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அலைகழிககப்படும் அலைகழிககப்படும் 

உைகம் சுற்றும் 
ககரள தம்்பதி! 

நகரஙகள் 
யாருககானலை?
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புதிர்களுக்ககான விடை்கள்

விடை: இந்த மணிக் 
கணக்குகடை ஆங்கிலத்தில் 
எழுதுங்கள். அவற்றின் மு்தல் 
எழுத்தும் கடைசி எழுத்தும் 
ஒன்்றாக வரும் மு்தலறாவது 
9.57 - Nine fifty seveN. 
இத்த த�றால மற்் 
எணகடையும் எழுதிப் 
�றாருங்கள் மு்தல் மற்றும் 
கடைசி எழுத்துக்கள் ஒன்்றாக 
இருக்கும். 

1
2

3 ஒவ்வொரு ஜ�ொடியிலும் இருக்கும் இரண்டு எண்்களையும் 
பிரித்து அதன் ஜ�ொடிஜ�ொடு கூட்டுங்கள். 
முதல் எண் 23 ஐ 23+2+3 என்று கூட்டினொல் வரும் கூட்டுத் 
்தொள்க 28. அஜத ஜ�ொல அடுத்த எண்ஜணொடு முநளத� 
ஜ�ொடிள� பிரித்துக் கூட்்ட ஜவண்டும். 
28+2+8+2+3 = 43
43+4+3+2+8+2+3= 65
65+6+5+4+3+2+8+2+3= 98
ஆ்க விடு�ட்்ட எண்
98+9+8+6+5+4+3+2+8+2+3 - 148
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உலகம் சுற்றும் 
ககரள தம்்பதி!

நகரஙகள் 
யாருககானவை?

Raya and the Last 
Dragon
திவரப்படம் கற்றுத் தரும் 
்பாடம்

வைறுககடி  
கவதகள்

வெஸ்ஸியின் புதிய 
அைதாரம்!

உள்கள...
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அரும்பு இதழில் வெளியாகும் பளைப்புகளை எடுததாைவொ மறுபதிப்புச் 
வெயயவொ ஆசிரியரின் எழுததுப்பூரெமான அனுமதிளயப் வபை வெண்டும்.

ஆசிரியர்
ஆ.அமிர்தராஜ்


துணை ஆசிரியர்

செயராணி


நிர்்வாகக் குழு
அருள் திரு முனைவர் கே.எம. கொஸ், ெ.ெ.

அருள் திரு முனைவர் லூர்துொமி க்பாஸ்கோ, ெ.ெ.
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்பதிப்பவாசிரியர்
ஆ.அமிர்தராஜ்


ஆசிரியர் குழு
சுகரஷ் ்பால்,

தமிழச்சி தஙே்பாண்டியன் எம.பி.
்பதமா அலிஸ்்டர்

அமலன் ஸ்க்டன்லி
சுொதா ந்டராென்

பரதி்பா செயெநதிரன்


்டி்ணமபபு
M CREATIVE



கணினி மமலவாணணம
திருமதி. அ. கொஸ்பின் நாதன்


ெநதவா மமற்பவார்ண்/அஞெல்
சவ. ஆகராக்கிய செல்வி


விற்பணை மமலவாளர்
ரா. ொன் க்பாஸ்கோ

வெளியீடு முகெரி:
அரும்பு

26/17, இரஙகநாதன் அவென்யூ,
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சநதா வி்பரம்
தனி இதழ்  ரூ. 20
ஆண்டுச் ெநதா  ரூ. 220
2 ஆண்டுகள்  ரூ. 440

விளம்்பரக கடடணம்
முழுப்பககம்  ரூ. 8,000
அளரப்பககம்  ரூ. 4,000
கால்பககம்  ரூ. 2,000
பின் அட்ளை  ரூ. 12,000
உள் அட்ளை  ரூ. 12,000



 

அன்பு்டன்

ஆ.அமிரதராஜ் 
ஆசிரியர்

மனிதர ஒருெர ஒரு வபாய வொன்னாலும் 
ஒருமுளை ொயளம தெறினாலும் அெர தமது மானிை 
மாண்ளப, கண்ணியதளத தாவன உதறித தள்ளி 
விட்ைதாகவொ நிரமூைமாககி விட்ைதாகவொ கருதைாம் 
என்கிைார பதிவனட்ைாம் நூறைாண்டின் மிகச் சிைநத 
தததுெ வமளதகளில் ஒருெரான இம்மானுவெல் 
காண்ட். மானிைராக உயிருைன் இருததல் என்பதறகான 
அரததம் அன்ைாைம் வநரளமயுைன் ொழ்தல் என்பவத, 
ொன்வைார பைரின் ொழ்வு நமககு புகட்டி வெல்லும் 
பாைம்.

இநத வெப்ைம்பர மாத முதல் ொரததிலிருநவத 
பள்ளிகளும் கல்லூரிகளும் தமிழகததில் மீண்டும் 
வதாைஙகி விடுெது மகிழ்ச்சிககுரிய வெயதியாகும். 
ஒரு வெளை நம் மாநிைததிலும் வகாவரானா 
வபருநவதாறறின் மூன்ைாம் அளை ஏறபடுவமயானால் 
மீண்டுவம கல்வி நிளையஙகளின் வநரடி ெகுப்புகள் 
ரதது வெயயப்பை வநரிைைாம்.  அவொறு நிகழாது 
என்கிை நம்பிகளகயுைன் இப்வபாது மாணெரகளுககான 
வநரமுகக கல்வி ஆரம்பமாெதாகவெ எண்ண 
முடிகிைது.  கைநத ஒன்ைளர ஆண்டில் நிைவிய வநடிய 
ஊரைஙகுகளின் நிமிததம் தவிரகக முடியாததாகி 
விட்ை இளணயம் ஊைான கல்வி ஒரு தறகாலிக 
ஏறபாைாகவெ இருநததாலும் மாணெரகளின் அறிவு 
ெைரச்சிககு அது அததுளண ொதகமானதல்ை 
என்பதாலும் வநரடியான ெகுப்பளைக கல்விவய 
வமைானது. எதிரகாை வகாவரானா வதாறறுககான 
அடுதத கட்ை ொததியக கூறுகள் பறறிய பல்வெறு 
வகள்விகளும் ஐயஙகளும் இன்றுவம நம் கண்முன்னால் 
தீரவுகைறறு எஞ்சியிருப்பினும் பள்ளிகளும் 
கல்லூரிகளும் இககல்வியாண்டிவை வமலும் 
தாமதியாமல் இப்வபாவத இயல்பு நிளைககு 
திரும்புெளத ெரவெறக வெண்டிய கட்ைாயததிறவக 
தள்ைப்பட்டிருககிவைாம்.

கைநத ஒன்ைளர ஆண்டுகளில் எவெைவொ உயிர 
இழப்புகளை ெநதிததுவிட்வைாம்.  எததளனவயா வபர 
இதவதாறறின் வகாரப்பிடியிலிருநது மீண்டு ெநதுவிட்ை 
வபாதும் தாம் வநாயொயப்பட்டிருநத அநத இளைப்பட்ை 
நாட்களில் இதுெளர தாமறிநதிராத வொல்வைாண்ணா 

ஆசிரியர் ்பக்கம ைாக்டவுனில் அதிகரிககும்  
குழநலதத் திருமணம்!

உைல் ொளதககும் தனிளமயுணரவுககும் ஆைாகிவிட்டிருநவதாம் 
என கண்ணீர மல்க அெரகள் விெரிப்பளத வகட்டுக வகாண்டுதான் 
உள்வைாம்.

இவவிதமான பாதிப்புககு உள்ைான நம் பள்ளி ஆசிரியரகளிைம் 
ெமீபததில் வபசிக வகாண்டிருநத வபாது அெரகளில் சிைர 
எழுப்பிய சிை வகள்விகள் என்ளன வியப்புககுள்ைாககியது. 
அெரகைது அஙகைாயப்பு இதுவெ. “நம் ொழ்வு எவெைவுககு 
நிச்ெயமறை ஒன்ைாக உள்ைது என நிளனததுப் பாரகளகயில் 
அதிரநது வபாயவிட்வைாம்’’ - “ஏன் வகாவரானா சுட்டிக காட்டிய 
பிைவக இநத ஞானதளத உணர வெண்டும்? ொழ்களக என்பது 
எப்வபாதுவம நிச்ெயமறைதுதாவன! இநத தததுெதளத நாம் கறகும் 
ெகுப்பளை கல்விவய கூை நமககு அன்ைாைம் வபாதிதது நாம் 
சிைப்பாக ொழவும் முடிவிவை துணிவொடு ொகவும் நம்ளமத 
தயாரிகக வெண்ைாமா? வெறும் விஞ்ஞானம் மட்டுவம இககட்ைான 
தருணஙகளில் நமது ொழ்களகககு வபாதுமானதாகாது என்பளத 
கல்வி அளமப்புகள் உணர வெண்டும்.’’

வமறகண்ை சிநதளனவயாட்ைம், இப்வபருநவதாறறுககு 
பிநளதய ஒரு காைககட்ைதளத ஆெலுைன் எதிரவநாககியுள்ை 
நம் ஒவவொருெரின் சீரிய ஆயவுககும் உகநததாகும். என்ளைககு 
நம் கல்விததுளையில் மானிை ொழ்களகயின் அடிப்பளை 
குறிகவகாள்கவைா இறுதி இைககுகவைா என்னொக இருககும் 
என்பது பறறிய பல்வெறு சிநதளனகளும் இைம் வபறறு, அதன் 
விளைொக ஒருெர உண்ளமயிவைவய அரததமுள்ைவதாரு 
ொழ்ளெ வமறவகாள்ை விரும்புொவரயானால் அதுதான் கல்வியின் 
வெறறியாகும். அதவனாடு உண்ைாகும் வநரளமயான ொழ்வும் 
ொயளம தெைாத அன்ைாை நைதளதயும் நமது ெழககமான 
ெகுப்பளைக கல்விளய வமன்ளமயுளையதாககும். அப்வபாதுதான் 
ொழ்களகக கல்வி நமது கல்வி அளமப்பில் ஒரு புததம் புது 
அடிப்பளை அம்ெமாக மாறிவிட்ைளத நிளனதது, வபருளமப்பைைாம். 
அநநிளை ெரும் ெளர பள்ளிககல்வி முழுளமயறை, பைவீனமான 
ஒன்ைாகவெ வதாைரும்.

கண்ணியம் மிகக வநரளமயான ொழ்வு என்பது வநாயறை 
ொழ்ளெப் வபாைவெ மிக முககியமானது.

கநாயற்்ற ைாழ்வும் கநரலமயான ைாழ்வும்
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ைாக்டவுனில் அதிகரிககும்  
குழநலதத் திருமணம்!

குழநவதத் திருெணம் 
நடத்தப்பட 
காரணஙகள்

 வகாவரானா வபரிைர காைததில் 
ெறுளம, ொழ்ொதார பாதிப்பு
 பள்ளிகள் திைககாமல் 

இருப்பது
 வபண் பிள்ளைகளுககு 

பாதுகாப்பு கிளைககும் என 
நம்புெது
 ைாகைவுனில் குளைநத 

திருமணச் வெைவுகள்
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தமிழகத்தில் தடுத்து நிறுத்தப்படட குழநவதத் 
திருெணஙகளின் எண்ணிகவக!

2019

2,209

2020

3,208

தடுத்து நிறுத்தப்படட குழநவதத் திருெணஙகளின் 
எண்ணிகவக (முதல் 10 ொைடடஙகள்)

 2019   2020

S o u r c e :  RT I  D a t a  p r o v i d e d  b y  d i r e c t o r a t e  o f  s o c i a l   w e l f a r eவதாகுபபு: பிஜூ கராஷன்
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அலைகழிககப்படும் அலைகழிககப்படும் 

உைகிவைவய அதிக கனிம ெைஙகளைக 
வகாண்ை நாடுகளுள் ஒன்று ஆப்கானிஸ்தான். 
அதன் கனிம ெைததின் மதிப்பு இநதிய 
ரூபாயகளில் வொல்ெதானால் 75 இைட்ெம் 
வகாடி ரூபாயகள். இநதியாவின்  ஆண்டு 
ெரவு வெைவு கணகளகப் வபாை இரண்டு 
மைஙகிறகும் அதிகம். ஆனால் அது இன்னமும் 
உைகின் மிக ெறிய நாடுகளில் ஒன்ைாகவெ 
உள்ைது. 55 ெதவீதததிறகும் அதிகமாவனார 
இன்னும் அஙகு ெறுளம வகாட்டிறகு கீவழதான் 
ொழ்கின்ைனர. 189 நாடுகளைக வகாண்ை 
மனித ெைரச்சிப் பட்டியலில் மிகவும் பின்தஙகி 
169-ெது இைததில் இநநாடு உள்ைது.

ஆப்கானிஸ்கான் நகாட்டிலிருந்து 
இதுவரை 25 இலட்்சம் பேர் இடம் 
பேயர்ந்து ேகாகிஸ்கான், ஈைகான் 
ப ே கா ன் ்ற  ந கா டு ் ளு க் கு ச் 
ப்சன்றுள்ளனர். ஆப்கானிஸ்கான் 
நகாட்டிற்குளப்ளபய நிரலரை்ர்ள 
பேகாறுத்துக் ப்காள்ள முடியகாைல் 27 
இலட்்சம் பேர் இடம் ைகாறியுள்ளனர்.  
இது உலகிபலபய இைணடகாவது 
பேரிய இடம் பேயர்ச்சி எனக் 
கூ்றபேடுகின்்றது.

ஆப்கானிஸ்கான் என்்ற வ்ளம் 
பே காரு ந்திய  ந காடு  வ்ளர்ச்சி 
அரடயகாைபலபய இருபே்ற்கு 
பேருங் ்காைணம் ்டந்் நகாற்ேது 

ஆணடு்்ளகா் அந்் ைணணில் நிலவி 
வரும் குழபேங்்ள்கான். இைணடு 
பேரும் வல்லைசு்ளின் ப்காைப 
பிடி்ளில் சிக்கி சின்னகாபின்னைகான 
நகாடு்ளுள ஒன்று ஆப்கானிஸ்கான். 
அ்ன் ப்சகா்ம் ப்காடர் ்ர்யகா் 
இன்்ற்ளவும் ப்காடர்வது்கான் 
ேரி்காேத்திற்குரிய ஒன்்றகாகும்.

அணரைக்்காலைகா் ப்சய்தி 
ஊட்ங் ்ளிலும்  ப ் காரலக் 
்காட்சி்ளிலும் ஆப்கானிஸ்கான் 
பிைச்்சரன பேரி்கா் விவகாதிக்்ப 
ே டு கின் ்றது .  ் கா லி ே கான் ்ள 
அந்நகாட்ரட ர்பேற்றி விட்ட்கால் 
ஏற்ேட்டு வரும் துயைங்்ர்ள 
ேட்டியலிடுகின்்றன ஊட்ங்்ள. 
இறுதிக் ் ட்டைகா் அங்கிருந்து ் பபி 
ப்சல்வ்ற்்கா் இடம் கிரடக்்காைல் 
விைகான இ்றக்ர்்ளில் ஏறி 
உயைத்திலிருந்து விழுந்து இ்றந்் 
ஆப்கானிய ் காபணகாளிக் ் காட்சி ஒரு 
ரவைல் வீடிபயகாவகா் இரணய 
்்ளத்தில் உலவி வருகின்்றது.

ஏ னி ந் ்  அ வ ல  நி ர ல ? 
வைலகாற்ர்றப ேகார்த்்கால் இ்ன் 

சுகரஷ் ்பால்
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்காைணங்்ர்ளக் ்காண முடியும். 
உல் வரைேடத்ர்ப ேகார்த்்கால் 
ைஷயகா, சீனகா பேகான்்ற வல்லைசு்ளின் 
ைடியில் அந்நகாடு இருபேர்க் ் காண 
முடியும். அ்ன் புவிச்சூழபல 
ேல்பவறு வி்ைகான துன்ேங்்ளுக்கு 
வழிப்காலி உள்ளது.  

ஆப்கானிஸ்கான் அதி் வ்ளர்ச்சி 
அரடயகா் வ்றணட நிலபேகுதி 
்ர்ளக் ப்காணட ஒரு நகாடு.  இங்கு 
பேரிய ப்காழில் வ்ளர்ச்சி ஏற்ேட 
வில்ரல. விவ்சகாய நிலங்்ளகூட 
குர்றவு்கான்.  பைய்ச்்சல் நிலங்்ள 
்கான் அதி்ம். ஆனகால் ்னிை 
வ்ளங்ள ஏைகா்ளம் .  ஆனகால் 
அவ ற்ர்ற  ப வட்டி  எ டு த் து 
ேயன்ேடுத்் ப்காழில் நுட்ேமும் 
மூல்னமும் கிரடயகாது. ேல்பவறு 
இனக் குழுக்்ர்ளக் ப்காணட 
ைக்்ள ப்கார்யகா் அது இருந்து 
வந்்து.  

ேனிபபேகாரின் ்கால்ட்டத்தில் 
வ்ளர்ச்சி அரடயகா் ஆப்கானிஸ 
்கானில்  ்ம்யூனி்ச அைர்ச நிறுவ 
முரனந்்து அன்ர்றய ப்சகாவியத் 
யூனியன். 1998-ம் ஆணடு நடந்் ஒரு 
புைட்சியின் மூலம்  ஆப்கான் 
்ம்யூனிஸட் ் ட்சி ஆட்சிக்கு வந்்து. 
இத்்ர்ய ைகாற்்றங்்ர்ள விரும்ேகா் 
அபைரிக்்கா ்ம்யூனிஸட் ்ட்சிக்கு 
எதிைகான குழுக்்ர்ள தூணடிவிட்டது. 
்ம்யூனிஸட ் ட்சியிலும் பி்ளவு்ர்ள 
ஏற்ேடுத்தியது. ஆப்கானில் அரைந்் 
்ம்யூனிஸட ஆட்சி ்சரிந்துவிடுபைகா 
என்கி்ற ேயத்தில் ப்சகாவியத் யூனியன் 
்னது பேரும்ேரடரய அனுபபி 
ஆப்கானிஸ்காரன ஆக்ைமித்்து. 
ேகார்ேைகாக் ் கார்ைகால் எனும் ப்சகாவியத் 
ஆ்ைவு நேரை அந்நகாட்டின் 
்ரலவைகா் நியமித்்து.

ப்சகாவியத் யூனியனின் இந்் 
ஆக்ைமிபரே உலகின் ேல நகாடு்ளும் 
்ணடித்்ன. ஆப்கானிஸ்கானில் 
இஸலகாமியர்்ள அதி்ம்.  எனபவ 
34 நகாடு்ர்ளச் ப்சர்ந்் இஸலகாமிய 
கூட்டரைபபும் அர்க் ் ணடித்்து;  
ப்சகாவியத் யூனியரன பவளிபய்றச் 
ப்சகான்னது. ஐ.நகா. ்சரேயிலும் 
ப்சகாவியத் ஆக்கிைமிபபுக்கு எதிைகா் 
தீர்ைகானம் ப்காணடுவைபேட்டது. 
ஆனகால் அன்று இந்தியகா உட்ேட 
ேல நகாடு்ள ப்சகாவியத் ஆக்கிைமிபரே 
ஆ்ரித்்ன.

இைகாணுவத்தின் ேகாது்காபபுடன் 
ஆட்சி நடந்்காலும் கிைகாைபபு்ற 
ேகுதி்ளில் ப்சகாவியத்  ஆ்ைவுடனகான 
ஆட்சிக்கு எதிர்பபு வலுத்்து.  
ைரலப ேகுதி்ளிலும் கிைகாைப 
ேகுதி்ளிலும் இருந்து ேலர் அந்் 
அைர்ச எதிர்க்்த் ப்காடங்கினர். 
ப்சகாவியத் ஆ்ைவு ஆப்கானிஸ்கான் 
அைசு அவர்்ர்ள மி்க் ் டுரையகா் 
அடக்கியது. அடக்கு முர்ற்ள 
்ட்டவிழ்த்து விடபேட்டன.  
ேல்லகாயிைக்  ்ணக்்காபனகார் 
ப்கால்லபேட்டனர். அ்ற்கும் 
அ தி ் ை கா ப ன கா ர்  சி ர ்ற யி ல் 
அரடக்்பேட்டனர்.  ப்சகாவியத்  
ஆ்ைவு அை்சகாங்்த்ர் எதிர்த்் 
இயக்்ம்்கான் ் காலிேகான் இயக்்ைகா் 
உருபவடுத்்து.

இ ஸ ல கா மி ய ர்  அ ல் ல கா ் 
இஸலகாமிய பநறி்ளுக்கு பு்றம்ேகான 
அன்ர்றய அைர்ச அ்ற்றுவப் 
அ்ன் பநகாக்்ைகா் இருந்்து.  
அ ப ை ரி க் ் கா  ஏ ை கா ்ள ை கா ன 
ேணத்ர்யும் ஆயு்ப ேயிற்சிரயயும் 
ப்காடுத்்து. ப்சகால்லபபேகானகால் 
் காலிே கான்்ர்ள  உருவகா க்கி 
வ்ளர்த்்ப் அபைரிக்்கா ்கான். 
ஆட்சிரய அரைத்துவிட்டு உடபன 
நகாடு திரும்பி விடலகாம் என நிரனத்் 
ப்சகாவியத் ேரட்்ளகால் உடபன 
திரும்ே முடியவில்ரல.  கிட்டத்்ட்ட 
ஒரு இலட்்சத்துக்கும் அதி்ைகான 
ேரடவீைர்்ர்ளக் ப்காணட பேரும் 
ப்சகாவியத் ேரட ஆப்கானிஸ 
்கானிபலபய ஒன்ேது ஆணடு்ள 

இருக்் பவணடிய்காகிவிட்டது.  
1989-ம் ஆணடு புதிய ப்சகாவியத் 
அதிேைகா் ே்விபயற்்ற ப்காபேச்ப்சவ் 
ஆப்கானிஸ்கானிலிருந்து ்ைது 
ேரடரய பவளிபய்ற ப்சய்்கார்.

ேரட்ள அங்கு இருக்கும் 
பேகாப் நடந்து வந்் பேரும் 
உ ள ந கா ட் டு  கு ழ ப ே ங் ் ள , 
வன்முர்ற்ள, ப்சகாவியத் ேரட்ள 
விலகியதும் அதி்ரிக்்த் ப்காடங்கின. 
ேரட்ள விலகியதும் ப்சகாவியத் 
ஆ ் ை வு  அ ை சு ம்  வீ ழ் ந் ் து . 
்காலிேகான்்ள வ்சம் ஆப்கான் அைசு 
ர் ைகாறியது.  ்டுரையகான 
இஸலகாமிய ்சட்டங்்ள பின்ேற்்றப 
ேட துவங்கின. இ்ற்கிரடயில் 
ப்சகாவியத் யூனியனும் சி்றியது 
எனினும் வைலகாற்றில் ப்சகாவியத் 
யூனியனின் மி்ப பேரிய ப்கால்வி 
யகா்பவ இந்்  ஆக்கிைமிபபு 
ேகார்க்்பேடுகி்றது.

இக்்காலக்்ட்டத்தில் ைக்்ளின் 
வகாழ்க்ர் பேரிதும் துன்ேத்திற் 
குள்ளகாகியது. எதிரும் புதிருைகான 
இருபேரும் ப்காளர்்ளுக்கு 
இரடயில் ைக்்ளின் வகாழ்வு சிக்கி 
சி ன் ன கா பி ன் ன ை கா கி ய து . 
ஆப்கானிஸ்கானில் ப்காடர்ந்து 
்காலிேகான்்ளின் குைல் ஒங்கி ஒலிக்்த் 
ப்காடங்கியது.  அந்் இயக்்ம் ேல 
இடங்்ளில் ேைவத் ப்காடங்கியது. 
ேல  தீவிைவ கா ்  இஸலகாமிய 
அரைபபு்ள ்காலிேகான்்ளின் 
ஆ்ைவகால் ் ரழக்்த் ப்காடங்கின.
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2001-ல் அல்ப்காய்்கா இயக்்ம் 
அபை ரி க் ் காவின்  இ ைட்ரட 
ப்காபுைத்ர் ்காக்கியது. இதில் 
கி ட் ட த் ் ட் ட  மூ வ கா யி ை ம் 
அபைரிக்் ர் ்ள  இ்ற ந் ்னர் . 
பின்பலடன் ஆப்கானிஸ்கானில் 
்காலிேகான்்ளிடம் பு்லிடம் 
பேற்றிருந்்கார்.  பின்பலடரன 
்ங்்ளிடம் ஒபேரடக்குைகாறு 
ஆப்கானிய ்காலிேகான் அைர்ச 
அபைரிக்்கா ப்ட்டுக் ப்காணடது.  
்காலிேகான்்ள அந்் ப்காரிக்ர்ரய 
நிைகா்ரித்்னர். இ்ன் விர்ளவகா் 
2021-ல் அது ஆப்கானிஸ்கான் மீது 
ே ர ட  எ டு த் ் து .  ஆ ன கா ல் 
இ ் ற் குமுன்பே  பின் பலடன் 
ஆப்கானிலிருந்து ்பபிவிட்டகார். 
்னது நகாட்டின் இரு ப்காபுைங்்ர்ள 
் கா க் கி  உ யி ரி ழ ப பு ் ளு க் கு 
்காைணைகான ்காலிேகான்்ர்ள 
அழிபே் கா ்  ப ்ச கால்லி  அது 
ஆப்கானிஸ்காரனபய குணடு்்ளகால் 
துர்ளத்்து. ஆனகால் அபைரிக்்கா 
நிரனத்்துபேகால அவ்வ்ளவு 
எ ளி ் கா ்  ் கா லி ே கா ன் ் ர ்ள 
அடக்கிவிட  முடியவில்ரல .  
ஏைகா்ளைகான அபைரிக்்ப ேரட்ள 
ஆப்கானிஸ்காரன ஆக்ைமித்்ன.  
்காலிேகான்்ர்ள ைரலப ேகுதி்ளுக்கு 
துைத்திவிட்டு அபைரிக்்காவுக்கு 
ஆ்ைவகான ஒருவரைக் ப்காணடு 
புதிய அைசு ஒன்ர்ற அரைத்்னர்.  
ஆனகால் ஆப்கான் ைக்்ள ைஷய 
ஆக்ைமிபரே விரும்ேகா்ர்ப 

பேகாலபவ அபைரிக்் இைகாணுவ 
ஆக்ைமிபரேயும் விரும்ேவில்ரல.   
இ்னகால் அபைரிக்்காவின் நிரல 
மி்வும் இக்்ட்டகா் பேகாய்விட்டது.  
ஒன்்றல்ல இைணடல்ல இருேது 
வருடங்்ள ஆப்கானிலிருந்து 
அ ப ை ரி க் ் கா  ப வ ளி ப ய ்ற 
முடியவில்ரல.

இந்் இருேது ஆணடு்ளில் 
ஆப்கானில் பேகாைகாடுவ்ற்்கா் 
ப்சலவழித்் ப்கார் 150 இலட்்சம் 
ப்காடி ரூேகாய்்ள.  சுைகார் எட்டு 
இலட்்சம் அபைரிக்் ைற்றும் 
அபைரிக்் ்சகார்பு இைகாணுவத்தினர் 
இங்கு அனுபேபேட்டிருக்கி்றகார்்ள. 
இருேது ஆணடு பேகாரில் அபைரிக்் 
இைகாணுவத்தினர் 2 3 5 2  பேர் 
இ்றந்்்கா்வும் 2 0 , 0 0 0  பேர் 
்காயைரடந்்்கா்வும் 66,000 ஆப்கான் 
இைகாணுவ வீைர்்ள ேலியகான்காவும் 
4 7 , 2 4 5  ப ே கா து ை க் ் ள  
ப்கால்லபேட்ட்கா்வும் அதி்காைப 
பூர்வைகா் ப்ரிவிக்்பேட்டகாலும் 
உணரையில் இந்் எணணிக்ர் 
ேலைடங்கு அதி்ைகான்கா் இருக்கும் 
என  அரனவருபை  ் ரு த்து 
ப்ரிவித்துள்ளனர்.

இபபேகாரில் 75க்கும் பைற்ேட்ட 
ஊட்வியலகா்ளர்்ள ேலியகாகி 
உ ள ்ள ன ர் .   அ ண ரை யி ல் 
ப்கால்லபேட்ட புர்பேடக் 
்ரலஞர் படனிஷ சித்திக் ேற்றிய 

ப்சய்தி உங்்ளுக்கு நிரனவிருக்்லகாம்.

அபைரிக்்கா ஈடுேட்ட மி் நீணட 
பேகார் இது.  வியட்நகாம் பேகாரைப 
பேகாலபவ அபைரிக்் ்ணிபரே 
ப ே கா ய் ய கா க் கி  அ ப ை ரி க் ் 
இைகாணுவத்ர் ப்கால்வி மு்த்துடன் 
ப வ ளி ப ய ற் றி யி ரு க் கி ்ற து 
ஆப்கானிஸ்கான்.  பேகார் ப்சலவும் 
உயிர் ேலி்ளும் அதி்ைகாவர்க் 
்ணட அபைரிக்் அைசு 2014 ஆம் 
ஆணடு ஒேகாைகா ஆட்சியின் பேகாது 
்காலிேகான்்ளுடன் ஓர் ஒபேந்்ம் 
ப்சய்து ப்காணடு ேடிபேடியகா் 2021 
ப்சபடம்ேர் 1 1 - க்குள ்னது 
இ ை கா ணு வ த் ர்  வி ல க் கி க் 
ப்காளவ்கா் உறுதியளித்்து.  அந்் 
திட்டத்தின்ேடி ் ற்பேகாது அபைரிக்் 
ைகாணுவம் பவளிபயறி விட்டது.  
ஆனகால் அபைரிக்்கா பேகாட்ட 
்ணக்கு ் வ்றகாகிவிட்டது.  

இந்் இருேது ஆணடு்ளில் 
சுைகார் 3 இலட்்சம் ஆப்கானிய 
இைகாணுவத்தினருக்கு அபைரிக்்கா 
ே யி ற் சி  அ ளி த் து ள ்ள து .  
்காலிேகான்்ளின் எணணிக்ர்பயகா 
75 ,000 க்கும் குர்றவு. எனபவ 
்காலிேகான்்்ளகால் ஆப்கானிய 
பேகாம்ரை அைர்ச ் விழ்க்் முடியகாது 
என ் ணக்குப பேகாட்டது. ஆனகால் 
அபைரிக்் இைகாணுவம் முழுரையகா் 
பவளிபயறும்  முன்னபை  1 5 
ந கா ட் ் ளு க் கு ள  ஆ ட் சி ர ய 
பிடித்துவிட்டனர் ்காலிேகான்்ள. 
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உயிருக்கு ேயந்து ஆப்கான் அதிேரும் 
்பபிபயகாடிவிட்டகார்.

ைஷய இைகாணுவத்தினைகாலும் 
அபைரிக்் இைகாணுவத்தினைகாலும் 
்காலிேகான்்்ளகாலும் ்டந்் 40 
வ ரு ட ங் ் ளு க் கு  ப ை ல கா ் 
அ ர ல ் ழி க் ் ப ே ட் டு 
ப்சகால்பலகாணணகா துயைங்்ளுக்கு 
ஆ்ளகாகி ்விபேவர்்ள ்சகா்காைண 
ஆப்கானிய ைக்்ப்ள. நிைந்்ைைகான 
அைசு்ள இல்லகா்்கால் எந்் வி் 
வ ்ள ர் ச் சி யு ம்  இ ல் ல கா ை ல் 
பேகாய்விட்டது. ஆப்கானிஸ்கான் 
அபைரிக்்காவின் ்ட்டுபேகாட்டில் 
இருக்கும்பேகாது அபைரிக்்கா ைற்றும் 
ேல்பவறு நகாடு்ளின் உ்வி்்ளகால் 
்ல்வி, ைருத்துவம், உள ் ட்டுைகானம் 
பேகான்்ற விஷயங்்ளில் சிறிது 
முன்பனற்்றம் ்காணபேட்டது.  
இரு ந்தும்  எல்ல காவற்றி ற்கும் 
பவளிநகாடு்ளின் உ்வி்ர்ள 
எதிர்ேகார்த்து ர்பயந்திபய நிற்் 
பவணடியிருந்்து. ்டுரையகான 
ேழரையகான இஸலகாமிய விதி்ர்ள 
வலியுறு த்தும்  ் ற் பே கார ் ய 
் காலிே கான்்ளின் ஆட்சியில் 
ஆப்கான் ைக்்ள பைலும் பின்னுக்ப் 
்ள்ளபேடுவகார்்ள.

இந்நிரலயில் ஆப்கானிஸ்கானின் 
்னிை வ்ளங்்ளுக்்கா் சீனகா ்னது 
ஆதிக்்த்ர் ஆப்கானிஸ்கான் பைல் 
ேைபே நிரனக்கின்்றது. இன்று உல்ம் 
்னது ்கார்ேன் உேபயகா்த்ர்க் 
குர்றக்கும் வர்யில் மின்்சகாை 
்கார்்ளின் உற்ேத்தி பநகாக்கி ப்சன்று 
ப்காணடிருக்கின்்றது. இந்் மின்்சகாை 
்கார்்ளின் உயிர் நகாடி அ்ன் 
ேகாட்டரி்ள. இன்று இத்்ர்ய 
மின்்சகாை ்கார்்ளின் ேகாட்டரி்ள 
்யகாரிபபில் 88 ்ச்வீ்த்ர் சீனகா ் ன் 

ர்யில் ரவத்துள்ளது.  இத்்ர்ய 
ேகாட்டரி்ளுக்்கான உே்ைண 
்யகாரிபபில் 60 ்ச்வீ்த்ர்யும் 
ேகாட்டரி்ள ்யகாரிபபில் 7 7 
்ச்வீ்த்ர்யும் சீனகா்கான் ரவத்துக் 
ப்காணடிருக்கின்்றது.

இன்று ஆப்கானிஸ்கானில் 
கிரடக்கும் ்னிைங்்ளில் மி்வும் 
மு க்கியை கானது  லி த்தியமும் 
ப்காேகால்ட்டும். இரவ இைணடுபை 
ேகாட்டரி ் யகாரிபபில் மி் அதி்ைகா் 
ப்ரவபேடும் ்னிைங்்்ளகாகும். 
இர்த் ் விை சீனகா அரைத்துவரும் 
பநடுஞ்சகாரல ஆப்கானிஸ்கான் 
வழியகா்்கான் ப்சல்கின்்றது.  எனபவ 
்காலிேகான்்ளுடன் உ்றவு ப்காணடு 
ஆப்கானிஸ்காரன ஆக்கிைமிக்் 
துடிக்கின்்றது சீனகா.

இ ந் தி ய கா வி ன்  ஏ ற் று ை தி 
இ ்ற க் கு ை தி ் ர ்ள  ் டு த் து 
ரவத்திருக்கின்்றது  ் காலிேகான்்ளின்  
அதி்காைம்.  இந்தியகா ்னது உலர் 

ே ழங் ்ளின் ப ்ரவயில்  8 5 
்ச்வீ்த்ர் ஆப்கானிலிருந்ப் 
இ்றக்குைதி ப்சய்து வந்்து.  ் ற்பேகாது 
இந்் ் ரடயகால் உலர் ேழங்்ளுக்கு 
்டும் ்ட்டுபேகாடு இந்தியகாவில் 
நிலவுகின்்றது.  இரவ பேகாலபவ 
ஏைகா்ளைகான ்ட்டுைகான ைற்றும் 
வ்ளர்ச்சி திட்ட ேணி்ளில் இந்தியகா 
ஈடுேட்டிருந்்து.  ஏைகா்ளைகான 
ப ் கா டி ் ர ்ள  அ ந் ந கா ட் டி ல் 
ப்சய்திருந்்து.  இன்று அ்ன் 
எதிர்்காலம் என்ன என்ேது 
ப்ளவிக்குறியகா்பவ உள்ளது.  
வ ர் த் ் ்  ந ல ன் ் ளு க் ் கா ் 
்காலிேகான்்ளுடன் இந்தியகா ்சைை்சம் 
ப்சய்து ப்காள்ள பவணடிய 
சூழ்நிரலயில் உள்ளது.  அந்் 
வர்யில் ்சமீேத்திய ஆப்கான் 
நி்ழ்வு்்ளகால் இந்தியகாவிற்கு 
பேகாரு்ளகா்காை ரீதியகா் பேரும் 
ேகாதிபபு ஏற்ேட்டிருபேர் ைறுக்் 
முடியகாது.

ஆப்கான் ப்சகால்லும் ேடிபபிரன 
இது்கான்.  சிறிய  நகாடு்ளின் 
உளநகாட்டு விவ்காைங்்ளில் பேரிய 
நகாடு்ளும் வல்லைசு்ளும் மூக்ர் 
நு ர ழ ப ே ் கா ல்  அ வ ர் ் ள 
ப்கால்விரயத் ்விை அரடயப 
பேகாவது பவறு எதுவுமில்ரல.  
ைகா்றகா் ப்ரவயில்லகாைல் ்ங்்ள 
வர்த்்்  நலன்்ளுக்்கா்வும் 
்னிபேட்ட ்காழ்பபுணர்ச்சி்ள 
்காைணைகா்வும் சிறிய நகாடு்ளின் 
பைல் இைகாணுவ ஆக்கிைமிபபு்ர்ள 
பைற்ப்காளளும்பேகாது அந்் 
ந கா டு ் ப்ள  நிரல  குரல ந்து 
ப ே கா ய்விடுகின் ்றன .   உ ல ் 
வல்லைசு்ளின் ்கால்ேந்்கா் அரவ 
ைகாறிவிடக்கூடிய அேகாயம் உள்ளது.

2 0 0 1 - ல்  அ ப ை ரி க் ் கா 
ஆப்கானிஸ்கான் பைல் ் காக்கு்ரல 
ப்காடுத்்பேகாது 88 ்ச்வீ்ம் 
அபைரிக்்ர்்ள அர் வைபவற்்றனர்.  
இன்ப்றகா 66 ்ச்வீ்ம் பேர் இந்் 
பே காப ை  ப்ரவயற்்றது என 
கூறுகின்்றனர். அபைரிக்்ர்்ள 
ைட்டுமின்றி உல் ்சமூ்பை ஒன்று 
ப்சர்ந்து ைஷய ஆக்கிைமிபபின்பேகாதும் 
அபைரிக்் ஆக்கிைமிபபின்பேகாதும், 
துவக்்த்திலிருந்ப் ப்காடர்ந்து 
எதிர்த்து குைல் ப்காடுத்திருந்்கால் 
இவ்வ்ளவு அழிவு இரு்ைபபிலுபை 
ஏற்ேட்டிருக்்காது. இனியகாவது  நகாம் 
விழித்துக் ப்காளபவகாைகா?

சிறிய  நாடுகளின் 
உள்நாடடு 

விைகாரஙகளில் 
வ்பரிய நாடுகளும் 
ைல்லரசுகளும் 

மூகவக நுவழப்பதால் 
அைரகள் 

கதால்விவயத் தவிர 
அவடயப க்பாைது 
எதுவுமில்வல. 

செப்டம்பர், 2021  9 



பயணம்... யாருககுதான் பிடிககாது. 
ஆனால் நாம் எல்வைாரும் அதிகபட்ெம் 
எவெைவு தூரம் பயணிதது இருப்வபாம்? 
பககதது ஊருககு... இல்ளை பககதது 
மாநிைததிறகு... இல்ளைவயனில் பககதது 
நாட்டிறகு? ெரி நீஙக இதுெளரககும் எததளன 
மாநிைஙகள் அல்ைது எததளன நாடுகளுககு 
வபாய இருப்பீரகள்? இஙவக ஒரு தம்பதி 
தஙகளுளைய ெயதான காைததில் பல்வெறு 
நாடுகளுககு பயணம் வெயகின்ைனர. 70 
ெயதாகும் இெரகள் இதுெளர இருபததி 
மூ ன் று  ந ா டு க ளு க கு  ப ய ண ம் 
வெயதிருககின்ைனர. இநத தம்பதியின் வபயர 
விஜயன் - வமாகனா. கணெர விஜயனுககு 
தறவபாது 70 ெயதாகிைது. மளனவிககு 69 
ெயது. இெரகளின் ஒவர கனவு உைகததில் 
உள்ை எல்ைா நாடுகளுககும் வென்று ெர 
வெண்டும் என்பது மட்டும் தான்.

இபேடி ேல்பவறு நகாடு்ளுக்கு 
ேயணம் ப்சய்ய ேணம் பவணடகாைகா? 
விஜயனும் பைகா்னகாவும் பேரிய 
ேணக்்காைர்்்ளகா் இருபேகார்்ள 
பேகால என்று நிரனத்துவிடகாதீர்்ள. 
ப்ை்ளகா, ப்காச்சினில் ஸரீ ேகாலகாஜி 
என்னும் சிறிய டீக்்ரடரய 
நடத்துகின்்றனர் இருவரும். அதில் 
வருகி்ற வருைகானத்ர் ரவத்து ் கான் 
இவர்்ள ஒவ்பவகாரு நகாட்டுக்கும் 
ேயணம் ப்சய்கி்றகார்்ள என்்றகால் 
நம்ே முடிகி்ற்கா?

 டீக்்ரடயில் அபேடி என்ன 
வருைகானம் வந்துவிடும்? மி்க் 
குர்றவு்கான்.  ஆனகாலும் ேயணத்தின் 
மீ்கான இருவரின் ்கா்ல் மி்ப 
பேரிய்காயிற்ப்ற! ்ங்்ளுக்கு வரும் 

வருைகானத்ர் சிறு்ச் சிறு் ப்சமித்து 
் ங் ் ளு ர ட ய  ் ன ர வ 
நனவகாக்குகின்்றனர். சில பநைங்்ளல 
ப்ரவபேட்டகால் வங்கிக் ்டனும் 
வகாங்கி ப்காளகின்்றனர். ேயணம் 
முடித்து திரும்பி வந்்ப பி்றகு, வங்கிக் 
்டரன திருபபிச் ப்சலுத்துவ்ற்்கா் 
இன்பனகாரு ப்சமிபரே ப்காடங்கி, 
அ ் ன்  மூ ல ை கா ்  ் ட ர ன 
அரடத்துவிடுகின்்றனர் .  ஒரு 
நகார்ளக்கு அதி்ேட்்சைகா் 300 
ரூ ே கா ய்  எ ன் கி ்ற  ் ண க் கி ல் 
ப்சமிக்கின்்றனர். இபேடி ஒன்று 
அல்லது இைணடு வருடங்்ள 
வரைக்கும் தினந்ப்காறும் 300 ரூேகாய் 
ப்சமித்து, அர்த் ்ங்்ளுரடய 
அடுத்் நகாட்டு ேயணத்துக்கு ப்சலவு 
ப்சய்கின்்றனர்.

உல்கம் சுற்றும் க்கரள தம்்பதி!
பிஜூ கராஷன்
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அடுத்்து எந்் நகாட்டுக்கு 
ேயணபேடப பேகாகிப்றகாம் என்ேயும், 
அ்ற்்கா்ப பேகாகும் ப்சலரவயும் 
முடிவு ப்சய்துப பின்னர்்கான் 
இ வ ர் ் ள  ப ்ச மி க் ் ப வ 
ஆைம்பிக்கின்்றனர்.  அபேடியகானத் 
திட்டமிடலும், பேகாரு்ளகா்காை 
ஒழுக்்மும் ்கான் இவர்்ர்ள 
்சர்வப்்சப ேயணி்்ளகாக்கியது. 
பேகாதுவகா் ேல்பவறு இடங்்ளுக்கும் 
பேகாகி்றவர்்ள அதி்ம் ப்சலவு 
ப ்ச ய் வ து  உ ண வு  ை ற் று ம் 
ஷகாபபிங்கிற்கு்கான். ஆனகால் 
பைகா்னகாவும் விஜயனும் மி்வும் 
்ட்டுபேகாடகானவர்்ள. ஊ்காரியகா் 
எ்ற்கும் ப்சலவு ப்சய்வதில்ரல. 
அவர்்்ளது பநகாக்்ம் இடங்்ர்ள 
சுற்றிப ேகார்பேப். ்ங்குமிடம் 
ைற்றும் பேகாக்குவைத்து இைணடும் 
்கான் அவர்்்ளது முக்கியைகான 
ப்சலவு. ைற்்றேடி பேகாருட்்ளுக்கு 
அவர்்ள ஆர்சபேடுவதில்ரல. 
ைனம் நிர்றய இடங்்ர்ளயும் 
ை னி ் ர் ் ர ்ள யு ம்  ே ல் பவ று 
்லகாச்்சகாைம் ைற்றும் வகாழ்க்ர் 
முர்றரய ேகார்த்துவிட்டு ஊர் 
திரும்புகின்்றனர். 

“ சிறுவயதில்  என் ் ந்ர் 
்மிழ்நகாட்டில் உள்ள ேல ஊர்்ளுக்கு 
என்ரன அரழத்து ப்சன்றுள்ளகார். 
அபபேகாழுதிலிருந்ப் ேயணத்தின் 
மீது ஆர்வம் ஏற்ேட்டது. என் 
பவளிநகாட்டுக் ்னரவ நிர்ற 
பவற்்றபவ டீக்்ரட அரைத்ப்ன். 
ஏரழ குடும்ேத்திலிருந்து வரும் 
எங்்்ளகால் இன்று இத்்ரன 
ந கா டு ் ளு க் கு  ே ய ண ப ே ட 
முடிகி்றப்னில் அ்ற்கு முக்கியக் 
்காைணம்,  எங்்ளுரடய திட்டமிடல் 
்கான்" என்று இந்் பைகா்னகா, 
விஜயன்  குறிபபிடுகின்்றனர். 

இந்் ் ம்ேதியிடமிருந்து  ் ற்றுக் 
ப்காள்ள பவணடிய முக்கியைகான 
விஷயம், நிதி திட்டமிடல்்கான். ஒரு 
நகாளில் எவ்வ்ளவு ேணத்ர் ப்சமிக்் 
பவணடும், எவ்வ்ளவு ேணத்ர் 
எ்ற்்கா் எங்ப் ப்சலவிட பவணடும் 
என்்ற இந்் புரி்ல் ் கான் அவர்்ளின் 
லட்சியத்ர் அரடய ரவக்கி்றது. 
ப ்ரவய ற் ்ற  ்ச ேலங் ்ளுக்கு 
இவர்்ளிடம் இடமில்ரல. ஒரு 
து்றவிரயப பேகால வகாழ்ந்து 
ஆணடுக்ப்காரு முர்ற பவவ்பவறு 
நகாடு்ளுக்கு ேயணிக்கின்்றனர் 
என்ேது எவ்வ்ளவு வியபபிற்குரியது?!

்ங்்ளுரடய இந்் அழ்கான 
நி ர ன வு ் ர ்ள ப ய ல் ல கா ம் , 
பேருரையின் அரடயகா்ளைகா ,் இந்் 
்ம்ேதி புர்பேடைகா் எடுத்து, 
அவற்ர்றபயல்லகாம் ்ங்்ளுரடய 
டீக்்ரடயில் அலங்்ரித்திருக் 
கின்்றனர். நீங்்ளும் ்சரியகா திட்ட 
மிட்டகால் ,  உங்்ளுக்கும் இது 
்சகாத்திபை என்ேது ்கான் அந்் 
்ம்ேதியர் வகாடிக்ர்யகா்ளர்்ளுக்கு 
ப்சகால்லும் நற்ப்சய்தி. “அந்் 
பு ர ் ப ே ட ங் ் ள  நி ர ்ற ய 
நி ர ன வு ் ர ்ள  சு ை ந் ் ே டி 
எங்்ளுரடய டீக்்ரடயில் இருக்கு. 
அது எங்்ளுக்கு பைன்பைலும் 
ஊக்்த்ர்யும் உற்்சகா்த்ர்யும் 

அளிக்கி்றது'' என்கின்்றனர்.

 சில நகாட்்ளுக்கு முன்பு விஜயன் 
ைற்றும் அவைது ைரனவிப ேற்றிய 
வீடிபயகா ஒன்ர்ற ைஹிந்திைகா குழு 
்ரலவர் ஆனந்த் ைஹிந்திைகா ் னது 
ட்விட்டர் ேக்்த்தில் ேகிர்ந்திருந்்கார். 
அ்ரனத் ப்காடர்ந்து ்சமூ் 
வ ர ல த் ் ்ள ங் ் ளி ல் 
பிைேலைகாகிவிட்டனர்  இருவரும்.

்ங்்ளின் எல்லகா ேயணக்குறிபபு 
்ர்ளயும், ‘CHAYAVITTU VIJAYANTEYUM 
MOHANAYUDEYUM LOKA SANKCA-
RANGAL’ என்்ற பேயரில் புத்்்ைகா் 
பவளியிட்டிருக்கி்றகார்்ள இவர்்ள. 
"எங்்்ளகால் எல்லகா நகாடு்ள ேற்றியும் 
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புத்்்த்தில் குறிபபிடமுடியவில்ரல. 
ஆ்பவ சிலவற்ர்ற ைட்டும் இதில் 
குறிபபிட்டுளப்ள காம் ”  எனக் 
கூறியுள்ளகார் விஜயன்.

சில ஆணடு்ளுக்கு முன்பு 
ேயணக்்ட்டுரை்ள பவளியிடும் 
ஒரு ேதிபே்ம் இவர்்ர்ள ்ங்்ள 
நி்ழ்ச்சியில் ேங்ப்ற்ே்ற்்கா் 
அணுகியுள்ளனர். அபபேகாது்கான் 
் ங் ்ளு க்கு ம்  ஒ ரு  பு த் ் ் ம் 
ப வ ளி யி ட ப வ ண டு ப ை ன 
ப்கான்றிய்கா்வும், ்ங்்ளுக்கு 
்ட்டுரை எழுதும் விஷயத்தில் 
பேரிய்ளவில் அனுேவமில்ரல 
என்ே்கால், அதில் அனுேவம் 
இருக்கும் ஒருவரை ரவத்து ்ங்்ள 
அ னு ே வ த் ர்  எ ழு ் 
திட்டமிட்டுள்ளனர். ஏ்றத்்காழ 2 
ஆணடு்ள அந்நேருக்கு ்ங்்ளின் 
அனுேவத்ர் ேகிர்ந்் அவர்்ள, 
பவற்றி்ைைகா் ்ங்்ள புத்்்த்ர் 
பவளியிட்டுள்ளகார்்ள. 149 ேக்்ங்்ள 
ப்காணட இபபுத்்்ம், அபை்சகானில் 
கிரடக்கி்றது.

திருைணைகாகி கிட்டத்்ட்ட 45 
ஆணடு்ளுக்கு பைலகான நிரலயில் 
இதுவரை இவர்்ள யு.ப ,் ஃபைகான்ஸ, 
எகிபது, பிபைசில், அர்பஜணடினகா, 
பேரு ஆகிய நகாடு்ர்ளபயல்லகாம் 
ேகார்த்திருக்கி்றகார்்ள .  மு்ல் 
பவளிநகாட்டு ேயணம், 2007 -ல் ் கான் 
நி்ழ்ந்துள்ளது. அடுத்்ேடியகா் 
ஸவீடன், படன்ைகார்க், ஹகாலந்து, 
க்ரீன்லகாந்து ,  ந கார்பவ ஆகிய 
ேகுதி்ளுக்கு ப்சல்ல இவர்்ள 
திட்டமிட்டுள்ளனர். “எனக்கு 
பிடிச்்ச நகாடு, சுவிட்்சர்லகாந்தும், 

ேகாரிஸூம்்கான். எவ்வ்ளவு அழகு” 
என்கி்றகார் பைகா்னகா. இவர்்ளின் 
இந்் ேயணத்தின் பின்னணியிலுள்ள 
ப்ை்ளகாவின் ப்காச்சி ேகுதிரய 
ப்சர்ந்் ‘ஸரீ ேகாலகாஜி ் காஃபி ஹவுஸ’ 
்ரடக்கு,  40 வய்காகி்ற்காம்! இந்்க் 
்ரடயில் கிரடத்் வருைகானத்ர் 
ப்சர்த்து ரவத்து, ேயணம் ைட்டுைன்றி, 
்ங்்ள ை்ளின் திருைணத்ர்யும் 
ப வ ற் றி ் ை ை கா ்  ந ட த் தி 
ரவத்திருக்கி்றகார்்ள இவர்்ள.

''இந்்்ளவுக்கு அவர்்ள ப்சலவு 
ப்சய்திருக்கி்றகார்்ப்ள... நிச்்சயம் 
பேரிய ் ரடயகா் இருக்கும் அல்லது 

விரல அதி்ைகா் விற்ேரன 
ப ்ச ய் வ கா ர் ் ள ’  எ ன  ந கா ம் 
நிரனக்்லகாம். அது்கான் இல்ரல! 
இவர்்ள ் ரடயில் 5 - 10 ரூேகாய்க்குள 
ஒ ரு  டீ யு ம் ,  ே ழ ம்  பூ ரி யு ம் 
வகாங்கிவிடலகாம்!  “எங்்ள ் ரடரய 
நம்பி நிர்றய  பேச்சுலர்்ள 
இருக்கி்றகார்்ள. இபபேகாது்கான் 
பவரலக்கு ப்சல்கிப்றகாம் என்்ற 
நிரலயிலுள்ள அவர்்ளிடம் அதி் 
ேணம் வசூலிக்் எங்்ளுக்கு ைனது 
வைவில்ரல. அ்னகால் விரல மி்க் 
குர்றவகா் விற்கிப்றகாம். அ்னகாபலபய 
எங்்ளுக்கு அதி்பேடியகான 
வகாடிக்ர்யகா்ளர்்ள உள்ளனர்” என 
இந்் ் ம்ேதி கூறியுள்ளனர். “நல்லது 
நிரனத்்கால் நல்லது நடக்கும்'' என்்ற 
்த்துவத்திற்கு ஏற்ே வகாழ்ந்து 
வருகின்்றனர்.

சிறுவயதிலிருந்ப்  ்னக்கு 
உல்த்ர் சுற்றி வை பவணடுபைன்்ற 
எணணமிருந்் பேகாதிலும், குடும்ே 
சூழ்நிரல ்காைணைகா் ப்சகாந்் 
ஊரைவிட்டு ் காணடமுடியகாைபலபய 
இருந்திருக்கி்றகார்  பைகா்னகா . 
ப்காச்சிரயவிட்டு பவளிபய்ற 
முடியகாைல் இருந்் அவருக்கு, 
தி ருைணம்் கான்  சி ்றகு ்ர்ள 
ப்காடுத்திருக்கி்றது. ்ன்ரன பேகால 
ேயணத்ர் பநசிக்கும் விஜயரன 
்ைம் பிடித்்தும் பைகா்னகாவிற்கு 
சி்றகு்ள முர்ளத்துக் ப்காணடன. 

“நகான் ேயணிக்் பவணடுபைன 
ப்சகால்லும்பேகாப்ல்லகாம், என் 
ேகாட்டி என்னிடம் ‘் ல்யகாணம் ஆன 
பின்னர், நீ உன் ் ணவபைகாடு உல்ம் 
முழுக்் சுற்றிவகா. அபபேகாது என்ரன 
ைனதில் நிரனத்துக்ப்காள’ என 
ப்சகால்லுவகார். அவர் ப்சகான்னது 
பேகாலபவ என் வகாழ்க்ர்யில் 
எல்லகாமும் நடந்திருக்கி்றது. என் 
ேகாட்டிரய நிரனத்துக்ப்காளகிப்றன்” 
என்கி்றகார்  பைகா்னகா.

நகாபைல்பலகாரும் நம் இலக்கு்ர்ள, 
இலட்சியங்்ர்ள, ்னவு்ர்ள 
ப்காரலக்்வும் ர்விடவும் ஆயிைம் 
்காைணங்்ர்ளம் ்சகாக்கு்ர்ளயும் 
ப்சகால்லுபவகாம். ஆனகால், இலக்கில் 
ஈடில்லகா பந்சமிருந்்கால், அதில் 
ைட்டுபை ்வனமிருந்்கால் அர் 
அரடவது்கான் முடிவு என்ே்ற்கு 
முன்னு்காைணம் ் கான் இந்் ேயணத் 
்ம்ேதியர். 
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முன்வனாரு காைததில் ஒரு மளைப்புை 
கிராமததில் ஹமீத என்வைாருென் தன் 
மளனவி ஜீனததுைன் ொழ்நது ெநதான். ஜீனத 
மிகவும் அழகான இைம்வபண்.

்ம்ேதியர் மி்வும் ஏரழ்்ளகா் 
இருந்்னர்.

ஆ ன கா ல்  கி ை கா ை த் தி ன ர் 
அரனவரும் ஆச்்சரியபேடும் 
அ்ளவிற்கு அவர்்ள இருவரும் 
ஒருவரைபய காருவர்  மி்வும் 
பநசித்்னர்.

அவர்்ளுரடய ைகிழ்ச்சிரயக் 
்ணடு அந்்க் கிைகாைத்தில் உள்ள ஒரு 
ேணக்்காைரனத் ்விை ைற்்ற 
எல்பலகாரும் ைகிழ்ச்சியரடந்்னர். 
அவன் அவர்்ர்ளப ேகார்த்் 
பேகாப்ல்லகாம் பவதும்பினகான்.

“ஹமீத் பேகான்்ற ஓர் ஏரழக்கு 
ஏன் இவ்வ்ளவு நல்ல ைரனவி 
வகாய்க்் பவணடும்” என்று அவன் 
நிரனத்்கான்.

ஒரு நகாள வி்றகு பேகாறுக்கி 
வருவ்ற்்கா் ஹமீத் ்காட்டுக்குச் 
ப்சன்்றகான். அவன் கிைகாைத்ர் 
விட்டு ஒதுங்கியிருந்் சிறிய வயரலக் 
்டந்து ப்சன்்ற பேகாது இைணடு 
்ர்பூ்சணிப ேழங்்ளில் ்கால்ேட்டு 
இடறிய்கால் அவன் ்டுக்கி கீபழ 
விழுந்்கான்.  அரவ மி்வும் பேரி்கா் 
இருந்்ன. அது பேகான்்ற ேழங்்ர்ளத் 
்னது வகாழ்க்ர்யில் முன்பனப 
பேகாழுதும் ேகார்த்்தில்ரல என்று 
அவன் நிரனத்்கான்.

ஹமீத் அவற்றில் ஒன்ர்றப 
ேறித்துக் ப்காணடு வீட்டுக்கு 
விரைந்்கான்.

“ைரனவிபய, எவ்வ்ளவு பேரிய 
ேழத்ர் நகான் உனக்்கா் எடுத்து 
வந்திருக்கிப்றன் ேகார்” என்று அவன் 
கூறினகான்.

அவன் ஒரு ்த்திரய எடுத்து 
அர்த் துணடு்கா்ளகா் பவட்ட 
இருந்்கான்.  அபபேகாது ஜீனத் அர்த் 
்டுத்்காள.

“நைது ேகுதி்ளில் இவ்வர்ப 
ேழங்்ள அபூர்வைகானரவ.  அதிலும் 
குறிபேகா் இரலயுதிர் ்காலத்தில். 
எனபவ இர் விற்று அந்்ப 
ேணத்தில் பைகாட்டி வகாங்குவது 
சி்றந்்து இல்ரலயகா?” என்று அவள 
ப்ட்டகாள.

“உணரை்கான்” என்று ஒபபுக் 
ப்காணடகான் ஹமீத்.

நாகடாடிக கவத

நுண் நுண் 
மதியுள்களாகனமதியுள்களாகன
்பைசாலி்பைசாலி
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“ஆனகால் யகாருக்கு இர்நகான் 
ப ் காடுப பேன் ?  ய கா ர்  இர் 
வகாங்குவகார்?” என்றுப்ட்டகான்.

“ேக்்த்து ப்ரு ேணக்்காைனிடம் 
இர் எடுத்துச் ப்சல்லுங்்ள” என்று 
ஜீனத் கூறினகாள.

ஹமீத் ்சம்ைதித்்கான்.

அந்் ேழத்ர்ப ேகார்த்் பேகாது 
ேணக்்காைனின் ்ண்ள மின்னின. 
அவன்  ேணத்ர் ப்காடுத்து 
அபேழத்ர் வகாங்கிக் ப்காணடகான்.

“இது பேகான்்ற ைற்ப்றகான்று 
உனக்குக் கிரடக்்வில்ரலயகா?” 
என்று அவன் ப்ட்டகான்.

“இர் நகான் ேறித்் வயலில் 
இர்ப பேகான்்ற பவப்றகான்றும் 
்காய்த்திருக்கி்றது” என்று ஹமீத் 
கூறினகான்.

“அபேடியகானகால் அர்யும் 
என்னிடம் ப்காணடுவகா. ேதிலுக்கு 
வீட்டில்  நீ  எர்பயல்லகாம் 
ப்காடுகி்றகாபயகா அர்பயல்லகாம் 
நகான் உனக்குக் ப்காடுக்கிப்றன். 

ஆனகால் அர் நீ  ப்காணடு 
வைகாவிட்டகால்,  நகான் உனது வீட்டுக்கு 
வருபவன். அங்கு நகான் மு்லில் 
ப்காடுவர் நீ எனக்குத் ்ை 
பவணடும்” என்று ேணக்்காைன் 
ப்சகான்னகான்.

ஹமீத் அ்ற்கு ்சம்ைதித்்கான். 
ைகிழ்ச்சியுடன் அவனது ைரனவிடம் 
விரைந்்கான்.

இைணடகாவது ்ர்பூ்சணிப 
ேழத்ர்யும் நகான் ேணக்்காைனிடம் 
எடுத்துச் ப்சல்பவன். அவனுரடய 
ேணபபேட்டிரய நகான் மு்லில் 
ப்காடுபவன். அ்ன் பின்னர் நகாம் 
ஏரழ்்ளகா் இருக்்ைகாட்படகாம்” 
என்று அவன் ப்சகான்னகான். ஹமீத் 
கூ றி யர ் ப ய ல் ல கா ம்  ஜீன த் 
அரைதியகா்க் ப்ட்டகாள.

“இவற்ர்ற எங்கு ேகார்த்தீர்்ள 
என்ேது உங்்ளுக்கு நிரனவு 
இருக்கி்ற்கா ? ”  என்று அவள 
வினவினகாள.

“ஆம் எனக்குத் ப்ரியும். அந்் 
வயல் நைது கிைகாைத்திற்குப பின்னகால் 

்காட்டுக்கு இடபபு்றத்தில் இருக்கி்றது” 
என்று ஹமீத் கூறினகான்.

“நல்லது அபேடியகானகால் அங்கு 
விரைந்து ப்சல்லுங்்ள. நீங்்ள 
ேறிபே்ற்குமுன் பவறு யகாரும் 
அர்ப ேறித்துவிடக் கூடகாது. பவறு 
யகாைகாவது ேறித்துவிட்டகால் நைக்குத் 
ப்காந்்ைவகாகிவிடும்’’ என்று ஜீனத் 
ப்சகான்னகாள.

“ப்காந்்ைவகா? நீ என்ன ப்சகால் 
கி்றகாய்?” என்று ஹமீத் ப்ட்டகான்.

“ேணக்்காைன் நம் வீட்டுக்கு 
வருவகான். என்ரனத் ப்காடுவகான். 
என்ரன அவனுரடய பவரலக் 
்காரியகாக்கி ்னது வீட்டுக்குக் 
ப்காணடு ப்சன்றுவிடுவகான்” என்று 
ஜீனத் கூறினகாள.

ஜீனத் ேயந்்து பேகாலபவ 
ேணக்்காைன் ஆள அனுபபி 
அபேழத்ர் திருடியிருந்்கான். அ்ன் 
பின்னபை ஹமீத் வயலுக்கு வந்து 
ப்சர்ந்்கான்.  அவன் எங்கும் 
ப்டினகான் .   அபேழத்ர்க் 
்காணவில்ரல. அவன் உற்்சகா்ம் 
இழந்்கான். ைனம் பவறுத்து ்கால் 
பேகானப பேகாக்கில் நீணடபநைம் 
அவன் நடந்துப்காணபட இருந்்கான்.

எபேடி அங்கு வந்து ப்சர்ந்்கான் 
என்ேர் அறியகாைபலபய பவள்ளம் 
பேருக்ப்டுத்து ஓடிய ஓர் ஓரடரய 
அவன்  அரடந்்கான். அந்் 
ஓரடயின் ் ரையில் அைர்ந்து என்ன 
ப ்சய்வது  என்று  சி ந்தி க் ் த் 
ப்காடங்கினகான். திடீபைன்று, யகாபைகா 
உ்வி ப்ட்டு ஓலமிடுவர் அவன் 
ப்ட்டகான்.   ஓரடயில் ஒரு முதியவர் 
நீர்ச்சுழலில் சிக்கி ,  இழுத்துச் 
ப்சல்லபேடுவர்ப ேகார்த்்கான். 
முதியவர் ்ரைரய அரடய 
முயன்றும் அது முடியகாைல் மூழ்கிக் 
ப்காணடிருந்்கார்.

ஹமீத்  பய காசி க் ்வில்ரல . 
ஓரடக்குள குதித்து முதியவரைக் 
்ரைக்கு இழுத்து வந்்கான்.

முதியவர் அவனுக்கு மீணடும் 
மீணடும் நன்றி கூறினகார்.

“நீ என்னுரடய உயிரைக் 
்காபேகாற்றினகாய். உனக்கு எபேடி 
நகான் உே்காைம் ப்சய்பவன்?” என்்றகார் 
முதியவர்.

“நீங்்ள எதுவும் ப்சய்யபவணடிய 
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தில்ரல. எனது இபபேகார்ய 
பிைச்்சரனயில் யகாரும் எனக்கு உ்வ 
முடியகாது” என்று ஹமீத் கூறினகான்.

“நல்லது, அபேடியகானகால் உன்னு 
ரடய பிைச்்சரன என்னபவன்று 
என்னிடம் கூறு.  ஒரு பவர்ள நகான் 
உனக்கு நல்ல ஆபலகா்சரன வழங்் 
முடியும்” என்று அந்் முதியவர் 
கூறினகார்.

ஹமீத் அவனுரடய ்ர்ரய 
முதியவரிடம் கூறினகான்.

“வீட்டுக்குப பேகாய் நகான் 
ப்சகால்லும்ேடி ப்சய். மு்லில் உன் 
ைரனவிரயப ேைணில் ஒளிந்து 
ப்காள்ளச் ப்சகால். பின்னர் உனது 
அணரட வீட்டுக்்காைர்்ளில்  
சிலரை உனது வீட்டுக்கு அரழத்துவகா. 
அவர்்ள உனது வீட்டுக்கு வந்்தும் 
ேணக்்காைரன அரழத்து வை ஆள 
அனுபபு. அவன் ேைணிலிருந்து 
உனது ைரனவியின் குைல் வருவர்க் 
ப்ட்டு அவர்ளப பிடிபே்ற்்கா் 
ஏணியில் ஏ்றத் ப்காடங்குவகான். 
இந்்ச் ்சையத்தில் நீ, ‘ ’ஆ்கா, நீ 
ஏணிரயத் ப்காட்டுவிட்டகாய். 
எனபவ இந்் ஏணிரய எடுத்துக் 
ப்காணடுபேகா என்று கூ்ற பவணடும்” 
என்று முதியவர் ப்சகான்னகார்.

ஹமீத்தின் இ்யம் இபல்சகானது. 
வீட்டுக்கு ைகிழ்ச்சியகா் விரைந்்கான்.   
ைரனவிரயப ேைணில் ஒளிந்து 
ப்காளளுைகாறு ப்ட்டுக் ப்காணடகான். 
அணரட வீட்டுக்்காைர்்ள நகான்கு 
பேரை அவனுரடய வீட்டுக்கு 

அரழத்்கான். பின்னர் ேணக்்காைரன 
அரழத்து வை ஆள அனுபபினகான்.

ேணக்்காைன் விரைவில் அங்கு 
வந்து ப்சர்ந்்கான்.

“என் ப்கால்விரய ஒபபுக் 
ப்காளகிப்றன். உன் நிேந்்ரனக்கு 
உட்ேடுவர்த் ்விை எனக்கு பவறு 
வழியில்ரல. ‘’நம் ஒபேந்்பேடி நீ 
மு்லில் எர் ப்காடுகி்றகாபயகா அது 
உன்னுரடயது. இங்கு இருபேவர்்ள 
நைக்குச் ்சகாட்சி்ள” என்று ஹமீத் 
கூறினகான்.

எர்யும் ப்காட்டுவிடகாைல் 
இருபே்ற்்கா்ப ேணக்்காைன் ் னது 
ர்்ர்ளப பின்னகால் ்ட்டிக் 
ப்காணடு வீட்டுக்குள அங்கும் 
இங்கும் நடந்்கான். ேைணிலிருந்து 
ஜீனத்தின் குைல் வந்் பேகாது அவன் 
்சட்படன நின்்றகான்.

“அழகு பேணபண! இங்ப் கீபழ 
வந்து, எங்்ளுடன் ப்சர்ந்து ப்காள” 
என்று அவன் அரழத்்கான்.

“நகான் கீபழ வை முடியகாது. நகான் 
மி் அவ்சைைகான பவரல ஒன்ர்ற 
ப்சய்து ப்காணடிருக்கிப்றன்” என்று 
ஜீனத் அங்கிருந்து குைல் ப்காடுத்்காள.

ர்்ர்ள இன்னும் இறுக்்ைகா் 
பின்னகால் ்ட்டிக் ப்காணபட 
ேணக்்காைன் ஏணி அருப் வந்்கான்.  
ஏணி இபபேகாது ேைணின் வகா்சல் 
மீது ்சகாத்தி ரவக்்பேட்டிருந்்து.

்ைங்்்ளகால் ேற்றிக் ப்காள்ளகாைபல 
ேணக்்காைன் ஏணியின் மு்ல் 
ேடியில் லகாவ்ைகா் ஏறி நின்்றகான். 
பின்னர் இைணடகாவது ேடிக்கும் 
ஏறினகான். ஆனகால் மூன்்றகாவது ேடி 
மீது அவன் ் கால் ரவக்் இருந்்பேகாது 
ஏணி அர்சந்து கீபழ ்சகாயத் 
ப்காடங்கியது.

ேணக்்காைன் ேயந்துபேகானகான். 
ஹமீத்துடன் ப்சய்துப்காணட 
ஒபேந்்த்ர் ை்றந்து இைணடு 
ர்்்ளகாலும் ஏணிரய அவன் 
பிடித்துக் ப்காணடகான்.

“ேணக்்காைபன, இப்கா நீ உனக்கு 
பவணடியர்த் ப்ர்ந்து எடுத்து 
விட்டகாய்” என்று ஹமீத் கூறினகான்.

“இந்்ப ேரழய ஏணிரய 
எடுத்துக் ப்காணடு பேகா” என்று 
அவரன விைட்டினகான்.

ேணக்்காைன் முனகிக் ப்காணபட 
கிைகாைத் ப்ருவின் வழியகா்த் 
ஏணிரயத் தூக்கிக் ப்காணடு 
்டுைகாறிநடந்்கான்.  கிைகாை ைக்்ள 
அவரனப ேகார்த்து சிரித்்னர்.

‘’இந்் புத்தியற்்ற ேணக்்காைனுக்கு 
ஒரு நல்ல ஏணி கிரடத்துவிட்டது. 
இபபேகாது இம்முட்டகாள இைவிலும் 
ே்லிலும் ேணப பேட்டிரயப 
ேதுக்கி ரவத்துள்ள்ன் ேைணுக்கு 
ஏறி இ்றங்் இவனது வீட்டில் 
இைணடு ஏணி்ள இருக்கும்” என்று 
அ வ ர் ் ள  ப ் லி  ப ்ச ய் து 
கூச்்சலிட்டனர்.

ஹமீத்தின் இதயம் 
இலேசானது. வீட்டுக்கு 
மகிழ்ச்சியாக விரைநதான்.   
மரனவிரயப் பைணில் 
ஒளிநது ககாள்ளுமாறு 
லகட்டுக் ககாண்ான். 
அணர் வீட்டுக்காைரகள் 
நான்கு லபரை அவனுர்ய 
வீட்டுக்கு அரைத்தான். 
பின்னர பணக்காைரன 
அரைத்து வை ஆள் 
அனுப்பினான்.
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இநத பகுதியில் ஒரு விளையாட்டு 
விளையாைைாம். அதுவும் ஒரு களத 
விளையாட்டு. வநாயத வதாறறு காைம் 
என்பதால் பிள்ளைகளை விளையாை வெளிவய 
அனுப்புெதில்ளை. வமாளபலில் வகம் 
விளை ய ாண்டின ாலு ம்  வ த ருவில் , 
ளமத ானததில் வியரளெ வதறிகக 
விளையாடுெதுவபாை இருககாது இல்ளையா? 
ெரி விடுஙகள், இநத சூழல் சீககிரவம மாறும் 
என்று நம்புவொம் . இப்வபாது நாம் 
பாரககவிருககும் விளையாட்ளை வமாளபல் 
வபாளன ளெததும் விளையாைைாம். 
அப்படிவயன்ைால், ஏவதனும் ஆப் ைவுண்வைாட் 
வெயய வெண்டுமா என்ைால் நிச்ெயமாக 
இல்ளை. ெரி, அப்படி என்னதான் விளையாட்டு?

ே கா ட் டி  வ ர ட  சு ட் ட 
்ர்யிலிருந்து ஹகாரிேகாட்டர் வரை 
ஏைகா்ளைகான ் ர்்ர்ளக் ப்ட்டிருப 
பேகாம் . ்ர்்ள ப்ட்ே்ற்கு 
எபபேகாதுபை பிடிக்கும். ஆனகாலும் 
சில பநைங்்ளில் பைகாம்ேவும் பேகார் 
அடிக்கி்ற ் ர்்ளும் இருக்்த்்காபன 
ப்சய்யும். அதுவும் வீட்டுக்குளப்ளபய 
இருபே்கால் நைக்குத் ப்ரிந்் 
்ர்்ர்ள திரும்ேத் திரும்ே 
ப்சகால்வ்கால் பவறுபேகாகி விடுகி்றது 
அல்லவகா.. அ்ற்்கா்த்்கான் ஒரு 
ஐடியகா உருவகாக்கியிருக்கிப்றகாம்.

ஒரு குட்டிப பேகாணணுக்கு ஐந்து 
வய்காகி்றது. அவள தினமும் ்ர் 
ப்ட்டுக்ப்காணபட தூங்குவ்ற்கு 
ேழகி விட்டகாள. அம்ைகா, அபேகா 
ப்சகால்லும் ்ர்்ள எல்லகாபை 
பைகாம்ே ேரழய ்ர்்்ளகாகி 
விட்டன. அ்ற்்கா் ஒருநகாள என்ன 
ப்சய்்காள ப்ரியுைகா?

“அபேகா, ஒரு பவறுக்்டி ்ர் 
ப்சகால்லுங்்” என்று ப்ட்டகாள. 
அபேகாவுக்கு பவறுக்்டி ்ர் 

எ ன் ்ற கா ல்  எ ன் ன ப வ ன் று 
ப்ரியவில்ரல.

“அபேடி ஒரு ்ர் எனக்குத் 
ப்ரியகாப்” என்று ப்சகான்னகார் 
அபேகா.

“ ப ் ரி ய கா ் கா …  எ ங் ் 
ஃபபைணட்ஸக்குள்ள அபேடி 
நிர்றய ் ர்்ர்ளச் ப்சகால்லிபபேகாம்”

 என்்றகாள சிரித்துக்ப்காணபட.

அ ப ே கா வு க் கு  பவறு க் ்டி 
்ர்ரயக்  ப ்ட்கும்  ஆர்ச 
வந்துவிட்டது. அ்னகால், “ஒபை ஒரு 
பவறுக்்டி ் ர் ப்சகால்பலன்” என்று 
ப்ட்டகார் அபேகா.

“ஓப்… ப்சகால்ப்றன். ப்ட்் 
பைடியகா?” என்று ை்ள ப்ட்டதும், 
்ரலயகாட்டிக்ப்காணபட பைடி 
என்்றகார் அபேகா. ை்ள ்ர் 
ப்சகால்லத் ப்காடங்கினகாள.

‘ஒரு ஊர்ல யகாரன இருந்துச் 
்சகாம்…. அது ஒரு ் றுபபு யகாரனயகாம்… 
அது பேரி்சகா இருந்துச்்சகாம்… அது 

பைணடு ்காதுள்ள யகாரனயகாம்… 
அது ஒபை ஒரு வகால் உள்ள 
யகாரனயகாம்… அது நகாலு ் கால் உள்ள 
யகாரனயகாம்… அது யகாரன ைகாதிரி 
இருந்் யகாரனயகாம்’

இபேடிபய ை்ள ப்சகால்லிக் 
ப்காணபட பேகா், அபேகா ‘நிறுத்து 
நிறுத்து…. என்ன ் ர் இது ப்ட்்பவ 
பவறுபேகா இருக்கு’ என்்றகார். அ்ற்கு 
ை்ப்ளகா,

“அ்கான் அபேகா பவறுக்்டி 
்ர்” என்்றகாள சிரித்துப்காணபட. 
அபேகாவுக்கும் சிரிபபு வந்்து. ை்ள 
இன்பனகாரு ் ர் ப்சகான்னகாள.

 ‘ ஒரு  ஊர்ல ஒரு பூரன 
இருந்துச்்சகாம்…. அது பூரனயகாம். 
அது பூரனயகாட்டம் இருந்துச்்சகாம்… 
பூரனன்னு கூபட்டகா வருைகாம்… 
அது பவளர்ள பூரனயகாம்’

இந்்  முர்ற அபேகாவுக்கு 
பவறுபபு வை வில்ரல. சிரிபபு்கான் 
வந்்து. அன்று முழுவதுபை இருவரும் 
பவறுக்்டி ்ர்்ர்ளச் ப்சகால்லி 

தமிழினி

வைறுககடி 
கலதகள்
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ப்சகால்லி பநைத்ர்க் ் ழித்்கார்்ள.

இர் மு்லில் ேடிக்கும்பேகாது 
உங்்ளுக்கும் இப்ல்லகாம் ஒரு ் ர் 
வி ர ்ள ய கா ட் ட கா  எ ன் று 
பவறுபேகா்த்்கான் இருக்கும் . 
நணேர்்ப்ளகாடு விர்ளயகாடி 
ேகாருங்்ள. மு்லில் சிரிபபு வரும். 
மீணடும் மீணடும் விர்ளயகாடினகால் 
சில நல்ல விஷயங்்ளும் நடக்கும்.

ஒரு பேகாருள அல்லது விலக்கு 
அல்லது ைனி்ர் ேற்றி ப்சகால்வது 
என்்றகால் ஒன்று அல்லது இைணடு 
வரி்ளில் ப்சகால்லி விட்டு பவறு 
விஷயத்துக்கு ந்ர்ந்துவிடுபவகாம். 
ஆனகால், பவறுக்்டி ்ர்ரயப 
பேகால ப்சகால்லிபேகாருங்்ள. நகாம் 
எர ் பயல்ல கா ம்  நிரனவில் 
ரவத்திருக்கிப ்ற காம்  என்ேது 
ப்ரியவரும்.  நகாம் அலட்சியேடுத்திய 
ேல விஷயங்்ர்ளக் கூர்ந்து 
்வனிபபேகாம். உ்காைணத்துக்கு, 
ஆ்றகாம் வகுபபு ேடிக்கும் பூைணியிடம் 
அவள ப்காழிரயப  ேற்றி பவறுக்்டி 
் ர ்  ஒன்ர்ற ச்  ப ்ச கா ல் ல ச் 
ப்சகான்பனன்.

“பஷகாபினு ஒரு ஃபபைணடு 
இருந்்கா்ளகாம். அவ பேரு பஷகாபியகாம். 
அவளுக்கு அவ பேரை பைகாம்ே 
பி டி க் கு ை கா ம் …  அ வ  ப ே ை 
எல்லகாருக்கும் பிடிக்குைகாம்… 
அவளுக்கு ்சயின்ஸ கி்ளகாஸல தூக்்ம் 
வருைகாம்… அவ ஜகாலியகா டகான்ஸ 
ஆடுவகா்ளகாம்….”

இபேடிபய ்ர் பேகாகும். 
ஆனகால், ்ர்ரய இபேடிபய 

நிறுத்்காைல் இன்னும் ஐந்து 
நிமிடங்்ள  ்ர்  ப ்ச கால்ல 
ப்சகான்பனன். அபே்றம் என்ன 
ப்சகால்வது என பயகாசித்துவிட்டு, 
ஏப்கா ஞகாே்ம் வந்்துபேகால 
்ர்ரயத் ப்காடர்ந்்காள.

”பஷகாபிக்கு டகான்ஸ ஆட பிடிக்கு 
ைகாம்… டகான்ஸ ஆடினகா ஜகாலியகா 
இருக்கும்னு நிரனபேகா்ளகாம்… 
அவளுக்கு பிடிச்்ச ்சகாபேகாடு 
்ச கா பபிட்ட கா  ட கான்ஸ  ஆட 
பிடிக்குைகாம்… அவ டகான்ஸ 
ஆடும்பேகாது கூட இருபேவங்்ளும் 
ட கா ன் ஸ  ஆ ட னு ம் னு 
நிரனபேகா்ளகாம்… ஆனகா, பஷகாபிக்கு 

டகான்ஸ ஆடபவ முடியகா்காம்… அவ 
அம்ைகாவுக்கு இவ டகான்ஸ ஆடுவப் 
பிடிக்்கா்காம்… அ்னகால  அவ 
ஸகூல் ஆணடுவிழகாவுலகூட டகான்ஸ 
ஆ ட  ை கா ட் பட னு 
ப ்ச கா ல்லிட்ட கா்ள கா ம் …  அவ 
அம்ைகாகிட்ட டகான்ஸ ஆட 
ேர்மிஷன் ப்ட்் ேயைகாம்… என்று 
ப்சகால்லிக்ப்காணபட ப்சன்்றகாள.

இபபேகாது ்ர்ரய நன்கு 
ேகாருங்்ள. ்ன் ப்காழிரயப ேற்றி 
பைபலகாட்டைகான சில விஷயங்்ள 
ப்சகான்னவள. ் ர்ரய ப்காடர்ந்து 
ப்சகால்லச் ப்சகான்னதும், ப்காழியின் 
ஒரு விஷயத்ர் ரையபேடுத்தினகாள. 
அபேடிபயனில், ்ன் ப்காழியின் 
்வரலரய எந்்்ளவுக்கு உளவகாங்கி 
யிருக்கி்றகாள என்ேது ப்ரிய வந்்து. 
ஒருபவர்ள இந்்க் ்ர்ரய 
பஷகாபியின் அம்ைகா ப்ட்கும்பேகாது 
நிச்்சயம் அவரின் ைனம் ைகாறும்.

்சரி, நகாம் என்ன ப்சய்யலகாம்… 
உங்்ள நணேர்்ள, ஆசிரியர்்ள, 
உ்றவினர்்ள, அக்்ம் ேக்்ம் 
உள்ளவர்்ள ேற்றி பவறுக்்டி 
்ர்்ர்ள உருவகாக்குங்்ள. மு்லில் 
சிரிபேகா் இருக்கும். ் ர்ரய ேத்து 
நிமிடங்்ளுக்கு நீடித்துக்ப்காணபட 
ப்சன்்றகால் சுவகாைஸயைகாகி விடும். 
விர்ளயகாடிப ேகாருங்்ள. உங்்ள 
நணேர்்ர்ளப ேற்றி உங்்ள ஆழ் 
ைனதில் ப்ங்கி ரவத்திருக்கும் 
விஷயங்்ர்ள ப்காணடி எடுங்்ள.
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எல்வைாருககும் 
நண்பர  
யாருககும் 

நண்பரில்ளை.

தரம் என்பது 
ஒரு வெயல் 
அல்ை; 
பழககம்

மகிழ்ச்சி 
என்பது 
நம்ளமச் 
ொரநதது

தன்ளனயறிதவை 
ஞானததில் 

முதன்ளமயானது

வதரிநதெரகள் 
வெயொரகள்; 
புரிநதெரகள் 
கறபிப்பாரகள்

அரிஸ்டாட்டில்
கிரேக்க தத்துவ அறிஞர் 

 வசால்லதிகாரம்
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பயதளத 
வென்ைெவர 
சுதநதிரமான 
மனிதர

ொழ்வொருககும் 
மரிததெருககும் 
உள்ை வெறுபாடு 
கறைெருககும் 
கல்ைாதெருககும் 
இளையில் உண்டு

தனது எதிரிகளை 
விைவும் 
ஆளெகளை 
வெல்கிைெளரவய 
நான் பைொலி 
என்வபன். 
ஏவனனில் தன்ளன 
வெல்ெவத மிகக 
கடுளமயான 
வெறறியாகும்

புரட்சி மறறும் 
ெறுளமயின் 
வபறவைார 
ெறுளம

வபாரில் 
வெல்ெதல்ை, 
அளமதிளய 
ஒருஙகிளணப்பவத 
முககியமானது

நூறு 
எதிரிகளுககான 
ஒவர மாறறு ஒரு 
நண்பர

நல்ை எழுதது 
என்பது 
எளிளமயாக 
வெளிப்படுததுெதும் 
உயரொக 
சிநதிப்பதுமாகும்.

கறைல் என்பது குழநளத 
விளையாட்ைல்ை; 
ெலியில்ைாமல் எளதயும் 
கறக முடியாது.

நண்பரகைாக 
இருகக 
நிளனப்பது 
எளிதானது. 
ஆனால் நட்பு 
என்பது வமதுொக 
பழுககும் கனி. 

யார வெண்டுமானாலும் வகாபப்பைைாம். அது 
எளிதானது, ஆனால் ெரியான மனிதரிைததில், 
ெரியான அைவில், ெரியான வநரததில், ெரியான 
காரணததிறகாக, ெரியான ெழியில் 
வகாபப்படுெது எளிதானவதா எல்வைாரின் 
கட்டுப்பாட்டில் இருககக கூடியவதா அல்ை. 
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பபருளமககுரிய வென்ளன நகரததில் 
ஒரு முககியமான பிரச்சிளன எல்ைா 
க ாைஙகளிலும் இருநது ெருகிைது . 
குடிளெப்பகுதி மககளை அப்புைப்படுததுெவத 
அது.

்டந்் ஆணடு ப்சன்ரன 
தீவுத்திடல் ேகுதி ப்காடங்கி 
்ச மீ ே த் தி ய  அ ரு ம் ே கா க் ் ம் 
ைகா்காகிருஷணன் ேகுதி வரை 
கு டி ர ்ச ப  ே கு தி  ை க் ் ர ்ள 
வலுக்்ட்டகாயைகா் அபபு்றப 
ேடுத்துவது ப்சன்ரன ந்ரின் 
அன்்றகாட ்காட்சியகாகி விட்டது. 
எனினும் ்சமீே ் காலைகா் இத்்ர்ய 
அைசின் நடவடிக்ர்க்கு எதிைகா் 

அதி் அ்ளவிலகான ் ணடனங்்ளும் 
எதிர்பபு்ளும் எழத் ப்காடங்கியிருக் 
கின்்றன. ்சமூ் ஊட்ங்்ளிலும் மி் 
அதி்ைகான ் ணடனங்்ள இர்ளஞர் 
்ளிடமும் ேடித்்வர்்ளிடம் 
எழுந்துள்ளது.

்மிழ்ந காட்டில் முன்னகாள 
மு்ல்வர் ்ரலஞைகால் 1972-ஆம் 
ஆணடில் ப்காணடு வைபேட்ட 
கு டி ர ்ச  ை கா ற் று  வ கா ரி ய ம் 
இந்தியகாவிபலபய சி்றந்் முற்பேகாக்கு 
திட்டைகா் ேகார்க்்பேட்டது.

அத்திட்டத்தின் பநகாக்்ம் , 
குடிர்சபேகுதி்ள அரடயகா்ளம் 
்காணபேட்டு, அங்கு வகாழும் 

ை க் ் ளு க் கு  அ டு க் கு ை கா டி 
குடியிருபபு்ள ் ட்டித் ் ருவது்கான். 
அடுக்குைகாடி குடியிருபபு ்ட்ட 
இயலகா் ேட்்சத்தில் ஆஸபேஸடகாஸ 
ஓடு ப்காணட வீடு அரைத்து ் ரு்ல் 
என்ே்கா் அத்திட்டம் ப்சயல்ேட்டு 
வந்்து. குடிர்ச ைகாற்று வகாரியத் 
திட்டம் வந்் ேத்்காணடு்ளில் 
குடிர்ச்ள அடுக்கு ைகாடி்்ளகா்வும் 
பவளப்ளகாடு வீடு்்ளகா்வும் ைகா்றத் 
ப்காடங்கின. ஏரழ்ளின் ் ரலவன், 
மீனவ நணேன், ேடப்காட்டி 
என்ப்றல்லகாம் அரடயகா்ளபேடுத்திக் 
ப ் காணடு  ஏரழ  ை க் ்ளின் 
்ரலவைகா் ்ன்ரன சினிைகாவின் 
மூலம் நிரலநிறுத்திய எம்.ஜி.ஆரின் 

நகரஙகள் யாருககானலை?
உலழககும் மககலள ைலதககும் குடிலசகள் அகற்்றம்

ஜி.வசல்ைா
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ஆட்சியில் குடிர்ச்ள அரடயகா்ளம் 
்காணபேடும் முர்ற நிறுத்்பேட்டது. 
்காைணம், உல் வங்கி!

கு டி ர ்ச ப ே கு தி ் ர ்ள 
அரடயகா்ளம் ்ணடு ைகாற்றும் 
முர்றரய உல் வங்கி நிர்ேந்தித்து 
நிறுத்துகி்றது. அ்ற்கு உடந்ர்யகா் 
இருக்கி்றகார்்ள ஆட்சியகா்ளர்்ள.  
இைணடகாயிைைகாம் ஆணடுக்கு பி்றகு 
்காைகா்ளையம் பவ்ம் எடுக்் 
ப்காடங்கியவுடன், குடிர்ச ைகாற்று 
வகாரியத்தின் பநகாக்்ம் சிர்க்்பேட்டு 
ைகாற்்றபேடுகி்றது. அ்ரன மீட்கும் 
முய ற்சிய கா ் ,  வ கா ழ்வுரிரை , 
அடிபேரட உரிரை என்று ேல்பவறு 
அடிபேரட விஷயங்்ளுக்்கா் 
ஐக்கிய முன்னணி அைசின் ் காலத்தில் 
அைசில் அங்்ம் வகித்் இடது்சகாரி்ள 
அழுத்்ம் ப்காடுத்்னர்.

அ்ன் விர்ளவகா், ைகாஜீவ் ் காந்தி 
பயகாஜனகா திட்டம் ப்காடங்்ப 
ேட்டது. அத்திட்டத்தின் மூலம் 
அரனவருக்கும் வீடு வழங்் என்.
ஜி.ஓ. குழுக்்ள மூலம் ்ணக்கிடப 
ேட்டது. ்ணக்ப்டுபபு குடிர்ச 
ை கா ற் று  வ கா ரி ய த் தி ட ம் 
ஒபேரடக்்பேட்டது. ஆனகால் அந்் 
்்வரல குடிர்ச ைகாற்று வகாரியம்  
ப்ரிவிக்்பவ இல்ரல .  மூடி 
ைர்றத்்து.

இத்திட்டம் ேகா .ஜ . ் .வகால் 
பின்னகாட்்ளில் பிை்கான் ைந்திரி 
ஆவகாஸ பயகாஜனகா என பேயர் 
ைகாற்்றபேட்டது. இந்் திட்டத்தின் 
கீழ் வீடு பே்ற ேகா.ஜ.்.வில் இரணய 
பவணடும் என ைக்்ளிடம் வ்ந்தி 
ேைபபி, விருபேம் ப்காணட ைக்்ள 
அரனவரையும் மிஸடு ் கால் மூலம் 
்ட்சியில் இரணத்துக் ப்காணடது 
ேகா.ஜ.். 1972 மு்ல் 2021 வரை ஆட்சி 
ைகாற்்றங்்ள ேல நடந்தும் ்காட்சி 
ைட்டும் ைகா்றபவ இல்ரல. என்ன 
்காைணபைன ஆைகாய்ர்யில் ஒளித்து 
ர வ க் ் ப ே ட் டி ரு க் கு ம் 
பேகாரு்ளகா்காைக் ப்காளர்்ள 
முன்னணிக்கு வருகின்்றன.

அ்காவது உல் வங்கி உளளிட்ட 
்சர்வப்்ச நிதியங்்ளிடம்  ேல 
இலட்்சம்  ப ் காடி  ்டன்்ள 
வகாங்்பேடுகின்்றன. நகாம் அந்் 
ேணத்ர் எ்ற்்கா் ேயன்ேடுத்் 
பவணடும் என்றும் அவர்்ள  
தீர்ைகானித்து ஒரு கிடுக்கிபபிடிரய 
அைசின் மீது பேகாடுகின்்றன. 

அைசு்ளும் இந்் கிடுக்கிபபிடி்ர்ள 
வ லி ந் து  ப ்ச ன் று  ஏ ற் று க் 
ப்காளகின்்றன. சுருங்்ச் ப்சகான்னகால் 
ஒன்றிய அைசும் ைகாநில அைசும் ் னது 
குடுமிரய எடுத்து உல் வங்கியின் 
ர்யில் ப்காடுத்து விடுகின்்றன.

் ற் பே கா து  ப ்ச ன் ரன யி ல் 
இைணடகாவது ைகாஸடர் பி்ளகான் 
நரடமுர்றயில் உள்ளது. அ்காவது 
G+3 குடியிருபபு்ள! ்ரை ்்ளமும் 
அ்ற்கு பைபல மூன்று ைகாடி 
ப ் காணட ்ட்டிடங்்ளுக்கு 
ைட்டும்்கான் அனுைதி. ஆனகால் 
்ற்பேகாது அது ஒன்ேது ைகாடி 
குடியிருபேகா் ைகாறியுள்ளது.

1980-்ளில் புளியந்ப்காபபு ப்.பி. 
ேகார்க்கில் உள்ள ைக்்ளுக்கு குடிர்ச 
ைகாற்று வகாரியத்தின் மூலம் வீடு்ள 
்ட்டி ப்காடுக்்பேட்டிருந்்து. அந்் 
வீ டு ் ள  ே ழு ் ர ட ந் ் ் கா ல் 
இ டி க் ் ப ே ட் டு  அ ந் ் 
ேயனகா்ளர்்ளுக்்கா்  புது வீடு 
்ட்டபேட்டது. அ்ன்ேடி 2015-ல் 
672 வீடு்ள G+3 அரைபபில் 
்ட்டபேட்டன. அடுத்் ்ட்டைகா் 
673 மு்ல் 1536 வீடு்ள வரை 
இடிக்்பேட்டன. ஆனகால் அந்் 
இடத்தில் ்ட்டிடங்்ள G+3 என்்ற 
முர்றயில் அல்லகாைல் ஒன்ேது ைகாடி 
்ட்டிடங்்்ளகா் ்ட்டபேட்டது. 
மிகுதியகான இடங்்ளில்1 0 5 6 

குடியிருபபு்ள ப்காணட 9 ைகாடிக் 
்ட்டிடங்்ள ் ட்டபேட்டன. இந்் 
குடியிருபபு்ளின் ஒவ்பவகாரு 
வீட்ரடயும் விற்று இலகாேம் 
்சம்ேகாதித்துக் ப்காள்ள குடிர்ச 
ைகாற்று வகாரியம் திட்டமிட்டது.

்ட்டி முடிக்்பேட்டும் அந்் 
வீடு்ர்ள இைணடு வருடங்்்ளகா் 
ேயனகா்ளர்்ளுக்கு அ.இ.அ.தி.மு.். 
அை்சகாங்்ம் வழங்்வில்ரல. எனபவ 
அங்கு சி.பி.ஐ.எம். ்ட்சி ்சகார்பில் 
ேல்ட்ட பேகாைகாட்டங்்ள நடத்்ப 
ேட்டன.  குடிைரன புகும் விழகா 
பேகாைகாட்டம் நடத்்பேட்டபேகாது  
குடிர்ச ைகாற்று வகாரிய அதி்காரி்ள 
வீடு ஒதுக்் எழுத்துபபூர்வைகா் 
உறுதி அளித்்னர்.

அந்் வீடு்ள ஒதுக்்பேடும் 
பேகாது இன்பனகாரு அதிர்ச்சி 
்காத்திருந்்து. ஒவ்பவகாரு வீட்டுக்கும் 
ஒன்்றரை லட்்சம் ரூேகாய் ேணம் 
ப்ட்்பேட்டது. அ்ற்கு ் காைணைகா் 
2 0 2 0 - ல்  ப ே காடபேட்ட ஓர் 
அ ை ்ச கா ர ண ர ய  சு ட் டி க் 
்காட்டினகார்்ள. ஆனகால் எந்் ஒரு 
அதி்காரியும் அந்் அை்சகாரணரய 
நம் ்ணணில் ்காட்டபவ இல்ரல. 
பி்றகு நகாபை அந்் அை்சகாரண 
குறித்து ்்வல் அறியும் உரிரைச் 
்சட்டத்தின் கீழ் ைனு ப்காடுத்்தில் 
ேல ் ்வல்்ள கிரடத்்ன.
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வீடு ் ட்ட ஆன ப்சலவு பைகாத்்ம் 
13.3 லட்்சம் ரூேகாய். அதில் ைகாநில 
அைசு 10.3 லட்்ச ரூேகாயும் ஒன்றிய 
அைசு 1.5 லட்்ச ரூேகாயும் பேகாட மீதி 
1.5 லட்்ச ரூேகாரய ேயனர்்ள 
்ைபவணடும் என்றும் கூ்றபேட்டு 
இருக்கி்றது. இபேடி 1.5 லட்்ச ரூேகாரய 
ப்காடுத்துவிட்டு ேல லட்்சம் வீடு்ள 
ஒன்றிய அைசு ்ட்டிப்காடுத்து 
வி ட் ட ் கா ்  ் ம் ே ட் ட ம் 
அடிக்கி்றகார்்ள என்ேது ் னிக்்ர்.
ைக்்ளின் வரிப ேணத்திபலபய 
புதி்கா் வீடு்ள ்ட்டிவிட்டு, 
அவர்்ளிடபை ்காசும் வகாங்கிக் 
ப ் காணடு ,  அ ந் ்  இட த்ர் 
ப்காடுபேது நியகாயைகா?

அணரையில் அரும்ேகாக்்த்தி 
லிருந்து அபபு்றபேடுத்்பேட்ட 
ைக்்ர்ள  ப் .பி .  ேகார்க்கில் 
ைறுகுடியைர்வு ப்சய்்து தி.மு.். 
அைசு. அது  வைபவற்்த் ் குந்்து.

்காந்திந்ர் ்சத்தியவகாணிமுத்து 
ந்ரில் ப்காடூைைகான முர்றயில் 
குடும்ேங்்ள ்டந்் ஆட்சியில் 
அடித்து  வி ைட்டபேட்டன . 
விைட்டபேட்ட குடும்ேங்்ளில் 196 
குடும்ேங்்ள, ்ற்பேகாதும் அந்் 
இடத்ர் விட்டு பவளிபய்றகாைல் 
அங்ப்பய ் ற்்காலி் இருபபிடத்ர் 
ஏ ற் ே டு த் தி க்  ப ் கா ண டு 
் கா ர் ப ே கா ய் ் ளி ல்  வ கா ழ் ந் து 

ப்காணடிருக்கி்றகார்்ள.  அவர்்ளுக்கு 
ப .்பி. ேகார்க்கில் உள்ள 1056 வீடு்ளில் 
ஒதுக்கி ்ைபவணடும் என்று 
சி . பி . ஐ . எ ம் .  வ லி யு று த் தி 
ப ே கா ை கா ட்டங் ்ள  ந ட த் தி க் 
ப்காணடிருக்கி்றது.

்ற்பேகார்ய ேட்பஜட்டில் 
ப்சன்ரனக்்கான புதிய  ைகாஸடர் 
பி்ளகான் பேகாடபேட்டு விட்டது 
என்றும் அ்ற்ப்ன World Bank 
ைற்றும் Asian Development Bank உடன் 
ஒபேந்்ம் பேகாடபேட்டுள்ள்கா்வும் 
்மிழ்நகாடு அைசு கூறியிருக்கி்றது.  
அ்ற்கு ஏற்்றகார்பேகால் குடிர்சைகாற்று 
வகாரியச் ்சட்டம் ைகாற்்றபேடும் 
என்றும் ப்ரிவித்து உள்ளனர். 
ஆனகால் இந்் ைகாற்்றங்்ள எந்் 
வர்யில் இருக்கும் என்ேர்யும் 
அது எந்் வர்யில் உரழக்கும் 
ைக்்ர்ள ேகாதிக்்பபேகாகி்றது 
என்ேர்யும் அைசு பவளிபேரடயகா் 
ப்ரிவிக்்வில்ரல.

ப்சன்ரன ைகாந்ரின் வ்ளர்ச்சியில் 
்ட்டிடத் ப்காழிலகாளி, ஆட்படகாத் 
ப்காழிலகாளி, பஷர் ஆட்படகா ைற்றும் 
மீன்ேகாடி வணடி்ள ஓட்டுேவர்்ள, 
சிறு ்ரட நடத்துேவர் என 
ேலவர்யகான  முர்ற்சகாைகா 
ப்காழிலகா்ளர்்ளின் பேரும் ேங்கு 
உள்ளது. ஆனகால் இந்் ந்ைம் வ்ளை 
வ்ளை  அ்ன் ேயன்்ளில் ைட்டும் 

அந்்  ப்காழிலகா்ளர்்ள வகாழ்ந்திட 
அனுைதிபேதில்ரல  அரனத்து 
ைக்்ளும் அை்சகாங்்த்்கால் ர் ் ழுவி 
விடபேடுகி்றகார்்ள .  துைத்்ப 
ேடுகி்றகார்்ள

பைட்பைகா ையில் உருவகாக்்த்தில் 
உ ர ழ த் து  இ ன் று ம்  து ரி ் 
உ ண வ ் ங் ் ளி லு ம்  அ ழ கு 
நிரலயங்்ளிலும் ேலவர்யகான 
உடலுரழபபு   பவரல ப்சய்யும் 
வ ட கி ழ க் கு  ை கா நி ல 
ப்காழிலகா்ளர்்்ளளின் ேங்கும் இந்் 
ந்ைத்தின் வ்ளர்ச்சியில் ் லந்துள்ளது 
இவர்்ர்ள ்ணடுப்காள்ளகா்ப 
பேகாக்ப் உள்ளது

வ கா டி ய  ே யி ர ை  ் ண ட 
பேகாப்ல்லகாம் வகாடிபனன் என்று 
வள்ளலகார் கூறியர் ேடித்து 
வ்ளர்ந்் நகாம் ்சகாதி, இனம், ை்ம், 
பைகாழி என்்ற பவறுேகாடின்றி 
உரழபேகால் சுைணடபேடும் 
ஒவ்பவகாரு ைனி்னின் குைலகா் 
ப்காடர்ந்து ஒலித்துக் ப்காணபட 
இருக்் பவணடும். இத்்ர்ய 
பிைச்சிரன்ளுக்கு அடிபேரடயகா்  
அ ை ்ச கா ங் ் த் தின்  ப ் காளர் 
வ டி வ ர ை ப பு  இ ரு க் கி ்ற து . 
அ ை ்ச கா ங் ் த் தின்  ப ் காளர் 
வடிவரைபரே உல் வங்கியும் ஐ.
எம்.எபபும் முடிவு ப்சய்கின்்றன 
என்ேர் அறிந்து நகாம் ப்சயலகாற்்ற 
பவணடும்.

ந்ைங்்ள என்ேது உரழக்கும் 
ைக்்ர்ளயும் உள்ளடக்கியது . 
வருங்்காலத்தில் தி.மு.் ப்காணடு 
வ ரு ம்  ை கா ஸட ர்  ப ்ள கா ரன 
பவளிபேரடயகா் அறிவிக்்ச் 
ப்சய்ய பவணடும். ந்ை வடிவரைபபு 
என்ேது முழுக்் முழுக்் ந்ைத்ர் 
உருவகாக்் வழிவர் ப்சய்யும் 
உ ர ழ க் கு ம்  ை க் ் ளி ன் 
வகாழ்வகா்காைத்ர் ்ணக்கில் 
ப்காணடு அவர்்ளுக்்கா்வும் 
வடிவரைக்்பேட பவணடும். எல்லகா 
்ைபபு ைக்்ளும் ்சைத்துவைகா்வும் 
சு்ந்திைைகா் வகாழ்கி்ற இடம்்கான் 
நகா்ரி்த்தின் குறியீடகாகி்றது. இந்திய 
ந்ைங்்ர்ள அவ்வகா்றகான்கா் ைகாற்்ற 
பவணடியது நம் ஒவ்பவகாரிவரின் 
்டரை.

(த�ோழர் ஜி.செல்ோ 
சி.பி.ஐ.எம் கட்சியின் மத்திய 

சென்்னை மோ்ட்்டச் 
செயலோளர்)
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பாரசிவைானா அணியில் இருநது 
பிரபை கால்பநதாட்ை வீரர வமஸ்ஸி 
வெளிவயறியது தான், விளையாட்டுத 
துளையில் இநத ஆண்டின் மிகப்வபரிய 
அதிரச்சி வெயதி.  21 ஆண்டுகள் அநத 
அணியின் அஙகமாக இருநதெர, அணிககாக 
வகாப்ளபகளை வென்று குவிததெர ஏன் 
வெளிவயறினார? வகாடிககணககான 
ரசிகரகளை கைஙக ளெததது ஏன்? வெறு 
அணியில் இளணநது வமஸ்ஸியால் ொதளன 
பளைகக முடியுமா?

2000வது ஆணடில், அர்பஜன்டி 
னகாவின் 'நிபவல்ஸ ஒல்டு ேகாய்ஸ' 
அணிக்்கா் ஆடி வந்் 13 வயது  
சிறுவன் ஒருவன், எதிைணியின் 
்டுபபு ஆட்ட வீைர்்ர்ள ்காணடி 
ேந்ர் ்டத்தி ப்சன்று ேலைது 
்வனத்ர் ஈர்த்்கான் .  அந்் 
சிறுவனின் பவ்மும், ேந்ர் ் னது 
் ட் டு க் குள  ரவ த் தி ரு க் கு ம் 
தி்றரையும், உலகின் ்ரலசி்றந்் 
அ ணி ் ளி ல்  ஒ ன் ்ற கா ன 

ேகார்சிபலகானகாவுக்கு ப்சை பவணடும் 
என்று ேகார்சிபலகானகா ேயிற்சி 
ரையத்தின் அதி்காரி '்சகார்லி 
ப ை க் ்ச கா க் '  வி ரு ம் பி ன கா ர் . 
்காை்ைகானகால் பி்ற அணி்ள இவரை 
்ங்்ள அணியில் இரணத்துக் 
ப்காள்ளக் கூடும் என்ேர் அறிந்் 
அவர், ்சற்றும் ்காலம் ்காழ்த்்காைல் 
்ன்னிடமிருந்்  ் ர் ச்சீபபில் 
ர்பயழுத்திட கூறி அந்் 13 வயது 
சிறுவரன ேகார்சிபலகானகாவில் 
இரணத்்கார். லிபயகானல் பைஸஸி 
என்்ற பேயர் ப்காணட அந்் 13 
வயது சிறுவனின் அடுத்் 2 1 
ஆணடு்ள எவ்வகாறு அரைந்்து 
என்ேர் ேகார்பபேகாம்.

நடசத்திரக கூடடத்தின் 
நடுகை

ே கா ர் சி ப ல கா ன கா  உ ல கி ன் 
்ரலசி்றந்் ்கால்ேந்து அணி்ளில் 
ஒன்று. எங்கு திரும்பினகாலும் ் ரல 

சி்றந்் வீைர்்ர்ள ்காணமுடியும். 
பைகானகால்டிபனகா, புபயகால், ்சகாவி, 
இனியஸட்டகா, எட்படகா என 
நட்்சத்திை கூட்டத்தின் நடுபவ 
பைஸஸி ்னது ேகார்சிபலகானகா 
வகாழ்க்ர்ரயத் துவங்கினகார். 2004 
அக்படகாேர் 16ஆம் ப்தி, 17 வயது 
நிைம்பிய பைஸஸி ேகார்சிபலகானகாவுக்கு 
்னது மு்ல் ஆட்டத்ர் ஆட 
துவங்கினகார். மு்ல் ஆட்டத்திபலபய 
்னது முத்திரைரய ேதித்் பைஸஸி, 
அணியின் மி் முக்கியைகான 
வீ ை ர் ்ளில்  ஒ ருவ ை கா ்  சி ல 
ைகா்ங்்ளிபலபய உருபவடுத்்கார். 
அவ ைது  ஆட்டம்  ேலரு க்கு 
அர்பஜன்டினகாவின் முன்னகாள 
வீைர் ைைபடகானகாவின் ஆட்டத்ர் 
நிரனவூட்டியது.

வெஸ்ஸிவய வசதுககிய வ்பப 
காரடிகயாலா

2009 அணியின் நட்்சத்திை வீைர் 

வமஸ்ஸியின் 
புதிய 

அைதாரம்!
லிகயா லாரசன்
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பைகானகால்டிபனகா ேகார்சிபலகானகாவில் 
இருந்து விலகி மிலகான் அணியில் 
ப்சர்ந்்கார். அபபேகாழுது புதி்காய் 
ேகார்சிபலகானகாவின் பைலகா்ளைகா் 
நியமிக்்பேட்ட ்கார்டிபயகாலகா 
ேகார்சிபலகானகாவுக்கு புதிய வடிவம் 
ப ் கா டு க் ்  வி ரு ம் பி ன கா ர் . 
்கார்டிபயகாலகாவின் புதிய ஆட்ட 
முர்றயில் ேகார்சிபலகானகாவின் 
ஆட்டம் பைஸஸிரய ரையபேடுத்தி 
அரைந்்து. உலகின் ்ரல சி்றந்் 
வீைர்்ர்ளத் ்னது அணியினைகா் 
ப்காணடிருந்் பைஸஸி ப்கால் ைரழ 
பேகாழிந்்கார். ைட்டுைல்லகாைல் 
அ ணி யி ன்  ் கா க் கு ் ர ல 
முன்பனடுத்துச் ப்சன்்ற பைஸஸி 
உலகின்  முன்னணி ்டு ப பு 
ஆட்டக்் கா ை ர் ்ளுக்கு  சிம்ை 
ப்சகாபேனைகா் வி்ளங்கினகார். 2009 
்ச காம்பியன்ஸ லீக் இறுதியில் 
பைஸஸிரய எதிர்ப்காணட உலகின் 
்ரல சி்றந்் ்டுபபு ஆட்டக்்காைர் 
்ளில் ஒருவைகான ைகான்ப்சஸடர் 
யுரனபடடின் பேர்டினகாணட் 
'ேகார்சிபலகானகாவிக்கு எதிைகான 
ஆட்டத்தில் பைஸஸிரய என்னகால் 
ப் காடக்கூட முடியவில்ரல . 
என்னுரடய வகாழ்க்ர்யில் நகான் 
அவைகானபேடுத்்பேட்ட ஒரு 
ஆட்டைகா் அர் ்ருதுகிப்றன். 
பைஸஸி்கான் உலகின் ்ரலசி்றந்் 

வீைர்' என்று கூறினகார். பைஸஸியின் 
ஆட்டத்ர் அணியின் பைலகா்ளர் 
் கா ர்டிபய கால கா  அற்பு ்ை கா ் 
வடிவரைத்திருந்்கார். பைஸஸியின் 
்சகா்ரன்ளுக்கு அடித்்்ளம் 
அரைத்்வர் ்கார்டிபயகாலகா என்று 
கூறினகால் மிர்யகா்காது.

டாப கியரில் வெஸ்ஸி
ஒபை ஆணடில் ஆறு ப்காபரே்ள 

பவன்்ற மு்ல் அணி என்்ற 
பேருரைரய ேகார்சிபலகானகா 2009 
இல் பேற்்றது. இ்ற்கு மி் முக்கிய 
்காைணைகா் இருந்் பைஸஸி 
ஆணடின் ் ரல சி்றந்் வீைருக்்கான 
விருர் (ேபலகான் டி ஆர்) பவன்்றகார். 
ப்காடர்ந்து ்கால்ேந்து உல்த்ர் 
்னது ்காலடியில் ரவத்திருந்் 
பைஸஸி 2010 , 2011 , 2012 என 
ப்காடர்ந்து நகான்கு ஆணடு்ள 
ேபலகான் டி ஆர்' பவன்று ்சகா்ரன 
ேரடத்்கார்.

பைஸஸியின் ஆட்டத்தில் அனல் 
ே ்ற ந் ்து .  ப ் கால்  அடிபேது 
ைட்டுைல்லகாைல் அணியின் பி்ற 
வீைர்்ளுக்கு ப்கால் அடிக்் 
வகாய்பபு்ர்ள ஏற்ேடுத்தியும் 
ப்காடுத்்கார்.  ப்கால் அடிபேது, 
ப்காபரேரய பவல்வது என்று 
ப்சன்று ப்காணடிருந்் பைஸஸியின் 
்கால்ேந்து வகாழ்க்ர் 2012ஆம் 
ஆணடு உச்்சம் ப்காட்டது. ஒபை 
ஆணடில் 91 ப்கால் அடித்் அவர், 
்கால்ேந்து வைலகாற்றில் ஒரு ஆணடில் 
அதி் ப்கால் அடித்் வீைர் என்்ற 
்சகா்ரனரயப ேரடத்்கார். டகாப 
கியரில் எதிைணியினரை துவம்்சம் 
ப்சய்து வந்் பைஸஸி 2012ல், 
ேகார்சிபலகானகா வைலகாற்றில் அதி் 
ப் கால்  அடித்்  வீைர்  என்்ற 
்சகா்ரனரயயும் ேரடத்்கார்.

வதன்னவெரிகக முன்களம்
ேகார்சிபலகானகாவின் முன்்்ளத்ர் 

வலுபேடுத்துவ்ற்்கா் 20 1 3ல் 
பிபைசிரல ப்சர்ந்் 20 வயது 
இர்ளஞர் பநய்ைகாரையும், 2014ல் 
உ ரு கு ப வ ர ய ச்  ப ்ச ர் ந் ் 
சுவகாைஸர்சயும் ேகார்சிபலகானகா 
்ங்்ள அணியில் இரணத்்து. ப்ன் 
அபைரிக்்காரவ ப்சர்ந்் இந்் 
மூவரும் ேகார்சிபலகானகாவின் 
முன்்்ளத்ர் மூன்று ஆணடு்ளுக்கு 
முன்பனடுத்துச் ப்சன்்றனர். இந்் 
மூன்று பேர் ேகார்சிபலகானகாவில் 
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இருந்்பேகாழுது ேகார்சிபலகானகாவிற்கு 
எதிைகா் ஆடுவ்ற்கு அரனத்து 
அணி்ளும் ் டுைகாறின.

148 ஆட்டங்்ளில் 111 ப்கால்்ர்ள 
அடித்து, ேல ப்காபரே்ர்ளக் 
குவித்் இந்் கூட்டணி, 2017இல் 
முடிவுக்கு வந்்து. அந்் ஆணடு 222 
மில்லியன் டகாலர்்ளுக்கு பநய்ைகார் 
பிஎஸஜி அணியில் இரணந்்கார். 
் ற் பே காது  பைஸஸி பிஎஸஜி 
அணியில் இரணந்்்ற்கு இதுவும் 
ஒ ரு  ் கா ை ண ம் .  ப ந ய் ை கா ர் 
பவளிபயறியதும் அவருக்கு ேதிலகா் 
கூட்டின்பய கா ,  படம்பே பல , 
கிரீஸைன் என ேல முன்னணி 
வீைர்்ர்ள அணியில் இரணத்் 
ேகார்சிபலகானகாவுக்கு ஏைகாற்்றபை 
மிஞசியது.

வரானால்கடா உடனான க்பாடடி
பைஸஸியின் ேகார்சிபலகானகா 

வைலகாற்ர்றப பேசும் பேகாழுது 
்விர்க்் முடியகா் ஒரு பேயர் 
பைகானகால்படகா. ேகார்சிபலகானகாவுக்கு 
பைஸஸியும், ரியல்ைகாட்ரிடுக்கு 
பைகானகால்படகாவும் ஆடிய ்காலம், 
இந்் ்ரலமுர்ற ்கால்ேந்து 
இைசி்ர்்ளின் பேகாற்்காலம் என்று 
கூ்றலகாம். 2009ல் ரியல் ைகாட்ரிட்டில் 
இரணந்் பைகானகால்படகாவும், 
பைஸஸியும் ஒன்ேது ஆணடு்ள 
ஒ ரு வ ப ை கா டு  ஒ ரு வ ர் 
பைகாதிக்ப்காணடனர்.

2 0 0 9  துவங்கி 2 0 1 7  வரை 

ப்காடர்ந்து ஒன்ேது ஆணடு்ள 
பைகானகால்படகா ைற்றும் பைஸஸி 
ைகாறிைகாறி உலகின் ் ரலசி்றந்் வீைர் 
என்்ற ேட்டத்ர் பவன்்றனர். 
இ ரு வ ரு ம்  ் ங் ் ளு க் ப் ன 
் னி த் து வ ை கா ன  ஸ ரட ர ல 
ரவத்துக்ப்காணடு, ஆணடுப்காறும் 
ேல ்சகா்ரன்ர்ள முறியடித்து 
வந்்னர். ்கால்ேந்து வைலகாற்றில் 
்ரல  சி்ற ந் ்  ப ே காட்டியகா் 
ப ை கா ன கா ல் பட கா ,  ப ை ஸ ஸி 
இ ர ட ப ய ய கா ன  ப ே கா ட் டி 
ேகார்க்்பேடுகி்றது.

எவத விடடுச் வசல்கிறார, 
வெஸ்ஸி?

்னது 13 வயது ப்காடங்கி 21 
ஆணடு்ள ேகார்சிபலகானகாவில் 
ஆடிவரும் பைஸஸி, ்னது 17வது 
வயதில் ேகார்சிபலகானகாவின் பிை்கான 
அணிக்கு ஆட துவங்கினகார். 17 சீ்சன் 
ேகார்சிபலகானகாவில் விர்ளயகாடிய 
பைஸஸி, இதுவரை 778 ஆட்டங்்ள 
ஆடியுள்ளகார், இந்் ஆட்டங்்ளில் 
பைகாத்்ம் ப்சர்த்து 672 ப்கால்்ள 
அடித்்து ைட்டுைல்லகாைல், 305 
ப்கால்்ளுக்கு வகாய்பபு ஏற்ேடுத்திக் 
ப்காடுத்துள்ளகார். ஆறுமுர்ற உலகின் 
்ரல சி்றந்் வீைருக்்கான விருது, 
நூற்றுக்்ணக்்கான ஆட்ட நகாய்ன் 
விருது என ேல்பவறு ்னிைனி் 
விருது்ர்ள  குவித்்  இவர் , 
ே கா ர் சி ப ல கான கா வு க் ் கா ்  3 2 
ப ் கா பரே்ர்ளயும்  பவன்று 

்ந்துள்ளகார்.

ேகார்சிபலகானகா வைலகாற்றில் ் ரல 
சி்றந்் வீைைகா்க் ் ரு்பேடும் இவரின் 
ேகார்சிபலகானகா வகாழ்க்ர் ஆைம்ேம் 
மு்ல் இறுதிவரை ப்காபரே்்ளகால் 
நிர்றந்்து. ஈடற்்ற்ற அவ்பவற்றியின் 
மி்பபேரிய ேங்ர் விட்டுச் 
ப்சன்றிருக்கி்றகார்.

புதிய ்பயணம்
ேகார்சிபலகானகாவில் மு்ல்மு்லகா் 

்்ளம் இ்றங்கியபேகாது ் கான் அணிந்து 
ஆடிய 30 என்்ற பஜர்சி எணரண 
இபபேகாழுது பிஎஸஜியிலும் அணிய 
உள்ளகார் .  ேகார்சிபலகானகாவில் 
்சகாதித்்ர் பி .எஸ .ஜி .யிலும் 
்சகாதிபேகாைகா என்ேது ப்ளவிக்குறி 
்கான். ஆனகால் பைஸஸியின் வருர ,் 
பி.எஸ.ஜிரய உல்பை அஞசும் ஓர் 
அணியகா் உருவகா்ச் ப்சய்துள்ளது. 
ப்சன்்ற சீ்சனில் ஏைகாற்்றம் அளித்் 
பி.எஸ.ஜி இந்் ஆணடு ்கால்ேந்து 
உலர் ஆதிக்்ம் ப்சய்யும் என்று 
எதிர்ேகார்க்்பேடுகி்றது.

1970-இல் துவங்கிய பி.எஸ.ஜி 
்டந்் 50 ஆணடு்ளில் ஒருமுர்றகூட 
்சகாம்பியன்ஸ லீக் பவன்்றது இல்ரல. 
எனபவ பிஎஸஜி ்சகாம்பியன்ஸ லீக் 
பவல்வ்ற்கு உ்வி ப்சய்வப் 
பைஸஸியின் மு்ல் அர்சன்பைன்ட். 
பைஸஸியின் பி.எஸ.ஜி ேயணம் 
எபேடி இருக்்பபேகாகி்றது என்று 
பேகாறுத்திருந்து ேகார்பபேகாம்.
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ஆ. அமிரதராஜ்

இளைகளிலுள்ை மளழததுளிவயல்ைாம்
இனிககிைது என்று
ெண்ணததுப் பூச்சிவொன்னது
முள் மரததிைம்
இனிககிைதா?
உன்ளனவிைககூைாவதனத
தனககுள் நிளனததது
உச்சிமுள்ளில் ஓணான் ஒன்று

தளரயிலிருநது எறும்புகள்
ஒட்டுகவகட்ைன

குண்ைதது வநருப்பால்தான் மளழ என்ைது
மளைமீதிருநது ஒருகுரல்

காறறு ெநதுவமவை வகாண்டு வென்ைது
பளையைாய இளைகளில் இனிப்ளப

கிளைதத முட்கைால் கட்டி
மளழளயப் புறறுககிழுககப் பாரததன
ெரிளெயாய எறும்புகள்

தப்பி விட்ை ெண்ணததுப் பூச்சிளயத
தன் கனவில் ஓணான்
பதமாயச் சுட்டுத தின்ைது

தியானதளதத வதாைர
ெண்ணததுப் பூச்சி
திரும்பவும் ெநதிைஙகியதும்
வமயசிலிரததது முள்மரம்

மலழயும் 
முள்ளும்
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நாவமல்ைாம் வகாவரானா ைாகைவுனில் 
பம்பரம் விட்டுகவகாண்டு,  கிரிகவகட்  
விளையாடிகவகாண்டு ஆன்ளைனில் பாைம் 
வொல்லிகவகாடுகக ெரும் ஆசிரியளர, 
ஏமாறறிகவகாண்டு படிககாமல் திரிெது வபால், 
நியூட்ைன் ஒரு நாளும் வெயயவில்ளை. 1665 
முதல் 1667 ெளர ஐவராப்பாவில், பியூபானிக 
பிவைககினால்  ெநத ைாகைவுனில்,  
கல்லூரிளய விட்டு விட்டு,   வீட்டுககு ெநத 
நியூட்ைன்,  அநத பதிவனட்டு மாதஙகளில் 
பின்னாளில் ெரப்வபாகும் மிகப்வபரிய 
அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளுககான 
சிநதளனகளை உருொககினார. 

ைக்்ள எல்பலகாரும் வகாழ்வுக்கும் 
்சகாவுக்கும் பேகாைகாடிக்ப்காணடிருந்் 
அந்் துன்ேையைகான ் காலக்்ட்டதில் 
கூட  அறிரவ  இழக் ் கா ைல் , 

ைனர்ரியத்ர் இழக்்காைல் , 
உலகுக்ப் சிந்்ரன ைகாற்்றத்ர் 
ஏற்ேடுத்்க்கூடிய மி்பபேரிய 
்ணடுபிடிபேகான புவி ஈர்பபு 
விர்சரய வரையறுத்் பேருரை நம் 
நியூட்டரனபய ்சகாரும். இ்ன் மூலம், 
எந்் பிப்ளப்கா, ப்காபைகானகாபவகா,  
நம்ரை, நம் அறிரவ,  நம் சிந்்ரனரய, 
உரழபரே ,  உலகு க்கு  ந கா ம் 
்ைபபேகாகும் புதி்கான விஷயங்்ர்ள 
்டுத்துவிடமுடியகாது, என்ேர் 
புரிந்துக்ப்காள்ளபவணடும். நிற்்.

ஆபபிள ்ரலயில் விழுந்் 
பவ்த்தில், நியூட்டன் புவி ஈர்பபு 
விர்சரய ்ணடறிந்்கார் என்ேது, 
அவ்வ்ளவு ஊர்ஜி்ேடுத்்பேட்ட 
நி்ழ்வு அல்ல, என்ேது பின்னகாளில் 
மி் ்சகாவ்கா்சைகா் பவளிவருவ்ற்குள, 

அந்் ் ர் மி் பவ்ைகா் ேைவி, புவி 
ஈர்பபு விர்சக்கு ஒரு ் வர்ச்சி்ைைகான 
முன்பனகாட்டத்ர்க் ப்காடுத்து 
விட்டது என்ேது ்கான் நிஜம். 
இருபபினும் அந்் ் ர் முழுவதும் 
்ட்டுக்்ர் அல்ல, ஆபபிள 
ைைத்திலிருந்து விழுந்்து என்னபவகா 
உணரை ்கான். ஆனகால் விழுந்்து 
்ரலயில் இல்ரல ்ரையில். “டப” 
என்று பவ்ைகா் ்ரையில் விழுந்் 
ஆபபிர்ள ,  ஸபலகாபை காஷன் 
்ண்்ளகால் ேகார்த்் நியூட்டன், இந்் 
ஆபபிள ஏன் ஒரு ஆங்கிளில் 
விழகாைல், ஒபை  பநர்ப்காட்டில் 
விழுகி்றது என்று பயகாசித்்்ன் 
விர்ளவு ்கான் இயக்்ம் ைற்றும் 
கிைகாவிட்டி. அது ் கான் பின்னகாளில்,  
ப்காள்ளின் மூன்று இயக்் 

விஞ்ானிகளின் கவத

 சுஜாதா நடராஜன்

சர ஐசக நியூட்டன் - 2
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விதி்்ளகா் ைகாறியது. ஆ் அந்் 
ேதிபனட்டு ைகா்ங்்ளில், அவர் 
பவட்டியகா் உட்்காைவில்ரல, 
இன்ர்றக்கு நம்ைகால் ்ணி்த்தில் 
்விர்க்்பவ முடியகா் ்கால்குலஸ, 
ஒளி ைற்றும் நி்றத்தின் அடிபேரட 
்ருத்துருவகாக்்ங்்ள, பேகான்்றவற்றின் 
விர் அங்ப் ் கான் அவர் ைனதில் 
பேகாடபேட்டது.

பியூேகானிக் பிப்ளக்கின் அைளி 
துைளி எல்லகாம் ஓய்ந்் பி்றகு, இது 
பேகான்்ற ஏ்ேட்ட ஐடியகாக்்ளுடன் 
1667இல்  ப்ம்பரிட்ஜஜுக்கு திரும்ேவும் 
நுரழந்்  நியூட்டன்,   முது்ரல 
ேட்டத்ர் வகாங்கி அங்ப்பய 
்ணி்ப பேைகாசிரியைகா்வும் 
உய ர் ந் ் கா ர் .  பின்னர்  ் கான் 
்ணடுபிடித்்  “எதிபைகாளிக்கும்” 
படபலஸ ப்காபபுக்கு ப்சயல் 
வி்ளக்்ைளித்து (Demo) அ்ன் மூலம் 
1 6 7 1இல்  இலணடன் ைகாயல் 
ப்சகார்சட்டிக்குள நுரழயும் 
்குதிரயயும் பேற்்றகார். இலணடன் 
ைகாயல் ப்சகார்சட்டியில்   நுரழவது 
என்்றகால் ்சகா்காைண விஷயம் இல்ரல. 
இங்கிலகாந்து ைன்னர் இைணடகாம் 
்சகார்லஸ உருவகாக்கிய உலகின் மு்ல் 
அறிவியல் ்ழ்ம் அது. ைகாயல் 
அறிவியல் ் ழ்த்தின்  உறுபபினர்்ள 
எல்லகாம் மி்பபேரிய விஞஞகானி்ள. 
இருேத்தி ஒன்ேது வயதில் உளப்ள 
நுரழந்்  நியூட்டரன அவர்்ள 
சுலேைகா் ஏற்றுக்ப்காளவகார்்்ளகா 
என்ன? இருபபினும் அயைகாது 
உரழத்் நியூட்டன், அடுத்் 
ஆணபட அ்காவது, 1672-ஆம் 
ஆணடு   ஒளியியல் (Opticks: Or, A 
treatise of the Reflections, Refractions, 
Inflections and Colours of Light) ேற்றிய 
ஆ ை கா ய் ச் சி  ் ட் டு ர ை ் ர ்ள 
பவளியிட்டகார் .  ஆனகால் ்ச் 
விஞஞகானி்ளிடம் இருந்ப் அந்் 
புத்்்த்துக்கு  ்டும் எதிர்பபு 
கி்ளம்பியது.

 ைகாேர்ட் ஹூக் ஒரு  சீனியர் 
விஞஞகானி,  நிர்றய துர்ற்ளில்  
ஏ ை கா ்ள ை கான  விஷயங் ்ர்ள 
்ணடுபிடித்்வர் .  அவருக்கு 
நியூட்டனின் ஒளியியல் ் ருத்து்ளில் 
உடன்ேகாடு இல்ரல .  ்ருத்து 
பவறுேகாபடல்லகாம் ஒன்றும் இல்ரல. 
நியூட்டன் ஒளிரய, “து்ள்்ளகால்” 
ஆனது என்று ப்சகால்ல, ஹூக், ஒளி 
“அரல்்ளகால்” ஆனது என்று ்ன் 
எதிர்க்்ருத்ர்ச் ப்சகான்னகார். 

ஆனகால், “பைணடு பேரும் ்பைக்டு 
்கான்பட!”  என்று பின்னகாளில்  வந்் 
குவகாணடம் இயங்குவியல் (wave 
particle duality) ப்சகால்லும், என்ேர்  
அபபேகாது யகாரும் பஜகாசியம் ேகார்த்து 
ப்சகால்லகா்்கால், இருவருக்கும் 
நன்்றகா் முட்டிக்ப்காணடது. ஹூக் 
ைட்டுைல்ல, டச்சு விஞஞகானி 
கிரிஸடியன் ஹியூபஜன்ஸஜும் 
இன்னும்   நிர்றய பேர், “உைது 
்ட்டுரையில் பேகாருட்குற்்றம் 
உள்ளது” என்று பநற்றிக்்ணரண 
தி ்ற ந் து  நி யூ ட் ட னி ட ம் 
் காணபித் ் கா ர் ்ள .  ஆனகால் 

நியூட்டபனகா அவர்்ர்ளபயல்லகாம் 
ஒரு பேகாருட்டகா் கூட ைதிக்்்காைல், 
ஹூக்கின் குற்்றச்்சகாட்ரட ைட்டும் 
மி்த் தீவிைைகா் எதிர்த்து ேல்பவ்றகா் 
விவகா்ம் ப்சய்்கார், ஏபனன்்றகால் 
ஹூக்கும்  லணடன் ை காயல் 
ப்சகார்சட்டியின் சி்றந்் விஞஞகானி, 
அவரும் ஒளியியல் ேற்றி ஆைகாய்ந்து 
ஏப்கா ப்காஞ்சம் ்ணடுபிடித்து 
ரவத்திருந்்கார்.

பின்னகால் வந்் ைகா்ங்்ளில் 
எபபேகா்காவது எங்ப்யகாவது 
ேகார்த்்கால் கூட இருவரும் “்ர் புர்” 
என்று உறுமிக்ப்காள்ள, ேர் 
்ன்னகாபின்னகாபவன்று வ்ளர்ந்்து. 
நி யூ ட் ட ன்  “ ந கா ன்  ை கா ய ல் 
ப ்ச கா ர ்ச ட் டி ர ய  வி ட் டு 
பவளிபயறிவிடுகிப்றன் ேகார்”, என்று 
மிைட்டிய ் ர்பயல்லகாம் நடந்்து.

1675-ஆம் ஆணடு நியூட்டன் 
திரும்ேவும் ஒளியியல் ேற்றி ஒரு 
பேபேரை பவளியிட்டகார். வழக்்ம் 
பேகால ஹூக் அர் குர்ற ப்சகால்ல, 
அது  மி ் ப பே ரு ம்  சூட கான 
விவகா்ைகா் பவடித்்து. ஆனகால் 
அ்ன் பின் ேரி்காே்ைைகா் ,    
நியூட்டனுக்கு நைம்புச் சிர்வு 
ஆகிவிட்டது. அ்ற்்டுத்் வருடத்தில் 
அவரின் ்காயும் இ்றந்து விட, 
நியூட்டன் பைலும் ைனேகாதிபபுக்கு 
ஆ்ளகாகி  1678-வரை பேகாது ைக்்ளின் 
்ண்ளுக்கு ேடகாைல் ேதுங்கிக் 
ப்காணடகார். பைலும் அறிவகார்ந்் 
்சமூ்த்தினரிடம் இருந்தும் விலகி 

அனைத்து வனை அறிவியல் 
கைள்விைளுக்கும் அதனுள் 
வினை னவத்திருநத அநத 
புத்தைம் நியூடைனுக்கு உலை 

அளவில் மிைபபபரிய 
அங்கீைாரத்னத பைாடுத்தது. 
கைாள்ைள் ஏன் நீள்வடைப 
பானதயில் சூரியனை 
சுற்றுகின்்றை என்பனத 

மடடுமல்லாது, பிரபஞ்சத்தில் 
சுற்றும் அத்தனை 

பபாருடைளின் அன்சனவயும் 
நிர்ணயித்தது. 
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இருந்்கார். ஆனகால் யகாைகால் ேதுங்கி 
ப்காணடகாபைகா அப் ஹூக்கிடம் 
வந்் ஒரு ்டி்த்்கால் ்கான், உல் 
பு்ழ் பேற்்ற, ப்காள்ளின் இயக்்த்ர் 
ேற்றி ஆைகாயத் ப்காடங்கினகார் 
நியூட்டன்.

 1679-ஆம் ஆணடு ஹூக்கிடம் 
இருந்து வந்் அந்் ் டி்த்தில், ''எதிர் 
வர்க்்ங்்ர்ள (inverse squares) 
ப ் காணட  ஒரு  ்ச ைன்ே கா டு , 
ப்காள்ளுக்கு இரடபய உள்ள 
ஈர்பபு விர்சரயயும், ப்காள்ளின் 
சுற்றுப ேகார்யின் வடிவத்ர்யும் 
நிர்ணயிக்கும்,'' என்ே்கா் ப்சகால்லி 
இருந்்கார் .  இந்் ஐடியகாரவ 
ேடித்்வுடன், ்சடகாபைன்று ப்ளகாஷ 
பேக்குக்கு  பேகான நியூட்டன், 
ஆபபிள ைைத்தின் கீபழ இருந்் 
பேகாது ் கான் பயகாசித்து ரவத்திருந்் 
் ரு த் து க் ் ர ்ள  எ ல் ல கா ம் , 
உேபயகா்பேடுத்தி, அந்் எதிர் 
வர்க்்ங்்ள இருக்கும் அந்் 
்சைன்ேகாட்ரட ்ணடுபிடித்து 
விட்டகார். ஆனகால் அர் யகாரிடமும் 
ப்சகால்லகாைல் ்காபன ்முக்்ைகா் 
ரவத்திருந்்கார். இது நடந்்து 1680 
இல்.

ஆனகால், 1684-ஆம் வகாக்கில், ்ச் 
விஞஞகானி்்ளகான எட்ம்ணட் 
ஹகாபல ைற்றும் க்ரிஸபடகாபேர் 
பைன் இவர்்ளிட்ம் ்சகாவ்கா்சைகா் 
பேசிக்ப்காணடிருந்்  ைகாபேர்ட்  
ஹூக், நியூட்டனிடம் ப்சகான்ன  
இப் எதிர் வர்க்் ்சைன்ேகாட்ரட 
ேற்றி  ப்சகான்னகார்.  ' 'பவறும் 
ஐடியகாரவ ரவத்துக்ப்காணடு 
எ ன் ன  ப ்ச ய் வ து  ப ை ன் , 
அ்ற்குணடகான ்ணி் ்சகான்று 
உம்மிடம் இருக்கி்ற்கா' ' என்று 
அவர்்ள ப்ட்், ஹூக்கிடம் 
இல்ரல..

ஆனகால் அ்ன் பின், நியூட்டரன 
்சந்தித்் ஹகாபல, இப் ப்ளவிரய 
அவரிடம் ப்ட் ,் நியூட்டன் ்சரியகா் 
ேதில் அளித்திருக்கி்றகார். அது 
ை ட் டு ை ல் ல கா ை ல்  ் கா ன்  1 8 
வருடங்்ளுக்கு முன்பே இர் ் கான் 
்ணடுபிடித்துவிட்ட்கா்வும் , 
ஆனகால் அ்ற்குணடகான குறிபபு்ள 
்ற்பேகாது ் ன்னிடம் இல்ரல என்று 
நியூட்டன் ப்சகால்லியிருக்கி்றகார். 
ஆச்்சரியபேட்ட ஹகாபல, இவரை 
ப்காடர்ந்து அந்் பவரலயில் 
ஈடுேடுைகாறும், அந்் ஆைகாய்ச்சி 

ப ்ச ல வு  மு ழு வ ர ் யு ம் 
ைட்டுைல்லகாைல், அந்் புத்்்த்ர் 
பவளியிடும் ப்சலரவயும் ்காபன  
ஏற்றுக்ப்காளவ்கா்வும் ப்சகால்லி 
இருக்கி்றகார். அந்் புத்்்ம் ்கான் 
உ ல ் ப பு ் ழ்  ப ே ற் ்ற 
பரின்சிபபியகா(Principia) அ்ன் பின் 
வந்் வருடங்்ளில்,  நியூட்டன் புவி 
ஈர்பபு விர்ச ைற்றும் பவதியலில் 
் ன் ரன  மு ழு ர ை ய கா ் 
ஈடுேடுத்திக்ப்காணடகார். அது 
ப்காடர்ந்து 1687-இல் அவருரடய 
பரினசிபியகா பைத்்ைகாட்டி்கா   
(principia Mathematica) புத்்்ைகா் 
பவளியிடபேட்டது. ஆனகால் 
பவளிவந்் பவ்த்திலிபய ைகாேர்ட் 
ஹூக், நியூட்டன் ்ன்னுரடய 
ஐடியகாரவ ் காபபி அடித்து விட்டகார் 
என்று புலம்ே, ைற்்ற விஞஞகானி்ள 
எல்லகாம் அர் நிைகா்ரித்துவிட்டனர். 
்காைணம், அவரிடம் அ்ற்க்குணடகான 
எந்் ் ணி் நிரூேணமும் இல்ரல.

பரின்சிபபியகாரவ (Principia) 
ப ே கா று த் ் வ ர ை யி ல்  அ து 
இயற்பியலில் மி் முக்கியப புத்்்ம். 
அரனத்து வர்  அறிவியல் 
ப்ளவி்ளுக்கும் அ்னுள விரட 
ரவத்திருந்்  அந்்  புத்்்ம் 
நியூட்டனுக்கு உல் அ்ளவில் 
மி்பபேரிய அங்கீ்காைத்ர்க் 
ப்காடுத்்து. ப்காள்ள ஏன் நீளவட்ட 
ேகார்யில் சூரியரன சுற்றுகின்்றன 
எ ன் ே ர ்  ை ட் டு ை ல் ல கா து , 
பிைேஞ்சத்தில் சுற்றும் அத்்ரன 
பேகாருட்்ளின் அர்சரவயும் 
நிர்ணயித்்து. பைலும் ஒவ்பவகாரு 
ப்காள்ளின் பேகாருணரைரயயும் 
(mass), உலகின் துருவபேகுதி்ள ஏன் 
் ட் ரட ய கா ்  இ ரு க் கி ன் ்ற ன 
பேகான்்றவற்ர்றயும் ்ணடுபிடித்து 
ப்சகால்லியது. இ்ன் அடிபேரடயில் 
உருவகான ைைேகார்ந்் விர்சயியல் 
(classical Mechanics) பின்னகாளில் 
ைனி்ர்்ளின் ்ரலவிதிரயபய 
ைகாற்றியது. ைகாக்ப்ட் பூமியின் ஈர்பபு 
விர்சரய ் காணடி விணபவளிக்குள 
ப்சல்வதில் ஆைம்பித்து, ்கார் 
விேத்துக்குள ்ளகானகால், பவளி வரும் 
்காற்றுபரே (airbag) வரை ் ற்பேகாது 
நகாம் உேபயகாகிக்கும் அத்்ரன 
ப்காழில் நுட்ேங்்ளும், நியூட்டனின் 
உேயபை.

(நியூட்்டனின் ெரித்திரம் 
ச�ோ்டரும்)
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ஆப்பிரிககா நாட்டில் அைரததியான 
காஙவகா காட்டிவை அது மளழகாைம். பை 
நாட்கள் வதாைரநது இரவு பகைாக மளழ 
வகாட்டியதால் ஆறறில் நீர வபருகவகடுதது 
ஓடியது. விைஙகுகள் குளிரில் நடுநடுஙகின. 
தஙகளின் உைலுககு வதளெயானக 
கதகதப்ளப ஏறபடுததிக வகாள்ை அளெ ஒரு 
ெழிளய வதடின. சிஙக ராஜா அளனதது 
விைஙகுகளின் கூட்ைதளதயும்அளழதது 
கைநதாவைாசிததார.

அபபேகாது சிங்்ம் கூறியது, 
“பநருபபு என்று ஒன்ர்றப ேற்றி நகான் 

ப்ளவிபேட்டிருக்கிப்றன. அது 
இைணடு ் காலகால் நிற்்வும் நடக்்வும் 
ப்ரிந்் ைனி்ர்்ளிடம் உள்ள்காம்" 
என்்றது.

“அர் நகானும் ேகார்த்திருக்கிப்றன். 
அது ஒரு ் காட்டு விலங்கு பேகால ைைம் 
விட்டு ைைம் ேகாய முடியும் என்றும் 
ப்ளவிேட்டிருக்கிப்றன்” என்று 
அழகிய ைகான் கூறியது.

்கானும் பநருபரேப ேற்றி 
ப்ளவிபேட்ட்கா்க் ்காட்டு நகாயும் 

ப்சகான்னது. அது சூரியரனப பேகால 
சூடகா் இருக்கி்ற்காம்.  இைணடு 
்காலகால் நடக்கும் ைனி்ர்்ள இர் 
்சரையலுக்குப ேயன்ேடுத்து 
கி்றகார்்்ளகாம். அது அரனத்துப 
பேகாருட்்ர்ளயும் சூடகா் ரவத்துக் 
ப்காள்ளவும் உ்வுகி்ற்காம் என 
வியந்்து நகாய்.

வணணக்கிளி, பநருபபு சில 
்சையங்்ளில் பூக்்ர்ளப பேகால 
சிவபேகா் இருக்கும். சில ்சையங்்ளில் 
வகானவில் பேகால ைஞ்சள நி்றைகா் 

நாய் எப்படி  
நமது வீடடு  

விைஙகானது?
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நாடடுபபுறக கவத

ஆபபிரிககா 

மிளிரும்" என்்றது. பநருபபின் பிை்கா்சைகான 
வணணங்்ர்ளப ேற்றி கிளி ்சலிக்்காைல் பேசியது.

சிங்்ம் ப்சகான்னது: ''அது எபேடி இருக்கி்றது 
என்று உங்்ளில் சிலருக்கு ப்ரிந்துள்ளது நல்ல 
விஷயம் ் கான். ஆர்யினகால் உங்்ளில் ஒருவர் 
பநருபரே ் டன் வகாங்கி வை பவணடும். அர் 
உணரவ சூடகாக்்வும் உடம்ரே ்்்்பேகா் 
ரவபே்ற்கும் நகாம் ேயன்ேடுத்்லகாம்."

சிங்்ம் விலங்கு்ர்ள ஒரு சுற்று உற்றுப 
ேகார்த்்து. அரவ்ளில் ஒன்று கூட பே்சவில்ரல. 
“ ப ந ருபரேக்  ்டன்  வ காங் ்  ை காரன 
அ னு ப ே ப வ ண ட கா ம்  அ து  மி ் வு ம் 
பவட்்பேடுகின்்றது," என்று சிங்்ம் கூறியது.

”கிைகாைத்திற்குபேகாய் வை ஒரு நீணட 
ேயணத்ர் பைற்ப்காள்ள கிளிக்கு வலிரை 
இல்ரல. ஆர்யினகால் நகான் நகாரய அனுபேலகாம் 
என நிரனக்கிப்றன்" என்று சிங்்ம் கூறியது. 
அரனத்து விலங்கு்ளும் அம்முடிரவ 
வைபவற்்றன .  நகாயும் அ்ற்கு எதிர்பபு 
ப்ரிவிக்்வில்ரல.

“ஓபஹகா! ஓபஹகா! - அது உடபன ஓலமிட்டது. 
ஒரு பு்றம் ைகிழ்ச்சியகா் இருந்்காலும் ைறுபு்றம் 
அ்ற்கு ேயம்்கான். அது ைனி்ர்்ள என்கி்ற 
இைணடு்கால் பி்றவி்ர்ள இதுவரை பநரில் 
ேகார்த்்தில்ரல. நகாய் ்னது ேயணத்ர்த் 
ப்காடங்கியது. அடுத்து உள்ள கிைகாைபைகா பவகு 
ப்காரலவில் இருந்்து .  நகாய் வ்றணட 
்சைபவளி்ளில் ்கால் வலிக்் நடந்து ்டந்்து. 
அடர்ந்் ்காடு்ளின் வழியகா் அஞ்சகாைல் 
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நடந்்து. நீந்தி ேல ஆறு்ர்ளக் 
்டந்்து. முடிவிபலகா முட்்ள 
நிர்றந்் ேல பு்ர்்ர்ள ்காணடி 
வயல்பவளிரய அரடந்்து.

அபபேகாது இைவகாகிவிட்ட்கால் 
நகாய் ஓய்பவடுத்துக் ப்காள்ள முடிவு 
ப ்ச ய் ் து .  தி டீ ப ை ன  ஒ ரு 
வித்தியகா்சைகான ்சத்்ம் ப்ட்டது. 
அது ஒரு பு்ருக்கு அடியில் ப்சன்று 
ைர்றந்து ப்காணடு எட்டி ேகார்த்்து. 
ஒரு ைனி்ன் ் ன் ப்காள்ளில் ் கான் 
பவட்ரடயகாடிய ஒரு மிரு்த்ர்க் 
எடுத்து ப்சன்்றவகாறிருந்்கான். 
அப்காடு ்ன் ர்யில் அவன் ஒரு 
ஈட்டியும் ரவத்திருந்்கான்.

“இவபன இைணடு்கால் பி்றவியகா் 
இ ரு க் ் ப வ ண டு ம் , "  ந கா ய் 
்னக்குத்்காபன ப்சகான்னது. “நகான் 
அவரனப பின்ப்காடர்பவன். 
அவன் என்ரன பநருபபுள்ள 
இ ட த் தி ற் கு  அ ர ழ த் து ச் 
ப்சல்லக்கூடும்" என்று ைனதிற்குள 
நிரனத்துக்ப்காணபட நகாய் அந்் 
ைனி்ரனப பின் ப்காடர்ந்்து. 

கிைகாைத்தின் ரையத்தில் நகாய் மி்வும் 
பிை்கா்சைகான பி்ளம்பு்ர்ளக் 
்ணடது. அர் ்ணடவுடன் 
அதுபவ “தீ”  என நகாய் புரிந்து 
ப்காணடது.

நகாய் தூைத்திலிருந்து ேகார்த்்து. 
இபபேகாது ைனி்ர்்ள பவட்ரடயில் 
சிக்கிய மிரு்த்ர் பநருபபில் வகாட்டி 
அந்் இர்றச்சிரய ்சரைத்துக் 
ப்காணடிருந்்கார்்ள. இர்றச்சியின் 
வகா்சரன பவ்ைகா்க் ் காற்றில் ேைவி 
நகாயின் மூக்கிற்கு வந்்து. நகாய் 
பநருபபுக்கு அருகில் உள்ள நிழரல 
பநகாக்கி ் காவி ந்ர்ந்்து.

“ ந கான் பநருபரேக் ்டன் 
ப்ட்கும் பேகாது, ைக்்ள நகான் 
உணணக் ப்காஞ்சம் இர்றச்சியும் 
எனக்கு ப்காடுக்்லகாம்்காபன" 
எ ன் று ந கா ய்  நி ர ன த் து க் 
ப்காணட்காபலபய ஆர்சயுடன் 
அவ்வகாறு பநருங்கியது.

அபபேகாது ஒரு நகா்பேகாம்பு 
சீ ற் ்ற த் துடன்  பவளிப ேட்டு 

அக்கும்ேரல ் காக்் வந்்து. ைக்்ள 
அர் ்வனிக்்வில்ரல. அர்ப 
ேகார்த்துவிட்ட நகாபயகா ேகாம்ரே 
்டுத்து நிறுத்துவ்ற்்கா் ேலத்் 
குைலில் குரைத்்து, ் னது குரைபேகால் 
எல்பலகாரும் எச்்சரிக்ர்யுடன் 
இருக்கும்ேடியும் அறிவித்்து.

நகாய் குரைபேர் ப்ட்ட ைக்்ள 
்ைக்கு வைவிருந்் ஆேத்ர் உடபன 
உணர்ந்்னர். அப்காடு அவர்்ள 
ஆச்்சரியமும் ேட்டனர். அவர்்ள 
நகாய் எர்யும் அந்நகாள வரை 
ேகார்த்்ப்யில்ரல. அ்னுரடய 
குைரலயும் ப்ட்டதில்ரல. ஆனகால் 
அவர்்ள நகா்பேகாம்ரே ேற்றி 
அறிந்திருந்்னர். அது ஆேத்்கானது 
என்ேது அவர்்ளுக்கு நன்்றகா்த் 
ப்ரியும்.

ேகாம்பிடமிருந்து ்ங்்ர்ளக் 
்காபேகாற்றிய அந்் நகாரய அவர்்ள 
நன்றிபயகாடு  ேகார்த்் கார்்ள . 
அரனவரின் ேகார்ரவயிலும் நன்கு 
ேடும்ேடி பநருபபின் பவளிச்்சத்தில் 
இபபேகாது நகாய் நின்்றது. அது 
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அக்கூட்டத்தின் ்ரலவனின் ர்்ர்ள 
நக்கியது. உடபன கிைகாைத்தின் ்ரலவர், 
“நகான்கு ்கால்்ள உள்ள இந்் நணேர் 
நம்ரை ேகாது்காபே்ற்்கா்பவ இன்று 
்டவு்ளகால் அனுபேபேட்டிருக்கி்றகார்" 
என்்றகார்.

கிைகாைத்து ைக்்ள யகாவருபை நகாயின் 
ர்ரியத்ர்க் ்ணடு வியந்்்கால் 
அவர்்ளும் அந்நகாரய வைபவற்்றனர். 
அன்றிலிருந்து அவர்்ள அந்் நகாரய ஒரு 
்சப்கா்ைரனப பேகால நடத்தினகார்்ள. 
அ்னிடம் மி்வும் அன்ேகா் இருந்்கார்்ள. 
நகாய் அக் கிைகாைத்து ைக்்ர்ளவிட்டு பிரிந்து 
்காட்டிற்கு ப்சல்ல விரும்ேவில்ரல. 
அ்னகால் அது ்காட்டு விலங்கு்ளுக்கு 
பநருபபு எடுத்து ப்சல்ல பவணடும் என்ேர் 
நகா்ளரடவில் ை்றந்ப் விட்டது.

அ்னகால் ்கான், இன்றுவரை நகாய்்ள 
ைனி்பைகாடு ப்சர்ந்து வகாழ்கின்்றன. அரவ 
்ைது எஜைகானருக்கு விசுவகா்சைகா் 
இருக்கின்்றன.  ைனி்ர்்்ளகான நைக்கு 
அரவ என்றுபை சி்றந்் நணேர்்ள.
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நீலன்

ஒ ரு நல்ை திளரப்பைவமன்பது 
இரசிகரகளுககாக ஏவதா ஒரு தகெளை 
சுமநதுக வகாண்டு ெரவெண்டும்.  வமகதளத 
சுமநது ெநது மளழ வபாழியும் ொனம் வபாை, 
சிைநத சிநதளனகளைப் வபாழியும் 
திளரப்பைஙகள் அரிது. உைகவம கண்ணுககுத 
வதரியாத ளெரஸினால் தன்னிளை 
மைநதிருககும் இச்சூழலில் நமககான 
நம்பிகளகளய, புததுணரச்சிளய தரும் ஒரு 
பைமாக வெளியாகியிருககிைது ‘ராயா அண்ட் 
தி ைாஸ்ட் டிராகன்’ எனும் அனிவமஷன் 
திளரப்பைம். டிஸ்னி+ ஹாட் ஸ்ைார ஓடிடியில் 
வெளியாகியிருககும் ஹாலிவுட் அனிவமஷன் 
பைமான இது, எககச்ெகக  வகள்விகளையும், 
அதறகான விளைளயயும் சுமநதுக வகாண்டு 
ெநதிருககிைது. ராயா எனும் வபண் வபாராளி 
நமககுக கறறுத தரும் பாைம் தான் என்ன?

வ்ளைகான ேணரடய ்கால 
்சகாம்ைகாஜ்ஜியம் குைகாணட்ைகா . 
டிைகா்ன்்ளும் ைனி்ர்்ளும் 
ஒற்றுரையகா்  வ்ளமுடனும் , 

ப்சழிபபுடனும் வகாழ்ந்் ்காலைது. 
ஒபை ்ணடைகா் இருந்் பேகாது 
டிைகா்னின் உருவத்ர்ப பேகாலபவ 
ஒட்டு பைகாத்் நிலபேைபபும் ப்சர்ந்ப் 
இருந்்து. திடீபைன ட்ரூன் எனும் 
ப்காடிய மிரு்ம் குைகாணட்ைகாரவ 
சீர் குரலக்் வந்்து. அ்காவது, 
பப்ளக் பநகாய் பேகான்்றது என 
ரவத்துக் ப்காள்ளலகாம்.

அந்் ட்ரூம் ப்காட்டுவிட்டுச் 
ப்சல்லும் ைனி்ர்்ள ்ல்லகா் 
ைகாறினகார்்ள. அது ் டந்துச் ப்சன்்ற 
இடங்்ள வ்றணடு பேகானது. இந்் 
ட்ரூரன எதிர்த்து ைக்்ளுக்்கா்ப 
பேகாைகாடி அரனத்து டிைகா்ன்்ளும் 
்ல்லகாகிப பேகானது.  இறுதியகா், 
எஞசிய ஒபை ஒரு டிைகா்ன், பைகாத்் 
்சக்திரயயும் ஒன்று ப்சர்த்து ைந்திை 
ரவைக்்ல் ஒன்ர்ற உருவகாக்கியது. 
அ்ன் மூலம் ட்ரூரன அழித்்து. 
அப்காடு ,  ்ல்லகாகிப பேகான 
ைனி்ர்்ள அரனவருபை மீணடனர். 

ஆனகால், டிைகா்ன்்ள ைட்டும் 
்ல்லகா்பவ இருந்துவிட்டது.

மீணடுவந்் ைக்்ள டிைகா்ன்்ள 
இல்ரலபயன்்றகாகிவிட்ட்கால்,  
டிைகா்னின் ைந்திை ரவைக்்ல்லுக்்கா் 
்சணரடப பேகாட ஆைம்பித்்கார்்ள. 
ஒற்றுரை குரலந்்்கால் குைகாணட்ைகா 
ஐந்து ்ணடங்்்ளகா்ப பிரிந்்து. 
ஐ ந்து  ்ச கா ம் ை காஜ்ஜியங்்ளும் 
்ங்்ளுக்குள ்சணரடப பேகாட்டுக் 
ப்காணடனர். வ்றட்சி, வஞ்சம், 
சுயநலம்  என தீய குணங்்ளுக்கு 
ைக்்ள ேழக்்பேட்டனர். இபேடிபய, 
500 ஆணடு்ள ஓடிவிட்டது. இது 
ேடத்தின் முன்்ர். இனி்கான், 
திரைக்்ர் துவங்குகி்றது.

குைகாணட்ைகாரவ மீணடும் 
ஒன்றுச் ப்சர்க்் விரும்புகி்றகார் 
ைகாயகாவின் ் ந்ர் பேஞ்சகா. ஆனகால்,  
ைக்்ளின் சுயநலத்தினகால் ைகாயகாவின் 
்ச கா ம் ை கா ஜ் ஜி ய த் தி ல்  5 0 0 

Raya and the Last Dragon
திலரப்ப்டம் கற்றுத் தரும் ்பா்டம்
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ஆணடு்்ளகா்ப ேகாது்காக்்பேட்டு 
வ ந் ்  டி ை கா ் ன்  ் ல் 
உரடக்்பேட்டுவிடுகி்றது. ப்காடிய 
மிரு்ம் ட்ரூன் மீணடும் உயிர்பேற்று 
பவளிபய வருகி்றது. மீணடும் 
ப்காட்டரவ அரனத்தும் ்ல்லகா் 
ைகாறுகி்றது. ைனி்ர்்ள ்ல்லகாகிப 
ப ே கான கா ர் ்ள .  ்ணடங் ்ள 
வ்றட்சியில் ்த்்ளிக்கின்்றன. 
நிரலரை பைகா்சைகாகிப பேகானகாலும் 
பேஞ்சகாவின் ை்ள ைகாயகா ைட்டும் 
்ன்னம்பிக்ர்ரய ர்விடவில்ரல.  
்ரடசி டிைகா்னகான சீசு மீணடும் 
திரும்பி வந்்கால் ைக்்ர்ள மீணடும் 
் கா ப ே கா ற் றி வி ட ல கா ம்  எ ன 
நிரனக்கி்றகாள. டிைகா்ன் சீசுரவத் 
ப்டி ேயணத்ர்த் துவங்குகி்றகாள. 
ப்காடிய மிரு்ம் ட்ரூனின் ் ண்ளில் 
சிக்்காைல் டிைகா்ன் சீசுரவத் ப்டிக் 
்ணடுப பிடித்்கா்ளகா ைகாயகா, ேரழய 
நிரலக்கு ைக்்ள ைகாறினகார்்்ளகா, 
மீணடும் குைகாணட்ைகா உருவகான்கா 
என்ேப் மீதிக்்ர்.

ப்ன்கிழக்கு ஆசியகாவின் 
்லகாச்்சகாைத்ர் ரையைகாக் ப்காணடு 
ேடத்தின் ்ர் வடிவரைக்்ப 
ேட்டுள்ளது. பேகாதுவகா ,் டிைகா்ன்்ள 
என்்றகாபல பநருபரேக் ்க்கும் 
ே ய ங் ் ை ை கா ன  ஒ ன் ்ற கா ் ச் 
சித்்ரிக்்பேடும். அபேடியில்லகாைல் 
இபேடத்தில் அழ்கான யுனி்கார்னின் 
ப்காற்்றத்தில் டிைகா்ன்்ள இருக்கி்றது. 
அனிபைஷனும் அட்ட்கா்சைகா் 
இருக்கி்றது.

இந்்ப ேடத்தின் நகாயகி ைகாயகா. 
ைகாஜ்ஜியங்்ளின் இரடயிலகான சுய 
நலத்் கால்   ட்ரூன் மீணடும் 
கி்ளம்பிய்கால் யகாரையும் நம்ேகா்வள. 
ஆனகால், ட்ரூரன அழிக்் முடியும், 
அரனத்ர்யும் ்சரி ப்சய்ய முடியும் 
என ஓடிக் ப்காணடிருபேகாள. 
இவளின் நம்பிக்ர் ேடத்ர்ப 
ேகார்க்கும் நம் மீதும் ேடரும். 
ைகாயகாவின் ப்சல்லப பிைகாணி மி் 
அழகு.

்ரடசி டிைகா்ன் சீசு, மி்வும் 
பவகுளிய கானது .  ய கார ையும் 
துன்புறுத்்கா் பேண டிைகா்ன். 
அன்ரே ைட்டுபை ேரி்சகா்க் 
ப்காணடிருக்கும் இந்் டிைகா்ன், 
இந்் உலகில் வகாழ்ந்துவிட்டுச் ப்சன்்ற 
சிலரை நிரனவுப ேடுத்துகி்றது.

்வறு்ள ப்சய்யகா் ைனி்ர்்ள 
இல்ரல. ஆனகால், ்வறு்ளில் 
இருந்து நகாம் ்ற்றுக் ப்காள்ள 
பவணடும் என்ேர் உணர்த்தும் 
்்காேகாத்திைம் நிைகாரி. ைகாயகாரவ 
ஏைகாற்றிய நிைகாரி, ஒரு ்ட்டத்தில் 
ைகாயகாவின் நம்பிக்ர்ரயப பேறும் 
இடம் மிைட்டலகா் இருக்கும்.

அப்காடு, ேடகு ஓனைகா் வரும் 
10 வயது சிறுவன், திருட்டுக் குழந்ர ,் 
அ ் ன்  கூ ட் ட கா ளி ் ள  எ ன 
்லகாட்டகாவுக்கும் குர்றவு இல்ரல. 
ே ட த் தி ன்  க் ர்ள ப ை க் ஸி ல் 
உலத்ர்பய இருள சூழ்ந்துவிடும்.

மு்ல் முர்ற ைக்்ள ைட்டுபை 
ட்ரூனிடமிருந்து விடு்ரலப 
பேற்்றனர். ஆனகால், ைகாயகாவின் 
ப்சயலகால் இந்்முர்ற டிைகா்ன்்ளும் 
விடு்ரலப பேறும். மீணடும் 
ஒற்றுரையகான குைகாணட்ைகா 
உருவகாகும். நிலத்தில் ைக்்ளும், 
வ கா ன த் தி ல்  டி ை கா ் ன் ் ளு ம் 
ஒற்றுரைபயகாடு ைகிழ்ந்து திரழக்கும். 
நிஜத்தில் நகாம் விரும்பும் ்காட்சி்ள 
திரையில் நீளும். பைகாத்்த்தில் 
நல்லுணர்ரவ உணடகாக்கும் 
திரைபேடம்.

்சகாதியகால், ை்த்்கால், பைகாழியகால், 
நி்றத்்கால் , அதி்காைத்்கால் இந்் 
உல்ம் பிரிந்து கிடக்கி்றது. ைகாயகாவின் 
உலர் அழிக்் வந்் ட்ரூன் 
பேகாலத்்கான் இரவயும்.  அரனவரும் 
்சைம். ஒற்றுரை ைட்டுபை இருந்்கால் 
ப ே கா து ம் ,  அ ர ன த் ர் யு ம் 
பவன்ப்றடுக்்லகாம் என ்ற்பித்துச் 
ப்சல்கி்றது திரைபேடம்.

டகாய் ஸபடகாரி, அலகாதீன், 
ஃபபைகா்சன், தி லயன் கிங் ைகாதிரியகான 
் ை ர் ஷி ய ல்  அ னி ப ை ஷ ன் 
ேடங்்ளுக்கு ைத்தியில் ப்காப்கா, 
ப்சகால் &  லூ்கா ைகாதிரியகான 
எதிர்ேகாைகா் ேல ்சர்பரைஸ்ர்ளயும் 
இைசி்ர்்ளுக்கு வழங்கி வருகி்றது 
டிஸனி. அந்் வரிர்சயில் வகானத்தில் 
ேடர்ந்் வகானவில்லகா் ைனதில் 
நிர்றகி்றது  ‘ைகாயகா அணட் தி லகாஸட் 
டிைகா்ன்’.

இருள , அழிவு , நயவஞ்ச்ம் 
நிர்றந்்்கா இந்் பிைேஞ்சம்? 
இல்லபவ இல்ரல. அன்பு, நம்பிக்ர ,் 
ஒற்றுரை நிர்றந்்து இந்் உல்ம். 
ேகார்்ள என்றும் ஒபை சீைகா் 
இருக்் பவணடிய அவசியம் இல்ரல. 
அபேடிய கான  அழகியல கான 
ேகார்பயன ஒன்று கிரடயகாது. 
இடர்்ள இருக்்லகாம், ஆனகால் இந்் 
வகாழ்க்ர் அழ்கானது என்ேர் 
ஒ வ் பவ கா ரு  ் கா ட் சி யி லு ம் 
கூறிக்ப்காணடிருக்கி்றகாள ைகாயகா.

ஆ யு ் ங் ் ்ள கா ல்  ந ம் ரை 
எதிர்பநகாக்குேவர்்ளுக்கு பூக்்ர்ளத் 
் ரு ப வ கா ம் .  ந ம் ரை 
விரும்ேகா்வர்்ளுக்கு ேரிசு்ர்ளத் 
்ருபவகாம் என்கி்றது ் ரடசி டிைகா்ன் 
சீசு. ஒருவர் மீது நகாம் ரவக்கும் 
நம்பிக்ர் எல்லகா பநைத்திலும் 
துபைகா்த்தில் முடியகாது. அதுைட்டுபை 
ஒற்றுரையகான வகாழ்க்ர்க்்கான 
ஒற்ர்றத் தி்றவுப்காள. 

செப்டம்பர், 2021  35 



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

புதிர்கள்

Date of publication: 1st week of every month. Regd. No. TN/CCN/477/2018-2020 & WPP No. TN/PMG (CCR) WPP 
Registrar of Newspaper for India NO. 11807/66 Posted at Egmore R.M.S - Pathirikai Channel. 2.9.2021

2. ஒவ்வறாரு கடைத்தில் உள்ை எண என்�து அ்தன் கீழ் உள்ை இரு கடைங்களின் கூடடுத் ்்தறாடக. 
அப்�டியறானறால் விடு�டைக் கடைங்களில் உள்ை எணகள் யறாடவ?

1. இந்த மணிக் கணக்குகள் ஒவ்வறான்றின் ்்தறாைக்கமும் முடிவும் எந்த வடகயில் ஒன்்றானது? ்கறாஞ்சம் 
வித்தியறா்சமறாக தயறாசித்துப் �றாருங்கள்.  

3. தகள்விக்குறி உள்ை இைத்தில் என்ன எண வரும்?
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