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இளைய தலைமுறை இதழ்

உலகம் சுற்றும்
கேரள தம்பதி!

அலைகழிக்கப்படும்

நகரங்கள்
யாருக்கானவை?
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புதிர்களுக்கான விடைகள்
2
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விடை: இந்த மணிக்
கணக்குகளை ஆங்கிலத்தில்
எழுதுங்கள். அவற்றின் முதல்
எழுத்தும் கடைசி எழுத்தும்
ஒன்றாக வரும் முதலாவது
9.57 - Nine fifty seveN.
இதே ப�ோல மற்ற
எண்களையும் எழுதிப்
பாருங்கள் முதல் மற்றும்
கடைசி எழுத்துக்கள் ஒன்றாக
இருக்கும்.
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ஒவ்வொரு ஜ�ோடியிலும் இருக்கும் இரண்டு எண்களையும்
பிரித்து அதன் ஜ�ோடிய�ோடு கூட்டுங்கள்.
முதல் எண் 23 ஐ 23+2+3 என்று கூட்டினால் வரும் கூட்டுத்
த�ொகை 28. அதே ப�ோல அடுத்த எண்ணோடு முந்தைய
ஜ�ோடியை பிரித்துக் கூட்ட வேண்டும்.
28+2+8+2+3 = 43
43+4+3+2+8+2+3= 65
65+6+5+4+3+2+8+2+3= 98
ஆக விடுபட்ட எண்
98+9+8+6+5+4+3+2+8+2+3 - 148
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ஆசிரியர் பக்கம்

ந�ோயற்ற வாழ்வும் நேர்மையான வாழ்வும்
ம னிதர் ஒருவர் ஒரு ப�ொய் ச�ொன்னாலும்

ஒருமுறை வாய்மை தவறினாலும் அவர் தமது மானிட
மாண்பை, கண்ணியத்தை தானே உதறித் தள்ளி
விட்டதாகவ�ோ நிர்மூலமாக்கி விட்டதாகவ�ோ கருதலாம்
என்கிறார் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் மிகச் சிறந்த
தத்துவ மேதைகளில் ஒருவரான இம்மானுவேல்
காண்ட். மானிடராக உயிருடன் இருத்தல் என்பதற்கான
அர்த்தம் அன்றாடம் நேர்மையுடன் வாழ்தல் என்பதே,
சான்றோர் பலரின் வாழ்வு நமக்கு புகட்டி செல்லும்
பாடம்.
இந்த செப்டம்பர் மாத முதல் வாரத்திலிருந்தே
பள்ளிகளும் கல்லூரிகளும் தமிழகத்தில் மீண்டும்
த�ொடங்கி விடுவது மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தியாகும்.
ஒரு வேளை நம் மாநிலத்திலும் க�ொர�ோனா
பெருந்தொற்றின் மூன்றாம் அலை ஏற்படுமேயானால்
மீண்டுமே கல்வி நிலையங்களின் நேரடி வகுப்புகள்
ரத்து செய்யப்பட நேரிடலாம். அவ்வாறு நிகழாது
என்கிற நம்பிக்கையுடன் இப்போது மாணவர்களுக்கான
நேர்முகக் கல்வி ஆரம்பமாவதாகவே எண்ண
முடிகிறது. கடந்த ஒன்றரை ஆண்டில் நிலவிய நெடிய
ஊரடங்குகளின் நிமித்தம் தவிர்க்க முடியாததாகி
விட்ட இணையம் ஊடான கல்வி ஒரு தற்காலிக
ஏற்பாடாகவே இருந்ததாலும் மாணவர்களின் அறிவு
வளர்ச்சிக்கு அது அத்துணை சாதகமானதல்ல
என்பதாலும் நேரடியான வகுப்பறைக் கல்வியே
மேலானது. எதிர்கால க�ொர�ோனா த�ொற்றுக்கான
அடுத்த கட்ட சாத்தியக் கூறுகள் பற்றிய பல்வேறு
கேள்விகளும் ஐயங்களும் இன்றுமே நம் கண்முன்னால்
தீ ர் வு க ளற் று எ ஞ் சி யி ரு ப் பி னு ம் ப ள் ளி க ளு ம்
க ல் லூ ரி க ளு ம் இ க ்க ல் வி ய ா ண் டி லே மே லு ம்
தாமதியாமல் இப்போதே இயல்பு நிலைக்கு
திரும்புவதை வரவேற்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கே
தள்ளப்பட்டிருக்கிற�ோம்.
கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளில் எவ்வளவ�ோ உயிர்
இழப்புகளை சந்தித்துவிட்டோம். எத்தனைய�ோ பேர்
இத்தொற்றின் க�ோரப்பிடியிலிருந்து மீண்டு வந்துவிட்ட
ப�ோதும் தாம் ந�ோய்வாய்ப்பட்டிருந்த அந்த இடைப்பட்ட
நாட்களில் இதுவரை தாமறிந்திராத ச�ொல்லொண்ணா
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உடல் வாதைக்கும் தனிமையுணர்வுக்கும் ஆளாகிவிட்டிருந்தோம்
என கண்ணீர் மல்க அவர்கள் விவரிப்பதை கேட்டுக் க�ொண்டுதான்
உள்ளோம்.
இவ்விதமான பாதிப்புக்கு உள்ளான நம் பள்ளி ஆசிரியர்களிடம்
சமீபத்தில் பேசிக் க�ொண்டிருந்த ப�ோது அவர்களில் சிலர்
எழுப்பிய சில கேள்விகள் என்னை வியப்புக்குள்ளாக்கியது.
அவர்களது அங்கலாய்ப்பு இதுவே. “நம் வாழ்வு எவ்வளவுக்கு
நிச்சயமற்ற ஒன்றாக உள்ளது என நினைத்துப் பார்க்கையில்
அதிர்ந்து ப�ோய்விட்டோம்’’ - “ஏன் க�ொர�ோனா சுட்டிக் காட்டிய
பிறகே இந்த ஞானத்தை உணர வேண்டும்? வாழ்க்கை என்பது
எப்போதுமே நிச்சயமற்றதுதானே! இந்த தத்துவத்தை நாம் கற்கும்
வகுப்பறை கல்வியே கூட நமக்கு அன்றாடம் ப�ோதித்து நாம்
சிறப்பாக வாழவும் முடிவிலே துணிவ�ோடு சாகவும் நம்மைத்
தயாரிக்க வேண்டாமா? வெறும் விஞ்ஞானம் மட்டுமே இக்கட்டான
தருணங்களில் நமது வாழ்க்கைக்கு ப�ோதுமானதாகாது என்பதை
கல்வி அமைப்புகள் உணர வேண்டும்.’’
மேற்கண்ட சிந்தனைய�ோட்டம், இப்பெருந்தொற்றுக்கு
பிந்தைய ஒரு காலக்கட்டத்தை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கியுள்ள
நம் ஒவ்வொருவரின் சீரிய ஆய்வுக்கும் உகந்ததாகும். என்றைக்கு
நம் கல்வித்துறையில் மானிட வாழ்க்கையின் அடிப்படை
குறிக்கோள்கள�ோ இறுதி இலக்குகள�ோ என்னவாக இருக்கும்
என்பது பற்றிய பல்வேறு சிந்தனைகளும் இடம் பெற்று, அதன்
விளைவாக ஒருவர் உண்மையிலேயே அர்த்தமுள்ளத�ொரு
வாழ்வை மேற்கொள்ள விரும்புவாரேயானால் அதுதான் கல்வியின்
வெற்றியாகும். அதன�ோடு உண்டாகும் நேர்மையான வாழ்வும்
வாய்மை தவறாத அன்றாட நடத்தையும் நமது வழக்கமான
வகுப்பறைக் கல்வியை மேன்மையுடையதாக்கும். அப்போதுதான்
வாழ்க்கைக் கல்வி நமது கல்வி அமைப்பில் ஒரு புத்தம் புது
அடிப்படை அம்சமாக மாறிவிட்டதை நினைத்து, பெருமைப்படலாம்.
அந்நிலை வரும் வரை பள்ளிக்கல்வி முழுமையற்ற, பலவீனமான
ஒன்றாகவே த�ொடரும்.
கண்ணியம் மிக்க நேர்மையான வாழ்வு என்பது ந�ோயற்ற
வாழ்வைப் ப�ோலவே மிக முக்கியமானது.
அன்புடன்

ஆ.அமிர்தராஜ்
ஆசிரியர்

லாக்டவுனில் அதிகரிக்கும்
குழந்தைத் திருமணம்!
குழந்தைத் திருமணம்
நடத்தப்பட
காரணங்கள்

தமிழகத்தில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட குழந்தைத்
திருமணங்களின் எண்ணிக்கை!

க�ொர�ோனா பேரிடர் காலத்தில்
வறுமை, வாழ்வாதார பாதிப்பு
பள்ளிகள் திறக்காமல்
இருப்பது

3,208

2,209

பெண் பிள்ளைகளுக்கு
பாதுகாப்பு கிடைக்கும் என
நம்புவது

2019

லாக்டவுனில் குறைந்த
திருமணச் செலவுகள்

2020

தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட குழந்தைத் திருமணங்களின்
எண்ணிக்கை (முதல் 10 மாவட்டங்கள்)
259

2019

256

2020

224
202
158

155

162

175

120
89
55

47

64
49

33

காஞ்சிபுரம்

திருவள்ளூர்

க�ோயம்புத்தூர்

திருநெல்வேலி

திருச்சி

திருவண்ணாமலை

த�ொகுப்பு: பிஜூ ர�ோஷன்

நாமக்கல்

சேலம்

தேனி

18

24
சென்னை

55

70

69
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சுரேஷ் பால்

அலைகழிக்கப்படும்

ஆண்டுகளாக அந்த மண்ணில் நிலவி
வரும் குழப்பங்கள்தான். இரண்டு
பெரும் வல்லரசுகளின் க�ோரப்
பிடிகளில் சிக்கி சின்னாபின்னமான
நாடுகளுள் ஒன்று ஆப்கானிஸ்தான்.
அதன் ச�ோகம் த�ொடர் கதையாக
இ ன ்ற ள வு ம் த�ொ ட ர்வ து தா ன்
பரிதாபத்திற்குரிய ஒன்றாகும்.

உலகிலேயே அதிக கனிம வளங்களைக்

க�ொண்ட நாடுகளுள் ஒன்று ஆப்கானிஸ்தான்.
அதன் கனிம வளத்தின் மதிப்பு இந்திய
ரூபாய்களில் ச�ொல்வதானால் 75 இலட்சம்
க�ோடி ரூபாய்கள். இந்தியாவின் ஆண்டு
வரவு செலவு கணக்கைப் ப�ோல இரண்டு
மடங்கிற்கும் அதிகம். ஆனால் அது இன்னமும்
உலகின் மிக வறிய நாடுகளில் ஒன்றாகவே
உள்ளது. 55 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான�ோர்
இன்னும் அங்கு வறுமை க�ோட்டிற்கு கீழேதான்
வாழ்கின்றனர். 189 நாடுகளைக் க�ொண்ட
மனித வளர்ச்சிப் பட்டியலில் மிகவும் பின்தங்கி
169-வது இடத்தில் இந்நாடு உள்ளது.
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ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டிலிருந்து
இதுவரை 25 இலட்சம் பேர் இடம்
பெயர்ந்து பாகிஸ்தான், ஈரான்
ப �ோன ்ற
ந ா டு க ளு க் கு ச்
சென்றுள்ளனர். ஆப்கானிஸ்தான்
நாட்டிற்குள்ளேயே நிலைமைகளை
ப�ொறுத்துக் க�ொள்ள முடியாமல் 27
இலட்சம் பேர் இடம் மாறியுள்ளனர்.
இது உலகிலேயே இரண்டாவது
பெரிய இடம் பெயர்ச்சி எனக்
கூறப்படுகின்றது.
ஆப்கானிஸ்தான் என்ற வளம்
ப �ொ ரு ந் தி ய ந ா டு வ ள ர் ச் சி
அடையாமலேயே இருப்பதற்கு
பெருங் காரணம் கடந்த நாற்பது

அ ண ்மைக ் கா ல மாக செ ய் தி
ஊ ட கங்க ளி லு ம் த�ொலை க்
காட்சிகளிலும் ஆப்கானிஸ்தான்
பிரச்சனை பெரிதாக விவாதிக்கப்
ப டு கி ன ்ற து . தா லி பான்கள்
அந்நாட்டை கைப்பற்றி விட்டதால்
ஏ ற்ப ட் டு வ ரு ம் து ய ரங்களை
பட்டியலிடுகின்றன ஊடகங்கள்.
இறுதிக் கட்டமாக அங்கிருந்து தப்பி
செல்வதற்காக இடம் கிடைக்காமல்
வி மா ன இ றக்கைக ளி ல் ஏ றி
உயரத்திலிருந்து விழுந்து இறந்த
ஆப்கானிய காண�ொளிக் காட்சி ஒரு
வைரல் வீடிய�ோவாக இணைய
தளத்தில் உலவி வருகின்றது.
ஏ னி ந்த அ வ ல நி லை ?
வரலாற்றைப் பார்த்தால் இதன்

காரணங்களைக் காண முடியும்.
உலக வரைபடத்தைப் பார்த்தால்
ரஷ்யா, சீனா ப�ோன்ற வல்லரசுகளின்
மடியில் அந்நாடு இருப்பதைக் காண
மு டி யு ம் . அ த ன் பு வி ச் சூ ழ லே
பல்வேறு விதமான துன்பங்களுக்கு
வழிக�ோலி உள்ளது.
ஆப்கானிஸ்தான் அதிக வளர்ச்சி
அடையாத வறண்ட நிலப்பகுதி
களைக் க�ொண்ட ஒரு நாடு. இங்கு
பெரிய த�ொழில் வளர்ச்சி ஏற்பட
வில்லை. விவசாய நிலங்கள்கூட
குறைவுதான். மேய்ச்சல் நிலங்கள்
தா ன் அ தி க ம் . ஆ ன ா ல் க னி ம
வ ள ங கள் ஏ ராள ம் . ஆ ன ா ல்
அ வ ற்றை வெ ட் டி எ டு த் து
பயன்படுத்த த�ொழில் நுட்பமும்
மூலதனமும் கிடையாது. பல்வேறு
இ ன க் கு ழு க்களை க் க�ொ ண ்ட
மக்கள் த�ொகையாக அது இருந்து
வந்தது.
பனிப்போரின் காலகட்டத்தில்
வளர்ச்சி அடையாத ஆப்கானிஸ்
தானில் கம்யூனிச அரசை நிறுவ
முனைந்தது அன்றைய ச�ோவியத்
யூனியன். 1998-ம் ஆண்டு நடந்த ஒரு
பு ர ட் சி யி ன் மூ ல ம் ஆ ப ் கா ன்
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தது.
இத்தகைய மாற்றங்களை விரும்பாத
அமெரிக்கா கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு
எதிரான குழுக்களை தூண்டிவிட்டது.
கம்யூனிஸ்ட கட்சியிலும் பிளவுகளை
ஏற்படுத்தியது. ஆப்கானில் அமைந்த
கம்யூனிஸ்ட ஆட்சி சரிந்துவிடும�ோ
என்கிற பயத்தில் ச�ோவியத் யூனியன்
தனது பெரும்படையை அனுப்பி
ஆப்கானிஸ்தானை ஆக்ரமித்தது.
பார்பராக் கார்மால் எனும் ச�ோவியத்
ஆ தர வு ந ப ர ை அ ந்நா ட் டி ன்
தலைவராக நியமித்தது.
ச�ோவியத் யூனியனின் இந்த
ஆக்ரமிப்பை உலகின் பல நாடுகளும்
கண்டித்தன. ஆப்கானிஸ்தானில்
இஸ்லாமியர்கள் அதிகம். எனவே
34 நாடுகளைச் ேசர்ந்த இஸ்லாமிய
கூட்டமைப்பும் அதைக் கண்டித்தது;
ச�ோவியத் யூனியனை வெளியேறச்
ச�ொன்னது. ஐ.நா. சபையிலும்
ச�ோவியத் ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக
தீர்மானம் க�ொண்டுவரப்பட்டது.
ஆனால் அன்று இந்தியா உட்பட
பல நாடுகள் ச�ோவியத் ஆக்கிரமிப்பை
ஆதரித்தன.

இராணுவத்தின் பாதுகாப்புடன்
ஆட்சி நடந்தாலும் கிராமப்புற
பகுதிகளில் ச�ோவியத் ஆதரவுடனான
ஆ ட் சி க் கு எ தி ர் ப் பு வ லு த்த து .
மலைப் பகுதிகளிலும் கிராமப்
பகுதிகளிலும் இருந்து பலர் அந்த
அரசை எதிர்க்கத் த�ொடங்கினர்.
ச�ோவியத் ஆதரவு ஆப்கானிஸ்தான்
அரசு அவர்களை மிகக் கடுமையாக
அடக்கியது. அடக்கு முறைகள்
கட்ட வி ழ் த் து வி ட ப ்பட்ட ன .
பல்லா யி ர க் க ண க ் கா ன�ோ ர்
க�ொல்ல ப ்பட்ட ன ர் . அ த ற் கு ம்
அ தி கமான�ோ ர் சி றை யி ல்
அடைக்கப்பட்டனர். ச�ோவியத்
ஆதரவு அரசாங்கத்தை எதிர்த்த
இயக்கம்தான் தாலிபான் இயக்கமாக
உருவெடுத்தது.
இ ஸ ்லா மி ய ர் அ ல்லாத
இஸ்லாமிய நெறிகளுக்கு புறம்பான
அன்றைய அரசை அகற்றுவதே
அ த ன் ந�ோக்கமாக இ ரு ந்த து .
அ மெ ரி க ் கா ஏ ராளமா ன
பணத்தையும் ஆயுதப் பயிற்சியையும்
க�ொடுத்தது. ச�ொல்லப்போனால்
தா லி பான்களை உ ரு வ ா க் கி
வளர்த்ததே அமெரிக்கா தான்.
ஆட்சியை அமைத்துவிட்டு உடனே
நாடு திரும்பி விடலாம் என நினைத்த
ச�ோவியத் படைகளால் உடனே
திரும்ப முடியவில்லை. கிட்டத்தட்ட
ஒரு இலட்சத்துக்கும் அதிகமான
படைவீரர்களைக் க�ொண்ட பெரும்
ச�ோ வி ய த் படை ஆ ப ் கா னி ஸ்
தானிலேயே ஒன்பது ஆண்டுகள்

இருக்க வேண்டியதாகிவிட்டது.
1989-ம் ஆண்டு புதிய ச�ோவியத்
அதிபராக பதவியேற்ற க�ோப்பச்சேவ்
ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து தமது
படையை வெளியேற செய்தார்.
படைகள் அ ங் கு இ ரு க் கு ம்
ப �ோதே ந ட ந் து வ ந்த ப ெ ரு ம்
உ ள ்நா ட் டு கு ழ ப ்பங்கள் ,
வன்முறைகள், ச�ோவியத் படைகள்
விலகியதும் அதிகரிக்கத் த�ொடங்கின.
படைகள் விலகியதும் ச�ோவியத்
ஆ தர வு அ ர சு ம் வீ ழ்ந்த து .
தாலிபான்கள் வசம் ஆப்கான் அரசு
கை மா றி ய து .
க டு ம ை ய ா ன
இஸ்லாமிய சட்டங்கள் பின்பற்றப்
பட துவங்கின. இதற்கிடையில்
ச�ோவியத் யூனியனும் சிதறியது
எனினும் வரலாற்றில் ச�ோவியத்
யூனியனின் மிகப் பெரிய த�ோல்வி
ய ாகவே இ ந்த ஆ க் கி ர மி ப் பு
பார்க்கப்படுகிறது.
இக்காலக்கட்டத்தில் மக்களின்
வாழ்க்கை பெரிதும் துன்பத்திற்
குள்ளாகியது. எதிரும் புதிருமான
இ ரு ப ெ ரு ம் க�ொ ள ்கைக ளு க் கு
இடையில் மக்களின் வாழ்வு சிக்கி
சி ன்னா பி ன்னமா கி ய து .
ஆப்கானிஸ்தானில் த�ொடர்ந்து
தாலிபான்களின் குரல் ஒங்கி ஒலிக்கத்
த�ொடங்கியது. அந்த இயக்கம் பல
இடங்களில் பரவத் த�ொடங்கியது.
ப ல தீ வி ர வ ாத இ ஸ ்லா மி ய
அ ம ை ப் பு கள் தா லி பான்க ளி ன்
ஆதரவால் தழைக்கத் த�ொடங்கின.
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2001-ல் அல்கொய்தா இயக்கம்
அ மெ ரி க ் கா வி ன் இ ரட்டை
க�ோபுரத்தை தாக்கியது. இதில்
கி ட்டத்தட்ட மூ வ ா யி ர ம்
அ மெ ரி க்கர்கள் இ றந்த ன ர் .
பின்லேடன் ஆப்கானிஸ்தானில்
தா லி பான்க ளி ட ம் பு க லி ட ம்
பெற்றிருந்தார். பின்லேடனை
தங்க ளி ட ம் ஒ ப ்படை க் கு மா று
ஆப்கானிய தாலிபான் அரசை
அமெரிக்கா கேட்டுக் க�ொண்டது.
தாலிபான்கள் அந்த க�ோரிக்கையை
நிராகரித்தனர். இதன் விளைவாக
2021-ல் அது ஆப்கானிஸ்தான் மீது
படை எ டு த்த து . ஆ ன ா ல்
இ த ற் கு மு ன்பே பி ன்லே ட ன்
ஆப்கானிலிருந்து தப்பிவிட்டார்.
தனது நாட்டின் இரு க�ோபுரங்களை
தா க் கி உ யி ரி ழ ப் பு க ளு க் கு
கார ண மா ன தா லி பான்களை
அ ழி ப ்பதாக ச�ொ ல் லி அ து
ஆப்கானிஸ்தானையே குண்டுகளால்
துளைத்தது. ஆனால் அமெரிக்கா
நி னைத்த து ப �ோ ல அ வ்வள வு
எ ளி தாக தா லி பான்களை
அ ட க் கி வி ட மு டி ய வி ல்லை .
ஏராளமான அமெரிக்கப் படைகள்
ஆப்கானிஸ்தானை ஆக்ரமித்தன.
தாலிபான்களை மலைப் பகுதிகளுக்கு
துரத்திவிட்டு அமெரிக்காவுக்கு
ஆதரவான ஒருவரைக் க�ொண்டு
புதிய அரசு ஒன்றை அமைத்தனர்.
ஆனால் ஆப்கான் மக்கள் ரஷ்ய
ஆ க்ர மி ப ்பை வி ரு ம்பாததைப்
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ப�ோலவே அமெரிக்க இராணுவ
ஆக்ரமிப்பையும் விரும்பவில்லை.
இதனால் அமெரிக்காவின் நிலை
மிகவும் இக்கட்டாக ப�ோய்விட்டது.
ஒன்றல்ல இரண்டல்ல இருபது
வ ரு ட ங்கள் ஆ ப ் கா னி லி ரு ந் து
அ மெ ரி க ் கா வெ ளி யேற
முடியவில்லை.
இந்த இரு பது ஆண் டு களில்
ஆப்கானில் ப�ோராடுவதற்காக
செலவழித்த த�ொகை 150 இலட்சம்
க�ோடி ரூபாய்கள். சுமார் எட்டு
இ ல ட ்ச ம் அ மெ ரி க்க ம ற் று ம்
அமெரிக்க சார்பு இராணுவத்தினர்
இங்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
இருபது ஆண்டு ப�ோரில் அமெரிக்க
இ ரா ணு வ த் தி ன ர் 2 3 5 2 ப ே ர்
இ றந்ததாக வு ம் 2 0 , 0 0 0 ப ே ர்
காயமடைந்ததாகவும் 66,000 ஆப்கான்
இராணுவ வீரர்கள் பலியானதாவும்
4 7 , 2 4 5
ப �ொ து மக்கள்
க�ொல்லப்பட்டதாகவும் அதிகாரப்
பூர்வமாக தெரிவிக்கப்பட்டாலும்
உண்மையில் இந்த எண்ணிக்கை
பலமடங்கு அதிகமானதாக இருக்கும்
எ ன அ னை வ ரு மே க ரு த் து
தெரிவித்துள்ளனர்.
இப்போரில் 75க்கும் மேற்பட்ட
ஊ ட க வி ய ல ாளர்கள் ப லி ய ா கி
உ ள ்ள ன ர் .
அ ண ்மை யி ல்
க�ொல்ல ப ்பட்ட பு கை ப ்ப ட க்
கலைஞர் டேனிஷ் சித்திக் பற்றிய

செய்தி உங்களுக்கு நினைவிருக்கலாம்.
அமெரிக்கா ஈடுபட்ட மிக நீண்ட
ப�ோர் இது. வியட்நாம் ப�ோரைப்
ப�ோலவே அமெரிக்க கணிப்பை
ப �ொய்யா க் கி அ மெ ரி க்க
இராணுவத்தை த�ோல்வி முகத்துடன்
வெ ளி யே ற் றி யி ரு க் கி ற து
ஆப்கானிஸ்தான். ப�ோர் செலவும்
உயிர் பலிகளும் அதிகமாவதைக்
கண்ட அமெரிக்க அரசு 2014 ஆம்
ஆண்டு ஒபாமா ஆட்சியின் ப�ோது
தாலிபான்களுடன் ஓர் ஒப்பந்தம்
செய்து க�ொண்டு படிப்படியாக 2021
செ ப ்டம்ப ர் 1 1 - க் கு ள் த ன து
இ ரா ணு வ த்தை வி ல க் கி க்
க�ொள்வதாக உறுதியளித்தது. அந்த
திட்டத்தின்படி தற்போது அமெரிக்க
ராணுவம் வெளியேறி விட்டது.
ஆனால் அமெரிக்கா ப�ோட்ட
கணக்கு தவறாகிவிட்டது.
இந்த இரு பது ஆண் டு களில்
சுமார் 3 இலட்சம் ஆப்கானிய
இராணுவத்தினருக்கு அமெரிக்கா
ப யி ற் சி
அ ளி த் து ள ்ள து .
தாலிபான்களின் எண்ணிக்கைய�ோ
7 5 , 0 0 0 க் கு ம் கு றை வு . எ ன வே
தா லி பான்களா ல் ஆ ப ் கா னி ய
ப�ொம்மை அரசை கவிழ்க்க முடியாது
என கணக்குப் ப�ோட்டது. ஆனால்
அமெரிக்க இராணுவம் முழுமையாக
வெ ளி யே று ம் மு ன்னரே 1 5
ந ாட்க ளு க் கு ள் ஆ ட் சி யை
பிடித்துவிட்டனர் தாலிபான்கள்.

உயிருக்கு பயந்து ஆப்கான் அதிபரும்
தப்பிய�ோடிவிட்டார்.
ரஷ்ய இராணுவத்தினராலும்
அமெரிக்க இராணுவத்தினராலும்
தா லி பான்களா லு ம் க ட ந்த 4 0
வ ரு ட ங்க ளு க் கு மே ல ாக
அ லைக ழி க்க ப ்ப ட் டு
ச�ொல்லொண்ணா துயரங்களுக்கு
ஆளாகி தவிப்பவர்கள் சாதாரண
ஆப்கானிய மக்களே. நிரந்தரமான
அரசுகள் இல்லாததால் எந்த வித
வ ள ர் ச் சி யு ம் இ ல்லாம ல்
ப�ோய்விட்டது. ஆப்கானிஸ்தான்
அமெரிக்காவின் கட்டுப்பாட்டில்
இருக்கும்போது அமெரிக்கா மற்றும்
பல்வேறு நாடுகளின் உதவிகளால்
கல்வி, மருத்துவம், உள் கட்டுமானம்
ப �ோன ்ற வி ஷ ய ங்க ளி ல் சி றி து
மு ன்னேற ்ற ம் கா ண ப ்பட்ட து .
இ ரு ந் து ம் எ ல்லா வ ற் றி ற் கு ம்
வெ ளி ந ா டு க ளி ன் உ த வி களை
எதிர்பார்த்து கையேந்தியே நிற்க
வேண்டியிருந்தது. கடுமையான
பழமையான இஸ்லாமிய விதிகளை
வ லி யு று த் து ம் தற்போதை ய
தா லி பான்க ளி ன் ஆ ட் சி யி ல்
ஆப்கான் மக்கள் மேலும் பின்னுக்கே
தள்ளப்படுவார்கள்.
இந்நிலையில் ஆப்கானிஸ்தானின்
கனிம வளங்களுக்காக சீனா தனது
ஆதிக்கத்தை ஆப்கானிஸ்தான் மேல்
பரப்ப நினைக்கின்றது. இன்று உலகம்
தனது கார்பன் உபய�ோகத்தைக்
கு றை க் கு ம் வ கை யி ல் மி ன்சார
கார்களின் உற்பத்தி ந�ோக்கி சென்று
க�ொண்டிருக்கின்றது. இந்த மின்சார
கார்க ளி ன் உ யி ர் ந ா டி அ த ன்
பாட்டரிகள். இன்று இத்தகைய
மின்சார கார்களின் பாட்டரிகள்
தயாரிப்பில் 88 சதவீதத்தை சீனா தன்

சிறிய நாடுகளின்
உள்நாட்டு
விவகாரங்களில்
பெரிய நாடுகளும்
வல்லரசுகளும்
மூக்கை நுழைப்பதால்
அவர்கள்
த�ோல்வியைத் தவிர
அடையப் ப�ோவது
எதுவுமில்லை.
கையில் வைத்துள்ளது. இத்தகைய
பாட்ட ரி க ளு க ் கா ன உ பகர ண
தயாரிப்பில் 60 சதவீதத்தையும்
பாட்ட ரி கள் த ய ா ரி ப் பி ல் 7 7
சதவீதத்தையும் சீனாதான் வைத்துக்
க�ொண்டிருக்கின்றது.
இ ன் று ஆ ப ் கா னி ஸ ் தா னி ல்
கிடைக்கும் கனிமங்களில் மிகவும்
மு க் கி ய மா ன து லி த் தி ய மு ம்
க�ோபால்ட்டும். இவை இரண்டுமே
பாட்டரி தயாரிப்பில் மிக அதிகமாக
தேவைப்படும் கனிமங்களாகும்.
இதைத் தவிர சீனா அமைத்துவரும்
நெடுஞ்சாலை ஆப்கானிஸ்தான்
வழியாகதான் செல்கின்றது. எனவே
தாலிபான்களுடன் உறவு க�ொண்டு
ஆப்கானிஸ்தானை ஆக்கிரமிக்க
துடிக்கின்றது சீனா.
இ ந் தி ய ா வி ன் ஏ ற் று ம தி
இ ற க் கு ம தி களை த டு த் து
வைத்திருக்கின்றது தாலிபான்களின்
அதிகாரம். இந்தியா தனது உலர்

ப ழ ங்க ளி ன் தேவை யி ல் 8 5
சத வீ தத்தை ஆ ப ் கா னி லி ரு ந்தே
இறக்குமதி செய்து வந்தது. தற்போது
இந்த தடையால் உலர் பழங்களுக்கு
கடும் தட்டுப்பாடு இந்தியாவில்
நிலவுகின்றது. இவை ப�ோலவே
ஏராளமான கட்டுமான மற்றும்
வளர்ச்சி திட்ட பணிகளில் இந்தியா
ஈ டு ப ட் டி ரு ந்த து . ஏ ராளமா ன
க�ோ டி களை அ ந்நா ட் டி ல்
செ ய் தி ரு ந்த து . இ ன் று அ த ன்
எ தி ர ் கா ல ம் எ ன்ன எ ன்ப து
கேள் வி க் கு றி ய ாகவே உ ள ்ள து .
வ ர்த்தக ந ல ன்க ளு க ் கா க
தாலிபான்களுடன் இந்தியா சமரசம்
செ ய் து க�ொ ள ்ள வேண் டி ய
சூ ழ் நி லை யி ல் உ ள ்ள து . அ ந்த
வகையில் சமீபத்திய ஆப்கான்
நி க ழ் வு களா ல் இ ந் தி ய ா வி ற் கு
ப�ொருளாதார ரீதியாக பெரும்
பாதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பதை மறுக்க
முடியாது.
ஆப்கான் ச�ொல்லும் படிப்பினை
இ து தா ன் . சி றி ய ந ா டு க ளி ன்
உள்நாட்டு விவகாரங்களில் பெரிய
நாடுகளும் வல்லரசுகளும் மூக்கை
நு ழை ப ்பதா ல் அ வ ர்கள்
த�ோல்வியைத் தவிர அடையப்
ப �ோ வ து வே று எ து வு மி ல்லை .
மாறாக தேவையில்லாமல் தங்கள்
வ ர்த்தக ந ல ன்க ளு க ் கா க வு ம்
தனிப்பட்ட காழ்ப்புணர்ச்சிகள்
காரணமாகவும் சிறிய நாடுகளின்
மேல் இராணுவ ஆக்கிரமிப்புகளை
மேற்கொள் ளு ம்போ து அ ந்த
ந ா டு களே நி லை கு லை ந் து
ப �ோ ய் வி டு கி ன ்ற ன .
உலக
வல்லரசுகளின் கால்பந்தாக அவை
மாறிவிடக்கூடிய அபாயம் உள்ளது.
2 0 0 1 - ல்
அ மெ ரி க ் கா
ஆப்கானிஸ்தான் மேல் தாக்குதலை
த�ொ டு த்த ப �ோ து 8 8 சத வீ த ம்
அமெரிக்கர்கள் அதை வரவேற்றனர்.
இன்றோ 66 சதவீதம் பேர் இந்த
ப �ோரே தேவை ய ற ்ற து எ ன
கூ று கி ன ்ற ன ர் . அ மெ ரி க்கர்கள்
மட்டுமின்றி உலக சமூகமே ஒன்று
சேர்ந்து ரஷ்ய ஆக்கிரமிப்பின்போதும்
அமெரிக்க ஆக்கிரமிப்பின்போதும்,
துவக்கத்திலிருந்தே த�ொடர்ந்து
எதிர்த்து குரல் க�ொடுத்திருந்தால்
இவ்வளவு அழிவு இருதரப்பிலுமே
ஏற்பட்டிருக்காது. இனியாவது நாம்
விழித்துக் க�ொள்வோமா?
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உலகம் சுற்றும் கேரள தம்பதி!
பிஜூ ர�ோஷன்

ப

யணம்... யாருக்குதான் பிடிக்காது.
ஆனால் நாம் எல்லோரும் அதிகபட்சம்
எவ்வளவு தூரம் பயணித்து இருப்போம்?
பக்கத்து ஊருக்கு... இல்லை பக்கத்து
மாநிலத்திற்கு... இல்லையெனில் பக்கத்து
நாட்டிற்கு? சரி நீங்க இதுவரைக்கும் எத்தனை
மாநிலங்கள் அல்லது எத்தனை நாடுகளுக்கு
ப�ோய் இருப்பீர்கள்? இங்கே ஒரு தம்பதி
தங்களுடைய வயதான காலத்தில் பல்வேறு
நாடுகளுக்கு பயணம் செய்கின்றனர். 70
வயதாகும் இவர்கள் இதுவரை இருபத்தி
மூ ன் று ந ா டு க ளு க் கு ப ய ண ம்
செய்திருக்கின்றனர். இந்த தம்பதியின் பெயர்
விஜயன் - ம�ோகனா. கணவர் விஜயனுக்கு
தற்போது 70 வயதாகிறது. மனைவிக்கு 69
வயது. இவர்களின் ஒரே கனவு உலகத்தில்
உள்ள எல்லா நாடுகளுக்கும் சென்று வர
வேண்டும் என்பது மட்டும் தான்.
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இப்படி பல்வேறு நாடுகளுக்கு
பயணம் செய்ய பணம் வேண்டாமா?
விஜயனும் ம�ோகனாவும் பெரிய
பணக்காரர்களாக இருப்பார்கள்
ப�ோல என்று நினைத்துவிடாதீர்கள்.
கேரளா, க�ொச்சினில் ஸ்ரீ பாலாஜி
எ ன் னு ம் சி றி ய டீ க்கடையை
நடத்துகின்றனர் இருவரும். அதில்
வருகிற வருமானத்தை வைத்து தான்
இவர்கள் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும்
பயணம் செய்கிறார்கள் என்றால்
நம்ப முடிகிறதா?
டீக்கடையில் அப்படி என்ன
வ ரு மா ன ம் வ ந் து வி டு ம் ? மி க க்
குறைவுதான். ஆனாலும் பயணத்தின்
மீதான இருவரின் காதல் மிகப்
பெரியதாயிற்றே! தங்களுக்கு வரும்

வருமானத்தை சிறுகச் சிறுக சேமித்து
தங்க ளு டை ய
க ன வை
நனவாக்குகின்றனர். சில நேரங்கள்ல
தேவைப்பட்டால் வங்கிக் கடனும்
வாங்கி க�ொள்கின்றனர். பயணம்
முடித்து திரும்பி வந்தப் பிறகு, வங்கிக்
கடனை திருப்பிச் செலுத்துவதற்காக
இன்னொரு சேமிப்பை த�ொடங்கி,
அ த ன் மூ ல மாக க ட னை
அ டை த் து வி டு கி ன ்ற ன ர் . ஒ ரு
நாளைக்கு அதிகபட்சமாக 300
ரூ பா ய் எ ன் கி ற க ண க் கி ல்
சேமிக்கின்றனர். இப்படி ஒன்று
அ ல்ல து இ ரண் டு வ ரு ட ங்கள்
வரைக்கும் தினந்தோறும் 300 ரூபாய்
சேமித்து, அதைத் தங்களுடைய
அடுத்த நாட்டு பயணத்துக்கு செலவு
செய்கின்றனர்.

அ டு த்த து எ ந்த ந ா ட் டு க் கு
பயணப்படப் ப�ோகிற�ோம் என்பயும்,
அதற்காகப் ப�ோகும் செலவையும்
மு டி வு செ ய் து ப் பி ன்னர ் தா ன்
இ வ ர்கள்
சே மி க்கவே
ஆரம்பிக்கின்றனர். அப்படியானத்
தி ட்ட மி ட லு ம் , ப �ொ ரு ளாதார
ஒ ழு க்க மு ம் தா ன் இ வ ர்களை
சர்வதேசப் பயணிகளாக்கியது.
ப�ொதுவாக பல்வேறு இடங்களுக்கும்
ப�ோகிறவர்கள் அதிகம் செலவு
செய்வ து உ ண வு ம ற் று ம்
ஷ ாப் பி ங் கி ற் கு தா ன் . ஆ ன ா ல்
ம�ோகனாவும் விஜயனும் மிகவும்
கட்டுப்பாடானவர்கள். ஊதாரியாக
எதற்கும் செலவு செய்வதில்லை.
அவர்களது ந�ோக்கம் இடங்களை
சுற்றிப் பார்ப்பதே. தங்குமிடம்
மற்றும் ப�ோக்குவரத்து இரண்டும்
தான் அவர்களது முக்கியமான
செலவு. மற்றபடி ப�ொருட்களுக்கு
அவர்கள் ஆசைப்படுவதில்லை.
ம ன ம் நி றை ய இ ட ங்களை யு ம்
ம னி தர்களை யு ம் பல்வே று
கலாச்சாரம் மற்றும் வாழ்க்கை
மு றையை பா ர் த் து வி ட் டு ஊ ர்
திரும்புகின்றனர்.
“ சி று வ ய தி ல் எ ன் தந்தை
தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல ஊர்களுக்கு
என்னை அழைத்து சென்றுள்ளார்.
அப்பொழுதிலிருந்தே பயணத்தின்
மீ து ஆ ர்வ ம் ஏ ற்பட்ட து . எ ன்
வெ ளி ந ா ட் டு க் க ன வை நி றை
வேற்றவே டீக்கடை அமைத்தேன்.
ஏழை குடும்பத்திலிருந்து வரும்
எ ங்களா ல் இ ன் று இ த்தனை
ந ா டு க ளு க் கு ப ய ண ப ்ப ட
முடிகிறதெனில் அதற்கு முக்கியக்
காரணம், எங்களுடைய திட்டமிடல்
தான்" என்று இந்த ம�ோகனா,
விஜயன் குறிப்பிடுகின்றனர்.
இந்த தம்பதியிடமிருந்து கற்றுக்
க�ொள்ள வேண்டிய முக்கியமான
விஷயம், நிதி திட்டமிடல்தான். ஒரு
நாளில் எவ்வளவு பணத்தை சேமிக்க
வேண்டும், எவ்வளவு பணத்தை
எதற்காக எங்கே செலவிட வேண்டும்
என்ற இந்த புரிதல் தான் அவர்களின்
லட்சியத்தை அடைய வைக்கிறது.
தேவை ய ற ்ற சப ல ங்க ளு க் கு
இவர்களிடம் இடமில்லை. ஒரு
து ற வி யைப் ப �ோ ல வ ா ழ் ந் து
ஆண்டுக்கொரு முறை வெவ்வேறு
ந ா டு க ளு க் கு ப ய ணி க் கி ன ்ற ன ர்
என்பது எவ்வளவு வியப்பிற்குரியது?!

தங்களுடைய இந்த அழகான
நி னை வு களையெல்லா ம் ,
பெருமையின் அடையாளமாக, இந்த
தம்பதி புகைப்படமாக எடுத்து,
அவற்றையெல்லாம் தங்களுடைய
டீ க்கடை யி ல் அ ல ங்க ரி த் தி ரு க்
கின்றனர். நீங்களும் சரியா திட்ட
மி ட்டா ல் , உ ங்க ளு க் கு ம் இ து
சாத்திமே என்பது தான் அந்த
தம்பதியர் வாடிக்கையாளர்களுக்கு
ச�ொ ல் லு ம் ந ற்செ ய் தி . “ அ ந்த
பு கை ப ்ப ட ங்கள் நி றை ய
நி னை வு களை சு மந்தப டி
எங்களுடைய டீக்கடையில் இருக்கு.
அ து எ ங்க ளு க் கு மென்மே லு ம்
ஊக்கத்தையும் உற்சாகத்தையும்

அளிக்கிறது'' என்கின்றனர்.
சில நாட்களுக்கு முன்பு விஜயன்
மற்றும் அவரது மனைவிப் பற்றிய
வீடிய�ோ ஒன்றை மஹிந்திரா குழு
தலைவர் ஆனந்த் மஹிந்திரா தனது
ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்திருந்தார்.
அ தனை த் த�ொ ட ர் ந் து ச மூ க
வ லைத்தளங்க ளி ல்
பிரபலமாகிவிட்டனர் இருவரும்.
தங்களின் எல்லா பயணக்குறிப்பு
களையும், ‘CHAYAVITTU VIJAYANTEYUM
MOHANAYUDEYUM LOKA SANKCARANGAL’ என்ற பெயரில் புத்தகமாக
வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள்.
"எங்களால் எல்லா நாடுகள் பற்றியும்
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வி லை அ தி கமாக வி ற்பனை
செய்வார்கள் ’ எ ன ந ா ம்
நினைக்கலாம். அதுதான் இல்லை!
இவர்கள் கடையில் 5 - 10 ரூபாய்க்குள்
ஒ ரு டீ யு ம் , ப ழ ம் பூ ரி யு ம்
வாங்கிவிடலாம்! “எங்கள் கடையை
ந ம் பி நி றை ய ப ே ச் சு ல ர்கள்
இருக்கிறார்கள். இப்போதுதான்
வேலைக்கு செல்கிற�ோம் என்ற
நிலையிலுள்ள அவர்களிடம் அதிக
பணம் வசூலிக்க எங்களுக்கு மனது
வரவில்லை. அதனால் விலை மிகக்
குறைவாக விற்கிற�ோம். அதனாலேயே
எ ங்க ளு க் கு அ தி க ப ்ப டி ய ா ன
வாடிக்கையாளர்கள் உள்ளனர்” என
இந்த தம்பதி கூறியுள்ளனர். “நல்லது
நினைத்தால் நல்லது நடக்கும்'' என்ற
த த் து வ த் தி ற் கு ஏ ற்ப வ ா ழ் ந் து
வருகின்றனர்.

புத்தகத்தில் குறிப்பிடமுடியவில்லை.
ஆகவே சிலவற்றை மட்டும் இதில்
கு றி ப் பி ட் டு ள ்ளோ ம் ” எ ன க்
கூறியுள்ளார் விஜயன்.
சி ல ஆ ண் டு க ளு க் கு மு ன் பு
பயணக்கட்டுரைகள் வெளியிடும்
ஒரு பதிப்பகம் இவர்களை தங்கள்
நி க ழ் ச் சி யி ல் பங்கேற்பதற ் கா க
அணுகியுள்ளனர். அப்போதுதான்
தங்க ளு க் கு ம் ஒ ரு பு த்தக ம்
வெ ளி யி ட வேண் டு மெ ன
த�ோ ன் றி ய தாக வு ம் , தங்க ளு க் கு
க ட் டு ர ை எ ழு து ம் வி ஷ ய த் தி ல்
ப ெ ரி ய ள வி ல் அ னு ப வ மி ல்லை
எ ன்பதா ல் , அ தி ல் அ னு ப வ ம்
இருக்கும் ஒருவரை வைத்து தங்கள்
அ னு ப வ த்தை
எ ழு த
திட்டமிட்டுள்ளனர். ஏறத்தாழ 2
ஆண்டுகள் அந்நபருக்கு தங்களின்
அனுபவத்தை பகிர்ந்த அவர்கள்,
வெற்றிகரமாக தங்கள் புத்தகத்தை
வெளியிட்டுள்ளார்கள். 149 பக்கங்கள்
க�ொண்ட இப்புத்தகம், அமேசானில்
கிடைக்கிறது.
திருமணமாகி கிட்டத்தட்ட 45
ஆண்டுகளுக்கு மேலான நிலையில்
இதுவரை இவர்கள் யு.கே, ஃப்ரான்ஸ்,
எகிப்து, பிரேசில், அர்ஜெண்டினா,
பெரு ஆகிய நாடுகளையெல்லாம்
பா ர் த் தி ரு க் கி றார்கள் . மு த ல்
வெளிநாட்டு பயணம், 2007 -ல் தான்
நிகழ்ந்துள்ளது. அடுத்தபடியாக
ஸ்வீடன், டென்மார்க், ஹாலந்து,
க் ரீ ன்லா ந் து , ந ார்வே ஆ கி ய
பகுதிகளுக்கு செல்ல இவர்கள்
தி ட்ட மி ட் டு ள ்ள ன ர் . “ எ ன க் கு
பிடிச்ச நாடு, சுவிட்சர்லாந்தும்,
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சி று வ ய தி லி ரு ந்தே த ன க் கு
உலகத்தை சுற்றி வர வேண்டுமென்ற
எண்ணமிருந்த ப�ோதிலும், குடும்ப
சூழ்நிலை காரணமாக ச�ொந்த
ஊரைவிட்டு தாண்டமுடியாமலேயே
இ ரு ந் தி ரு க் கி றா ர் ம�ோக ன ா .
க�ொ ச் சி யை வி ட் டு வெ ளி யேற
மு டி ய ாம ல் இ ரு ந்த அ வ ரு க் கு ,
தி ரு ம ண ம ் தா ன் சி ற கு களை
க�ொடுத்திருக்கிறது. தன்னை ப�ோல
பயணத்தை நேசிக்கும் விஜயனை
கரம் பிடித்ததும் ம�ோகனாவிற்கு
சிறகுகள் முளைத்துக் க�ொண்டன.

பாரிஸூம்தான். எவ்வளவு அழகு”
என்கிறார் ம�ோகனா. இவர்களின்
இந்த பயணத்தின் பின்னணியிலுள்ள
கேரளாவின் க�ொச்சி பகுதியை
சேர்ந்த ‘ஸ்ரீ பாலாஜி காஃபி ஹவுஸ்’
கடைக்கு, 40 வயதாகிறதாம்! இந்தக்
கடையில் கிடைத்த வருமானத்தை
சேர்த்து வைத்து, பயணம் மட்டுமன்றி,
தங்கள் மகளின் திருமணத்தையும்
வெ ற் றி கரமாக
ந ட த் தி
வைத்திருக்கிறார்கள் இவர்கள்.
''இந்தளவுக்கு அவர்கள் செலவு
செய்திருக்கிறார்களே... நிச்சயம்
பெரிய கடையாக இருக்கும் அல்லது

“நான் பயணிக்க வேண்டுமென
ச�ொ ல் லு ம்போதெல்லா ம் , எ ன்
பாட்டி என்னிடம் ‘கல்யாணம் ஆன
பின்னர், நீ உன் கணவர�ோடு உலகம்
முழுக்க சுற்றிவா. அப்போது என்னை
மனதில் நினைத்துக்கொள்’ என
ச�ொல்லுவார். அவர் ச�ொன்னது
ப �ோ ல வே எ ன் வ ாழ்க்கை யி ல்
எல்லாமும் நடந்திருக்கிறது. என்
பாட்டியை நினைத்துக்கொள்கிறேன்”
என்கிறார் ம�ோகனா.
நாமெல்லோரும் நம் இலக்குகளை,
இ ல ட் சி ய ங்களை , க ன வு களை
த�ொலைக்கவும் கைவிடவும் ஆயிரம்
காரணங்களைம் சாக்குகளையும்
ச�ொல்லுவ�ோம். ஆனால், இலக்கில்
ஈடில்லா நேசமிருந்தால், அதில்
மட்டுமே கவனமிருந்தால் அதை
அடைவதுதான் முடிவு என்பதற்கு
முன்னுதாரணம் தான் இந்த பயணத்
தம்பதியர்.

நாட�ோடிக் கதை

நுண்
மதியுள்ளோனே
பலசாலி
முன்னொரு காலத்தில் ஒரு மலைப்புற

கிராமத்தில் ஹமீத் என்றொருவன் தன்
மனைவி ஜீனத்துடன் வாழ்ந்து வந்தான். ஜீனத்
மிகவும் அழகான இளம்பெண்.
தம்பதியர் மிகவும் ஏழைகளாக
இருந்தனர்.
ஆ ன ா ல் கி ராம த் தி ன ர்
அ னை வ ரு ம் ஆ ச ்ச ரி ய ப ்ப டு ம்
அளவிற்கு அவர்கள் இருவரும்
ஒ ரு வ ர ை ய�ொ ரு வ ர் மி க வு ம்
நேசித்தனர்.
அவர்களுடைய மகிழ்ச்சியைக்
கண்டு அந்தக் கிராமத்தில் உள்ள ஒரு
ப ண க ் கா ரனை த் த வி ர மற ்ற
எல்லோரும் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.
அ வ ன் அ வ ர்களைப் பார்த்த
ப�ோதெல்லாம் வெதும்பினான்.

“ஹமீத் ப�ோன்ற ஓர் ஏழைக்கு
ஏன் இவ்வளவு நல்ல மனைவி
வாய்க்க வேண்டும்” என்று அவன்
நினைத்தான்.

“மனைவியே, எவ்வளவு பெரிய
பழத்தை நான் உனக்காக எடுத்து
வந்திருக்கிறேன் பார்” என்று அவன்
கூறினான்.

ஒ ரு ந ாள் வி ற கு ப �ொ று க் கி
வருவதற்காக ஹமீத் காட்டுக்குச்
சென்றான். அவன் கிராமத்தை
விட்டு ஒதுங்கியிருந்த சிறிய வயலைக்
கடந்து சென்ற ப�ோது இரண்டு
தர்பூசணிப் பழங்களில் கால்பட்டு
இடறியதால் அவன் தடுக்கி கீழே
விழுந்தான். அவை மிகவும் பெரிதாக
இருந்தன. அது ப�ோன்ற பழங்களைத்
தனது வாழ்க்கையில் முன்னெப்
ப�ொழுதும் பார்த்ததில்லை என்று
அவன் நினைத்தான்.

அவன் ஒரு கத்தியை எடுத்து
அதைத் துண்டுகாளாக வெட்ட
இருந்தான். அப்போது ஜீனத் அதைத்
தடுத்தாள்.

ஹ மீ த் அ வ ற் றி ல் ஒ ன்றைப்
ப றி த் து க் க�ொண் டு வீ ட் டு க் கு
விரைந்தான்.

“நமது பகுதிகளில் இவ்வகைப்
பழங்கள் அபூர்வமானவை. அதிலும்
குறிப்பாக இலையுதிர் காலத்தில்.
எ ன வே இ தை வி ற் று அ ந்தப்
பணத்தில் ர�ொட்டி வாங்குவது
சிறந்தது இல்லையா?” என்று அவள்
கேட்டாள்.
“உண்மைதான்” என்று ஒப்புக்
க�ொண்டான் ஹமீத்.
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“ஆனால் யாருக்கு இதைநான்
க�ொ டு ப ்பே ன் ? ய ா ர் இ தை
வாங்குவார்?” என்றுகேட்டான்.
“பக்கத்து தெரு பணக்காரனிடம்
இதை எடுத்துச் செல்லுங்கள்” என்று
ஜீனத் கூறினாள்.
ஹமீத் சம்மதித்தான்.
அந்த பழத்தைப் பார்த்த ப�ோது
பணக்காரனின் கண்கள் மின்னின.
அ வ ன் ப ண த்தை க�ொ டு த் து
அப்பழத்தை வாங்கிக் க�ொண்டான்.
“ இ து ப �ோன ்ற மற்றொ ன் று
உனக்குக் கிடைக்கவில்லையா?”
என்று அவன் கேட்டான்.
“இதை நான் பறித்த வயலில்
இதைப் ப�ோன்ற வேற�ொன்றும்
காய்த்திருக்கிறது” என்று ஹமீத்
கூறினான்.
“அப்படியானால் அதையும்
என்னிடம் க�ொண்டுவா. பதிலுக்கு
வீ ட் டி ல் நீ எ தையெல்லா ம்
த�ொடுகிறாய�ோ அதையெல்லாம்
நான் உனக்குக் க�ொடுக்கிறேன்.

ஆ ன ா ல் அ தை நீ க�ொண் டு
வராவிட்டால், நான் உனது வீட்டுக்கு
வருவேன். அங்கு நான் முதலில்
த�ொ டு வ தை நீ எ ன க் கு த் தர
வேண்டும்” என்று பணக்காரன்
ச�ொன்னான்.
ஹமீத் அதற்கு சம்மதித்தான்.
மகிழ்ச்சியுடன் அவனது மனைவிடம்
விரைந்தான்.
இ ர ண ்டா வ து த ர் பூ ச ணி ப்
பழத்தையும் நான் பணக்காரனிடம்
எடுத்துச் செல்வேன். அவனுடைய
பணப்பெட்டியை நான் முதலில்
த�ொடுவேன். அதன் பின்னர் நாம்
ஏழைகளாக இருக்கமாட்டோம்”
என்று அவன் ச�ொன்னான். ஹமீத்
கூ றி ய தையெல்லா ம் ஜீ ன த்
அமைதியாகக் கேட்டாள்.
“இவற்றை எங்கு பார்த்தீர்கள்
எ ன்ப து உ ங்க ளு க் கு நி னை வு
இ ரு க் கி றதா ? ” எ ன் று அ வ ள்
வினவினாள்.
“ஆம் எனக்குத் தெரியும். அந்த
வயல் நமது கிராமத்திற்குப் பின்னால்

காட்டுக்கு இடப்புறத்தில் இருக்கிறது”
என்று ஹமீத் கூறினான்.
“நல்லது அப்படியானால் அங்கு
விரைந்து செல்லுங்கள். நீங்கள்
ப றி ப ்பத ற் கு மு ன் வே று ய ா ரு ம்
அதைப் பறித்துவிடக் கூடாது. வேறு
யாராவது பறித்துவிட்டால் நமக்குத்
த�ொந்தரவாகிவிடும்’’ என்று ஜீனத்
ச�ொன்னாள்.
“த�ொந்தரவா? நீ என்ன ச�ொல்
கிறாய்?” என்று ஹமீத் கேட்டான்.
“பணக்காரன் நம் வீட்டுக்கு
வருவான். என்னைத் த�ொடுவான்.
என்னை அவனுடைய வேலைக்
கா ரி ய ா க் கி த ன து வீ ட் டு க் கு க்
க�ொண்டு சென்றுவிடுவான்” என்று
ஜீனத் கூறினாள்.
ஜீ ன த் ப ய ந்த து ப �ோ ல வே
ப ண க ் கா ர ன் ஆ ள் அ னு ப் பி
அப்பழத்தை திருடியிருந்தான். அதன்
பின்னரே ஹமீத் வயலுக்கு வந்து
சேர்ந ் தா ன் .
அ வ ன் எ ங் கு ம்
தே டி ன ா ன் .
அ ப ்ப ழ த்தை க்
காணவில்லை. அவன் உற்சாகம்
இழந்தான். மனம் வெறுத்து கால்
ப�ோனப் ப�ோக்கில் நீண்டநேரம்
அவன் நடந்துக�ொண்டே இருந்தான்.
எப்படி அங்கு வந்து சேர்ந்தான்
என்பதை அறியாமலேயே வெள்ளம்
பெருக்கெடுத்து ஓடிய ஓர் ஓடையை
அ வ ன்
அ டைந ் தா ன் . அ ந்த
ஓடையின் கரையில் அமர்ந்து என்ன
செய்வ து எ ன் று சி ந் தி க்க த்
த�ொடங்கினான். திடீரென்று, யார�ோ
உதவி கேட்டு ஓலமிடுவதை அவன்
கேட்டான். ஓடையில் ஒரு முதியவர்
நீ ர் ச் சு ழ லி ல் சி க் கி , இ ழு த் து ச்
செல்லப்படுவதைப் பார்த்தான்.
மு தி ய வ ர் க ர ை யை அ டை ய
முயன்றும் அது முடியாமல் மூழ்கிக்
க�ொண்டிருந்தார்.
ஹ மீ த் ய�ோ சி க்க வி ல்லை .
ஓடைக்குள் குதித்து முதியவரைக்
கரைக்கு இழுத்து வந்தான்.
முதியவர் அவனுக்கு மீண்டும்
மீண்டும் நன்றி கூறினார்.
“ நீ எ ன் னு டை ய உ யி ர ை க்
காப்பாற்றினாய். உனக்கு எப்படி
நான் உபகாரம் செய்வேன்?” என்றார்
முதியவர்.
“நீங்கள் எதுவும் செய்யவேண்டிய
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ஹமீத்தின் இதயம்
இலேசானது. வீட்டுக்கு
மகிழ்ச்சியாக விரைந்தான்.
மனைவியைப் பரணில்
ஒளிந்து க�ொள்ளுமாறு
கேட்டுக் க�ொண்டான்.
அண்டை வீட்டுக்காரர்கள்
நான்கு பேரை அவனுடைய
வீட்டுக்கு அழைத்தான்.
பின்னர் பணக்காரனை
அழைத்து வர ஆள்
அனுப்பினான்.
தி ல்லை . எ ன து இ ப ்போதை ய
பிரச்சனையில் யாரும் எனக்கு உதவ
முடியாது” என்று ஹமீத் கூறினான்.
“நல்லது, அப்படியானால் உன்னு
டைய பிரச்சனை என்னவென்று
என்னிடம் கூறு. ஒரு வேளை நான்
உனக்கு நல்ல ஆல�ோசனை வழங்க
முடியும்” என்று அந்த முதியவர்
கூறினார்.
ஹமீத் அவனுடைய கதையை
முதியவரிடம் கூறினான்.
“ வீ ட் டு க் கு ப் ப �ோ ய் ந ா ன்
ச�ொல்லும்படி செய். முதலில் உன்
மனைவியைப் பரணில் ஒளிந்து
க�ொள்ளச் ச�ொல். பின்னர் உனது
அ ண ்டை வீ ட் டு க ் கா ரர்க ளி ல்
சிலரை உனது வீட்டுக்கு அழைத்துவா.
அவர்கள் உனது வீட்டுக்கு வந்ததும்
பணக்காரனை அழைத்து வர ஆள்
அனுப்பு. அவன் பரணிலிருந்து
உனது மனைவியின் குரல் வருவதைக்
கேட்டு அவளைப் பிடிப்பதற்காக
ஏணியில் ஏறத் த�ொடங்குவான்.
இந்தச் சமயத்தில் நீ, ‘’ஆகா, நீ
ஏ ணி யை த் த�ொ ட் டு வி ட்டா ய் .
எனவே இந்த ஏணியை எடுத்துக்
க�ொண்டுப�ோ என்று கூற வேண்டும்”
என்று முதியவர் ச�ொன்னார்.
ஹமீத்தின் இதயம் இலேசானது.
வீட்டுக்கு மகிழ்ச்சியாக விரைந்தான்.
மனைவியைப் பரணில் ஒளிந்து
க�ொள்ளுமாறு கேட்டுக் க�ொண்டான்.
அண்டை வீட்டுக்காரர்கள் நான்கு
பேரை அவனுடைய வீட்டுக்கு

அழைத்தான். பின்னர் பணக்காரனை
அழைத்து வர ஆள் அனுப்பினான்.
பணக்காரன் விரைவில் அங்கு
வந்து சேர்ந்தான்.
“ எ ன் த�ோ ல் வி யை ஒ ப் பு க்
க�ொள்கிறேன். உன் நிபந்தனைக்கு
உட்படுவதைத் தவிர எனக்கு வேறு
வழியில்லை. ‘’நம் ஒப்பந்தப்படி நீ
முதலில் எதை த�ொடுகிறாய�ோ அது
உன்னுடையது. இங்கு இருப்பவர்கள்
நமக்குச் சாட்சிகள்” என்று ஹமீத்
கூறினான்.
எதையும் த�ொட்டுவிடாமல்
இருப்பதற்காகப் பணக்காரன் தனது
கைகளைப் பி ன்னா ல் க ட் டி க்
க�ொண் டு வீ ட் டு க் கு ள் அ ங் கு ம்
இங்கும் நடந்தான். பரணிலிருந்து
ஜீனத்தின் குரல் வந்த ப�ோது அவன்
சட்டென நின்றான்.
“அழகு பெண்ணே! இங்கே கீழே
வந்து, எங்களுடன் சேர்ந்து க�ொள்”
என்று அவன் அழைத்தான்.
“நான் கீழே வர முடியாது. நான்
மிக அவசரமான வேலை ஒன்றை
செய்து க�ொண்டிருக்கிறேன்” என்று
ஜீனத் அங்கிருந்து குரல் க�ொடுத்தாள்.
கைகளை இன்னும் இறுக்கமாக
பி ன்னா ல் க ட் டி க் க�ொ ண ்டே
பணக்காரன் ஏணி அருகே வந்தான்.
ஏணி இப்போது பரணின் வாசல்
மீது சாத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது.

கரங்களால் பற்றிக் க�ொள்ளாமலே
ப ண க ் கா ர ன் ஏ ணி யி ன் மு த ல்
படியில் லாவகமாக ஏறி நின்றான்.
பின்னர் இரண்டாவது படிக்கும்
ஏறினான். ஆனால் மூன்றாவது படி
மீது அவன் கால் வைக்க இருந்தப�ோது
ஏ ணி அ சை ந் து கீ ழே சா ய த்
த�ொடங்கியது.
பணக்காரன் பயந்துப�ோனான்.
ஹ மீ த் து ட ன் செ ய் து க�ொ ண ்ட
ஒ ப ்பந்தத்தை மற ந் து இ ரண் டு
கைகளா லு ம் ஏ ணி யை அ வ ன்
பிடித்துக் க�ொண்டான்.
“பணக்காரனே, இத�ோ நீ உனக்கு
வேண்டியதைத் தேர்ந்து எடுத்து
விட்டாய்” என்று ஹமீத் கூறினான்.
“ இ ந்தப் பழை ய ஏ ணி யை
எடுத்துக் க�ொண்டு ப�ோ” என்று
அவனை விரட்டினான்.
பணக்காரன் முனகிக் க�ொண்டே
கி ராம த் தெ ரு வி ன் வ ழி ய ாக த்
ஏ ணி யை த் தூ க் கி க் க�ொண் டு
தடுமாறிநடந்தான். கிராம மக்கள்
அவனைப் பார்த்து சிரித்தனர்.
‘’இந்த புத்தியற்ற பணக்காரனுக்கு
ஒரு நல்ல ஏணி கிடைத்துவிட்டது.
இப்போது இம்முட்டாள் இரவிலும்
பகலிலும் பணப் பெட்டியைப்
பதுக்கி வைத்துள்ளதன் பரணுக்கு
ஏ றி இ றங்க இ வ ன து வீ ட் டி ல்
இரண்டு ஏணிகள் இருக்கும்” என்று
அ வ ர்கள் கே லி செ ய் து
கூச்சலிட்டனர்.
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வெறுக்கடி
கதைகள்
தமிழினி

இ

ந்த பகுதியில் ஒரு விளையாட்டு
விளையாடலாம். அதுவும் ஒரு கதை
விளையாட்டு. ந�ோய்த் த�ொற்று காலம்
என்பதால் பிள்ளைகளை விளையாட வெளியே
அனுப்புவதில்லை. ம�ொபைலில் கேம்
வி ள ை ய ா ண் டி ன ா லு ம் தெ ரு வி ல் ,
மை த ா ன த் தி ல் வி ய ர ்வை தெ றி க ்க
விளையாடுவதுப�ோல இருக்காது இல்லையா?
சரி விடுங்கள், இந்த சூழல் சீக்கிரமே மாறும்
எ ன் று ந ம் பு வ �ோ ம் . இ ப்ப ோ து ந ா ம்
பார்க்கவிருக்கும் விளையாட்டை ம�ொபைல்
ப�ோனை வைத் து ம் வி ள ை ய ா டல ா ம் .
அப்படியென்றால், ஏதேனும் ஆப் டவுண்லோட்
செய்ய வேண்டுமா என்றால் நிச்சயமாக
இல்லை. சரி, அப்படி என்னதான் விளையாட்டு?
பா ட் டி வ டை சு ட்ட
கதையிலிருந்து ஹாரிபாட்டர் வரை
ஏராளமான கதைகளைக் கேட்டிருப்
ப �ோ ம் . கதைகள் கேட்பத ற் கு
எப்போதுமே பிடிக்கும். ஆனாலும்
சில நேரங்களில் ர�ொம்பவும் ப�ோர்
அடிக்கிற கதைகளும் இருக்கத்தானே
செய்யும். அதுவும் வீட்டுக்குள்ளேயே
இ ரு ப ்பதா ல் ந ம க் கு த் தெ ரி ந்த
கதைகளை தி ரு ம்ப த் தி ரு ம்ப
ச�ொல்வதால் வெறுப்பாகி விடுகிறது
அல்லவா.. அதற்காகத்தான் ஒரு
ஐடியா உருவாக்கியிருக்கிற�ோம்.

எ ன்றா ல் எ ன்னவெ ன் று
தெரியவில்லை.
“அப்படி ஒரு கதை எனக்குத்
தெரியாதே” என்று ச�ொன்னார்
அப்பா.
“ தெ ரி ய ாதா …
எ ங்க
ஃ ப ்ரெண் ட் ஸ் க் கு ள ்ள அ ப ்ப டி
நிறைய கதைகளைச் ச�ொல்லிப்போம்”
என்றாள் சிரித்துக்கொண்டே.
அ ப ்பா வு க் கு வெ று க்க டி
கதையை க் கே ட் கு ம் ஆ சை
வந்துவிட்டது. அதனால், “ஒரே ஒரு
வெறுக்கடி கதை ச�ொல்லேன்” என்று
கேட்டார் அப்பா.

ஒரு குட்டிப் ப�ொண்ணுக்கு ஐந்து
வயதாகிறது. அவள் தினமும் கதை
கேட்டுக்கொண்டே தூங்குவதற்கு
பழகி விட்டாள். அம்மா, அப்பா
ச�ொல்லும் கதைகள் எல்லாமே
ர�ொம்ப பழை ய கதைகளா கி
விட்டன. அதற்காக ஒருநாள் என்ன
செய்தாள் தெரியுமா?

“ஓகே… ச�ொல்றேன். கேட்க
ரெடியா?” என்று மகள் கேட்டதும்,
தலையாட்டிக்கொண்டே ரெடி
எ ன்றா ர் அ ப ்பா . மகள் கதை
ச�ொல்லத் த�ொடங்கினாள்.

“அப்பா, ஒரு வெறுக்கடி கதை
ச�ொல்லுங்க” என்று கேட்டாள்.
அ ப ்பா வு க் கு வெ று க்க டி கதை

‘ஒரு ஊர்ல யானை இருந்துச்
சாம்…. அது ஒரு கறுப்பு யானையாம்…
அது பெரிசா இருந்துச்சாம்… அது
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ரெண்டு காதுள்ள யானையாம்…
அ து ஒ ரே ஒ ரு வ ா ல் உ ள ்ள
யானையாம்… அது நாலு கால் உள்ள
யானையாம்… அது யானை மாதிரி
இருந்த யானையாம்’
இப்படியே மகள் ச�ொல்லிக்
க�ொண்டே ப�ோக, அப்பா ‘நிறுத்து
நிறுத்து…. என்ன கதை இது கேட்கவே
வெறுப்பா இருக்கு’ என்றார். அதற்கு
மகள�ோ,
“அதான் அப்பா வெறுக்கடி
கதை” என்றாள் சிரித்துக�ொண்டே.
அப்பாவுக்கும் சிரிப்பு வந்தது. மகள்
இன்னொரு கதை ச�ொன்னாள்.
‘ ஒ ரு ஊ ர்ல ஒ ரு பூ னை
இருந்துச்சாம்…. அது பூனையாம்.
அது பூனையாட்டம் இருந்துச்சாம்…
பூனைன்னு கூப்ட்டா வருமாம்…
அது வெள்ளை பூனையாம்’
இ ந்த மு றை அ ப ்பா வு க் கு
வெறுப்பு வர வில்லை. சிரிப்புதான்
வந்தது. அன்று முழுவதுமே இருவரும்
வெறுக்கடி கதைகளைச் ச�ொல்லி

ச�ொல்லி நேரத்தைக் கழித்தார்கள்.
இதை முதலில் படிக்கும்போது
உங்களுக்கும் இதெல்லாம் ஒரு கதை
வி ளை ய ாட்டா
எ ன் று
வெ று ப ்பாகத ் தா ன் இ ரு க் கு ம் .
ந ண ்பர்கள�ோ டு வி ளை ய ா டி
பாருங்கள். முதலில் சிரிப்பு வரும்.
மீண்டும் மீண்டும் விளையாடினால்
சில நல்ல விஷயங்களும் நடக்கும்.
ஒரு ப�ொருள் அல்லது விலக்கு
அல்லது மனிதர் பற்றி ச�ொல்வது
என்றால் ஒன்று அல்லது இரண்டு
வரிகளில் ச�ொல்லி விட்டு வேறு
விஷயத்துக்கு நகர்ந்துவிடுவ�ோம்.
ஆனால், வெறுக்கடி கதையைப்
ப�ோல ச�ொல்லிப்பாருங்கள். நாம்
எ தையெல்லா ம் நி னை வி ல்
வை த் தி ரு க் கி ற�ோ ம் எ ன்ப து
தெரியவரும். நாம் அலட்சியபடுத்திய
ப ல வி ஷ ய ங்களை க் கூ ர் ந் து
கவனிப்போம். உதாரணத்துக்கு,
ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் பூரணியிடம்
அவள் த�ோழியைப் பற்றி வெறுக்கடி
கதை ஒ ன்றை ச் ச�ொல்ல ச்
ச�ொன்னேன்.
“ ஷ�ோ பி னு ஒ ரு ஃ ப ்ரெண் டு
இருந்தாளாம். அவ பேரு ஷ�ோபியாம்.
அவளுக்கு அவ பேரை ர�ொம்ப
பி டி க் கு மா ம் … அ வ ப ே ர
எ ல்லா ரு க் கு ம் பி டி க் கு மா ம் …
அவளுக்கு சயின்ஸ் கிளாஸ்ல தூக்கம்
வருமாம்… அவ ஜாலியா டான்ஸ்
ஆடுவாளாம்….”
இ ப ்ப டி யே கதை ப �ோ கு ம் .
ஆ ன ா ல் , கதையை இ ப ்ப டி யே

நி று த ் தாம ல் இ ன் னு ம் ஐ ந் து
நி மி ட ங்கள் கதை ச�ொல்ல
ச�ொன்னேன். அப்பறம் என்ன
ச�ொல்வது என ய�ோசித்துவிட்டு,
ஏ த�ோ ஞ ாபக ம் வ ந்த து ப �ோ ல
கதையைத் த�ொடர்ந்தாள்.
”ஷ�ோபிக்கு டான்ஸ் ஆட பிடிக்கு
மாம்… டான்ஸ் ஆடினா ஜாலியா
இ ரு க் கு ம் னு நி னை ப ்பாளா ம் …
அ வ ளு க் கு பி டி ச ்ச சா ப ்பா டு
சாப் பி ட்டா ட ா ன் ஸ் ஆ ட
பி டி க் கு மா ம் … அ வ ட ா ன் ஸ்
ஆடும்போது கூட இருப்பவங்களும்
ட ா ன் ஸ்
ஆ ட னு ம் னு
நினைப்பாளாம்… ஆனா, ஷ�ோபிக்கு

டான்ஸ் ஆடவே முடியாதாம்… அவ
அம்மாவுக்கு இவ டான்ஸ் ஆடுவதே
பிடிக்காதாம்… அதனால அவ
ஸ்கூல் ஆண்டுவிழாவுலகூட டான்ஸ்
ஆ ட
மாட்டே னு
ச�ொ ல் லி ட்டாளா ம் … அ வ
அ ம்மா கி ட்ட ட ா ன் ஸ் ஆ ட
பர்மிஷன் கேட்க பயமாம்… என்று
ச�ொல்லிக்கொண்டே சென்றாள்.
இ ப ்போ து கதையை ந ன் கு
பாருங்கள். தன் த�ோழியைப் பற்றி
மேல�ோட்டமான சில விஷயங்கள்
ச�ொன்னவள். கதையை த�ொடர்ந்து
ச�ொல்லச் ச�ொன்னதும், த�ோழியின்
ஒரு விஷயத்தை மையப்படுத்தினாள்.
அப்படியெனில், தன் த�ோழியின்
கவலையை எந்தளவுக்கு உள்வாங்கி
யிருக்கிறாள் என்பது தெரிய வந்தது.
ஒ ரு வேளை இ ந்த க் கதையை
ஷ�ோபியின் அம்மா கேட்கும்போது
நிச்சயம் அவரின் மனம் மாறும்.
சரி, நாம் என்ன செய்யலாம்…
உங்கள் நண்பர்கள், ஆசிரியர்கள்,
உ ற வி ன ர்கள் , அ க்க ம் பக்க ம்
உள்ளவர்கள் பற்றி வெறுக்கடி
கதைகளை உருவாக்குங்கள். முதலில்
சிரிப்பாக இருக்கும். கதையை பத்து
நிமிடங்களுக்கு நீடித்துக்கொண்டே
சென்றால் சுவாரஸ்யமாகி விடும்.
விளையாடிப் பாருங்கள். உங்கள்
நண்பர்களைப் பற்றி உங்கள் ஆழ்
மனதில் தேங்கி வைத்திருக்கும்
விஷயங்களை த�ோண்டி எடுங்கள்.

செப்டம்பர், 2021
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ச�ொல்லதிகாரம்

அரிஸ்டாட்டில்

கிரேக்க தத்துவ அறிஞர்

எல்லோருக்கும்
நண்பர்
யாருக்கும்
நண்பரில்லை.

தரம் என்பது
ஒரு செயல்
அல்ல;
பழக்கம்

மகிழ்ச்சி
என்பது
நம்மைச்
சார்ந்தது
தெரிந்தவர்கள்
செய்வார்கள்;
புரிந்தவர்கள்
கற்பிப்பார்கள்
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தன்னையறிதலே
ஞானத்தில்
முதன்மையானது

பயத்தை
வென்றவரே
சுதந்திரமான
மனிதர்

ப�ோரில்
வெல்வதல்ல,
அமைதியை
ஒருங்கிணைப்பதே
முக்கியமானது

நூறு
எதிரிகளுக்கான
ஒரே மாற்று ஒரு
நண்பர்

வாழ்வோருக்கும்
மரித்தவருக்கும்
உள்ள வேறுபாடு
கற்றவருக்கும்
கல்லாதவருக்கும்
இடையில் உண்டு

தனது எதிரிகளை
விடவும்
ஆசைகளை
வெல்கிறவரையே
நான் பலசாலி
என்பேன்.
ஏனெனில் தன்னை
வெல்வதே மிகக்
கடுமையான
வெற்றியாகும்

கற்றல் என்பது குழந்தை
விளையாட்டல்ல;
வலியில்லாமல் எதையும்
கற்க முடியாது.

நண்பர்களாக
இருக்க
நினைப்பது
எளிதானது.
ஆனால் நட்பு
என்பது மெதுவாக
பழுக்கும் கனி.

நல்ல எழுத்து
என்பது
எளிமையாக
வெளிப்படுத்துவதும்
உயர்வாக
சிந்திப்பதுமாகும்.

புரட்சி மற்றும்
வறுமையின்
பெற்றொர்
வறுமை

யார் வேண்டுமானாலும் க�ோபப்படலாம். அது
எளிதானது, ஆனால் சரியான மனிதரிடத்தில்,
சரியான அளவில், சரியான நேரத்தில், சரியான
காரணத்திற்காக, சரியான வழியில்
க�ோபப்படுவது எளிதானத�ோ எல்லோரின்
கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக் கூடியத�ோ அல்ல.
செப்டம்பர், 2021
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நகரங்கள் யாருக்கானவை?

உழைக்கும் மக்களை வதைக்கும் குடிசைகள் அகற்றம்
பெ

ருமைக்குரிய சென்னை நகரத்தில்
ஒரு முக்கியமான பிரச்சினை எல்லா
க ா ல ங ்க ளி லு ம் இ ரு ந் து வ ரு கி ற து .
குடிசைப்பகுதி மக்களை அப்புறப்படுத்துவதே
அது.
க ட ந்த ஆ ண் டு சென்னை
தீ வு த் தி ட ல் ப கு தி த�ொ ட ங் கி
ச மீ ப த் தி ய அ ரு ம்பாக்க ம்
ராதா கி ரு ஷ ்ண ன் ப கு தி வ ர ை
கு டி சைப் ப கு தி மக்களை
வ லு க்கட்டா ய மாக அ ப் பு றப்
ப டு த் து வ து சென்னை ந க ரி ன்
அன்றாட காட்சியாகி விட்டது.
எனினும் சமீப காலமாக இத்தகைய
அரசின் நடவடிக்கைக்கு எதிராக
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ஜி.செல்வா
அதிக அளவிலான கண்டனங்களும்
எதிர்ப்புகளும் எழத் த�ொடங்கியிருக்
கின்றன. சமூக ஊடகங்களிலும் மிக
அதிகமான கண்டனங்கள் இளைஞர்
க ளி ட மு ம் ப டி த்த வ ர்க ளி ட ம்
எழுந்துள்ளது.
த மி ழ்நா ட் டி ல் மு ன்னாள்
முதல்வர் கலைஞரால் 1972-ஆம்
ஆண்டில் க�ொண்டு வரப்பட்ட
கு டி சை மா ற் று வ ா ரி ய ம்
இந்தியாவிலேயே சிறந்த முற்போக்கு
திட்டமாக பார்க்கப்பட்டது.
அ த் தி ட்ட த் தி ன் ந�ோக்க ம் ,
குடிசைப்பகுதிகள் அடையாளம்
கா ண ப ்ப ட் டு , அ ங் கு வ ா ழு ம்

மக்க ளு க் கு அ டு க் கு மா டி
குடியிருப்புகள் கட்டித் தருவதுதான்.
அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்ட
இயலாத பட்சத்தில் ஆஸ்பெஸ்டாஸ்
ஓடு க�ொண்ட வீடு அமைத்து தருதல்
என்பதாக அத்திட்டம் செயல்பட்டு
வந்தது. குடிசை மாற்று வாரியத்
திட்டம் வந்த பத்தாண்டுகளில்
குடிசைகள் அடுக்கு மாடிகளாகவும்
வெள்ளோடு வீடுகளாகவும் மாறத்
த�ொடங்கின. ஏழைகளின் தலைவன்,
மீ ன வ ந ண ்ப ன் , ப ட க�ோ ட் டி
என்றெல்லாம் அடையாளப்படுத்திக்
க�ொண் டு ஏ ழை மக்க ளி ன்
தலைவராக தன்னை சினிமாவின்
மூலம் நிலைநிறுத்திய எம்.ஜி.ஆரின்

ஆட்சியில் குடிசைகள் அடையாளம்
காணப்படும் முறை நிறுத்தப்பட்டது.
காரணம், உலக வங்கி!
கு டி சை ப ்ப கு தி களை
அ டை ய ாள ம் கண் டு மா ற் று ம்
முறையை உலக வங்கி நிர்பந்தித்து
நிறுத்துகிறது. அதற்கு உடந்தையாக
இருக்கிறார்கள் ஆட்சியாளர்கள்.
இரண்டாயிரமாம் ஆண்டுக்கு பிறகு
தாராளம ய ம் வேக ம் எ டு க்க
த�ொடங்கியவுடன், குடிசை மாற்று
வாரியத்தின் ந�ோக்கம் சிதைக்கப்பட்டு
மாற்றப்படுகிறது. அதனை மீட்கும்
மு ய ற் சி ய ாக , வ ா ழ் வு ரி ம ை ,
அடிப்படை உரிமை என்று பல்வேறு
அடிப்படை விஷயங்களுக்காக
ஐக்கிய முன்னணி அரசின் காலத்தில்
அரசில் அங்கம் வகித்த இடதுசாரிகள்
அழுத்தம் க�ொடுத்தனர்.
அதன் விளைவாக, ராஜீவ் காந்தி
ய�ோஜனா திட்டம் த�ொடங்கப்
பட்டது. அத்திட்டத்தின் மூலம்
அனைவருக்கும் வீடு வழங்க என்.
ஜி.ஓ. குழுக்கள் மூலம் கணக்கிடப்
பட்டது. கணக்கெடுப்பு குடிசை
மா ற் று
வ ா ரி ய த் தி ட ம்
ஒப்படைக்கப்பட்டது. ஆனால் அந்த
தகவலை குடிசை மாற்று வாரியம்
தெ ரி வி க்கவே இ ல்லை . மூ டி
மறைத்தது.
இ த் தி ட்ட ம் பா . ஜ . க . வ ா ல்
பின்னாட்களில் பிரதான் மந்திரி
ஆவாஸ் ய�ோஜனா என பெயர்
மாற்றப்பட்டது. இந்த திட்டத்தின்
கீழ் வீடு பெற பா.ஜ.க.வில் இணைய
வேண்டும் என மக்களிடம் வதந்தி
பரப்பி, விருப்பம் க�ொண்ட மக்கள்
அனைவரையும் மிஸ்டு கால் மூலம்
கட்சியில் இணைத்துக் க�ொண்டது
பா.ஜ.க. 1972 முதல் 2021 வரை ஆட்சி
மாற்றங்கள் பல நடந்தும் காட்சி
மட்டும் மாறவே இல்லை. என்ன
காரணமென ஆராய்கையில் ஒளித்து
வைக்க ப ்ப ட் டி ரு க் கு ம்
ப �ொ ரு ளாதார க் க�ொ ள ்கைகள்
முன்னணிக்கு வருகின்றன.

அரசுகளும் இந்த கிடுக்கிப்பிடிகளை
வ லி ந் து செ ன் று ஏ ற் று க்
க�ொள்கின்றன. சுருங்கச் ச�ொன்னால்
ஒன்றிய அரசும் மாநில அரசும் தனது
குடுமியை எடுத்து உலக வங்கியின்
கையில் க�ொடுத்து விடுகின்றன.

குடியிருப்புகள் க�ொண்ட 9 மாடிக்
கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டன. இந்த
கு டி யி ரு ப் பு க ளி ன் ஒ வ்வ ொ ரு
வீ ட்டை யு ம் வி ற் று இ ல ாப ம்
சம்பாதித்துக் க�ொள்ள குடிசை
மாற்று வாரியம் திட்டமிட்டது.

தற்போ து சென்னை யி ல்
இரண்டாவது மாஸ்டர் பிளான்
நடைமுறையில் உள்ளது. அதாவது
G+3 குடியிருப்புகள்! தரை தளமும்
அ த ற் கு மேலே மூ ன் று மா டி
க�ொ ண ்ட க ட் டி ட ங்க ளு க் கு
மட்டும்தான் அனுமதி. ஆனால்
தற்போ து அ து ஒ ன்ப து மா டி
குடியிருப்பாக மாறியுள்ளது.

கட்டி முடிக்கப்பட்டும் அந்த
வீடுகளை இரண்டு வருடங்களாக
பயனாளர்களுக்கு அ.இ.அ.தி.மு.க.
அரசாங்கம் வழங்கவில்லை. எனவே
அங்கு சி.பி.ஐ.எம். கட்சி சார்பில்
பலகட்ட ப�ோராட்டங்கள் நடத்தப்
பட்டன. குடிமனை புகும் விழா
ப�ோராட்டம் நடத்தப்பட்டப�ோது
குடிசை மாற்று வாரிய அதிகாரிகள்
வீடு ஒதுக்க எழுத்துப்பூர்வமாக
உறுதி அளித்தனர்.

1980-களில் புளியந்தோப்பு கே.பி.
பார்க்கில் உள்ள மக்களுக்கு குடிசை
மாற்று வாரியத்தின் மூலம் வீடுகள்
கட்டி க�ொடுக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த
வீ டு கள் ப ழு தடைந்ததா ல்
இ டி க்க ப ்ப ட் டு
அ ந்த
பயனாளர்களுக்காக புது வீடு
கட்டப்பட்டது. அதன்படி 2015-ல்
6 7 2 வீ டு கள் G + 3 அ ம ை ப் பி ல்
கட்டப்பட்டன. அடுத்த கட்டமாக
6 7 3 மு த ல் 1 5 3 6 வீ டு கள் வ ர ை
இடிக்கப்பட்டன. ஆனால் அந்த
இடத்தில் கட்டிடங்கள் G+3 என்ற
முறையில் அல்லாமல் ஒன்பது மாடி
கட்டிடங்களாக கட்டப்பட்டது.
மி கு தி ய ா ன இ ட ங்க ளி ல் 1 0 5 6

அந்த வீடுகள் ஒதுக்கப்படும்
ப �ோ து இ ன்ன ொ ரு அ தி ர் ச் சி
காத்திருந்தது. ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும்
ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் பணம்
கேட்கப்பட்டது. அதற்கு காரணமாக
2 0 2 0 - ல் ப �ோ ட ப ்பட்ட ஓ ர்
அ ரசாணையை சு ட் டி க்
காட்டினார்கள். ஆனால் எந்த ஒரு
அதிகாரியும் அந்த அரசாணையை
நம் கண்ணில் காட்டவே இல்லை.
பிறகு நாமே அந்த அரசாணை
குறித்து தகவல் அறியும் உரிமைச்
சட்டத்தின் கீழ் மனு க�ொடுத்ததில்
பல தகவல்கள் கிடைத்தன.

அதாவது உலக வங்கி உள்ளிட்ட
சர்வதேச நிதியங்களிடம் பல
இ ல ட ்ச ம் க�ோ டி க ட ன்கள்
வாங்கப்படுகின்றன. நாம் அந்த
பணத்தை எதற்காக பயன்படுத்த
வேண் டு ம் எ ன் று ம் அ வ ர்கள்
தீர்மானித்து ஒரு கிடுக்கிப்பிடியை
அ ர சி ன் மீ து ப �ோ டு கி ன ்ற ன .
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அந்த த�ொழிலாளர்கள் வாழ்ந்திட
அனுமதிப்பதில்லை அனைத்து
மக்களும் அரசாங்கத்தால் கை கழுவி
வி ட ப ்ப டு கி றார்கள் . து ரத்தப்
படுகிறார்கள்
மெட்ரோ ரயில் உருவாக்கத்தில்
உ ழை த் து இ ன் று ம் து ரி த
உ ண வ கங்க ளி லு ம் அ ழ கு
நிலையங்களிலும் பலவகையான
உடலுழைப்பு
வேலை செய்யும்
வ ட கி ழ க் கு
மா நி ல
த�ொழிலாளர்களளின் பங்கும் இந்த
நகரத்தின் வளர்ச்சியில் கலந்துள்ளது
இவர்களை கண்டுக�ொள்ளாதப்
ப�ோக்கே உள்ளது

வீடு கட்ட ஆன செலவு ம�ொத்தம்
13.3 லட்சம் ரூபாய். அதில் மாநில
அரசு 10.3 லட்ச ரூபாயும் ஒன்றிய
அரசு 1.5 லட்ச ரூபாயும் ப�ோட மீதி
1.5 லட்ச ரூபாயை பயனர்கள்
தரவேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டு
இருக்கிறது. இப்படி 1.5 லட்ச ரூபாயை
க�ொடுத்துவிட்டு பல லட்சம் வீடுகள்
ஒன்றிய அரசு கட்டிக�ொடுத்து
வி ட்டதாக
தம்பட்ட ம்
அடிக்கிறார்கள் என்பது தனிக்கதை.
மக்களின் வரிப் பணத்திலேயே
பு தி தாக வீ டு கள் க ட் டி வி ட் டு ,
அவர்களிடமே காசும் வாங்கிக்
க�ொண் டு , அ ந்த இ ட த்தை
க�ொடுப்பது நியாயமா?
அண்மையில் அரும்பாக்கத்தி
லிருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்ட
மக்களை
கே . பி . பா ர் க் கி ல்
மறுகுடியமர்வு செய்தது தி.மு.க.
அரசு. அது வரவேற்கத் தகுந்தது.
காந்திநகர் சத்தியவாணிமுத்து
நகரில் க�ொடூரமான முறையில்
குடும்பங்கள் கடந்த ஆட்சியில்
அ டி த் து வி ரட்ட ப ்பட்ட ன .
விரட்டப்பட்ட குடும்பங்களில் 196
குடும்பங்கள், தற்போதும் அந்த
இடத்தை விட்டு வெளியேறாமல்
அங்கேயே தற்காலிக இருப்பிடத்தை
ஏ ற்ப டு த் தி க்
க�ொண் டு
தார்ப்பாய்க ளி ல் வ ா ழ் ந் து
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க�ொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு
கே.பி. பார்க்கில் உள்ள 1056 வீடுகளில்
ஒ து க் கி தரவேண் டு ம் எ ன் று
சி . பி . ஐ . எ ம் . வ லி யு று த் தி
ப �ோராட்டங்கள் ந ட த் தி க்
க�ொண்டிருக்கிறது.
தற்போதை ய பட்ஜெ ட் டி ல்
சென்னைக்கான புதிய மாஸ்டர்
பிளான் ப�ோடப்பட்டு விட்டது
என்றும் அதற்கென World Bank
மற்றும் Asian Development Bank உடன்
ஒப்பந்தம் ப�ோடப்பட்டுள்ளதாகவும்
தமிழ்நாடு அரசு கூறியிருக்கிறது.
அதற்கு ஏற்றார்போல் குடிசைமாற்று
வாரியச் சட்டம் மாற்றப்படும்
என்றும் தெரிவித்து உள்ளனர்.
ஆனால் இந்த மாற்றங்கள் எந்த
வகையில் இருக்கும் என்பதையும்
அது எந்த வகையில் உழைக்கும்
மக்களை பா தி க்க ப ்போ கி ற து
என்பதையும் அரசு வெளிப்படையாக
தெரிவிக்கவில்லை.
சென்னை மாநகரின் வளர்ச்சியில்
கட்டிடத் த�ொழிலாளி, ஆட்டோத்
த�ொழிலாளி, ஷேர் ஆட்டோ மற்றும்
மீன்பாடி வண்டிகள் ஓட்டுபவர்கள்,
சி று கடை ந ட த் து ப வ ர் எ ன
ப ல வ கை ய ா ன
மு றைசாரா
த�ொழிலாளர்களின் பெரும் பங்கு
உள்ளது. ஆனால் இந்த நகரம் வளர
வளர அதன் பயன்களில் மட்டும்

வ ா டி ய ப யி ர ை க ண ்ட
ப�ோதெல்லாம் வாடினேன் என்று
வ ள ்ள ல ா ர் கூ றி ய தை ப டி த் து
வளர்ந்த நாம் சாதி, இனம், மதம்,
ம�ொ ழி எ ன ்ற வே று பா டி ன் றி
உ ழை ப ்பா ல் சு ர ண ்ட ப ்ப டு ம்
ஒவ்வொரு மனிதனின் குரலாக
த�ொடர்ந்து ஒலித்துக் க�ொண்டே
இ ரு க்க வேண் டு ம் . இ த்தகை ய
பிரச்சினைகளுக்கு அடிப்படையாக
அ ரசாங்க த் தி ன் க�ொ ள ்கை
வ டி வ ம ை ப் பு இ ரு க் கி ற து .
அ ரசாங்க த் தி ன் க�ொ ள ்கை
வடிவமைப்பை உலக வங்கியும் ஐ.
எம்.எப்பும் முடிவு செய்கின்றன
என்பதை அறிந்து நாம் செயலாற்ற
வேண்டும்.
நகரங்கள் என்பது உழைக்கும்
மக்களை யு ம் உ ள ்ள ட க் கி ய து .
வருங்காலத்தில் தி.மு.க க�ொண்டு
வ ரு ம் மா ஸ ்ட ர் ப ்ளானை
வெ ளி ப ்படை ய ாக அ றி வி க்க ச்
செய்ய வேண்டும். நகர வடிவமைப்பு
என்பது முழுக்க முழுக்க நகரத்தை
உ ரு வ ாக்க வ ழி வ கை செ ய் யு ம்
உ ழை க் கு ம்
மக்க ளி ன்
வ ாழ்வாதாரத்தை க ண க் கி ல்
க�ொண் டு அ வ ர்க ளு க ் கா க வு ம்
வடிவமைக்கப்பட வேண்டும். எல்லா
தரப்பு மக்களும் சமத்துவமாகவும்
சுதந்திரமாக வாழ்கிற இடம்தான்
நாகரிகத்தின் குறியீடாகிறது. இந்திய
நகரங்களை அவ்வாறானதாக மாற்ற
வேண்டியது நம் ஒவ்வொரிவரின்
கடமை.
(த�ோழர் ஜி.செல்வா
சி.பி.ஐ.எம் கட்சியின் மத்திய
சென்னை மாவட்டச்
செயலாளர்)

மெஸ்ஸியின்
புதிய
அவதாரம்!
லிய�ோ லார்சன்

பா ர்சில�ோனா அணியில் இருந்து

பிரபல கால்பந்தாட்ட வீரர் மெஸ்ஸி
வெளியேறியது தான், விளையாட்டுத்
துறையில் இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய
அதிர்ச்சி செய்தி. 21 ஆண்டுகள் அந்த
அணியின் அங்கமாக இருந்தவர், அணிக்காக
க�ோப்பைகளை வென்று குவித்தவர் ஏன்
வ ெ ளி யே றி ன ா ர் ? க�ோ டி க ்க ண க ்கா ன
ரசிகர்களை கலங்க வைத்தது ஏன்? வேறு
அணியில் இணைந்து மெஸ்ஸியால் சாதனை
படைக்க முடியுமா?
2000வது ஆண்டில், அர்ஜென்டி
னாவின் 'நிவெல்ஸ் ஒல்டு பாய்ஸ்'
அணிக்காக ஆடி வந்த 13 வயது
சிறுவன் ஒருவன், எதிரணியின்
தடுப்பு ஆட்ட வீரர்களை தாண்டி
பந்தை கடத்தி சென்று பலரது
க வ ன த்தை ஈ ர்த ் தா ன் . அ ந்த
சிறுவனின் வேகமும், பந்தை தனது
க ட் டு க் கு ள் வை த் தி ரு க் கு ம்
திறமையும், உலகின் தலைசிறந்த
அ ணி க ளி ல்
ஒ ன்றா ன

பார்சில�ோனாவுக்கு சேர வேண்டும்
எ ன் று பா ர் சி ல�ோ ன ா ப யி ற் சி
ம ை ய த் தி ன் அ தி கா ரி ' சா ர் லி
ரெக்சா க் ' வி ரு ம் பி ன ா ர் .
தாமதமானால் பிற அணிகள் இவரை
தங்கள் அ ணி யி ல் இ ணை த் து க்
க�ொள்ளக் கூடும் என்பதை அறிந்த
அவர், சற்றும் காலம் தாழ்த்தாமல்
த ன் னி ட மி ரு ந்த க ர் ச் சீ ப் பி ல்
கையெழுத்திட கூறி அந்த 13 வயது
சி று வ னை பா ர் சி ல�ோ ன ா வி ல்
இணைத்தார். லிய�ோனல் மெஸ்ஸி
என்ற பெயர் க�ொண்ட அந்த 13
வ ய து சி று வ னி ன் அ டு த்த 2 1
ஆண்டுகள் எவ்வாறு அமைந்தது
என்பதை பார்ப்போம்.

நட்சத்திரக் கூட்டத்தின்
நடுவே
பா ர் சி ல�ோ ன ா உ ல கி ன்
தலைசிறந்த கால்பந்து அணிகளில்
ஒன்று. எங்கு திரும்பினாலும் தலை

சிறந்த வீரர்களை காணமுடியும்.
ர�ொனால்டின�ோ, புய�ோல், சாவி,
இ னி ய ஸ ்ட்டா , எ ட்ட ோ எ ன
ந ட ்ச த் தி ர கூ ட்ட த் தி ன் ந டு வே
மெஸ்ஸி தனது பார்சில�ோனா
வாழ்க்கையைத் துவங்கினார். 2004
அக்டோபர் 16ஆம் தேதி, 17 வயது
நிரம்பிய மெஸ்ஸி பார்சில�ோனாவுக்கு
தனது முதல் ஆட்டத்தை ஆட
துவங்கினார். முதல் ஆட்டத்திலேயே
தனது முத்திரையை பதித்த மெஸ்ஸி,
அ ணி யி ன் மி க மு க் கி ய மா ன
வீ ரர்க ளி ல் ஒ ரு வ ராக சி ல
மாதங்களிலேயே உருவெடுத்தார்.
அ வ ர து ஆ ட்ட ம் ப ல ரு க் கு
அர்ஜென்டினாவின் முன்னாள்
வீரர் மரட�ோனாவின் ஆட்டத்தை
நினைவூட்டியது.

மெஸ்ஸியை செதுக்கிய பெப்
கார்டிய�ோலா
2009 அணியின் நட்சத்திர வீரர்
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வீரர்' என்று கூறினார். மெஸ்ஸியின்
ஆட்டத்தை அணியின் மேலாளர்
கா ர் டி ய�ோ ல ா அ ற் பு தமாக
வடிவமைத்திருந்தார். மெஸ்ஸியின்
சாதனைக ளு க் கு அ டி த்தள ம்
அமைத்தவர் கார்டிய�ோலா என்று
கூறினால் மிகையாகாது.

டாப் கியரில் மெஸ்ஸி
ஒரே ஆண்டில் ஆறு க�ோப்பைகள்
வென ்ற மு த ல் அ ணி எ ன ்ற
பெருமையை பார்சில�ோனா 2009
இல் பெற்றது. இதற்கு மிக முக்கிய
கார ண மாக இ ரு ந்த மெஸ் ஸி
ஆண்டின் தலை சிறந்த வீரருக்கான
விருதை (பல�ோன் டி ஆர்) வென்றார்.
த�ொடர்ந்து கால்பந்து உலகத்தை
தனது காலடியில் வைத்திருந்த
மெஸ் ஸி 2 0 1 0 , 2 0 1 1 , 2 0 1 2 எ ன
த�ொடர்ந்து நான்கு ஆண்டுகள்
பல�ோன் டி ஆர்' வென்று சாதனை
படைத்தார்.

ர�ொனால்டின�ோ பார்சில�ோனாவில்
இருந்து விலகி மிலான் அணியில்
சேர்ந்தார். அப்பொழுது புதிதாய்
பார்சில�ோனாவின் மேலாளராக
நியமிக்கப்பட்ட கார்டிய�ோலா
பார்சில�ோனாவுக்கு புதிய வடிவம்
க�ொ டு க்க வி ரு ம் பி ன ா ர் .
கார்டிய�ோலாவின் புதிய ஆட்ட
மு றை யி ல் பா ர் சி ல�ோ ன ா வி ன்
ஆட்டம் மெஸ்ஸியை மையப்படுத்தி
அமைந்தது. உலகின் தலை சிறந்த
வீரர்களைத் தனது அணியினராக
க�ொண்டிருந்த மெஸ்ஸி க�ோல் மழை
ப �ொ ழி ந ் தா ர் . ம ட் டு மல்லாம ல்
அ ணி யி ன்
தா க் கு தலை
முன்னெடுத்துச் சென்ற மெஸ்ஸி
உ ல கி ன் மு ன்ன ணி த டு ப் பு
ஆ ட்டக ் கா ரர்க ளு க் கு சி ம்ம
ச�ொப்பனமாக விளங்கினார். 2009
சா ம் பி ய ன் ஸ் லீ க் இ று தி யி ல்
மெஸ்ஸியை எதிர்கொண்ட உலகின்
தலை சிறந்த தடுப்பு ஆட்டக்காரர்
களில் ஒருவரான மான்செஸ்டர்
யுனைடெடின் பெர்டினாண்ட்
' பா ர் சி ல�ோ ன ா வி க் கு எ தி ரா ன
ஆட்டத்தில் மெஸ்ஸியை என்னால்
த�ொ ட க் கூ ட மு டி ய வி ல்லை .
என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான்
அ வ மா ன ப ்ப டு த்த ப ்பட்ட ஒ ரு
ஆட்டமாக அதை கருதுகிறேன்.
மெஸ்ஸிதான் உலகின் தலைசிறந்த
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மெஸ்ஸியின் ஆட்டத்தில் அனல்
பறந்த து . க�ோ ல் அ டி ப ்ப து
மட்டுமல்லாமல் அணியின் பிற
வீ ரர்க ளு க் கு க�ோ ல் அ டி க்க
வ ா ய் ப் பு களை ஏ ற்ப டு த் தி யு ம்
க�ொடுத்தார். க�ோல் அடிப்பது,
க�ோப்பையை வெல்வது என்று
சென்று க�ொண்டிருந்த மெஸ்ஸியின்
கால்ப ந் து வ ாழ்க்கை 2 0 1 2 ஆ ம்
ஆண்டு உச்சம் த�ொட்டது. ஒரே
ஆண்டில் 91 க�ோல் அடித்த அவர்,
கால்பந்து வரலாற்றில் ஒரு ஆண்டில்
அதிக க�ோல் அடித்த வீரர் என்ற
சாதனையைப் படைத்தார். டாப்
கியரில் எதிரணியினரை துவம்சம்
செ ய் து வ ந்த மெஸ் ஸி 2 0 1 2 ல் ,
பார்சில�ோனா வரலாற்றில் அதிக
க�ோ ல் அ டி த்த வீ ர ர் எ ன ்ற
சாதனையையும் படைத்தார்.

தென்னமெரிக்க முன்களம்
பார்சில�ோனாவின் முன்களத்தை
வ லு ப ்ப டு த் து வ தற ் கா க 2 0 1 3 ல்
பி ரே சி லை சேர்ந்த 2 0 வ ய து
இளைஞர் நெய்மாரையும், 2014ல்
உ ரு கு வேயை ச்
சேர்ந்த
சுவாரஸ்சையும் பார்சில�ோனா
தங்கள் அணியில் இணைத்தது. தென்
அ மெ ரி க ் கா வை சேர்ந்த இ ந்த
மூ வ ரு ம் பா ர் சி ல�ோ ன ா வி ன்
முன்களத்தை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு
முன்னெடுத்துச் சென்றனர். இந்த
மூன்று பேர் பார்சில�ோனாவில்

இருந்தப�ொழுது பார்சில�ோனாவிற்கு
எதிராக ஆடுவதற்கு அனைத்து
அணிகளும் தடுமாறின.
148 ஆட்டங்களில் 111 க�ோல்களை
அடித்து, பல க�ோப்பைகளைக்
குவித்த இந்த கூட்டணி, 2017இல்
முடிவுக்கு வந்தது. அந்த ஆண்டு 222
மில்லியன் டாலர்களுக்கு நெய்மார்
பிஎஸ்ஜி அணியில் இணைந்தார்.
தற்போ து மெஸ் ஸி பி எ ஸ் ஜி
அணியில் இணைந்ததற்கு இதுவும்
ஒ ரு கார ண ம் . நெய்மா ர்
வெளியேறியதும் அவருக்கு பதிலாக
கூ ட் டி ன்ய ோ , டெம்பெலே ,
கி ரீ ஸ ்ம ன் எ ன ப ல மு ன்ன ணி
வீரர்களை அணியில் இணைத்த
பார்சில�ோனாவுக்கு ஏமாற்றமே
மிஞ்சியது.

ர�ொனால்டோ உடனான ப�ோட்டி
மெஸ்ஸியின் பார்சில�ோனா
வரலாற்றைப் பேசும் ப�ொழுது
தவிர்க்க முடியாத ஒரு பெயர்
ர�ொனால்டோ. பார்சில�ோனாவுக்கு
மெஸ் ஸி யு ம் , ரி ய ல்மா ட் ரி டு க் கு
ர�ொனால்டோவும் ஆடிய காலம்,
இ ந்த தலை மு றை கால்ப ந் து
இரசிகர்களின் ப�ொற்காலம் என்று
கூறலாம். 2009ல் ரியல் மாட்ரிட்டில்
இ ணைந்த ர�ொ ன ால்ட ோ வு ம் ,
மெஸ்ஸியும் ஒன்பது ஆண்டுகள்
ஒ ரு வ ர�ோ டு
ஒ ரு வ ர்
ம�ோதிக்கொண்டனர்.
2 0 0 9 து வ ங் கி 2 0 1 7 வ ர ை

த�ொடர்ந்து ஒன்பது ஆண்டுகள்
ர�ொனால்டோ மற்றும் மெஸ்ஸி
மாறிமாறி உலகின் தலைசிறந்த வீரர்
எ ன ்ற பட்டத்தை வென ்ற ன ர் .
இ ரு வ ரு ம் தங்க ளு க்கெ ன
த னி த் து வ மா ன ஸ ்டைலை
வைத்துக்கொண்டு, ஆண்டுத�ோறும்
பல சாதனைகளை முறியடித்து
வந்தனர். கால்பந்து வரலாற்றில்
தலை சி றந்த ப �ோ ட் டி ய ாக
ர�ொ ன ால்ட ோ , மெஸ் ஸி
இ டையே ய ா ன ப �ோ ட் டி
பார்க்கப்படுகிறது.

எதை விட்டுச் செல்கிறார்,
மெஸ்ஸி?
தனது 13 வயது த�ொடங்கி 21
ஆ ண் டு கள் பா ர் சி ல�ோ ன ா வி ல்
ஆடிவரும் மெஸ்ஸி, தனது 17வது
வயதில் பார்சில�ோனாவின் பிரதான
அணிக்கு ஆட துவங்கினார். 17 சீசன்
பார்சில�ோனாவில் விளையாடிய
மெஸ்ஸி, இதுவரை 778 ஆட்டங்கள்
ஆடியுள்ளார், இந்த ஆட்டங்களில்
ம�ொத்தம் சேர்த்து 672 க�ோல்கள்
அடித்தது மட்டுமல்லாமல், 305
க�ோல்களுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்திக்
க�ொடுத்துள்ளார். ஆறுமுறை உலகின்
தலை சிறந்த வீரருக்கான விருது,
நூற்றுக்கணக்கான ஆட்ட நாயகன்
விருது என பல்வேறு தனிமனித
வி ரு து களை கு வி த்த இ வ ர் ,
பா ர் சி ல�ோ ன ா வு க ் கா க 3 2
க�ோ ப ்பைகளை யு ம் வெ ன் று

தந்துள்ளார்.
பார்சில�ோனா வரலாற்றில் தலை
சிறந்த வீரராகக் கருதப்படும் இவரின்
பார்சில�ோனா வாழ்க்கை ஆரம்பம்
முதல் இறுதிவரை க�ோப்பைகளால்
நிறைந்தது. ஈடற்றற அவ்வெற்றியின்
மி க ப ்பெ ரி ய பங்கை வி ட் டு ச்
சென்றிருக்கிறார்.

புதிய பயணம்
பார்சில�ோனாவில் முதல்முதலாக
களம் இறங்கியப�ோது தான் அணிந்து
ஆடிய 30 என்ற ஜெர்சி எண்ணை
இப்பொழுது பிஎஸ்ஜியிலும் அணிய
உ ள ்ளா ர் . பா ர் சி ல�ோ ன ா வி ல்
சா தி த்ததை பி . எ ஸ் . ஜி . யி லு ம்
சாதிப்பாரா என்பது கேள்விக்குறி
தான். ஆனால் மெஸ்ஸியின் வருகை,
பி.எஸ்.ஜியை உலகமே அஞ்சும் ஓர்
அணியாக உருவாகச் செய்துள்ளது.
சென்ற சீசனில் ஏமாற்றம் அளித்த
பி.எஸ்.ஜி இந்த ஆண்டு கால்பந்து
உலகை ஆதிக்கம் செய்யும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
1970-இல் துவங்கிய பி.எஸ்.ஜி
கடந்த 50 ஆண்டுகளில் ஒருமுறைகூட
சாம்பியன்ஸ் லீக் வென்றது இல்லை.
எனவே பிஎஸ்ஜி சாம்பியன்ஸ் லீக்
வெல்வத ற் கு உ த வி செய்வதே
மெஸ்ஸியின் முதல் அசைன்மென்ட்.
மெஸ்ஸியின் பி.எஸ்.ஜி பயணம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது என்று
ப�ொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
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இலைகளிலுள்ள மழைத்துளியெல்லாம்
இனிக்கிறது என்று
வண்ணத்துப் பூச்சிச�ொன்னது
முள் மரத்திடம்
இனிக்கிறதா?
உன்னைவிடக்கூடாதெனத்
தனக்குள் நினைத்தது
உச்சிமுள்ளில் ஓணான் ஒன்று
தரையிலிருந்து எறும்புகள்
ஒட்டுக்கேட்டன
குண்டத்து நெருப்பால்தான் மழை என்றது
மலைமீதிருந்து ஒருகுரல்
காற்று வந்துமேலே க�ொண்டு சென்றது
படையலாய் இலைகளில் இனிப்பை
கிடைத்த முட்களால் கட்டி
மழையைப் புற்றுக்கிழுக்கப் பார்த்தன
வரிசையாய் எறும்புகள்
தப்பி விட்ட வண்ணத்துப் பூச்சியைத்
தன் கனவில் ஓணான்
பதமாய்ச் சுட்டுத் தின்றது
தியானத்தைத் த�ொடர
வண்ணத்துப் பூச்சி
திரும்பவும் வந்திறங்கியதும்
மெய்சிலிர்த்தது முள்மரம்
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மழையும்
முள்ளும்
ஆ. அமிர்தராஜ்

விஞ்ஞானிகளின் கதை
சுஜாதா நடராஜன்

சர் ஐசக் நியூட்டன் - 2
நாமெல்லாம் க�ொர�ோனா லாக்டவுனில்

பம்பரம் விட்டுக்கொண்டு, கிரிக்கெட்
விளையாடிக்கொண்டு ஆன்லைனில் பாடம்
ச�ொல்லிக்கொடுக்க வரும் ஆசிரியரை,
ஏமாற்றிக்கொண்டு படிக்காமல் திரிவது ப�ோல்,
நியூட்டன் ஒரு நாளும் செய்யவில்லை. 1665
முதல் 1667 வரை ஐர�ோப்பாவில், பியூபானிக்
பி ளேக் கி ன ா ல் வ ந ்த ல ா க ்ட வு னி ல் ,
கல்லூரியை விட்டு விட்டு, வீட்டுக்கு வந்த
நியூட்டன், அந்த பதினெட்டு மாதங்களில்
பின்னாளில் வரப்போகும் மிகப்பெரிய
அ றி வி ய ல் க ண் டு பி டி ப் பு க ளு க ்கா ன
சிந்தனைகளை உருவாக்கினார்.
மக்கள் எல்லோரும் வாழ்வுக்கும்
சாவுக்கும் ப�ோராடிக்கொண்டிருந்த
அந்த துன்பமயமான காலக்கட்டதில்
கூ ட அ றி வை இ ழ க ் கா ம ல் ,

ம ன தை ரி ய த்தை இ ழ க ் கா ம ல் ,
உலகுக்கே சிந்தனை மாற்றத்தை
ஏ ற்ப டு த்த க் கூ டி ய மி க ப ்பெ ரி ய
கண் டு பி டி ப ்பா ன பு வி ஈ ர் ப் பு
விசையை வரையறுத்த பெருமை நம்
நியூட்டனையே சாரும். இதன் மூலம்,
எந்த பிளேக�ோ, க�ொர�ொனாவ�ோ,
நம்மை, நம் அறிவை, நம் சிந்தனையை,
உ ழை ப ்பை , உ ல கு க் கு ந ா ம்
தரப்போகும் புதிதான விஷயங்களை
தடுத்துவிடமுடியாது, என்பதை
புரிந்துக்கொள்ளவேண்டும். நிற்க.
ஆ ப் பி ள் தலை யி ல் வி ழு ந்த
வேகத்தில், நியூட்டன் புவி ஈர்ப்பு
விசையை கண்டறிந்தார் என்பது,
அவ்வளவு ஊர்ஜிதபடுத்தப்பட்ட
நிகழ்வு அல்ல, என்பது பின்னாளில்
மிக சாவகாசமாக வெளிவருவதற்குள்,

அந்த கதை மிக வேகமாக பரவி, புவி
ஈர்ப்பு விசைக்கு ஒரு கவர்ச்சிகரமான
முன்னோட்டத்தைக் க�ொடுத்து
வி ட்ட து எ ன்ப து தா ன் நி ஜ ம் .
இருப்பினும் அந்த கதை முழுவதும்
க ட் டு க்கதை அ ல்ல , ஆ ப் பி ள்
மரத்திலிருந்து விழுந்தது என்னவ�ோ
உண்மை தான். ஆனால் விழுந்தது
தலையில் இல்லை தரையில். “டப்”
என்று வேகமாக தரையில் விழுந்த
ஆ ப் பி ளை , ஸ ்ல ோம�ோ ஷ ன்
கண்களால் பார்த்த நியூட்டன், இந்த
ஆ ப் பி ள் ஏ ன் ஒ ரு ஆ ங் கி ளி ல்
விழாமல், ஒரே நேர்கோட்டில்
விழுகிறது என்று ய�ோசித்ததன்
விளைவு தான் இயக்கம் மற்றும்
கிராவிட்டி. அது தான் பின்னாளில்,
க�ோ ள ்க ளி ன் மூ ன் று இ ய க்க
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விதிகளாக மாறியது. ஆக அந்த
பதினெட்டு மாதங்களில், அவர்
வெ ட் டி ய ாக உ ட ் கா ர வி ல்லை ,
இன்றைக்கு நம்மால் கணிதத்தில்
தவிர்க்கவே முடியாத கால்குலஸ்,
ஒளி மற்றும் நிறத்தின் அடிப்படை
கருத்துருவாக்கங்கள், ப�ோன்றவற்றின்
விதை அங்கே தான் அவர் மனதில்
ப�ோடப்பட்டது.
பியூபானிக் பிளேக்கின் அமளி
துமளி எல்லாம் ஓய்ந்த பிறகு, இது
ப�ோன்ற ஏகபட்ட ஐடியாக்களுடன்
1667இல் கேம்ப்ரிட்ஜுக்கு திரும்பவும்
நுழைந்த நியூட்டன்,
முதுகலை
பட்டத்தை வ ா ங் கி அ ங்கேயே
க ணி தப் ப ே ரா சி ரி ய ராக வு ம்
உ ய ர்ந ் தா ர் . பி ன்ன ர் தா ன்
கண்டுபிடித்த “எதிர�ொளிக்கும்”
டெலெஸ் க�ோப் பு க் கு செ ய ல்
விளக்கமளித்து (Demo) அதன் மூலம்
1 6 7 1 இ ல் இ ல ண ்ட ன் ரா ய ல்
ச�ொசை ட் டி க் கு ள் நு ழை யு ம்
தகுதியையும் பெற்றார். இலண்டன்
ராயல் ச�ொசைட்டியில் நுழைவது
என்றால் சாதாரண விஷயம் இல்லை.
இங்கிலாந்து மன்னர் இரண்டாம்
சார்லஸ் உருவாக்கிய உலகின் முதல்
அறிவியல் கழகம் அது. ராயல்
அறிவியல் கழகத்தின் உறுப்பினர்கள்
எல்லாம் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகள்.
இருபத்தி ஒன்பது வயதில் உள்ளே
நுழைந்த நியூட்டனை அவர்கள்
சுலபமாக ஏற்றுக்கொள்வார்களா
எ ன்ன ? இ ரு ப் பி னு ம் அ ய ரா து
உ ழைத்த நி யூ ட்ட ன் , அ டு த்த
ஆ ண ்டே அ தா வ து , 1 6 7 2 - ஆ ம்
ஆண்டு ஒளியியல் (Opticks: Or, A
treatise of the Reflections, Refractions,
Inflections and Colours of Light) பற்றிய
ஆ ரா ய் ச் சி க ட் டு ர ை களை
வெ ளி யி ட்டா ர் . ஆ ன ா ல் சக
விஞ்ஞானிகளிடம் இருந்தே அந்த
பு த்தக த் து க் கு க டு ம் எ தி ர் ப் பு
கிளம்பியது.
ராபர்ட் ஹூக் ஒரு சீனியர்
விஞ்ஞானி, நிறைய துறைகளில்
ஏ ராளமா ன வி ஷ ய ங்களை
கண் டு பி டி த்த வ ர் . அ வ ரு க் கு
நியூட்டனின் ஒளியியல் கருத்துகளில்
உ ட ன்பா டு இ ல்லை . க ரு த் து
வேறுபாடெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை.
நியூட்டன் ஒளியை, “துகள்களால்”
ஆனது என்று ச�ொல்ல, ஹூக், ஒளி
“அலைகளால்” ஆனது என்று தன்
எ தி ர்க்க ரு த்தை ச் ச�ொன்னா ர் .
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ஆனால், “ரெண்டு பேரும் கரெக்டு
தான்டே!” என்று பின்னாளில் வந்த
குவாண்டம் இயங்குவியல் (wave
particle duality) ச�ொல்லும், என்பதை
அப்போது யாரும் ஜ�ோசியம் பார்த்து
ச�ொல்லாததா ல் , இ ரு வ ரு க் கு ம்
நன்றாக முட்டிக்கொண்டது. ஹூக்
ம ட் டு மல்ல , ட ச் சு வி ஞ ்ஞா னி
கி ரி ஸ் டி ய ன் ஹி யூ ஜென்ஸு ம்
இன்னும்
நிறைய பேர், “உமது
க ட் டு ர ை யி ல் ப �ொ ரு ட் கு ற ்ற ம்
உள்ளது” என்று நெற்றிக்கண்ணை
தி ற ந் து
நி யூ ட்ட னி ட ம்
காண் பி த ் தார்கள் . ஆ ன ா ல்

அனைத்து வகை அறிவியல்
கேள்விகளுக்கும் அதனுள்
விடை வைத்திருந்த அந்த
புத்தகம் நியூட்டனுக்கு உலக
அளவில் மிகப்பெரிய
அங்கீகாரத்தை க�ொடுத்தது.
க�ோள்கள் ஏன் நீள்வட்டப்
பாதையில் சூரியனை
சுற்றுகின்றன என்பதை
மட்டுமல்லாது, பிரபஞ்சத்தில்
சுற்றும் அத்தனை
ப�ொருட்களின் அசைவையும்
நிர்ணயித்தது.

நியூட்டன�ோ அவர்களையெல்லாம்
ஒரு ப�ொருட்டாக கூட மதிக்ககாமல்,
ஹூக்கின் குற்றச்சாட்டை மட்டும்
மிகத் தீவிரமாக எதிர்த்து பல்வேறாக
விவாதம் செய்தார், ஏனென்றால்
ஹ ூ க் கு ம் ல ண ்ட ன் ரா ய ல்
ச�ொசைட்டியின் சிறந்த விஞ்ஞானி,
அவரும் ஒளியியல் பற்றி ஆராய்ந்து
ஏத�ோ க�ொஞ்சம் கண்டுபிடித்து
வைத்திருந்தார்.
பின்னால் வந்த மாதங்களில்
எ ப ்போதா வ து எ ங்கே ய ா வ து
பார்த்தால் கூட இருவரும் “கர் புர்”
எ ன் று உ று மி க்கொ ள ்ள , பகை
கன்னாபின்னாவென்று வளர்ந்தது.
நி யூ ட்ட ன் “ ந ா ன் ரா ய ல்
ச�ொசை ட் டி யை
வி ட் டு
வெளியேறிவிடுகிறேன் பார்”, என்று
மிரட்டிய கதையெல்லாம் நடந்தது.
1675-ஆம் ஆண்டு நியூட்டன்
திரும்பவும் ஒளியியல் பற்றி ஒரு
பேப்பரை வெளியிட்டார். வழக்கம்
ப�ோல ஹூக் அதை குறை ச�ொல்ல,
அ து மி க ப ்பெ ரு ம் சூ ட ா ன
விவாதமாக வெடித்தது. ஆனால்
அ த ன் பி ன் ப ரி தாபகரமாக ,
நியூட்டனுக்கு நரம்புச் சிதைவு
ஆகிவிட்டது. அதற்கடுத்த வருடத்தில்
அ வ ரி ன் தா யு ம் இ ற ந் து வி ட ,
நியூட்டன் மேலும் மனபாதிப்புக்கு
ஆளாகி 1678-வரை ப�ொது மக்களின்
கண்களுக்கு படாமல் பதுங்கிக்
க�ொண்டார். மேலும் அறிவார்ந்த
சமூகத்தினரிடம் இருந்தும் விலகி

இருந்தார். ஆனால் யாரால் பதுங்கி
க�ொண்டார�ோ அதே ஹூக்கிடம்
வந்த ஒரு கடிதத்தால் தான், உலக
புகழ் பெற்ற, க�ோள்களின் இயக்கத்தை
பற்றி ஆராயத் த�ொடங்கினார்
நியூட்டன்.
1679-ஆம் ஆண்டு ஹூக்கிடம்
இருந்து வந்த அந்த கடிதத்தில், ''எதிர்
வர்க்கங்களை (inverse squares)
க�ொ ண ்ட ஒ ரு சமன்பா டு ,
க�ோள்களுக்கு இடையே உள்ள
ஈர்ப்பு விசையையும், க�ோள்களின்
சுற்றுப் பாதையின் வடிவத்தையும்
நிர்ணயிக்கும்,'' என்பதாக ச�ொல்லி
இ ரு ந ் தா ர் . இ ந்த ஐ டி ய ாவை
படித்தவுடன், சடாரென்று ப்ளாஷ்
பேக்குக்கு ப�ோன நியூட்டன்,
ஆப்பிள் மரத்தின் கீழே இருந்த
ப�ோது தான் ய�ோசித்து வைத்திருந்த
க ரு த் து க்களை எ ல்லா ம் ,
உபய�ோகப்படுத்தி, அந்த எதிர்
வ ர்க்கங்கள் இ ரு க் கு ம் அ ந்த
சமன்பாட்டை கண் டு பி டி த் து
விட்டார். ஆனால் அதை யாரிடமும்
ச�ொல்லாமல் தானே கமுக்கமாக
வைத்திருந்தார். இது நடந்தது 1680
இல்.

ஆனால், 1684-ஆம் வாக்கில், சக
வி ஞ ்ஞா னி களா ன எ ட் ம் ண் ட்
ஹாலெ மற்றும் க்ரிஸ்டொபெர்
ரென் இவர்களிட்ம் சாவகாசமாக
பேசிக்கொண்டிருந்த ராபெர்ட்
ஹூக், நியூட்டனிடம் ச�ொன்ன
இதே எதிர் வர்க்க சமன்பாட்டை
பற்றி ச�ொன்னார். ''வெறும்
ஐ டி ய ாவை வை த் து க்கொண் டு
எ ன்ன செய்வ து மே ன் ,
அதற்குண்டான கணித சான்று
உ ம் மி ட ம் இ ரு க் கி றதா ' ' எ ன் று
அ வ ர்கள் கேட்க , ஹ ூ க் கி ட ம்
இல்லை..
ஆனால் அதன் பின், நியூட்டனை
சந்தித்த ஹாலெ, இதே கேள்வியை
அவரிடம் கேட்க, நியூட்டன் சரியாக
ப தி ல் அ ளி த் தி ரு க் கி றா ர் . அ து
ம ட் டு மல்லாம ல் தா ன் 1 8
வருடங்களுக்கு முன்பே இதை தான்
கண் டு பி டி த் து வி ட்டதாக வு ம் ,
ஆனால் அதற்குண்டான குறிப்புகள்
தற்போது தன்னிடம் இல்லை என்று
நியூட்டன் ச�ொல்லியிருக்கிறார்.
ஆச்சரியப்பட்ட ஹாலெ, இவரை
த�ொ ட ர் ந் து அ ந்த வேலை யி ல்
ஈடுபடுமாறும், அந்த ஆராய்ச்சி

செ ல வு
மு ழு வ தை யு ம்
மட்டுமல்லாமல், அந்த புத்தகத்தை
வெளியிடும் செலவையும் தானே
ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் ச�ொல்லி
இருக்கிறார். அந்த புத்தகம் தான்
உ ல கப் பு க ழ்
ப ெற ்ற
ப்ரின்சிப்பியா(Principia) அதன் பின்
வந்த வருடங்களில், நியூட்டன் புவி
ஈர்ப்பு விசை மற்றும் வேதியலில்
தன்னை
மு ழு ம ை ய ாக
ஈ டு ப டு த் தி க்கொ ண ்டா ர் . அ து
த�ொடர்ந்து 1687-இல் அவருடைய
ப் ரி ன சி பி ய ா மேத்தமா ட் டி கா
(principia Mathematica) புத்தகமாக
வெ ளி யி ட ப ்பட்ட து . ஆ ன ா ல்
வெளிவந்த வேகத்திலியே ராபர்ட்
ஹூக், நியூட்டன் தன்னுடைய
ஐடியாவை காப்பி அடித்து விட்டார்
என்று புலம்ப, மற்ற விஞ்ஞானிகள்
எல்லாம் அதை நிராகரித்துவிட்டனர்.
காரணம், அவரிடம் அதற்க்குண்டான
எந்த கணித நிரூபணமும் இல்லை.
ப்ரின்சிப்பியாவை (Principia)
ப �ொ று த்த வ ர ை யி ல் அ து
இயற்பியலில் மிக முக்கியப் புத்தகம்.
அ னை த் து வ கை அ றி வி ய ல்
கேள்விகளுக்கும் அதனுள் விடை
வை த் தி ரு ந்த அ ந்த பு த்தக ம்
நி யூ ட்ட னு க் கு உ ல க அ ள வி ல்
மி க ப ்பெ ரி ய அ ங் கீ காரத்தை க்
க�ொடுத்தது. க�ோள்கள் ஏன் நீள்வட்ட
பாதையில் சூரியனை சுற்றுகின்றன
எ ன்பதை ம ட் டு மல்லா து ,
பிரபஞ்சத்தில் சுற்றும் அத்தனை
ப �ொ ரு ட்க ளி ன் அ சைவை யு ம்
நிர்ணயித்தது. மேலும் ஒவ்வொரு
க�ோள்களின் ப�ொருண்மையையும்
(mass), உலகின் துருவப்பகுதிகள் ஏன்
தட்டை ய ாக இ ரு க் கி ன ்ற ன
ப�ோன்றவற்றையும் கண்டுபிடித்து
ச�ொல்லியது. இதன் அடிப்படையில்
உருவான மரபார்ந்த விசையியல்
(classical Mechanics) பின்னாளில்
மனிதர்களின் தலைவிதியையே
மாற்றியது. ராக்கெட் பூமியின் ஈர்ப்பு
விசையை தாண்டி விண்வெளிக்குள்
செல்வ தி ல் ஆ ர ம் பி த் து , கா ர்
விபத்துக்குள் ளானால், வெளி வரும்
காற்றுப்பை (airbag) வரை தற்போது
நாம் உபய�ோகிக்கும் அத்தனை
த�ொழில் நுட்பங்களும், நியூட்டனின்
உபயமே.
(நியூட்டனின் சரித்திரம்
த�ொடரும்)
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நாய் எப்படி
நமது வீட்டு
விலங்கானது?
ஆ

ப்பிரிக்கா நாட்டில் அடர்த்தியான
காங்கோ காட்டிலே அது மழைகாலம். பல
நாட்கள் த�ொடர்ந்து இரவு பகலாக மழை
க�ொட்டியதால் ஆற்றில் நீர் பெருக்கெடுத்து
ஓடியது. விலங்குகள் குளிரில் நடுநடுங்கின.
த ங ்க ளி ன் உ ட லு க் கு தேவை ய ா ன க்
கதகதப்பை ஏற்படுத்திக் க�ொள்ள அவை ஒரு
வழியை தேடின. சிங்க ராஜா அனைத்து
விலங்குகளின் கூட்டத்தையும்அழைத்து
கலந்தால�ோசித்தார்.

“அதை நானும் பார்த்திருக்கிறேன்.
அது ஒரு காட்டு விலங்கு ப�ோல மரம்
விட்டு மரம் பாய முடியும் என்றும்
கேள்விபட்டிருக்கிறேன்” என்று
அழகிய மான் கூறியது.

அ ப ்போ து சி ங்க ம் கூ றி ய து ,
“நெருப்பு என்று ஒன்றைப் பற்றி நான்

தா னு ம் நெ ரு ப ்பைப் ப ற் றி
கேள்விப்பட்டதாகக் காட்டு நாயும்
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கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன. அது
இரண்டு காலால் நிற்கவும் நடக்கவும்
தெரிந்த மனிதர்களிடம் உள்ளதாம்"
என்றது.

ச�ொன்னது. அது சூரியனைப் ப�ோல
சூடாக இருக்கிறதாம். இரண்டு
காலால் நடக்கும் மனிதர்கள் இதை
சம ை ய லு க் கு ப் ப ய ன்ப டு த் து
கிறார்களாம். அது அனைத்துப்
ப�ொருட்களையும் சூடாக வைத்துக்
க�ொள்ளவும் உதவுகிறதாம் என
வியந்தது நாய்.
வண்ணக்கிளி, நெருப்பு சில
சமயங்களில் பூக்களைப் ப�ோல
சிவப்பாக இருக்கும். சில சமயங்களில்
வானவில் ப�ோல மஞ்சள் நிறமாக

நாட்டுப்புறக் கதை
ஆப்பிரிக்கா
மிளிரும்" என்றது. நெருப்பின் பிரகாசமான
வண்ணங்களைப் பற்றி கிளி சலிக்காமல் பேசியது.
சிங்கம் ச�ொன்னது: ''அது எப்படி இருக்கிறது
என்று உங்களில் சிலருக்கு தெரிந்துள்ளது நல்ல
விஷயம் தான். ஆகையினால் உங்களில் ஒருவர்
நெருப்பை கடன் வாங்கி வர வேண்டும். அதை
உணவை சூடாக்கவும் உடம்பை கதகதப்பாக
வைப்பதற்கும் நாம் பயன்படுத்தலாம்."
சிங்கம் விலங்குகளை ஒரு சுற்று உற்றுப்
பார்த்தது. அவைகளில் ஒன்று கூட பேசவில்லை.
“ நெ ரு ப ்பை க் க ட ன் வ ாங்க மானை
அ னு ப ்பவே ண ்டா ம் அ து மி க வு ம்
வெட்கப்படுகின்றது," என்று சிங்கம் கூறியது.
” கி ராம த் தி ற் கு ப �ோ ய் வ ர ஒ ரு நீ ண ்ட
பயணத்தை மேற்கொள்ள கிளிக்கு வலிமை
இல்லை. ஆகையினால் நான் நாயை அனுப்பலாம்
என நினைக்கிறேன்" என்று சிங்கம் கூறியது.
அ னை த் து வி ல ங் கு க ளு ம் அ ம் மு டி வை
வ ரவேற ்ற ன . ந ா யு ம் அ த ற் கு எ தி ர் ப் பு
தெரிவிக்கவில்லை.
“ஓஹ�ோ! ஓஹ�ோ! - அது உடனே ஓலமிட்டது.
ஒரு புறம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் மறுபுறம்
அதற்கு பயம்தான். அது மனிதர்கள் என்கிற
இரண்டுகால் பிறவிகளை இதுவரை நேரில்
பார்த்ததில்லை. நாய் தனது பயணத்தைத்
த�ொடங்கியது. அடுத்து உள்ள கிராமம�ோ வெகு
த�ொலை வி ல் இ ரு ந்த து . ந ா ய் வ ற ண ்ட
சமவெளிகளில் கால் வலிக்க நடந்து கடந்தது.
அடர்ந்த காடுகளின் வழியாக அஞ்சாமல்
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நடந்தது. நீந்தி பல ஆறுகளைக்
க ட ந்த து . மு டி வி ல�ோ மு ட்கள்
நிறைந்த பல புதர்களை தாண்டி
வயல்வெளியை அடைந்தது.
அப்போது இரவாகிவிட்டதால்
நாய் ஓய்வெடுத்துக் க�ொள்ள முடிவு
செய்த து . தி டீ ரெ ன ஒ ரு
வித்தியாசமான சத்தம் கேட்டது.
அது ஒரு புதருக்கு அடியில் சென்று
மறைந்து க�ொண்டு எட்டி பார்த்தது.
ஒரு மனிதன் தன் த�ோள்களில் தான்
வேட்டையாடிய ஒரு மிருகத்தைக்
எ டு த் து சென ்ற வ ா றி ரு ந ் தா ன் .
அத�ோடு தன் கையில் அவன் ஒரு
ஈட்டியும் வைத்திருந்தான்.
“இவனே இரண்டுகால் பிறவியாக
இ ரு க்கவேண் டு ம் , " ந ா ய்
தனக்குத்தானே ச�ொன்னது. “நான்
அ வ னைப் பி ன்தொ ட ர்வே ன் .
அ வ ன் எ ன்னை நெ ரு ப் பு ள ்ள
இ ட த் தி ற் கு
அ ழை த் து ச்
செல்லக்கூடும்" என்று மனதிற்குள்
நினைத்துக்கொண்டே நாய் அந்த
மனிதனைப் பின் த�ொடர்ந்தது.
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கிராமத்தின் மையத்தில் நாய் மிகவும்
பி ரகாசமா ன பி ள ம் பு களை க்
க ண ்ட து . அ தை க ண ்ட வு ட ன்
அதுவே “தீ” என நாய் புரிந்து
க�ொண்டது.
நாய் தூரத்திலிருந்து பார்த்தது.
இப்போது மனிதர்கள் வேட்டையில்
சிக்கிய மிருகத்தை நெருப்பில் வாட்டி
அ ந்த இ றை ச் சி யை சம ை த் து க்
க�ொண்டிருந்தார்கள். இறைச்சியின்
வாசனை வேகமாகக் காற்றில் பரவி
நாயின் மூக்கிற்கு வந்தது. நாய்
நெருப்புக்கு அருகில் உள்ள நிழலை
ந�ோக்கி தாவி நகர்ந்தது.
“ ந ா ன் நெ ரு ப ்பை க் க ட ன்
கேட்கும் ப�ோது, மக்கள் நான்
உண்ணக் க�ொஞ்சம் இறைச்சியும்
எ ன க் கு க�ொ டு க்க ல ாம ் தானே "
எ ன் று ந ா ய்
நி னை த் து க்
க�ொண்டதாலேயே ஆசையுடன்
அவ்வாறு நெருங்கியது.
அப்போது ஒரு நாகப்பாம்பு
சீ ற ்ற த் து ட ன் வெ ளி ப ்ப ட் டு

அக்கும்பலை தாக்க வந்தது. மக்கள்
அதை கவனிக்கவில்லை. அதைப்
பார்த்துவிட்ட நாய�ோ பாம்பை
தடுத்து நிறுத்துவதற்காக பலத்த
குரலில் குரைத்தது, தனது குரைப்பால்
எ ல்ல ோ ரு ம் எ ச ்ச ரி க்கை யு ட ன்
இருக்கும்படியும் அறிவித்தது.
நாய் குரைப்பதை கேட்ட மக்கள்
தமக்கு வரவிருந்த ஆபத்தை உடனே
உணர்ந்தனர். அத�ோடு அவர்கள்
ஆச்சரியமும் பட்டனர். அவர்கள்
ந ா ய் எ தை யு ம் அ ந்நாள் வ ர ை
பார்த்ததேயில்லை. அதனுடைய
குரலையும் கேட்டதில்லை. ஆனால்
அ வ ர்கள் நாக ப ்பாம்பை பற் றி
அறிந்திருந்தனர். அது ஆபத்தானது
என்பது அவர்களுக்கு நன்றாகத்
தெரியும்.
பா ம் பி ட மி ரு ந் து தங்களை க்
காப்பாற்றிய அந்த நாயை அவர்கள்
ந ன் றி ய�ோ டு பார்த ் தார்கள் .
அனைவரின் பார்வையிலும் நன்கு
படும்படி நெருப்பின் வெளிச்சத்தில்
இ ப ்போ து ந ா ய் நி ன ்ற து . அ து

அக்கூட்டத்தின் தலைவனின் கைகளை
நக்கியது. உடனே கிராமத்தின் தலைவர்,
“நான்கு கால்கள் உள்ள இந்த நண்பர்
நம்மை பாதுகாப்பதற்காகவே இன்று
கடவுளால் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்"
என்றார்.
கிராமத்து மக்கள் யாவருமே நாயின்
தை ரி ய த்தை க் கண் டு வி ய ந்ததா ல்
அவர்களும் அந்நாயை வரவேற்றனர்.
அன்றிலிருந்து அவர்கள் அந்த நாயை ஒரு
சக�ோதரனைப் ப�ோல நடத்தினார்கள்.
அதனிடம் மிகவும் அன்பாக இருந்தார்கள்.
நாய் அக் கிராமத்து மக்களைவிட்டு பிரிந்து
கா ட் டி ற் கு செல்ல வி ரு ம்ப வி ல்லை .
அதனால் அது காட்டு விலங்குகளுக்கு
நெருப்பு எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதை
நாளடைவில் மறந்தே விட்டது.
அதனால் தான், இன்றுவரை நாய்கள்
மனிதர�ோடு சேர்ந்து வாழ்கின்றன. அவை
தம து எ ஜ மா ன ரு க் கு வி சு வ ாசமாக
இருக்கின்றன. மனிதர்களான நமக்கு
அவை என்றுமே சிறந்த நண்பர்கள்.
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திரைப்படம் கற்றுத் தரும் பாடம்
நீலன்

ஒ ரு

ந ல்ல தி ரைப்படமென்ப து
இரசிகர்களுக்காக ஏத�ோ ஒரு தகவலை
சுமந்துக் க�ொண்டு வரவேண்டும். மேகத்தை
சுமந்து வந்து மழை ப�ொழியும் வானம் ப�ோல,
சி ற ந ்த சி ந ்தனை க ள ை ப் ப�ொ ழி யு ம்
திரைப்படங்கள் அரிது. உலகமே கண்ணுக்குத்
தெ ரி ய ா த வை ர ஸி ன ா ல் த ன் னி ல ை
மறந்திருக்கும் இச்சூழலில் நமக்கான
நம்பிக்கையை, புத்துணர்ச்சியை தரும் ஒரு
படமாக வெளியாகியிருக்கிறது ‘ராயா அண்ட்
தி லாஸ்ட் டிராகன்’ எனும் அனிமேஷன்
திரைப்படம். டிஸ்னி+ ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடியில்
வெளியாகியிருக்கும் ஹாலிவுட் அனிமேஷன்
படமான இது, எக்கச்சக்க கேள்விகளையும்,
அதற்கான விடையையும் சுமந்துக் க�ொண்டு
வந்திருக்கிறது. ராயா எனும் பெண் ப�ோராளி
நமக்குக் கற்றுத் தரும் பாடம் தான் என்ன?
வ ளமா ன ப ண ்டை ய கா ல
சாம்ரா ஜ் ஜி ய ம் கு மா ண ்ட்ரா .
டி ராகன்க ளு ம் ம னி தர்க ளு ம்
ஒ ற் று ம ை ய ாக வ ள மு ட னு ம் ,
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செழிப்புடனும் வாழ்ந்த காலமது.
ஒரே கண்டமாக இருந்த ப�ோது
டிராகனின் உருவத்தைப் ப�ோலவே
ஒட்டு ம�ொத்த நிலப்பரப்பும் சேர்ந்தே
இருந்தது. திடீரென ட்ரூன் எனும்
க�ொடிய மிருகம் குமாண்ட்ராவை
சீர் குலைக்க வந்தது. அதாவது,
ப ்ளே க் ந�ோ ய் ப �ோன ்ற து எ ன
வைத்துக் க�ொள்ளலாம்.
அந்த ட்ரூம் த�ொட்டுவிட்டுச்
செ ல் லு ம் ம னி தர்கள் கல்லாக
மாறினார்கள். அது கடந்துச் சென்ற
இடங்கள் வறண்டு ப�ோனது. இந்த
ட்ரூனை எதிர்த்து மக்களுக்காகப்
ப�ோராடி அனைத்து டிராகன்களும்
கல்லாகிப் ப�ோனது. இறுதியாக,
எஞ்சிய ஒரே ஒரு டிராகன், ம�ொத்த
சக்தியையும் ஒன்று சேர்த்து மந்திர
வைரக்கல் ஒன்றை உருவாக்கியது.
அதன் மூலம் ட்ரூனை அழித்தது.
அ த�ோ டு , கல்லா கி ப் ப �ோ ன
மனிதர்கள் அனைவருமே மீண்டனர்.

ஆ ன ா ல் , டி ராகன்கள் ம ட் டு ம்
கல்லாகவே இருந்துவிட்டது.
மீண்டுவந்த மக்கள் டிராகன்கள்
இ ல்லையென்றா கி வி ட்டதா ல் ,
டிராகனின் மந்திர வைரக்கல்லுக்காக
சண்டைப் ப�ோட ஆரம்பித்தார்கள்.
ஒற்றுமை குலைந்ததால் குமாண்ட்ரா
ஐந்து கண்டங்களாகப் பிரிந்தது.
ஐ ந் து சாம்ரா ஜ் ஜி ய ங்க ளு ம்
தங்களுக்குள் சண்டைப் ப�ோட்டுக்
க�ொண்டனர். வறட்சி, வஞ்சம்,
சுயநலம் என தீய குணங்களுக்கு
மக்கள் பழக்கப்பட்டனர். இப்படியே,
500 ஆண்டுகள் ஓடிவிட்டது. இது
படத்தின் முன்கதை. இனிதான்,
திரைக்கதை துவங்குகிறது.
கு மா ண ்ட்ராவை மீ ண் டு ம்
ஒன்றுச் சேர்க்க விரும்புகிறார்
ராயாவின் தந்தை பெஞ்சா. ஆனால்,
மக்களின் சுயநலத்தினால் ராயாவின்
சாம்ரா ஜ் ஜி ய த் தி ல் 5 0 0

ஆண்டுகளாகப் பாதுகாக்கப்பட்டு
வ ந்த
டி ராக ன்
க ல்
உடைக்கப்பட்டுவிடுகிறது. க�ொடிய
மிருகம் ட்ரூன் மீண்டும் உயிர்பெற்று
வெ ளி யே வ ரு கி ற து . மீ ண் டு ம்
த�ொட்டவை அனைத்தும் கல்லாக
மாறுகிறது. மனிதர்கள் கல்லாகிப்
ப �ோ ன ார்கள் . க ண ்டங்கள்
வ ற ட் சி யி ல் தத்த ளி க் கி ன ்ற ன .
நிலைமை ம�ோசமாகிப் ப�ோனாலும்
பெஞ்சாவின் மகள் ராயா மட்டும்
தன்னம்பிக்கையை கைவிடவில்லை.
கடைசி டிராகனான சீசு மீண்டும்
திரும்பி வந்தால் மக்களை மீண்டும்
கா ப ்பா ற் றி வி ட ல ா ம் எ ன
நினைக்கிறாள். டிராகன் சீசுவைத்
தேடி பயணத்தைத் துவங்குகிறாள்.
க�ொடிய மிருகம் ட்ரூனின் கண்களில்
சிக்காமல் டிராகன் சீசுவைத் தேடிக்
கண்டுப் பிடித்தாளா ராயா, பழைய
நிலைக்கு மக்கள் மாறினார்களா,
மீண்டும் குமாண்ட்ரா உருவானதா
என்பதே மீதிக்கதை.
தெ ன் கி ழ க் கு ஆ சி ய ா வி ன்
கலாச்சாரத்தை மையமாக் க�ொண்டு
படத்தின் கதை வடிவமைக்கப்
பட்டுள்ளது. ப�ொதுவாக, டிராகன்கள்
என்றாலே நெருப்பைக் கக்கும்
ப ய ங்கரமா ன ஒ ன்றாக ச்
சித்தரிக்கப்படும். அப்படியில்லாமல்
இப்படத்தில் அழகான யுனிகார்னின்
த�ோற்றத்தில் டிராகன்கள் இருக்கிறது.
அனிமேஷனும் அட்டகாசமாக
இருக்கிறது.
இந்தப் படத்தின் நாயகி ராயா.
ராஜ்ஜியங்களின் இடையிலான சுய
ந ல த ் தா ல்
ட் ரூ ன் மீ ண் டு ம்
கிளம்பியதால் யாரையும் நம்பாதவள்.
ஆனால், ட்ரூனை அழிக்க முடியும்,
அனைத்தையும் சரி செய்ய முடியும்
எ ன ஓ டி க் க�ொண் டி ரு ப ்பாள் .
இவளின் நம்பிக்கை படத்தைப்
பா ர் க் கு ம் ந ம் மீ து ம் ப ட ரு ம் .
ராயாவின் செல்லப் பிராணி மிக
அழகு.
கடைசி டிராகன் சீசு, மிகவும்
வெ கு ளி ய ா ன து . ய ா ர ை யு ம்
துன்புறுத்தாத பெண் டிராகன்.
அ ன்பை ம ட் டு மே ப ரி சாக க்
க�ொண்டிருக்கும் இந்த டிராகன்,
இந்த உலகில் வாழ்ந்துவிட்டுச் சென்ற
சிலரை நினைவுப் படுத்துகிறது.

தவறுகள் செய்யாத மனிதர்கள்
இ ல்லை . ஆ ன ா ல் , த வ று க ளி ல்
இ ரு ந் து ந ா ம் க ற் று க் க�ொ ள ்ள
வேண்டும் என்பதை உணர்த்தும்
கதாபாத்திரம் நிமாரி. ராயாவை
ஏமாற்றிய நிமாரி, ஒரு கட்டத்தில்
ராயாவின் நம்பிக்கையைப் பெறும்
இடம் மிரட்டலாக இருக்கும்.
அத�ோடு, படகு ஓனராக வரும்
10 வயது சிறுவன், திருட்டுக் குழந்தை,
அ த ன் கூ ட்டா ளி கள் எ ன
கலாட்டாவுக்கும் குறைவு இல்லை.
ப ட த் தி ன் க்ளைமே க் ஸி ல்
உலத்தையே இருள் சூழ்ந்துவிடும்.
முதல் முறை மக்கள் மட்டுமே
ட் ரூ னி ட மி ரு ந் து வி டு தலைப்
பெற்றனர். ஆனால், ராயாவின்
செயலால் இந்தமுறை டிராகன்களும்
வி டு தலைப் ப ெ று ம் . மீ ண் டு ம்
ஒ ற் று ம ை ய ா ன கு மா ண ்ட்ரா
உருவாகும். நிலத்தில் மக்களும்,
வ ா ன த் தி ல் டி ராகன்க ளு ம்
ஒற்றுமைய�ோடு மகிழ்ந்து திழைக்கும்.
நிஜத்தில் நாம் விரும்பும் காட்சிகள்
திரையில் நீளும். ம�ொத்தத்தில்
ந ல் லு ண ர்வை உ ண ்டா க் கு ம்
திரைப்படம்.
சாதியால், மதத்தால், ம�ொழியால்,
நிறத்தால் , அதிகாரத்தால் இந்த
உலகம் பிரிந்து கிடக்கிறது. ராயாவின்
உ ல கை அ ழி க்க வ ந்த ட் ரூ ன்
ப�ோலத்தான் இவையும். அனைவரும்
சமம். ஒற்றுமை மட்டுமே இருந்தால்
ப �ோ து ம் , அ னைத்தை யு ம்
வென்றெடுக்கலாம் என கற்பித்துச்
செல்கிறது திரைப்படம்.

ட ா ய் ஸ ்ட ோ ரி , அ ல ா தீ ன் ,
ஃப்ரோசன், தி லயன் கிங் மாதிரியான
கம ர் ஷி ய ல் அ னி மே ஷ ன்
படங்களுக்கு மத்தியில் க�ோக�ோ,
ச�ோ ல் & லூ கா மா தி ரி ய ா ன
எதிர்பாராத பல சர்ப்ரைஸ்களையும்
இரசிகர்களுக்கு வழங்கி வருகிறது
டிஸ்னி. அந்த வரிசையில் வானத்தில்
படர்ந்த வானவில்லாக மனதில்
நிறைகிறது ‘ராயா அண்ட் தி லாஸ்ட்
டிராகன்’.
இருள் , அழிவு , நயவஞ்சகம்
நி றைந்ததா இ ந்த பி ரப ஞ ்ச ம் ?
இல்லவே இல்லை. அன்பு, நம்பிக்கை,
ஒற்றுமை நிறைந்தது இந்த உலகம்.
பாதைகள் என்றும் ஒரே சீராக
இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
அ ப ்ப டி ய ா ன அ ழ கி ய ல ா ன
பாதையென ஒன்று கிடையாது.
இடர்கள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த
வாழ்க்கை அழகானது என்பதை
ஒ வ்வ ொ ரு கா ட் சி யி லு ம்
கூறிக்கொண்டிருக்கிறாள் ராயா.
ஆ யு தங்களா ல் ந ம்மை
எதிர்நோக்குபவர்களுக்கு பூக்களைத்
த ரு வ�ோ ம் .
ந ம்மை
விரும்பாதவர்களுக்கு பரிசுகளைத்
தருவ�ோம் என்கிறது கடைசி டிராகன்
சீசு. ஒருவர் மீது நாம் வைக்கும்
ந ம் பி க்கை எ ல்லா நேர த் தி லு ம்
துர�ோகத்தில் முடியாது. அதுமட்டுமே
ஒற்றுமையான வாழ்க்கைக்கான
ஒற்றைத் திறவுக�ோள்.
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புதிர்கள்
1. இந்த மணிக் கணக்குகள் ஒவ்வொன்றின் த�ொடக்கமும் முடிவும் எந்த வகையில் ஒன்றானது? க�ொஞ்சம்
வித்தியாசமாக ய�ோசித்துப் பாருங்கள்.

2. ஒவ்வொரு கட்டத்தில் உள்ள எண் என்பது அதன் கீழ் உள்ள இரு கட்டங்களின் கூட்டுத் த�ொகை.
அப்படியானால் விடுபட்டக் கட்டங்களில் உள்ள எண்கள் யாவை?

3. கேள்விக்குறி உள்ள இடத்தில் என்ன எண் வரும்?

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