஷன, 
SEM உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் 
திைறன வளரத்துக பகோள்ள 
ர வ ண் டு ம் .  டி ஜி ட் ட ல் 
ம ோ ர கபக ட் டி ங் கி ல் 
ெட்டபெடிபபு ,  முதுகறல 
ெட்டபெடிபபு, சிைபபு ெோனறி�ழ 
ெடி ப பு கள்  இ த்துற ையில் 
உள்ளன.

 �ற்ரெோது இத்துறையில் 3 
ஆண்டுகளுககு ரமல் அனுெவம் 
உள்ளவரகள் ஆண்டுககு ரூ.7 

லட்ெம் மு�ல் ரூ,10 லட்ெம் வற� 
ஊதியம் பெறுகினைனர.

டமடனஜர் (எம்பிஏ)

நிறுவனங்கள் வள�, அவற்றின 
பெயல்ெோடுகளும் வளரவ�ோல், 
அவற்றை றகயோள திைறமவோய்ந்� 
ர ம ல ோ ள ர க ள் 
ர�றவபெடுகினைன. இந்� ர�றவ 
எ ப ரெ ோ து ம்  அ தி க ரி த் து 
வ ரு வ � ோ ல் ,  � கு தி ய ோ ன 
ரமலோளரகளின ர�றவயும் 
அதிகமோகரவ உள்ளது. உங்களுககு 
�றலறம �ோங்கி நடத்துவதில் 
ஆரவம் இருந்�ோல், உங்களுககோன 
ெரியோன ரவறல இதுவோகும். 
ரமலோண்றம துறையில் உங்கள் 
ெணிவோழறவ  அறமத்துக 
ப க ோள்ள  எம்பிஏ  ெடிபபு 
அடிபெறட ர�றவயோகும். இதில் 
ர ம ல ோ ண் றம ,  நி ர வ ோ க 
ெ ோடங்களுடன ,  �றலறம 
ரயற்ைல் ,  ப�ோழில்முறனவு, 
மற்றும் உங்களுககு ஆரவமுள்ள 
சிைபபு துறை ெோடங்கறள ெடித்து 
உ ங் கறள  � ய ோ ர  ப ெ ய்து 
பகோள்ளலோம்.

உங்களுககு ப�ோழில்நுட்ெ 
துறையில் ஆரவம் இல்லோ� 
நி ற ல யி ல் ,  எ தி ர க ோ ல 
ரவறலவோய்பபு அளிககும் சிைந்� 
வழியோக எம்பிஏ ெடிபபு இருககும். 
வ ங் கி க ள் ,  நி தி ,  மு � லீ டு , 
பமனபெோருள், ஆர�ோககியம், 
என அறனத்துத் துறைகளிலும் 
இ�ற்கு ர�றவ உள்ளது.

இறுதியோக மோணவரகள் 
நிறனவில் நிறுத்� ரவண்டிய ஒரு 
முககிய விஷயம் இது�ோன: ஒரு 
துறைறய ர�ரந்ப�டுத்து, அதில் 
ெட்டபெடிபரெோ அல்லது ஒரு 
ரகோரரஸோ ெடித்துவிட்டோல் 
மட்டும் ரெோ�ோது .  ந ோளும் 
ப�ோழில்நுட்ெங்கள் ரவகமோக 
மோறிவரும் நிறலயில், நீங்கள் 
எந்�த் துறையில் இருந்�ோலும் 
உங்கறள ப�ோடரந்து அபரடட் 
பெய்துபகோண்ரட இருந்�ோல் 
�ோன, உங்களோல் �ோககுபபிடிகக 
முடியும். அ�ோவது, வோழநோள் 
முழுதும் நீங்கள் கற்றுகபகோண்ரட, 
அபரடட் பெய்துபகோண்ரட 
இருகக ரவண்டும். வோழத்துககள்!
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தேர வமோதிரததில் 
ஆதெ

ஒரு ெமயம் வீதி திரும்பும் ெழியில், 
ஒரு விளைமதிப்புளைய ளெர வமாதிரத 
ளதக கண்வைடுதத முல்ைா, அம்வமாதிரம் 
விளைமதிப்பு மிகுநதது என்பளத அறிநது 
அம் வமாதிரதளதத தாவம ளெததுவகாள்ை 
எண்ணினார.

ஒருெர கீவை ஒரு வபாருளைக 
கண்வைடுததல் அநநாட்டுச் ெட்ைப்படி, 
அெர அவவூரின் ெநளதககுப் வபாய, 
’’நான்  இன்ன வபாருளைக கண்டு 
எடுதவதன்” என்று மூன்று முளைக கூவி, 
வபாருளுககு உரியெர ெநதால் உைவன 
அப்வபாருளை  அெரிைம் ஒப்பளைகக 
வெண்டும்.

முல்ைாவுககு ளெர வமாதிரததின் 
வமல் ஆளெ இருநதாலும், ெட்ைதளத மீை 
விரும்பாமல், மறுநாள் விடியற்காளை 

 முல்லோவின் வேடிக்தகக் கதைகள்

மூன்று மணிககு, யாருமில்ைாத ெமயததில், 
ெநளத கூடும் இைததுககுப் வபாய, ̀̀நான் ஒரு 
ளெர வமாதிரதளதக கண்வைடுதவதன்” என்று 
அெெர அெெரமாக மூன்று தைளெ கூறினார.

மூன்ைாெது தைளெ கூறும்வபாது அஙகு 
ெநத சிைருககு முல்ைா கூறியது வதளிொகக 
வகட்காததால் முல்ைாவிைம் ̀`முல்ைா, நீஙகள் 
ஏவதா கூறிகவகாண்டிருநதீரகவை; என்ன 
அது?” என்று வகட்ைனர.

முல்ைா ொழ்நது ெநத வதருவில் உள்ை 
இரககமற்ை கருமி ஒருென் முல்ைாவிைம் ெநது 
அெருளைய கழுளதளய இரெல் வகட்ைான்.

அதற்கு முல்ைா, ̀̀உனககு என் கழுளதளயத 
தருெதில் எநதவித ஆட்வெபளனயும் இல்ளை. 
ஆனால் என் கழுளதயிைம் முன் அனுமதி வபற்று 
அது அனுமதி வகாடுதத பிைகுதான்  நான் 
உனககுத தருவென்” என்று கூறினார.

கருமி அதற்கு ஒப்புகவகாண்டு, `̀உஙகள் 
கழுளதயிைம் அனுமதி வகளுஙகள்” என்ைான்.

கழுளதயிைம் அனுமதி வபறுெதற்காக 
அதளனக கட்டி ளெததிருககும் வகால்ளைப் 
புைததுககுச் வென்ை முல்ைா, சிறிது வநரததில் 
திரும்பி ெநதார. 

கருமிளயப் பாரதது ̀`என்னுளைய கழுளத 
உம்மிைம் இரெைாக ெருெதற்கு விரும்பவில்ளை, 
மன்னிகக வெண்டும் வதாைவர,” என்று 
வொன்னார.

அளதக வகட்ை கருமி, ̀̀எதற்காகக கழுளத 
என்னிைம் ெருெதற்கு விரும்பவில்ளை” என்ை 
வினெ, முல்ைா, ``அது எதிர காைததில் 
நைககப்வபாகும் நிகழ்ச்சிளயக காணும் விவஷெ 
திைளம வபற்றுள்ை ஓர அரிய ஜீென். எனவெ 
உம்மிைம் ெருெதற்கு விரும்பவில்ளை” என்று 
பதில் வொன்னார.

``கழுளத கண்ை எதிரகாை காட்சி தான் 
என்ன?” என்று கருமி விைாமல் வகட்ைான்.

முல்ைா ``தான் கண்ை காட்சிகளைக 
கழுளத இப்படி ெரிளெயாக கூறியது: 
நீண்ைதூரப் பிரயாணம், மிகுநத பசி, குளைொன 
ொப்பாடு, வதயநத கால்கள், வமலிொன உைல். 
இெற்ளைததான் கழுளதப் பாரதததாம்” என்று 
கூறினார.

இளதக வகட்ை கருமி, அெமானப்பட்ைெனாக 
தளை குனிநதான். அதற்கு வமலும் அஙவக 
நிற்காமல் ஓடிப் வபாயவிட்ைான்.

அெரகளிைம், ``ெட்ைப் படி மூன்று 
முளைதான் வொல்ை வெண்டும், நான்காெது 
தைளெ கூறுெது ெட்ை விவராதம்” என்று 
கூறிய முல்ைா, தம்முளைய விரலில் 
அணிநது வகாண்ை ளெரவமாதிரதளத 
அெரகளிைம் காட்டி, ̀̀ எனககுச் வொநதமான 
இநத ளெர வமாதிரதளத பாருஙகள்” 
என்று வபருளமயுைன் கூறினார.

கழுதை கண்ெ எதிரகோலக் கோடசி
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ஒரு கவிளதளய  எனககுக வகாடு 

என்று வகட்கிைாய

நான் ெைஙகுகிவைன் உனககு

ஒரு புல்லிதளை.

அது வபாதுமானதல்ை என்கிைாய நீ.

ஒரு கவிளதளய எனககுக வகாடு

என்று வகட்கிைாய.

இப்புல்லிதழும் வபாருததமானவத

என்கிவைன் நான்.

தன்ளன இது

உளைபனியால் உடுததிக வகாண்டுள்ைது.

என்னால் வெயயப்படும் படிமம்

எளதயும் விை

இது இன்னும் வநரடியானதாக உள்ைது.

இது ஒரு கவிளதயல்ை.

இது ஒரு புல்லிதழ்.

புல் என்பது

அததுளண வபாதுமானதல்ை.

ஒரு புல்லிதளை ெைஙகுகிவைன்

நான் உனககு.

நீ வகாபமாய இருககிைாய

புல்ளைத தருெது படு எளிதானவதன்று

கூறுகிைாய.

யாராலும் தரமுடியும் ஒரு புல்லிதளை.

ஒரு கவிளதளய எனககுக வகாடு

என்று வகட்கிைாய.

ஆளகயால் தான்

எப்படி ஒரு புல்லிதளை ெைஙகுெது

வமன்வமலும் கடினமாகி ெருகிைது…

அவதாடு

ஒருெருககு ெயதாக ஆக

ஏற்றுவகாள்ை அதிகக கடினமானதாக

ஒரு புல்லிதழ் ஆகிவிடுகிைது

என்கிை துயளர  எழுதுகிவைன்

நான் உனககாக

பிறையன் ப்படடன்
(இஙகிைாநதின் லிெரபூல் கவிஞரகளில் 

ஒருெராக பிரபைமானெர)

ஆஙகிைததிலிருநது வமாழிவபயரப்பு 

ஆ. அமிர்்தைாஜ்
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 சிறுகதை

அபெோவுககு எனமீது ப�ோம்ெ 
ரகோெம்.

இந்� அபெோறவப ெோரகறகயில் 
எனககுச் சிரிபபுத் �ோன வருகிைது. 
�ோன மிகுந்� ரகோெத்தில் இருககிை�ோக 
எனககுக கோண்பிகக ரவண்டி எனன 
எனனபவல்லோம் பெய்கிைோர இவர 
- றகயிலிருந்� ரெபெற�க   கடோசி 
எறிகிைோர! அம்மோ வழககம் ரெோல்  
அவருகரகற்ை கடுங்கோபிறய , 
ெரககற� ரெோடோமல் �ோன பகோண்டு 
ரெோய்க பகோடுககிைோள். இருந்தும், 
``எனனடி இது… கோபபியோ, கழனித் 
�ண்ணியோ…?” அந்� மோட்டு வோயிரல 
பகோண்டு ரெோய் ஊத்து, அது 
ெந்ர�ோஷமோ ெோபபிடும். கோபி 
ரெோடைோளோம் கோபி!” எனறு ெம்ெந்�ோ 
ெம்ெ ந் �மில்லோமல்  க ோய் ந்து 

விழுந்�ோர. அம்மோ முகம் சிவந்து 
ரெோய் மூககு விறடகக, ரெறலத் 
�றலபறெ எடுத்துக கண்றணத் 
துறடத்துக பகோண்டும், மூகறக  
உறிஞ்சிக பகோண்டும் அடுபெடிககுப 
ரெோவற�ப ெோரகக எனககு மனசுககு 
வருத்�மோய் இருந்�து. ஆண்களுககுக 
ரகோெம் வந்�ோல், பெண்டோட்டி 
ரமல் கோய ரவண்டும் ரெோலும். 
இருககட்டும், சூழநிறல ெரியில்றல. 
ஒரு நோறளககு இந்� அபெோறவ 
இந்� ஆண் அடககு முறைககோகரவ 
கிழிகிழி எனறு கிழிககினரைனோ 
இல்றலயோ ெோருங்கள்!

அலுவலகத்துககுச் பெல்ல, என 
அறையில் எனறன நோன �யோரித்துக 
ப க ோண்டிருந் ர�ன .  குளியல் 
அறையிலிருந்து அபெோ கத்துவது 
ரகட்டது.  ``ஆமோண்டி! இபெடி 
பநருபபு மோதிரி பகோதிகக பகோதிகக 
பவந்நீற� விளோவோமல் றவ. என 

ரமல்ர�ோல் எல்லோம் உறிஞ்சு, உரிச்ெ 
ரகோழி மோதிரி நோன நிககணும்னு 
�ோரன உன ஆறெ?”

ந ோன  அலுவலக த்து ககு க 
கிளம்பிரனன. அபெோவின ரகோெம், 
ெஸ்சில் ரெோகும் ரெோதும் எனககுச் 
சிரிபறெரய �ந்�து. அபெோ எபெடி 
இருந்�ோர, ஏன இபெடி மோறினோர….?

உண்றமயில் ,  அபெோ�ோன 
எனககு சீைச் பெோல்லிக கற்பித்�வர. 
சினன வயதில் அவர எனககுள் 
ஊனறிய விற� இது.

``அபெோ! அம்மோ எனககு ஸ்வீட் 
��மோட்ரடங்கைோபெோ…” எனறு 
கண்றணக கெககிக பகோண்டு ரெோய் 
அபெோவின முன நிற்ரென.

அவர எனறனப ெோரத்து 
இபெடிச் பெோல்வோர.

`̀அம்மோ ஸ்வீட் பகோடுககரலனனோ 
அதுககோக அழை�ோ…? இப�னன 
பெட்றடப புலம்ெல்? பெண்ணுனு 
பிைந்�ோ அழணுமோ எனன? சீச்சீ! 
எனககு இது பிடிககோது. ரெோ, ரெோய் 
அம்மோகிட்ரட, ஏன எனககு ஸ்வீட் 
பகோடுககககூடோது? அவவளவு 
ஸ்வீட் ெண்ணியது  நம்ம மூணு 
ரெருககு�ோரன?” அபெடினனு ரகள். 
அழுறக உனககு எந்�வி�த்திலும் 
உ�வோது. கல்லுறடககிை மோதிரி 
ரகள். ரகட்டோத்�ோன எதுவும் 
கிறடககும். �ட்டினோத்�ோன க�வு 
திைககும். புரியு�ோ? ரெோ!”

என அழுறகறய அந்�ச் 
சி ன ன ஞ் சி று  வ ய தி ர ல ர ய 
நிறுத்தியவர அபெோ.

ெத்�ோம் வகுபறெ முடித்து, பளஸ் 
ஒ ண் ணி ல்  அ ந் � ப  ப ெ ரி ய 
ெள்ளிககூடத்தில் ரெரந்�பெோழுது 
ந ோ ன  வி தி ர  வி தி ர த் து ப 
ரெோயிருந்ர�ன. பெண்கள் ெள்ளிக 
கூடத்திரலரய ெடித்து வளரந்� 
எனககுப றெயனகறளக கண்டோரல 
நடுககம் எடுத்�து. ரெரந்� மு�ல் 
நோரள, �டியன மோதிரி ஒரு றெயன 
எனனிடம் வந்து, ``உன பெயர 
எனன?” எனைோன. வியரத்து ரெோய் 
ெல், றககோல் அறனத்தும் நடுங்க, ! 
` ` ர க ோ… ரகோற� ”  எனரைன 
ஈனஸ்வ�த்தில். அடுத்து அவன! ̀`பூ 
கட்டத் ப�ரியுமோ?” எனறு ரகட்டதும் 

மிருகம்
பிரபைஞென்
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எனககு அழுறகரய வந்து விட்டது.

` `பூ  கட்டி மோறலயோககத் 
ப�ரியோது. அழத்�ோன ப�ரியுமோ? 
ஒண்ணு ரெோ�ோதுனனு இ�ண்டு 
ெறட ரெோடுரை…. ப�ட்றட பகோம்பு 
மோதிரி. எதுககுடி ரகோற�னு ரெர 
பவச்சுககரை? இனிரம நீ �ோற�னு 
ரெர பவச்சுரகோ… ப�ரியுமோ? 
பெோல்லு உன பெயர எனன?”

ந ோன ரகவிகரகவி அழுது 
பகோண்ரட, ̀̀�ோ… �ோற�…” எனரைன. 
ஏபழட்டு வோன�ங்கள் எனறனச் 
சுற்றி நினறு பகோண்டு ,”ரே… ரே…” 
எனறு கோணோ�ற�க கண்டது மோதிரி 
சிரித்�ன.

அ�ற்கு  ரமல் ,  எனனோல் 
வகுபபுககுப ரெோக முடியவில்றல. 
புத்�கப றெறயத் தூககிக பகோண்டு, 
`ஓ’னனு அலறி அழு�வோறு இ�ட்றட 
ெறடகள் ெைகக வீட்டுககு ஓடி 

கண்டோ பகோதிககணும்… அற� 
எதிரத்து நிககணும்… உனறன 
நீ�ோன கோபெோத்திககணும்…. 
பெோண்ணு ரெோை இடத்துகபகல்லோம் 
அபெோ கோவல் கோகக வ�முடியுமோ?”

அந்� நிகழச்சிககுப பிைகு அச்ெம் 
என மனறெ விட்டு சுத்�மோகரவ 
அகனறு விட்டது.

அபெ ோ  என  மனசுககுள் 
மூ ட் டு வி த் �  இ ந் � த்  தீ ற ய 
அறணயோமல் இனறுவற� நோன 
கோபெோற்றிக பகோண்டு இருககிரைன.

எனறன �ோற�யோககிய அர� 
�டியறன மறுநோள் ெோயங்கோலரம 
ெோரத்து, ̀̀என பெயற�க ரகட்டிரய… 
உன பெயர எனன?” எனறு நோன 
ரகட்டரெோது ,  திடுககிட்டுப 
ர ெ ோன ோன  அவன .  ` ` ெ � … 
ெ�மசிவன…” எனைோன.

அந்� நீலோவுககு ரநற்று முந்தின 
தினம் திருககழுககுனைத்தில் 
திருமணம். �னரனோடரய நோனும் 
புைபெட்டு வ�ரவண்டும் எனறு நீலோ 
பிடிவோ�ம் பிடித்��ோள். நீலோவின 
அபெோவும் என அபெோவும் ஒரு 
க ோலத்தில் திருவல்லிகரகணி 
ஒண்டுககுடித்�னககோ�ரகள். அபெோ 
ெந்ர�ோஷமோக எனறன அனுபபி 
றவத்�ோர.

திருமணத்துககு மு�ல் நோள் 
இ�வில்�ோன அந்�ப பி�ச்றன 
ர�ோனறியது. அபெோவுககுக ரகோெம் 
ஏற்ெட்ட பி�ச்றன.

மோபபிள்றள வீட்டோற�க 
கவனிகக ரவண்டிய பெோறுபறெ 
எனககுக  பகோடுத்திருந்�ோரகள். 
மோறல டிெனும் கோபியும் பகோண்டு 
ரெோய்க பகோடுத்து மோபபிள்றள 

வந்ர�ன.  நனைோக ஞோெகம் 
இருககிைது. அனறு �ோத்�ோவுககுத் 
திவெ நோள்.  அபெோ வீட்டில்�ோன 
இருந்�ோர.

எனறன அந்�  ர ந �த்தில் 
கண்டதும் ெ�றிப ரெோன அபெோ 
``எனனம்மோ… எனன…?” எனைோர.

ந ோ ன  அழுதுப க ோண்ரட , 
நடந்�ற�ச் பெோனரனன.

அபெோ இடுபறெப பிடித்துக 
பகோண்டு ெல நிமிஷங்கள் சிரித்�ோர. 
அபபுைம் பெோனனோர.

``அடி அெரட! இதுககுப ரெோயி 
அழறிரய… ஆம்ெறள ெெங்க, 
பெோண்ணுங்கறள அபெடித்�ோன 
கல ோட்டோ  ெண்ணுவோங்க… 
இற�பயல்லோம் �மோஷோ, ஜோலியோ 
எடுத்துகரகோமோ…. ெெங்க ரகலி 
ெ ண் ண ோ ,  நீ யு ம்  தி ரு ப பி க 
ரகலிெண்ணு… அவன சிரிச்ெோ, நீயும் 
சிரி. �பெோ, அசிங்கமோ நடந்�ோ ஓங்கி 
அறை. சிறுறமக குணங்கறளக 

` ` ெ �மசிவமோ ?  ெககத்துல 
ெோரவதிறயக கோரணோம்.. கழுத்திரல 
நல்ல ெோம்றெக கோரணோம்… எனன 
நீ ெ�மசிவம்?” எனறு நோன ரகட்ரடன, 
அவன கண்கறளப ெோரத்� ெடி. 
ஏரனோ அந்�த் �டியனும் அவன 
வோன� ரெறனகளும் திறகத்துப 
ரெோய் நினைற�ப ெோரத்�தும்  �ோன 
அபெோ பெோனன�ன உண்றம 
எனககுப புரிந்�து. 

அலுவலகத்தில் எனனுடன ெணி 
புரிெவள் நீலோ. என பநருங்கிய 
சிரநகிதி எனறு நோன அவறளச் 
பெோல்லலோம். எங்கள் பநருககத்ற� 
இந்� வோரத்ற�கள் உணரத்� 
முடியுமோ எனறு கூட அஞ்சுகிரைன.  
ப வ கு வி ற � வி ல்  ந ோ ங் க ள் 
நண்ெரகளோரனோம். உற�யோடுவது, 
உெெரித்துக பகோள்வது எனகிை 
நிறலறயத் �ோண்டி, ஒருத்�ர 
சுறமறய ஒருத்�ர �ோங்கிக பகோள்கிை 
ெ�ஸ்ெ�ம் சுறம �ோங்கிகளோகி 
விட்ரடோம் நோங்கள்.

வீட்டோற� உெெரித்�வள் நோன�ோன. 
மோபபிள்றளயின மோமோ எனறு 
பெோல்லிக பகோண்டு ஒருத்�ர, 
``பெண்ரண… இது எனன மஞ்ெள் 
களி?” எனறு எனறனப ெோரத்துக 
ரகட்டோர

``களி இல்றல ெோர! இது ரகெரி!”

` ` ஓ ர க ோ . .  எங்கள்  ஊரில் 
ரகழவ�குக களிகூட இனனும் 
நல்லோப ெண்ணுவோங்க…. உங்க 
ஊரிரல இது�ோன ரகெரிரயோ?” 
எனைோர எகத்�ோளமோக. எனககு 
எரிச்ெல்… ஆனோலும் அறமதியோய் 
இருந்ர�ன.

ரகெரி அபெடிபயோனறும்  
மட்டம ோ க   இல்றல .  இது 
மோபபிள்றள வீட்டோர எனகிை 
மி�பபில் ஏற்ெட்ட அலட்டல். 
மோபபிள்றளயின அம்மோ எனகிை 
ஒருத்தி பெோனனோள்.

``உன வயசுல எனககு மூணு 
குழந்ற�கள் பிைந்துடுச்சி, இனனும் 

``அடி அசடே! இதுக்குப் ட�ோயி அழறிடே… ஆம�ளை �சங்க, 
ப�ோண்ணுங்களை அப்�டித்ோன் ்கலோடேோ �ண்ணுவோங்க… இள்பேலலோம 
்மோஷோ, ஜோலிேோ எடுததுக்ட்கோமோ…. �சங்க ட்கலி �ண்்ோ, நீயும திருப்பிக் 

ட்கலி�ண்ணு… அவன் சிரிசசோ, நீயும சிரி. 
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நீ சினனப பெோண்ணோட்டம் 
மோபபிள்றள சீர ெண்ணிட்டி 
ருகரக…” எனைோள். எனன நோகரிமற்ை 
ர ெ ச் சு !  ப ெ ண் க ளு க கு ப 
பெண்கள்�ோன எதிரிகள் ரெோலும்! 
என எரிச்ெல் ரகோெமோகிக கனிந்து 
விடககூடோது எனறு எனறன நோன 
அடககிக பகோண்ரடன. என நீலோ 
கல்யோணமில்றலயோ….?

�ோத்திரிச் ெோபெோட்டினரெோது 
வி ஷ ய ம்  ர வ று வி � ம ோ ய் 
முறளத்திருந்�து. ெம்ெந்திகளுககுள் 
ஏற்ெட்ட ஏர�ோ ஒரு முகம் ப�ரியோ� 
பு ற க ச் ெ ல் ,  ெ ோ ப ெ ோ ட் டி ல் 
பவளிபெட்டது.

``ரெோைோ இது? �ோலி கழுத்தில் 
ஏரைதுககு முந்திரய இந்�ப பிச்றெக 
ரெோறுனனோ, கல்யோணத்துககுப 
பினனோல றகயில உருண்ட 
உ ரு ண் றட ய ோ  பி ற ெ ஞ் சு 

ரககக நீ யோரு…”

``நோன பெண்ரணோட சிரநகிதி…”

``சிரநகிதினனோ, ப�ண்டு ரெரும் 
ரெரந்து ெல்லோங்குழி ஆடுங்க.. 
ெறெயில் ஒரு பெோட்டச்சியோ, 
லட்ெணமோக இருந்துகக…”

நோன சீை ரவண்டிய ரந�ம் இது. 
எனககுள் அபெோ ஏற்றி றவத்� 
தீயின ஜுவோறல பகோழுந்து விட்டது.

ந ோ ன  அ வ ம ோ ன ப 
ெடுத்�பெடுகிரைன .  எனறன 
முனனிறுத்திப பெண்ணினரம 
அவமோனத்துககுள்ளோகிைது . 
கூடியிருந்� பெண்கள் சிலர எனறன 
ஏர�ோ அருவருபெோன பிண்டம் 
மோதிரி ெோரத்துக பகோண்டிருந்�ோரகள். 
ரெறல அணிந்� மோத்தி�த்�ோல் 
மட்டுரம பெண்கள் இவரகள்.

ஆ ண் க ள்  ப வ ட் க மி ன றி 
எனறனப ெோரத்துச் சிரித்�ோரகள். 
என றகயில் றவத்திருந்� ெோம்ெோர 
வோளி, என றகறய விட்டு நழுவி 
விடுரமோ எனறுகூட நோன ெயந்ர�ன.

` `ஷட் அப .  மரியோற�யோ 
ரெசுங்க… எனககும் ரெெத் ப�ரியும்”   
எனரைன சுள்பளனறு.

அந்� வய�ோனவர, ெட்படனறு 
பமௌமோனோர. ஆனோல், விெரீ�ம் 
ரவறு இடத்தில் பெோத்�லிட்டுக 
பகோண்டு எழுந்�து.  அவருககுப 
ெககத்தில்  மூனைோவது நெ�ோக 
உ ட் க ோ ர ந் து  ெ ோ ப பி ட் டு க 
பகோண்டிருந்� ஓர இறளஞன, 
நிமிரந்து எனறனப ெோரத்துச் 
பெோனனோன.

``எனனடி ரெசுரவ? ரெரென, 
ரெசித்�ோன ெோர�ன…”

ரெோடுவோங்களோ?” எனறு அந்� 
மோமோ கடுகடுத்துக பகோள்வற� 
எனனோல் �ோங்க முடிந்�து.  அடுத்து 
அவர, ``பெோண்ணு �ோன குயில் 
குஞ்சு. எட்ரடகோல் லட்ெணம், எமன 
ஏறும் வோகனம்னோ, அவ வீட்டுச் 
ர ெ ோ று கூ ட வ ோ  இ ப ெ டி 
இளிககணும்…?” எனறு இற�ந்�ற� 
எனனோல் ெகித்துக பகோள்ள 
முடியவில்றல.

ெோபபிட்டுக பகோண்டிருந்� 
ஆண்களில் சிலர, இந்� வி�ெமோன, 
ெண்ெோடற்ை வோரத்ற�கறளக 
ரகட்டுச் சிரித்�ோரகள்.  அ�ற்கு 
ரமலும் எனனோல் பெோறுத்துக 
பகோள்ள முடியவில்றல.

நோன பவடித்ர�ன.

`̀ெோர ெோபெோடு பகோஞ்ெம் கூடு�ல் 
குறைவோ இருககலோம். நோறள 
ெோபெோடு நல்லோ ெண்ணிடலோம். 
ஆனோ நோறளககு கல்யோணம் 
ஆகபரெோை பெோண்றணப ெத்தி 
இபெடிப ரெெைது அழகோ இல்றல.”

`̀ நீயோரும்மோ அற�க ரககக? எங்க 
வீட்டுககு வ�பரெோை பெண்றணப 
ெத்தி நோங்க ரெெரைோம்… அற�க 

நோன அந்� இறளஞறனப 
ெோரத்ர�ன. ரவட்டிறய மடித்துக 
கட்டிக பகோண்டு இறலககு முன 
உட்கோரந்திருந்�ோன. ெச்றெ நிைச் 
ெட்றட அணிந்திருந்�ோன.

`̀மிஸ்டர…” மரியோற� குறையுது… 
ஜோககி�ற�!”

` ` எ ன ன டி  ெ ண் ணு ர வ … 
பெோட்டக கழுற�..”

அ � ற்கு  ர மல்  எனனோல் 
க ட் டு ப ெ டு த் தி க  ப க ோ ள் ள 
முடியத்�ோன இல்றல. முடியவும் 
ரவண்டோம் எனகிை முடிவுகரக 
வந்ர�ன. என நீலோ கல்யோணம் இது 
எனெற�யும் மைந்ர�ன.

` `எனனடோ ெண்ணணும்…? 
எ ன றன ச்  சீ ண் டி ய வ ற ன 
அறைஞ்சு�ோன எனககுப ெழககம். 
உனறன மோதிரி மரியோற� ப�ரியோ� 
மு ட் ட ோ ற ள  ப ெ ரு ப ெ ோ ர ல 
அடிக க ககூட  ந ோன  �யங் க 
மோட்ரடன…”

நோன  பெோல்லி முடித்�து�ோன 
�ோம�ம்.

நோன் அவமோனப் �டுத்ப்�டுகிடேன். என்ளன முன்னிறுததிப் ப�ண்ணினடம 
அவமோனததுக்குளைோகிேது. கூடியிருந் ப�ண்்கள சிலர் என்ளன ஏட்ோ 

அருவருப்�ோன பிண்ேம மோதிரி �ோர்ததுக் ப்கோண்டிருந்ோர்்கள. 
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` ` எ னனடி  ப ெ ோன ரன… ” 
எ ன ை வ ோ று  ெ ோ ப பி ட் டு க 
பகோண்டிருந்� றகறய உ�றி விட்டு 
அவன எழுந்�ோன.

என றகயிலிருந்து ெோம்ெோர 
வோளிறய அபெடிரய அவறனப 
ெோரத்து வீசிரனன.  அற� வழித்து 
விட்டுக பகோண்ரட, ரமோெமோன 
வோரத்ற�களில் திட்டியவோறு 
எனறன ரநோககிப ெோய்ந்�ோன 
அவன.

நோன குனிந்து என பெருபறெக 
கழற்றிக றகயிபலடுத்ர�ன என 
றகறயக பகட்டியோக யோர�ோ 
பிடிபெது ப�ரிந்�து. நீலோவின 
அபெோ…

அலுவலகம் விட்டு வரும்ரெோர� 
அபெோறவ ெமோ�ோனபெடுத்� 
ரவண்டும் எனகிை ஆறெரயோடு 
திரும்பிரனன.  எதிரபெட்ட 
அம்மோவிடம், ̀̀அபெோ எங்ரகம்மோ…?” 
எனரைன.

``மோடியில் இருககோர. ஆனோலும் 
பெோம்ெறளககு இவவளவு ஆங்கோ�ம் 
கூடோதும்மோ…” எனைோள் அம்மோ.

அம்மோ அபெடித்�ோன ரெசுவோள். 
அவள் அந்�க கோலத்துப பித்�றளப 
ெோத்தி�ம்.

 நோன மோடிககுப ரெோரனன.

அபெோ பமோட்றட மோடியில் 
க ோ ற் று  வ ோ ங் கி க  ப க ோண்டு 
விச்�ோந்தியோக உட்கோரந்திருந்�ோர. 
நோன வந்�து அவருககுத் ப�ரியும். 
நோன �ோன வந்�து எனெதும் 
அவருககுத் ப�ரியும். ஆனோலும் 
வோனத்தில் நட்ெத்தி�ங்கறளப 
ெோரத்�ெடி அமரந்திருந்�ோர.

பினபுைமோய்ச் பெனை நோன, 
அபெோவின கழுத்ற�ச் சுற்றிக 
றககறளப பிறணத்துக பகோண்டு, 
` `எனனபெோ… இனனும் உங்க 
ரகோெம் �ணியறலயோ?” எனரைன.

அவவளவு �ோன.

அபெோ உறடந்து ரெோனோர.

``எனனம்மோ ரகோற�… அபெோ 
ர க ோ வி ச் சு க கி ட் ரட ன னு 
வருத்�பெட்டுட்டியோ?” எனைோர 
அபெோ. அவர கு�ல் க�க�த்துவிட்டது.

``ஐரயோ.. அபெோ.. உங்களுககுக 
கூடக ரகோெம் வருமோபெோ…?” 
எனரைன.

அபெோவுககு கண்கள் ெனித்து 
விட்டன.

``குழந்ர�. எனககுச் ெங்கடமோய் 
இ ரு ந் � து  உ ண் றம  � ோ ன . 
கல்யோணத்துல ரெோயி அபெடிப 
ெண்ணிட்டிரய...”

` `அபெோ ,  அந்�  � ோஸ்கல் 
எனனபவல்லோம் பெோனனோனனு…” 
– நோன முடிபெ�ற்குள், அபெோ 
பெோனனோர.

` `எனககுத் ப�ரியும். அந்� 
சீ�ோ�ோமன ரநத்திகரக எனககு 
படலிரெோன ெண்ணி எல்லோத்ற�யும் 
பெோல்லிட்டோன. .. அவன பெோண்ணு 
கல்யோணத்துல மோபபிள்றளரயோட 
�ம்பிறயப ரெோயி  நீ பெருபெோல் 
அடிககப ரெோயிட்ரட… சீ�ோ�ோமன 
ெறெயில, ெோஷடோங்கமோ விழுந்து 
மனனிபபுக  ரகட்கும்ெடியோ 
ஆயிடுச்சு ெோரு… அ�ோன எனககு 
வருத்�ம்.”

நோன அபெோவுககுமுன �ற�யில் 
உட்கோரந்ர�ன. அந்� நிகழச்சிககுப 
பிைகு விருட்படனறு கிளம்பி, கறடசி 
ெஸ்றஸப பிடித்து ஊருககு வந்து 
ரெரந்�வள் நோன. நடந்�ற� அபெோ 
பெோல்லச் பெோல்ல, எனககுப 
ெகீப�னைது.

` `அவவளவு சீரியஸ்ஸோவோ 
ரெோயிடுச்சுபெோ…?”

`̀நல்லோ ரகட்டிரய… கல்யோணரம 
நினனு இருககும். ஏர�ோ கடவுள் 
புண்ணியம்�ோன,  உனரனோட 
சிரநகிதிககுத் �ோலி ஏறிச்சு.”

மனசு மிகவும் வருத்�மோய் 
இருந்�து.

` எனனோல  ஆத்தி�த்ற�க 
கட்டுபெடுத்� முடியறலபெோ…”

அபெோ என �றலறய வருடிக 
பகோண்டு பெோனனோர.  ``குழந்ர�.. 
உனறனச் சிறுறமப ெடுத்�ைவறன 
எதிரத்து நீ சீறுைது �பபு இல்றல. 
அ�ரனோட லோெமும் நஷடமும், 
ெோவமும் புண்ணியமும் உனறனத் 
�ோன ரெரும் இனபனோருத்�ர 
கோரியத்துல, பெோதுககோரியத்துல 
ஈடுெட்டிருகறகயிரல ப�ோம்ெ 
நி�ோனமோ இருககணும்மோ. அபரெோ 
ரகோெம், �ோெம் எல்லோத்ற�யும் 
விட்படோழிச்சுடணும்” அபரெோ 
வரை ரகோெம் பெோதுவோன�ோ 
இருககணுரம �வி� �னிபெட்ட 
முறையில் வ�ககூடோது…”

அபெோ ஒரு நிமிஷம் கழித்துச் 
பெோனனோர.

`̀ரகோெம் ஒரு மிருகம் மோதிரிம்மோ… 
அற�ப ெழககி நம் வெம் பவச்சிருக 
கணும் வெம் �வறிச்சுனனோ, அது 
நம்றம அடிச்சுச் ெோபபிட்டும்.”

எனககு ரலெோகப புரிகிை மோதிரி 
இருந்�து. ஆனோலும் �யககமும் 
இருந்�து.

அபெோ எனறனப ெோரத்துச் 
பெோனனோர.

`̀உனககோகக ரகோெபெடு. அது ெரி, 
அது ப�ோம்ெ உெத்தி. ஆனோ 
இனபனோருத்�ர நலத்துககோக உன 
ரகோெத்ற� விட்டுடைது அற�விட 
உெத்தி இல்றலயோ?”

` `ஆமோம்ெோ…” எனைவோறு 
அபெோவின றகறகறளப பிடித்துக  
பகோண்ரடன நோன.

(நனறி 

`ஒரு மனுஷி’ 

– சிறு�தை கைொகுப்பு

�விைொ கெளியீடு)
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 ் ெோல்லதிகோரம்

ஆபபிரிக்க பைழ்மோழிகள்

தாகமுற்ை மனிதனுககாக  
காததிருககாமல் நதியின் நீர  

மிதககிைது.  

எஙவக விழுநவதாம் என்று 
வயாசிககாதீரகள், எஙவக 
தடுமாறினீரகள் என்பளத 

வதடுஙகள்.

பளன மரததின் 
உச்ெததில் ஏை குறுககு 
ெழிகள் கிளையாது

உள்ளுககுள் எநத எதிரியும் 
இல்ளைவயன்ைால் வெளிவய உள்ை 

எதிரிகைால் எதுவும் உஙகளை வெயதுவிை 
முடியாது. 

வபரிய ொதளனகளை வெயது 
முடிததெரகள் சிறிய விஷயஙகளில் 

கெனம் வெலுததுெதில்ளை

எவெைது தூரம் 
வென்ைாலும் நதி தன் 

மூைதளத மைப்பதில்ளை
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உஙகள் வகாபம் எவெைவு சூைாக 
இருநதாலும் ெரி, அதளனக வகாண்டு 
மரெள்ளிக கிைஙளக வெக ளெகக 

முடியாது. 

அரட்ளையடிககும்  
பைளெகைால் கூடு கட்ை 

முடியாது.

தனது துதிகளக கனமாக 
இருப்பதாக எநத யாளனயும் 
புகார வொல்ெதில்ளை. எநத 

யாளனயும் தநதஙகள் 
கனப்பதாகக கூறுெதில்ளை.

ஒரு முட்ைாள் 
விளையாட்ளை கற்று 

முடிககும் வபாது ஆட்ைம் 
முடிநதுவிடும். 

உறுமும் சிஙகததால் 
ஒன்ளையும் வெட்ளையாை 

முடியாது.

அதீத ஞானதளதப் 
வபற்வைார அளத உதடுகளில் 

அல்ை, இதயததில் 
ளெததிருககின்ைனர. 

காயப்படுததினால் மன்னிப்புக 
வகளுஙகள்; காயமளைநதால் 

மன்னிததுவிடுஙகள். 

 பாளதளய ெபிததுக 
வகாண்டு நிற்பளத விை 

நைப்பது நல்ைது.

வெகமாக வபாக வெண்டுமானால் 
தனியாக வபாஙகள்; வதாளைதூரம் 
வெல்ை வெண்டுமானால் வெரநது 

வெல்லுஙகள்.

இநநிைம் முன்வனாரகளிைமிருநது உரிளம 
வபற்ைதல்ை; நம் குைநளதகளிைமிருநது 

இரெல் ொஙகப் வபற்ைது.

 குரஙகுகளின் அைகிப் 
வபாட்டியிலும் ஒரு 

வெற்றியாைர நிச்ெயம் 
உண்டு!

 பைளெகள் தம்மிைம் பாைல் இருப்பதால் 
பாடுகின்ைன, பதில் இருககிைது 

என்பதற்காக அல்ை.

கற்க உதவுெளத விைவும் 
குைநளதகளுககு அன்பு 
வெலுதத உதவுஙகள். 

ஆபபிரிக்க 
பைழ்மோழிகள்
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மு க நூ ல் ,  ட் வி ட் ட ர , 
இனஸ்டோ கி�ோம், வோட்ஸ்அப 
எனெப�ல்லோம் அனைோட ெழககத் 
தில் உள்ள பெோற்களோகிவிட்டன.  
இனறைய இறளய �றலமுறைககு  
இ ந் �  ெமூக  வறல�ளங்கள் 
இல்றலரயல் வோழகறகரய இல்றல 
எனெது ரெோல உணரகிைோரகள்.  
அண்றமயில் ப�ோழில் நுட்ெ 
ரகோளோறு கோ�ணமோக சில மணி 
ரந�ம் இறவ முடங்கி கிடந்�ரெோது 
உலகரம துடித்துப ரெோனது. ெமூக 
வறல�ளங்கள் நம்றம வறளத்துப 
பிடித்�ெடி உள்ளன. 

�கவல் ெறிமோற்ைம் மற்றும் 
பெோழுதுரெோககிற்கு பெரிதும் 

வெறுப்பை உமிழும் 
சமூக ெ்ைத்தளஙகள்

சுபைஷ்பால்

ெ யனெடும்  இவ ற் றின  மீது 
எ ப ரெ ோ து ம்  றவ க க ப ெ டு ம் 
குற்ைச்ெோட்டு இவற்றினோல் நமககு 
ஏற்ெடும் ரந� இழபபு�ோன. ஒரு 
நோளில் சில மணித் துளிகளோவது 
இவற்றிற்கோக பெலவோகிவிடுகினைது.   
ெடிபறெ, ரவறலகறள, உைவுகறள 
ம ை ந் து  எ ப ரெ ோ து ம்  ெ மூ க 
வறல�ளங்களிரலரய இறளரயோர 
வோழவு கழிகினைது எனெது�ோன 
பெற்ரைோரின புலம்ெலோக உள்ளன. 
ஆனோல் இந்� ெோதிபறெயும் மீறி 
வறல�ளங்களோல்  ஏற்ெடும் 
இனபனோரு பெரிய அெோயம் ெற்றிய 
�கவல் �ற்ரெோது பவளியோகியுள்ளது.

`Hate Speech’ என ஆங்கிலத்தில் 
அறழககபெடும் பெோற்பைோடருககு 

பவறுபறெ கககு�ல் அல்லது 
பவறுபறெ உமிழ�ல் எனகிை 
அளவில் பெோருள் பகோள்ள முடியும். 
�னககுப பிடிககோ� இனத்தின மீது, 
ம�த்தின மீது, பமோழியின மீது, 
ெோதியின மீது, ெோலினத்தின மீது, 
ந ோ டு களின  மீது ,  அ � சி யல் 
ப க ோ ள் றக க ள்  மீ து  ஒ ரு 
பவறுபபுணரறவ உருவோககு�ல் 
� ோ ன  இ � ன  அ டி ப ெ ற ட . 
பவறுபபுருவோககம் எனெர� Hate 
Speech எனறு கூட பெோல்லோம். 
அ ண் றம க  க ோ ல ம ோ க  ெ ல 
ெமயங்களில் நம்மிறடரய ெகிபபுத் 
�னறம மறைந்து ரெோய் ரமோ�ல்கள் 
பெருகி விடுவற�க கோணலோம். 
இத்�றகய ெமூக ரமோ�ல்களுககு 
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தூெம் ரெோட்டு தூண்டி விடுவதில் 
இந்� ெமூக வறல�ளங்களுககு 
பெரும் ெங்கிருபெ�ோக ப�ரிய 
வந்துள்ளது.  இ�ன விவ�ங்கறளப 
ெோரபரெோம்.

இ ந் �  கு ற் ை ச் ெ ோ ட் டு க கு 
உள்ளோகியிருககும் உலகின மிகப 
பெரிய ெமூக வறலத்�ளம் ரெஸ்புக 
எனைறழககபெடும் முகநூல். இந்� 
முகநூலில் உறுபபினரகளோக 
இருபெவரகளின எண்ணிகறக 
சுமோர 300 ரகோடி. இற�ப ெடித்துக 
பகோண்டிருககும் நீங்கள் கூட இதில் 
உறுபபின�ோக இருபெ�ற்கு அதிக 
ெோத்திய கூறுகள் உண்டு. முகநூலில் 
ெ ல  ர க ோ டி க க ண க க ோ ன 
கருத்துககளும் ெடங்களும் ெரிமோறிக 
பகோள்ளபெடுகினைன .  இந்� 
ெ ரி ம ோ ற் ை ங் க ளி ன  ஊ ட ோ க 
பவறுபபும் துரவஷமும் ெ�பெப 
ெ டு கி ன ை ன  எ ன ெ து � ோ ன 
குற்ைச்ெோட்டு. அது மட்டுமல்லோமல் 
பவறுபபும்  து ரவஷமும ோன 
கருத்துககள் கோ�ணமோக ெல்ரவறு 
இடங்களில் வனமுறைகள் பவடித்து 
அறவ உயிர ெலிகள் வற� 
ரெோயிருககினைன எனெ�ற்கும் 
ஆ�ோ�ங்கறள அடுககுகிைோரகள் 
ஆய்வோளரகள்.

சில உ�டா�ணங்கசளப ்படார்பட்படாம்.

ப ஜ ர ம னி யி ல்  ெ ல 
நோடுகளிலிருந்து அகதிகள் �ஞ்ெம் 

புகுவது உண்டு .  அகதிகறள 
அந்நோட்டு மககள் ஏற்று வந்�னர.  
ஆனோல் திட்டமிட்ட முறையில் 
முகநூலில் அங்குள்ள வலதுெோரி 
கட்சி ஒனறு அகதிகளுககு எதி�ோக 
பவறுபபு பி�ச்ெோ�த்ற� பெய்�து.  
அது  மு கநூல்  ெ க க ங் களில் 
ெ�ெ�பெோக விவோதிககபெட்டது.  
வி ற ள வ ோ க  ப ஜ ர ம னி யி ல் 
அகதிகளுககு எதி�ோக வனமுறைகள், 
கலகங்கள் பவடித்�ன. ப�ோடரந்து 
அ க தி க ளு க கு  எ தி � ோ ன 
கருத்துககளின எண்ணிகறகயும் 
அதிகரித்�து.

ஜுன 2015-ல் ஒரு கிறித்துவ 
ஆலயத்தினுள் நுறழந்து அங்கிருந்� 

ஒ ன ெ து  க று ப பி ன  அ ரு ட் 
�ந்ற�யரகறளயும் ஆ�ோ�றனககு 
வ ந் �வ ர கறளயும்  ப க ோன ை 
பகோறலகோ�ன, ’’இறணயத்தின 
வழி �ோன கற்றுக பகோண்ட 
ெடிபபிறனகள் கோ �ணமோக 
ப வ ள் றள  ஆ தி க க த் ற� 
நிறுவுவ�ற்கோக அந்� கறுபபினத்� 
வரகறளக பகோனரைன’ ’ என 
வோககு மூலத்தில் கூறியுள்ளோன.  
இது �வி� கறுபபினத்�வரகளுககு 
எதி�ோன ஏ�ோளமோன பவறுபபு 
கருத்துககறள ெமூக வறல�ளப 
ெககங்கள் மூலம்  பவள்றள 
ஆதிககவோதிகள் பவளியிட்ட 
வண்ணம் உள்ளனர.

2019-ல் நியூசிலோந்து நகரில் மசூதி 
ஒனறில் புகுந்து அங்கிருந்� 49  
இஸ்லோமியரகறள ஒருவர சுட்டுக 
பகோனைது மட்டுமினறி அந்� 
ெடுபகோறல ெம்ெவத்ற� யூடியூப 
ெோனலில் பவளியிட ரவண்டும் 
எனறும் நிெந்�றன விதித்�ோன 
எனெதும் குறிபபிடத் �ககது. இர� 
ரெோல இலங்றகயில் 20 1 8 -ல் 
முஸ்லீம்களுககு எதி�ோன ப�ோடர 
எ தி ர ப பு  பி � ச் ெ ோ � த் � ோ ல் 
அவரகளுககு எதி�ோக வனமுறை 
ஏவபெட்டது.  ரமலும் வனமுறை 
ெ�வோமல் இருகக  இலங்றக அ�சு 
ரெஸ்புக, வோட்ஸ்அப ரெோனை 
ெமூக வறல�லங்கறள சிறிது 
கோலத்திற்கு �றட பெய்து றவத்�து.

ெமூக வறல�ள வ�ந்திகளோல் 
ம�பவறி ெ�பெபெட்டு இந்தியோவில் 
இஸ்லோமியர கறள  அடித்து 
பகோடுறமபெடுத்தியது, அடித்து 
பகோனைது ரெோனை ெம்ெவங் 
கறளயும் ெோரத்திருககினரைோம். 
�லி த்  ம க களுககு  எதி � ோன 
வோட்ஸ்அப புறனவுகளும் பவறுபபு 
ெ�பபுற�களும் ஏ� ோளமோக 
பவளிவந்து பகோண்டிருபெற� 
தினந்ர�ோறும் நம்மோல் உண� 
முடிகினைது.

ெமூக ஆரவலரகள் ரமல் 
க ோ ழ பு ண ர ச் சி ற ய யு ம் 
பவறுபறெயும் விற�ககும் ெல்ரவறு 
கருத்துககள் ெமூக வறலத் �ளங்கள் 
மூலம் ப�ோடரந்து ெ�பெபெட்டு 
வருகினைன.

சமூக வசல�ள 
வ�ந்திகளடால் ம�்வறி 

்ப�ப்பப்படடு 
இந்தியடாவில் 

இஸ்லடாமியர்கசள 
அடித்து 

்கடாடுசமப்படுத்தியது, 
அடித்து ் கடான்்றது 
ட்படான்்ற சம்்பவங் 

கசளயும் 
்படார்த்திருககின்ட்றடாம். 
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இ த் � ற க ய  ப வ று ப பு 
பி�ச்ெோ�த்ற� �ங்கள் வரத்�க 
நலனகளுககோக முகநூலும் இ�� ெல 
ெமூக வறலத்�ளப ெககங்களும் 
அனுமதி க கின ைன  என ெது 
அவற்றின மீது றவககபெடும் மிகப 
பெரும் குற்ைச்ெோட்டு.

இதுவற� முகநூல் அற� 
மறுத்து வந்துள்ளது.  ஆனோல் 
அண்றமயில் அங்கு ெணிபுரிந்�  
ஊ ழி ய ர  ஒ ரு வ ர  மு க நூ ல் 
நிறுவனத்தின ெல்ரவறு �கசிய 
ஆவணங்கறள பவளியிட்டோர.  
அ�னெடி முகநூல் நிறுவனத்தில் 
ரவறல பெய்ெவரகரள கூட 
முகநூலின இத்�றகய ரெோககிற்கு 
எதி�ோக �ங்கள் கருத்துககறள 
ப�ரிவித்திருபெற�யும் அவற்றை 
முகநூல் நிறுவனம் பெரி�ோக கண்டு 
ப க ோ ள்ளவில்றல  எனெதும் 
ப�ரியவந்துள்ளது.  ஆனோல் 
முகநூலின இந்� ரெோகறக எதிரத்து 
ெல   நிறுவனங்கள்  �ங் கள் 
விளம்ெ�ங்கறள முகநூலுககு 
�ருவற� நிறுத்தின.  அ�ன பின 
முகநூல் நிறுவனரம �னிபெட்ட 
முறையில் அ�ன ெதிவுகறள 
ஆ�ோய்ச்சி பெய்ய ஒரு குழுறவ 
நியமித்�து .   அந்� குழுவின 
அறிகறகயின சில ெகுதிகள் 
�ற்ரெோது பவளியோகி உள்ளன.  
அ�ன மூலம் ஏற்கனரவ பெோனன 
குற்ைச்ெோட்டுகள் ரந�டியோக 
உறுதிபெடுத்�பெட்டுள்ளன.

முகநூலில்  ஒரு ெதிவு எத்�றன 
ரெ�ோல் ெோரககபெடுகினைது 
எத்�றன ரெ�ோல் ெகி�பெடுகினைன 
எனெ�ன அடிபெறடயில்�ோன 
விளம்ெ�ங்கள் பெைபெடுகினைன.  
பெோதுவோக பவறுபறெத் தூண்டும் 
வனமத்ற�த் தூண்டும் ெதிவுகளுககு 
நிறைய ஆ��வு மற்றும் எதிர 
ெதிவுகள் பெய்யபெடுகினைன. 
இ�ன கோ�ணமோக அந்� விஷயம் 
ெ�ெ�பெோக ரெெபெடும் விஷயமோக 
மோற்ைபெடுகினைது.  இதுரவ 
பமனரமலும் அதிக ெதிவுகள் 
உருவோக கோ�ணமோகினைது.  ெல 
ஆயி�ம் ரகோடி வரத்�க நலனகள் 
பகோண்ட முகநூல் இந்� ெ�ெ�பபு 
கோ�ணமோக �னககு வந்து குவியும் 

வருவோறய இழககத் �யோ�ோய் 
இல்றல.  அ�னோல்�ோன அது 
இ த் � ற க ய  ப வ று ப பு ப 
பி�ச்ெோ�ங்கறள �றட பெய்யோமல் 
அறமதியோக ரவடிகறகப ெோரத்துக 
பகோண்டு உள்ளது.  இது முகநூல் 
மட்டுமல்ல யூடியூப உட்ெட 
அ ற ன த் து  ெ மூ க  வ ற ல த் 
�ளங்களுககும் பெோருந்தும். அர� 
ெமயம் அது இயங்கும் ெல்ரவறு 
நோடுகளின ெட்டங்களுககும் அ�ன 
�ோயகமோன அபமரிககோவின 
ெ ட் ட ங் க ற ள யு ம்  மு க நூ ல் 
பினெற்றியோக ரவண்டும்.

எ ல் ல ோ  ெ மூ க  வ ற ல த் 
�ளங்களிலுரம அ�ன ெயனோளிகள் 
�வறு எனக கருதும் ெதிவுகறளக 
குறித்து புகோர ப�ரிவிகக வெதிகள் 
பகோடுககபெட்டுள்ளன.  ஆனோல் 
அபெடி பெைபெடும் புகோரகளில் 80 
ெ�வீ� புகோரகளின மீது எந்� 
நடவடிகறகயும் எடுககபெடவில்றல 
எனெற� ெம்ெந்�பெட்ட வறலத் 
�ளங்கரள ஒத்துக பகோள்ளும் நிறல 
நீடிபெது�ோன இதில் ரவ�றனயோன 
விஷயம்.

வ ோ ெ க ர களின பு க ோ ர கள் 
மட்டுமினறி �ோனோகரவ ஆட்ரெெ 
க�மோன ெதிவுகறள நீககும் வெதிகள் 
இந்� �ளங்களில் உண்டு.  இ�ற்கு 
பெயற்றக நுண்ணறிவு ெயனெடுத்�ப 
ெடுகினைது.   ஆட்ரெெக�மோன 
வோககியங்கள் ,  வோரத்ற�கள் , 
ெடங்கள், ஒலிகள் ெதிவிடபெடும் 
ர ெ ோது  � ோன ோ க ரவ  அறவ 
அகற்ைபெட்டுவிடும். ஆனோல் அந்� 
நுண்ணறிவு ர�டும் வோரத்ற�ப 
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பி�ரயோகங்கள் இல்லோ� பவறுபபுப 
ெ தி வு க ள்  ெ தி ர வ ற் ை ம் 
பெய்யபெடும்ரெோது அற�க 
கண்டறிந்து அகற்றுவது இயலோது.

இ�ற்கு அடுத்� கட்டத்தில் 
ெதிவுகறளப ெடித்துப ெோரத்து 
ஆட்ரெெக�மோன ெதிவுகறள 
அகற்ை முகநூல் உட்ெட அந்�ந்� 
ெமூக வறல�ள ெககங்கரள 
ஆட்கறள நியமித்திருககிைோரகள்.  
பநறிபெடுத்துெவரகள் (Moderators) 
எனறு இவரகள் அறழககப 
ெடுகினைனர. ஆனோல் நிமிடம் 
ர�ோறும் ெல்லோயி�ககணககில் 
குவியும் ெதிவுகறளப ெடித்து 
ப�ரிவு பெய்வது எனெது இயலோ� 
கோரியம்.

இந்தியோறவ பெோறுத்� அளவில் 
முகநூலின பநறிபெடுத்துரவோரின 
கவனம் இந்தி மற்றும் வங்கோள 
பமோழி ெதிவுகளின  மீர� உள்ளது. 
பிை பமோழிப ெகிரவுகறள ஆ�ோய 
அ வ ர க ளு க கு  ஆ ட் க ளு ம் 
நுண்ணறிவும் இல்றல.  அர� 
ெ ம ய த் தி ல்  ெ மூ க  வ ற ல த் 
�ளங்கறளப பெோறுத்� மட்டில் 
இந்தியோ மிகப பெரும் வியோெோ� 
ெ ந் ற� .  இ ன ஸ் ட ோ கி � ோ ம் 
ரெ ோனைறவகறள எடுத்துக 
பகோண்டோல் அபமரிககோறவ 
அடுத்து அதிகமோன உெரயோகிப 
ெோளரகள் இந்தியோவில்�ோன 
உண்டு. இ�ன கோ�ணமோகரவ 
ர�சிய ெோதுகோபபு ரெோனை 
விஷயங்களில் அது இந்திய அ�சுககு 
மிகவும் இணககமோகரவ நடந்து 
பகோள்கினைது. எனரவ இந்தியோவில் 
உள்ள ெல்ரவறு ெமூக ஆரவலரகள் 
மற்றும் இ�ழியோலோளரகள், ெமூக 
பெயற்ெோட்டோளரகளின மோற்றுக 
கருத்துகறள முகநூல் மு�லியறவ 
ெதிவிட அனுமதிபெதில்றல எனை 
குற்ைச்ெோட்டும் உள்ளது.

ஓர இனத்தின மீது, பமோழியின 
மீது பவறுபறெ விறளவிககும் 
விஷமத்�னமோன கருத்துககள் 
ப�ோடரந்து ெ�பெபெடும் ரெோது 
பவகு ஜன மககள் தி�ளில் ெலர 
பகோஞ்ெம் பகோஞ்ெமோக அவற்றை 
ஏற்றுக பகோள்ளத் ப�ோடங்கு 
கிைோரகள்.  இது அறமதியோக 
இணககமோக வோழந்து வரும் மககள் 

ெமு�ோயத்தில் குழபெங்கறளயும் 
வனமுறைகறளயும் ர�ோற்றுவிக 
கினைது. மு�லில் நம்ெ மறுத்�ோலும் 
ப�ோடரந்து அர� கருத்துககள் 
பெோல்லபெடும்ரெோது அவற்றில் 
பகோஞ்ெரமனும் உண்றம இருககும் 
என மனம் நம்ெத் ப�ோடங்குகினைது.  
இது மற்ைவரகள் ரமல் ெந்ர�கம் 
பகோள்ள றவககினைது.  அவரகள் 
ரமல் ரகோெத்ற� உருவோககுகினைது. 
பவறுபறெ  விற� ககினைது .  
மறைமுகமோகரவ  எந்�  ஒரு 
ய�ோரத்�மும் கட்டறமககப 
ெடுகினைது .  உ � ோ �ணமோ க ,  
ப�ோடரந்து சிகபெோனவரகறளரய 

மு�னறமபெடுத்திக கோட்டும் 
ரெோது சிகபெோனவரகள் அழகோன 
வரகளோகவும் உயரவோனவரகளோவும் 
இ ய ல் ெ ோ ன வ ர க ள ோ க வு ம் 
கறுபெோனவரகள் அழகற்றும் நமககு 
ர�ோனை ப�ோடங்குவோரகள்.

இந்நிறலயில் நோம் எனன 
பெய்யலோம்? மு�லோவ�ோக இறணய 
ெயனெோட்றட ெற்று குறைத்துக 
பகோள்ளலோம். நிஜ மனி�ரகளுடன 
அதிகம் உைவோடலோம், அடுத்து 
ெமூக வறல�ள ெதிவுகறள 
ெடிககும்ரெ ோது  ெட்படனறு 
எல்லோவற்றையும் நம்பிவிடோமல் 
அ�ன உண்றம �னறமறய 
ஒவபவோரு முறையும் கண்டறிய 
முயல ரவண்டும். மூனைோவ�ோக 
பவறுபபு ெதிவுகறள ெதிரவற்ைம் 
பெய்வற�யும் மற்ைவரகளுககு 
ெகிரவற�யும்  ந ோம்  நிறுத்� 
ரவண்டும்.  பவறுபறெத் தூண்டும் 
ெதிவுகள் குறித்து புகோர அளிககலோம். 
அபெதிவுகள் நீககபெடும் வற� 
ப�ோடரந்து அழுத்�ம் பகோடுககலோம்.

ெமூக வறல �ளங்களின மூலம் 
பெோது நலனுககு  உ�விக�மோன 
ெல்ரவறு நல்ல விஷயங்கறள 
ெரிமோறி பகோள்ள முடியும். ெமூக 
முனரனற்ை த்திற்கு  இவற்றை 
ெயனெடுத்திக பகோள்ள முடியும். 
அந்� விஷயங்களுககு ெமூக வறலத் 
�ளங்கறள ெயனெடுத்துரவோம். 
ெயனபெறுரவோம்.

்்படாதுவடாக ் வறுபச்பத் 
தூண்டும் வன்மத்ச�த் 
தூண்டும் ்பதிவுகளுககு 

நிச்றய ஆ��வு மற்றும் எதிர் 
்பதிவுகள் 

்சய்யப்படுகின்்றன. இ�ன் 
கடா�ணமடாக அந்� விஷயம் 
்ப�்ப�ப்படாக ட்பசப்படும் 

விஷயமடாக 
மடாற்்றப்படுகின்்றது.  இதுடவ 

்மன்டமலும் அதிக 
்பதிவுகள் உருவடாக 
கடா�ணமடாகின்்றது. 
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அறிய வேண்டியதை அறிவேோம்!
 ் ெலீனோ

மடாநிலப ்படாேலடானது ̀�மிழத்�டாய் வடாழத்து’ 
�மிழ்ததாய ொழ்தளத மாநிைப் பாைைாக தமிைக அரசு அறிவிததுள்ைது. `நீராரும் 
கைலுடுதத…’ என வதாைஙகும் இப்பாைல், 1891ல் மவனான்மணியம் சுநதரம்பிள்ளை 
எழுதிய ̀மவனான்மணீயம்’ நூலில் 'தமிழ்த வதயெ ெணககம்' தளைப்பில் இைம்வபற்ை 
ஒரு பகுதியாகும். 1970 நெ.,23ல் அன்ளைய முதல்ெர கருணாநிதி தமிழ்ததாய ொழ்ததாக 
இளத அறிவிததார. இளத 55 வினாடிகளில் முல்ளைப்பாணி ராகததில் (வமாகன ராகம்) 
மூன்ைன் நளையில் (திசுரம்) பாைவெண்டும். 

இளத மாநிைப் பாைைாக அறிவிததுள்ை தமிைக அரசு பின்ெரும் ெழிகாட்டுதளையும் 
ெைஙகியுள்ைது: அளனதது கல்வி நிறுெனஙகள், பல்களைககைகஙகள், அரசு 
அலுெைகஙகள், வபாதுததுளை நிறுெனஙகள் உள்ளிட்ை அளனதது வபாது அளமப்புகளின் 
நிகழ்ச்சிகளிலும் துெககததில் தமிழ்ததாய ொழ்தது கட்ைாயம் பாைப்பை வெண்டும்; 
தமிழ்ததாய ொழ்தது பாைப்படும் வபாது அளனெரும் தெைாமல் எழுநது நிற்க வெண்டும், 
இதில் மாற்றுத திைனாளிகளுககு விைககு அளிககப்படுகிைது; வபாது நிகழ்ச்சிகளில் 
பதிவு வெயயப்பட்ை சீடி உள்ளிட்ை ொதனஙகள் ெழி ஒலிகக விடுெளத தவிரதது, பயிற்சி 
வபற்ைெரகைால் ொயப்பாட்ைாக பாைப்பை வெண்டும்.

விண்்வளிககு ் சன்று உணவு ் ேலிவரி

விண்வெளிகவக வென்று முதன்முதைாக உணவு வைலிெரி வெயத நிறுெனமாகியுள்ைது 
ஊபர ஈட்ஸ். இதற்காக ஜப்பானிய வகாடீஸ்ெரர யுொககூ வமெொ உைன் ஒப்பநதம் 
வெயதுவகாண்ை ஊபர ஈட்ஸ், தனது உணவுப் பாரெளை விண்வெளிப் பயணம் 
வென்ை யுொககூவிைம் வகாடுததனுப்ப, அெர ெரெவதெ விண்வெளி நிளையததில் 
இருநத வீரரகளிைம் அளத வைலிெரி வெயதார. இளத தனது ட்விட்ைர பககததில் 
வெளியிட்டுள்ைது ஊபர ஈட்ஸ் ஜப்பான்.

சூரியனில் ஆய்வு - 
நடாசடாவின் அ்படா� 

சடா�சன
சூரியளன ஆராய 2018-ல் நாொ 
அனுப்பிய பாரககர வொைா புவராப் 
ஆ ய வு க க ை ம் ,  சூ ரி ய னி ன் 
ெளிமண்ைைததின் வமைடுககில் 
நுளைநது ொதளன பளைததுள்ைது. 
சூரியனின் ெளிமண்ைைததில் 1,400 
வெல்சியஸ் டிகிரி அதீத வெப்பதளதயும் 
கதிரியககதளதயும் தாஙகிக வகாண்டு 
ஆயவு வெயயககூடிய இநத கைம், 7 
ஆண்டுகள் சூரியளன 24 முளை 
சுற்றிெநது ஆயவு வெயயும். இது 
சூரியனின் வமற்பரப்பில் இருநது 60 
ைட்ெம் கிமீ வதாளைவு வென்று 
ஆராயும். 

உயர்ந்� ்ப�வியில்  
இந்தியப ் ்பண்

உைகின் முன்னணி ஃவபஷன் நிறுெனமான 
`வெனல்’ நிறுெனததின் உைகைாவிய 
தளைளம அதிகாரியாக இநதியாளெ 
வெரநத லீனா நாயர வபாறுப்பு ஏற்கவுள்ைார. 
பன்னாட்டு நிறுெனஙகளின் ஆதிககம் 
வெலுததும் இநதிய சிஇஓககளின் 
ெரிளெயில் இெரும் இளணநதுள்ைார. 
யுனிலீெர நிறுெனததில் 30 ஆண்டுகள் 
முககிய வபாறுப்புகளில் இருநத அெர, 
தற்வபாது வெனலில் இளணகிைார. நிரொக 
அைவில் ொதிகக துடிப்பெரகளுககு 
லீனாவின் ொதளன ஊககமளிககட்டும்.
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தினமும் 31 சி்றடார்கள்... ் ்பற்ட்றடார்கடள எசசரிகசக

இநதியாவில் ெராெரியாக தினமும் 31 சிைாரகள் (18 ெயதுககு கீழ்) தற்வகாளை 
வெயெதாக மததிய குற்ை ஆெணக காப்பக ஆயவு வதரிவிககிைது. 2018-ல் 
9,431 சிைாரகள், 2019-ல் 9613 சிைாரகள், 2020-ல் 11, 396 சிைாரகள் தற்வகாளை 
வெயதுள்ைனர. ொைவெண்டிய இைம் தளைமுளை தற்வகாளைளய நாடுெது எநத 
அைவுககு அெரகளுககு வபற்வைார, ஆசிரியரகள் மற்றும் ெமூகததிைம் இருநது 
ஆறுதல் வதளெ என்பளத உணரததுகிைது.

சிறுெரகளில் டீன் - ஏஜ் ெயதினர தற்வகாளைககு வபற்வைாருைனான வமாதல், 
அெமானப்படுததப்பைல், பாலியல் வதால்ளை ஆகியளெ முககிய காரணமாக 
அளமகின்ைன. நல்ெழிப்படுததவொ, தண்டிககவொ வபற்வைார/ஆசிரியர அடிததல் 
(அ) கண்டிததல், வமாளபல் மற்றும் வகம்களுககு அடிளமயாதலும் கூை காரணம். 
காரணஙகள். 

பூசசிகள் அழிந்�டால்  
உலகம் அழியும்

பூமியில் அழியும் நிளையிலுள்ை 10 
ைட்ெம் ெளக உயிரினஙகளில் பாதி 
பூச்சியினஙகள் தான். பட்ைாம் 
பூச்சிகள், தும்பிகள், ெண்டுகள், 
எறும்புகள், ஈககள், குைவிகள் 
உள்ளிட்ை பூச்சியினஙகள் அழிெது 
மனித இனததின் ொழ்களகககு 
வபராபதளத ஏற்படுததும் என்று 
விஞஞானிகள் எச்ெரிததுள்ைனர. 
மனித தளையீைாலும், சூைல் மாொலும் 
தான் இநத அழிவு ஏற்படுகிைது. நவீன 
முன்வனற்ைம் இயற்ளக ெமநிளைளய 
குளைககுமானால் அழிவு நமககு 
தான்.

5000 ஆசிரியர்கள்,  
1 லடசம் 

மடாணவர்களுககு ஐடி 
்பயிற்சி

�மிைகததில் படிதத இளைஞரகள் 
அதிகமாக இருநதாலும், அெரகள் 
ஐடி  வ ப ான்ை  துளைகளுககு 
ெ ரு ம் வப ா து  ெ ெ ா ல் க ள ை 
ெநதிககின்ைனர. இதற்கு தீரொக 
ப ல் வெ று  ெ ழி மு ள ை க ள ை 
எடுததுள்ைதாக வகாளெ தமிழ்நாடு 
ஸ்ைாரட்-அப் ெைரச்சி மாநாட்டில் 
மாநிை ஐடி அளமச்ெர மவனா 
தஙக ர ாஜ் வதரிவிததுள்ைா ர . 
இதற்காக ஐடி பூஙகாககளில் 5,000 
ஆ சி ரி ய ர க ள் ,  ஒ ரு  ை ட் ெ ம் 
மாணெரகளுககு பயிற்சி அளிகக 
உள்ைதாகவும் அெர வமலும் 
வதரிவிததுள்ைார.

க ை த த  வ க ா ரு ம்  ெ ை க கி ல் 
அவமரிககாவுககு ொதகமாக தீரப்பு 
கி ள ை த து ள் ை து .  இ த ன் ப டி , 
அவமரிககாவுககு அொஞச் நாடு 
கைததப்பட்ைால், அெருககு 175 
ஆண்டுகள் சிளை தண்ைளன கிளைகக 
ொயப்புள்ைது. 

உைகம் முழுதும் அவமரிககாவின் 
வபார அததுமீைல்கள் & ெதிததிட்ைஙகள் 
வதாைரபான ஆெணஙகளை வெளியிட்டு 
அம்பைப்படுததியெர பததிரிளகயாைர 
ஜூலியன் அொஞச். தற்வபாது பிரிட்ைன் 
சிளையில் உள்ை அெருககு பககொத 
ப ா தி ப் பு  ஏ ற் ப ட் டு ள் ை த ா க 
வதரிவிககப்பட்டுள்ைது. 

்ஜர்மனிககு புதிய �சலவர்

்ஜரமனியின் புதிய அதிபர (ளெஸ் ொன்சிைர) 
ஆக ெமூக ஜனநாயக கட்சியின் தளைெரும் 
முன்னாள் பிரதமருமான ஒைாப் ஸ்வகால்ஸ் 
வதரநவதடுககப்பட்டு உள்ைார. 16 ஆண்டுகைாக 
அதிபராக பதவி ெகிதத ஏஞவெைா வமரககலின் 
ஆட்சி (கிறிஸ்தெ ஜனநாயக யூனியன் கட்சி 
ஆட்சி) வநற்றுைன் முடிவுககு ெநதது. ெமூக 
ஜனநாயக கட்சி வபரும்பான்ளம வபைாததால், 
பசுளம கட்சி மற்றும் சுதநதிர ஜனநாயக 
கட்சியுைன் இளணநது கூட்ைணி அரளெ 
அளமததுள்ைது.

நடாடு கேத்�ப்படுவடா�டா 
அசடாஞ்ச?

பிரிட்ைன் சிளையில் இருககும் ஜூலியன் 
அொஞச்ளெ, அவமரிககாவுககு நாடு 
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1.  கிளைதததில் நிளைெளையாமல் 
அடுததளத வநாககி ஓடுவீரகள்

2.  புைம் வபசுெது உஙகளுககு பிடிககும்

3. தெறு வெயதால் அளத ஏற்று கைநது 
வபாகாமல் நியாயப்படுததுவீரகள்

4.  உஙகளை மற்ைெவராடு ஒப்பிட்டுக 
வகாண்வை இருப்பீரகள். 

5.  பிைரின் வெற்றிகள் உஙகளை துயரைச் 
வெயயும்

6.  ஏவதனும் தெைாக நைநது விட்ைால் 
சூைளையும் மற்ைெரகளையும் பழி 
சுமததுவீரகள்

7.  எப்வபாதும் யார மீதாெது புகார 
கூறுவீரகள். சூைளை ொடுவீரகள். 

8.  கைநத காைதளத விை முடியாமல் 
தவிப்பீரகள்

9.  எதிரகாைததில் ஏவதனும் வபரிய விஷயம் 
நைகக வெண்டுவமன காததிருப்பீரகள். 

10.  வபாதுமான அைவு எதுவுவம இல்ளை 
என அச்ெப்படுவீரகள். 

11.  பைபைப்பு, மன அழுததம், ஓயவின்ளம, 
அலுப்பு வபான்ை மனச் சிககல்கைால் 
அெதிப்படுவீரகள். 

12.  வ ெ ய ல் க ை ா ல்  அ ல் ை ா ம ல் ,  
வபாருட்களைக வகாண்டு உஙகளின் 
சுயதளத வமம்படுதத முயல்வீரகள். 

13. உஙகளை நீஙகள் எப் வப ாதும் 
பாதிககப்பட்ை ெராகவொ அல்ைது 
ஹீவராொகவொ காட்டிக வகாள்வீரகள். 

14.  அடிககடி நான், எனது, என்னுளைய 
வ ப ா ன் ை  ெ ா ர தளத க ள ை 
பயன்படுததுவீரகள். 

15. உஙகைது அளையாைம் பதவிகள், 
அஙகீக ா ரஙகளில் இருப்பத ாக 
நம்புவீரகள் 

நீஙகள  
ஈபகா 
பிடித்்தவைா?

செக்லிஸடறட 
ெரி ்பாருஙகள

செ
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நோவெோடிக் கதை

்கோலம்பியக் கதை

மு�ல் மு�லோக உலகம் 
ர�ோனறிய நூற்ைோண்டில் பூமி 
எங்கும் நல்ல மனி�ரகரள 
வோழந்து வந்�னர. ஆனோல் 
இற� விரும்ெோ� மறழத் 
துளிகளுள் ஒனறு உலகத்ற� 
பகோஞ்ெம் சீரகுறலத்து 
வி ட் ட ோ ல்  ப க ோ ஞ் ெ ம் 
ரவடிகறகயோக இருககுரம 
என நிறனத்�து .  அவ 
வளவுககு மிக  குறும்புககோ� 
மறழ த்துளிய ோ க  அது 
இருந்�து. சுழற்கோற்று  அ�ன 
உற்ை நண்ென. இ�ண்டும் 
ரெரந்து உலபகங்கும் உள்ள 
எல்லோ நல்ல மனி�ரகறளயும் 
ப�ோந்��வு பெய்வ�ற்கோக 
ஒரு திட்டத்ற� உருவோககின.

தூ�த்தில் ஓர இடத்தில் 
ஒரு சிறிய ெறலவனம் 
இருந்�து. அ�ற்கருகில் உள்ள 
ஒ ரு  கு ற க யி ல்  � ோ ன 
சுழற்கோற்று வோழந்து வந்�து. 
யோ�ோவது ெோறலவனத் 
திற்குள் வந்�ோல் ரெோதும், 
மறழத்துளி உடரன சுழற்கோற்றுககுத் 
�கவல் பகோடுத்துவிடும். சுழற்கோற்று 
ெைந்து பெனறு அந்� ஆறள 
மூடிவிடும். தூசியோல் மூடபெட்ட 
அவன திககு திறெ ப�ரியோமல் 
�விககும்ரெோது, உடரன மறழத்துளி 
பெயற்ெடத் ப�ோடங்கும். அது 
அவனது �றலயிரலரய மறழயோகப 
பெோழியும். அபரெோது அவன மீது 
ெடி ந்திரு ந் �  தூசு  எல்ல ோ ம் 
�ண்ணீ�ோல் ஊறி ரெைோகிவிடும். 
அந்�ப ெோவபெட்ட ெயணிகள் 
�றல ப�றிகக ஓடித் �பபுவற�த் 
�வி� ரவபைோனறும் அவரகளோல் 
பெய்ய முடியோது.

அபெடிரய நீண்ட நோட்கள் 
கழிந்�ன. மறழத்துளியும் சுழற் 
கோற்றும் �ங்கள் ரெட்றடகறள 
எந்�த் �றடயுமில்லோமல் ப�ோடரந்து 
பெய்து வந்�ன. கறடசியில் யோருரம 
அந்� வழியோகப ரெோவதில்றல. 
அபெடியிருககும்ரெ ோது  ஒரு 
மந்தி�வோதி ெோறலவனத்திற்கு 
ப ெ ல்ல  முடிவு  ப ெ ய் � ோன . 

குறும்புககோ� மறழத்துளிறயயும் 
சுழற்கோற்றையும் ெற்றி  அவன 
முனரெ அறிந்திருந்�ோன. உலறக 
சீ ர குறல க க ககூடிய  அறவ 
இ�ண்டிற்கும் ஒரு ெோடம் புகட்ட 
ர வ ண் டு ம்  எ ன ெ து � ோ ன 
மந்தி�வோதியின ரநோககம். அ�ற்கோக  
அந்� சிறிய ெோறலவனம் ரநோககி 
ெயணம்  ரம ற்பக ோண்டோன . 
பவகுகோலமோக �ங்களிடம் யோரும் 
சிககோமல் மிகவும் ெலிபெறடந்திருந்� 
மறழத்துளியும் சுழற்கோற்றும்,   
மந்தி�வோதிறயப ெோரத்� உடரன 
மகிழச்சியில் அவறன ரநோககிப 
ெோய்ந்து பெனைன. மந்தி�வோதியிடம் 
ஒரு றெ இருந்�து. அது  ஒரு 
ம ந் தி � ப றெ .  ம ந் தி � வ ோ தி 
இ�ண்றடயும்  பிடித்துப றெககுள் 
ரெோட்டு, றெயின வோய்பெகுதிறயக 
கட்டிவிட்டோன.

ெத்து மோ�ங்கள் சுழற்கோற்றும் 
மறழத்துளியும் றெககுள் கிடந்து 
அழுது பகோண்டிருந்�ன.  எவவளவு 

அழு�ோலும் மந்தி�வோதி 
ெ ற் று ம் 
பெோருட்ெடுத்�வில்றல. 
க ற ட சி யி ல்  அ ழு ற க 
ெப�பமல்லோம் அடங்கிய 
பிைகு அவன றெறயத் திைந்து 
ெோரத்�ோன. தூசும் கோற்றும் 
மறழயும் ரெரந்து ஓர 
அவலட்ெணமோன சிறலயோக 
மோறியிருந்�ன.  மந்தி�வோதி 
அச்சிறலறய பவளிரய 
எடுத்து நூறு நோட்கள் கடும் 
பவயிலில் கோய றவத்�ோன.  
பினபு அற� ஆயி�மோயி�ம் 
துண்டுகளோககி, ஒனறுககும்  
ல ோ ய க க ற் று ப ரெ ோ ன 
இத்தூசியோல் யோருககும் இனி 
எ ந் �  ஆெத்தும்  வ � ப 
ர ெ ோ வ தி ல் றல  எ ன 
எண்ணியவோறு உலகத்தில் 
எல்லோ இடத்திலும் மிதிெட்டு 
மறையட்டும் என அற� 
ஊதி தூவினோன. ஆனோல் 
சி ற ல யி ன  சி று 
துண்டுகளிலிருந்து மனி�ரகள் 
ர�ோனறினோரகள்.   மி�ண்டு 

ரெோன மந்தி�வோதி  ஓடி ஒளிந்து 
பகோண்டோன.  அவன, �ோன 
ஒளிந்திருககும் குறகககுள்ளிருந்து 
பி ை கு  ப வ ளி ர ய  ப ம ல் ல 
எட்டிபெோரககவும் அஞ்சினோன.  
சுழற்கோற்று மரரும் மறழத்துளியி 
னுறடய நோெக�மோன திைறமகள் 
அபபுது மனி�ரகளிடம் இருந்�ன.  
ப ெ ரு ம் ெ ோ லு ம்  அ வ ர க ள் 
ம ற் ை வ ர க ற ள ச்  சி க க லி ல் 
ம ோ ட் டி வி டு ெ வ ர க ள ோ க 
இந்நோள்வற�ககும் இருககினைனர.  
பூமியில் நல்லவரகளோக உள்ள நம் 
ம த்தியில்  சில  தீயவரகளும் 
உண்டோனது அபெடித்�ோன . 
இது�ோன `ஆஹபகரக’ குகளின 
நம்பிகறக.  ெமூக விர�ோ� பெயல்கள், 
மோனிட�ோன நமது இயல்ெோன 
உனன� குணோதிெயங்களுககு 
மோைோனறவ எனெதும் அந்� 
பெவவந்திய மககளின எண்ணம்.

(`ஆஹவகரக’ வகாைம்பியாவில் உள்ை 
ஒரு வெவவிநதிய பைஙகுடி இனம்.)

்படு சுடடி 
மறைத்துளியும  
சுைறகாறறும
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அ�சியலில் மிக கைோ�ோக �ம் 
கருத்துகறளச் பெோல்ெவர �ந்ற� 
பெரியோர .  அ�னோல் அவர 
கண்டிபெோன ஒருவற�ப ரெோல 
சித்திரிககபெட்டோலும், எதிர 
கருத்துகளுககு முககியத்துவம் 
பகோடுபெவர. அதுரெோலரவ ெக 
மனி�ற� மிகுந்� மரியோற�யுடன 
நடத்தியது எனறு அவருடன 
ெழகியவர பெோல்லியும் எழுதியும் 
இருககிைோரகள். ெக மனி�ரகள் 
எனைவுடன பெரியவரகறளத்�ோன 
நோம் எல்ரலோருககும் ெட்படனறு 
நிறனவுககு வரும் .  ஆனோல் , 
பெரியோர சினன குழந்ற�களிடம் 
அ ர �  ம ரி ய ோ ற � யு ட ன 
நடந்துபகோள்வோ�ோம். வோங்க... 
உட்கோருங்க எனரை ரெசுவோ�ோம். 
இற�ப ெடிககும் சிலருககு இ�ண்டு 
வி�மோன ரயோெறனகள் எழககூடும். 
ஒனறு, குழந்ற�களுககும் மரியோற� 
ப க ோ டு ப ெ து  அ வ வ ள வு 
அவசியமோனது�ோனோ? இ�ண்டு, 
அ ப ெ டி  ம ரி ய ோ ற � ய ோ ன 
வோரத்ற�கரளோடு ரெசினோல் 
பநருககமோன உைவோக அது 
இருககோது. இனனும் சிலருககு 
இப�ல்லோம் சீரியஸோகப ரெெ 
ரவண்டிய ஒனைோ எனறுகூட 
ர�ோனைலோம். 

உண்றமயில் குழந்ற�கள் 
எபெடி மகிழச்சிறய, ரகோெத்ற� 

புரிந்துபகோண்டு எதிரவிறன 
பெய்கிைோரகரளோ அர�ரெோல 
அ வ ம ரி ய ோ ற � ற ய யு ம் 
புரிந்துபகோள்கிைோரகள். அ�ற்கோன 
எ தி ர வி ற ன ற ய  ப ெ ய் யு ம் 
குழந்ற�களின எண்ணிகறக 
குறைவு�ோன .  எபெடி ெதில் 
அளிபெது எனறு ப�ரியோலும், 
மனத்திற்குள் அடககிபகோள்ளும் 
குழந்ற�களும்�ோன அதிகம். 

உங்கள் மகறனரயோ மகறளரயோ 
வீட்டில் பெல்லமோக எருறம, 
கழுற� எனறு பெோல்லககூடும். 
ஆனோல், வீட்டிற்கு உைவினர 
அல்லது நண்ெரகள் வந்திருககும் 
ர ந � த் தி லு ம்  அ ப ெ டி ச் 
பெோல்லும்ரெோது பெரியவரகளுககு 
ரவண்டுமோனோல் இயல்ெோன 
ஒனைோக இருககலோம். ஆனோல், 
குழந்ற�கள் அவமோனமோகக 
கருதுவோரகள்.  வந்திருககும் 
விருந்தினர முன பெரியவரகறளக 

கோயபெடுத்�ககூடோது எனறு 
பெருந்�னறமயோக மனனித்து 
எ தி ர வி ற ன  ப ெ ய் ய ோ ம ல் 
விட்டுவிடுவோரகள். ஆனோல், அது 
குழந்ற�களின மனத்தில் ஓர 
அழுககோகச் ரெரந்துவிடும். யோர 
முனனோல் அவமோனபெட்டரமோ 
அவரகள் முன இயல்ெோக இருகக 
முடியோமல், அவரகளின கண்களில் 
ெடோமல் ஓடி ஒளிவோரகள்.

இனனும் சில பெற்ரைோர, ‘நோங்க 
அபெடியோன வோரத்ற�கள் 
ெயனெடுத்துவதில்றல’ எனறு 
ஆசுவோெபெடுவோரகள். அவரகளில் 
சிலர ரவறுவி�மோக இதுரெோனை 
�வ ற்றை ச்  ப ெ ய்கி ை ோ ர கள் . 
உ�ோ�ணமோக, �ோனோக ெோபபிடும் 
வ ய து ள் ள  கு ழ ந் ற� யு ட ன 
ரேோட்டலுககுச் பெல்லும்ரெோது 
அககுழந்ற�ககோன நோற்கோலி 
இருககும்ெடி ெோரத்துபகோள்வது 
அவசியம். ரேோட்டலில் இருகறக 
இல்லோவிட்டோல், குழந்ற�றய 
அபெோ மடியில் உட்கோரந்து 
ப க ோ ள் ள ச்  ப ெ ோ ல் வ ர � ோ , 
நினறுப க ோண்ரட  ெ ோ பபிட 
றவபெர�ோ அவரகள் மனற� 
வருத்�பெடரவ பெய்யககூடும். 
அபெடி வருத்�பெட்டிருககிைோ�ோ 
எனெற� கவனிகக ரவண்டியது 
அவசியம். 

குழந்்தககு 
மரியோ்்த 

அெசியமோ?
்தமிழினி
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கு ழ ந் ற� க ள்  ெ டி க கு ம் 
ெள்ளிககுச் பெல்லும்ரெோது வீட்டில் 
விறளயோட்டோகச் பெய்யும் சில 
ரெட்றடகறள பெோல்வற�த் 
�விரகக ரவண்டும். உ�ோ�ணமோக, 
ெ ோ த் ரூ ம்  ர ெ ோ கு ம் ரெ ோ து 
ெ ய ப ெ டு வ � ோ ல்  க � ற வ 
தி ை ந் து ற வ த் து ப க ோ ள் வ து , 
இருட்றடக கண்டு ெயபெட்டு 
விளகறக எரியவிட்டெடி தூங்குவது 
ரெோனைறவ பெற்ரைோருககு 
ெோ�ோ�ணமோக இருககலோம் . 
ஆனோல், இந்� ரெட்றடகறளப 
ெற்றி அந்� ஆசிரியர ெோடம் 
நடத்தும்ரெோது ஓர உ�ோ�ணமோகச் 
பெோல்லிவிட்டோல் குழந்ற�ககு 
பெரியளவில் மனச்ரெ ோ ரவு 
ஏற்ெடககூடும். அந்� வகுபபில் 
எனன ெோடம் நடத்தினோலும் 
மனதில் ெதியோமல் ரெோய்விடலோம். 

வீ ட் டு க கு  அ ரு கி ல் 
இருபெவரகரளோடு நனகு ரெசிப 
ெழகும்ரெோது, அவரகறள அத்ற� 
எனறும் மோமோ எனறும் கூபபிடச் 
ப ெ ோ ல் லி  கு ழ ந் ற� ற ய ப 
ெ ழ க கு வீ ர க ள் .  ஒ ரு ந ோ ள் 
பெரியவரகளுககுள் ஏர�னும் ஒரு 
பி�ச்ெறன ஏற்ெட்டுவிட, ரெச்சு 
வோரத்ற�றய முறித்துபகோள்வீரகள். 
‘அவரகரளோடு ரெெோர�, அவங்க 
வீட்டுககு ரெோகோர� ’ எனறு 
ப ெ ோ த் � ோ ம்  ப ெ ோ து வ ோ க 
குழந்ற�யிடம் பெ ோல்லவும் 
பெய்வீரகள். ஆனோல், உங்கள் 
ெ ண் றட யி ன  வீ ரி ய ம் 
அ க கு ழ ந் ற� க கு  ப � ரி ய 
வோய்பபில்றல .  ஒருரவறள 
�பபித்�வறி ெண்றடப ரெோட்ட 
நண்ெரிடம் குழந்ற� ரெசுவற�ப 
ெோரககும்ரெோது, நண்ெர மீ�ோன 
ர க ோ ெ த் ற�  கு ழ ந் ற�  மீ து 
கோட்டுவீரகள்; திட்டுவீரகள்; 
அடிககககூட பெய்வீரகள் . 
அபரெோது குழந்ற� அழுவது 
அடியோல் ஏற்ெடும் வலியோல் 
மட்டுமல்ல, மூனைோம் மனி�ர முன 
�ோன அவமோனபெட்டிருககிரைோம் 
எ ன ை  அ வ ம ரி ய ோ ற � 
உணரவோலும்�ோன எனெற�ப 
புரிந்துபகோள்ளுங்கள்.   

மு�லில், ஓர உைறவ ெட்படனறு 
முறிககும்ெடி குழந்ற�றயப 
ெழககுவதுவற� �விருங்கள். 

இபெடிரய வளரும் குழந்ற�கள் 
எந்� கோ�ணமும் இனறி ஒருவற� 
நம்புவதும் நம்ெ மறுககவும் 
பெய்வோரகள் அல்லது எந்� 
ஒருவரிடமும் ெட்டும் ெடோமரல 
ெழகும் �னறமககு மோறிவிடுவோரகள். 
அ � ற் க ோன  விற �  நீ ங் க ள் 
ரெோட்ட�ோக இருககும். 

கு ழ ந் ற� க ளு க க ோ ன 
உ ரிற ம களில்  அவ ர களின 
மோண்புககு இழுககு ஏற்ெடககூடோது 
எனை அம்ெம் இருபெற� மு�லில் 
ப � ரி ந் து ப க ோ ள் ளு ங் க ள் . 
அ�னோல்�ோன, 18 வயதுககுட்ெட்ட 
கு ழ ந் ற� க ள்  ஏ ர � னு ம் 
குற்ைச்பெயலில் ஈடுெட்டோல் 
அவரகளின பெயற� ஊடகங்களில் 
ெயனெடுத்�க கூடோது எனறு 
ெட்டம் உள்ளது. ஏபனனில், 
அககுற்ைத்ற� குழந்ற� ப�ரிந்து 
ப ெ ய் ய வி ல் றல .  அ � ன 
வருங்கோலத்தில் இந்�ச் ெமூகத்தில் 
இயல்ெோக வோழ முடியோமல் 
ரெோவ�ற்கோன கோ�ணமோக இது 
அறமந்துவிடககூடும் எனெ�ோலும் 
ெட்டம் இபெடி பெோல்கிைது. இது 
அபெடிரய நமது வீடுகளில் வளரும் 
குழ ந்ற� களின  இயல்ெ ோன 
ந ோட்களுககும் பெோருந்தும் . 
அவரகள் அடிககடி ெயனெடுத்தும் 
வோரத்ற�கள் பெற்ரைோரிடமிருந்து 

கற்றுகபகோண்டறவ. அதுரெோலரவ, 
அவரகள் பெய்யும் �வறுகளில் 
பெற்ரைோரகளுககு பெரிய ெங்கு 
இருககிைது. ஆனோல், அற� மறைத்து 
அககுழந்ற�றய ரகலியோகரவோ, 
நறகச்சுறவககோகரவோ மரியோற� 
குறைவ ோன  ப ெ ோ ற் க ோள ோல் 
ரெசுவற� அைரவ �விருங்கள். 

உங்கள் குழந்ற��ோன. அ�ற்கு 
ெோரத்து ெோரத்து ஒவபவோனைோகச் 
பெய்கிறீரகள்�ோன. உங்களின 
உறழபபின பெரும்ெகுதிறய 
அ க கு ழ ந் ற� க ோ க ர வ 
பெலவழிககிறீரகள்�ோன. ஆனோல், 
அ �ன ோல்  அககுழ ந்ற�றய 
அவமோனபெடுத்தும் உரிறம 
உங்களுககு இருபெ�ோக நிறனகக 
ரவண்டோம். மு�லில், எப�ல்லோம் 
அவரகறள அவமோனபெடுத்தும் 
பெோற்கள், பெயல்களோக இருககும் 
ஒரு ெட்டியல் ரெோடுங்கள். அந்�ப 
ெட்டியறலத் �விரத்தும் இனபனோரு 
ெட்டியல் உங்கள் குழந்ற�யிடம் 
இருககும். அற� எபெடியோவது 
அககுழந்ற�யிடம் ரந�டியோகக 
ரகட்கோமல் ப�ரிந்துபகோள்ளுங்கள். 
பி ை கு ,  இ ந் �  இ � ண் டு 
ெட்டியல்களிலும் உள்ள பெோற்கறள 
மீண்டும் ெயனெடுத்தீரகள் ; 
ப ெ ய ல் க ற ள  மீ ண் டு ம் 
பெய்யோதீரகள். 

அ�ற்கோக ,  குழந்ற�யிடம் 
வ ோங் க ,  ர ெ ோங் க  எனை ோல் 
அந்நியத்�னறமயோக இருபெ�ோக 
சிலர நிறனககலோம். ெரி�ோன. 
பநருககம் குறைந்துவிட்டதுரெோல 
ஒரு ப�ோனி இருககும். இபெடியோன 
மரியோற� பெோற்கள் ரவண்டும் 
எனெது இல்றல. வோடோ, ரெோடோ 
எனைோல்கூட அது அவரகறளக 
கோயபெடுத்�ோமல் இருகக ரவண்டும் 
எ ன ெ ர �  மு க கி ய ம் . 
அவமரியோற�யோன பெோற்கரளோடு 
பநருங்குவற� விட, மரியோற�யோன 
பெோற்கரளோடு விலகி நிற்ெது 
சிைந்�து. ரமலும் பநருககம் எனெது 
வோரத்ற�களோல் மட்டுரம அல்ல, 
நீங்கள் அககுழந்ற�றய எவவளவு 
ரநசிககிறீரகள் எனெது உங்களின 
உ ண் றம ய ோ ன  அ ன பு 
கோட்டிகபகோடுககும். அ�னோல், 
அது ெற்றி ப�ோம்ெவும் கவறலப 
ெடோதீரகள். 
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சிததிரக்கதை

க�ொம்றமகளோன �ோங்கள் 
வசித்து வந்� பெரரி ம�க குடிறல 
ஏ மி யு ம்  டீன ோ வு ம்  மி க வு ம் 
விரும்பினோரகள் .  "எவவளவு 
ரநரத்தியோன அழகோன ஒரு 
ப ெ ோ ம் றம  வீ டு  ந ம க கு 
கிறடத்துள்ளது” எனைது டீனோ.

"இவவீடு மட்டுமோ அழகு, 
ரமோலி ரெோல அழகோன ஒரு 
எஜமோனி,  நல்ல பெோம்றமகறள 
வோங்கி மடியில் றவத்து பகோஞ்சும் 
ஓர உரிறமயோளர ரவறு யோர 
இருகக முடியும்,” எனறு ஏமி கூறியது 
"ஆமோம் நோம் இங்கு வோழ மிகவும் 
பகோடுத்து றவத்திருககரவண்டும். 
நோம் மிக பெரிய அதிரஷட 
ெோலிகள்�ோன” எனைது, மீண்டும் 
ஏமி.

ஒரு சிறுமியின் 
மூன்று
சிஙகோர 

வபைோம்்மகள்

‘ ‘ நீங்கள் ரவண்டுமோனோல் 
உங்கறள அதிரஷடெோலியோக 
நிறனத்துக பகோள்ளலோம். ஆனோல், 
எ ன க கு  இ ங் கு  இ ரு க க ர வ 
பிடிககவில்றல,” என பகோரரடலியோ 
கூறியது. பகோரரடலியோ�ோன, 
�ங்களிருவற�யும் விட  அழகோன 
பெோம்றம எனறு ஏமியும் டீனோவும் 
உணரந்திருந்�னர. "என அழகுககும் 
திைறமககும்  எங்ரகரயோ இருகக 
ரவண்டியவள் நோன! ”  எனறு 
பகோரரடலியோ அடிககடி அலுத்துக 
பகோண்டது.

அபபெோம்றமயின ெளெளககும் 
ெட்டோறடயும் வோரிபயடுத்து 
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கட்டபெட்ட �ங்க நிை சுருள் 
முடியும் அதில் இறுககமோக 
பெருகபெட்ட ஒரு ெளெளபெோன 
கிளிபபும் அதிரல கூடு�லோக 
ரகோரககபெட்டு அறெந்து ஆடிய 
சிறிய பெயினும் பகோரரடலியோறவ 
இனனும் அழகோகக கோட்டின.

"நோன ஒரு டி�ங்க பெட்டிப 
ரெோனை இந்� வீட்டில் இருகக 
ரவண்டியவள் இல்றல .  ஓ ர 
அ�ண்மறண இருகக ரவண்டிய 
ரெ�ழகி” எனறு வழககம் ரெோல் 
அனறைய அதிகோறலயிலிருந்ர� 
முறையிட்டது பகோரரடலியோ.

"ஒரு ரவறலறயயும் பெய்யோமல் 
சும்மோ அலட்டியெடி பவட்டியோக 
ரந�த்ற�ப ரெோககோமல் நீயும் வந்து 
பகோஞ்ெம் உ�வி பெய்ரயன” 
எனைது ஏமி. �ன கூந்�றல அலசி 
துவட்டி  முடித் �தும்  �றல 
வ ோ ரி ய வ ோ றி ரு ந் � 
பகோரபடலியோரவோ, ‘‘வோருங்கள்! 
வந்து எனனுறடய �ங்க நிை 
முடிறய பினனி முடிந்து அழகோகக 
உ � வு ங் க ர ள ன ! ”  எ ன ை து . 
"ஆ�ம்பித்து விட்ட�ோ உங்கள் 
ெண்றட. உங்கள் இருவருககும் 
இர� ரவறல�ோன.  ெரி நம் 
எ ஜ ம ோ னி  ர ம ோ லி  வ ந் து 
பகோண்டிருககிைோர.  பகோஞ்ெம் 
அறமதியோக இருங்கள்,” எனைது 
டீனோ.

அவள் கவனமோக ஒவபவோரு 
பெோம்றமறயயும் றகயில் எடுத்து    
"ஓ டோரலிங்!” எனறு பகோஞ்சியவோறு 
ஒரு பெரிய கூறடயில் றவத்�ோள். 
ரமோலி அககூறடயின அடியிலிருந்� 
ெறழய விரிபபில் அவற்றை 
றவத்�ரெோது, "அச்ெச்ரெோ என 
ஆறட அழுககோகி விடபரெோகிைது” 
எனறு ெ�றியது பகோரரடலியோ.

"நீ கூந்�லில் சூடியுள்ள நறகயும் 
அ�ன கிளிபபும் எவவளவு அழகோக 
உள்ளன,” என டீனோ மன�ோ� 
பமச்சியது. "அறவ சூரிய ஒளியில் 
பஜோலிககும்ரெோது... ஆேோ எனன 
அழகு” என ஏமியும் வியந்�து.

ஆனோல் அபபெோழுது ரமரல 
வோனத்தில் வட்டமிட்டவோறிருந்� 
ஒரு ரமகறெ ெைறவ (அது, ஒரு 
வறக கோகம்) பகோரரடலியோறவக 
கண்டதும் உலபகங்கும் உள்ள 
எல்லோ கோகங்களும் பெய்வது 
ரெோலரவ அந்� பஜோலி பஜோலிககும் 
பெோருறள லெகபகன  களவோடிச் 
பெல்ல விரும்பியது.

" இ து  அ ரு ற ம ய ோ ன 
ரகோறடககோலம் அல்லவோ, நோன 
உங்கள் மூவற�யும் நம் நக� 
பூங்கோவிற்கு  அறழத்துச் பெல்லப 
ரெோகிரைன" எனறு ரமோலி �னது 
மூ ன று  ப ெ ோ ம் றம க ளி ட ம் 
கூறினோள்.
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சூ ரி ய  ஒ ளி யி ல்  ஒ ளி ர ந் � 
ப க ோ ர ரடலிய ோவின பெ ோனனிை 
கூந்�லிருந்� அந்� நறகறய அ�ன 
கிளிபபுடன ெறித்து எடுத்துக பகோண்டு 
ெைகக விரும்பியது அந்� ரமகறெ கோகம். 
அது ெற்று சி�மமோனது என பநோடியில் 
உணரந்தும் அந்நறகரயோடு முழு 
ப ெ ோ ம் றம ற ய யு ம்  அ ல ோ க க ோ க 
தூககியவோறு ெைந்து கறடசியில் �ன 
உய�மோன ம�த்திற்கு வந்து ரெரந்�து 
அந்� ரமகறெ ெைறவ. பகோரரடோலியோறவ 

அது �ோன �ங்குவ�ற்கோக கட்டிறவத்திருந்� 
கூ�ோன முட்களோல் ஆன சிறியர�ோர 
கூட்டில் இைககி றவத்�து.

"உடரன இந்� வினோடிரய எனறனத் 
திரும்ெ என அருறம எஜமோனியிடம்  
அறழத்துச் பெல்," எனறு பகோரரடலியோ 
உத்�� விட்டது.

ரமகறெ கோகரமோ �றலறய ரவகமோக 
ஆட்டி மறுத்�து. "நீ இபரெோது எனககு மட்டுரம 
பெோந்�மோனவள்," எனறு அது கூறியது.

பகோரரடலியோ எனன பெய்வது எனறு புரியோமல், ̀ஓ!’எனறு 
ெத்�ம் ரெோட்டு அழு�ோள். ‘‘இது ெயங்க�மோன முட்ெடுகறக,’’ 
என புலம்பியவோரை அந்நோள் முழுவதும் ரமகறெயின 
அரகோ�மோன கூட்டிரலரய அது அறடபெட்டுக கிடந்�து. மிக 
கடுறமயோன �னிறமயில் �ோன இருபெ�ோக ரவ�றனயறடந்�து. 
"�யவுபெய்து எனககு உ�வுங்கள்," எனறு அககூட்றடக கடந்து 
பெல்லும் மற்ை ரமகறெ இன கோகங்களிடம் அது பகஞ்சியது.
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மற்ை ரமகறெ கோகங்களும் 
வலியுறுத்திய�ோல் அபெைறவ 
முடிவிரல மனமிைங்கியது. "உன 
ெளெளபெோன கிளிபறெ நீரய 
உ ரு வி  எ ன க கு க  ப க ோ டு . 
அபரெோது�ோன உனககு விடு�றல” 
எனறு ரமகறெ கூறியது.

"எனறன எனது அருறமயோன 
வீட்டிற்கு அறழத்துச் பெல்" எனறு 
விடோமல் க�றி அழு� பகோரரடலியோ 
"றகமோைோக நீ ரகட்கும் எற� 
ரவண்டுமோனோலும் உனககுத் 
�ருரவன" எனறும் உறுதியளித்�து.

பெரரி ம�க குடிலுககு திரும்பிய 
பிைகு எஜமோனியோன சிறுமி ரமோலி 
பெோம்றமகளோன ஏமிறயயும் 
டீனோறவயும் ெடுகக றவத்�ோள். 
அந்� களவோணிக கோகம் ெறித்து 
பகோண்ட  பகோரரடோலியோறவ 
இனி மீண்டும் கோணப ரெோவதில்றல 
எனெ�ோல், ரமோலிககு ெடு ரெோகம். 
திடீப�னறு ஒரு கூச்ெல். "ரமோலி" 
அ வ ள து  அ ம் ம ோ  � ோ ன 
ப�ோறலவிலிருந்து கூககு�லிட்டு 
அறழத்�ோரகள். "நம் வீட்டினபின 
வோெலில் இர�ோ நோன எற�க 
கண்படடுத்துள்ரளன எனறு இங்கு 
ஓடி வந்து ெோர!" எனைோரகள்.

அங்ரக, அம்மோவின உள்ளங்றக 
யில், பகோரரடலியோ பெோம்றம 

அ ம ர ந் தி ரு ந் � து .  அ வ ள து 
சுருட்றடமுடி கறலந்து விரிந்து 
அலங்ரகோலமோகவும், அவளுறடய 
ெட்ட ோறட  அழு க க ோ க வு ம் 
முட்களில் மோட்டி கந்�லோக கிழிந்து 
ரெோன�ோகவும் இருந்�ன.

"எனது அருறம பகோரரடலியோ!" 
என பெோம்றமறயக கட்டியறணத்து 

ர ம ோலி  ஆனந் � க  கண்ணீர 
வடித்�ோள். கவனமோக அ�றன 
எடுத்துச் பெனறு ெடுகறகயில் 
ெடுகக றவத்�ோள். "நீ திரும்பி 
கிறடத்துவிட்டோய்  எனெற� 
எனனோல் நம்ெரவ முடியவில்றல," 
என பெருமூச்சு விட்டோள்.

வழககமோக ெண்றடககு வரும் 
ஏமிரயோ, "நீ இல்லோமல் எனனோல் 
வோழரவ முடியோது ப�ரியுமோ," 
எனறு இபரெோது ெோெத்துடன 
கிசுகிசுத்�து. முடிவில் ரமோலி 
அங்கிருந்து நகரந்�தும், "பெரரி 
ம�க  குடிறல பவறுத்��ோல் 
ரவபைங்ரகோ ெைந்து விட்டோய் 
எனறு நிறனத்து ெயந்து விட்ரடன" 
எனைது டீனோ.

‘‘இது   ஓர அ�ண்மறன ரெோல் 
இல்றல ,  என ை ோலும்  இ ந் � 
ப ெ ௌ க ரி ய ம ோன  ெ ோ ெ மி க க 
பெோம்றம வீட்றட விட மிகவும் 

சிைந்� இடம் உலகில் ரவபைோனறும் 
இல்றல" எனறு பகோரரடலியோ 
ஆனந்�க கண்ணீர மல்க கூறியது. 
"நோன தினமும் என சுருட்றட 
�றலமுடியில் அழுத்தி பெருகிக 
பகோள்ளும் அந்� பஜோலிககும் 
நறகறய இழந்து விட்ரடரன...." 
எனறும் அது புதி�ோகப புலம்ெ 
ஆ�ம்பித்�து. 

‘‘அட ெ�வோயில்றல, இதுவும் 
ந ன றம க ரக .  மீ ண் டு ம்  ஒ ரு 
ரமகறெயோல் கடத்தி பெல்லபெட 
மோட்டோய் அல்லவோ? அ�ற்கோக 
ெந்ர�ோஷபெடு" எனைது ஏமி.
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இறளஞரகள் , பெரியவரகள் 
என ெோ�ெட்ெமினறி ெலரும்  இ�வு 
தூககத்ற� ெம�ெம் பெய்வதில் 
�யககம் கோட்டுவதில்றல. ஆனோல் 
இ�வு தூககம்�ோன உங்களுறடய 
ஒட்டுபமோத்� ஆர�ோககியத்ற�யும் 
தீரமோனிககிைது எனைோல் நம்ெ 
முடிகிை�ோ..?

ஆம் . . .  இ�ற்கு ெமீெத்தில் 
பவளியோன ஆய்வின முடிவுகரள 
ெோட்சி. அ�ோவது அந்� ஆய்வில் 
உங்கள் இ�வுத் தூககத்ற� ெம�ெம் 
பெய்வ�ோல் இ�ய ரநோய்ககோன 
கோ�ணிகள் அதிகரிககும் எனறு 
கண்டறியபெட்டுள்ளது.

இனறு ெலரும் தூககமினறம 
மற்றும் இ�யம் ப�ோடரெோன 
பி�ச்ெறனகளோல் அதிகமோக 

ெோதிககபெடுகினைனர. ஆனோல் 
இறவ இ�ண்டும் பவவரவைோன 
பி�ச்ெறனகள் நிறனககிரைோம். 
ஆனோல், அது �வறு. இறவ 
இ�ண்டுரம ஒனரைோடு ஒனறு 
ப�ோடரபுறடயறவ எனகிைது 
யூர�ோபபியன ேோரட் ஜரனல் 
இ�ழில் பவளியோன ஆய்வு.

அ�ோவது, மனி� உயிரியல் 
கடிகோ�த்தின அடிபெறடயிரல 
உடலின இயககங்கள் பெயல் 
ெடுகினைன. அ�னடிபெறடயில் 
உள் உறுபபுகள் �னறன ெழுது 
ெ ோ ர த்து கபக ோள்வது  இ �வு 
ரந�த்தில்�ோன. அ�ற்கு நோம் 
ஒத்துறழகக ரவண்டுபமனில் 
தூங்குவது மட்டுரம ஒர� வழி. நோம் 
அவவோறு தூங்கோமல் இருபெ�ோல் 
அ ல் ல து  ர ந � ம்  � ோ ழ த் தி 

தூங்குவ�ோல் அ�ன ரவறல �றட 
பெய்யபெடுகிைது.  முழுகக முழுகக 
ந ோ ம்  � ோ ன  இ � ற் கு க 
கோ�ணமோகிரைோம். இ�னோல் 
உடலோனது �னறன சீரெடுத்திக 
பகோள்ளும் பெயறல பெய்யோமரல 
ரெோகிைது. இ�ன விறளவோக 
உடலின நச்சுககள் அபெடிரய 
ர�ங்குகினைன. இவவோைோனக 
கழிவுத் ர�ககரம ரநோயோக 
மோறுகிைது.

இ�வு 1 1  மணிககு ரமல் 
தூங்குரவோருககு இ�ய ெோதிபபுகள் 
உருவோவ� ோ க  இந்�  ஆய்வு 
குறிபபிட்டுள்ளது. மோ�றடபபு, 
ெககவோ�ம் ரெோனை இ�யம் 
ப�ோடரெோன பி�ச்ெறனகளுககும் 
இதுரவ கோ�ணம் எனகிைது.  

இரவு தூககமும் இ்தய நைனும்!
ெஙகமித்திறை
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இ�ற்கு  24 மணி ரந� உயிரியல் 
கடிகோ�மோனது அ�ன ரவறலறய 
சீ�ோக பெய்ய முடியோமல் ரெோவர� 
க ோ � ண ம்  எ ன கி ை ோ ர 
கலிஃரெோரனியோ ெல்கறலக 
கழகத்தின மருத்துவ சிைபபு நிபுணர 
அட்டோல் மல்ரேோத்�ோ.

எனரவ நிறனத்� ரந�த்தில் 
சீககி�மோக தூங்கினோலும் �வறு. 
ரந�ம் �ோழத்தி தூங்கினோலும் �வறு 
எனகிைோர. அர�ோடு ஒவபவோருவரின 
மோ�றடபபு ரந�த்ற� கணித்�ரெோது 
ெரியோக கோறல 10 மணிககு�ோன 
மோ�றடபெோனது அதிகரிபெ�ோகக 
கூறுகிைோர. அ�ோவது இந்� 10 மணி 
எனெது நோம் தினெரி ெோரககும் 
கடிகோ�த்தின ரந�ம் அல்ல. இது 
நீங்கள் தூங்கும் ரந�த்திலிருந்து 
கணககிடப ெடு ம்  உயி ரி யல் 
கடிகோ�த்தின ரந�ம் எனகிைோர.

இந்� ஆய்வில் சுமோர 88,026 ரெர 
ெங்ரகற்றுள்ளனர. அதில் 58% ரெர 
பெண்கள். அவரகள் 43 மு�ல் 70 
வயதுககு  உட்ெட்டவர கள் . 
இவரகளிடம் சில ரகள்விகளும் 
ரகட்கபெட்டன. அ�ோவது இவரகள் 
இ�வு விழித்திருந்�ோல் எனன 
பெய்வோரகள், அதிகோறல சீககி�ம் 
எழுந்�ோல் எனன பெய்வோரகள் 
எனெது ரெோனை ரகள்விகள் 
ர கட் க ப ெட்டன .  அ ர � ோ டு 
அவரகளுறடய உடல் எறட, 
உய�ம், �த்� அழுத்�ம், பகோழுபபின 
அளவு, நீரிழிவு ரநோய் என ெல 
விஷய ங் க ள்  ெ ரி ர ெ ோ � றன 
பெய்யபெட்டன.

பின அவரகறள 6 வருடங்களோக 
கண்கோணித்�தில் 3.6% ரெருககு 
மோ�றடபபு அறிகுறிகள் குறைவோக 
இருபெது கண்டறியபெட்டது. 
இவரகள் அறனவருரம தினமும் 
இ�வு 10 மு�ல் 11 மணிககுள் தூங்கும் 
ெழககம் பகோண்டவரகள் எனெது 
ப�ரியவந்�து. 11 மு�ல் 12 மணிககு 
ரமல் தூங்குரவோரில் 12% ரெருககு 
இ�ய ரநோயின �ோககம் தீவி�மோக 
இருந்துள்ளது. அர�ோடு இந்� இ�ய 
ெோதிபபுகள் ஆண்கள் மற்றும் 
பெண்களுககு பவவரவைோ க 
இருந்துள்ளது.

எனரவ உங்கள் தூகக ரந�த்ற� 
1 0  மு � ல்  1 1  ம ணி க கு ள் 
றவத்துகபகோண்டோல் இ�ய 
ர ந ோ ய் க க ோன  ஆெத்து கறள 
குறைககலோம் எனகிைது இந்� 
ஆய்வு. அது�ோன இ�யத்திற்கோன 
சிைந்� ரந�மோக கரு�பெடுகிைது. 
அர�ரெோல் கட்டோயம் 7 மணி ரந� 
தூககத்ற� உறுதி பெய்ய ரவண்டும் 
எனகிைோர மல்ரேோத்�ோ.

அவவோறு 7 மணி ரந�த்திற்கும் 
குறைவோக தூங்கினோல் இ�ய ரநோய் 
மட்டுமனறி உடல் ெருமன, நீரிழிவு 
ரநோய், ெககவோ�ம், உயர இ�த்� 
அழுத்�ம் ரெோனை பி�ச்ெறன 
கறளயும்  ெ ந்திக க  ர ந ரிடும் 
எனகிைோர.

தூங்கும்ரெோது மூச்சுத்திணைல் 
இ ரு ப ெ வ ர க ளு க கு  இ � ய 
ரநோய்ககோன ஆெத்து இனனும் 
அதிகம் எனகிைோர மல்ரேோத்�ோ. 
இது அவரகளின இ�வுத் தூககத்ற� 
முற்றிலுமோக ெோதிககிைது. எனரவ 
தூககத்தில் ஒழுககத்ற� பகோண்டு 
வ ந் � ோ ல்  உ ங் க ள்  இ � ய 
ஆர�ோககியத்தின ெோதிபறெ 
கு ற ை க க ல ோ ம்  எ ன கி ை ோ ர 
மல்ரேோத்�ோ.

இ�வு ்படுத்�வுேன் தூங்க 
நீங்கள் ் சய்ய 
டவண்டியசவ:

 உஙகள் படுகளக அளைளய 
எ ப் வப ா து ம்  இ ருள்  சூ ை ந து 
அளமதியான, நிம்மதி தரும் ஓர 
இைமாக ளெததுகவகாள்ளுஙகள்.

 தூஙகும் முன் வெல்ஃவபான், 
டிவி, ைாப்ைாப் என எளதயும் பாரககக 
கூைாது. ஏவனனில் இது உஙகள் 
தூககதளத தடுககும். எனவெ, 
குளைநதது தூஙகுெதற்கு அளர 
மணி வநரததிற்கு முன்வப இளத 
பின்பற்றுஙகள்.

 ந ா ள்  மு ழு ெ து ம் 
சுறுசுறுப்பாகவும், உற்ொகமாகவும் 
இருஙகள்.

 படுகளகககு வெல்லும் முன் 
உஙகள் மன நிளைளய அளமதியாக 
ளெததுகவகாள்ளுஙகள்.

 ஆழ்நத  தூககததிற்கு 
படுப்பதற்கு ஒரு மணி வநரததிற்கு 
முன் நல்ை குளியல் வபாைைாம் 
அல்ைது புததகம் ொசிககைாம்.

 தூஙகும் முன் காஃபி , 
ஆல்கஹால், புளகப்பைககம் கூைாது.

 பகலில் 3 மணிககு வமல் 
குட்டி தூககதளத தவிரப்பது நல்ைது. 
இ து  இ ர வு  தூ க க த ளத 
தாமதப்படுததும்.
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விடை 2ம் பக்கம் பாரக்க...

2. நோன்கு நீள் வகோடுகதளக் 
்கோண்டு இநை பைெததை 
பைோகஙகளோக பிரிக்கவும். 
ஒவ்ேோரு பைோகததிலும் 
ஐநது ்ேவவேறு வீடடு 
உபைவயோகப ்பைோருடகள் இெம் 
்பைற வேண்டும். 
அைறவகறறேோறு பைோகஙகதள 
பிரிக்கவும். 

1. பைோரபபைைறகு ஒவர மோதிரியோக 
இருக்கும் இநை ஆறு பைெஙகளிலும் ஒரு  
்பைோருதள கோணவில்தல. கீவழ 
்கோடுக்கபபைடடுள்ள ஒன்றிலிருநது ஆறு 
ேதரயிலோன ்பைோருடகளில் எநை 
்பைோருள் என பைெததிறகுள் இெம் ்பைற 
வேண்டும் என்பைதை ெரியோக 
கண்டுபிடியுஙகள்.  
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