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புதிய இந்தியாவிற்ான புத்ாண்டு சவால்ள்!

சிறார் 
குறறவாளிகள்:
யார் ப�ாறுப்பு?

உனக்கு 
நீயய 
ஒளியாய் 
இரு!

ஜனவரி, 2021  1 



2. இந்த இரண்டு படங்களுக்குமான 
பத்து வித்தியாசங்கள் இத்தா...

1. த்தனடடப் பாட்தயில்  
a விலிருநது b இருக்கும் 
இடத்ட்த சசன்றடடவ்தற்கான 
வழி...

புதிர் விடட்கள்

2  ஜனவரி, 2021



Printed and Published by A. Amirtharaj, on behalf of Salesian Publishing Society, 
No. 45, Landons Road, Kilpauk, Chennai-600 010.

Printed at Salesian Institute of Graphic Arts (SIGA), No. 49, Taylors Road, Kilpauk, 
Chennai - 600 010. Editor: A. Amirtharaj.

உள்யளே...

10

14

18

24

30 மந்திரத் தூரிகக
சித்திரக் ககைகள்

உனக்கு நீயய 
ஒளியாய் இரு!

சிறார் குறறவாளிகள்: 
யார் ப�ாறுப்பு?

சிறிைாகு  
ப�ரிைாகு

நாய�ாடிக் ககை

ஒரு லட்சம் 
விடுககைகள்
பகாண� வீடடின் 
்சாவி!
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அன்பு்டன்

ஆ.அமிர்ைராஜ் 
ஆசிரியர்

வாழ்வுக்கு நன்றி நவிலயவாம், நலம் ப�றுயவாம்!
 வென்ை டிெம்பரில் விளரவில் இப்படிததான் நிகழப் வபாகிைது என்று உைகைாவிய வகாரானா வதாறளைப் 

பறறிவயா, ஊரைஙகுகளினிமிததம் ஸ்தம்பிததுப் வபான நம் ொழ்வு பறறிவயா யாராெது ஆரூைம் கூறியிருநதால், அளதத 
துளிகூை யாரும் நம்பியிருகக மாட்வைாம். இநத 2021-இல் நமககான புததாண்டுப் பிைப்பும் கூை ஊரைஙகின் நான்கு 
தடுப்புச் சுெரகளுககுள் தான் நிகழவெண்டும் என்பது காைததின் கட்ைாயம்.

 முன்வபல்ைாம் வெட்ை வெளியில் புைரும் புததாண்ளை ெரவெறக வபருநகரஙகளில் நள்ளிரவிலும் கூட்ைம் 
அளைவமாதும். கும்பைாக இரு ெககர ொகனஙகளில் பைநதொறு, இளைஞரகள் ஆரொரம் வெயெதும், ொளையில் 
வதன்படுவொரிைவமல்ைாம் ஆளெயாய ளகயளெதது புததாண்டு ொழ்ததுககளை கூவியிளைததபடி அெரகள் விளரெதும், 
திடீவரன அநத நடுநிசியிலும் ஆஙகாஙவக வீடுகளில் குதூகைமும் வகாண்ைாட்ைஙகளும் ஆரம்பமாகி விடுெதும் ெகஜமாக 
இருநதது. இவதல்ைாம் இநத ெருைம் ொததியமில்ளை என்ைாகிவிட்ைது.

 வகாவரானா வதாறறிலிருநது எப்படி நம்ளம நாவம பாதுகாததுக வகாள்ெது என்கிை எச்ெரிகளக உணரவு 
ஒருபுைம், அவத வெளை எப்படி இச்சிககைான சூழலிலும் இப்புததாண்ளை அரததமுள்ை விதததில் வதாைஙகுெது என்கிை 
ஆதஙகம் மறுபுைம். இப்பின்னணியில் ராபரட் எம்மான்ஸ் (Robert A Emmons) வபான்ை முககியமான உைவியைாைரகளின் 
கண்டுபிடிப்புகள் உணரததும் பாைம் இதுவெ: இன்ளைய ொழ்களகககு வமறகண்ை எச்ெரிகளக உணரவு மாததிரம் 
வபாதாது. அவதாடு நன்றியுணரவு என்கிை வநரமளையான வநாககுநிளையும் அெசியம். உயிரபிளழததிருககவும் ொழ்வில் 
உயரப் பைககவும் இளெயிரண்டுவம அெசியம். இளெ இரண்டும் ஒரு பைளெயின் இரண்டு இைகளககளைப்வபாை.

 புைச்சூழல் என்னொக இருநதாலும் அது நம் ொழ்வின் உள்ைாரநத அரதததளத குளைதது விை முடியாது. 
அடிப்பளையில் நம் ொழ்வு ஆழ்நத அரததம் உள்ைது. சிறிதும் அபததமானதல்ை. இப்பூவுைகில் எவெைவொ துணிச்ெலுைன் 
ொதிககவும் பட்ைறிவினூைாக ெைரநது பண்பைவுவம நாம் பிைநதுள்வைாம். இததுணிவும் அகெைரச்சியும் தைரவுைாமல் 
வதாைர வெண்டுமானால் நமககு அதிஅததியாெசியமானது நன்றியுணரவு என்கிை நறகுணம்.

 ஆனாலும் நன்றியுணரவு என்பது உைல் உறுப்புகளைப் வபாை பிைப்பிவைவய ொயததுவிடும் ஒன்ைல்ை. நம்ளமச் 
சுறறியுள்ை ெமுதாயம் அளத ெலியுறுததி நமககுக கறறுததருெதும் இல்ளை, தெைாமல் அதளனக களைப்பிடிப்பதும் 
இல்ளை. சுயசிநதளனயுைன் இவவுணரளெ நமககு நாவம ெைரததுக வகாள்ை வெண்டியுள்ைது. பல்வெறு ஆன்மீக 
மரபுகைாலும் முதன்ளமப்படுததப்படும் இம்வமம்பட்ை உணரவின் ஆன்மீக வெரகளை அளையாைம் கண்டு வகாள்ெதும் 
நம் அகெைரச்சிககு உதவும்.

 எெரிைம் இநத நன்றியுணரவு வெயல்படுகிைவதா அெரகளிைம் மகிழ்ச்சியும் மனதவதளிவும் துணிவும் தாவன 
வபருகும். அெரகளில் தன்னம்பிகளகயும் மானிை வநயமும் அபரிமிதமாகக காணப்படும்.

 வெறறிககும் மனநைனுககும் மட்டுமல்ை, உைல்நைனுககும்கூை இநத நன்றியுணரவு ஒரு மாவபரும் உததரொதம் 
என்பது இன்ளைய மருததுெரகளின் கணிப்பு.

 பல்வெறு இைரபாடுகளின் மததியிலும், கைஙகாது, நன்றியுள்ைததுைன் இப்புததாண்ளை ெரவெறவபாம். 
ொதளனகள் பை பளைப்வபாம்.
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இந்தியாவில் 
உள்ள ம�ாத்த 

ம்தாழில் 
முனைவ�ாரில்  
14% வேர் 
மேண்கள.

58%  
மேண ம்தாழில் 
முனைவ�ார்்கள  

20 மு்தல் 
30 �யதில் 
ம்தாழினைத 
ம்தாடங்கு 
கின்றைர்.

25%  
மேண்கள 
25 �யன்த 

அனட�்தற்கு 
முனவே ்தங்்கள 
ம்தாழினைத 
ம்தாடங்கி 

விடுகின்றைர்.

71% 
மேண்கள  

5 அல்ைது அ்தற்கும் 
குன்ற�ாை 
நேர்்கன்ளவய 
ம்தாழிலில் 
ேயனேடுதது 
கின்றைர்.

73% வேர்  
ஒரு நிதியாணடில் 
ரூ.10,00,000 �னை 

�ரு�ாய் ம்தாடர்ோை 
அறிகன்கனயச்  

ச�ர்ப்பிக 
கின்றைர்.

்கார்ப்ேவைட் 
மூத்த நிர்�ா்க 
ே்தவி்களில் 
இருககும் 
மேண்கள

30% 

மக்கள் பைாககயில ப�ணகள்!

1991

2001

2011

48.09%

48.26%

48.52%

உை்க்ளாவிய 
சைாசரினய விட 
இந்தியாவில் மூத்த 
நிர்�ா்க ே்தவியில் 
உள்ள மேண்கள 

24%

ஸடாணட்-அப் இந்தியா SC/
ST �ற்றும் மேண ம்தாழில் 
முனைவ�ாருககு �ழங்கும் 

�ங்கிக ்கடன 

10 லட்சம் முதல் 1 க�ோடி வரை

ப�ண பைாழில முகனயவார்கள்!
ஆ

ண

ம
ே
ண 58.5 

ைட்சம்

8.
05
 

ை
ட்ச

ம்

 மேங்்களூர்
 மடல்லி
 மசனனை
 மும்னே
 னை்தைாோத

5
�ாப்

நகரஙகள்!

ஜதாகுபபு: ஆகரான்
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ஒரு புதிய ஆண்டு, புதிய 
நம்பிக்கைகைளுடன் பிறந்திருக 
கின்றது. மறற ஆண்டுகை்ைவிட 
இந்்த ஆண்டின் மீதுளை நமது 
எதிர்ப்பார்பபு மிகைவும் ்தனித்துவ 
மபானது. கைபாரணம் ககைபாவிட் 19 எனும் 
ப ் ரு ந் ப்த பா ற றி ன்  க கை பா ர 
்தபாண்டவத்தில் இருந்து விலகி 
வந்திருககிகறபாம். எனகவ இந்்த 
ஆண்டு அதுக்பால  எதுவும் 
ஏற்ட்டுவிடபாமல் எல்லபாம் நலமபாகை 
ந ட க கை க வ ண் டு ம்  எ ன் கி ற 
எதிர்ப்பார்பபும் நம்பிக்கையும் 
நமது புத்்தபாண்டு வபாழ்த்துகைளில் 
கநபாககி நிற்்்த கைபாண முடிகின்றது. 
இந்்த புதிய ஆண்டு ் ல சவபால்கை்ை 
நம்முன் நிறுத்தியிருககின்றது. 
ச வ பா ல் கை ் ை  ந பா ம்  ச ரி வ ர 
எதிரபகைபாளவதின் மூலம்்தபான் நமது 

எதிரகைபாலத்்்த மகிழ்ச்சியுடன் 
எதிரபகைபாளை முடியும்.

மு்தலபாவது சவபால் இந்திய 
ப்பாருைபா்தபாரம் .  கைடந்்த ்ல 
வருடங கைை பா கை கவ  க ்த ய் ந் து 
க்பாய்பகைபாண்டிருந்்த இந்திய 
ப்பாருைபா்தபாரம் பசன்ற ஆண்டு 
மிகை்பப்ரிய அடி்ய சந்தித்்தது. 
ப ்ரு ந்ப்த பா றறு  கை பா ரணமபா கை 
அறிவிககை்ப்ட்ட ப்பாதுமுடககைம் 
இந்தியபாவின் ப்தபாழில் வைரச்சி்ய 
முடககி்ப  க் பாட்டுவிட்டது . 
கிட்டத்்தட்ட 10 மபா்தஙகைளுககு 
கமலபாகை முடஙகிக கிடந்்த ப்தபாழில் 
து்ற மிகை்பப்ரிய ப்பாருைபா்தபார 
மந்்தத்்்தத் க்தபாறறுவித்துளைது. 
நமது GDP என்்து ---- ச்தவீ்த 
அைவிறகு சரிந்துவிட்டது. இ்தறகு 
மு ந் ்்த ய  ஆ ண் டு கை ளி ல் 

எ டு க கை ்ப ் ட் ட  ்த வ ற பா ன 
ப்பாருைபா்தபார  முடிவுகைைபால் 
்தளைபாடிக பகைபாண்டிருந்்த இந்திய 
ப்பாருைபா்தபாரம் ப்பாது முடககைத் 
்தபால் கமலும் சீரகு்லந்துவிட்டது. 
்ல லட்சககைணககைபான ப்தபாழிலபாைர 
கைள ்தஙகைள கவ்லவபாய்்ப்் 
இழந்துள ைனர. ் ல லட்சககைணக 
கைபான குறுந்ப்தபாழில்கைள சிறு 
ப்தபாழில்கைள மூட்ப்ட்டுளைன. ் ல 
லட்சம் குடும்்ஙகைள வீதிககு 
வந்துவிட்டன. கவ்லயின்்ம 
கைபாரணமபாகை ்ல ககைபாடி பவளி 
மபாநில ப்தபாழிலபாைரகைள ்ல்கவறு 
துயரஙகைளுககு மத்தியில் ்தஙகைள 
பசபாந்்த மபாநிலஙகைளுககு பசன்ற 
கைபாட்சிகைபைல்லபாம் நபாம் பசன்ற 
ஆண்டு ் பாரககை கநரந்்தது.

இந்திய ப்தபாழில் து்ற்ய 

புதிய இந்தியாவிற்ான  
புத்ாண்டு சவால்ள்!

சுயரஷ் �ால
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ஊககுவித்து அ்தறகு புத்துணரவு 
ஊட்ட கவண்டிய ஒரு க்த்வ 
உளைது. ஆனபால் ்தறக்பாது ஆளும் 
மத்திய அரசு ்தனது ப்பாருைபா்தபார 
க்தபால்விகைளுககு ககைபாவிட் 19 கமல் 
்ழி சுமத்துகின்றது. ்ல ககைபாடி 
க்ரகைளின் ஆ்தபாரமபாகை விைஙகும் 
ப்தபாழில் வைரச்சி்ய கைவனத்தில் 
எடுககைபாமல் கைபார்ப்கரட்டுகைளின் 
வைரச்சிககைபான திட்டஙகைளில் 
மட்டுகம ்தனது ்பார்வ்ய 
பசலுத்தி வருகின்றது. இத்்த்கைய 
அ ணு கு மு ் ற  இ ந் தி ய 
ப் பாருைபா்த பா ர த்்்த  கமலும் 
சி்்தத்து சின்னபாபின்னபாமபாகிவிடும் 
என ப்பாருைபா்தபார வல்லுநரகைள 
எச்சரித்துளைனர .  இவற்ற 
கைணககில் எடுத்துகபகைபாண்டு 
ப்பாருைபா்தபார மபாறறஙகை்ை 
கமறபகைபாளை கவண்டும். இந்்த 
அரசு  அ்்த பசய்யபாவிடில் 
எதிரகைட்சிகைளும் பிற அ்ம்பபுகைளும் 
அரசிறகு அழுத்்தத்்்தக பகைபாடுத்து 
அ்்த சரியபான ப்பாருைபா்தபார 
்பா்்தயில் நடத்்தகவண்டும் . 
்ணவீககைத்்்த கைட்டு்ப்டுத்்த 
கவண்டும். குறி்ப்பாகை புதிய கவ்ல 
வபாய்்பபுகை்ை உருவபாககைகவண்டும். 
ஏறகைனகவ கவ்ல வபாய்்ப்றறவர 
கைள, ்தஙகைள ்தகுதிககு கு்றந்்த 
கவ்லகைளில் இரு்ப்்தபால் ்தஙகைள 
கவ்லககு ஏறற ஊதியம் ப்றபாமல் 
இரு்ப்வரகைளின் ச்தவீ்தம் என்்து 
அதிகைரித்து வருகின்றது. இந்தியபா 
க்பான்ற இ்ைஞரகைள அதிகைமபாகை 
ப கை பா ண் ட  ந பா ட் டி ல் 
கவ்லவபாய்்பபின்்ம என்்து ஒரு 
பகைபாடிய சபா்ம். பசன்ற ஆண்டு 
மட்டும்  இந்தியபாவில் கவ்லயிழந்்த 
வரகைள 1 ககைபாடிகய 80 லட்சம் க்ர. 

்பாதி்பபுகைள இந்தியபா்வயும் 
்பாதிககின்றன. ஆனபால் அ்வ 
உலகின் முன்கனறிய கமறகு 
நபாடுகை்ை்ப ்பாதி்ப்்்த விட 
இந்தியபா க்பான்ற வைரும் நபாடுகை்ை 
்பாதி்ப்து அதிகைமபாகை உளைது.

இவறறில் முககியமபானது ் ருவ 
நி்ல மபாறறம் அல்லது புவி 
ப வ ்ப ் ம ் ட ்த ல் .  இ ்த ற கு 
அடி்ப்்ட கைபாரணமபாகை கமறகு 
நபாடுகைகை இருந்்தபாலும் அ்தன் 
கமபாசமபான வி்ைகை்ை இந்தியபா 
க ் பா ன் ற  ந பா டு கை ளி ல்  ்த ன் 
கை பாணமுடிகின்றது .  புவியின் 
பவ்ப்ம் உயரவது உலகின் ்ல 
இடஙகைள ்தண்ணீருககுள மூழ்கை 
்வ்ப்து ஒருபுறமிருககை, இ்தன் 
கைபாரணமபாகை உருவபாகும் கைடும் 
வறட்சி, புயல் க்பான்ற இயற்கை 
க்ரிடரகைள கைடும் பவளைம் 
க்பான்ற்வ இவறறிறகைபான சரியபான 
உள கைட்டும பான  வ ச தி கைளும் 
்பாதுகைபா்பபு ஏற்பாடுகைளும் இல்லபா்த 
நபாடுகைளில் ்ல க்ரழிவுகை்ை 
உ ரு வ பா க கி  வி டு கி ன் ற து . 
அண்்மயில் ஏற்ட்ட இரு 
புயல்கைளில் ்தமிழகைத்தின் ்ல 
்குதிகைளில் ஏற்ட்ட பவளை நீர 
அ ் பா ய த் ்்த  நி ் ன வி ல் 
ப கை பாளளுஙகைள .  இது  ்தவி ர 
அதிகைரிககும் பவ்ப்மபானது நமது 
உற்த்தித் திற்ன பவகுவபாகை 
கு் ற த்து  விடுகின்றது  என 
மதி்பபிட்ப்ட்டுளைது.

வ று ் ம ,  க வ ் ல யி ன் ்ம 
க்பான்ற்வ இந்தியபாவின் கவறு 
்ல சமூகை்ப பிரச்்னகைளுககும் 
அடித்்தைமபாகை அ்மகின்றது. 
இந்தியபா  இந்்த  ஆண்டு மிகை 
முககியமபாகை கைவனத்தில் எடுத்து 
சமபாளிககைகவண்டிய சவபால் இது.

ச ரி ய பான  ப ் பா ருை பா ்த பா ர 
நடவடிக்கைகைள எடுத்்தபாலுகம 
இந்தியபாவின் ப்பாருைபா்தபாரம் 
மந்்தம் என்்து விலகி அது ் ்ழய 
நி்லககு திரும்்கவ இன்னும் சில 
ஆண்டுகைள ஆகும் என நிபுணரகைள 
கை ணி க கி ன் ற ன ர .  எ ன க வ 
ப்பாருைபா்தபார விரயஙகை்ைத் 
்தவிரத்து கைபார்ப்கரட் நலன்கை்ை 
உ்தறிவிட்டு நீடித்்த நி்லயபான 
வைரச்சிககைபான்ப ப்பாருைபா்தபாரக 
ப கை பா ள ்கை கை ் ை  இ ந் தி ய பா 
க ம ற பகை பா ள ை  க வ ண் டு ம் . 
அ்பக்பாது்தபான் உலகின் 130 ககைபாடி 
ம க கைள  ப ்த பா் கை  ப கை பாண்ட 
இந்தியரகைள அ்னவரும் ் யன்ப்ற 
முடியும்.

அடுத்்த சவபால் சுறறுச்சூழல். 
ப்பாருைபா்தபாரத்்்த்ப க்பாலகவ 
சுறறுச்சூழல் பிரச்்னகைளும் 
இந்தியபாவினு்டயது மட்டுமல்ல. 
உலகை ப்பாருைபா்தபார பநருககைடிகைள 
இந்தியபா்வயும் ்பாதி்ப்து க்பால 
உ ல கை ை பா வி ய  சு ற று ச் சூ ழ ல் 
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இது உைகைைபாவிய பிரச்்னயின் 
பவளி்ப்பாடு என்றபால் இந்திய 
அ ர சி ன்  சு ற று ச் சூ ழ ல் 
பகைபாள்கைகைளும் ந்டமு்றகைளும் 
சுறறுச்சூழல் வைரச்சிககு ஏதுவபாகை 
இல்்ல .  மககைள நல்னயும் 
சுறறுச்சூழல் ்பாதி்பபுகை்ையும் 
ஓரஙகைட்டிவிட்டு கைபார்ப்கரட்டு 
கைளின் நலன்கைளுககைபாகை அழிககை்ப 
்டும் கவ்லகைள, வி்ைநிலஙகைளில் 
க ் பா ட ்ப ் டு ம்  ச பா ் ல கை ள 
அனுமதிககை்ப்டும்  ப்த பாழிற 
ச பா ் ல கை ள ,  கை ட் ட ்ப ் டு ம் 
கைட்டிடஙகைள நமது சுறறுச்சூழலுககு 
ப்ரும் அச்சுறுத்்தலபாகை உளைது. 
இயற்கையின் ஒரு ்குதி நபாம், 
இயற்கை ் பாதுகைபாககை்ப்ட்டபால்்தபான் 
நபாம் நபாமபாகை இருககைமுடியும் என்கிற 
அ டி ்ப ் ் ட  வி ஷ ய த் ்்த 
மறந்துவிட்டு பசயல்்டுகின்கறபாம். 
நமககைபாகைத்்தபான் இயற்கை உளைது 
எ னு ம்  க ந பா க கி ல்  ந பா ம் 
பசயல்்டும்க்பாது இயற்கைகய 
நமககு எதிரியபாகிவிடுகின்றது. 
இன்று இந்தியபாவில்  கை பா றறு 
ம பா சின பா ல்  ஆண்டுக ்த பா று ம் 
இற்ப்வரகைளின் எண்ணிக்கை 
அதிகைரித்து வருகிறது . கைபாறறு 
மபாசினபால் படல்லி க்பான்ற 
மபாநகைரஙகைளில் சபா்லகைளில் 
வபாகைனஙகை்ைக கூட ஓட்டமுடியபா்த 
நி்ல .  இ்ப்டி இலவசமபாகை 
அ்ரிமி்தமபாகை கி்டத்்த தூயக 
கைபாறறு, ்தண்ணீர க்பான்றவற்ற 
கூட நபாம் இழந்து வருகின்கறபாம். 
நமது கைண்மூடித்்தனமபான வபாழ்க்கை 
மு்றகைளினபால் இந்தியபாவின் 
்ச்்ச்ப ்ர்பபு என்்து கு்றந்து 
வருகின்றது. இயற்கை கைபாடுகைளின் 
அைவு சுருஙகி  வருகின்றது . 
ஆண்டுக்தபாறும் ் ல உயிரினஙகைளும் 

்தபாவரஙகைளும் அருகி வருகின்றன. 
்ல நதிகைள அழிந்து விட்டன. 
்தமிழகைத்தில் பநபாய்யல் க்பான்ற 
நதிகைள  ச பாயக  கைழிவுகைைபால் 
விஷமபாகிவிட்டன.

சுறறுச்சூழல் மீது நமது அககை்ற 
குவிககை்ப்டகவண்டும். குறி்ப்பாகை 
புதிய ்த்லமு்ற இ்ைஞரகைள, 
இ வ் வி ஷ ய த் தி ல் 
ஏகனபா்தபாகனபாபவன்று இருந்துவிட 
முடியபாது. சுறறுச்சூழல் நலனில்்தபான் 
அ வ ர கை ை து  எ தி ர கை பா ல க ம 
அடஙகியிருககின்றது. சுறறுச்சூழல் 
பிரச்்னகைளில் அவரகைள கைவனம் 
பசலுத்்தகவண்டும் .  அரசின் 
சு ற று ச் சூ ழ ல்  வி க ர பா ்த 
முன்பனடு்பபுகை்ை கைண்டிககை 
கவண்டும். ்தஙகைள வபாழ்க்கையில் 
சுறறுச்சூழல் குறித்்த விழு்பபுணர 
வுடன் வபாழ கவண்டும்.

அடுத்து நம் முன் நிறகும் ப்ரிய 
சவ பால்  ப் பாது  சு கை பா ்த பா ர ம் . 
இந்தியபாவின் ப்பாதுச் சுகைபா்தபாரச் 
சூ ழ ல்  எ ன் ் து  மி கை வு ம் 
கைவ்லயளி்ப்்தபாகைகவ உளைது. 

இ ந் தி ய பா  க ் பா ன் ற ப வ பா ரு 
மி கை ்ப ப் ரி ய  ந பா ட்டி ற கை பான 
க்பாதுமபான மருத்துவக கைட்ட்ம்பபு 
கைள நம்மி்டகய இல்்ல என்்்்த 
பவட்கைத்துடன் ஏறறுகபகைபாளை்தபான் 
கவண்டும். ்தமிழகைம் க்பான்ற ஒரு 
சில மபாநிலஙகைளின் மருத்துவ 
கைட்ட்ம்பபு, ப்பாது சுகைபா்தபார 
அ ் ம ்ப பு கை ள  ஓ ர ை வு க கு 
கமம்்ட்ட்வயபாகை இருககைலபாம். 
ஆனபால் அது அ்னத்து மககைளும் 
அ னு ் வி க கு ம்  வி ்த த் தி ல் 
இ ரு க கி ன் ற ்த பா  எ ன் ் து 
ககைளவிகுறி்தபான். உலகின் பமபாத்்த 
பி ர ச வ  இ ற ்ப பு கை ளி ல்  1 1 . 9 
இந்தியபாவில்்தபான் ஏற்டுகின்றது. 
உலகை குழந்்்த இற்பபுகைளில் 18 
ச்தவீ்தம் இஙகு்தபான் நிகைழ்கின்றது. 
இ து  உ ல கி க ல க ய  அ தி கை 
எண்ணிக்கையபாகும். இந்தியரகைளில் 
ப்ரும்்பாலபாகனபார படஙகு 
உ ட் ் ட  ் ல் கவ று  க ந பா ய் 
ப்தபாறறுகைளுககு ஆைபாகின்றனர. 
க ந பா ய்  ப ்த பா ற று கை ் ை 
கைட்டு்ப்டுத்தியும் அகைறறவும் 
உடனடியபான நடவடிக்கைகைள 
க்த்வ்ப்டுகின்றன. ஆனபால் 
ப்ரும்்பாலபான ஏ்ழகைளுககும் 
கி ர பா ம ்ப பு ற  ம க கை ளு க கு ம் 
இவ்வசதிகைள க்பாதிய கநரத்தில் 
கி ் ட ்ப ் தி ல் ்ல .  உ ரி ய 
மருந்துகை்ையும் அவரகைைபால் 
வி ் ல ப கை பா டு த் து  வ பா ங கி 
உ்கயபாகை்ப்டுத்்த முடிவதில்்ல.

இ்தன் கைபாரணமபாகை சமூகைத்தில் 
ஒட்டுபமபாத்்த உற்த்தித் திறன் 
கவகைமபாகை ்பாதிககின்றது. மககைள 
ஆகரபாககியமறறு இருககும்க்பாது 
அ து  க வ று  ் ல் கவ று 
பிரச்ச்னகைளுககு வழி வகுககின்றது. 
்பாதுகைபா்ப்பான கைழிவ்றகைள 
சுத்்தமபான குடிநீர சுகைபா்தபாரமபான 
சூழல் க்பான்ற்வகை்ை கூட 
ப ் ரு ம் ் பா ல பா ன  க ந பா ய் ்ப 
்ரவல்கை்ைத் ்தடுத்துவிடக கூடும். 
ஆனபால் சு்தந்திர்டந்து இவ்வைவு 
கைபாலம் ஆன்பபின்பும் நம்மபால் இந்்த 
எளிய குறிகககைபாளகை்ை கூட 
அ்டய முடியவில்்ல.

முன்பன்பக்பா்்தயும் விட 
க கை பா வி ட்  1 9  க ் பா ன் ற 
ப்ருந்ப்தபாறறுகைள ஏற்டககூடிய 
கைபாலகைட்டத்தில் நபாம் வபாழ்ந்து 
பகைபாண்டிருககின்கறபாம். எனகவ 
ப்பாதுச் சுகைபா்தபாரமும் க்பாதுமபான 

இன்று இந்தியாவில 
காறறு மாசினால 
ஆணடுயைாறும் 
இறப்�வர்களின் 
எணணிக்கக 

அதிகரித்து வருகிறது. 
காறறு மாசினால ப�லலி 
ய�ான்ற மாநகரஙகளில 

்சாகலகளில 
வாகனஙககளேக் கூ� 
ஓட�முடியாை நிகல.
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மருத்துவக கைட்ட்ம்பபுகைளும் 
மு ன் பன ்ப க் பா ் ்த யு ம்  வி ட 
இ்பக்பாது அதிகை முககியத்துவம் 
பகைபாண்ட்வயபாகை உளைன. இ்தறகு 
நீண்ட  கை பா ல  திட்டங கைளும் 
க்பாதுமபான நிதி ஒதுககீடும்  க்த்வ. 
சரியபான மு்றயில் திட்டஙகை்ை 
ப ச ய ல் ் டு த் து ம்  நி ர வ பா கை 
அ்ம்பபுகைளும் க்த்வ. இந்்த 
ஆண்டு நமது நபாடு மிகை முககியமபாகை 
கைவனம் பசலுத்்த கவண்டிய து்ற 
இது. குறி்ப்பாகை ககைபாவிட் 19 ்தடு்பபூசி 
விநிகயபாகைம் சரியபான மு்றயில் 
நபாடு முழுவதிறகும் உரிய கைபாலத்தில் 
பசல்வ்தறகு இந்்த கைட்ட்ம்பபுகைள 
மிகைவும் அவசியம்.

அடுத்து கைவனம் பசலுத்்த 
கவண்டிய ஒரு சவபால் இந்தியபாவின் 
கைல்வி. அ்னவருககும் அடி்ப்்ட 
் ள ளி க  கை ல் வி  இ ல வ ச ம் 
என்றக்பாதும் அது எத்்த்கைய 
கைல்வியபாகை  உளைது என்்து 
ககைளவிககுறி்தபான். இனி எதிரவரும் 
புத்்தபாண்டுகைளிலும் ஏறகைனகவ 
கு றி ்ப பிட்டது க ் பா ல்  அதி கை 
இ்ைஞரகை்ைக பகைபாண்ட நபாடு 
இந்தியபாவில்்தபான் இருககும். ஓர 
ஆய்வின்்டி 2030-ல் இந்தியபாவில் 
அ தி கை  எ ண் ணி க ்கை யி ல் 
இரு்ப்வரகைளின் வயது 3.1 இது 
சீனபாவில் 42. இந்தியபா வருடத்திறகு 
ஒன்றிலிருந்து ஒன்ற்ர ககைபாடி 
உ்ழககும் வயது இ்ைஞரகை்ை 
அடுத்துவரும் புத்்தபாண்டுகைளுககு 
உருவபாககிகபகைபாண்பட இருககும் 
என்கிறது அந்்த ஆய்வு.

இந்்த இ்ைஞரகைள சரியபான 
கவ்லவபாய்்ப்்  ப்றுவது 
என்்து அடி்ப்்டயில் அவரகைள 

ப்றும் கைல்வி்ய பகைபாண்டு்தபான் 
அ்மகின்றது. இனி எதிரவரும் 
கை பா ல ங கை ளி ல்  மு ் ற ச பா ர பா 
ப்தபாழில்கைளில் கவ்லவபாய்்பபு 
என்்து 80 ச்தவீ்தமபாகைவும் மு்ற 
சபார ப்தபாழில்கைளில் 20 ச்தவீ்தமபாகை 
இரு ககுபமன்றும்  கைணிககை ்ப 
்ட்டுளைது. புது்ப புது து்றகைளில் 
்த ங கை ள  ் ் ட ்ப ் பா ற ற ் ல 
்யன்்டுத்தி கவ்லவபாய்்பபுகை்ை 
உருவபாககிக பகைபாண்ட்தறகு அதிகை 
சபாத்தியக கூறுகைள ஏற்டும். நமது 
கைல்வி மு்றயபானது மபாணவரகைளின் 
சுய சிந்்த்ன்யயும் ் ்ட்ப்பாறற 
்லயும் ்தன்னம்பிக்கை்யயும் 
பமபாழியறி்வயும் வைர்ப்்தபாகை 
இ ரு க கை க வ ண் டு ம் .  ப வ று ம் 
்ட்டஙகைள என்்ன இனி கவ்ல 
வபாய்்பபுகைளுககு உ்தவபாது. ப்தபாழில் 
திறன்கை்ை வைரககும் கைல்விகய 
க்த்வ. கைடந்்த ஆண்டு ககைபாவிட் 

சூழலில்  மூட்ப்ட்ட  கைல்வி 
நி்லயஙகைள இந்்த ஆண்டு்தபான் 
ப ச ய ல் ் ட த்  ப ்த பா ட ங கு ம் . 
ஆன்்லன் வகு்பபுகைள இந்தியபா்வ 
ப்பாறுத்்த அைவில் அ்தறகைபான 
கைட்டுமபான வசதிகைள இன்்மயபால் 
பவறறிகைரமபாகை பசயல்்டவில்்ல. 
வி்ைவு எல்கலபா்ரயும் ்பாஸ் 
பசய்வது க்தர்வ எளி்மயபாககுவது 
க ் பா ன் ற  ் ல  மு டி வு கை ள 
எடு க கை ்ப ்டுகின்றன .  கை ல்வி 
நி்லயஙகைளுககு கிட்டத்்தட்ட 
ஓரபாண்டு கைபாலம் பசல்லபாமல் 
விட்ட்்த ஈடுகைட்ட ்யனுளை 
மு்றகைள பின்்றற்ப்ட கவண்டும்.

அண்்ம கைபாலமபாகை கைல்வி்ய 
்தனியபாரமய்ப்டுத்தும் க்பாககும் 
ஒரு சிலருககு மட்டுகம உயரகைல்வி 
என்ற க்பாககும் மத்திய அரசினபால் 
்கையபாை்ப்டுகின்றது. இந்தியபா 
க்பான்றப்தபாரு நபாட்டில் திறன்மிககை 
ககைபாடிககைணககைபான இ்ைஞரகைள 
உயரகைல்வி வபாய்்பபு ப்றுவ்்த இது 
்தடுத்துவிடும். அடுத்து கைல்வியின் 
்ன்முகைத் ்தன்்ம குறு்ப்ட்டு 
ஒற்றத் ்தன்்ம பகைபாண்ட்தபாகை 
மபாறற்ப்டுகின்றது. இந்்த க்பாககும் 
கைண்டி்ப ் பா கை  கை ்ை ய ்ப ்ட 
கவண்டும்.

இ்வத் ்தவிர வகு்பபுவபா்தம், 
ம்தவபா்தம் அரசு வன்மு்ற ் ன்்ம 
கைல பா ச் ச பா ர த்தி றகு  எதி ர பான 
க்பாககுகைள, விளிம்புநி்ல மறறும் 
சிறு்பான்்மயினர மீ்தபான நூ்தன 
ஒடுககுமு்றகைள ஆஙகைபாஙககை 
்த்லபயடுககும். தீவிரவபா்தம், 
பு்றயபாடி்ப க்பான ஊழல் . 
ப்ருகிவரும் ஏ்ழ ்ணககைபாரர 
இ்டபவளி, நகைர ்மய வைரச்சி 
விவச பாயத்்்த  கை பா ர ்ப் க ரட் 
ம ய ம பா க கை ல்  எ ன  ந ம் மு ன் 
கைபாத்திருககும் சவபால்கைள ஏரபாைம்.

ஒரு ஜனநபாயகை அ்ம்பபில் 
மபாறறஙகைள மககைள திரளிடமிருந்க்த 
உருவபாகி வருகின்றன. மககைள 
விழி்பபுடன் இருககும் க்பாது்தபான் 
ம பா ற ற ம்  கு றி த் ்த  சி ந் ்த ்ன 
சபாத்திய்ப்டும். நமது நிகைழ்கைபாலமும் 
எ தி ர கை பா ல மு ம்  ந ல ம பா கை 
இருககைகவண்டுபமனில் இந்்த 
சவபால்கை்ை சரியபான மு்றயில் 
சந்தித்க்த ஆகை கவண்டும். சவபால்கைள 
மிகுந்்த இந்்த புத்்தபாண்்ட சரியபான 
புரி்தலுடன் சந்தி்பக்பாம். ப்தபாழில்.

இந்தியா ய�ான்றபைாரு 
நாடடில திறன்மிக்க 
யகாடிக்கணக்கான 

இகளேஞர்கள் 
உயர்கலவி வாய்ப்பு 
ப�றுவகை இது 

ைடுத்துவிடும். அடுத்து 
கலவியின் �ன்முகத் 
ைன்கம குறுப்�டடு 
ஒறகறத் ைன்கம 
பகாண�ைாக 

மாறறப்�டுகின்றது. 
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அ்மதிககு எதிரபான்தபாகை 
மனி்த சமூகைம் மபாறிவிட்டக்தபா 
என்்து ்தபான் சம கைபாலத்தின் மிகை்ப 
ப்ரிய அச்சம். நம் பசயல்்பாடுகைள 
எ ல் ல பா க ம  எ ்ப க் பா து ம் 
்ர்ர்ப்்யும் அலற்லயும் கூட்ட 
ப ந ரி சலின்  திணற்லயு க ம 
்தன்்மகைைபாகைக பகைபாண்டிருக 
கின்றன .  இந்்த  கை பாலகைட்டம் 
அ்மதிககும்  ்தனி்மககும் 
எதிரபான்தபாகை உருபவடுத்துவிட்டது. 
சமூ கை  ஊடகைங கைள  வழி க ய 
எ்பக்பாதும் நபாம் பமய்நிகைர கூட்ட 
பநரிசலில் சிககித் ்தவிககிகறபாம். ஒரு 
மனி்தகரபா குழந்்்தகயபா கூட 
இரண்டு நிமிடஙகைள அ்மதியபாகை 
இருந்்தபால் ஏக்தபா சரியில்்ல 
எ ன் ் ்த பா கை  ் ்த ட் ட த் ்்த த் 
க்தபாறறுவிககிறது. பசல்க்பான்கைளின் 
வழிகய ப்தபா்லககைபாட்சிகைளின் 
வழிகய, கைணினி வழிகய ஒரு நபாளில் 
ஆயிரத்ப்தட்டு பிரச்ச்னகை்ை 
கைட்டிக பகைபாண்டு உருளும் நபாம் 
அந்்த புறவய்ப்ட்ட ்யணத்தில் 
க்பா்்தயுறறு அ்்தகய மீண்டும் 
மீண்டும் பசய்கிகறபாம் .  அந்்த 
ஆயிரத்ப்தட்டு பிரச்ச்னகைளில் 
நமது மூ்ையும் மனமும் உடலும் 
எவ்வைவு அவதியுறுகிறது என்்்்த 
நபாம் கைண்டுணரவில்்ல. மன 

அழுத்்தம், ்தறபகைபா்ல உணரவு, 
ககைபா்ம், துககைம், ்யம், ்கையறு 
நி்ல க்பான்ற மி்கை உணரச்சிகைைபால் 
மனி்த சமூகைம் அ்லகைழிககை்ப 
்டுவ்தன் முககியக கைபாரணம் என்ன 
ப்தரியுமபா? அகைவழி்ப ் யணத்்்தத் 
ப்தபா்லத்்தக்த! 

எத்்த்ன க்ரபால் ஒரு ்த்து 
நிமிடம் எந்்த கவ்லயும் பசய்யபாமல், 
பசல்க்பான்/ப்தபா்லககைபாட்சி 
்பாரககைபாமல், யபாருடனும் க்சபாமல் 
்த்க்த ்த்து நிமிடம் மன்்த 
ஒருநி்ல்ப்டுத்தி அ்மதியபாகை 
அமரந்திருககை முடியும்? ம்ல்ய 
புரட்டி்ப க்பாடுகிற கவ்ல்ய கூட 
எளி்தபாகை பசய்ய முடிகிறவரகைைபால் 
இந்்த ்த்து நிமிட சவபா்ல ஏறகை 
முடியபாது .  க கைட்கும்  க் பாது 
சபா்தபாரணமபாகைத் க்தபான்றலபாம். 
முயறசி  பசய்து  ் பா ர த் ்த பால் 
உலகிகலகய மிகைக கைடினமபான 
கவ்ல ்த்து நிமிடம் மன்்த 
ஒ ரு நி்ல ்ப ் டு த் துவது ்த பான் 
என்்்்த ஒ்பபுக பகைபாளை கநரிடும். 

ப்பாதுவபாகை நபாம் யபாருகம 
நிகைழ்கைபாலத்தில் வபாழ்வதில்்ல. 
மனி்த மனம் எ்பக்பாதும் கைடந்்த 
கைபாலத்திலும் எதிரகைபாலத்திலுகம 
சுறறிக பகைபாண்டிருககிறது. ்த்து 
ஆண்டுகைளுககு முன்னர என் 

வபாழ்வில் இ்ப்டிபயபாரு சம்்வம் 
நடந்்தது என்கறபா எதிரகைபாலத்தில் 
எனககு இது்தபான் நடககும் என்கறபா 
முடிந் ்த  ஒன்றிலும்  நி கைழ பா ்த 
ஒன்றிலுகம நபாம் எ்பக்பாதும் 
மூழ்கிக கிடககிகறபாம். இது்தபான் 
நமது மன அ்மதி மறறும் அகைவழி்ப 
்யணத்்்த ்த்ட பசய்யும் நிரந்்தர 
எதிரி. அ்தபாவது, நபாம் நிகைழ்கைபாலத்தில் 
வபாழ்வதில்்ல. அந்்தந்்த ்தருணத்தில் 
வபாழ்்வ அ்தன் க்பாககிகலகய 
ஏ ற று  வ பா ழு ம்  வ பா ழ் வி ய ல் 
சூட்சமத்்்த நபாம் கைறகைவில்்ல. 

எந்்த கவ்ல்ய பசய்யும் 
க்பாதும் நம் சிந்்த்ன முழு்மயபாகை 
அவ் கவ்லயில்  ஒன் ற பா ம ல் 
கவபறதிகலபா லயித்திருககிறது. 
உணவு உண்ணும் க்பாது அ்தன் 
சு்வ்ய, க்தபாறறத்்்த நபாம் 
மு ழு ் ம ய பா கை  அ னு ் வி த் து 
உண்்தில்்ல. ச்மககும் க்பாக்தபா, 
வபாசிககும் க்பாக்தபா குளிககும் 
க்பாக்தபா நம் கைவனம் அதிலன்றி 
க ந ற றி க ல பா  ந பா ் ை யி க ல பா 
உலவுகிறது. இ்தனபால் எதிரம்ற 
எண்ணஙகைள எ்பக்பாதும் நம்்ம 
பீடித்திருககிறது. நிகைழ்கைபாலத்தில் 
வபாழ்வது ஒரு கை்ல. அந்்த கை்ல்ய 
கைறறவரகைள சிந்்த்ன அ்லகைழி்ப 
்பால் வீழ்வதில்்ல. ்ல்லபாயிரம் 
ஆ ண் டு கை ளு க கு  மு ன் ன க ர 

உனக்கு நீயே 
ஒளிோய் இரு!
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கிழககை த்திய  ்த த்துவவியலில் 
நிகைழ்கைபாலத்தில் மன்்த நிறுத்தும் 
மனவிழி்பபுநி்ல மறறும் தியபானம் 
குறித்து ஆழமபாகை எடுத்து்ரககை்ப 
்ட்டுளைது. கமறகைத்திய அறிவியல் 
உலகைம் கைடந்்த அ்ர நூறறபாண்டு 
கைபாலமபாகைத் ்தபான் அது குறித்து 
ஆய்வில் இறஙகியுளைனர. நமது 

்பாரம்்ரிய மருத்துவ மு்றகைள 
உடல் உளளுறு்பபுகைள, அவறறின் 
அ்ம்பபு, பசயல்்பாடு, இயஙகுமு்ற 
குறித்ப்தல்லபாம் இன்்றககு இருககைக 
கூடிய  எ ந் ்த  ப ்த பாழில்நுட்் 
உ்கைரணஙகைளும் இல்லபாமகலகய 
கைண்டறிந்்தனர எனில் அ்தறகு 
முககிய கைபாரணம். ஆம், அவரகைள 
தியபானத்தின் வழியிலபான அகைவழி்ப 
் ய ண த் தி ன்  மூ ல க ம 
அத்்த்ன்யயும் கைண்டறிந்்தனர. 
ஓர அணு நுண்கணபாககியில் ் பாரககை 
முடிகிற இ்பபிர்ஞசம் குறித்்த 
உண்்மகை்ை தியபானத்தின் வழிகய 
்பாரககை முடியும். க்பாதி மரத்தின 
டியில் புத்்தரின் ஞபானம்ட்தல் 
(enlightenment) என்்து இ்பபிர்ஞச 
உ ண் ்ம கை ் ை  அ ்ப ் டி க ய 
்பாரத்்தது்தபான். உளை்்த உளை்டி 
்பாரத்்தல் என ்வுத்்தம் அ்்த 
குறி்பபிடுகிறது. இந்்த பிர்ஞசத்்்த 
அ்தன் ஆறற்ல, அணுககை்ை, 
அணுத்துகைளகை்ை அவறறின் 
பசயல்்பாடுகை்ை மனி்த மனம் 
மறறும் உடலின் ்தன்்மகைள, பிற்பபு, 
இ ற ்பபு ,  மறுபிற்பபு  குறித் ்த 
உண்்மகை்ை புத்்தர  ்தனது 
தியபானத்தில் கைண்டபார. மூவபாயிரம் 
ஆண்டுகைளுககு ்வுத்்தத்தில் ்திவு 
பசய்ய்ப்ட்ட அந்்த ஞபானத்்்த 
்தபான் நவீன அறிவியல் குவபாண்டம் 
ககைபாட்்பாடபாகை வ்ரயறுககிறது. 
்வுத்்தத்்்தயும்  குவபாண்டம் 
ககைபாட்்பாட்்டயும் ஒ்பபிட்டு 
்தறக்பாது ்ல்கவறு ஆய்வுகைள 
நடந்து வருகின்றன. ’’அண்டகம 
பிண்டம் பிண்டகம அண்டம்’’ 
என்ற ்தமிழ் சித்்தர மரபு குறி்பபிடுவது 
அ்்தத்்தபான்.

நவீன அறிவியல் என்்து 
ஆ்தபார்பபூரவமபானது. ஆனபால், ் ல 
ஆயிரமபாண்டுகைளுககு முன்னர 
திய பானத்தின் வழிகய  ்த பா ம் 
கைண்ட்்தயும் உணரந்்த்்தயும் 
்ல்கவறு ஞபானிகைளும் கயபாகிகைளும் 
்திவு பசய்து ்வத்்த்வககு 
அறிவியல் பூரவமபான ஆ்தபாரஙகை்ை 

எடுத்து ் வ்ப்்தறகு ்தககை்ப்டியபான 
ப்தபாழில்நுட்்ம் அ்பக்பாது இல்்ல. 
அதுமட்டுமல்ல, பிர்ஞசத்தின் 
எல்லபாவற்றயும் புரிந்து பகைபாளை 
ஆ்தபாரஙகை்ை பகைபாடுககை முடியபாது 
என்ற இயற்கை விதி்ய நபாம் 
மறு்தலிககை முடியபாது. எட்டபாயிரம் 
ஆ ண் டு கை ளு க கு  மு ன் ன ர 
கைண்டுபிடிக கை ்ப ்ட்ட  சீன்ப 
் பா ர ம் ் ரி ய  ம ரு த்துவம பான 
அககு்ஙச்சர மனி்த உடலின் சகதி 
ஓட்டத்்்த ் மயமபாகைக பகைபாண்டது. 
ரத்்தம், நபாைஙகைள, உளளுறு்பபுகைள, 
எலும்புகைள, ்த்சகைள என உடலின் 
எல்லபாவற்றயும் ்பாரககைவும் 

ஆரபாயவும் உ்கைரணஙகை்ை 
கைண்டுபிடிககை முடிந்்த நவீன 
அ றி வி ய ல பா ல்  இ ந் ்த  ச க தி 
ஓட்டத்்்தயும் அ்தறகைபான சகதி்ப 
புளளிகை்ையும் புரிந்து பகைபாளை 
முடியபாது. ஏபனன்றபால் அ்தறகைபான 
ஆ்தபாரத்்்த சமர்பபி்ப்து கைடினம். 
எட்டபாயிரம் ஆண்டுகைளுககு முன்பு 
வபாழ்ந்்த ஞபானிகைைபால் ்தமது 
நுண்ணறிவின் வழி தியபானத்தின் 
ஆழ்நி்லயில் கைண்டறிய்ப்ட்ட்வ 
அ்வ. இ்தறகைபான ஆ்தபாரத்்்த 
கைண்டுபிடிககும் நுண்கைருவிகைள வர 
இன்னும் ்ல நூறறபாண்டுகைள 
ஆகைலபாம். நபாம் உள கநபாககி நமககுள 
் ய ணி க கு ம்  அ ்ப ் பா ் ்த 
க்ரண்டத்தின் அகைண்ட பவளிககு 
நம்்ம இட்டுச் பசல்கிறது என்்க்த 
உண்்ம. இ்்த எ்ப்டி நம்புவது? 
்தண்ணீருககுள இறஙகைபா்த வ்ர 
நீச்சல் கைறறுக பகைபாளை முடியபாது 
என்்து எவ்வைவு உண்்மகயபா 
அவ்வைவு உண்்ம தியபானத்திறகுள 
மூழ்கைபா்த வ்ர அ்தன் ்லன்கை்ை 
்பார்ப்தும்.  

’’உனககு நீகய ஒளியபாய் இரு’’ 
என்கிறபார புத்்தர. அ்தபாவது நம்மபால் 
பு ரி ந்து  ப கை பாளை  முடிய பா ்த 
விஷயஙகை்ை புரிந்து பகைபாளை 
நபாகம ்தபான் முயறசிககை கவண்டும். 
மறறவரிடம் ககைளவி ககைட்டுக 
பகைபாண்கட இருந்்தபால் நமககுரிய 
வி்ட கி்டககைபாது என்கிறபார. 
தியபானம் என்்து மனதின் வழிகய 
இ ்ப பி ர ் ஞ ச த் தி ன்  கை ்த ் வ 
திற்ப்்தறகைபான திறவுககைபால். அ்தன் 
ப்யர ்தபான் ஞபானம்ட்தல். 
ஆன்மீகைத்தின் எல்்ல அது. ஒரு 
நபாளில் ் ல கநரத்்்த தியபானத்தில் 
்ல்லபாண்டு கைபாலம் பசலவழிககும் 
ஞபானிகைள அ்டயக கூடிய எல்்ல 
அது. ஆனபால், அன்றபாட வபாழ்வில் 
ஒரு மணி கநரத்்்த தியபானத்திறகு 
ஒதுககுவ்தன் வழிகய  அந்்த 
அகைவழி்ப ் யணத்தில் நமது மனமும் 
உடலும்  ் ல  நன்்ம கை்ை 
அ்டகிறது. அ்வ அறிவியல் 
ரீதியபாகைவும் நிரூபிககை்ப்ட்டுளைன. 

தியபானத்தினபால் மூ்ை மறறும் 
ந ர ம் பி ய ல்  ம ண் ட ல த் தி ல் 
உண்டபாகும் மபாறறஙகைள குறித்து 
ரிச்சி கடவிட்சன் மறறும் கடனியல் 
ககைபால்கமன் என்ற இரு விஞஞபானி 
கைளும் நீண்ட கைபால ஆய்வில் 
ஈடு்ட்டதில் துவககை நி்ல மறறும் 

தியானததினால் மூனை 
மற்றும் நரம்பியல் 

மண்்டலததில் உண்்டாகும் 
மாற்்றஙேள் குறிதது ரிச்சி 

க்டவிட்சன் மற்றும் க்டனியல் 
கோல்கமன் என்்ற இரு 

விஞ்ானிேளும் நீண்்ட ோல 
ஆய்வில் ஈடு�ட்்டதில் 
துவக்ே நினல மற்றும் 

ஜநடுஙோல தியானிேளின் 
மூனையில் உண்்டாகும் 

மாற்்றஙேனை 
அறிவியல்பூர்வமாே நிரூபிக்ே 

முடியாது.
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ப ந டு ங கை பா ல  தி ய பா னி கை ளி ன் 
மூ ் ை யி ல்  உ ண் ட பா கு ம் 
மபாறறஙகை்ை அறிவியல்பூரவமபாகை 
நிரூபிககை முடியபாது. தியபானத்தின் 
அறிவியல், மபாறறிய்மககை்ப்ட்ட 
்ண்புகைள: தியபானம் எவ்வபாறு 
மனம், மூ்ை மறறும் உட்ல 
மபாறறிய்மககிறது? க்பான்ற 
நூல்கைளின் வழிகய அவரகைள ்தமது 
சுமபார 40 ஆண்டு கைபால ஆய்வுகை்ை 
உலகை மககைளுககு எடுத்து்ரத் 
துளைனர .  மனி்த மூ்ை்ய 
பமன்கமலும் அதிகைமபாகை சிந்திககை 
்வத்து மூ்ையின் பசயல்்பாட்்ட 
அதிகைரிககை நவீன அறிவியலபாைரகைள 
முட்டி கமபாதிக பகைபாண்டிருககும் 
சூழலில் ரிச்சி கடவிட்சன் அ்மதி 
ம ற று ம்  கை வ ன க கு வி ்ப பு 
நி்றந்திருககும் க்பாது மூ்ையின் 
பசயல்்பாடு எ்ப்டி இருககிறது என 
ஆய்வு பசய்ய முன் வந்்தபார. சகை 
அ றி வி ய ல பா ை ர கை ள  அ ் ்த 
ககைலியபாகை்ப ்பாரத்்த நி்லயில், 
்தபாகன ஒரு தியபானியபாகை இருந்்த்தபால் 
்தனது அறிவியல் ஆய்வு நிச்சயம் 
க்தபாறகைபாது என ரிச்சி உறுதியபாகை 
நம்பினபார. 

2002 ஆம் ஆண்டு விஸ்கைபான்சின் 
்ல்கை்லககைழகைத்தில் ் வத்து ்தனது 
42 வயதிறகுள 62,000 மணி கநரம் 
தியபானித்திருந்்த பிககு மிஙயூர 
ரின்க்பாச்சின் மூ்ை்ய அவரகைள 
ஆய்வு பசய்்தனர. 60 பநபாடிகைள 
கைரு்ண தியபானம், 30 பநபாடிகைள 
ஓய்வு என்று மூன்று மு்ற அவர 
தியபானித்்த க்பாது ஈஈஜி கைருவியில் 
மூ்ையில் மின்சபார இயககைம் 
ப்தன்்ட்ட்்த ஈஈஜி கைருவியின் 
வழி அவரகைள ் பா ரத்்தனர . 
நரம்பியல் வரலபாறறில் இதுபவபாரு 
திரு்பபுமு்ன. மனி்த மனத்்்த 
சி்்தககும் உணரவுகைள குறித்து 
்தலபாய் லபாமபாவுடன் நடத்திய 
தீவிரமபான விவபா்தத்திறகு பின்னகர 
மிகை  துணிச்சலபாகை  அவரகைள 
தியபானத்தின் அறிவியல் குறித்்த 
ஆ ய் ்வ  ப ்த பா ட ர ந் ்த ன ர . 
ப்தபாடரச்சியபாகை ் ல ஆண்டு கைபாலம் 
நடத்திய ஆய்வுகைளில் மனவிழி்பபு 
நி்லயில் உளை மூ்ையபால் மன 
அழுத்்தத்தில் இருந்து விட்ட 
மு டி யு ம்  எ ன  அ வ ர கை ள 
கைண்டறிந்்தனர. மனவிழி்பபுநி்ல 
சபாரந்்த மன அழுத்்தக கு்ற்பபு 
என்ற திட்டத்்்த அவரகைள ்தமது 
் ல் கை ் ல க கை ழ கை த் தி ல் 

முன்பனடுத்்தனர. 

பவறுகம ்த்து நிமிடஙகைள 
மூச்்ச கைவனி்ப்்தபால் ்ர்ர்பபுத் 
்தன்்மயபால் மூ்ையின் உருவபாகும் 
்பாதி்பபுகைள கு்றவ்்த அவரகைள 
நிரூபித்்தனர. அது மட்டுமல்ல 
நி்னவபாறற்ல கமம்்டுத்தும் 
்ணி்யயும் தியபானம் நிகைழ்த்துகிறது. 
பவறும் இரண்டு வபார தியபான்ப 
்யிறசியில் ஒரு மபாணவர குழுவின் 
ஜிஆரஈ க்தரவு மதி்பப்ண்கைள 30% 
அதிகைரித்திருந்்தது. மூ்ையின் 
அமிக்தலபா என்ற ்குதி நமககு 
ஏக்தனும் ஆ்த்து கநரும் க்பாது 
தூண்ட்ப ்ட்டு  எ தி ர த் ்த ல் , 
்த்பபிகயபாடு்தல் அல்லது உ்ர்தல் 
மூன்று நி்லகைளில் ஒன்்ற நம்்ம 
க்தரந்ப்தடுககை ் வககிறது. ஆ்த்து 
கநரத்தில் மட்டுகம தூண்ட்ப்ட 
கவண்டிய இந்்த  அமிக்தலபா 
மனச்சமநி்லயறறவரகைளுககு 
அடிககைடி தூண்ட்ப்டும். தியபானம் 
இந்நி்ல்ய மபாறறி அமிக்தலபா்வ 
இ்ை்ப்பாற ்வ்ப்்்த ரிச்சியும் 
கடனியலும் கைண்டறிந்்தனர. 

அன்பு கைரு்ணககைபான தியபானம் 

பசய்கிறவரகைள (loving kindness med-
itation) பவறு்பபுணரவு அகைன்று 
கைரு்ணமிககைவரகைைபாகை ஆன்்தயும் 
அவரகைைது ஆய்வில் நிரூ்னமபானது. 
கடவிட்சனின் ஆய்வகைத்தில் 
்தன்னபாரவலரகைள குழு ஒன்று 
இரண்டு வபார கைரு்ண தியபானம் 
ப ச ய் ய  ்வ க கை ்ப ்ட்டனர . 
அவரகைைது மூ்ை்ய ஸ்ககைன் 
பசய்து ்பாரத்்த க்பாது ்ரிவு 
தூ ண் ட ்ப ் ட் ட ்த ற கை பா ன 
வடிவஙகை்ை அவரகைள கைண்டனர. 
கைவனம், மறறவர உைமறி்தல், 
கநரம்ற சிந்்த்னகைள உருவபாகைக 
கூடிய சுறறுவழிகைளின் கூடு்தல் 
பசயல்்பாட்்ட அவரகைைபால் 
்பாரககை முடிந்்தது. வலி மறறும் 
்்தட்டத்்்த தியபானம் கு்றககிறது. 
வகயபாதிகைத்்தபால் உண்டபாகும் பசல் 
சி்்த்வ ்தடுககிறது. பநடுஙகைபாலம் 
தியபானி்ப்வரகைளின் மூ்ை 
அவரகைைது உயிரியல் வய்்த விட 
் த்து  ஆண்டுகைள  கு்ற ந்து 
இை்மயபாகை இருந்்தனர. 

நமது ஒட்டுபமபாத்்த உடல் 
நி்றயில் மூ்ையின் அைவு பவறும் 
2%  ்தபான். ஆனபால், நபாம் ஒன்றுகம 
பசய்யபா்த க்பாது அது 20% ஆறற்ல 
பசலவழிககிறது. அ்தறகு கைபாரணம் 
க்த்வயறற நமது சிந்்த்னகைள 
்தபான் .  நமது எண்ணஙகைளும் 
உணரவுகைளும் நமது முன்நு்தல் 
புறணி்ய (Prefrontal cortex) ச்தபா 
இயஙகை ்வககின்றன. ஆனபால் 
தியபானம் இந்்த இ்டயூ்ற ்தடுத்து 
கைவனககுவி்ப்் உண்டபாககுகிறது. 
அது மட்டுமல்ல பநடுஙகைபால 
தியபானிகைள மனச்சமநி்ல ரிச்சி 
மறறும் கடவிட்ச்ன விய்பபில் 
ஆழ்த்தியது. அவரகைள முழு்மயபான 
ம ன  ஆ க ர பா க கி ய த் ்்த 
பகைபாண்டிருந்்தனர. 

தினமும் 5 நிமிடத்திலிருந்து ஒரு 
மணி கநரம் வ்ர எல்கலபாருகம 
தியபானத்தில் ஈடு்ட கவண்டு 
பமன்்து்தபான் இந்்த ஆரபாய்ச்சிகைள 
நமககு உணரத்துவது. மன அ்மதி 
மறறும் ஆகரபாககியத்திறகைபாகை 
உடலுககு ஒவ்வபா்த மருந்துகை்ை 
உட்பகைபாளகிகறபாம். ்தறகைபா்பபு கை்ல, 
கயபாகைபா க்பான்றவற்ற்ப க்பால 
கு ழ ந் ்்த  ் ரு வ த் தி லி ரு ந் க்த 
தியபானத்்்த ் ழககும் க்பாது மனி்த 
சமூகைம் கமன்்மய்டயும் என்்து 
மிகை நிச்சயமபானது.   

தினமும் 5 
நிமி்டததிலிருநது ஒரு 
மணி கநரம் வனர 

எல்கலாருகம தியானததில் 
ஈடு�்ட கவண்டு 

ஜமன்�துதான் இநத 
ஆராய்ச்சிேள் நமக்கு 
உணர்ததுவது. மன 
அனமதி மற்றும் 

ஆகராக்கியததிற்ோே 
உ்டலுக்கு ஒவவாத 

மருநதுேனை 
உட்ஜோள்கிக்றாம்.
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1. பிறர் ய�ச்சுக்கு முக்கியத்துவம்

● மறைெரகள் என்ன நிளனககின்ைனர 
என்பதல்ை  உங களை  ப றறி 
நீஙகள் என்ன நிளனககிறீரகள் 
என்பவத முககியம். 

● உஙகள் ொழ்களகககு எது சிைநதது 
என நீஙகள் நம்புகிறீரகவைா அளத 
வெயயுஙகள் .  எல்வைாளரயும் 
தி ரு ப் தி ப் ப டு த தி  உ ங க ள் 
ொழ்களகளய பாழடிககாதீரகள். 

2. �கைய யைாலவிகளின் அவமானம்

● உஙகள் கைநத காைம் எதிரகாைதளத 
கட்ைளமகக அனுமதிககாதீரகள். 

● இப்வபாது என்ன வெயகிறீரகள் 
என்பவத முககியம். உறொகமாக 
வதாைஙகுஙகள். 

3. என்ன யவணடுபமன்�தில பைளிவில 
லாைது

●  வென்று வெர வெண்டிய இைம் குறிதது 
வதளிவில்ளை  என்ைால் நீஙகள் 
இருககிை இைததிவைவய கிைகக 
வெண்டியதுதான். 

● உ ங க ளு க கு  எ ன் ன 
வெண்டுவமன்பளத முடிவு வெயது 
அளத வநாககி நகருஙகள். 

4. இலக்ககத் ைள்ளிப்ய�ாடுைல

●  ொழ்களகயில் இரு வதரவுகள் 
உள்ைன. உஙகளுககு பிடிககாத 
விஷயஙகளை ஏறறுக வகாள்ளுதல் 
அல்ைது அெறளை மாறறுெதறகான 
வபாறுப்ளப எடுததுக வகாள்ளுதல்

● ஒரு மரதளத நடுெதறகான சிைநத 
வநரம் 20 ஆண்டுகளுககு முன்பு. 
அடுதத சிைநத வநரம் இப்வபாது.

5. எகையும் ப்சய்யாமல இருக்க முடிவு 
ப்சய்ைல

● எப்வபாது, எப்படி ொகப் வபாகிவைாம் 
என நம்மால் முடிவு வெயய முடியாது. 
இப்வபாது எப்படி ொழைாம் என்று 
நிச்ெயமாக தீரமானிககைாம். 

● ஒவவொரு நாளும் ொழ்களகளயத 
வதாைஙகுெதறகான புதிய ொயப்வப!

6. எப்ய�ாதும் ்சரியாக இருத்ைல

●  வெறறிககு குறி ளெயுஙகள். ஆனால் 

ஒருவபாதும் தெறு வெயெதறகான 
உஙகள் உரிளமளய விட்டுக 
வகாடுககாதீரகள்.

● ஏன் வதரியுமா? தெறில் தான் வபரிய 
பாைஙகளைக கறறுக வகாண்டு 
முன்வனறிச் வெல்வீரகள். 

7.பிரச்கனகளில தீர்க்காமல ஓடுைல

●  ஓடுெளத நிறுததஙகள்

●  பிரச்ளன எதிரவகாள்ளுஙகள். 
தீரதது ளெயுஙகள், வபசுஙகள், 
வமச்சுஙகள், மன்னியுஙகள், உஙகள் 
அன்பிறகு தகுதியானெரகளை 
வநசிததுத தள்ளுஙகள்.

8. முடிவுகயளோடு ்சமர்சம் ப்சய்ைல

●  முடிவெடுககாமல் ெமரெம் வெயது 
வ க ா ண் வை  இ ரு ப் ப து த ா ன் 
வபரும்பாைான  நீண்ை காை 
வதால்விகளுககு காரணம்.

● இப்வபாவத முடிவெடுஙகள். பைளன 
அனுபவியுஙகள்

9. நலல விஷயஙககளே ்சந்யைகப்�டுைல

● பை வநரஙகளில் நீஙகள் எளத 
பாரகக விரும்புகிறீரகவைா அதுதான் 
உஙகள் கண்களுககுத வதரியும். 
எனவெ, பாரளெளய ெரி வெயது 
வகாள்ளுஙகள். 

● இப்வபாது உஙகள் ொழ்களகயில் 
நைககும் நல்ை விஷயஙகளுககு 
நீஙகள் நன்றிவயாடு இல்ளைவயனில் 
ஒருவபாதும் மகிழ்ச்சி உஙகளிைம் 
ெராது. 

10 . நிகழ்காலத்கை பகாண�ா�த் 
ைவறுைல

● நம் இைககும் விருப்பமும் வபரிய 
விஷயஙகள் த ான் .  ஆனால் 
ொழ்வின் சிைநதளெ சின்னச் சின்ன 
விஷயஙகைாவைவய உருொகி 
ெ ரு கி ை து  எ ன் ப ள த  ந ா ம் 
உணரெதில்ளை. 

● எ வ ெ ை வு  குள ை யு ள் ை த ா க 
இருநதாலும் இன்ளை விை சிைநத 
தருணம் எதுவுமில்ளை.  

- செலினா

முனயனற 
யேண்டுமா?

இந்ை  
10 விஷயஙககளே 
விடப�ாழியுஙகள்
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 நாய�ாடிக் ககை

அவைது கநபாய்வபாய்்ப்ட்ட 
கைணவன் இறந்து ஒருவபாரம் கூட 
ஆகைவில்்ல; அக கைர்பபிணியபான 
ஏ்ழ்ப ப்ண் ்தண்ணீர பகைபாண்டு 
வரச் பசன்றபாள. ்தண்ணீரபால் 
குடத்்்த நி்றத்்தக்பாது, அவைபால் 
அ ந் ்த க  கு ட த் ்்த த்  தூ க கை 
முடியவில்்ல. அ்பக்பாது பிரசவ 
வலிகைண்டு சட்படன்று அவள ஒரு 
குழந்்்த்ய்ப பிரசவித்்தபாள. 
அம்மபாவின் கைவ்லகை்ை எல்லபாம் 
அகைறறி அவ்ை நல்லப்தபாரு 
வசதியபான வபாழ்வு நி்லககு 
உயரத்திவிட கவண்டும் என்கிற 
தீ ர ம பா ன த் க்த பா டு ம்  பு தி ய 
திட்டஙகைகைபாடும் பிறந்்த குழந்்்த 
அது. அந்்தச் சமயம் அதிர்ஷடத்்்த 
க்தடிச் பசன்றுபகைபாண்டிருந்்த 

மூவர அவைருககை கைடந்து பசன்றனர. 
குழந்்்த பசபான்னது : ‘’அம்மபா, நபான் 
குடத்்்தத் தூககிக பகைபாடுககிகறன், 
வீட்டுககு்ப க்பாய் ்த்திரமபாகை 
கைபாத்திருஙகைள, நபான் இக்தபா இந்்த 
மூன்று க்ருடன் க்பாகிகறன்’’ என்று 
பசபால்லிவிட்டு ,  அந்்த மூன்று 
க்ருடன் ஓடி்ப க்பானபான்.

ஓடிகபகைபாண்டிருககும்க்பாது, 
அவன் அந்்த்ப ்யணிகைளிடம் 
ச த் ்த ம பா கை ச்  ப ச பா ன் ன பா ன் : 
‘ ’ ந ண் ் ர கை க ை  எ ன க கை பா கை 
கை பா த் தி ரு ங கை ள . ’  தி ரு ம் பி ்ப 
்பாரத்துவிட்டு, அவரகைளில் ஒருவன் 
பசபான்னபான்: “ ்பாரத்தீரகைைபா? 
அந்்தச் சின்ன்ப ்்யன் நம்்ம்ப 
பின் ப்தபாடரகிறபான்” என்று பசபால்லி, 
அவ்ன்ப பிடித்து ஒரு எறும்பு்ப 

புறறில் கைட்டி்வத்துவிட்டு்ப 
க்பாய்விட்டபாரகைள. அவரகைள 
்யணம் ப்தபாடரந்்தது. 

கைட்்ட அறுத்துவிட்டு அவன் 
மீண்டும் அவரகைள பின்னபாகலகய 
ஓடினபான். “நண்்ரகைகை, அஙககைகய 
நில்லுஙகைள” என்றபான். அவரகைகைபா, 
இந்்த மு்ற அவன் கமல் ஒரு 
கைல்்ல ்வத்துக கைட்டி அருககை 
இ ரு ந் ்த  ஒ ரு  கு ை த் தி ற கு ள 
்தளளிவிட்டபாரகைள.

மீண்டும் அவன் ்த்பபித்து 
அவரகைள அருகில் வந்்தபான் . 
“பகைபாஞசம் கநரம் நில்லுஙகைள” 
அவன் உரககைக கைத்தினபான்.

எதுவபானபாலும், இந்்தமு்ற நபாம் 
அ வ ன்  கை ் ்த ் ய  மு டி த் து 
விடகவண்டியது்தபான் என்று 
மூவரும் முடிவு பசய்்தபாரகைள. 
ஆனபால் அவரகைள அவ்ன்ப 
பிடிககைத் ்தபாவியக்பாது, ்த்பபித்து 
அருகிலிருந்்த ஒரு மரத்தில் ஏறினபான். 
பிறகு உரககைச் பசபான்னபான்: 
தூரத்தில் நபான் ஒரு வீட்்ட்ப 
்பாரககிகறன், அடு்பபிலிருந்து பு்கை 
எழுந்துபகைபாண்டிருககிறது, அஙககை 
ஆட்கைள வசிககிறபாரகைள என்்து 
நிச்சயம். அ்்தக ககைட்டு அவரகைள 
அவ்ன்ப பின் ப்தபாடர முடிவு 
பசய்்தபாரகைள.

்்யன் மூன்றுக்்ரயும் 
அ்ழத்துகபகைபாண்டு அந்்த வீட்்ட 
அ்டந்்தபான். கை்த்வத் திறந்து ஒரு 
முதியவள ககைட்டபாள “நீஙகைள 
எ்ப்டி இஙககை வந்தீரகைள?”

்்யன் ்தில் பசபான்னபான்: 
“ கை பா ற று  எ ங கை ் ை  இ ங ககை 
பகைபாண்டுவந்து கசரத்்தது”

முதியவள மபான் மபாமிசம் 
ச்மத்துக பகைபாண்டிருந்்தபாள. 
அவள அவரகைளுககு இரவு உணவு 
அளித்்தபாள .  பின்னர அவள 
பசபான்னபாள : “இரவபாகி விட்டது”. 
அவள ்யணிகை்ை ்தன் மூன்று 
மர்ப்பாச்சிகைளுடன் கசரந்து 
உறஙகுவ்தறகு அனு்பபினபாள. 
வீட்டின் உளகை ்டுககை மறுத்்த 
்்ய்னகயபா  ஆடுகைளுடன் 
்டுககைச்  பசபால்லிவிட்டபாள . 
எல்கலபாரும் உறஙகிய பிறகு கிழவி 

சிறிதாகு  
பெரிதாகு
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பமதுவபாகை எழுந்்தபாள. ஒரு கைத்தி்ய 
எடுத்துக கூர தீட்டிய்டிகய அவள 
மந்திரம் பசபான்னபாள :

“ ர ரர ரரர”

“ சிறிய கைத்திகய கவ்ல பசய் 
ரரர!”

அவள கைத்தியுடன் ்்யனின் 
அருகில் பசன்றபாள ;  அவன் 
அ்பக்பாது இ்ப்டிச் பசபான்னபான்: 
“இந்்த ஆடுகைள என்்னத் தூஙகை 
விடவில்்ல”. அ்்தக ககைட்டு 
அவள திரும்பிச் பசன்றபாள.

ஆடுகைள எ்பக்பாது கைத்துவ்்த 
நி று த்து ம்  என்று  அவ ர கைள 
எதிர்பாரத்து்ப ் டுத்திருககும்க்பாது 
ஆடுகைளின் ஓ்ச அடஙகியது. 
அ ்ப க் பா து  கி ழவி  மீண்டும் 
எழுந்்தபாள:

“ர  ரர  ரரர”

“சிறிய கைத்திகய கவ்ல பசய், ர   
ரர   ரரர”

அ வ ள  அ ்ப க் பா து ,  ்த ன் 
்டுக்கை்ய ககைபாழிக கூட்டிறகு 
ம பா ற றி யி ரு ந் ்த  ் ் ய னி ட ம் 
பசன்றபாள. அவன் அ்பக்பாது 
பசபான்னபான்:

“இந்்தக ககைபாழிகைள இரபவல்லபாம் 
முட்்ட க்பாட்ட்தபால், என்்னத் 
தூஙகைவிடகவ இல்்ல”

அவள மீண்டும் திரும்பிச் 
பசன்றபாள. கை்டசியில் ப்பாழுது 
புலரத் ப்தபாடஙகியக்பாது அவள 
குறட்்டவிட்டுத் தூஙகினபாள. 
அந்்த கநரத்தில் ்்யன் உளகை 
பசன்று கிழவியின் மர்ப்பாச்சி்ப 
ப ் ண் கை ளி ன்  உ ் ட கை ் ை ச் 
கைழ றறினபான் .  பி றகு  அவன் 
நண்்ரகைளிடம் பசபான்னபான்: 
“எழுந்திருஙகைள”. பின்னர அவன், 
அவரகைைது ஆ்டகை்ை எடுத்து 
ம ர்ப் பா ச்சி்ப  ப்ண்கைளுககு 
அணிவித்்தபான். பிறகு மூன்று 
்யணிகைளும் ்்யனும் அந்்த 
வீட்டிலிருந்து ்த்பபி ஓடினபாரகைள.

அவரகைள பகைபாஞச தூரம் 
பசன்றபின்னர, முதியவள கைண் 
விழித்்தபாள ,  அவள கநரத்்்த 

வீணபாககைவில்்ல, கைத்திபயடுத்து 
ஆண்கைளின் கவடத்தில் தூஙகிக 
பகைபாண்டிருந்்த மர்ப்பாச்சிகைள 
மூவரின்   கைழு த்து கை்ையும் 
அறுத்துவிட்டபாள. சறறு கநரம் 
கைழித்துத்்தபான் அ்வ ்தபான் சி்ற 
்வத்திருந்்த மர்ப்பாச்சிகைள என்று 
அவளுககு்ப புரிந்்தது. பின்பு அவள 
்த ன்  ம ர ்ப ப் ட் டி ் ய க 
்கையிபலடுத்துகபகைபாண்டபாள. 
அவள ஒரு ்ன்றியின் மீக்தறி, 
்தன்்ன ஏமபாறறியவரகை்ைத் க்தடி 
்யணம் பசய்்தபாள.

தூரத்தில் அவள ்்ய்ன்ப 
்பாரத்்தபாள. மறற மூன்றுக்்ரயும் 
்த்பபிகயபாடும்்டி பசபால்லிவிட்டு 
்தனிகய நின்றிருந்்த அவன் உடகன 

“ �ாடடி, நீஙகள் 
இப்�டிச் ப்சய்வைால 

ஒரு �யனும் இலகல, 
நான் உஙகளுக்கு 

ஒரு உ�ாயம் 
ப்சாலகியறன் 

யகளுஙகள், உஙகள் 
யகா�ரிகய எடுத்து 

உஙகள் �லம் 
பகாண�மடடும் என் 
மீது எறியுஙகள், 

அப்ய�ாது நான் ஒரு 
யவகளே ்சாகக்கூடும்”
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ஒரு ்்ன மரத்தில் ஏறினபான். 
கிழவி மந்திர்ப ப்ட்டி்யத் திறந்து 
ஒரு சிறிய ககைபாடரி்ய எடுத்து்ப 
்்ன மரத்்்த பவட்டினபாள. பிறகு 
அவள பசபான்னபாள : “சிறிய்தபாகு”. 
்்ன மரம் உடகன சிறி்தபாகைத் 
ப்தபாடஙகியது. 

்்யன் ்தன் ் ் நி்றய ககைபாழி 
மு ட் ்ட கை ் ை த்  தி ரு டி 
்வத்திருந்்தபான். ஒரு முட்்ட்ய 
எடுத்துக கிழவியின் ்த்லயில் 
எறிந்துவிட்டு ்்ன மரத்திடம் 
பசபான்னபான் : “ப்ரி்தபாகு”

ஆச்சரியமபாகை, ்்ன மரம் 
ப்ரி்தபாகியது. ஆனபால் கிழவி 
விடவில்்ல. மீண்டும் அவள 
மந்திரக ககைபாடரி்ய எடுத்து 
்்ன்ய பவட்டி “சிறி்தபாகு” 
என்றபாள, ் ்ன மரம் சிறிய்தபாகியது. 
சிறுவனும் விடவில்்ல, மீண்டும் 
ஒ ரு  முட்்ட்ய  எ டு த் து க 
கிழவியின் ்த்லயில் எறிந்து ் ்ன 
மரத்திடம் “ ப்ரிய்தபாகு “ என்று 
பசபான்னவுடன், ்்ன மரம் 
மீண்டும் ப்ரிய்தபாகியது. 

“சிறிய்தபாகு”

“ப்ரிய்தபாகு”

“சிறிய்தபாகு”

“ப்ரிய்தபாகு”

இருவருககும் இ்டகய இந்்த்ப 
க்பாட்டி மிகைவும் சுவபாரஸ்யமபாகை்ப 
க்பாய்க பகைபாண்டிருந்்தது.

கை ் ட சி ய பா கை ,  சி று வ ன் 
கிழவியிடம் பசபான்னபான்: “ ் பாட்டி, 
நீஙகைள இ்ப்டிச் பசய்வ்தபால் ஒரு 
்யனும் இல்்ல, நபான் உஙகைளுககு 
ஒரு உ்பாயம்  பசபால்கிகறன் 
ககைளுஙகைள, உஙகைள ககைபாடரி்ய 
எ டு த் து  உ ங கை ள  ் ல ம் 
ப கை பாண்டமட்டும்  என்  மீது 
எறியுஙகைள, அ்பக்பாது நபான் ஒரு 
கவ்ை சபாகைககூடும்” என்றபான். 
கிழவி அ்ப்டிகய ககைபாடரி்ய 
அவன் மீது எறிந்்தபாள. சிறுவகனபா, 
அந்்தக ககைபாடரி்ய்ப பிடித்து அ்்த 
கிழவியின் மீது எறிந்்தபான். கிழவியின் 
ஒரு ்கை துண்டபானது. மீண்டும் 
கிழவி ்தனது ஒற்றக ்கையுடன் 
அந்்தக ககைபாடரி்ய எடுத்து சிறுவன் 
மீது ககைபா்மபாகை வீசினபாள. சிறுவன் 

அந்்தக ககைபாடரி ்தன்மீது ்டபாமல் 
அ்்தச் சபாதுரியமபாகை்ப பிடித்து 
மீண்டும் ககைபாடரி்ய கிழவியின் 
மீது எறிந்து அவளின் கை்்த்ய 
முடித்்தபான்.

பின்னர ,  ்்யன் ்்ன 
மரத்திலிருந்து கீகழ இறஙகினபான். 
கிழவியின் மந்திர்ப ப்ட்டியுடன் 
அவைது வீட்டிறகுச் பசன்றபான். 
அவன் நண்்ரகைள முன்க் அஙககை 
வந்திருந்்தபாரகைள. அவரகைள, கிழவி 
்தனது பசல்வத்்்த எல்லபாம் 
எஙகைபாவது ம்றத்து ்வத்திருக 
கி ற பாைபா  என்று வீட்்டகய 
்த ் ல கீ ழ பா க கி ்ப  பு ர ட் டி த் 
க்தடினபாரகைள. 

்்யன் வீட்டிறகுள பசன்றபான். 
அந்்த மந்திர்பப்ட்டிககுள இருந்்த 
ஒரு ப்பாடி்ய எடுத்து பசத்து 
உ்றந்து கிடந்்த அந்்த மூன்று 
ப்ண்கைளின்மீதும் தூவினபான். 
அவரகைள உயிர ப்றறு எழுந்்தபாரகைள. 

அந்்தக  குட்டி்ப ்்யன் , 
உயிரப்றறு எழுந்்த  அந்்த்ப 
ப ் ண் கை ் ை  ்த ன்  மூ ன் று 
நண்்ரகைளுககுத் திருமணம் பசய்து 
்வத் ்த பான் .  பி றகு  ம ந்தி ர ்ப 
ப்ட்டியின் அடியில் ம்றத்து 
்வககை்ப்ட்டிருந்்த ரத்தினக 
கைறகை்ை எடுத்து அவறறில் ் பாதி்ய 
அந்்த மூவருககும் திருமண்ப்ரிசபாகைக 
பகைபாடுத்து வபாழ்த்தினபான். அந்்த 
மூன்று நண்்ரகைளும் ்தபாஙகைள 
ஆரம்்த்தில் சிறுவனிடம் மிகைவும் 
கைடு்மயபாகை நடந்துபகைபாண்ட்தறகைபாகை 
மன்னி்பபு க  க கைட்ட பா ர கைள . 
சிறுவனும் ப்ருந்்தன்்மயபாகை, நபான் 
உ ங கை ் ை  எ ்ப க் பா க ்த பா 
மன்னித்துவிட்கடன், கைவ்ல்ப 
்டபாமல் உஙகைள ஊரகைளுககுச் 
பசன்று மகிழ்ச்சியபாகை இருஙகைள 
என்று பசபால்லி வி்ட பகைபாடுத்்தபான். 

சிறுவகனபா, ்தன் ்தபா்யத் க்தடிச் 
பசன்று ்தபான் சம்்பாதித்துக 
பகைபாண்டு வந்திருந்்த வி்லயுயரந்்த 
ப்பாககிஷஙகைைபான நவரத்தினக 
கை ற கை ் ை  வி ற று  ப ் ரு ம் 
பசல்வந்்தரகைைபாகி நீண்டகைபாலம் 
உயிகரபாடிருந்து மகிழ்ச்சியபாகை 
வபாழ்ந்்தபாரகைள !

மூன்று நண�ர்களும் 
ைாஙகள் ஆரம்�த்தில 
சிறுவனி�ம் மிகவும் 

கடுகமயாக 
ந�ந்துபகாண�ைறகாக 
மன்னிப்புக் யகட�ார்கள். 

சிறுவனும் 
ப�ருந்ைன்கமயாக, நான் 
உஙககளே எப்ய�ாயைா 
மன்னித்துவிடய�ன், 

கவகலப் ��ாமல உஙகள் 
ஊர்களுக்குச் ப்சன்று 
மகிழ்ச்சியாக இருஙகள் 
என்று ப்சாலலி விக� 

பகாடுத்ைான். 
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ஆளும் அடடயாளமும் மாறி 
ஓர் எடுபிடியாளாகிவிடதடன
இந்த ஊரடஙகின
சுவர்்களுக்குள்

●

எத்தி உட்தக்்காமல் 
சரி பார்த்த்தன 
எனடன உள்தள விடமாடதடசனன 
்தடுக்கும் என வீடடு முன ்க்தடவ 

●

ஏணிதயறி எடடி 
சரி பார்த்த்தன
எனக்கு சவளிசசம் ்தர மறுத்்த
கூடர மினவிளக்கு சசாருகியுள்ள
்தாஙகிடய

●

குனிநது குறுகி 
்கடடிலின அடியிலிருநது
நான ்கண்டுபிடித்து எடுத்்த
சரங்களற்ற 
உடடந்த கிடடாடர
சரிபார்த்த்தன

●

வாஞடஞையுடன 
புது நாசயானட்ற 
ஒருதவடள நான 
டவத்துக்ச்காண்டால்
த்தடவசயன
ஸபாடடி நாய் பயனபடுத்திய
ச்காடடிடை சரிபார்த்த்தன

●

வார இ்தழ்கள் திருப்பியனுப்பிவிடட
என எல்ைா ்கவிட்த்கடளயும் 
பத்திரமா்க எடுத்துப் புரடடி 
எழுத்துப் பிடை்கடளத் 
திருத்திதனன

●

என முனனாள் ்கா்தலிடய
்கடடசி நாளில் அடைத்துக் 
கூறிதனன:
அனபுள்ள பார்சடான,
எத்்தடனதயா ்தரம்
உன சநஞடச நான 
தநா்கடித்துவிடட்தறகு
மனனிப்பு த்காருகித்றன
்தயவுசசய்ச்தனடன மனனித்துவிடு

●

ஆஙகிைம் வழி சமாழிசபயர்ப்பு 

ஆ.அமிர்ைராஜ்

பைன்னாப்பிரிக்க கவிகை

எடுபிடிோள்
ச்தாடைதபசி ரிசீவரின ஊடா்க
நான த்கட்க முடிந்தது
அவள் த்தம்பி அழுவட்த
‘நான உனடன மனனிக்கித்றன
நிஹைன்ஹைா
என்றாள் அவள்.

●

நிஹ்லன்ஹ்லா ஸிலி்ா
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``முைலில உஙகளுக்கு வாழ்த்துகள்”
` ` எனககு எ்தறகு வபாழ்த்து 

பசபால்கிறீரகைள?” என்று ககைளவி 
எழுகிற்தபா?.

“ஒரு லட்சம் விடுகை்்தகைள 
ப்தரிந்்தவர நீஙகைள! அ்தறகைபாகை 
வபாழ்த்து பசபால்ல கவண்டும்்தபாகன?”

இ ன் னு ம்  கு ழ ்ப ் ம பா கை 
இருககிற்தபா? சரி... சரி, கநரடியபாகை 
விஷயத்துககு வந்துவிடுகிகறன். 
உஙகைளுககு இ்பக்பாது எத்்த்ன 
விடுகை்்தகைள ப்தரியும்?

`ஐந்து... இல்்ல ஒரு ்த்து!’ 
இந்்தக கைட்டு்ர்ய்ப ்டித்து 
முடிககும்க்பாது நிச்சயம் ஒரு 
லட்சம் விடுகை்்தகைள உஙகைளுககுத் 
ப்தரியும். அ்தறகு நபான் ககைரண்டி. 
ஆமபாம். ஒரு லட்சம் விடுகை்்தகைள 
உளை வீட்டின் சபாவி்ய உஙகைளுககு 
நபான் ்தர்பக்பாகிகறன்.

எனககு யபார அந்்தச் சபாவி்யக 
ப கை பா டு த் ்த பா ர கை ள  எ ன் று 
கயபாசிககிறீரகைைபா... ஒரு குட்டி்ப 
ப்ண்்தபான் எனககுக பகைபாடுத்்தபாள. 
மீண்டும் குழ்ப்பாமல் விைககைமபாகைகவ 
பசபால்கிகறன்.

ஒருநபாள உறவினர வீட்டுககுச் 
பசன்றிருந்க்தன். அஙககை உறவினரின் 
மகைள அபிநயபா இருந்்தபாள. ஆறபாம் 
வகு்பபு ்டிககிறபாள. நபாஙகைள 
பகைபாஞச கநரத்திகலகய நண்்ரகைள 
க்பால க்ச ஆரம்பித்துவிட்கடபாம். 
அ்பக்பாது, அபிநயபா என்னிடம் சில 
விடுகை்்தகைள ககைட்டபாள. அவறறிறகு 
எனககு்ப ் தில் ப்தரியகவ இல்்ல. 
அவறறில் இரண்டு விடுகை்்தகை்ை 
உ ங கைளிடம்  ப ச பா ல் கி க றன் . 
உஙகைளுககு்ப ்தில் ப்தரிகிற்தபா 
என்று கயபாசித்து்ப ் பாருஙகைள.

“ஓடுவபான், கைபால்கைள இல்்ல... 

ச த் ்த ம்  க ் பா டுவ பான் ,  வ பா ய் 
கி்டயபாது.”

 நபான் பரபாம்் கநரம் கயபாசித்தும் 
இ்தறகு ் தில் ப்தரியவில்்ல.

“ ் ல  வ ண் ண க கை பா ரி . . . 
அடித்்தபாலும் அழ மபாட்டபாள, 
உ்்தத்்தபாலும் அழமபாட்டபாள.. 
்றந்துகூட பசல்வபாள, ஆனபால் 
இறக்கை இல்்ல!

- இந்்த விடுகை்்தககும் எனககு 
வி்ட ப்தரியவில்்ல.

இ்ப்டி நி்றய விடுகை்்தகைள 
ககைட்டுகபகைபாண்கட இருந்்தபாள 
அபிநயபா. எனககு அவறறிறகு வி்ட 
ப்தரியபாவிட்டபாலும், இத்்த்ன 
விடுகை்்தகை்ை அபிநயபா எ்ப்டி 
நி்னவில் ்வத்துபகைபாளகிறபாள 
எ ன் ் ் ்த  நி ் ன த் து 
ஆச்சரய்ப்ட்கடன். அபிநயபா 
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விடகம அ்்தக ககைட்டுவிட்கடன்.

“அபிநயபா, எனககு நீ பசபான்ன 
எந்்த விடுகை்்தககும் வி்டகய 
ப்தரியல... நீகய அதுககு எல்லபாம் 
வி்ட பசபால்லு. நீ எ்ப்டி இத்்த்ன 
விடுகை்்தகைள கைறறுகபகைபாண்டபாய்?” 
என்கறன்.

அ்தறகு சிரித்துகபகைபாண்கட 
“பரபாம்் ஈஸி.... உஙகைளுககும் நபான் 
கைறறுத்்தபாகரன்” என்றபாள. ‘அபிநயபா 
என்ன பசபால்லியிரு்ப்பாள’ என்று 
இ ் ்த ்ப  ் டி க கு ம்  நீ ங கை ள 
ஆரவத்க்தபாடு கைபாத்திரு்ப்்்த்ப 
க்பாலகவ நபானும் கைபாத்திருந்க்தன்.

அபிநயபா  ்தபான் பசபான்ன 
வி டு கை ் ்த கை ளு க கு  வி ் ட 
பசபான்னபாள.

 ‘ஓடுவபான், கைபால்கைள இல்்ல... 
ச த் ்த ம்  க ் பா டுவ பான் ,  வ பா ய் 
கி்டயபாது’ - இ்தறகு வி்ட - ‘கை்தவு’

` ் ல  வ ண் ண க கை பா ரி . . . 
அடித்்தபாலும் அழ மபாட்டபாள, 
உ்்தத்்தபாலும் அழமபாட்டபாள.. 
்றந்துகூட பசல்வபாள, ஆனபால் 
இறக்கை இல்்ல’ இ்தறகு வி்ட 
- ் ந்து.

இ ்ப ் டி  அ வ ள  க கை ட் ட 
அ்னத்து விடுகை்்தகைளுககும் 
வி்டகை்ைச் பசபான்னபாள.

`வழககைமபாகை நபான் விடுகை்்த 
க கை ட் ட து ம்  எ ன் ன 
பசய்தீரகைள?”என்று அபிநயபா 
ககைட்டபாள. அ்தறகு நபான், “நீ 
பசபான்ன விடுகை்்தககு என்ன 
்தில் இருககுகமபா  என்று 
க ய பா சி த் க்த ன் ”  எ ன் று 
பசபான்கனன்.

“அ்்தகய நபான் ரிவரஸில் 
பசய்கவன்” என்றபாள அபிநயபா. 
எ ன க கு ச்  சு த் ்த ம பா கை ்ப 
புரியவில்்ல .  அ்்த  என் 
முகைத்்்த்ப ்பாரத்க்த அபிநயபா 
கைண்டுபிடித்துவிட்டள. அ்தனபால் 
விைக கை ம பா கை ச்  ப ச பா ல்லி க 
பகைபாடுத்்தபாள.

``மு்தல் விடுகை்்தககு வி்ட.. 
கை்தவு. இரண்டபாம் விடுகை்்தககு 
வி்ட. . .  ்ந்து .  ்பாருஙகை . . . 
இரண்டுகம இஙககைகய இருககு” 
எ ன் ற பா ள  அ பி ந ய பா . 
அ்ப க் பாது ்த பான்  ஒன்்ற க 
கைவனித்க்தன். அவள என்னிடம் 
க கைட்ட  விடு கை் ்த கைளுககு 
வி்டகைள எல்லபாகம அந்்த 

வீட்டுககுளகைகய இருந்்தன.

“நபான் ஒரு விடுகை்்த்யச் 
பசபால்லி வி்ட க்தட மபாட்கடன். 
ஒரு வி்ட்ய ் வத்து விடுகை்்த்ய 
உருவபாககுகவன். உ்தபாரணமபாகை, 
இக்தபா ,  இந்்தக கை்தவு இருககு 
இல்்லயபா... இ்தறகு ஒரு விடுகை்்த 
உருவபா ககிகனன் .  அது்த பான் 
`ஓடுவபான், கைபால்கைள இல்்ல... சத்்தம் 
க்பாடுவபான், வபாய் கி்டயபாது’ 
விடுகை்்த. அக்தக்பால ்ந்து, 
டியூ்ப்லட், ஸ்விட்ச் க்பாரடு, 
கைபாலண்டர என எல்லபாவறறிறகும் 
விடுகை்்தகைள உருவபாககிகனன். 
இ்பக்பா எஙகிட்ட ஒரு லட்சம் 
விடுகை்்தகைள இருககு... இனிகமல் 
உ ங கை ளு க கு ம்  ஒ ரு  ல ட் ச ம் 

விடுகை்்தகைள ப்தரியும்” என்றபாள 
அபிநயபா.

அபிநயபா பசபான்ன்்தக ககைட்டு 
பரபாம்்கவ ஆச்சரயமபாகை இருந்்தது. 
எவ்வைவு ஈஸியபான ஐடியபா இது. 
இத்்த்ன நபாைபாகை எனககு ஏன் 
க ்த பான்றகவ  இல்்ல என்று 
நி்னத்க்தன். அந்்த நிமிடத்திலிருந்து 
எனககு ஒரு லட்சம் விடுகை்்தகைள 
ப்தரியும். ஆமபாம். ஒரு லட்சம் 
விடுகை்்தகைள பகைபாண்ட வீட்டின் 
சபாவி்ய என் ஃ்பபரண்ட் அபிநயபா 
்தபான் ்தந்்தபாள.

நபான் அந்்த சபாவி்ய உஙகைள 
எல்கலபாருககும் பகைபாடுத்துளகைன். 
இ்பக்பாது உஙகைளுககு ஒரு லட்சம் 
விடுகை்்தகைள ப்தரியும்்தபாகன.. . 
அபி ந ய பா  என்னிடம்  ச பாவி 
பகைபாடுத்்தபாலும், அவளிடம் இருககும் 
சபாவி இல்லபாமல் க்பாகைபாது . 
அதுக்பால உஙகைளுககு நபான் இந்்தச் 
ச பாவி்ய க  ப கை பா டு த் ்த பாலும் 
என்னிடமும் இருககும்.

இ்ப்டி ரிவரஸில் கயபாசிககும் 
ஐடியபா்வ விடுகை்்தககு மட்டுமல்ல, 
் ல  வி ஷ ய ங கை ளு க கு ம் 
்யன்்டுத்்தலபாம். ஓர இடத்துககு 
நபாம் 9 மணிககு்ப க்பாகைணும் 
என்றபால், அ்ப்டிகய ரிவரஸில் 
்பைபான் ்ண்ணலபாம். 9 மணி 
என்றபால், 8.45 அஙகிருககை கவண்டும். 
8.45 அஙகிருககை கவண்டும் என்றபால், 

7.30 மணிககு க்ருந்து ஏறியிருககை 
கவண்டும் .  7 . 3 0  மணிககு 
க்ருந்து ஏறியிருககை கவண்டும் 
என்ற பால் ,  7 . 0 0  மணிககு 
வீட்டிலிருந்து புற்ப்ட்டிருககை 
கவண்டும் .  7 . 0 0  மணிககு 
வீ ட் டி லி ரு ந் து  பு ற ்ப ் ட 
கவண்டும் என்றபால் ,  5 . 3 0 
மணிககு எழுந்திருககை கவண்டும்.

இ ்ப ் டி  ரி வ ர ஸி ல் 
கயபாசித்்தபால் சில விஷயஙகைள 
நமககு எளி்தபாகைத் திட்டமிட 
முடியும் .  சரி ,  இ்பக்பாது 
பசபால்லுஙகைள. ஒரு லட்சம் 
விடுகை்்தகைளின் வீட்டுககுச் 
பசபாந்்தகைபாரர்தபாகன நீஙகைள. 
ஆனபால், இந்்தச் சபாவி்ய 
உஙகைள  நண்்ரகைளுககுக 
பகைபாடுஙகைள. உஙகைள சபாவி்ய 
யபாரபாலும் திருடகவ முடியபாது. 
இ்பக்பா்தபாவது என் வபாழ்த்்்த்ப 
ப்றறுக பகைபாளளுஙகைள.

`வாழ்த்துகள்’

அபிநயா என்னி�ம் ்சாவி 
பகாடுத்ைாலும், 

அவளி�ம் இருக்கும் 
்சாவி இலலாமல 

ய�ாகாது. அதுய�ால 
உஙகளுக்கு நான் 
இந்ைச் ்சாவிகயக் 
பகாடுத்ைாலும் 

என்னி�மும் இருக்கும்.
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சிட்டுக குருவி, ்ட்டு கரபாஜபா – 
இ்வ இரண்டினில் எ்்த ஆ்தரி்ப்து, 
எ்்த நிரபாகைரி்ப்து என்்து எனககு ஒரு 
பிரச்ச்னயபாயிறறு.

ஒரு சிட்டுககுருவியின் உயிருககும், ஒரு 
்ட்டு கரபாஜபாவின் உயிருககும், ஒரு 
ம னி ்த ன பா கி ய  எ ன்  உ யி ரு க கு ம் 
அடி்ப்்டயில் ஏக்தனும் வித்தியபாசம் 
இருககிற்தபா? இல்்ல. நபாஙகைள மூவருகம 
பூமியின் சம ் ஙகைபாளிகைள. இது எனககுத் 
ப்தரிகிறது. ஆனபால், அந்்தச் சிட்டுக 
குருவிககு இது ப்தரியவில்்லகய . 
அனபாவசியமபாகை, ஒரு ்பாவமும் அறியபா்த 
்ட்டு கரபாஜபாககை்ை அது பகைபான்று 
க்பாட்டுக பகைபாண்டிருந்்தது.

மரஙகைள அடரந்்த இந்்த்ப ்குதிககு 
நபாஙகைள சமீ்த்தில்்தபான் குடிவந்க்தபாம். 
சின்ன ்டரி மபாதிரி அடககைமபான வீடு. 
எ ன க கு ம்  சு ம தி க கு ம்  இ ர ண் டு 
குழந்்்தகைளுககும் இது அரண்ம்ன.  
்வகை்றயில், ஜன்னல்கைளின் குறுககுக 
கைட்்டகைளிலும் சிபமண்ட் ம்ற்பபின் 
கமலும் அமரந்து கைபாக்கைகைளும், சிட்டுக 
குருவிகைளுகம எஙகை்ை வபாடிக்கையபாகைத் 
துயில் எழு்பபும். பகைபாடூரமபான கைபார ் ஸ், 
லபாரி ஹபாரன்கை்ைக ககைட்டுக ககைட்டு்ப 
புண்்ட்ட கைபாதுகைளுககு்ப ்ற்வ 
இ்ரச்சல் இ்தமபான பவந்நீர ஒத்்தடம்.

 சிறுககை

ெங்ாளி்ள்
பிர�ஞ்சன்
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அ டு ்ப பு ்ப  ் ல கை பா ர ம் 
ப்ரும்்பாலும் எஙகைள வீட்டில் 
இட்டிலியபாகைத்்தபான் இருககும். 
இட்லி மபாவில் க்தபா்ச கூடச் 
சுடலபாம் என்று ஒரு வித்தியபாசம். 
க்த்வ கைருதி்ப ப்ரிகயபாரகைள 
வகுத்திருககிறபாரகைள. வி்தவி்தமபான 
ருசி்ய அவபாவு்தல்்தபாகன மனி்த 
இயற்கை. ஆனபால் சுமதிககு ஏகனபா 
க்தபா்ச வபார்ப்து ப்ரும் சஙகைடம் 
்தருகிற கைபாரியம். `இன்்னககு 
க்தபா்ச ் ண்ணக கூடபா்தபா?’ என்று 
நபான் ககைட்டு விட்கடன் என்றபால் 
க்பாச்சு. ஏக்தபா ் பாவ கைபாரியத்்்தச் 
பசய்ய பசபான்னதுக்பால் அவள 
திடுககிட்டு்ப க்பாய் விடுவபாள.

்ர்ரபவன்று இரண்டு ஈடு 
இட்டிலி்ய ்ச்ர ்ச்ரபாகைச் 
சுட்டு இறககி ்வத்துவிட்ட 
பிறகு்தபான் அவளுககு அந்்தக 
கைபா்ல்ப ப்பாழுது ரம்மியமபாகும். 
ஒரு மந்்தகைபாசம் அவள முகைத்தில் 
்தவழும். சுட்டு முடித்்த பிறகு மு்தல் 
இட்டிலி்ய துண்டுத் துண்டபாய் 
பிய்த்துக கைபாக்கைககு்ப க்பாடுவபாள. 
்சித்துக கைபாத்துக பகைபாண்டிருககும் 
அந்்த ஜீவன்கைள இட்டிலி்யத் 
தின்று ்சியபாறித் திரு்பதியுடன் 
அகைலும். அ்பபுறம் சிட்டுககுருவிகைள 
்தயஙகித் ்தயஙகி வந்து, சபாய்வபாகைத் 
்த்ல்யச் சபாய்த்து அவ்ை்ப 
்பாரககும். அ்வகைளுககு என்று 
ரபாத்திரிகய எடுத்து ் வத்்த ் ்ழய 
கசபாறறில் ஒரு ்கை்பபிடி எடுத்து 
இ ் ற ்ப ் பா ள .  அ ் வ 
பகைபாத்திகபகைபாண்டு ஓடும்.

`ஏஙகை.’

`என்ன?’

` டி ர பா ன் சி ஸ் ட ர  வ பா ங கி 
வந்தீஙகைகை ,  ஒரு அட்்ட்ப 
ப்ட்டியில் க்பாட்டு? அந்்த்ப 
ப்ட்டி ் ரண்ல இருககு. பகைபாஞசம் 
எடுத்துக பகைபாடுககைறீஙகைைபா?

`எதுககு இ்பக்பா அது?’

`்பாவம் அந்்தச் சிட்டுஙகை, சுத்திச் 
சுத்தி வருது. கநத்ப்தல்லபாம் எஙகை 
எஙகை இருந்க்தபா சணல், கைபாய்ந்்த 
புல்லு, பசத்்்த, குச்சின்னு எ்்த 
எ்்தகயபா ப்பாறுககிட்டு வந்து 
்ரண்ல கசரத்து ்வககுதுஙகை... 
நபாகம அதுஙகைளுககு ஒரு கூண்டு 
பசஞசு பகைபாடுத்துட்டபா என்ன? 
அதுககுத்்தபான்.’

ஸ்டூ்ல்ப க்பாட்டு நபான் கமகல 

ஏறி்ப ்பாரககை கவண்டும். `இஙகை 
வந்து என் ் ககைத்திகல நில்லு.’

`எதுககு?’

`உன் க்தபா்ை்ப பிடுச்சிட்டுத்்தபான் 
ஸ்டூல்ல நிககைணும் .  வழுககி 
விட்டுடும்்பா.’

`ஐய... சீ...!’

அவளுககு ஒகர பவட்கைம்.

்ரணில், இ்பக்பா்்தககுத் 
க்த்வயில்்ல என்று க்பாட்டு 
்வத்திருந்்த என் ஷூககைள , 
சிட்டுககைளுககு கூண்டபாகி இருந்்தன. 
ஷூககைளின் உளகை நி்றய்ப 
பு ற கை ள ,  கு ச் சி கை ள  எ ன் று 
குவிந்திருந்்தன.

எனககு ்கபகைன்றது. நூறறு 
ஐம்்து ரூ்பாய் ஷூககைள.

` `்ரவபாயில்்ல.. அ்பபுறமபா 
எடுத்துககைலபாம்’’ என்றபாள சுமதி.

` ` ப ச ரு ்ப பு  இ ன் னி க ககை பா 
நபா்ைகககைபான்னு இருககு சுமதி. 
ஷூ்வ எடுககைலபாமபா?’’

``உஸ்... அ்்தத் ப்தபாடபாதீஙகை. 
அதுஙகை ் யந்துடும்.’’

நபான் அ்வகை்ை ப்தபாந்்தரவு 
பசய்துவிடக கூடபாது என்கிற முன் 

ஜபாககிர்்தகயபாடு, அந்்த அட்்ட்ப 
ப்ட்டி்ய எடுத்க்தன். அ்ப்டியும் 
அரவம் ககைட்டு ,  ஒரு  சிட்டு 
சிடுகபகைன்று என் கைபாக்தபாரம் ் றந்து 
க்பாய் ,  ஜன்னல் கைட்்டயில் 
உட்கைபாரந்து என்்ன்ப ் பாரத்்தது.

அ்தறகு ககைபா்ம் வந்திருககைககூடும். 
நியபாயம்்தபாகன, நம் வீட்டிறகுள 
அன்னியன் அனுமதியின்றி வந்்தபால் 
நமககுக ககைபா்ம் வரபா்தபா?

அந்்த அட்்ட்ப ப்ட்டியில் 
ஒரு  ்்ழய  ஒற்ற  ரூ்பாய் 
அைவுககுத்  து்ை  ப சய்து , 
்பாத்ரூமுககு எதிரில் ்த்திரமபாய் 
இருககை ் வத்க்தபாம்.

சிட்டுகைள ்தஙகைள இரு்பபிடத்்்த 
அட்்ட்ப ப்ட்டிககு மபாறறிக 
பகைபாண்டன. அந்்தச் சில நபாட்கைள 
அவறறின் இயககைத்்்த நபான் 
கைவனித்க்தன்.

அடடபா! ஆணும் ப்ண்ணுமபாகை 
அந்்த கஜபாடி ்தஙகைள வீட்்டத் 
்தயபார ்ண்ணிக பகைபாளளும் 
சுறுசுறு்பபும், கநரத்தியும், ்தஙகைள 
வீட்டுககுள வர இருககும் புதிய 
வ ர வு க கை பா கை ,  ்த ங கை ள 
கு ழ ந்்்த கைளுக கை பா கை ,  அ ந் ்த ்ப 
ப்றகறபாரகைள எடுத்துக பகைபாளளும் 
்தபாய்்ம நலம் கைனியும் அந்்த அன்பு 
சுரககும் பநஞசஙகைள என்்ன 
மிகைவும் கிைரத்தின. இ்வ உயிர 
சு ழ ற சி யி ன்  உ ன் ன ்த ம பா ன 
ப வ ளி ்ப ் பா டு .  சி ட் டு கை க ை ! 
உ ங கைளுககு  இ்்த க  கை றறு க 
பகைபாடு்ப்து யபார? இந்்த உள 
உணரச்சி்யத் தூண்டியது எது?

அ்வ சபா்பபிட்டனவபா? ஓய்வு 
எ டு த் து க  ப கை பா ண் ட ன வ பா ? 
ப்தரியவில்்ல. ஓய்வு ஒழிச்சல் 
இல்லபாமல், ்தஙகைள சின்னஞ சிறிய 
வபாய்கைளில் ஏக்தனும் புறகை்ை, 
குச்சிகை்ைக கைவ்விக பகைபாண்டு 
வ ரு வ து ம்  அ ் வ கை ் ை ்ப 
ப்ட்டிககுள விட்டுச் பசல்வதுமபாகை 
இருந்்தன. கீச்கீச் பசன்று கைத்திக 
பகைபாண்கட இருககும் சத்்தம் 
இ்டயறபாது ககைட்டுக பகைபாண்கட 
இருந்்தது.

விடுமு்ற வந்்தது. விடுமு்ற 
என்றதும் குழந்்்தகைளுககுத் ்தபாத்்தபா 
வீடு ்தபாகன ஞபா்கைத்துககு வரும்? 
எஙகைள குழந்்்தகை்ையும் ்தபாத்்தபா 
வீட்டில் விட்டு வர நபாஙகைள 
க்பாயிருந்க்தபாம். வரும்க்பாது சுமதி, 

�ர�ரபவன்று இரணடு  
ஈடு இடடிலிகய க்ச�ர் 
க்ச�ராகச் சுடடு இறக்கி 
கவத்துவிட� பிறகுைான் 

அவளுக்கு அந்ைக் 
காகலப் ப�ாழுது 
ரம்மியமாகும். ஒரு 
மந்ைகா்சம் அவள் 

முகத்தில ைவழும். சுடடு 
முடித்ை பிறகு முைல 
இடடிலிகய துணடுத் 
துண�ாய் பிய்த்துக் 

காக்ககக்குப் 
ய�ாடுவாள். 



பரபாம்் நபாைபாகைச் பசபால்லிக 
பகைபாண்டிருந்்த ்ட்டு கரபாஜபாச் 
பசடியும் ,  துைசிச்  பசடியும் 
பகைபாண்டு வந்திருந்்தபாள.

்ட்டு கரபாஜபாககைள பவயில் 
விரும்பிகைள. எவ்வைவுகபகைவ்வைவு 
பவயி்லத் தின்கின்றனகவபா , 
அவ்வைவுககைவ்வைவு பூககைைபாய் 
உதிர்ப்்வ. எஙகைள வீட்டில் 
பவயில் வரும் இடம், ்பாத்ரூமுககு 
முன்னும், குருவிகைளின் அட்்ட்ப 
ப்ட்டிககும் கீகழயுமபாகைத்்தபான் 
இருந்்தது.

எனகவ, அட்்ட்ப ப்ட்டிககுக 
கீ க ழ க ய  ஜ பாடி கைளில்  அ ந் ்த 
க ர பா ஜ பா க கை்ையும்  துைசி ச் 
பசடி்யயும் ஜபாடிகைளில் நட்டு 
்வத்க்தபாம்.

``சிட்டுஙகை குஞசு ப்பாரிச்சபாச்சு’’ 
என்று ஒரு நபாள மபா்ல, நபான் 
அலுவலகைம் விட்டுத் திரும்பியதும் 
என் மூத்்த மகைன் பசபான்னபான். 
சி ட் டு க கை ளி ன்  ஒ வ் பவ பா ரு 
அ்ச்வயும்  கூர்மயபா கை க 
கைவனித்து எஙகைளுககுச் பசபால்்வன் 
அவன்.

``அ்ப்பா... அந்்தக குஞசுகை்ை நீ 
்பாரககைணுகம! ஐகயபா... பசககைச் 
ப ச க வ ப ல ன் று .  சி வ ்ப பு த் 
திரபாட்்ச்ப ்ழம் மபாதிரி இருககு. 
ந பா ன்  ் பா த் ரூ மு க கு ள கை 
ஒளிஞசுககிட்டு்ப ்பாரத்க்தன். 
யபாரும் இல்கலன்னு ப்தரிஞசதும் 
அந்்தக குஞசுஙகை பவளிகய வந்து 
சந்து வழியபா்ப ்பாககுது்ப்பா. ஆ 
ஆன்னு வபா்யத் திறந்துகிட்டு 
நிககுது. ப்ரிய சிட்டுஙகை வந்து 

அதுஙகை வபாயில என்னகமபா 
ஊட்டுது்ப்பா.’’

சுமதி கைடுகைடுத்து்ப க்பாய் 
இருந்்தபாள.

அவள ஆ்சயபாகை ஊரிலிருந்து 
எடுத்து வந்து நட்ட துைசி பசடி்யச் 
சி ட் டு க கை ள  ப கை பா த் தி ்ப 
க்பாட்டிருந்்தன. சின்ன ்தளிர அது. 
நபான் ஜபாடிககு அருகில் நின்று 
கை வ னி த் க்த ன் .  து ண் ட பா கை 
இரண்டு்ட்டுக கிடந்்தது அந்்தத் 
துைசிச் பசடி.

``என்ன அநியபாயம்! இன்னிககுக 
கைபா்லல்தபாஙகை ்ட்டு கரபாஜபா 
பூத்துச்சு. கைபா்லல ்பாத்்தவ, ்த்து 
மணிககு நீஙகை ஆபீசுககு்ப க்பானதும், 
குளிககைலபாம்னு இஙகை வந்்தபா பூ்வக 
கைபாகணபாம். அத்க்தபாட, அந்்த்ப ் ட்டு 
கரபாஜபாக கி்ை்யக கூடக கைடிச்சு 
வச்சிருககு’’ என்றபாள சுமதி. அவள 
குரலில் ஆழ்ந்்த விசனம் ப்தபானித்்தது.

்ட்டு கரபாஜபாச் பசடிகைளின், 
அ ரு கை ம் பு ல்  ம பா தி ரி ய பா ன 
இ ் ல ் ய யு ம்  ப கை பா த் தி 
பமபாட்்டயபாககி விட்டிருந்்தன 
சிட்டுககைள.

நபான் ஜன்னல் கைட்்ட்யக 
கைவனித்க்தன். குருவிகைள மிகைச் 
சபாதுவபாகை கீச்கீச் என்று என்னகவபா 
ப ச பா ல் லி க பகை பா ண் டு 
உட்கைபாரந்திருந்்தன. ்தபான் பசய்்தது 
எ ன் ன ப வ ன் கற  அ றி ய பா ்த 
ஜீவன்கைைபாய், உயி்ர அழித்துவிட்டு 
உட்கைபாரந்திருந்்தன அ்வ. மூககும் 
்லமும்  மட்டுகம  இருககிற 
கைபாரணத்்தபால், சிட்டுககைள ்ட்டு 
க ர பா ஜ பா க கை ்ை க  ப கை பான்று 

க்பாட்டிருந்்தன.

``என்னஙகை ் ண்ணலபாம்?’’

எனககு ஒன்றும் க்தபான்றவில்்ல. 
அறிவபால் இந்்த்ப பிரச்சி்னககுத் 
தீரவு கைண்டுவிட முடியபாது.

` ` கூ ண் ்ட ்ப  பி ரி ச் சு 
எறிஞசுடுகவபாமபா?’’ என்றபாள சுமதி.

பசய்யலபாம். கூண்்ட்ப பிய்த்து 
எறிந்்தபால் பசடிகைள பி்ழககும். 
ஆனபாலும் ்ற்வகைள என்ன 
்ண்ணும் ?  இன்னும்  இ ற கு 
மு்ைககைபா்த அந்்தக குஞசுகைள 
கைபாக்கைகைள ,  ்ருந்துகைளுககு்ப 
்ட்சணமபாகி விடுகம.

` ` ப ச டி ் ய த்  ப ்த ரு வி ல் 
்வககைலபாமபா?’’

``மபாடு கமயும். ்்யன்கைள ்கை 
சும்மபா இருககுமபா?’’

சுமதிககு அந்்தச் சிட்டுககைளின் 
மீது ஏரபாைமபான எரிச்சல்.

இந்்தச் சனியன்கைளுககு்ப க்பாயி 
இடம் குடுத்க்தகன? ’ ’  என்று 
கைபாய்ந்்தபாள.

``்பாவம் அதுஙகைளுககு என்ன 
ப்தரியும்?’’

`̀ நீஙகை சும்மபா இருஙகை... உஙகைளுககு 
ஒன்றும் ப்தரியபாது’’ என்று என்்னக 
கைடிந்து பகைபாண்டபாள.

நபான் அ்மதியபாகி விட்கடன். 
க ய பா சி க கு ம் க் பா து  விஷயம் 
ப்தளிவபாயிறறு. குருவிகைள இருககும் 
வ்ர எஙகைள பசடி வைரபாது.

ஒரு நபாள என் மகைன் பசபான்னபான்: 
``அ்ப்பா, சிட்டுஙகை எல்லபாம் ் றந்து 
க்பாயிடுச்சி. கூண்டு கைபாலி.’’

ந பா ன்  கூ ண் ்ட  எ டு த் து 
உ்தறிகனன். கு்ப்்கைள கீகழ 
விழுந்்தன. தூசு ்தட்டி்ப ப்ட்டி்ய்ப 
்ரணில் ் வத்க்தன்.

சுமதி மீண்டும் பசடி ்வககும் 
முயறசியில் இறஙகினபாள. இ்பக்பாது 
அ்வகைளுககு எந்்த எதிரிகைளும் 
இல்்ல.

்ட்டு கரபாஜபா, குழந்்்தயின் 
கைன்னஙகை்ை்ப க்பால, எவ்வைவு 
அழகைபாகை்ப பூககிறது,! குடிககும் 
்த ண் ணீ ரி ல்  து ை சி  எ ்ப ் டி 
மணககிறது!

நன்றி: ஒரு மனுஷி 
 சிறுகதைத் தைாகுதி.

கவிைா தவளியீடு.
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 ப�ான்பமாழிகள்

ஸ்டீ�ன் ஹாக்கிங
(08.01.1942- 14.03.2018)

மாறைதளத ஏறறுக 
வகாள்ெவத அறிவின் 
திைன்.

எள்ைைானதாக 
இல்ளைவயனில் 
ொழ்களக 
படுபயஙகரமானதாகி 
இருககும்.

தஙகைது ஐ.கயூ பறறி 
வபருளமப்படுபெரகள் 
வதால்வியுறைெரகள்.

நீஙகள் எப்வபாது 
வகாபப்பட்டுக 
வகாண்டு புகார 
வொல்லிக வகாண்டும் 
இருநதால் 
உஙகளுைன் வெைவிை 
யாருககுவம 
வநரமிருககாது.

எனது இைககு 
எளிதானது. அது 
பிரபஞெதளத பறறி 
முழுளமயாக அறிெது. 
அது ஏன் 
இருககிைது? அது 
எதறகாக இருககிைது? 
என புரிநது 
வகாள்ெது.

ஒரு ெராெரி 
நட்ெததிரததின் சிறிய 
கிரகததில் 
குரஙகுகளை விை 
ெறவை வமம்பட்ை 
உயிரினம் நாம். நமது 
சிைப்பு யாவதனில் 
நம்மால், 
பிரபஞெதளத புரிநது 
வகாள்ை முடியும் 
என்பவத.

அளமதியான 
ெரகளுகவக 
ெலிளமயான மூளை 
இருககும்.

இயறபியல், 
விண்வெளி, பிரபஞெம் 
மறறும் நம் இருப்பின் 
தததுெம் நமது 
பிைப்பின் வநாககம், 
நமது இறுதி இைககு 
வபான்ைளெ பறறி 
இன்று நாம் எவெைவு 
அககளையறைெரகைாக 
இருககிவைாம் என்பது 
என்ளன மிகவும் 
ஆச்ெரயப்படுததுகிைது. 
ளபததியககார 
உைகமிது. ஆரெமாக 
இருஙகள்.

எல்ைாவம முன்னவர 
தீரமானிககப் 
பட்டிருப்பதாகவும் 
அளெ எளதயும் மாறை 
முடியாது எனவும் 
நம்புகிைெரகள் கூை 
வீதிளயக கைப்பதறகு 
முன்வப இரு 
திளெகளையும் 
பாரததுவிட்ைது 
நைப்பளத நான் 
கெனிததிருககிவைன். 

பிரபஞெததின் 
அடிப்பளை விதிகளில் 
ஒன்று எதுவுவம 
பரிபூரணமானதில்ளை. 
உண்ளமயில் பூரணம் 
என்ை ஒன்வை 
கிளையாது. அபூரணம் 
இல்ைாமல் நீஙகவைா 
நாவனா இருகக 
மாட்வைாம்.

உஙகள் பாதஙகளை 
அல்ை, வமவை 
நட்ெததிரஙகளை 
பாரகக நிளனவில் 
வகாள்ளுஙகள். உஙகள் 
இைகளக ஒருவபாதும் 
விட்டுவிைாதீரகள். 
உஙகள் இைககுதான் 
உஙகள் 
ொழ்களகககான 
அரதததளதயும் 
வநாககதளதயும் 
அளிககிைது. 
இைககின்றி ொழ்களக 
ஒரு வெறறிைம். 
அதனிளைவய அன்ளப 
கண்டுபிடிககும் 
நல்ொயப்பு 
கிளைககுவமனில், 
நிளனவில் 
வகாள்ளுஙகள் அளத 
உணருஙகள், 
ஒருவபாதும் அளத தூர 
வீசிவயறிநதுவிைாதீரகள்.
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``ஒரு குழந்்்த்ய்ப ப்றறு 
அ்தறகு ஒரு நல்ல வபாழ்வபா்தபாரத்்்தக 
பகைபாடுககைத் ்தகுதியில்லபா்த க்பாது, 
இத்்த்ன குழந்்்தகை்ை என்ன 
இ ழ வு க கை பா கை  ப ் த் து ்ப 
க்பாட்டபாரகைள? அடி்ப்்ட 
அறிகவ இல்லபாமல் எஙகை்ை 
ப்றறுக பகைபாடு்ம்ப்டுத்தும் 
அவரகைள ்தபான் ்தண்டிககை்ப்ட 
கவண்டியவரகைள நபானல்ல” ்தன் 
ப ் ற கற பா ர  மீ து  வ ழ க கு ்ப 
க்பாடுவ்தறகைபாகை பெயின் என்ற 12 
வயது சிறுவன் ்வத்திருந்்த 
கைபாரணஙகைள இ்வ. கைடந்்த 2018ஆம் 
ஆண்டு பல்னபான் பமபாழியில் 
பவளியபாகி, உலகைம் முழுவதும் 
்ல்கவறு ் பாரபாட்டுககை்ை்ப ப்றற 
க கை ்ப ் ரனபாம்  ( C a p e r n a u m ) 
தி்ர்ப்டத்தில் வரும் பிர்தபான 

கை்தபா்பாத்திரம் ்தபான் இந்்த பெயின். 
குறறவபாளிகைைபாகை மபாறும் எல்லபா 
சிறுவரகைளும் பெயின் க்பான்று 
அறிவபாரந்்த ககைளவிகை்ை எழு்பபிக 
பகைபாண்டிருககை வபாய்்பபில்்ல. 
கு டு ம் ் த் ்த பா ல் ,  அ ர ச பா ல் , 
ப்பாருைபா்தபார ஏறறத்்தபாழ்வுகைைபால் 
்கைவிட்ப்ட்ட ் தின்்ருவத்தினர 
எ ்ப ்டி  கவண்டும பானபாலும் 
மபாறுவ்தறகைபான வபாய்்பபுகைளும் 
சூழலும் மலிந்து கிடககின்றன. 

சி ற பா ர  கு ற ற வ பா ளி கை ள 
ப்தபாடர்பான விவகைபாரத்்்த பவறும் 
ப்றகறபார - பிள்ைகைள என்ற 
எல்்லககுள மட்டும் சுருககி 
்பாரத்துவிட முடியபாது. சமூகை 
நி்ல்ம, அரசின் ப்பாருைபா்தபாரத் 
திட்டங கைள ,  கை ல்வி  மு் ற , 
ப்பாழுதுக்பாககு அம்சஙகைள 

உளளிட்ட எல்லபாவற்றயும் 
இ ் ண த் து ்ப  ் பா ர க கை 
கவண்டியுளைது. ப்றகறபார மறறும் 
ஆசிரியரின் பசயல்்பாடுகைள , 
அணுகுமு்றகைள, நடத்்்தகைள 
கமலும் குழந்்்தகைளின் வைரச்சியில் 
அதிகைைவிலபான  ்த பா க கை த்்்த 
ஏற்டுத்துகிறது. ்தின்்ருவத்தில் 
சிறுவரகைளுககு உடல், மனம், 
சிந்்த்ன ஆகியவறறில் அ்ரீ்தமபான 
ம பா ற ற ங கை ள  ஏ ற ் டு வ ்த பா ல் 
துடுககைபானவரகைைபாகைவும் பகைபாஞசம் 
கு ழ ந் ்்த த்  ்த ன ம பா கை வு ம் 
இரு்ப்பாரகைள. ப்றகறபாரகைளிடம் 
மனம் திறந்து க்சகவபா, பநருககைமபாகை 
இருககைகவபா ்தயஙகுவபாரகைள , 
பிள்ைகைள ப்றகறபாரகைளிடமிருந்து 
வி ல கி  ்த ன் னி ச் ்ச ய பா கை 
இயஙகுவ்தறகு முற்டும் கைபாலமது. 
அக்தக்பால் குடும்் உறவுகை்ைத் 
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்தபாண்டி பவளியுலகை ஆட்கைளுடன் 
்ழகுவ்தறகைபான சூழலும் அந்்த 
வயதில் ்தபான் ப்தபாடஙகுகிறது. இது 
அந்்த  வயதிறககை  உரிய  ஒரு 
்தனித்்தன்்ம.

ஹபாரகமபான்கைளில் ஏற்டும் 
மபாறறத்்தபால் ்தின்்ருவத்தினரின் 
உணரச்சி நி்லகைளில் மி்கைத் 
்தன்்ம ஏற்டுவ்தபால் அன்பு, 
ஆ்ச, அரவ்ண்பபு, ்தவி்பபு, 
ஏககைம், கைபா்தல் என எல்லபாவறறிறகும் 
ஏஙகி நிற்பாரகைள. இ்வபயல்லபாம் 
உடகன நி்றகவறிவிட கவண்டு 
பமனவும் ஆ்ச்ப்டுவபாரகைள, 
இதிபலபான்றும் ்தவறில்்ல. இந்்த 
வயதில் அவரகைளின் க்த்வ மறறும் 
ஆ்சகை்ை அறிந்து உைவியல் 
ஆகலபாச்னகைள வழஙகுவதும் 
பநறி்ப்டுத்துவதும் மிகை அவசியம். 
ஆனபால், குழந்்்தகைள வைர்பபு 
மறறும் ்ரபாமரி்பபு ்ணிகைளில் 
க்பாதுமபான கைவனம் இந்திய்ப 
ப்றகறபாரகைளும் ப்பாதுச் சமூகைமும் 
ப்றறிருககைவில்்ல என்்்தறகு 
்ல்கவறு  உ்த பா ரணஙகை்ைச் 
சுட்டிககைபாட்ட முடியும்.

இந்தியபாவில் ,  கைடந்்த சில 
்த்்தபாண்டுகைளில் நவீன ப்தபாழில் 
நுட்்த்தின் வைரச்சியும், கைலபாச்சபார 
மபாறறஙகைளும், குடும்் உறவுகைளில் 
அதிகைரித்து வரும் சிககைல்கைளும் 
சிறபார ப்தபாடரபு்டய குறறஙகைளுக 
குக கைபாரணமபாகை அ்மந்துளைன. 
கைடந்்த ்த்்தபாண்டுகைளில் மட்டும் 
சிறபார ப்தபாடரபு்டய குறறஙகைளின் 
எ ண் ணி க ்கை  6 5  ச ்த வீ ்த ம் 
அதிகைரித்துளை்தபாகைத் க்தசிய குறற 

ஆவணக கைபா்ப்கைத்தின் புளளி 
விவரஙகைள ப்தரிவிககின்றன. 
்தின்்ருவத்தினரி்டகய பு்கை்ப 
பிடிககும் வயது 16லிருந்து 12 
வய்தபாகைவும், மதுக குடிககும் வயது 
1 8 லி ரு ந் து  1 3  வ ய ்த பா கை வு ம் 
கு்றந்துளைது. குறறச் பசயல்கைளில் 
ஈடு்டும் ப்ரும்்பாலபான சிறுவரகைள 
க்பா்்த ்ழககைம் உளைவரகைள. 
இந்திய சிறுவரகைளில் ஏறககு்றய 
3 0  ச ்த வீ ்த த் தின ர  க ் பா ்த ்ப 
்ழககைத்திறகு அடி்மயபாகியிரு்ப 
்்தபாகை சில புளளி விவரஙகைளும் 
ப்தரிவிககின்றன. 

க மலும் ,  ப ்த பாழில்  நுட்் 
வைரச்சியும் சிறபார ப்தபாடரபு்டய 
குறறஙகை்ை அதிகை்ப்டுத்தியுளைது. 

க்பா்்த வஸ்துககைளுககு இ்ணயபாகை 
பமபா்்ல் க்பானில் ஆ்பாச்ப ் டம் 
்பார்ப்து, வீடிகயபா ககைம்கைள 
வி்ையபாடுவது, பசயலிகை்ை்ப 
்யன்்டுத்துவது க்பான்ற்வ 
் தி ன் ் ரு வ த் தி ன ரி ் ட க ய 
அதிகைரித்துளைது. Angry Birds, Fruit 
Ninja, Subway Sufers, Candy Crush 
Saga, My Talking Tom, Blue Whale, 
PUBG Mobile இ்வ கைடந்்த சில 
ஆண்டுகைளில் ்தின்்ருவத்தினர 
வி்ையபாடித் தீரத்்த ககைம்கைள இ்வ. 
இதில் ப்ரும்்பாலபான ககைம்கைள 
்ழிவபாஙகுவது, து்ப்பாககி்ய்ப 
் யன்்டு த்துவது ,  ப கை பா்ல 
பசய்வ்்த நியபாய்ப்டுத்துவது, 
வ ன் மு ் ற யி ல்  ஈ டு ் டு வ து 
உளளிட்ட  எதி ரம்றய பான 
பசயல்கை்ையும் சிந்்த்னகை்ையும் 
சிறபாரகைள மத்தியில் வி்்த்ப்்தன் 
மூலம் அவரகைள கைடு்மயபான 
உைவியலுககு ஆைபாகிறபாரகைள. 
இ ்த ன பா ல்  அ வ ர கை ளு ் ட ய 
திற்னயும் ஆறற்லயும் மட்டு்ப 
்டுத்துவக்தபாடு மட்டுமல்லபாமல் 
அவரகை்ை உடல் ரீதியபாகைவும் மன 
ரீதியபாகைவும் ் லவீனமபானவரகைைபாகை 
மபாறறி விடுகிறது. 

இ்தன் கைபாரணமபாகைத்்தபான் 
ககைம்கைளும் சினிமபாவும் முன்்வககும் 
ய்தபாரத்்தத்்்த மீறிய வபாழ்க்கை 
மு்றககுள ்தின்்ருவத்தினர 
பு ற றீ சல்  க ் பால்  ்லிய பாகி க 
பகைபாண்டிருககின்றனர. ்தஙகை்ை 
நபாயகைரகைைபாகைவும், ்தபா்தபாககைைபாகைவும் 
கைற்்ன பசய்துபகைபாளகிறனர. 
இந்்த சபாகைச வபாழ்விறகுள பசல்ல 
ஆ்ச்ப்டும் க்பாக்த அவரகைளுககு்ப 
்ணமும், அதீ்த கைவன ஈர்பபும் 
க்த்வ்ப்டுகிறது. இந்்த அவசியறற 
க ்த்வகை்ை  நி்ற கவறறி க 
பகைபாளைகவ கைஞசபா  விறகைச் 
பசல்வது ,  வழி்றி பசய்வது , 
பகைபா்ல பசய்யத் துணிவது, திருட்டு 
ப்தபாழில் ஈடு்டுவது, ்பாலியல் 
குறறஙகைளுககுத் து்ண புரிவது 
க்பான்ற குறறச் பசயல்கைளில் 
ஈடு்டுவக்தபாடு மட்டுமல்லபாமல் 
அ்்த்ப ப்ருமி்தமபாகைவும் எண்ணிக 
பகைபாளகின்றனர .  ககைம்கைளும் 
சினிமபாவும் ஏற்டுத்திய மனநி்ல 
யிது. ஏபனனில் ப்ரும்்பாலபான 
்தின்்ருவத்தி னரின் கநரம் 
அதில்்தபான் பசலவிட்ப்டுகிறது. 
இந்்த்ப க்பாககைபானது ப்ருநகைரங 

ைஙககளே 
நாயகர்களோகவும், 
ைாைாக்களோகவும் 

கற�கன 
ப்சய்துபகாள்கிறனர். இந்ை 

்சாக்ச வாழ்விறகுள் 
ப்சலல ஆக்சப்�டும் ய�ாயை 
அவர்களுக்குப் �ணமும், 
அதீை கவன ஈர்ப்பும் 
யைகவப்�டுகிறது.
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கைளில் அதிகைரி்ப்்்த கீகழ பகைபாடு்ப 
்ட்டுளை புளளி விவரஙகைளின் 
மூலம் அறிந்து பகைபாளைலபாம்.

க்தசிய அைவில் சிறபார குறறஙகைள 
ப்த பாடர்பாகை்ப  ்திய்ப்டும் 
வழககுகைளில் மத்திய்ப பிரக்தசம் 
( 1 7 . 1  % )  மு ்த லி ட த் தி லு ம் 
மகைபாரபா்ஷடிரம் (16.1%) இரண்டபாவது 
இ ட த் தி லு ம்  அ ்த ற கு 
அடுத்்த்டியபாகைத் ்தமிழ்நபாடு (8.8%) 
மூன்றபாவது இடத்திலும் உளைது. 
அக்தக்பால், க்தசிய அைவில் சிறபார 
ப்தபாடரபு்டய குறறஙகைளின் 
எண்ணிக்கை கைடந்்த மூன்றபாண்டு 
கைளில் (2017- 33606, 2018-31591, 2019- 
32235) கு்றந்து வரும் நி்லயில், 
்தமிழகைத்தில் (2017-2376, 2018- 2304, 
2019-2686 ) இந்்த குறறஙகைளின் 
எண்ணிக்கை அதிகைரித்து வருவது 
கைவ்ல யளிககிறது.

்தமிழகைத்தின் ஒட்டுபமபாத்்த 
சிறபார குறறஙகைளின் எண்ணிக்கையில் 
ப ச ன் ்ன  9 . 4  ச ்த வீ ்த மு ம் 
ககைபாயம்புத்தூர 0.4 ச்தவீ்தமும் 
ப்றறிருககிறது. ஸ்மபாரட் சிட்டியும் 
டபாலர சிட்டியும் சிறபார குறறஙகைளில் 
இடம்ப்றறிரு்ப்து ஒன்றும் 
ஆ ச் ச ரி ய மி ல் ்ல .  கு ற ற ச் 
பசயல்கைளில் ஈடு்டும் 90 ச்தவீ்த 
சிறுவரகைள ப்றகறபாருடன் வபாழ்ந்து 
வரு்வரகைள, இவரகைளில் 95 ச்தவீ்த 
குறறவபாளிகைள ஆண் சிறபாரகைள. 

அக்தக்பால் குறறஙகைளில் ஈடு்டும் 
80 ச்தவீ்த சிறபாரகைள 12-18 வயதிறகு 
உட்்ட்டவரகைள. பல்னபான் 
நகைரத்து பெயினில் ப்தபாடஙகி 
ந ம் மூ ர  ந கை ர ்ப பு ற  சி ற பா ர 
குறறவபாளிகைள வ்ர ப்ரும்்பாலபான 
சிறபார குறறவபாளிகைள நகைர்பபுறத்தில் 
ப்றகறபாருடன் வபாழ்்வரகைள 
என்்து்தபான் கைவ்லயளிககைக 
கூடிய ஒன்று.

குறறஙகைளில் ஈடு்டும் சிறபார 
கைளின் சமூகை மறறும் ப்பாருைபா்தபார 
பின்னணிகைள ப்தபாடர்பான புளளி 
விவரஙகை்ை மத்திய  அரசு 
பவளியிட கவண்டும். ஏபனனில், 
ப்ருநகைரஙகைளில் அதிகைரித்து வரும் 
கைபார்பகரட்டுகைளின் மு்தலீடும், 
நுகைரவுக கைலபாச்சபாரமும், குடும்் 
உறவுகைளுககுள ஏற்டும் சிககைலும், 
்தின்்ருவத்தின்ர  குறறச் 
பசயல்கைளுககைபாகை்ப ்யன்்டுத்திக 
பகைபாளவதும் அதிகைரித்து வருவ்தபால் 
அது சபாரந்்த புளளி விவரஙகைள 
அவசியமபான்தபாகிறது. அரசின் 
வழககைமபான புளளி விவரஙகைள 
மறறும் குழந்்்த நலன் குறித்்த 
ஊடகை விவபா்தஙகைள மூலம் சிறபார 
கு ற றவ பாளிகைள  குறி த்து  ஒரு 
மு டி வு க ககை பா  தீ ர வு க ககை பா 
வரமுடியபாது என்கற க்தபான்றுகிறது.

சிறபார ப்தபாடரபு்டய குறறங 
கை ் ை க  கு ் ற ்ப ் ்த ற கு ்ப 
ப்றகறபாரகைள, குழந்்்தகைள நல 
அ்ம்பபுகைள மறறும் மத்திய, மபாநில 
அ ர சு கை ள  ஒ ரு ங கி ் ண ந் து 
பசயலபாறற கவண்டியுளைது. சிறபார 
குறறவபாளிகைள ப்தபாடர்பான 
குறறஙகை்ை்ப ் ரந்்த சமூகை மறறும் 
அரசியல் கைண்கணபாட்டத்தில் 
்பார்ப்து மிகை அவசியமபானது. 
சிறபாரகைளின் கமம்்பாட்டிறகைபாகைக 
கூடு்தலபான நிதி ஒதுககி அவரகைளின் 
சிறபாரகைளின் சமூகை்ப்பாதுகைபா்ப்் 
உறுதி பசய்வக்தபாடு மட்டுமல்லபாமல், 
சிறபார குறறம் ப்தபாடர்பாகை சரவக்தச 
அ ை வி ல்  கு ழ ந் ்்த கை ள  ந ல 
வ ல்லு ந ர கை ்ை க  ப கை பாண்டு 
ஆரபாய்ச்சி மறறும் விவபா்தம் 
நடத்துவது்ப க்பான்ற ்ணிகைள 
ந்டப்றறபாகல சிறபாரகைளின் 
குறறஙகை்ை்ப ்டி்ப்டியபாகைக 
கு்றககை முடியும். இ்தன் மூலம் 
சீரதிருத்்த்ப்ட்ட எதிரகைபால 
சமூகைத்்்த நம்மபால் கைட்ட்மககை 
முடியும்.

சிறார் பைா�ர்புக�ய  
குறறங ககளேக் 

குகறப்�ைறகுப் ப�றயறார்கள், 
குைந்கைகள் நல அகமப்புகள் 

மறறும் மத்திய, மாநில 
அரசுகள் ஒருஙகிகணந்து 
ப்சயலாறற யவணடியுள்ளேது.
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ஒரு பஜன் துறவியிடம் சூகி 
என்ற மபாணவன் ்தத்துவஙகைள கைறறு 
வந்்தபான். அ்தனபால், ‘ச்கச, என்ன 
துறவி இவர, நபான் ் டிககை வந்்தக்தபா 
ஆன்மீகைம், இவர என்னபவன்றபால் 
க்தபாட்டகவ்ல எல்லபாம் பசய்யச் 
பசபால்கிறபாகர? என்று சலித்துக 
பகைபாண்டபான். மபா்லயில் ்தனது 
நண்்்ன சந்தித்்த சூகி, ்தனது 
பிரச்ச்ன்ய்ப ்றறிக கூறி, 
‘அந்்தத் துறவிககு்ப ் ணிவி்டகைள 
பசய்வது்தபான் என் ்டி்ப்பா? ’ 
என்று எரிச்சலுடன் கூறினபான்.

நண்்கனபா, சூகி, அவசர்ப 
்டபாக்த ,  ந மது  அன்றபாட்ப 
்ணிகைளில்கூட ஆன்மீகை்ப ்யிறசி 
இருககிறது, உனது குரு, கைபாரணமில் 
லபாமல் உனககு இந்்த கவ்ல்யக 
பகைபாடுத்திருககை மபாட்டபார.’ என்று 
ச ம பா ்த பா ன ்ப  ் டு த் து ம் ் டி 
க்சினபான்.

சூகிகயபா, ``முட்டபாள்தனமபாகை்ப 

க்சபாக்த, நபான் இ்பக்பாக்த அந்்தத் 
து றவி்ய ச்  ச ந் தி த் து  இனி 
உஙகைளிடம் வர்பக்பாவதில்்ல 
என்று பசபால்ல்பக்பாகிகறன்” 
என்றபான்.

்தன் எண்ணத்தில் சூகி பிடிவபா்த 
மபாகை இருந்்தபான். நண்்னுககு ஒரு 
கயபாச்ன க்தபான்றியது.

அ்தனபால் சூகியிடம், ``சரி உன் 
விரு்ப்ம், ஆனபால், எனககைபாகை உன் 
முடி்வ இன்று துறவியிடம் 
பசபால்ல கவண்டபாம். கயபாசித்து 
நபா்ை பசபால்’’ என்றபான்.

அ்்தக ககைட்டு சூகிககு சிரி்ப்பாகை 
வந்்தது. “ஓகஹபா நபா்ைககுள என் 
மனம் மபாறிவிடும் என்று ்த்பபுக 
கைணககு்ப க்பாடுகிறபாயபா ? என் 
முடிவு மபாறபாது” என்றபான் உறுதியபாகை.

இரு்பபினும் நண்்னுககைபாகை 
்தனது முடி்வ ஒருநபாள ஒத்தி 
்வத்்தபான். சூகி நீண்ட கநரம் 

்தனி்மயில் கயபாசித்்தபான்.

கயபாசித்்ததில், ்ல வருடஙகைள 
அவரிடம் ் பாடம் ் டித்்த்தபால்்தபான், 
்தன் நண்்ன் அவ்ர்ப ் றறி நன்கு 
ப்தரிந்து ் வத்திருககிறபான். அந்்தத் 
துறவி மிகைவும் நல்லவர, அவ்ர்ப 
்றறி ஏன் இ்ப்டி ்த்பபுக கைணககு்ப 
க்பாட்கடன்?’’ என்று க்தபான்றியது. 
மறுநபாள நண்்்ன சந்தித்து,

“ நண்்பா ,  எனது ்தவறபான 
மு டி ் வ  ம பா ற றி க பகை பா ண் டு 
விட்கடன். அது சரி, எனது முடிவு 
எ்ப்டி ்தவறபானது என்று இவ்வைவு 
உறுதிய பா கை க  கூ ற  முடி ந் ்தது 
உன்னபால்?” என்று ககைட்கை, நண்்ன் 
விைககைம் ்தந்்தபான் இ்ப்டி:

` ` ககைபா்்ப்டும்க்பாது நபாம் 
நபாமபாகை இரு்ப்தில்்ல என்்து மிகை 
அடி்ப்்டயபான பஜன் ்தத்துவம். 
அ்பக்பாது மனம் சரியபான முடி்வ 
எடுககைபாது .  பகைபாஞசம் ஓய்வு 
பகைபாடுத்துச் சிந்தித்்தபால், நம்மில் 
பவளி்ப்டும் க்ரறிவின் உ்தவியபால் 
்த வ ற பா ன  மு டி வு கை ் ை த் 
்தவிரககைலபாம்”.

அ ்ப க் பா து ்த பா ன்  சூ கி க கு 
அடி்ப்்டயில் ஆன்மீகைம் என்றபால் 
என்ன என்்து புரியத் ப்தபாடஙகியது.

 ஞானக் ககைகள்

ய்ாெத்தில் 
எடுக்கும்
முடிவு
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பதிகனழபாம்  நூறறபாண்டு. 
உலகின் ்ல ்குதிகைளில் சரித்திர 
முககியத்துவம் வபாய்ககை்ப க்பாகும் 
மிகை முககிய  நிகைழ்வுகைள நடந்து 
பகைபாண்டிருந்்தன. ்திகனழபாம் 
நூறறபாண்டில் ்தபான் முகைலபாய்ப 
க்ரரசின் ஐந்்தபாவது மன்னரபான 
ஷபாஜஹபான் ்தன்னு்டய கைபா்தல் 
ம்னவிககு உலகை அதிசயஙகைளில் 
ஒ ன் ற பா ன  ்த பா ஜ்  ம ஹ பா ் ல 
எழு்பபினபார. ஆட்சி்ய பிடிககை  
நீண்ட  கை பா ல ம்  கை பா த் தி ரு ந் ்த 
“கரபாமனபாவ்கைள” ரஷியபா்வ 
்கை்ப்றறியதும் ்திகனழபாம் 
நூ ற ற பாண்டில்  ்த பான் .  இ ந் ்த 
கைபாலகைட்டத்தில் ்தபான் ஸ்ப்யின் 
உ்ட ந்து  ஒ ரு  பு தி ய  ந பா டு 

உருவபாகியிருந்்தது. மிகை குறுகிய 
கை பா ல த் தி ல்   மி கை ்ப ப் ரு ம் 
பசல்வபாக்கை ப்றற அந்்த   நபாடு 
்தபான் டச்சு குடியரசு.

்திகனழபாம் நூறறபாண்்ட  
டச்சு குடியரசின்  ப்பாறகைபாலம் 
எனலபாம். உலகைலபாவிய அைவில் 
அவரகைைது வைரச்சி  உச்சத்்்த 
ப ்த பா ட்டு  ப கை பாண்டிரு ந் ்தது .  
அ்பக்பாது ்தபான் புகைழ்ப்றற voc 
என்ப்டும் “டச்சு கிழககிந்திய 
கைம்ப்னி” உருவபாககை்ப்ட்டது 
என்்து வரலபாறு. கைடல்கைடந்்த 
அவரகைைது வபாணி்ம், அறிவியல், 
கை்லகைள, மறறும் ப்தபாழில்கைள 
உலகைைபாவிய அைவில் டச்சு 

க ் ர ர சு க கு   மி கை ்ப ப் ரு ம்  
பசல்வத்்்த ஈட்டிகபகைபாடுத்்தன. 
அந்்த ப்பாறகைபாலத்தில் ்தபான் 
மி கை ்ப ப் ரி ய  அ றி வி ய ல் 
கைண்டுபிடி்பபுகைளுககைபான வித்து 
தூவ்ப்ட்டது.

அந்்த கைபாலகைட்டத்தில் ்தபான் 
கைண்ணபாடிகைள பசய்வது மறறும் 
பலன்ெஸுகைள உருவபாககும் ப்தபாழில் 
நுட்்ஙகைள ப்ருமைவில் வைரந்்தன. 
அ்பக்பாது  ஹபான்ஸ் லி்ப்ரஸி 
என்்வர  பலன்சுகை்ை ஒன்றன் 
பி ன்  ஒ ன் ற பா கை  இ ் ண த் து 
பின்னபாளில் “ ப்தபா்லகநபாககி” என 
அறிய்ப்ட்பக் பாகும்  உருவ 
ப ் ரு க கு ம்  கை ரு வி  ஒ ன் ்ற 
கைண்டுபிடித்்த பா ர .  அது்த பான் 
அறிவியல் புரட்சிககைபான மு்தல் ் டி. 
அ்தன்பின் அந்்த புரட்சிகைர சபா்தனம் 
ஐகரபா்பபிய கைண்டம் முழுவதும் 
் ர வி ய து .  ஒ வ் பவ பா ரு 
சபாம்ரபாஜ்ஜியத்திலும் இருந்்த சிறந்்த 
அறிவபாளிகைளின் ்கையில் அ்வ 
பசன்றன. வபானவியலபாைரகைள, 
கை ணி ்த வி ய ை பா ல ர கை ள , 
க்ரபாசிரியரகைள, க்பான்றவரகைள 
மி கை  ஆ ர வ த் து ட ன்  அ ் ்த 
வபாஙகினபாரகைள.

அ்ப்டி ஒருவரிடம்  பசன்ற ஒரு 
உருவப்ருககும் கைருவி உலகைத்தின் 
வபானியல் ்பார்வ்யகய மபாறறி 
அ்மத்்தது. அந்்த ஒருவர ்தபான் 
கைலிலிகயபா கைலிலி.

கைலிலிகயபா கைலிலி 1564 ஆம் 
ஆண்டு  பி்பரவரி 15,  இத்்தபாலியில் 
ஒரு இ்சககை்லஞருககு ஆறபாவது 
மகைனபாகை பிறந்்தபார. 16 வயதில் 
பிசபாவுககு மருத்துவம் ்டிககை 
பசன்ற  அவர  கைணி்தத்்த பால் 
ஈ ர க கை ்ட்டு  ்ட்ட்டி்ப்் 
முடிககைபாமகலகய பவளிகய வந்்தபார. 
1583 ஆம் ஆண்டு மிகை்பப்ரும் 
மு க கி ய  கை ண் டு பி டி ்ப ் பா ன 
ப்ண்டுலத்தின் அ்ச்வ   ் றறிய 
விதிகை்ை கைண்டறிந்்தபார.  அ்தபாவது 
ப வ வ் கவ று    நீ ை மு ள ை 
ப்ண்டுலஙகைள ஆடும் க்பாது 
வ்ை்வ முடிககை ஒகர  கநரத்்்த 
்தபான் எடுககின்றன என்்க்த அது. 
இ ்தன்  அடி்ப்்டயிகலகய 
கிரிஸ்டியன் ஹியூபஜஸ் ப்ண்டுலம் 
கைடிகைபாரத்்்த  கைண்டுபிடித்்தபார.

 விஞஞானிகளின் ககை - 2

கலிலிய�ோ  கலிலி  -  நவீன 
அறிவி�லின்  தந்த

சுொைா ந�ராென்
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 ஜூன் மபா்தம் 1609ஆம் ஆண்டு, 
பவனிஸில் இருந்்த கைலிலிகயபா, 
ப ்த பா ் ல  க ந பா க கி  ் ற றி ய 
ப்தபாழில்நுட்்ஙகை்ை ஆரபாய்ந்்தபார. 
அ ்த ன்  பி ன்  கை பா ல த் ்்த 
வீணபாககைவில்்ல .  இரண்கட  
மபா்தஙகைளில், மனி்த கைண்்ண  விட 
எட்டு மடஙகு அதிகை உருவ 
ப ்ரு க கை த்்்த  கை பாண்பிககும் 
ப ்த பா ் ல க ந பா க கி ் ய 
கைண்டுபிடித்்தபார. அ்்த பவனிஸிய 
அதிகைபாரிகைளிடம் பசயல்்டுத்தி 
கை பாண்பித்து  அ்்த  ஆட்சிக 
குழுவுககு ்ரிசளித்்தபார. அவரகைள 
அ்தன் ரபாணுவ ்யன்்பாட்்ட 
உடனடியபாகை கைண்டுபகைபாண்டனர. 
அ ்த ற கு ரி ய  ப வ கு ம தி யு ம் 
கைலிலிகயபாவுககு கி்டத்்தது . 
கிழககிந்திய கைம்ப்னியும் அவரகைள 
கைடற்யணத்துககைபான ப்தபா்ல 
கநபாககிகை்ை உருவபாககித்்தரும்்டி 
ககைட்டனர. இ்ப்டி அ்னத்து 
க்த்வகை்ையும் நி்றகவறறிய 
பின்னர, கைலிலிகயபா உலகைத்தின் 
்பார்வ்யகய மபாறறிய்மககை 
க ் பா கு ம்  வி ்த ம பா கை ,  அ ந் ்த 
ப ்த பா ் ல க ந பா க கி ் ய  இ ந் ்த 
பிர்ஞசத்்்த  ஆரபாய்வ்தறகைபாகை 
வபானத்்்த  கநபாககி திரு்பபினபார.

இ்பக்பாது கைலிலிகயபாவின் 
ப்தபா்லகநபாககி ்தனிச்சிற்பபு 
வபாய்ந்்த ஒன்றபாகை உருவபாகி இருந்்தது. 
20 மீட்டர நீைமும் 37 மில்லிமீட்டர 
விட்டமும்  ப கை பாண்ட அந்்த 
ப்தபா்லகநபாககி மனி்த கைண்்ண 

விட 2 0  மடஙகு அதிகைமபாகை 
கைபாண்பிககும்  உருப்ருககும் திறன் 
ப்றறிருந்்தது. இந்்த எளி்மயபான 
ஒரு சபா்தனகம மனி்தன் வபானத்்்த 
ஆரபாய்வ்தறகைபான முன்கனபாடியபாகை 
இருந்்தது குறி்பபிடத்்தககைது. அந்்த 
ப்தபா்லகநபாககியின் மூலமபாகை 
வபானத்்்த ஆரபாய்ந்்த கைலிலிகயபாவின் 
் தி வு கை ள ,  து ல் லி ய  கை ணி ்த 
கைணி்பபுகைள, மிகை்பப்ரும் அறிவியல் 
புரட்சி்ய உருவபாககைத் ப்தபாடஙகின.

மு்தலில் நில்வ ஆரபாயத் 
ப்தபாடஙகிய கைலிலிகயபா, ் பால்பவளி 
அண்டம் வ்ர ஆரபாய்ந்்தபார. 
பின்னர மூன்று மபா்தம் கைழித்து 
வியபாழன் கிரகைத்்த்்த  கநபாககி 
அவர ப்தபா்லகநபாககி திரும்பியது. 

அதிரச்சியளிககும்  வி்தம பா கை 
வியபாழ்ன சுறறி நபான்கு   நிலவுகைள 
சுறறுவ்்த கைண்டறிந்்தபார. இ்தன் 
மூலம் பூமி இந்்த பிர்ஞசத்தின் 
்மயத்தில் இல்்ல. சூரிய்ன 
்மயமபாகை ்வத்க்த அ்னத்து 
கிரகைஙகைளும் சுறறுகின்றன என்்்்த 
கைண்டறிந்்தபார. 1610 ஆம் ஆண்டு 
இந்்த கைண்டுபிடி்பபுகை்ைபயல்லபாம் 
“நட்சத்திர தூது” என்ற ப்யரில் 
புத்்தகைமபாகை பவளியிடவும் பசய்்தபார. 
அ்வ  ம க கைளிடம்  ப ் ரு ம் 
வரகவற்் ப்றறன. இரு்பபினும் 
புவி்மய ககைபாட்்பாட்்ட நம்பி 
பகைபாண்டும், ்ர்பபிக பகைபாண்டும் 
இருந்்த ம்தவபாதிகைள இவர கைருத்்்த 
மிகைத் தீவிரமபாகை எதிரத்்தனர. 
ஆனபாலும் ்தனது கைருத்துகை்ை 
உண்்மயபான்வ என்று விைககை 
கை லி லி க ய பா  கை டு ் ம ய பா கை 
வபா்தபாடினபார. ்தமது வபாழ்நபாள 
முழுவதும் சமயவபாதிகைளுககு 
எதிரபாகை க்பாரபாடினபார.

சமயவபாதிகைைபால் வீட்டு கைபாவலில் 
்வககை்ப்ட்ட கைலிலிகயபா, ்தன் 
கை்டசி கைபாலத்தில் கைண்கை்ை 
இழந்து  கநபாயின் பிடியில் ் லவருட 
கைபாலம் இருந்து பின்னர இறந்்தபார. 
அ வ ர து  இ ற ந் ்த  உ ட ் ல 
மரியபா்்தயுடன் அடககைம் பசய்ய 
கூட ம்தவபாதிகைள முன்வரவில்்ல. 
அவரது நண்்ரகைள அவரது உட்ல 
ரகைசியமபாகை அடககைம் பசய்்தனர.

இ வ் வ ை வு  கை டி ன ம பா ன 
வபாழ்்கையிலும் மனி்தகுலத்துககு 
அவர பசய்்த மகைத்்தபான கச்வகைள 
அை்ப்றியது. கைலிலிகயபாவின் 
கைண்டுபிடி்பபுகைள பின்னபாளில் வந்்த  
விஞஞபானிகைளுககு முன்கனபாடியபாகை 
இருந்்தது என்றபால் அது மி்கை 
ஆகைபாது. சூரியனின் கைரும்புளளிகைள, 
முழு்மயறற உருண்்டயபாகை நிலவு, 
சனி கிரகைத்தின் வ்ையம், பநபுலபா, 
்பால் வீதி மண்டலம், பந்படியூன் 
ககைபாள க்பான்றவற்ற ஆரபாய்ந்து 
கூறினபார .   ப்தபா்லகநபாககி 
மட்டுமல்லபாது, ப்தபாழில்நுட்் 
கைருவிகைைபான   ஜியபாபமட்ரி கைருவி, 
ப்தரமபாமீட்டர க்பான்றவற்றயும் 
வடிவ்மத்்த  கைலிலிகயபா்வ நவீன 
அறிவியலின் ்தந்்்த என அ்ழ்ப்து 
மிகை்ப ப்பாருத்்தகம.

கலிலியயாவின் 
கணடுபிடிப்புகள் 

பின்னாளில வந்ை  
விஞஞானிகளுக்கு 
முன்யனாடியாக 

இருந்ைது என்றால 
அது மிகக  
ஆகாது. 
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சிறுவயதிகலகய ப்றகறபா்ர 
இழந்துவிட்ட மபா லியபாங என்ற 
சிறுவன் ்சனபாவில் நீண்ட 
கைபாலத்திறகு முன்பு வபாழ்ந்து 
வ ந் ்த பான் .  அவன் .  கை பாட்டில் 
கி்டககும் விறகுகை்ைச் கசகைரித்து 
எடுத்துவந்து  சந்்்த பவளிகைளில் 
விறறுக கைபாசபாககி அ்தறகு உணவு 
வபாஙகிச் சபா்பபிட்டு ்தனது வபாழ்நபாட் 
கை்ை ஓட்டிக பகைபாண்டிருந்்தபான்.  

ஒரு நபாள மபா லியபாங ்தபான் 
கசகைரித்்த விறகுக கைட்டுடன் சந்்்தக 
குச் பசன்று பகைபாண்டிருந்்தபான்.  
க ் பா கி ற  வ ழி யி ல்  ஒ ரு 
்ளளிககூடத்தின்  முன்னபால் ஒரு 
ஓவிய ஆசிரிய்ர்ப ்பாரத்்தபான். 
அந்்த ஆசிரியர ஓர ஓவியத்்்த 
எ்ப்டி வ்ரயகவண்டும், எ்ப்டி 
வண்ணம் தீட்ட  கவண்டும் 
என்்்்த  ம பாணவர கைளுககு 
விைககிக கைபாட்டிக பகைபாண்டிருந்்தபார. 
அ்்த்ப ்பாரத்்த அவன் ்தபானும் 
ஓவியம் வ்ரயக கைறறுகபகைபாளை 
கவண்டும் என்று விரும்பினபான், 
ஓவியம் வ்ரயத் தூரி்கையும் 
வண்ணஙகைளும் இல்லபா்த்தபால் 
அவன் கசபாரவ்டந்து விடவில்்ல. 

 சித்திரக் ககைகள்

30  ஜனவரி, 2021



க ் பானது .  அவன்  வ் ர ந் ்த 
ஓவியஙகைள எல்லபாம் உயிரப்றறு 
நிஜமபாகிக பகைபாண்டிருந்்தன. 

எனகவ, மபா லியபாங ்தனது 
கிரபாமத்தில் உளை ஏ்ழ மககைளுககு 
உ்தவுவ்தறகைபாகை அந்்த மந்திரத் 
தூ ரி் கை்ய ்ப  ் யன் ்டு த் ்த 
விரும்பினபான். அவன் ஒரு அண்்ட 
வீட்டுககைபாரருககு  க்த்வ்ப்ட்ட 
ஒரு கைல்ப்்்ய வ்ரந்்தபான், அது 
உயிர ப்றறது. அந்்தக கைல்ப்்்ய 
அவருககு ்ரிசபாகை வழஙகினபான். 
அக்தக்பால அவன் மறபறபாரு 
அயலவருககு ஒரு மண்பவட்டி்ய 
வ்ரந்து ்ரிசபாகைக பகைபாடுத்்தபான். 
அவன் அந்்த ஊரில் இருந்்த ஒரு 
ஏ்ழ்ப ப்ண்ணுககும் அவளின் 

அவன் ஒரு குச்சி்ய எடுத்து 
மணலில் ஓவியஙகைள வ்ரவ்தறகு்ப  
்யன்்டுத்தினபான் .  நன்றபாகை 
வ்ரந்து ்ழகினபான். கைண்ணில் 
கைண்ட உருவஙகை்ை எல்லபாம் 
ச்ைககை பாமல்  வ்ர ந் ்த பான் . 
இ்ப்டியபா கை  அவன் சிற ந் ்த 
ஓவியனபான். பின்னர, கைடவுள 
அவனுககு உ்தவி பசய்யலபாம் என்று 
முடிவு பசய்்தபார. 

ஒருநபாள அவன் கைனவில் ஒரு 
நீண்ட பவள்ை ்தபாடி ் வத்்த ஒரு 
ந்ர க்தபான்றினபார. அந்்த மனி்தர, 
இவனுககு ஒரு மந்திரத் தூரி்கை 
ஒன்்ற்ப ்ரிசபாகை அளித்்தபார. 
அ வ ன்  தூ க கை த் தி லி ரு ந் து 
கைண்விழித்து்ப ்பாரத்்தக்பாது 

அவனது ் கைகைளில் ஒரு ்தஙகைத்்்த்ப 
க்பால மின்னும் ஒரு தூரி்கை 
நிஜமபாகைகவ இருந்்தது. அந்்தத்தூரி்கை 
எந்்த நிறத்்்தயும் வ்ரய முடியக 
கூடிய்தபாகை இருந்்தது. அவன் என்ன 
நிறத்்்தக கைற்்ன பசய்கிறபாகனபா 
அந்்த நிறம் தூரி்கையில் வழிந்்தது. 

மபா லியபாங ஒரு சுவரில் ஒரு 
்ற்வ்ய வ்ரந்்தபான். அது 
எவ்வபாறு இருககிறது என்்்்த்ப 
்பாரககை இரண்டடிகைள பின்னபால் 
வ ந் து  நி ன் று  ் பா ர த் து க 
பகைபாண்டிருககும்க்பாக்த ்தபான் 
வ ் ர ந் ்த  அ ந் ்த ்ப  ் ற ் வ 
சுவறறிலிருந்து பசட்்டகை்ை 
அடித்து்ப ்ற ந்து  க்பானது . 
அவனுககு மிகைவும் ஆச்சரியமபாகி்ப 
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மகைளுககும் இக்தக்பால் அரிசிக 
கூ்டகை்ை வ்ரந்து ்ரிசபாகைக 
பகைபாடுத்்தபான்.  இவ்வபாறு அவன் 
ஏ்ழ மககைளுககு உ்தவி பசய்து 
வபாழ்ந்து வந்்தது, ்தனது வபாழ்வு ஒரு 
முழு்ம ப்றறதுக்பால மன 
நி்றவ்டந்்தபான். இ்்த்ப ் பாரத்்த  
மககைள ஆச்சரிய்ப்ட்டபாரகைள. 
மந்திரத் தூரி்கை ்றறிய பசய்தி 
அ ந் ்த  ந பா ட் ்ட  ஆ ண் ட 
சககைரவரத்தி்ய அ்டந்்தது. 

உடகன மபா  லியபாங்கை்ப 
பிடித்துச் பசல்ல சககைரவரத்தி 
வீ ர ர கை்ை   அனு்பபினபா ர . 
சககைரவரத்தி அவ்னச் சி்றயில் 
அ்டத்துவிட்டு, அவனது மந்திரத் 
தூரி்கை்யத் ்தனககைபாகை எடுத்துக 
பகைபாண்டபார. அந்்தத் தூரி்கை ்தன் 
்கையில் கி்டத்்தவுடன் இந்்த 
உலகைம் முழுவதும் ்தன் ்கைககுள 
இரு்ப்்தபாகை அந்்தச் சககைரவரத்தி 
எண்ணி எண்ணி்ப பூரி்ப்்டந்்தபார. 
சககைரவரத்தி ஒரு நீண்ட ்தஙகை்ப 
்பாைத்்்த வ்ரந்்தபார. ் டம் எ்ப்டி 
வந்திருககிறது என்று ் பாரககை அவர 
பின்னபால் இரண்டு அடி எடுத்து 
்வத்்தக்பாது, அதில் மூன்று துளி 
வண்ணக கைல்வ தூரி்கையிலிருந்து 
்தவறி விழுந்்தது. விழுந்்த இடத்தில் 
வண்ணத் துளிகைள ஒரு ்பாம்பின் 
கைண்கைள மறறும் வபாயபாகை மபாறியது. 
்பாம்பு சககைரவரத்தி்ய விழுஙகை 
முன்னபால் ் பாய்ந்்தது.

 ’உன்்ன வ்ரந்்த ஓவியன் 
நபான் அல்ல! என்்ன விட்டுவிடு’ 
என்று சககைரவரத்தி அலறியடித்து்ப 
பின்வபாஙகினபான். இந்்த தூரி்கை 
எனககு கவ்ல பசய்யவில்்ல, மபா 
லியபாங்கைக பகைபாண்டு வபாருஙகைள, 
ஓவியம் வ்ரய அவனுககு ஏரபாைம் 
ப்பாறகைபாசுகை்ைக பகைபாடு்பக்ன் 

என்று சககைரவரத்தி பசபான்னபான்.

மபா லியபாங சககைரவரத்திககைபாகை 
ஓவியம் வ்ரந்து ்தரச் சம்மதித்்தபான். 
சககைரவரத்தி ̀மபா லியபாஙகிடம் ஒரு 
்தஙகை மரத்்்த  வ்ரந்து ்தரும்்டி 
உ த் ்த ர வி ட் ட பா ர .  பி ன் ன ர 
ச க கை ர வ ர த் தி  தூ ங கை ச் 
பசன்றுவிட்டபார. தூஙகி எழுந்து 
வந்து, ்தனககுக கி்டககை்ப க்பாகும் 
்தஙகை மரத்தின் ஓவியம் எந்்த 
அைவுககு முடிந்திருககும் என்று 
்பார்ப்்தறகைபாகை சககைரவரத்தி திரும்பி 
வந்்தபார. 

ச க கை ர வ ர த்தி ககு  ப ்ரும் 
ஏமபாறறம் ்தரும் வ்கையில் மபா 
லியபாங ஒரு கைட்ல வ்ரந்திருந்்தபான். 
“ நபான் உன்னிடம் ககைட்டது ஒரு 
கைடல் அல்ல! ஒரு மரம்! ்தஙகை மரம்! 
எனககு ஒரு ்தஙகை மரத்்்த வ்ரந்து 
பகைபாடு ” என்று சககைரவரத்தி  
கைத்தினபார. மபா லியபாங அந்்தக 
கைடலில் ஒரு தீ்வ வ்ரந்்தபான். 
அந்்தத் தீவில் ஒரு ்தஙகை மரத்்்த 
வ் ர ந் ்த பான் .   ம பா  லிய பா ங 
சககைரவரத்தியிடம், ‘இது்தபான் 
உஙகைளுககுத் க்த்வயபா?’ என்றபான். 
்த ங கை  ம ர த் ்்த யு ம்  அ ்த ன் 
ப ஜ பா லி ்ப ்் யு ம்  ் பா ர த் ்த 
சககைரவரத்திககு மகிழ்ச்சி கை்ர 
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பமல்ல்ப ்டகு நகைரந்்தது, அது 
மிகைவும் பமதுவபாகை நகைரந்்தது. 
ச க கை ர வ ர த் தி க கு  இ ரு ்ப பு க 
பகைபாளைவில்்ல, வி்ரவபாகை அந்்தத் 
தீ்வ அ்டய கவண்டும் என்ற 
ஆவலில் ,  "கைபாறறு பகைபாஞசம் 
கவகைமபாகை வீசட்டும்!, அதுக்பால 
் ட த் ்்த  ம பா ற று  "  எ ன் று 
கைட்ட்ையிட்டபார.

மபா லியபாங கைபாறறின் கவகைத்்்த 
அதிகைமபாககுவது க்பால அந்்த்ப 
்டத்தில் சில மபாறறஙகை்ைச் 
பசய்்தபார .  வி்ரவில் ்டகு 
கவகைமபாகை்ப ்பாய்ந்து பசல்ல 
ஆரம்பித்்தது. கைபாறறின் கவகைத்தில், 
்டகு தீ்வக கைடந்து பவகுதூரம் 
க்பாய்விட்டது. சககைரவரத்தி 
மீண்டும் ஒருக் பாதும்  அந்்த 
க்தசத்தில் கைபாண்ப்டவில்்ல.  
அவர இன்னும் கைபாறறின் தி்சயில் 
கைடல்கை்ைக கைடந்து ் யணிககிறபார 
என்று சிலர கூறுகிறபாரகைள.

மபா லியபாஙகிறகு என்ன ஆனது? 
அவன் ஓடிவிட்டபான். அவன் 
மீண்டும் ்தனது கிரபாமத்திறகுச் 
பசன்றுவிட்டபான். அவன் இன்னும் 
அஙகு வசிககிறபான் என்று சிலர 
கூறுகிறபாரகைள. அவன் ்தனது மந்திரத் 
தூ ரி ் கை  மூ ல ம்  இ ன் னு ம் 
ஏ்ழகைளுககு உ்தவி பசய்து 
ப கை பாண்டிருககி ற பான்  என்று 
அவரகைள கூறுகிறபாரகைள.

புரண்டு ஓடியது. மபா லியபாஙகிடம் 
சககைரவரத்தி, “ஆம், எனககுத் 
க்த்வ இந்்த மரம்்தபான், இந்்த 
மரத்்்த நபான் பசன்ற்டவ்தறகு 
எனககு ஒரு ்டகு க்த்வ, அ்்த 
ஓவியமபாகைத் தீட்டிக பகைபாடுத்்தபால், 
நபான் அந்்தத் தீவிறகுச் பசன்று அந்்த 
மரத்்்த அ்டகவன், அஙககைகய 
எ ன து  அ ர ண் ம ் ன ் ய க 
கை ட் டி க பகை பா ண் டு  எ ன து 
சபாம்ரபாஜ்யத்்்த ஸ்்தபாபி்பக்ன் 
”என்று பசபான்னபார. மபா லியபாங ஒரு 
்ட்கை வ்ரந்்தபார. சககைரவரத்தி 
்டகில் ஏறினபார, பின்னர மபா 
லியபாங அந்்த ஓவியத்தில் கைபாறறு 
வீசுவது க்பால வ்ரந்்தபார. கைபாறறில் 
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ரா ஜபா ரபாணி ்டத்தில் 
சந்்தபானத்துடன் சும்மபா  ஒரு 
கைபாட்சியில் நடித்்த சபாக்ஷி அகைரவபால், 
சூ்ப்ர ஸ்டபார ரஜினியுடன் கைபாலபா, 
அஜித்தின் விஸ்வபாசம் உளளிட்ட 
்டஙகைளிலும் சின்ன சின்ன 
கவடஙகைளில் நடித்துளைபார .  
வரத்்தகை ஆகலபாசகைரபாகை ் ணியபாறறி 
வந்்த சபாக்ஷி, மபாடலிங மீது ஏற்ட்ட 
ஆரவம் கைபாரணமபாகை இன்க்பாசிஸ் 
க வ ் ல ் ய  வி ட் டு  வி ட் டு 
நடி்கையபாகை எ்ப்டி உருமபாறினபார 
என்்க்த ஆச்சரயமபான விஷயம் 
்தபான். அ்ப்டி ப்தபாடஙகிய அவரது 
்யணம் ்தறக்பாது சமுத்திர 
கைனியுடன் சமமபாகை நடிககும் 

அ ை வு க கு  சி னி ம பா வி ல் 
உயரந்திருககிறது

கைடந் ்த  ஆண்டு பிக் பாஸ் 
நிகைழ்ச்சியில் கைலந்து பகைபாண்டு 
49வது நபாளிகலகய பவளிகயறிய 
சபாக்ஷி, அந்நிகைழ்ச்சி மூலம் கி்டத்்த 
ப்ய்ர ்தககை ்வத்துக பகைபாளை 
கைடு்மயபாகை முயன்று வருகிறபார.  
்தமிழ், கைன்னடம், ம்லயபாைம் என 
்ல பமபாழிகைளில் நடித்து வரும் 
சபாக்ஷி மபாடலிங து்றயிலும் 

அதிகைைவில் ்தனது ஆரவத்்்தயும் 
ஈடு்பாட்்டயும் பசலவிட்டு 
வருகிறபார.

பி ர்லம்டந்துவிட்டபால் 
எதி ர ம் ற ்ப  க ் ச் சு க கைளும் 
விமரசனஙகைளும் குவியத்்தபான் 
பசய்யும் .  ஆனபால் ,  பிர்லம் 
ஆகிறவரகைள அ்த்ன கைடந்து 
எ ்ப ்டி  ் பா சிட்டிவிட்டி்ய 
வைரத்துக பகைபாளை கவண்டும் 
என்்்தறகு சபாக்ஷி ஒரு சிறந்்த 
உ்தபாரணம்.

லபாகடவுன் கநரத்திலும் வீட்டில் 
சும்மபா முடஙகிக கிடககைபாமல், மிகைத் 
தீ வி ர ம பா ன  உ ட ற ் யி ற சி 
இ ற ங கி ன பா ர .  உ ட ் ல 
கைட்டுகககைபா்ப்பாகை ் வத்துக பகைபாளை 
க வண்டும பான பா ல்  உணவில் 
கைட்டு்ப்பாடு அவசியம். சபாக்ஷி 
பசபால்கிறபார, 

– சாக் ஷி அகர்ால்
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’’தினமும் கைபா்ல எழுந்்ததும் - 
இரவு ஊற ் வத்்த 9 ் பா்தபாம்கை்ை 
க்தபாலுரித்து சபா்பபிடுகவன்.  ்பைபாக 
கைபாபி அல்லது இஞசி டீ இரண்டில் 
ஏ்தபாவது ஒன்று கைபா்ல ப்பாழு்்த 
சுறுசுறு்ப்பாகைத் ப்தபாடஙகுவ்தறகைபாகை 
அருந்துகவன். சரககை்ர, உ்பபு 
உளளிட்டவற்ற உணவுகைளில் 
கு ் ற த் து க  ப கை பா ண் ட பா க ல 
ஆகரபாககியமபாகை  வபாழலபாம் .  
இனி்பபு க்த்வ்ப்ட்டபால், க்தன் 
அல்லது ந பாட்டுச் சரககை்ர  
்யன்்டுத்துஙகைள’’ என்று சின்னச் 
சின்ன ஆகரபாககியக குறி்பபுகை்ை 
வழஙகுகிறபார

்பா்தபாம், இஞசி டீககு அடுத்து 
சபாக்ஷியின் ஆகரபாககிய ரகைசியம் ஒரு 
்ஞச ்தந்திர மூலி்கை கைசபாயம். 
மூலி்கை கைசபாயம் என்றதும் ் ய்ப்ட 
கவண்டபாம். அ்்த நபாம் வீட்டிகலகய 
மிகை சபா்தபாரணமபாகைக கி்டககைககூடிய 
ப ் பா ரு ட் கை்ை க  ப கை பாண்டு 
்தயபாரிககைலபாம் என்கிறபார. அ்தபாவது, 

’’கைறிகவ்பபி்ல, பகைபாத்்தமல்லி, 
கீ்ர, பவளைரிககைபாய் மறறும் 
்பாகைறகைபா்ய சிறு சிறு துண்டுகைைபாகை 
நறுககி நீரவிட்டு அ்ரத்து அந்்த 
சபாற்ற தினமும் மறககைபாமல் 
குடித்து விடுகவன். இதுபவபாரு 
டீட்டபாகஸ் அ்தபாவது கைழி்வ 
நீககும் ்பானம். உடம்பில் உளை 
ந ச் சு த் ்த ன் ்ம கை ் ை  நீ க கி 
உறசபாகைத்்்த ்தரும் அருமருந்து. 
்பாகைறகைபாய் பிடிககைபா்தவரகைள, மறற 
4 ப்பாருட்கை்ை மட்டும் கசரத்து 
அ்ரத்துக குடித்்தபாலும் அக்த 
்லன் உண்டபாகும்’’ என்கிறபார. 

சபாக்ஷி அ்சவ உணவுகை்ை 
உண்்தில்்ல. ஆனபால், சமீ் 
கைபாலமபாகை உடலுககு புகரபாட்டீன் 
க்த்வ என்்்தபால் முட்்டயில் 
உளை பவள்ைககைரு்வ எடுத்து 
ஆம்கலட் க்பாட்டு சபா்பபிட 
ஆரம்பித்துளைபாரபாம். புகரபாககைலி, 
ம்ஷரூம் ,  கு்ட மிைகை பாயில் 
்வட்டமின் சி சத்து அதிகைம் 
இரு்ப்்தபாகைவும் அ்்தயும் கசரத்து 
கைபா்லயில் எடுத்துக பகைபாண்டபால் 
உ ட லு க கு த்  க ்த ் வ ய பா ன 
ஒட்டுபமபாத்்த ஆகரபாககியமும் 
கி்டககும் என்றபார.

பகைபாகரபானபா கைபாலத்திலும், 
உ ட ற ் யி ற சி  ப ச ய் வ ் ்த 
்கைவிடபாமல் வீட்டில் இருககும் 
உ்கைரணஙகை்ை ்வத்க்த எ்ப்டி 

உடற்யிறசி பசய்யலபாம் என்றும் 
்தனது இன்ஸ்டபாகிரபாம் மறறும் 
யூடியூ்ப ்ககைஙகைளில் ஏகை்ப்ட்ட 
வீடி க ய பா க கை ்ை  ் திவிட்டு 
்வரலபாககினபார சபாக்ஷி அகைரவபால்.

வீட்டில் உளை ்த்லய்ண, 
வபாட்டர ் பாட்டில் க்பான்ற சின்ன 
சின்ன ப்பாருட்கை்ை எல்லபாம் 
்வத்துக  பகை பாண்டு எ்ப்டி 
உடற்யிறசி பசய்யலபாம் என்று 
்தனது ரசிகைரகைளுககு வீடிகயபாககைளின் 
வழிகய பசபால்லிக பகைபாடுத்திருக 

கிறபார. சுமபார 12 லட்சம் ரசிகைரகைள 
இவரது இன்ஸ்டபாகிரபாம் ் ககைத்்்த 
பி ன்  ப ்த பா ட ர ந் து  இ வ ர து 
ரசிகைரகைைபாகை உளைனர என்்க்த 
இவருககு கி்டத்துளை மிகை்பப்ரிய 
வைரச்சி ்தபான்.

பவ பா ர க கைவுட்  க ் பால கவ 
நடனத்திலும் அதிகைைவு சபாக்ஷிககு 
ஈடு்பாடு உண்டு. ஜஸும்்பா நடனம் 
மறறும் ஹி்ப ஹபா்ப நடனத்தில் 
இவர கில்லபாடி. ் ்க ் ரடிஙகிலும் 
கைலககுவபார. நீபயல்லபாம் ஹீகரபாயின் 
ஆ கை  மு டி யு ம பா ?  எ ன 
க கை ட் ட வ ர கை ளு க கு  ்த ன து 
திற்மகை்ை கூரதீட்டி அ்தன் 
வழிகய ்தில் பசபால்லியிருககிறபார 
சபாக்ஷி.

’ ’ப்ண்கைளுககு க்பாரபாட்ட 
குணம் நிச்சயம் க்த்வ, சின்ன 
சின்ன விஷயத்துகபகைல்லபாம் 
துவண்டு க்பாய் விடக கூடபாது. 
’உன்னபால் முடியபாது’ என இந்்த 
உலகைகம பசபான்னபாலும், அ்்த 
மபாறற நி்னத்து முடிபவடுத்து 
முயறசி பசய்்தபால், எ்்தயும் சபாதிககை 
முடியும்’’ என்ற பசபால்லும் சபாக்ஷி, 
கைண் முன்கன அ்்த நிகைழ்த்தி 
கைபாட்டி பவறறி ப்றறிருககிறபார. 
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2. இந்த இரண்டு 
படங்களுக்குமான பத்து 
வித்தியாசங்கள் ்கண்டுபிடியுங்கள்   
(விடட 2ம் பார்க்்க)

1. இந்த த்தனடடப் பாட்தயில்  
a விலிருநது b இருக்கும் 
இடத்ட்த சசன்றடடயுங்கள்

(விடட 2ம் பார்க்்க)

புதிர்
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