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வாழ்வ 
கேம்்படுத்தும்  
அன்புக் 
ேரு்ைக்ோன 
தியானம்!

வங்கிசார் 
கோசடிேள்:
தப்பிக்கும் 
வழிேள்!
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2. புதிர் பாதையின் 
வழி இதைா...

1.ஒவ்வாரு 9 கட்டஙகளிலும் 
(3X3) ஒவ்வாரு 
வடிவத்திலிருந்து ஒரு த�ாடியும் 
ஒரு காலி கட்டமும் இ்டம் 
்பறும். அைனடிபபத்டயில்... 

புதிர் வித்டகள்

2  பிப்ரவரி, 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.

உள்ளே...

10

22

23

26

34
அரசுப் பளளிகளளே  
்ேமபடுத்துவ்ே  
என் லட்சியம 
– நடிளக பிரணிோ
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அருள் திரு முனைவர் லூர்துசாமி க�ாஸ்கோ, ச.ச.
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அன்பு்டன்

ஆ.அமிர்ேராஜ் 
ஆசிரியர்

புததாண்டு தினதளதவயாட்டி நான்கு ொரதளதகளில் நைம் 
விொரிதது, சுருககமாக ொழ்தது கூறிவிட்டு திரும்பும் வநாககதவதாடு 
வநருஙகிய நண்பர ஒருெளர ெநதிதவதன். 

அெவராடு வநடுஙகாை உைவும் கூை. அநநகர அரசு தளைளம 
மருததுெமளனயில் பைரும் வதடிெரும் சிை தரமான மருததுெ 
நிபுணரகளில் இன்று அெரும் ஒருெர என உறுதியாக கூை முடியும். 
ெமீபததில் வகாவரானா வதாற்றின் வெகம் கணிெமாக 
குளைநதுவிட்ைதாக ஊைகஙகள் தரும் அன்ைாை வெயதிளய நான் 
அெரிைம் உற்ொகததுைன் குறிப்பிை வநரநதது. 

அெவரா ‘இளதவயல்ைாம் அப்படிவய எடுததுகவகாள்ைாதீரகள். 
வதளெயானால் கூட்டிச் வொல்ெதும், பிைகு குளைதது வொல்ெதும் 
இன்ளைய வபாககு. நீஙகள் எப்வபாதும் வபால் இநத அபாயகரமான 
வதாற்று குறிதது மிகவும் கெனமாக இருஙகள்” என ஆழ்நத 
ஆதஙகததுைன் அறிவுறுததினார. தடுப்பூசி ெநத பிைகும் கூை 
வநடுஙகாைம் தற்வபாளதய எச்ெரிகளகயுணரவொடு நைமாடினாவை 
இதவதாற்றிலிருநது விைகியிருகக முடியும் என்றும் அறிவுறுததினார. 
உண்ளமயாகவெ வதாற்றில் தைரவு என்பதால் ஊரைஙகில் 
தைரொ? தவிரகக முடியாத புைககாரணஙகைான ெமூக 
வபாருைாதார வநருககடிகைால், வதாற்று பற்றிய தினெரி 
கணககீட்டில் திடீர தைரொ?

இததளகய வகள்விகளை பின்வநர வதாளைககாட்சி 
நிகழச்சிகளின் உயிரநாடியான கூச்ெல் ஆயெரகஙகளின் 
அைெலுககு அரப்பணிதது விைைாம் என்வை வதான்றுகிைது. 
இப்படிவயல்ைாம் நழுவிைாமல் உைவன நாவமல்வைாரும் 
கெனததில் இருதத வெண்டிய வெவைாரு வகள்விவயான்று 
உள்ைது. அது வெறும் ஊரைஙகு தைரளெ பற்றியது மட்டுமல்ை, 
முடிவுறும் ஊரைஙகுகளையும் தாண்டி நம்மிவை வதாைரெல்ை 
வகாவிட்-19-ன் இப்பின்விளைவுகளைப் பற்றியது: மவனாரீதியான 
அகததைரவு மற்றும் மானசீகமான மானிை உைவுகளினிளைவய  
இநத இளைககாைததில் நுளழநதுவிட்ை வதாயவும், வதககமும். 
இெற்ளை பற்றி ஆழநது வயாசிகக வெண்டும். தற்காலிகமாக 
இப்வபாது வபணப்படுகின்ை ெமூக இளைவெளி, ஒரு தீரெற்ை 
தன்னை இளைவெளியாக இறுககமுற்று நம்மிளைவய நிரநதரமாகி 
குடிவயறி விைககூடிய அபாயம் வெகு வதாளைவில் இல்ளை.

ஆரம்ப கட்ை ஊரைஙகு காைததிவைவய பல்வெறு வபாருைாதார 
வநருககடிகவைாடு வெரநது, எண்ணற்ை குடும்பஙகளில் பைருககும் 
மன அழுததமும் கூடியது. வீட்டுககு வீடு என்றில்ைாவிட்ைாலும், 
பை குடும்பஙகளுககுள்வை வபண்களுககு எதிரான ென்முளையும் 
அதிகரிததது. இளெ பற்றிய விரிொன விொதம் வபாது 

ஊைகஙகளில் வதாைரநது இைம்வபறுெதில்ளை. அெற்ைால் 
வதாட்டும், வதாைாமலும் விைப்படும், மிக விளரவில் மைககப்பட்டு 
விடும் வெண்ைாத விஷயஙகைாகவெ இப்பிரச்சிளனகள் இன்றும் 
வதாைரகின்ைன. 

இப்பின்னணியில் தான் நல்ை இைககியம், குறிப்பாக சிைநத 
கவிளதகள், வபாது ஊைகஙகளின் ெழககமான மைதியிலிருநது 
நம்ளம மீண்வைடுதது மானிை இருததல் குறிதத பை ஆழ்நத 
கெளைகளை நம் மனககண் முன் வதாைரநது நிளைநிறுததுகின்ைன.

இவ்விதழில் இைம்வபறும், ‘தன்னநதனிளம’ என்கிை மராததிய 
வமாழி கவிளத இதற்வகாரு உதாரணம். ஊரைஙகு காை 
இறுககதளத ஒதத ஒருவித அழுததததிற்கு ஆைாகி, தமது வொநத 
வீட்டிற்குள்வைவய ஒவ்வொருெரும் மற்ைெரகளிைமிருநது தம்ளம 
தனிளமப்படுததிக வகாண்டு, அெரெர மூளையில் உளைநது 
வபாயும் ஒடுஙகியும் நிற்பளத இககவிளத மிக தநதிரமாக 
வொல்கிைது. ஒவ்வொரு மனிதரிலும் நைமானவதாரு மனமாற்ைதளத 
நயமாககவகாரி, அவதவெளை சுறுகவகன ஊசிவபால் பாயநதிைஙகி 
உள்ளுணரவில் ‘நாம் இனி நைமுை வெண்டும்’ என்கிை 
நல்ைதிரளெ ஒரு சிைநத கவிளத எப்படி ொதிககைாம் என்பதற்கு 
இககவிளத ஒரு முன்மாதிரி. 

ஒரு கவிளதயிவை எப்படி மானிை அெஸ்ளதகளை, அதுவும் 
அஙகதம் கைநத ‘மிளகப்படுததல்’ என்கிை ஓர இைககிய 
உததிளய மாததிரவம கவிளத முழுககவும் ளகயாண்டு, மிக எளிய 
பாணியில் அளனதளதயும் வொல்ைாமல் வொல்லிவிைைாம், 
புைம்பாமல் வொல்லிவிைைாம்; எப்படி நமது அன்ைாை சுயநைப் 
வபாகளக, அதன் நிமிததம் அநநியப்பட்டு வபாய நிற்கும் நம் 
மானிை இருப்ளப எள்ைாமல் எள்ளி அதளன எளிதில் 
வகள்விககுட்படுததிவிைைாம் என்பதற்கு இககவிளத நல்ைவதாரு 
எடுததுககாட்டு. 

உைற் பிணிகளுககு மருததுெரகளின் தடுப்பூசிகைால் 
வபருதவி என்ைால் ெமூகப் பிணிகளுககு உரகக வபொத உயர 
இைககியமும் நல்மருநது. ‘தன்னநதனிளம’ என்கிை இககவிளதயும் 
ஒருவித தடுப்பூசிதான். வீட்டிலும், நாட்டிலும் மானிை உைவுகள் 
மீண்டும் நைமளைய வெண்டும் என்பதற்கான ஊசி மருநளத 
தநதிரமாகவும் ைாெகமாகவும், இககவிளதளய பைமுளை 
ொசிதது, அளெவபாடும் எநதவொரு ொெகரின் உள்ளுணரவினுள் 
பாயச்ெெல்ை ஒரு தடுப்பூசி இது.

ேனநலத்திறகான ேருநோகும எழுத்து!

ஆசிரியர் பக்கம்
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இநதியாவில் 
காடுகள அழிப்பு!
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ேனிே ஊடுருவலுககாக  
அழிககப்பட்டை காட்டு நிலங்கள!  

(சதுர கி.மீ) 

இநதியாவில் 2015 முதல் 2019 ஜூன் 
ெளர வெட்டுெதற்கு ஒப்புதல் 

அளிககப்பட்ை மரஙகளின் எண்ணிகளக

94,98,516

ஆநதி்ரப பி்ரகதசம்

ொர்க்ேண்ட்

ஒடிசா

சட்டிஸ்ேர்

மோ்ராஷ்டி்ரா

1,446.46

1,180.6

1,009.858

972.11

776.3

2019-ல் ேனிே ஊடுருவலுககாகக காட்டு நிலங்களளே அதிகம  அழித்ே  
டைாப் 5 ோநிலங்கள! (ஜஹக்டைர்)

எேறகாகக காட்டு 
நிலங்கள  
அதிகம 

அழிககப்படுகின்்றன!

ொளைகள், மின்ொர 
இளணப்பு, ரயில் 
பாளத அளமகக, 

குழாயகள் 
அளமததல் 
53.66%

சுரஙகம்  
அளமகக 
27.4%

நீரப்பாெனத  
திட்ைததிற்கு
14.3%

நீரமின் 
நிளையம் 
0.84%

கனிமத தாதுகள்  
எடுகக
0.24%

அனல்மின் 
நிளையம் 
0.64%

மற்ைளெ
2.92%

Source: Rajya sabha, Analysis of forest Diversion in india, 2019.

ேனநலத்திறகான ேருநோகும எழுத்து!

ஜதாகுபபு: ஆக்ரான்
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இந்தியா த�ாழிற்துறையில் 
மிகவும் வளர்ந்து வந்�ப�ாதிலும் 
இன்றும் 57 ச�வீ� மககள் விவசாயம் 
சார்ந்� த�ாழில்களில்�ான் ஈடு�ட்டு 
வருகிைார்கள். இவவாறு �லபகாடி 
மககள் ஈடு�ட்டு வரும் த�ாழிலாக 
விவசாயம் இருககிைது. ஆனால், அது 
லா�கரமான ஒன்ைாக இல்றல. 
தமாத� உள்்ாட்டு உற்�ததியில் 
விவசாயததின் �ங்கு தவறும் 16 
ச �வீ�பம  உள்ளது .  இதுபவ 
ஆண்டுப�ாறும்  �ல்லாயிரக 
கண க க ான  விவ ச ா யி கறள 
�ற்தகாறலககுத தூண்டுகிைது. 
அண்றமயில் ்டத�ப�ட்ட ஒரு 
ஆய்வின்�டி 76 ச�வீ� விவசாயிகள் 
அதத�ாழிறல விட்டு தசன்று 
விடபவ விருப�ம் த�ரிவிததுள்ளனர்.

மிகப த�ரிய நிலப�ரபபு நீர் 
ஆ�ாரங்கள் ப�ான்ைறவ இருபபினும் 
இந்திய விவசாயம் இவவாறு சீரழிந்� 
நிறலயில் இருப��ற்கு மிகவும் 
அடிப�றடயான காரணம் அரசின் 
�வைான திட்டங்களும் நிர்வாகமுபம! 
நில உரிறம அறமபபு இன்தனாரு 
காரணம். இங்கு நிலமற்ை கூலி 
விவசாயிகளின் எண்ணிகறகபய 
அதிகம். நிலம் றவததிருககும் 
விவசாயிகளிலும் 5 ஏககருககும் 
குறைவாக நிலமுள்ளவர்கள்�ான் 
அதிகம்.

இந்தியாவில் சராசரியாக ஒரு 
விவசாயி மூன்று ஏககருககும் 
குறைவாகபவ றவததிருககிைார். 

அதமரிககா ப�ான்ை ் ாடுகளில் இது 
400 ஏககருககும் அதிகம். இ�னால் 
ஒரு �னி விவசாயின் இலா�ம் 
என்�து மிகவும் த�ரிய த�ாறகயாக 
இருகக சாததியமில்றல. பமலும், பிை 
துறைகபளாடு ஒபபிடுறகயில் 
விவசாய உற்�ததியின் இலா�ம் 
என்�து கணிசமான அளவு 
அதிகரிககவில்றல.

த்ஸபகப பகால்ட் காபபிததூள் 
ஒரு கிபலாவின் விறல 11,990 ரூ�ாய் 
அபமசானில் கழிவு ப�ாக இற� 7120 
ரூ�ாய்ககு வாங்கலாம். ஆனால், 
காபி �யிரிடும் விவசாயிடம் 
தகாறடககானலில் ஒரு கிபலா 
காபபிக தகாட்றட வாங்கப�டும் 
விறல என்ன த�ரியுமா? தவறும் 180 
ரூ � ா ய் .  அ ரி சி ற ய 
எ டு த து க தக ா ண் ட ா ல்  ஒ ரு 
குவிண்டால் அரிசி விறளவிகக 
ஆகும் த�ாறக இந்� ஆண்டு 1871 
ரூ�ாய் என பகாறவ பவளாண் 
கழகம் கூறியுள்ளது. �மிழக அரசு 
இந்� அரிசிறய தகாள்மு�ல் 
தசய்வ�ற்கு ரூ�ாய் 1958 என 
நிர்ணயிததுள்ளது. அ�ாவது அரசு 
விவசாயிடமிருந்து அரிசிறய 
தகாள்மு�ல் தசய்�ால் ஒரு 
குவிண்டாலுககு ரூ.87 லா�ம் 
கிறடககும். ஆனால் அறுவறட 
தசய்� த்ல்றல உடனடியாக விற்க 
முடியாமல் 600 – 700 ரூ�ாய் 
குறைவான �னியாரிடம்�ான் 
வி வ ச ா யி க ள்  வி ற் � ற ன 
தசய்துள்ளனர். இ�ற்கு முககிய 
காரணம் அரசு உரிய ப்ரததில் 

தகாள்மு�ல் தசய்யவில்றல . 
இ ர ண் ட ா வ � ா க  த ் ல் றல 
�ாதுகாப�ாக றவததிருந்து பின்னர் 
்ல்ல விறலககு விற்க விவசாயிகளிடம் 
பசமிபபு கிடங்குகள் கிறடயாது. மிக 
முககியமாக இந்� ஆண்டு அறுவறட 
ப்ரததில் த�ய்� மறழ காரணமாக 
த்ல் அழுகிப ப�ாய்விடக கூடிய 
சூழலில் அ�றன உடபன விற்ைாக 
பவண்டிய நிறல. இத�றகய 
காரணங்களால் விவசாயிகள் �ல 
ச ம ய ங் க ளி ல்  � ங் க ள் 
விறளத�ாருட்கறள ்ஷடததிற்கு 
விற்க பவண்டிய நிறல ஏற்�டுகின்ைது.

அண்றமயில் ஒரு விவசாயி 
�னது �ககாளிககு சரியான விற்�றன 
விறல கிறடககவில்றல என்��ற்காக 
விறளசசல் முழுவற�யும் சாறலயில் 
தகாட்டி அழித� புறகப�டங்கறள 
ஊடகங்களில் கண்டிருககக கூடும். 
�ான் �ாடு�ட்டு �ல மா�ங்களாக 
உறழததுப  �யிரிட்டு  வ ந் � 
விறளசசறல அடிமாட்டு விறலககு 
பகட்கும்ப�ாது வந்� பவ�றனயின் 
உசசம்�ான் அந்�ச தசயல் . 
்கர்புைங்களில் வாழ�வர்களுககு 
விவசாயிகளின் நிறல �ற்றி ஏதும் 
த�ரியா�வர்களுககு இற� ஒரு 
தசய்திப �டமாக வினாடிகளில் 
கடந்து விட முடியும். ஒரு விவசாயின் 
வாழகறகத துயரம் புரிவதில்றல.

எந்� ்ாட்டிலும் விவசாயம் 
என்�து உள்ளூர் உணவு ப�றவகறள 
நிறைபவற்றும் ஒன்ைாகபவ காலம் 
காலமாக இருந்து வந்துள்ளது. 

கேள்விக் குறியாகும் 
இந்திய விவசாயம்!

சு்ரஷ் பால்
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ஆனால், காலனிய ஆட்சிக காலததில் 
வி வ ச ா ய ம்  எ ன் � து 
ஆட்சியாளர்களுககு லா�ம் �ரும் 
த�ாழிலாக மாற்றியறமப�ட்டது. 
வியா�ாரதற� மட்டுபம கணககில் 
தகாண்ட �ணப �யிர்கள் அறிமுகப 
�டுத�ப�ட்டு விவசாயிகளுககு 
அ றி மு க ப � டு த � ப � ட் டு 
அப�யிர்கறள விறளவிககுமாறு 
அவர்கள் கட்டாயப�டுத�ப 
�ட்டனர். பமல்்ாடுகளில் விற்�றன 
தசய்வ�ற்கான விறளத�ாருட்கள் 
இந்தியாவில் �யிரிடப�ட்டன. 
காபபி, ரப�ர், �ருததி, ப�யிறல, 
கரும்பு என இவற்றை அடுககிக 
தகாண்பட ப�ாகலாம். உள்ளூர் 
உணவு உற்�ததிககான �யிர்கள் 
�விர்ககப�ட்டு அந்நிலங்களில் 
�ணப �யிர்கள் விறளவிககப�ட்டன.

பமலும் தவளி்ாட்டு விவசாய 
விறளத�ாருட்கறள ் ாம் வாங்கும் 
த�ாருட்டு தசயற்றக �ஞசங்களும் 
ப�ாற்றுவிககப�ட்டன. ்ம்றம 
ஆண்ட பிரிட்டிஷ அரசு �னது 
லா�தற� த�ருககிகதகாள்ள 
�ல்பவறு விவசாயததுறை மாற்ைங்கள் 
்மது �ாரம்�ரிய விவசாய முறைறய 
அடிபயாடு மாற்றியறமத�து.

சு � ந் தி ர ததி ற்குப  பி ைகும் 
இந்தியாவின் உணவு �ானிய உற்�ததி 
கணிசமாக இல்றல. �ற்ைாககுறைபய 
நிலவியது. �ற்ைாககுறைறயப ப�ாகக 
அதமரிககா ப�ான்ை ் ாடுகளிலிருந்து 
்ாம் பகாதுறமறய இைககுமதி 
தசய்திருககின்பைாம். மு�ல் இரண்டு 
ஐந்�ாண்டு திட்டங்களும் த�ாழில் 
வளர்சசிறயபய  கவனததில் 
தகாண்டது. விவசாயம் சற்று 
பின்னுககுத �ள்ளப�ட்டது.

அ�ன்பின் உணவு உற்�ததியில் 
�ன்னிறைவு காண திட்டங்கள் 
தீட்டப�ட்டன. ஆனால் அறவயும் 
த � ா ற ல ப ் ா க கு  � ா ர் றவ 
தகாண்டறவயாகபவா இந்திய 
விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகளின் 
் ல ற ன  அ டி ப � ற ட ய ா க 
தகாண்டறவயாகபவா இல்றல.

எழு�துகளில் �சுறமப புரட்சி 
இந்தியாவில் அறிமுகப�டுத�ப 
�ட்டது. வீரிய விற�கள் ரசாயன 
உரங்கள், ரசாயன பூசசி மருந்துகள் 
அடிப�றடயில் கட்டறமககப�ட்ட 
இந்� புரட்சி இந்தியாவின் உணவு 
உ ற் � த தி ற ய  � ன் ம ட ங் கு 
அதிகரித�து. ் ாம் உணவு உற்�ததியில் 

�ன்னிறைவு அறடந்�து மட்டுமின்றி 
தவளி்ாடுகளுககும் ஏற்றுமதி தசய்ய 
முடிந்�து.

ஆனால் �சுறமப புரட்சி என்�து 
சரியான விவசாய முறை அல்ல. 
அந்� முறை விவசாயம் மண்ணுககும் 
சுற்றுசசூழலுககும் அதிக �ாதிபற�க 
தகாடுககககூடியது .  பமலும் 
ஆண்டுககு ஆண்டு அதிகமான 
அளவில் உரங்கள், பூசசிகதகால்லி 
கறள �யன்�டுத� பவண்டிய 
ப�றவ தகாண்டது. எனபவ, 
அபபுரட்சியால் நீர்வளம் அதிகம் 
தகாண்ட �ஞசாப, ஹரியானா 
ப�ான்ை மாநிலங்கள் அதிக 
�யன்த�ற்ைன. அவற்றிலும் அதிக 
நிலம் தகாண்ட �ணககார விவசாயி 
கபள அதிகம் �யன்த�ற்ைனர்.

இன்று அந்�ப புரட்சியின் தீய 
விறளவுகறள ்ாம் அனு�விதது 
வருகின்பைாம். நிறலதது நிற்கும் 
விவசாய முறைககு தகாஞசம் 
தகாஞசமாக மாறி வருகின்பைாம். 
�ல இடங்களில் இயற்றக விவசாயம் 
ப�ான்ை குரல்கள் பகட்��ற்கு 
இது�ான் காரணம்.

விவசாயதற� த�ாறுத� அளவில் 
ப�றவயான நீர், நிலததிற்கான 
இடுத�ாருட்கள் விவசாயிககு 
�றடயில்லாமல் கிறடகக பவண்டும். 
விறளத�ாருட்கள் உடனடியாக 
விவசாயிடமிருந்து சரியான விறல 
தகாடுதது வாங்கப�ட பவண்டும். 
்ாடு முழுவதும் விறளத�ாருட்கள் 
�ரவலாக கிறடகக வழிவறக தசய்ய 
பவண்டும். இந்� விஷயங்கறள 
மனதில் தகாண்டு அரசு �ல 
திட்டங்கறளத தீட்டியுள்ளது.

அறணகள் கட்டு�ல் ,  நீ ர் 

ப ம ல ா ண் றம  மூ ல ம ா க 
விவசாயததிற்கான நீறர வழங்கு�றல 
அ ர சு  தி ட் ட ங் க ள்  மூ ல ம் 
தசயல்�டுதது�ல், ஏறழ மககளுககும் 
உணவுப த�ாருட்கள் �றடயின்றி 
கி ற ட க க  ப ர ஷ ன்  எ ன் று 
தசால்லப�டும் த�ாது விநிபயாக 
மு ற ை ற ய  உ ரு வ ா க கி 
தசயல்�டுதது�ல், விவசாயக கடன், 
இலவச மின்சாரம், �யிர் காபபீடு 
ப�ான்ை  திட்டங்கள் மூலம் 
விவசாயிகளுககு அரசு தகாடுப�து. 
விவசாய விறளத�ாருட்களுககு 
குறைந்��ட்ச தகாள்மு�ல் விறலறய 
நிர்ணயிப�து, அந்� விறலயில் 
அரபச ப்ரடியாக விவசாயிகளி 
டமிரு ந்து  விவ ச ா ய  விறள 
த�ாருட்கறள தக ாள்மு�ல் 
த ச ய் வ து ,  அ த தி ய ா வ சி ய 
த�ாருட்கறள வியா�ாரிகள் �துககி 
றவதது தசயற்றக �ட்டுப�ாடுகறள 
�விர்ககும் வறகயில் சட்டங்கறள 
இயற்று�ல் எனும் �ல வழிகளில் 
விவசாய ஆ�ரவு ் டவடிகறககறள 
எடுதது வருகின்ைது.

இறவ ப�ாதுமான�ாக இல்றல. 
பமலும் முறையாக அமல்�டுத�ப 
�டவும் இல்றல. த�ாழில்நுட்�ம் 
சார்ந்� வளர்சசிப �ாற�யில் ்ாம் 
�யணிப��ால் விவசாயபமா 
விவசாயிகபளா ்மது பிர�ான 
கவனமாக இல்றல.

எனபவ�ான் �ட்டினி சாவுகள், 
�ற்தகாறலகள் ,  கந்து வட்டி 
தகாடுறமகள், விவசாயிகளின் 
விறளத�ாருட்களுககு உரிய விறல 
கிறடககாறம, இறடத�ரகர்களின் 
தகாடுறம விவசாய உற்�ததி 
பிரசசறனகள் என �ல்பவறு 
சிககல்கள் த�ாடர்ந்து வருகின்ைன.
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இந்நிறலயில் அரசு எம்.எஸ. 
சுவாமி்ா�ன் �றலறமயில் ஒரு 
குழுறவ அறமதது விவசாயத 
துறைறய பமம்�டுததுவ�ற்கானத 
�ரிந்துறரகறள ஓர் அறிகறகயாக 
பகட்டது. அந்�க குழு விவசாயிகளின் 
குறைகறளக பகட்டறிந்து �னது 
�ரிந்துறரகறளக தகாடுததுள்ளது.

அந்� �ரிந்துறரகள் அமல் 
தசய்யப�டும் என விவசாயிகளுககு 
வாககுறுதி தகாடுத�து பமாடி அரசு. 
ஆனால் வழககம் ப�ால அது 
காற்றில் �ைகக விடப�ட்டது. 
உ�ாரணமாக சுவாமி்ா�ன் குழு 
�ரி ந்துறரயின்�டி உற்�ததி 
தசலவுடன் 50 ச�வீ�ம் அதிகம் 
பசர்ந்து அரசு தகாள்மு�ல் விறல 
நிர்ணயம் தசய்யப�ட பவண்டும். 
இந்� ஆண்டு ஒரு குவிண்டால் 
த்ல்லின் உற்�ததி தசலவு 1871 
ரூ�ாய். �ரிந்துறரப�டி தகாள்மு�ல் 
விறல 2807 ரூ�ாயாக இருந்திருகக 
பவண்டும். ஆனால், மததிய அரசு 
நிர்ணயிததுள்ள த�ாறக தவறும் 
1888 ரூ�ாய் மட்டுபம. �மிழக அரசு 
1958 என நிர்ணயிததுள்ளது. பகரளா 
மட்டுபம ரூ�ாய் 2 7 5 0  என 
நிர்ணயிததுள்ளது. பிை விவசாய 
த�ாருட்களுககும் தகாள்மு�ல் 
விறல சுவாமி்ா�ன் குழு �ரிந்துறர 
அடிப�றடயில் நிர்ணயிககப 
�டவில்றல.

்றடமுறையில்  அரச ால் 
விவசாய விறளத�ாருட்கள் 
அறனதற�யும் தகாள்மு�ல் தசய்ய 
முடியாது. எனபவ விவசாயிகள் 
�னியார்  வியா� ாரி களிடம் 
முன்�ணபமா கடபனா த�ற்று�ான் 
� ங் க ள்  வி வ ச ா ய த ற� 
்டததுகின்ைனர். �னியார் இந்� 
குறைந்��ட்ச விறலறயக கூட 
தகாடுதது வாங்குவதில்றல . 

இ�னால் விவசாயிகள் த�ரும் 
்ஷடம் அறடகின்ைனர்.

விவசாயதற� த்றிப�டுததும் 
சட்ட திட்டங்கள் �ரிந்துறரகள் 
இருககும்ப�ாப� விவசாயிகளின் 
நிறல இவவளவு பமாசமாக உள்ளது. 
இந்நிறலயில்�ான் மததிய அரசு 
தகாண்டு வந்துள்ள மூன்று விவசாய 
சட்டங்களும் விவசாயிகளுககு 
உள்ள குறைந்��ட்ச உரிறமகறளயும் 
�றிதது விடுவ�ாக  உள்ளது . 
இ�னால்�ான் �றல்கர் தடல்லியின் 
தகாடுங்குளிறரயும் த�ாருட் 
�டுத�ாமல் இரண்டு மா�ங்களுககு 
பமலாக இலட்சககணககான 
விவசாயிகள் இசசட்டங்களுககு 
எதிராக ப�ாராடி வருகின்ைனர்.

கடந்� வருடம் தசபடம்�ர் 
மா�ம் எந்� விவா�ங்களும் இன்றி 
தவறும் குரல் வாகதகடுபபின் மூலம் 
அவசர அவசரமாக இயற்ைப�ட்டன 
இந்� சட்டங்கள். இந்தியாவின் 
வி வ ச ா ய த  து ற ை ற ய ப ய 
மாற்றியறமககும் அந்� சட்டங்கள் 
என்தனன்ன:

1. விவசாயிகள் (அதிகாரமளித�ல் 
மற்றும் �ாதுகாபபு) விறல உததிரவா� 
ஒப�ந்�ம் மற்றும் விவசாய பசறவகள் 
சட்டம் 2020.

2 .  விவசாயிகளின் விறள 
த�ாருட்கள் வியா�ாரம் – வர்த�கம் 
( ப ம ம் � டு த து � ல்  ம ற் று ம் 
எளிறமப�டுதது�ல்) சட்டம் 2020

3. அததியாவசியப �ண்டங்கள் 
(திருத�ம்) சட்டம் 2020.

�டிககும்ப�ாது விவசாயிகளுககு 
ஆ�ரவானது ப�ால ப�ான்றும் இந்� 
சட்டங்கள் இந்திய விவசாயதற� 
த�ரும் கார்ப�பரட் நிறுவனங்களுககு 
முழுறமயாக திைந்து விடுகின்ைன. 
எப�டிதயனப �ார்பப�ாம்.

இந்தியாவில் கார்ப�பரட்கள் 

விவச ா ய  விறளநிலங் கறள 
வாங்குவ�ற்கு முன்பு கட்டுப�ாடுகள் 
இருந்�ன. ஆனால், இந்�ச சட்டம் 
அ ந் �  க ட் டு ப � ா டு க ற ள 
அகற்றியுள்ளது. ஆக, எந்� ஒரு 
கார்ப�பரட் நிறுவனமும் எவவளவு 
நிலதற� பவண்டுமானாலும் 
வாங்கிக தகாள்ளலாம்.

விவசாய த�ாருட்கறள �னியார் 
தகாள்மு�ல் தசய்வதில் முன்பு 
கட்டுப�ாடுகள் இருந்�ன. குறிப�ாக 
அததியாவசிய த�ாருட்கறள ஒரு 
அளவுககு பமல் வாங்கி பசமிதது 
றவகக முடியாது. ஆனால், புதிய 
சட்டம் அந்�க கட்டுப�ாடுகறள 
அகற்றிவிட்டது. எனபவ, எந்� 
கார்ப�பரட் நிறுவனமும் எந்� 
விவசாயப த�ாருறளயும் எவவளவு 
பவண்டுமானாலும் வாங்கி �துககி 
றவததுக தகாள்ளலாம்.

மததிய அரசு மற்றும் மாநில 
அ ர சு க ள்  2 2  வி வ ச ா ய ப 
த�ாருட்களுககு குறைந்��ட்ச 
ஆ�ார விற்�றன விறலறய 
நி ர் ண யி க கி ன் ை ன . 
அ�னடிப�றடயில் தகாள்மு�ல் 
தசய்கின்ைன .  இந்�ப  புதிய 
சட்டப�டி இந்� குறைந்��ட்ச 
தகாள்மு�ல் விறல இருககாது.

புதிய சட்டப�டி விவசாயியும் 
கார்ப�பரட் நிறுவனமும் ப்ரடியாக 
ஒப�ந்�ம் தசய்து தகாள்ளலாம். 
அதில் சிககல்கள் ஏற்�டின் 
ப்ரடியாக நீதிமன்ைம் தசல்ல 
முடியாது. அரசு இவவிவகாரங்களில் 
�றலயிடாது.

இ�ன் விறளவுகள் என்னவாக 
இருககும் என்�ற�ப �ார்பப�ாம். 
த�ரும்�ாலான தசழிப�ான 
விறளநிலங்கள் கார்ப�பரட்டுகள் 
வசம் தசல்லும். �ணப �யிர்களுககு 
மட்டுபம முன்னுரிறம தகாடுககப 
�டும். விற� இடுத�ாருட்கள் 

புதிய சட்டப்படி விவசாயியும் 
காரப்பரேட நிறுவனமும் 
ரேேடியாக ஒப்பந்தம் 
சசய்து சகாள்ளலாம். 

அதில் சிககல்கள ஏற்படின் 
ரேேடியாக நீதிமன்்றம் 
சசல்ல முடியாது. அேசு 
இவ்விவகாேஙகளில் 

்தலலயி்டாது.
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உ�கரணங்கள், உரம் , பூசசிக 
தகால்லிகள் எல்லாவற்றையுபம 
நிறுவனங்கபள �ந்து அ�ற்கான 
விறலறய வாங்கும் விறலயில் 
கழிததுக தகாள்வார்கள். எற�ப 
�யிரிட பவண்டும் என்�ற�யும் 
த க ாள்மு�ல்  விறலறயயும் 
கார்ப�பரட் நிறுவனங்கபள 
தீர்மானிககும்.

வழககுகறள விவசாயிகபள 
கார்ப�பரட்டுகளுககு எதிராக 
்டததிக தகாள்ள பவண்டும். இது 
்றடமுறை சாததியமற்ைது என்�து 
அறனவருககும் த�ரியும். எனபவ, 
அ�ற்கு �ணிந்து ப�ாய்�ான் 
ஆகபவண்டும்.

மிக பிரம்மாண்டமான பசமிபபு 
கிடங்குகறள ஏற்கனபவ அம்�ானி, 
அ�ானி குழுமங்கள் அறமதது 
விட்டன. கூடபவ ப�ாககுவரதது 
சா�னங்கறளயும் �யார் நிறலயில் 
றவததுள்ளன. எனபவ, விவசாய 
த�ாருட்கறள மிகக குறைந்� 
விறலககு வாங்கி �ங்கள் பசமிபபுக 
கிடங்குகளில் �துககி றவததுக 
தகாள்வ�ன் மூலம் தசயற்றக 
�ட்டுப�ாடுகறள ஏற்�டுததி அதிக 
விறலககு விற்க முடியும். உள்ளூர் 
வியா�ாரிகள் இற�ச தசய்வற�த 
�டுககத�ான் அததியாவசிய �ண்ட 
சட்டதற� அரசு 1950களில் தகாண்டு 
வந்�து நிறனவிருககலாம்.

அரசு தகாள்மு�லில் இைங்காது 
எனும்ப�ாது அது கார்ப�பரட் 
நிறுவனங்களிடமிருந்து அதிக விறல 
தகாடுதது வாங்கி குறைந்� விறலயில் 
பரஷன் கறடகளில் விற்க பவண்டும். 
இ�னால் அரசுககு த�ரும் நிதிசசுறம 
ஏற்�டும். எனபவ �டிப�டியாக 
பரஷன் கறடகள் இல்லாமல் 
ஆகிவிடும்.

அதுப�ால விவசாயதற� 

ப ் ர டி ய ா க  க ா ர் ப � ப ர ட் 
நிறுவனங்கபள பமற்�ார்றவயிடு 
வ�ால் அரசின் ஆ�ரவுகளான 
கடன்கள், மானியங்கள், இலவச 
மின்சாரம், �யிர் காபபீடு ப�ான்ை 
த�ாறுபபுகளிலிருந்து அரசு கழன்று 
தகாள்ளும்.

இந்� மூன்று சட்டங்களும் 
திரும்�ப த�ைப�டாவிட்டால் ் ாடு 
சந்திககபப�ாகும் இன்னல்கள் மிகக 
தகாடூரமானறவ. இது �ல பகாடி 
விவசாயிகறள பமலும் ஏழறமககுள் 
�ள்ளிவிடும். அல்லது விவசாயத 
த � ா ழி லி ல்  இ ரு ந் து 
அபபுைப�டுததிவிடும். �ற்ப�ாதுள்ள 
இந்தியாவின் உணவு �ன்னிறைவு 
என்�து இல்லாமல் ப�ாய்விடும். 
சமூக ரீதியான உணவு �ாதுகாபபு 
என்�து பகள்விக குறியாகிவிடும்.

இ � ன ா ல் � ா ன்  இ ந் � ச 
சட்டங்கறள எதிர்தது இந்தியாவின் 
வரலாற்றிபலபய இல்லா� அளவு 
�ஞசாப ,  ஹரியானா மாநில 
விவசாயிகள் மிகக கடுறமயாக 
ப�ாராடி வருகிைார்கள். பிை மாநில 
விவசாயிகளும் அ�ற்கு முழுறமயான 
ஆ�ரவு தகாடுககிைார்கள். இந்� இரு 
மாநில விவசாயிகள் கடுறமயாக 
இறடவிடாமல் ப�ாராடுவ�ற்குக 
காரணம் ்ாட்டிபலபய அதிக 
அளவில்  இம்ம ாநிலங்களில் 
இருந்து�ான் அரசு பகாதுறமறய 
தகாள்மு�ல் தசய்கின்ைது. இந்�ப 
புதிய சட்டங்களால் அதிகம் 
� ா தி க க ப � ட ப  ப � ா வ து 
அவர்கள்�ான்.

க ா ர் ப � ப ரட்டு கள்  �ரும் 
�ணததில் அதிக வசதிகறளயும் 
ப � ர் � ல்  த வ ற் றி க ற ள யு ம் 
அனு�விததுக தகாண்டிருககும் 
பமாடி அரசு விவசாயிகளின் குரறல 
பகட்��ாக இல்றல.

இ ந் � ச  ச ட் ட ங் க ள ா ல் 
விவசாயிகள் அதிக விறலககு 
த�ாருட்கறள விற்க முடியும். 
்ாட்டில் எங்குபவண்டுமானாலும் 
த�ாருட்கறள விற்க முடியும். 
யாருககு பவண்டுமானாலும் விற்க 
முடியும் என்தைல்லாம் அரசு 
த ச ா ல் லு ம்  வ ா � ங் க ள் 
ப�ாலியானறவ. ்றடமுறை 
ச ா த தி ய ம ற் ை ற வ  எ ன் � து 
எ ல் பல ா ரு க கு ம்  த � ரி ந் ப� 
இருககின்ைது.

இற�விடவும் முககியமாக 
பமாடி அரசு �டிப�டியாக மாநில 
உ ரி ற ம க ளி ல்  ற க ற வ த து 
அறனதற�யும் மததிய அரசின் 
கட்டுப�ாட்டில் தகாண்டுவர 
நிறனககின்ைது. இன்று விவசாயம் 
ம ா நிலங் களின்  �ட்டியலில் 
இருககின்ைது. ஆனால் இந்�ப புதிய 
சட்டங்கள் மூலம் மாநிலங்களின் 
உரிறம  �றி ப � ாகும்  நிறல 
ஏற்�ட்டுள்ளது. எனபவ�ான், 
ஏற்கனபவ �ஞசாப, ஹரியானா, 
பகரளா ப�ான்ை மாநிலங்கள் 
இச சட்டங்களுககு  எதி ர ா க 
தீர்மானங்கறள இயற்றியுள்ளன.

இ ந் � ப  பு தி ய  வி வ ச ா ய 
சட்டங்களுககு எதிரான குரல் 
என்�து தவறுமபன விவசாயிகளுக 
கானது மட்டுமல்ல, ஒட்டுதமாத� 
இ ந் தி ய  ம க க ளு க க ா ன து . 
கார்ப�பரட்டுகளுககும் இந்திய 
விவசாயிகளுககுமான ப�ாரில் யார் 
இறுதியில் தவல்லப ப�ாகிைார்கள் 
என்�ற� ப�ாராட்டங்களின் 
வலிறமபய முடிவு தசய்யும்.

இன்று விவசாயம் 
மாநிலஙகளின் 
்படடியலில் 

இருககின்்றது. 
ஆனால் இந்தப 
புதிய சட்டஙகள 

மூலம் 
மாநிலஙகளின் 

உரிலம ்பறிர்பாகும் 
நிலல ஏற்படடுள்ளது.
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`இநதியாவின் அதிவெக நீச்ெல் வீராஙகளன' என்ை பட்ைதளதப் வபற்ைெர, நடிகர 
தளைொெல் விஜயயின் மகள் வஜயவீணா. வபரும்பாலும் நடிகரகளின் ொரிசுகள், 
நடிப்புத துளையிவைவய கால்பதிகக ஆளெப்படுொரகள். ஆனால், வஜயவீணா 
அப்படியல்ை. தன்னுளைய இரண்ைளர ெயதிலிருநது, நீச்ெல் தான்  மூச்சு என்று 
இயஙகுகிைார. 22 ெயதாகும் வஜயவீணா, தன்னுளைய 20 ெருை அனுபெததில், கைநது 
ெநத ெொல்கள் குறிதது, நம்வமாடு இஙவக பகிரநதுவகாள்கிைார.

 நீங்கள இநேத் துள்றககுள வநே சுவாரஸ்ய பயணத்ளேப் பறறி ஜசால்லுங்கள!

எங்க அப�ாறவ த�ாறுத�வறர, அவருககு அவருறடய 
குழந்ற�கள், ஏ�ாவது ஒரு விறளயாட்டில் முழு ஈடு�ாட்படாட 
இருககணும். காரணம், விறளயாட்டு�ான் மனற�யும் உடறலயும் 
ஆபராககியமா றவததுகதகாள்ள உ�வும்னு அவர் ் ம்புகிைார். அது 

எந்� விறளயாட்டாகவும் இருககலாம். 
அப�டி அப�ாபவாட உந்து�லின் ப�ரில், 
ஆரம்�ததுல விறளயாட்டுல கவனம் 
த ச லு த �  ஆ ர ம் பி த ப� ன் .  பி ை 
விறளயாட்டுகள், �யிற்சிகறள விடவும், 
நீசசல் என்னுறடய த�ரிய ஆர்வம். 
அ�னால, இற�பய முழு முயற்சிபயாட 
�ண்ண ஆரம்பிதப�ன்.

நீசசல் மீ�ான என்பனாட ஆர்வம் �ற்றி 
தசால்லனும்னா, என்பனாட இரண்டறர 
வயசுல, பவடிகறக �ார்ககிைதுககாக நீசசல் 
குளததுககு கூட்டிட்டு ப�ானபப�ா, ் ான் 
துள்ளி குதிசபசனாம். அந்� ஆர்வதற�ப 
�ார்த� என் குடும்�ததினர், அபப�ா 
இ ரு ந் ப�  � யி ற் சி  த க ா டு க க 
ஆரம்பிசசுட்டாங்க. அபப�ா இருந்து, 
இபப�ா வறர என்பனாட எதிர்நீசசல் 
எதுககாகவும் நிற்கறல. �திதனாரு 
வய�ாகும்ப�ாது, ப�சிய அளவிலான 
ப � ா ட் டி க ளி ல்  � ங் பக ற் பை ன் . 
அதுககுபபிைகு�ான், முழுவீசசில் இந்� 
துறைககுள் தசயல்�ட ஆரம்பிதப�ன்.

 ஜபாதுவாக, குழநளேகள விளளேயாட்டு வீரர் 
ஆவளே ஜபற்்றார் ஆேரிககோட்டைார்கள! படிப்பா 
விளளேயாட்டைா என்்றால் படிப்புோன் அவர்களேது 
்ேர்வு. உங்கள வீட்டில் உங்களளே எப்படி 
ஊககப்படுத்துகி்றார்கள என்று ஜசான்னால், அது 
ேற்ற ஜபற்்றார்களுககும ஊககேளிககும!

எங்க வீட்டில, த�ாடககததிலிருந்ப� 
த�ற்பைார் ஆ�ரவு எனககு முழுறமயா 
இருந்�து. குறிப�ாக , என் அப�ா . 
குணச சி த தி ர  ் டி க ர ா க த  � ான் 
எல்பலாருககும் அவறரத த�ரியும். ஆனா, 
அவர் அடிப�றடயில் ஒரு ப�ர்ந்� 
ஜிம்னாஸட் .  ஜிம்னாஸடிங்கிற்கு 
ப்தரதிரான பவதைாரு துறையில், 

வி்ையாட்டை ்பள்ளிேள்  
ஆதரிக்ே கவண்டும் 

- ்�யவீணா
ஆ்ரான்
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�ர�ரப�ா இருந்�பப�ா கூட அப�ா 
எந்� சூழலிலும்  �ன்பனாட உடறல 
க ட் டு க பக ா ப � ா  ற வ த து க 
தகாள்வதில் முழுறமயா கவனம் 
தசலுததினார் .  எங்களிடமும் 
அற�த�ான் எதிர்ப�ார்த�ார். 
அ�னாபலபய, எந்� இடததுலயும், 
விறளயாட்டு�ான் எங்களுககான 
எதிர்ககாலமா இருககணும்னு 
நிர்�ந்திககவும் இல்றல. ஒருபவறள 
வருங்காலததுல எங்களுககு பவை 
துறை மீது ஆறச வந்�ால், ்ாங்க 
அ�ற்குள் தசன்று அதில் சாதிககலாம் 
என்�து�ான் அப�ா தசால்லும் 
அறிவுறர .  எனககு ,  இ ந் � த 
துறையிபலபய ்ாம தசல்லலாம்னு 
ப�ாணிய�ால, அப�ா அம்மாகிட்ட 
அற� தசான்பனன். அவங்களும் 
சந்ப�ாஷமா ஏததுககிட்டாங்க.

ஆனா, தசாந்�ககாரங்க, குடும்� 
்ண்�ர்கள் எல்லாம் ஒரு கட்டததுல 
`த�ாம்�ள புள்றளககு எதுககு 
நீசசதலல்லாம்?’னு தசால்லி, நிைம் 
கு ற ை ஞ சி டு ம் ,  உ ட ல் ் ல ம் 
�ாதிககப�டலாம், உறட சார்ந்� 
சமரசங்கள் நிறைய  தசய்ய 
பவண்டியிருககும்னு தசான்னாங்க. 
அவங்களுகதகல்லாம் என்பனாட 
�திறல, என்னுறடய த�ாடர் 
தவற்றி வழியா தசான்பனன். 
அ ப பு ை ம் ,  அ வ ங் க ப ள 
அறமதியாகிட்டாங்க!

 நீங்கள சமீபத்தில் வாங்கிய விருது 
என்ன? அடுத்து எநே ்பாட்டிககு ேயாராகிக 
ஜகாண்டு இருககிறீர்கள?

2019 இறுதியில், த�ன் ஆசிய 
விறளயாட்டுகளில் தவள்ளி 
��ககமும், ஆசிய விறளயாட்டு 
ப�ாட்டியில் தவண்கலப ��ககமும் 
வாங்கிபனன். தகாபரானா அசசம் 
க ா ரணமாக ,  ப ம ற்தக ாண்ட 
ப�ாட்டிகள் எதுவும் இபப�ாற�ககு 
திட்டமிடப �டறல .  சூ ழ ல் 
சரியாகும்ப�ாது�ான் அது�ததி 
பயாசிககணும். இபப�ாற�ககு, 
�டிபபுல கவனம் தசலுததுபைன். 
இந்� வருஷம்�ான், ஸப�ார்ட்ஸ 
அண்ட் எக்ஸர்றசஸ சயின்ஸ 
பிரிவுல, என்பனாட இளநிறல 
� டி பற�  முடி ச சி ரு க பகன் . 
�டிபப�ாட பசர்தது, நீசசல் �ற்றிய 

நுணுககங்கள் மீ�ான என்பனாட 
ப�டறல ப்ாககி �யணிககிபைன்.

 ் ப ா ட் டி களுககாக  நிள்றய 
நாடுகளுககு பயணம ஜசய்திருககிறீர்கள. 
அதில் உங்கள ேனதிறகு ஜநருககோன 
ஜவளிநாட்டு விளளேயாட்டு சுறறுப் பயணம 
எது? எநே ்பாட்டியின் ஜவறறி உங்களளே 
மிகவும ேகிழ்ச்சிப்படுத்தியது?

என்பனாட 11 வயதில், ் ான் ஒரு 
ப�சிய அளவிலான ப�ாட்டியில் 
�ங்பகற்றிருந்ப�ன். வயது வாரியா, 
அதில் �ங்பகற்ை சின்ன குழந்ற� 
்ான்�ான். அப�ப்ரம், அந்� 
நிகழவுல, சின்ன வயதில் அதிக 
தமடல் அடித� வீரரும் ்ான்�ான். 
நி கழபவாட த� ாடககததுல 
அங்கிருந்�வங்க என்றன �ார்த� 
�ார்றவககும், தமடல் அடிசச பிைகு 
அவங்க �ார்த� �ார்றவககும் 
நிறைய விததியாசம் இருந்�து. அந்� 
நிகழவு�ான், ̀̀நீசசல்�ான் எனககான 
துறை’’னு ் ானும், அப�ா அம்மாவும் 
தீர்மானமா முடிதவடுகக முககிய 
காரணமா அறமந்�து. அ�னால, 
எனககு ஏற்�ட்ட ் ல்ல அனு�வம்னு 
அற�த�ான் ் ான் தசால்பவன்.

 ஜபாதுவாக ேன அளேதிககாக 
நீச்சல் பயிறசி ் ேறஜகாளவது ஜபாதுவான 
வழககம. ஆனால், உங்களுககு நீச்சல்ோன் 
வாழ்களக்ய ! அப்படிஜயனில், ேன 
அளேதிககு நீங்கள ் ேடும வழி என்ன?

எனககு நீசசல்�ான் எல்லாபம. 
பகா�பமா, ்ஷடபமா, தவற்றிபயா, 
ப�ால்விபயா... எதுவானாலும் நீசசல் 
குளததில் இைங்கிடுபவன். த�ாதுவா 
நீசசலடிககும்ப�ாது, ்ம்முறடய 
உடலில்  இருந்து சந்ப�ாஷததுககான 
ஹார்பமான்ஸ அதிகம் சுரககும். 
அ�னாபலா என்னபவா, ஒவதவாரு 
முறை நீசசல் குளததிலிருந்து 
தவளியில வரும்ப�ாதும், என் 
மனசுககுள்ள சந்ப�ாஷம் மட்டுபம 
நிறைஞசிருககும்.

 அப்பா நடிகர் எனும ்பாது 
உங்களுககும சினிோ, சின்னத்திள்றககான 
அளழப்பு வநதிருககு்ே...

ஒரு பவறல தசஞசாலும், அற� 
சரியாவும், கவனம் சி�ைாமலும் 
தசய்ய பவண்டும் என்�து�ான் 
என்பனாட தகாள்றக. அ�னால, 
நீசசலுககு மட்டுபம முன்னுரிறம!

 உங்களுளடைய லட்சியம என்ன? நீச்சல் 
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துள்றயில் ,  என்ன ே ாதிரி ய ான 
சாேளனகளளே நீங்க நிகழ்த்ேணுமனு 
நிளனககிறீங்க?

நீசசல் துறையில், உலகம் முழுகக, 
ஒவதவாரு முறை தசய்யப�டும் 
தரககார்டு பிபரகறகயும், ்ான் 
முறியடிககணும், எனககு அடுதது 
வரு�வர்களுககு , ் ான் ஒரு இலககு 
�யிற்சி அறமசசுக தகாடுககனும் 
என்�து�ான், என்பனாட  லட்சியம்!

 நமே நாட்டில் விளளேயாட்டு துள்ற, 
நீச்சல் துள்றயின் நிளலளே எப்படி 
இருககி்றது? அரசிடைம இருநது உேவிகள, 
ஸ்பான்சர் எல்லாம சரியாக கிளடைககி்றோ?

எனககு �னிப�ட்ட முறையில 
எந்�தவாரு குறையும் இல்றல. 
�மிழ்ாடு அரசு ,  என்பனாட 
ஸ�ான்சர்ஷிபற�, ்ல்ல�டியாபவ 
�ார்ததுகிட்டாங்க. இந்திய அளவுல 
நீசசல் துறையின் நிறலறமறய 
�ார்த�ால், இங்க நீசசலுககான 
�யிற்சி த�ாடங்கி இறுதிப�ாட்டி 
வறர நிறைய விஷயங்கறள 
அறிவுபபூர்வமா, அறிவியல்பூர்வமா 
�ார்ககும் திைன் தராம்�பவ குறைவா 
இருககு. அ�னால, பிை ் ாடுகபளாட 

ஒபபிடும்ப�ாது, ்ாம தகாஞசம் 
பின்�ங்கியிருகபகாம். அறிவியல் 
ரீதியா பகாசசிங், பராகடிஸ எல்லாம் 
�ரப�ட்டால் ,  இந்தியா பிை 
்ாடுகறளவிட தராம்� முன்பனறிய 
நிறலயில் இருககும் .  ஏன்னா 
இந்தியாவில் இறளஞர்கள் அதிகம். 
அவர்கறள ஊககப�டுததி முறையா 
�யிற்சி தகாடுத�ா ்ம்மளால 
மு�லிடதற� இடதற� பிடிகக 
முடியும்.

 இநே துள்றககு வர நிளனககும 
குழநளேகளுககு அவர்களின் ஜபற்்றார் - 
பளளிகளின் ேரப்பில் இருநது என்ன 
ோதிரியான ஆேரவுகள ் ேளவ,?

த�ற்பைார் - ஆசிரியர் ஆ�ரவு 
இல்லா��ால நீசசல் பமல் கா�ல் 
தகாண்ட �லருறடய கனவுகள், 
சி�றிபப�ானற� ்ான் ப்ரடியாக 
� ா ர் த தி ரு க பக ன் .  இ னி யு ம் 
அப�டிதயாரு நிறல ஏற்�டாமல் 
இருகக, இவர்கள் இருவருறடய 
ஆ�ரவும், ்ம் அடுத� �றலமுறை 
கு ழ ந் ற� க ளு க கு  கி ற ட க க 
பவண்டியது தராம்�பவ முககியம். 
த�ற்பைார் �ரபபில், மனரீதியான 
ஆ� ரவு  ப �றவ .  �ள்ளிகள் 

�ரபபிலிருந்து, கல்வி ரீதியான 
ஆ�ரவுகள் அதிகம் ப�றவ. என்கூட 
�யணித� நிறைய ்ண்�ர்கள், 
அவங்க ஸகூல்ல, அவங்கறள 
ஈ த வ ண் ட் டு க கு  அ னு ப � 
முடியலன்னு தசான்ன�ால , 
பமற்தகாண்டு நீசசலுகபக வராம 
இருந்திருககாங்க. அந்�வறகயில 
த�ற்பைாறரவிடவும், �ள்ளிகள் 
�ரும் ஆ�ரவு தராம்� அவசியம்.

 சமீபத்திய ேரவுப் படி, இநதியாவில் 
நீச்சல் துள்றயில் எநே ோநிலம 
முேலிடைத்தில் இருககி்றது? அேறகு என்ன 
காரணம?

மகாரஷட்ரா - கர்்ாடகா�ான். 
இந்�ப �குதிகளில், இயல்�ாபவ 
குளிர் தகாஞசம் அதிகமா இருககும். 
அங்க நீசசல் �யிற்சி �ண்ணும்ப�ாது, 
உடல் தவப�நிறலககு ஏற்ைார் 
ப�ால ஒருகட்டததுல மாறிடும். இந்� 
ம ா ற் ை ம் ,  ப � ா ட் டி க ளி ல் 
�ங்பகற்கும்ப�ாது தராம்� உ�வியா 
இருககும். தசன்றன ப�ான்ை 
தவப�மயமான இடததில் �யிற்சி 
எடுககுை எங்களுககும், த�ங்களூரு 
ப�ான்ை �குதியிலிருந்து வரும் 
மாணவர்களுககும், த�ரியளவில் 
ப�ாட்டிகளில் விததியாசம் இருககும். 
அவங் க  சி ல  �ன்றம களில் 
எங்கறளவிட சற்பை முன்பனாககி 
இருப� ாங்க .  இ� ற்கு  பவறு 
க ா ர ண ங் க ள்  இ ரு க க ல ா ம் 
என்ைாலும்கூட, முககிய காரணமாக 
்ான் நிறனப�து, அவங்க �யிற்சி 
தசய்யும் இடமும், அங்கிருககும் 
�ருவநிறலயும்.

 உங்களின் ் ரால் ோடைல் யார்?

உலக அளவிலான வீரர்களில், 
றமகபகல் ஃத�ல்பஸ (Michael Phelps) 
என்பனாட பரால் மாடல். இந்திய 
அளவில், ரீஷா மிஷரா (Richa Mishra).. 
இவங்க இரண்டு ப�ரும்�ான், 
எப�வும் என்பனாட உந்துசகதி.

 நீச்சல் பயிறசியின் ்பாது உங்களுககு 
ஏறபட்டை ஒரு நல்ல அனுபவம - ஒரு 
்ோசோன அனுபவம!

பகலியா தசால்லணும்னா, ் ான் 
தவற்றி த�ற்ை எல்லா ப�ாட்டிகளும், 
என்பனாட ் ல்ல அனு�வம் - ் ான் 
��ககம் வாங்காம தவளிபயறின 
எல்லா ப�ாட்டிகளும், என்னுறடய 
பமாசமான அனு�வம்!
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தன்னந்தனி்ே
ேங்்கஷ் நாராயணராவ் க்ல

(மராததிய வமாழி கவிளத)

ஆஙகிைம் ெழி தமிழில்:

ஆ.அமிர்ேராஜ்

வீட்டில் அென்
தனிவய தஙகியுள்ைான்.
அவத வீட்டில் தான் குடியிருககிைாரகள் 
அெனது மளனவியும், பிள்ளைகளும்.
அப்வபாது கூை 
வீட்டில் அென்
தன்னநதனியாக இருககிைான்.

மளனவிககுள்ைது
அவ்வீட்டிற்குள்வைவய ஒரு வீடு.
அெள் அவ்வீட்டில் தனியாக 
தஙகியுள்ைாள் 
அெனுவம  வீட்டில்
தன்னநதனியாக இருககிைான். 

பிள்ளைகளுககும் கூை ஒரு வீடுள்ைது
அவ்வீட்டிற்குள்வைவய.
அெரகள் அவ்வீட்டில் தனிவய 
தஙகியுள்ைனர. 
அென் அப்வபாதும் 
தன்னநதனிவய இருககிைான் 
தன் வொநத வீட்டில். 

தனிளமககும் இருககிைது 
அவ்வீட்டிற்குள்வைவய ஒரு வீடு.
அவ்வீட்டிவைவய தனிளமயும் 
தனியாகவெ தஙகியுள்ைது. 
எப்வபாதும் அென் 
வீட்டிவை தன்னநதனியாக 
இருககிைான்.

அவ்வீட்டிற்குள்  உள்ை வீடுவம 
தனியாக உள்ைது. 
ஒரு வீட்ளை முற்றும் ஆககிரமிததுள்ைது 
ஒரு வீடு. 
இரவெல்ைாம் தன்னநதனியாக 
அவ்வீட்டிலிருககிைான் அென். 

வீட்டில் அென் 
தனியாக தஙகியுள்ைான்.
அெனது மளனவியும்,  பிள்ளைகளுவம
தனியாக தஙகியுள்ைனர.
தனிளமயுவம அவ்வீட்டில் 
தனியாக தஙகியுள்ைது. 

அவ்வீட்டில் 
அெனும் தான் தனியாக 
தஙகியுள்ைான்.
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 சிறுகளே

அம்ோவுக்கு 
ேடடும்

பிரபஞசன்

நாலறரககு அலாரம் றவததுவிட்டுப 
�டுத�வள் சாந்�ா .  அலாரம் அ�ன் 
கடறமறய ஒழுங்காகச தசய்�து. எழுந்து 
அற� நிறுததினாள். முகம் கழுவிக தகாண்டு 
மீண்டாள். சிதது எழுந்து �டுகறகயில் 
அமர்ந்திருந்�ான்.

``அம்மா, எனககுத தூககம் வரறல’’ 
என்ைான் சிதது. அபப�ாது�ான் �றித� 
தவள்றளத �ாமறர ப�ால இருந்�து, அந்�க 
குழந்ற�யின் கண்கள்.

``என்னது, தூககம் வரல்றலயா?’’

``உம்.’’

` ` மணி ் ாலறர� ாபன ஆகிைது . 
குழந்ற�கள் அ�ற்குள் எழுந்துதகாள்ளக 
கூடாது. இன்னும் தகாஞச ப்ரம் தூங்கு. 
அபபுைமா எழுப�பைன்.’’

` ` நீ  மட்டும்  இத�றன மணிககு 
எழுந்திருககலாமா?’’

சாந்�ா சிரித�ாள்.

``்ான் த�ரியவள்.’’

சிதது எழுந்து, அவள் �ககததில் த்ருககிக 
தகாண்டு நின்ைான். சாந்�ாவின் இடுபபுககு 
அவன் வளர்ந்திருந்�ான். அவன் எவவளவு 
வளர்ந்துவிட்டான்!

` ` ்ானும்�ான் வளர்ந்துவிட்படன். 
்ானும்�ான் த�ரியவன்.’’

சாந்�ாவுககுச சிரிபபு வந்�து. உரககச 
சிரிககக கூடாது. பசகர், அயர்ந்து உைங்கிக 
தகாண்டு இருந்�ான். சாந்�ா கள்ளககுரலில் 
சிததுவுககு மட்டும் பகட்கும்வி�மாகச 
தசான்னாள்.

``லூட்டி �ண்ணாப�. அப�ா தூங்கைாங்க. 
ப�சாபம, �டுததுத தூங்கு.’’

``எனககுத தூககம் வரறலபய அம்மா.’’

``கண்றண மூடிகபகா, தூககம் வரும்.’’

``கண்றண மூடிககிட்டா, இருட்டு�ான் 
வருது.’’

இனிபமலும் ப�சிகதகாண்டு நிற்கக 
கூடாது என்று ப�ான்றியது சாந்�ாவுககு. 
அவளுககு நிறைய பவறல இருந்�து. 
் ா த ள ல் ல ா ம்  ஒ ழி ய ா �  ப வ ற ல . 
அதிகாறலயில் வீட்டு வாசலில் �ண்ணீர் 
த�ளிப�து, த�ருககூட்டுவதில் இருந்து 
அவள் ஒரு ் ாள் வாழகறக த�ாடங்குவ�ாக 
இருந்�து.

சிதது , அம்மா நீர் த�ளிப�ற�ப 
�ார்ததுகதகாண்டு நின்ைான். த�ரு , 
கன்னங்கபரல் என்று இருண்டு கிடந்�து. 
�யமாகக கூட இருந்�து. அம்மா கூட 
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 ̀ `க்டன் வாஙகும்்படியா, இந்த மாசமும் வச்சு்டார்த. இதுககாக ோன் எவ்வ்ளவு 
கஷ்டப்ப்ட ரவண்டி இருககு ச்தரியுமா? வீடடுல, ரவலலரய இல்லாம, ̀ஹாய்யா’ 

உடகாரநதிருககி்ற உனககு அச்தல்லாம் ச்தரியாது.’’

இல்றலதயன்ைால், சிதது அங்பக 
நின்று இருககமாட்டான். நிசசயமாக 
அங்கு ப�ய் இல்லாமல் இருககாது. 
இருட்டு என்ைால் ப�ய். ̀�ரட் �ரட்’ 
என்று அம்மா த�ருப த�றுககுவற�, 
சப�ம் ரூ�மாகக பகட்டுக தகாண்டு 
நின்றிருந்�ான். த�ருககி முடிதது, 
பகாலம் ப�ாடத த�ாடங்கினாள் 
சாந்�ா.

``அம்மா, ப�ர்கபகாலம் ப�ாடு.’’

``ஐபயா... அத�ல்லாம் முடியாது 
அதுககுள்பள  விடிஞசிடும் ’ ’ 
சின்ன�ாக ,  ஒரு பூகபகாலம் 
ப�ாட்டாள், சாந்�ா. அவசரம், 
அவள் றககளுககு அசா�ாரணமான 
பவகதற�க தகாடுத�து. பகாலம் 
ப� ாட்டு  உள்பள  வ ந் �வள் , 
அடுபற�ப �ற்ை றவததுப �ால் 
காய்சசி, காபிககு ஆயத�மானாள். 
சிததுவுககுப �ால். மற்ைவர்களுககுக 
காபி.

காபிக கறட முடிந்�தும் , 

சறமயல். காறலப �லகாரம், 
இட்லி. இட்லி என்ைால் சும்மாவா? 
மல்லிறகப  பூவ ாய்  இருக க 
பவண்டும், பசகருககு. அற�ச சுற்றி, 
மூ ட் றட  மூ ட் றட ய ா க க 
குறைந்��ட்சம் இரண்டு வறக 
சட்னிகளாவது பவணும். ப�ங்காய் 
கட்டாயம், மற்ை�டி கறிபவபபிறல, 
தவங்காயம், காரம் என்று ஒரு 
்ாறளககு ஒரு சட்னி, இதில்லாமல் 
மிளகாய்ப த�ாடி எண்தணய், 
நிரந்�ரமாக றடனிங் படபிளின் 
பமல் இருந்�ாக பவண்டும்.

இட்லிகறள எடுததுப ப�ாட்ட 
�ட்டில் இருந்து, சாம்பிராணிப 
புறக மாதிரி, குபத�ன்று எழுந்�து 
ஆவி. �ாறலககுடித� சிதது , 
�ள்ளிககூடம் புைப�டத �யாராகிக 
தகாண்டான். பிளாஸடிக ற�றய 
எடுததுகதகாண்டு சாந்�ா காய்கறிக 

கறடககுக கிளம்பினாள். த�ரு 
முறனயில் இருந்�து காய்கறிககறட. 
ப்ற்றைய காய்கறிகள். கறடககாரன் 
ப�சசு மாததிரம், �சுறமயாக 
இருந்�து. விறல, யாறன குதிறர 
விறல. ̀̀��ாலுககுத�ான் ஸடிறரக. 
தவங்காயததுககும் பூசணிககுமா 
ஸ டி ற ர க ? ’ ’  � � ா ல் 
வண்டிகளில்�ாபன காய்கறியும் 
வருகிைது’’ என்ைான் காய்கறிககாரன். 
எ ன் ன  ச ா ம ர் த தி ய ம் 
�ண்ணுகிைார்கள், வியா�ாரிகள்!

வீட்டுககு வந்து, சறமயறலத 
த�ாடங்கினாள், சாந்�ா. தவளிபய 
புல் �றரயில் அமர்ந்து, காறலக 
காற்றை அனு�விததுக தகாண்டு, 
ப � ப � ர்  வ ா சி த து க 
தகாண்டிருந்�ான், பசகர். சிதது, 
இட்லிறயச சாபபிட்டுப �ள்ளிககுக 
கிளம்பினான். பசகர் குளிதது 
அவசரம் ப�ான்ைச சாபபிட்டான்.

``என்ன அவசரம், சாபபிடக 
கூ ட ?  நி � ா ன ம ா க த � ா ன் 

சாபபிடுங்கபளன்.’’

``உனககு என்ன த�ரியும்? அஞசு 
நிமிஷம் �ாம�மானால் கூட, 
மாபனஜர் முகதற�ப �ார்கக 
பவணுபம, ஜாலியாக வீட்டில் 
இரு ந்துகிட்டு ,  த � ாழுற�ப 
ப�ாககபை. ்ான் �டுை அவஸற� 
யாருககுத த�ரியும்’’ என்ைான், 
பசகர்.

சாபபிட்டுப புைப�டும்ப�ாது, 
பசகருறடய அலுவலக ்ண்�ர் 
வந்�ார். மு�ல் மு�லாக வருகிைவர்.

சாந்�ா காபி தகாண்டு வந்து 
தகாடுத�ாள்.

``என் மறனவி’’ என்று அறிமுகம் 
தசய்து றவத�ான் பசகர்.

காபபிறய உறிஞசிய�டி ் ண்�ர் 
பகட்டார்.

``பவறலககுப ப�ாைாங்களா?’’

``இல்றல. வீட்டுல சும்மாத�ான் 
இருககா’’ என்ைான், பசகர்.

பசகர், அலுவலகம் தசன்ைான். 
மறலயாகக  குவிந்திருககும் , 
அழுககுத துணிகறள எடுததுக 
த க ா ண் டு ,  கி ண ற் ை டி க கு ச 
தசன்ைாள், சாந்�ா.

மாறல ஏழு மணிககுத திரும்பி 
இருந்�ான், பசகர்.

காறலப �ததிரிறகறய விட்ட 
இ ட த தி லி ரு ந் து  � டி க க த 
த�ாடங்கினான், அவன்.

காபி எடுததுக தகாண்டு வந்து 
அவனிடம் �ந்�ாள், சாந்�ா.

சிதது வீட்டுப�ாடம் எழுதிக 
தகாண்டிருந்�ான்.

``சட்றடப ற�யில் சம்�ளக 
கவர் இருககு. எடுததுகபகா.’’

``சரி.’’

``தகாஞசம் சிககனம் பவணும் 
சாந்�ா. மாசக கறடசியில். கடன் 

வாங்கும்�டியா, இந்� மாசமும் 
வசசுடாப� . இதுககாக ்ான் 
எவவளவு கஷடப�ட பவண்டி 
இருககு த�ரியுமா ?  வீட்டுல , 
பவறலபய இல்லாம, `ஹாய்யா’ 
உ ட் க ா ர் ந் தி ரு க கி ை  உன ககு 
அத�ல்லாம் த�ரியாது.’’

ச ா ந்�ா  சிரிததுகதகாண்டு 
தசான்னாள்.

``எதிர்�ாராபம, ப�ான மாசம், 
விருந்�ாளிகள் வந்துட்டாங்க, 
இல்லீங்களா? அ�ான், கூடு�ல் 
தசலவு. இந்� மாசம், அந்�க கவறல 
பவணாம்.’’

``தகாஞசம் சிககனமா இருககக 
கததுககணும், சாந்�ா.’’

` ` ப வ ற ல க க ா ரி ற ய யு ம் 
நிறுததிட்படன். பமலும் என்ன 
சிககனம் �ண்ணணும்னு த�ரியறல. 
முயற்சி �ண்பைங்க.’’
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``ஆபீஸல ் ாலு ஆள் பவறலறய 
்ான் தசய்யபைன். இடுபபு ஒடியுது. 
தராம்�க கறளப�ா ஆயிடுது... 
வீட்டுல சும்மா இருககிை உனககு 
எங்க கஷடம் விளங்காது.’’

` ` ர ா த தி ரி க கு  எ ன் ன 
சறமககட்டும்?’’

``தகட்டியா, வத�க குழம்பு றவ. 
உருறளக கிழங்கு இருககா. இருந்�ா 
காரமா, த�ாரியல் �ண்ணு.’’

``சரி.’’

இ ர வு  ச ா ப பி ட் டு க 
தகாண்டிருககும்ப�ாது, பசகர் 
கவனித�ான்.

``என்ன சாந்�ா, நீ வத�க குழம்பு 

ப�ாட்டுககறலயா?’’

` ` இல்றலங்க .  உங் களுககு 
மட்டும்�ான் குழம்பும், த�ாரியலும். 
் ா னு ம்  சி த து வு ம் ,  க ா ற ல 
சாம்�ாறரபய ப�ாட்டுககிட்படாம். 
ஊறுகாய் த�ாட்டுககிட்படாம். 
க ா ற ல யி ப ல  மி ஞ சி ன ற � 
எ ன் ன த து க கு  ப வ ஸ ட் 
�ண்ணனும்னு�ான்.’’

ப ச க ர் ,  அ ற �  ஏ ற் று க 
த க ா ண் டி ரு ந் � ா ன் . 
மறுப�சசில்லாமல் தகாஞச 
் ா ழிற க  டி . வி .  � ா ர் த து க 
தக ாண்டிருந்� ான் .  உ ை க கம் 
கண்றணச சுற்றிக தகாண்டிருந்�து.

``எனககுத தூககம் வருது. ்ான் 
�டுககப ப�ாபைன். சிதது, உனககுத 
தூககம் வரறல.’’

``இல்லப�ா.’’

` `உங்களுகதகன்ன? அம்மா, 
வீட்டுககுள்ள மகார ாணியா 
இருககா. நீ �டிககிபை.. உங்களுககு 
உடம்புக கஷடம் எங்பக த�ரியப 
ப�ாவுது. காறலபல, �ஸசுல ் சுங்கி, 
்டந்து, ஆபீஸபல கஷடப�ட்டு, 
வீடு வந்து பசர்ைதுககுள்பள, ்ான் 
�டை கஷடம், எனககுத�ான் 
த�ரியும்.’’

ச ா ந்�ா  சிரிததுகதகாண்டு 
தசான்னாள்.

``�ால் சுட றவககட்டுமா?’’

``சரி.’’

ச ா ந் � ா  அடுப�றை ககுப 
ப�ானாள்.

``அப�ா’’ என்ைான் சிதது.

``என்னடா?’’

` ` எ து க க ப � ா  இ த � ற ன 
கஷடப�டபை?’’

பசகர் சிரித�ான்.

``கஷடப�டபலன்னா, சம்�ளம் 
சுறளய ா  மூவ ாயி ர ம்  ய ா ர் 
தகாடுப�ா?’’

``அப�ா?’’

``என்னடா, தசால்லு.’’

` `உனககு ஆபீசுல சம்�ளம் 
தகாடுககிைாங்க. அம்மாவுககு 
யாருப�ா சம்�ளம் தகாடுப�ா?’’

``அம்மாவுககு சம்�ளமா?’’

` `அம்மாவும்�ாபன பவறல 
தசய்யைாங்க? காறலயிபல உனககு 
முந்ப� எழுந்திருசசிருககாங்க. த�ரு 
த�றுககி, காபி ப�ாடைாங்க. பசாறு 
ஆககுைாங்க. துணி துறவககிைாங்க. 
வீடு கழுவி விடைாங்க... ராததிரியும் 
பசாறு ஆககுைாங்க. இதுகதகல்லாம் 
சம்�ளம் �ர பவணாமாப�ா, நீ? 
ஆபீசுல நீ பவறல �ார்ககிைதுககு 
உனககு சம்�ளம். வீட்டுல பவறல 
�ார்ககிைதுககு அம்மாவுககு யார் 
சம்�ளம் தகாடுப�ா?’’

�தில் தசால்லத ப�ான்ைாமல் 
அமர்ந்திருந்�ான், பசகர்.

்ன்றி: இருட்டின் வாசல்  

- கவிதா வவளியீடு.
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குருவின் ேறஜபருளே
சீ டன் ஒருவன் ஒரு ்திறயக கடகக 

பவண்டியிருந்�து. அவன் �ன் குருவின் அ�ார 
ஆற்ைல் மீது மிகுந்� ் ம்பிகறக தகாண்டவன். 

அ�னால் சற்றும் பயாசிககாமல் �ன் குருவின் 
த�யறர உசசரித� வாபை �ண்ணீர் மீது ்டகக 
ஆரம்பித�ான். �ண்ணீருககுள் மூழகி விடாமல் 
்டந்து தசன்று ் திறயக கடந்�ான்.

இற�ப �ார்தது வியந்�ார் அவனது குரு.

என்னுறடய த�யருகபக இவவளவு ஆற்ைல் 
இருககிைப�! அப�டியானால் ்ான் எவவளவு 
ஆற்ைல் தகாண்டவனாக இருகக பவண்டும்? என்று 
கணககுப ப�ாட்ட அவருககு மனதில் கர்வம் 
ப�ான்றியது. �ன்னாலும் நீரின் பமல் ் டகக முடியும் 
என்று நிறனத�ார்.

மறு்ாள் அந்� குரு ்ான்! ்ான்! ்ான்! என்று 
தசால்லிக தகாண்பட ்தியின் மீது ்டகக 
ஆரம்பித�ார். அபப�ாது என்ன ் டந்�து த�ரியுமா? 
குரு நிறனத��ற்கு மாைாக அவர் ்தியில் மூழகி 
விட்டார். அவருககு நீசசல் த�ரியா��ால் இைந்து 
ப�ானார்.

நீதி: ்ம்பிகறகயினால் அற்பு�ங்களும் நிகழும். 
ஆனால் �ற்த�ருறமயும் கர்வமும் அழிறவத�ான் 
�ரும்.

 ் ானககளே

சீடைனின் ேறஜபருளே
ஒ ரு தஜன் குருவும் அவரின் சீடரும் ஒரு 

ஆற்ைங்கறரயில் நின்றிருந்�ார்கள். குரு கால் இடறி 
�ண்ணீருககுள் மூழக இருந்� ப்ரததில் சீடன் அவறரக 
றக பிடிததுக காப�ாற்றினான்.

ஆசிரமததிற்குச தசன்ைதும் அவன் மற்ை சீடர்களிடம் 
தசன்று �ான் குருறவக காப�ாற்றிய விஷயதற�ச 
தசால்லிப த�ருறமப �ட்டுக தகாண்டிருந்�ான். குரு 
அதில் அவனுறடய சிறுறமறயப �ார்த�ார்.

அடுத� ்ாள் அப� இடததிற்கு அவறன அறழததுச 
தசன்ைார். “ �யவு தசய்து என்றனத �ண்ணீரில் �ள்ளிவிடு” 
என்ைார்.

சீடனுககு எதுவும் புரியவில்றல. அவர் தசான்னது 
மாதிரிபய தசய்�ான். தமல்ல நீந்திக கறரககு வந்�ார் குரு. 
அ�ன் பிைகு சீடன் �ன் குருறவக காப�ாற்றியற� 
நிறனததுப த�ருறமப�டவில்றல. 

பிப்ரவரி, 2021  17 



தியானம் என்�து இன்றைய 
வாழகறகககு மிக அவசியமான 
�ாகிைது. மன அறமதிபயாடு 
வாழவும் த�ளிவாக சிந்திககவும் 
ச ச ச ர வு க ற ள  அ க ற் ை வு ம் 
� ற ட யி ன் றி  மு ன் பன ை வு ம் 
தியானம் தசய்ய பவண்டும் . 
தியானததில் �ல வறக உண்டு. 
உலகளவில் பிர�லமாகிவரும் 
அன்பு-கருறண தியானம் (Loving 
Kindness Meditation - LKM) �னககும் 
மற்ைவர்களுககும் ஒபர ப்ரததின் 
்ன்றமறய  விற� ககும்  ஓ ர் 
அற்பு�மான தியான முறையாகும். 

இ ந் �  தி ய ா ன த ற� 
பமற்தகாள்கிைவர்கள் ் ாளறடவில் 
மன்னிபபு ,  பி ைற ர  ஏ ற் று க 
த க ா ள் ளு � ல் ,  சு ய த ற� 
அங்கீகரித�ல் ப�ான்ை ்ல்ல 
� ண் பு க ற ள  வ ள ர் த து க 
தகாள்கின்ைனர். இந்� தியான 
மு ற ை ய ா ன து  அ த � ற ன 
எளி�ான�ல்ல. ஏதனனில் ்ாம் 
்மககும் அப� ப�ால மற்ைவர் 
க ளு க கு ம்  அ ன் ற� யு ம் 
கருறணறயயும் அனுபபுகிபைாம். 
த�ாடர்ந்து �யிற்சி தசய்வ�ால் 
மட்டுபம உங்கள் அன்ற� நீங்கள் 
த�ைவும் பிைருககு அனுப�வும் 

முடியும் என தியான நிபுணர்கள் 
கூறுகின்ைனர். 

அன்புக கருளணத் தியானத்ளே 
ஜசய்வேறகான வழிமுள்றகள 
இந்� வறகயான தியானதற� 

தசய்ய �வுத� �ாரம்�ரியததில் 
நிறைய வழிமுறைகள் உள்ளன. 
ஆனால் ,  அ�ன் அடிப�றட 
ஒன்று�ான். இந்� தியானததின் 
ப � ாது  நீ ங் கள்  அன்ற�யும் 
கருறணயும் ப்ாககமாககி அந்� 
இலகறக உங்களுககும் பிைருககும் 
அனுபபுகிறீர்கள் என்�ப�!

மிகவும் எளிறமயான வழி 
முறைறய இபப�ாது �ார்பப�ாம்! 
சில நிமிடங்கள் தசய்�ால் கூட 
ப�ாதுமானது. அதுபவ ்ல்ல 
�யறன ் ாளறடவில் அளிககும்.

  எந்� த�ாந்�ரவும் ப்ரா� 
அறமதியான ஓர்  இடதற� 
ப�ர்ந்த�டுங்கள் .  உங்களுககு 
வசதிப�ட்ட வறகயில் தியான 
நிறலயில் அமருங்கள். கண்கறள 
மூடி, �றசகறள �ளர்ததுங்கள். 
உங்கள்  இயல்� ான  மூசறச 
கவனிதது சற்று அழுத�மாக மூசசு 
விடுங்கள்.

  உங்கள் மனதும் உடலும் 
முழுறமயான ஆபராககியதற� 
அறடவ�ாக கற்�றன தசய்யுங்கள். 
நீங்கள் ஆழமான மன அறமதிறய 
த�றுவ�ாக நிறனததுப �ாருங்கள். 
பின் அந்� எண்ணதற� ஓர் 
உணர்வாக மாற்றுங்கள். அ�ாவது 
நீங்கள் ்லபமாடு  இருககும் 
சிந்�றன உங்களுககு எப�டிப�ட்ட 
ம கி ழ ச சி ய ா ன  உ ண ர் றவ 
அளிககுபமா அந்� உணர்றவ 
தகாண்டு வாருங்கள் .  அந்� 
உ ண ர் வு  � ா ன்  உ ங் க ற ள 
ப்சிப��ற்கான சரியான �ருணம். 
அந்�  �ருணததில் உங்கறள 
ப ்சிப�� ற் க ா க  உங்களுககு 
நீங்கபள ்ன்றி தசால்லுங்கள். 
உங் களுககு  அபப� ாது  மன 
அறமதி உண்டாகும் அதில் 
கவனதற� கூர்றமப �டுததுங்கள்.

 பின்னர் அப� மனநிறலபயாடு 
மூசசில் கவனதற�த திருபபி 
தவளிபயற்றும் சுவாசததின் வழிபய 
உங்கள் பிரசசறனகறளயும் 
எதிர்மறை எண்ணங்கறளயும் 
தவளிபயற்றுவ�ாக கற்�றன 
த சய்யுங்கள் .  உள்ளிழுககும் 

வாழ்வ கேம்்படுத்தும்  
அன்புக் ேரு்ைக்ோன 

தியானம்!
ஜ�

18  பிப்ரவரி, 2021



சுவாசததின் வழிபய அன்ற�யும் 
கருறணறயயும் உள்ளிழுப��ாக 
நிறனததுப �ாருங்கள். 

* சில நிமிடங்களுககுப பின்னர், 
மூசறச கவனித�ப�டிபய இந்� 
வாககியங்கறள மனதிற்குள் 
உசசரியுங்கள். 

  நான் மகிழ்ச்சியாக இருககிவைன்
 நான் பாதுகாப்பாக இருககிவைன்
 ந ா ன்  ஆ வ ர ா க கி ய ம ா க , 

அள ம தி ய ா க  ம ற் று ம்  உ றுதி ய ா க 
இருககிவைன்

 நான் இன்று அன்ளப வபைவும் 
வகாடுககவும் வெயகிவைன். 

இப� உணர்வில் சற்று ப்ரம் 
லயிததிருங்கள். உங்கள் கவனம் 
சி�றுகிை �ட்சததில் அற� �ற்றி 
கவறலப�டாமல் மீண்டும் மூசறச 
கவனியுங்கள். அப� அன்�ான 
உணர்றவ தகாண்டு வாருங்கள். 

 அ �ன்  பின்னர்  அப � 
உணர்பவாடு அப� வாககியங்கறள 
உங்கள் அன்பிற்குரியவர்களுககாக 
தசால்லுங்கள். உங்கள் துறண, 
குழந்ற�கள், த�ற்பைார், ்ண்�ர்கள் 
யாராகவும் இருககலாம். அவர்கள் 
மீது அன்ற�யும் ்ன்றியுணர்றவயும் 
உருவாககுங்கள். அப� உணர்பவாடு 
இந்� வார்தற�கறள உசசரியுங்கள்.

 எ ன்  அ ன் பி ற் கு ரி ய ெ ர க ள் 
மகிழ்ச்சியாக இருககட்டும்

 எ ன்  அ ன் பி ற் கு ரி ய ெ ர க ள் 
பாதுகாப்பாக இருககட்டும்

 எ ன்  அ ன் பி ற் கு ரி ய ெ ர க ள் 

ஆவராககியமாக, அளமதியாக மற்றும் 
உறுதியாக இருககட்டும்

 என் அன்பிற்குரியெரகள் அன்ளப 
வபைவும் வகாடுககவும் வெயயட்டும்.                                                                

அ ன் பி ற் கு ரி ய வ ர் க ளு க கு 
பின்னர் உங்கள் வாழவின் பிை 
மனி�ர்கறள மனதிற்குள் தகாண்டு 
வாருங்கள். அவர்களுககும் ் லமும் 
மன அறமதியும் கிறடப��ாக 
நிறனததுப �ாருங்கள். அப� 
உணர்றவ உங்கள் உைவினர்கள், 
்ண்�ர்கள், அண்றட வீட்டார், 
எதிரிகள் ,  பவண்டா�வர்கள் 
எல்பலாருககும் கடததுங்கள். 
உ ல கி ல்  உ ள் ள  எ ல் ல ா 
மனி�ர்கறளயும் உயிர்கறளயும் 
உங்கள் தியானததில் பசர்ததுக 
தகாள்ளுங்கள். அன்பு மற்றும் 
கருறணபயாடு அப� வாககியங் 
கறள எல்லா உயிர்களுககாகவும் 
தசால்லுங்கள். 

 எல்ைா உயிரகளும் மகிழ்ச்சியாக 
இருககட்டும்

 எல்ைா உயிரகளும் பாதுகாப்பாக 
இருககட்டும்

 எல்ைா உயிரகளும் ஆவராககியமாக, 
அளமதியாக மற்றும் உறுதியாக இருககட்டும்

 எல்ைா உயிரகளும் அன்ளப வபைவும் 
வகாடுககவும் வெயயட்டும்.                                                                

 சில நிமிடங்களுககு பிைகு 
நிறைந்� மன அறமதிபயாடு 
இபப�ாது கண்கறள திைககலாம். 
எ ப ப� ா த � ல் ல ா ம்  ம ன த 
த�ாந்�ரறவ எதிர்தகாள்கிறீர்கபளா 
அபப�ாது உங்கள் தியானதற�யும் 

அன்புக கருறணறயயும் உணர 
முயற்சியுங்கள். அந்� உணர்பவாடு 
சற்று ப்ரம் மூசறச கவனிககப 
� ழ கு ங் க ள் .  ் ா ள ற ட வி ல் 
எதிர்மறை எண்ணங்கள் எழுவது 
காணாமல் ப�ாய்விடும். 

சில கூடுேல் குறிப்புகள!
த�ாதுவாக இந்� தியானததின் 

றமயபபுள்ளி என்�து நீங்கள்�ான். 
ஏதனனில் எல்பலாருககும் �ன் 
மீது அன்பும் அககறையும் இருககும். 
� ான்  முன்பனை  பவண்டும் , 
ஆபராககியமாக வாழ பவண்டும், 
த�ாருளீட்ட பவண்டும், சாதிகக 
பவண்டும் ப�ான்ை சுயம் சார்ந்� 
விருப�ங்கள் இருககும். எல்லா  
பிரார்த�றனகளின் த�ாடககமும் 
்ாமாகபவ இருககிபைாம் என்��ால் 
உ ங் க ற ள  நீ ங் க ப ள  இ ந் � 
தியானததின் றமயபபுள்ளியாக 
றவததுக தகாள்ளுங்கள். 

உங்கறள நீங்கள் எவவளவு 
ப்சிககிறீர்கள் என்�ற� கற்�றன 
தசய்யுங்கள். பின்னர், நீங்கள் 
மிகவும் ப்சிககும் ்�ர்/்�ர்கறள 
மனதில் நிறுததுங்கள். அவர்கள் 
மீது நீங்கள் எவவளவு அன்பு 
றவ ததுள்ளீ ர் கள் ,  க ருறண 
த க ா ண் டு ள் ளீ ர் க ள்  எ ன் று 
சிந்தியுங்கள் .  பின்னர் அப� 
உணர்றவ உங்களுககு பிடிககா� 
க டி ன ம ா ன  ் � ர் க ளு க கு ம் 
கடததுங்கள். உங்கறள தவறுககும் 
அல்லது நீங்கள் தவறுககும் 
்�ர்களுககும் நீங்கள் அன்ற�யும் 
கருறணறயயும் தியானததின் 
வழிபய அனுபபுகிறீர்கள். 

பின்னர் அப�டிபய எல்றலறய 
விரிதது இவவுலகின் எல்லா 
மனி�ர்களுககும் உயிர்களுககும் 
எல்றலயற்ை உங்கள் அன்ற�யும் 
கருறணறயயும் �கிருங்கள். இற� 
நீங்கள் உங்களுககு வசதிப�ட்ட 
வறகயில் காட்சிப�டுத�லாம். 
ச ம் � ந் � ப � ட் ட வ ர் க ளி ன் 
முகங்கறள மனதில் நிறுத�லாம். 
குறிபபிட்ட சம்�வதற� கற்�றன 
தசய்து பின்னர் அன்ற�யும் 
கருறணறயயும் அனுப�லாம். 
அன்ற� ஒரு ஒளியாக கற்�றன 
தசய்து அற� சம்�ந்�ப�ட்டவர் 
களிடபமா  அல்லது உலகம் 
மு ழு க க ப வ ா  � ர வு வ ற � ப 
ப�ான்பைா சிந்திககலாம்.   
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வெரும் த�ாழிலதி�ர்கள் 
கடன் வாங்கி வங்கியிடபம 
பமாசடியில் ஈடு�டுவது ஒரு புைம் 
்டகக, �னி ்�ர் வங்கி கணககில் 
இருந்து அவர்களது அறியாறமறய 
�யன்�டுததி �ணம் சுருட்டும் 
கு ம் � ல்  த � ரு கி  வ ரு கி ை து . 
விழிபபுணர்வு இல்லாமல் இருந்�ால் 
உறழதது பசர்த� �ணம் ஒபர 
த்ாடியில் மாயமாகிவிடும். எப�டி 
எல்லாம் �ணம் �றிபபு ்டககிைது 
என்�ற� மு�லில் �ார்ககலாம்.

 வீட்றட ப்ாட்டமிட்டு, சுவர் 
ஏறி குதிதது, பூட்றட உறடதது 
திருடுவது எல்லாம்  �றழய 
வழிமுறை ஆகிவிட்டது. �ற்ப�ாது 
இருககும் தமத� �டித� திருடர்கள், 
்ாம் அசறும் பவறளயில் இருககும் 
இடததிலிருந்ப� ஒரு இறணய�ள 
இறணபபு அல்லது ஒரு தசல்ப�ான் 
அ ற ழ ப பு  மூ ல ம்  வ ங் கி 
கணககிலிரு ககும்  �ணதற� 
துறடதது எடுததுவிடுகிைார்கள். 
இன்றைககு ஏ.டி.எம்., �யன்�டுத�ா� 
்�ர்கபள இல்றல என்ை நிறல 

வ ந் து வி ட் ட து .  அ து  � ற் றி 
அறிந்�வர்கள், அறியா�வர்கள் என 
எல்பலாருககும் வங்கிகள் ஏ.டி.
எம்.,கறள வழங்குகின்ைன.

 ̀ `கார்டு ் ேல இருகக நமபர் 
ஜசால்லுங்க!’’

 ஏ .டி .எம் . ,  மூலம் மட்டும் 
ஆண்டுககு �ல பகாடி ரூ�ாய் 
சுருட்டும் கும்�ல்கள் இருககின்ைன. 
மு�லில் இவர்கள் வங்கி கணககு 
றவததிருப�வர்களின் �கவல்கறள 
திரட்டுகிைார்கள். அவர்களது வங்கி 
கிறள த�யர், தமாற�ல் எண் 
ப�ான்ைறவகள் அதில் அடங்கும். 
இற� த�ரிந்துதகாண்ட உடன் 
வங்கி அதிகாரி ப�ான்று ப�சி  
ஏ .டி .எம் . ,  க ார்டு காலாவதி 
ஆகிவிட்ட �ாகவும், மாற்ைவில்றல 
என்ைால் �ணம் எடுகக முடியாது 
என்று கூறுவார்கள். முககியமாக 
முதியவர்கள் ,  விழிபபுணர்வு 
இ ல் ல ா �  த �ண் கள்  � ா ன் 
இவர்களின் குறி.

அவர்களிடம் இது ப�ான்று 
ப�சி ஏ.டி.எம்., கார்டின் 16 இலகக 

எண்கள், சி.வி.வி., எண் ஆகியவற்றை 
த � ற் று ,  ஓ . டி . பி . , ஐ யு ம் 
த�ரிந்துதகாண்டு �ணதற� 
எடுததுவிடுகின்ைனர். இ�றன 
ஜார்கண்டின் ஜம்�ாரா என்ை 
ம ாவட்டததில்  ஒரு  கும்�ல் 
த�ாழிலாகபவ தசய்து வந்�து.  
2016- ல் அவர்கறள காவல்துறை 
ற கது  த ச ய் �னர் .  ஆனால் 
இன்னமும் இது ப�ான்ை வங்கி 
ப ம ா சடி கள்  த � ாட ர்கி ைது . 
விழிபபுணர்வு இல்லாமல் இருந்�ால் 
� ண த ற�  இ ழ ந் து  க ா வ ல் 
நிறலயததிற்கும், வங்கிக கிறளககும் 
்டகக பவண்டி இருககும். இது 
ப�ான்ை முறையில் �ணதற� 
இ ழ ந் � ா ல்  வ ங் கி க ளு ம் 
த�ாறுபப�ற்காது.

 யு.பி.ஐ., பின்  
(UPI pin) - �ாககிரளே

 ஸமார்ட்ப�ான்கள் �ரவலான 
பிைகு அறலப�சி மூலம் ஒரு 
கிளிககில்  �ணப�ரிமா ற் ைம் 
வந்துவிட்டது. கூகுள், வாட்ஸஅப, 
ப�டிஎம், ப�ான்ப� ஜிபயா என 

வங்கிசார் கோசடிேள்:
தப்பிக்கும் வழிேள்!

்ேவ
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த �ரு  நி றுவனங் கள்  இதில் 
நுறழந்துள்ளன. இந்தியாவில் 100 
பகாடி டாலராக இருககும் இ�ன் 
சந்ற� மதிபபு, 2023-ல் ஒரு லட்சம் 
பகாடி டாலராக உயர்ந்திருககும் 
என ‘கிதரடிட் சூஸ’ என்ை நிறுவனம் 
கணிததுள்ளது. அவவளவு �ணம் 
புழங்கும் ப�ாது ஆ�ததும் அப� 
அளவு அதிகரிககும். யு .பி .ஐ . , 
எனப �டும்  ஒ ருங்கிறணந் � 
�ணப�ரிமாற்ை இறணபபு மூலம் 
இந்� வசதி இந்தியாவில் தசயல்�ட்டு 
தகாண்டிருககிைது.

வங்கியில் �திவு தசய்துள்ள 
அறலப�சி எண்றண தகாண்டு 
இந்� �ணப�ரிமாற்ை தசயலிகளில் 
கணககு த�ாடங்கலாம். பின்னர் 
யு . பி . ஐ . ,  க ட வு ச தச ா ல் றல 
உருவாககி, அற� �யன்�டுததி 
�ணதற� அனுப�லாம், த�ைலாம். 
இ�றன குறி றவதது�ான் இன்று 
� ல  ற ச � ர்  கி ரி மி ன ல் க ள் 
கிளம்பியுள்ளனர். ஒரு லிங்றக 
குறுஞதசய்தியாக அனுபபுவார்கள். 
குறிபபிட்ட த�ாறக உங்களுககு 
�ரிசாக கிறடககும் என அதில் 
குறிபபிடப�ட்டிருககும். த�ரியா� 
்�ர்கள், நிறுவனங்கள் அனுபபும் 
லிங்றக கிளிக தசய்�ால் அறவ 
�ணம் தசலுததும் தசயலிககு 
அறழததுச தசன்று �ணதற� 
எடுததுகதகாள்ளும்.

 ‘ பு த � ா ண் டு  வ ா ழ த து 
அனுபபியிருககிபைன்’, ‘பிலிபகார்ட், 
அபமசானில் �ரிசுப த�ாருட்கள் 

உங்களுககு கிறடததுள்ளது ’ 
என்தைல்லாம் அந்� லிங்கில் 
குறிபபிடப�ட்டிருககும். இ�றன 
த�ாருட்�டுத�க கூடாது. சமீ�ததில் 
தகாபரானா பிரசசறனயால் 
�வறண முறைறய ஒததிறவகக 
வங்கிகளுககு  ரி ச ர்வ  வங்கி 
உத�ரவிட்டிருந்�து .  அ�றன 
வாய்ப�ாக �யன்�டுததிக தகாண்டு, 
க ட ற ன  ஒ த தி ற வ க க 
வாடிகறகயாளர் அறடயாள 
எண்றண (Customer ID) த�ரிவிககும் 
�டி கூறி பமாசடி தசய்துள்ளனர். 
இந்� வாடிகறகயாளர் அறடயாள 
எண் மற்றும் ஆ�ார் இருந்�ால் 
ப�ாதும், உங்களுககு த�ரியாமல் 
உங்கள் த�யரில் கடன் எடுககலாம். 

ப ம லு ம்  பி . எ ம் . ,  ப க ர் ஸ 
அைககட்டறள த�யரில் ப�ாலியாக 
யு.பி.ஐ., ஐடி உருவாககி �ணம் 
த�ற்றுள்ளனர்.

்லான் ஜசயலி மூலம புது ் ோசடி!
 ்ாம் சம்�ாதிதது பசமிதது 

றவத� �ணதற� ஒரு கும்�ல் 
திருடிச தசல்கிைது என்ைால் , 
மற்தைாரு புைம் �ணத ப�றவ 
இருப�வர்களுககு வறல விரிதது 
அவர்களிடமிருந்து கந்து வட்டி 
கைககும் பமாசடி கும்�ல் ஒன்று 
கிளம்பியுள்ளது. ஜனவரி மு�ல் 
வாரம் தசன்றன காவல்துறை 
ய ன ர ா ல்  அ ந் �  கு ம் � ல் 
கண்டுபிடி க க ப �ட்டுள்ளது . 
இவற்றில் சீன நிறுவனங்கள்�ான் 
த�ரும்�ாலும் ஈடு�டுகின்ைன.

 வங்கி பசறவகறள அளிககும் 
�னியார் நிதி நிறுவனங்களுககு சில 
ஆண்டுகளுககு முன்பு அதிக 
அ ள வி ல்  உ ரி ம ங் க ள் 
வழங்கப�ட்டன. இவவாறு உரிமம் 
த�ற்ை �ல நிறுவனங்கள் �ற்ப�ாது 
தசயல்�டவில்றல. இவவாறு 
தசயல்�டா� நிறுவனங்கறள சீன 
் ா ட் டி ன ர்  க ண் டு பி டி த து , 
இந்தியாறவ பசர்ந்�வர்கறள 
றவதது, பினாமி த�யர்களில் அந்� 
நிறுவனங்கறள வாங்கி, கடன் 
தகாடுககும் தசயலி நிறுவனங்களாக 
மாற்றியுள்ளனர். 

த�ன் இந்தியாவில் மட்டும் 
கடன் தசயலிகளில் சுமார் 300 
பகாடி ரூ�ாய்ககு சீன  நிறுவனங்கள் 
மு � லீ டு  த ச ய் தி ரு ப � து 
விசாரறணயில் த�ரியவந்துள்ளது. 
இது குறிதது �ற்ப�ாது �ான் 
அமலாககததுறை விசாரறண 
்டததி வருகிைது. ஆர்.பி.ஐ., இந்� 
க ட ன்  த ச ய லி க ள்  கு றி த து 
எசசரிததுள்ளது. சட்டததில் உள்ள 
ஓட்றட கறள  � யன்�டு த தி 
இவர்கள் இங்கு கந்து வட்டி 
வசூலிககின்ைனர்.

 அவசரததிற்கு இவர்களிடம் 
தசயலி மூலம் ரூ.5000 கடன் 
த�ற்ைால், ரூ.1,500 பிடிததுகதகாண்டு 
�ருவார்கள். அந்� கடறன ஒரு 
மா�ததிற்குள் திருபபிச தசலுத� 
பவண்டும். இல்றல என்ைால் 
அ�ற்கு 30%-ககு பமல் வட்டி. 
அப�டியும் தசலுத�வில்றல 
என்ைால், ்ாம் �யன்�டுததிய 
தசயலி மூலம் ் மது அறலப�சியில் 

ச்தன் இநதியாவில் 
மடடும் க்டன் 

சசயலிகளில் சுமார 
300 ரகாடி ரூ்பாய்ககு 
சீன  நிறுவனஙகள 
மு்தலீடு சசய்திருப்பது 

விசாேலையில் 
ச்தரியவநதுள்ளது. இது 
குறித்து ்தறர்பாது ்தான் 

அமலாககத்துல்ற 
விசாேலை ே்டத்தி 

வருகி்றது.
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உள்ள த�ாடர்பு எண்கறள திருடி 
அவர்களுககு எல்லாம் ப�ான் 
தசய்து ்ம்றம �ற்றி �கா� 
முறையில் அவதூறு �ரபபுவார்கள். 
ச மூ க  ஊ ட க ங் க ளி ல்  ் ம் 
புறகப�டதற� ப�ாட்டு பமாசடிக 
காரன் என்று �ரபபுவார்கள்.

இது ப�ான்ை தசயல்களால் 
த �லுங்க ானாவில்  1 0 - க கும் 
பமற்�ட்படார் உயிரிழந்துள்ளனர். 
டிசம்�ர் மா�ம் தசங்கல்�ட்டில் 
ஒரு இறளஞர் இந்� கடன் தசயலி 
�ந்� த்ருககடி மற்றும் ஏற்�டுததிய 
அவமானத�ால் கிணற்றில் குதிதது 
�ற்தகாறல தசய்து தகாண்டார். 
எனபவ எளி�ாக கடன் கிறடககிைது 
என்று தமாற�ல் தசயலிகறள 
�யன்�டுததுவதும் த�ரும் ஆ�தது 
என்�ற� உணருங்கள்.

பணத்ளே பாதுகாப்பது எப்படி?
வங்கியிலிருந்து ப�சுகிபைன் 

என்று கூறினாபல உஷாராகி 
விடுங்கள். கார்டு எண் ப�ான்ைறவ 
பகட்டால் உடபன த�ாடர்ற� 
துண்டியுங்கள். முடிந்�ால் அந்� 
எண் குறிதது காவல் நிறலயததில் 
புகார் அளியுங்கள்.

த்ட் ப�ங்கிங் �யன்�டுததும் 
ப�ாது வங்கியின் அதிகாரபபூர்வ 
�ககததில் �ரப�ட்டிருககும் 
இ ற ண ய  மு க வ ரி ற ய ப ய 
�யன்�டுததுங்கள். அலுவலக 
கணினி, த�ாதுக கணினிகளில் 
�யன்�டுத� ா தீ ர் கள் .  வங்கி 
இறணய முகவரிககு முன் https 

என்று  உள்ள � ா  என் �ற � 
உறுதிப�டுததிக தகாள்ளுங்கள். 
இதில் S  என்�து இறணயம் 
� ாது க ா ப � ானது  என்�ற� 
குறிககும்.

உங்களது தமாற�ல் எண் 
மற்றும் இதமயில் முகவரிறய 
வங்கியில் �திந்து தகாள்ளுங்கள். 
இ�ன் மூலம் அதிகாரபபூர்வ 
� க வ ல் க றள  உ டனடிய ா க 
த�ைலாம். நீங்கள் தசய்யா� ஒரு 
� ரி ம ா ற் ை த து க கு  � ண ம் 
எடுககப�ட்டிருந்�ால் வங்கியின் 
க வன த தி ற் கு  உ டனடிய ா க 
த�ரியப�டுததுங்கள்.

உங்களது ஏ.டி.எம்., கடவுசதசால், 
கிதரடிட் கார்டு �கவல்கள், த்ட் 
ப�ங்கிங் கடவுச தசால் ப�ான்ை 
வற்றை ஒரு ப�ாதும் தமாற�ல் 
ப�ானிபலா அல்லது இதமயிலிபலா 
பசமிதது றவககாதீர்கள். குறிபபிட்ட 
்ாட்களுககு ஒரு முறை உங்கள் ஏ.டி.
எம். , கடவுசதசால் உள்ளிட்ட 
அறனதற�யும் மாற்றிகதகாண்பட 
இருங்கள்.

ஏ .டி .எம் . ,ல் �ணம் எடுகக 
த�ரியவில்றல என்ைால், த�ரியா� 
்�ரிடம் தகாடுதது �ணம் எடுததுத 
�ர தசால்லாதீர்கள். உங்கள் 
வீ ட் டி லி ரு க கு ம்  ் � ற ர ப ய 
அறழததுச தசல்லுங்கள். மிக 
அ வ ச ர ம்  எ ன் ை ா ல்  வ ங் கி 
ஊழியர்களின் உ�விறய ் ாடலாம். 
எபப�ாதும் வங்கி முகபபில் 
இருககும் ஏ.டி.எம்., அல்லது கூட்டம் 
நிறைந்� மார்கதகட் �குதிகளில் 
உள்ள ஏ.டி.எம்., �யன்�டுததுவது 
் ல் ல து .  சி ல  இ ட ங் க ளி ல் 
அட்றடறய நுறழககும் இடததில் 
ஸகிம்மர் கருவி த�ாருததி ஏ.டி.எம்., 
அட்றட �கவல்கள் திருடப 
�டுகின்ைன.

பிலிபகார்ட்டிலிருந்து �ரிசு, 
அபமசானிலிருந்து அதிரடி விறல 
குறைபபு என்ைவாறு ஆறசறய 
தூண்டும் வறகயில் அனுப�ப�டும் 
லிங்குகறள அப�டிபய ஸ�ாம் 
லிஸடில் பசர்ததுவிடுங்கள். சதுரங்க 
பவட்றட �டததில் தசால்லப�டும் 
பிர�லமான வசனதற� நிறனவில் 
றவததுகதகாள்ளுங்கள். ‘ ஒருத�றர 
ஏமாத�னும்னா அவங்கபளாட 
ஆறசறய தூண்டனும்’. எனபவ 
மிகவும் விழிபபுடன் இருப�து 
�ாதுகாபபு.

உஙக்ளது ஏ.டி.எம்., 
க்டவுச்சசால், கிசேடிட 
காரடு ்தகவல்கள, சேட 
ர்பஙகிங க்டவுச் சசால் 
ர்பான்்ற வறல்ற ஒரு 
ர்பாதும் சமால்பல் 
ர்பானிரலா அல்லது 

இசமயிலிரலா ரசமித்து 
லவககாதீரகள. குறிபபிட்ட 
ோடகளுககு ஒரு முல்ற 

உஙகள ஏ.டி.எம்., 
க்டவுச்சசால் உளளிட்ட 

அலனத்ல்தயும் 
மாறறிகசகாண்ர்ட 

இருஙகள.
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 விஞ்ானிகளின் களே

ஜ�ாஹனஸ்  
ஜேப்ைர்

வ�ாஹனஸ தகபளர் 
வாழந்� �தினாைாம் நூற்ைாண்டில் 
வ ானியலுககும் ( a s t r o n o m y ) 
நிரூ�னங்கள் அற்ை பசாதிடததுககும் 
த�ரிய விததியாசம் ஒன்றும் 
இல்றல. இன்றிருககும் வானியல் 
முன்பனற்ைங்கள் எதுவும் அபப�ாது 
இ ல் றல .  இ ன் னு ம் 
தசால்லபப�ானால் அபப�ாது  
இருந்� வானியல் என்�து இயற்றக 
அறிவியல் ,  சமூக அறிவியல் , 
கறலகள் மற்றும் கணி�ததுடன்  
கூடிய ஒரு பிரிவாகபவ  இருந்�து.

ஆனால் இயற்பியல் என்�து 
�னிபத�ரும் பிரிவாக, “இயற்றக 
தமய்யியலின்” (Natural Philosophy) 
ஒரு �குதியாகபவ இருந்�து. இந்� 
நிறலயில், �தினாைாம் நூற்ைாண்டில் 
“பகாள்கள் சூரியறன நீள்வட்ட 
�ாற�யில் சுற்றுகின்ைன!” என்று 
கண்டுபிடி த து  மி க ப த� ரி ய 
அறிவியல் புரட்சிககு விததிட்ட 
த ஜ ா ஹ ன ஸ  த க ப ள ர் ,  
இயற்பியறலயும் வானியறலயும் 
ஒன்றிறணதது “விண் இயற்பியல்” 

(Celestial Physics) என்ை புதுபபிரிறவ 
உருவாககினார். அதுபவ இன்றைய 
வானியல்.

1571ஆம் ஆண்டு டிசம்�ர் 27ம் 
ப �தி  தஜர்மனியில் பிை ந் � , 
த ஜ ாஹனஸ  த க பள ர்  ஒ ரு 
வானவியலாளர், கணி�வியலாளர் 
மற்றும் பசாதிடர் .  “பசர்ந்ப� 
இருப�து  வறுறமயம் புலறமயும்” 
என்�து ப�ால இளறமயிபலபய 
வறுறமயின் பிடியில்  சிககித �வித� 
தகபளர் ,  �ட்டுத  �டுமாறி , 
உ�விதத�ாறகயில் �டித�வர். 
அந்� காலததில் வான்தவளி 
றகபயடு என்�து பகாப�ர் 
நிககஸின் புத�கங்கபள! கணி� 
ஆசிரியராக பவறல �ார்ததுக 
தகாண்டிருககும் ப�ாப�, பகாப�ர் 
நி க க ஸி ன்  பு த � க ங் க ள ா ல் 
ஈர்ககப�ட்டவர் தகபளர். பகாப�ர் 
நிககப்ஸா, �ன்னுறடய சூரிய றமய 
(Heliocentric)  கருததுகளுககாக 
ம � ரீ தி ய ா க  க டு ற ம ய ா ன 
கண்டனங்களுககு உள்ளாககப 
�ட்டவர். இந்நிறலயில்  1596 ஆம் 

ஆண்டு, பகாப�ர் நிககஸின் சூரிய 
றமய கருததுகளுககு ஆ�ரவாக �ன் 
கருததுககறள “பிர�ஞச வறர�ட 
மர்மங்கள்” ( Mysterium Cosmograph-
icum) என்ை �ன் புத�கததில் தகபளர் 
த�ரிவிததிருந்�ார்.  அபப�ாது இது 
ஒரு மிகபத�ரிய புரட்சி,  ஏற்கனபவ  
திருசசற�யால் கண்டனததுககுள் 
ளாககப�ட்ட,  பகாப�ர் நிககஸின் 
சூரிய றமய கருததுககு ஆ�ரவு 
அளிப��ால், �ானும் எதிர்பபுககு 
உள்ளாபவாம் என்று உணர்ந்திருந்� 
தகபளர் ,  �ன் கருததுககறள 
ம�ரீதியாக �திவு தசய்�ார்.

 “ கி றி ததுவததின் ,  இறை 
் ம் பி க றக யி ன்  ற ம ய ம ா க 
ப�வகுமாரன் இருப�து இருப�து 
ப�ால, சூரியன் இந்� பிர�ஞசததின் 
றமயமாக இருககிைது” என்று சூரிய 
றமய கருதற� அழுத�ம் திருத�மாக 
தவளியிட்டா ர் .  ம � தது ககு 
முககியததுவம் தகாடுத� கருத�ாக 
அது த�ரிந்��ாபலா என்னபவா 
ம� உணர்வாளர்கள் த�ரி�ாக 
இற� கண்டுதகாள்ள வில்றல. 

சு�ாோ நடைரா�ன்
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பகாள்கள் ்கர்கின்ைன என்று 
கண்டுபிடித� பகாப�ர் நிகக்ஸால் 
கூட தசவவாயின் பின்பனாககிய 
் க ர் வு க கு  தீ ர் வு  த ச ா ல் ல 
இ ய ல வி ல் றல .  இ ற � 
கண்டறிவ�ற்காக �ான் றடபகா, 
தகபளறர நியமிததிருந்�ார் . 
இருபபினும் றடபகா அத�றன 
சுல�மாக �ன்னிடம் இருககும் 
வானியல் இயகக விவரங்கறள 
த க ப ள ரி ட ம்  � கி ர் ந் து 
த க ா ள்ளவில்றல .  இன்னும் 
த ச ா ல் ல ப ப� ான ா ல்  அவ ர் 
�ன்னிடம் உ�வியாளாரக இருந்� 
தகபளறர ் ாய் ப�ால் ் டததினார் 
என்று இருவறர �ற்றியும் புத�கபம 
எழுதி இருககிைார்கள் (The noble man 
and the housedog). தகபளர் அந்� 
�ரவுகளுககாகபவ அவமானறள 
த�ாறுததுக தகாண்டு இருந்திருக 
கின்ைார். ஆனால் �ாருங்கள் 1601 
இல் றடபகா மர்மமான முறையில் 
இைககும் வறர அவர் எந்� 
�ரவுகறளயும் தகபளரிடம் �கிர்ந்து 
தகாள்ள வில்றல.  அ�ன் பின்னபர 
அந்� �ரவுகள் தகபளரிடம் வந்து 
பசர்ந்�ன. றடபகாவின் குடும்�ம் 
அவ ற்றை  த வளியில்  வி ற் க 
முயன்ைப�ாதும், அவர்களிடம் 
இருந்து தகபளர் வலுககட்டாயமாக 
எடுததுதகாண்டார் என்�து 
தசால்லப�டுகிைது.

றடபகாவின் �ரவுகள் றகககு 
கிறடத�ப பின்னர், “எட்பட  
்ாட்களில் கண்டுபிடிததுவிடுபவன்” 
என்று சவால்விட்ட தகபளரால், 
எட்டு வருடங்களுககு பிைபக 
தசவவாயின் பின்பனாககிய 
்கர்வுககு காரணம் கண்டுபிடிகக 
முடிந்�து. அ�ாவது பகாள்கள் 
சூரியறன சுற்றி வட்டப�ாற�யில் 
சுற்ைவில்றல, நீள்வட்ட �ாற�யில் 
சு ற் று கி ன் ை ன  எ ன் � ற � 
கண்டறிந்�ார். அதுபவ தகபளரின் 
மு�ல் பகாள் இயகக விதி.

இ�ன் மூலம் தசவவாயின் 
பின்பனாககிய ்கர்வுககான 
காரணமும் த�ரிந்�து. பூமி சுற்றும் 
�ாற� ஒரளவுககு வட்டமாக 
இருந்�ாலும் ,  அற� அடுத� 
தசவவாய் கிரகம் சுற்றும் �ாற� 
்ன்ைாக இழுகக�ட்ட நீள்வட்ட 
�ாற�, பூமி அ�ன் உள் வட்ட சிறிய  
�ாற�யில் சுற்றும் ப�ாது, தசவவாய் 
கிரகம் பின்பனாககி ப�ாவது 
ப�ாலபவ த�ரியும்.

அறிவுடன் கருததியல்கறள 
உருவாகக வல்ல அறிவுறடயவராக 
இருந்�ாலும் அவரிடம் வானவியல் 
இயககங்கறள �ற்றிய �ரவுகள் 
இல்றல. அந்� �ரவுகளுககாகபவ 
�ன்றன விட இரு�தற�ந்து வயது 
த � ரி ய வ ர ா ன  ற ட ப க ா 
பராஹியிடம் உ�வியாளாராக 
பசர்ந்�ார் .  அந்� காலததில் 
தசவவாய் கிரகததின் இயககம் 
மிகபத�ரும் அவிழகக முடியா� 
மர்மமாக இருந்�து,. ஏதனன்ைால் 
வருடததில் சில மா�ங்கள் அது 
பின்பனாககி ்கர்ந்�து (retrogate 
motion) . சூரியறன சுற்றி �ான் 

அந்� காலகட்டததில் ,  எந்� 
பிரசசறனயும் வந்துவிடக கூடாது 
என்று  தகபளரும் அவர் மறனவியும் 
கடி�ங்கறள  கூட குறியீட்டு 
முறையில் எழுதிக தகாண்டி 
ருந்�ார்கள் என்�து கூட பகள்வி.

இ�ன் பின் பக ாள்களின் 
இயககம் மற்றும் பவறு சில வானியல் 
ஆராய்சசியில் ஈடு�ட விரும்பிய 
தகபளர், �ன்னுறடய ஆராய்சசி 
குறிபபுகறளயும் கருததுககறளயும் 
�ல்பவறு வானியலாளர்களுககு 
அனுபபி  றவ த � ா ர் .  இ ந் � 
�ருணததில் �ான் அவர் வாழவின் 
மிக முககியமான மனி�றர அவர் 
சந்திகக  ப்ர்ந்�து. அவர் றடபகா 
ப ர ா ஹி .  த ட ன் ம ா ர் க கி ன் 
மிகபத�ரிய �ணககார குடும்�ததில் 
பிைந்� றடபகா பராஹி வானவி 
யலில்  தீரா� �ாகம் தகாண்டிருந்�வர். 
� ன்  வ ா ழ ் ா ள்  முழுவதும் 
வ ா ன் தவ ளி யி ல்  இ ரு க கு ம்  
்ட்சததிரங்கள் பகாள்களின் 
அறசறவ கவனிதது அ�ன் 
விவரங்கறள �திவு தசய்து 
தகாண்டிருந்�வர். அவர் வாழந்� 
காலததில் அவர் �திவு தசய்� 
விவரங்கள் மிகத துல்லியமானறவ.

அந்� �ரவுகளுடன் வான் 
தவளிறய ஆராய்ந்து தகாண்டிருந்� 
அவர், அந்� �ரவுகறள யாரிடமும் 
�கிர்ந்து தகாள்ள விரும்�வில்றல. 
தகபளறர த�ாறுத�வறர மிக 
புததிசாலியான ,  தமய்யியல் 

ஏற்கனவே  
திருச்சபையால் 

்கண்டனத்துக்குள்ாக் 
்கபைட்ட,  வ்காபைர் 

நிக்்கஸின் சூரிய பைய 
்கருத்துக்கு ஆதரவு 
அளிபைதால், தானும் 

எதிர்பபுக்கு 
உள்ாவோம் என்று 

உணர்ந்திருந்த 
க்கப்ர், தன் 
்கருத்துக்்கப் 
ைதரீதியா்க ைதிவு 

க்சயதார்.
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இரண்டாவ�ாக ஒவதவாரு 
பகாளின் பவகமும் தகபளருககு 
ப�றவப�ட்டது. சூரியனுககும் 
பகாள்களுககும் இறடயில் இருககும் 
தூ ர த து க கு ம்  ப க ா ள் க ளி ன் 
பவகததுககும் சம்மந்�ம் இருப��ாக 
அவர் உணர்ந்� ப�ாது தகபளரின் 
இரண்டாம் பகாள் இயகக விதி 
உருவாகியது .  “சூரியனுககும் 
ப க ா ள் க ளு க கு ம்  இ ற ட ப ய 
கண்ணுககு த�ரியா� ஒரு பகாடு, 
ச ம க ா ல  அ ள வு க ளி ல்  ச ம 
�ரப�ளவுகறள அலகிடுகிைது” 
என்�ப� அது. அந்� கண்ணுககு 
த�ரியா� பகாடு என்று அவர் 
கூறியது  �ான் பின்னாளில் 
நி யூ ட் ட ன்  கி ர ா வி ட் டி ற ய 
கண்டறிவ�ற்கான குறிபற� 
அ ளி த � து .  த � ா து வ ா க 
தசால்லப�டுவது ப�ால ஆபபிள் 
�றலயில் விழுந்�து காரணம் 
அல்ல.

அ�ற்கு  பின் மூன்ைாவது 
விதிறய  கிட்ட�ட்ட  � தது 
வருடங்களுககு பின்பு �ான் 
கண்டுபிடித�ார் .  ப க ாள்கள் 
சூரியறன சுற்றி வரும் ப்ரததுககும் 
சூரியனுககும் பகாள்களுககும் 
இறடபய உள்ள தூரததுககும் 
உள்ள த�ாடர்ற� விவரித� விதி 
அது.

த கபளரின் இந் �  மூன்று 
வி தி க ளு ம்  � தி ப ன ழ ா ம் 
நூற்ை ாண்டில் வானவியலில் 
மி க ப த� ரு ம்  பு ர ட் சி ற ய 
ஏற்�டுததியது என்ைால் அது 
மிறகயாகாது. அ�ன் பின்ப� 
பகாள்கறள �ற்றிய த�ளிவான 
உண்றம புலப�ட்டது. அவற்றின் 
� ா ற � க ள்  த � ளி வ ா க 
வறரயறுககப�ட்டன. அ�ன் பின் 
அவரால் இைந்�காலததிலும் 
எதிர்காலததிலும் பகாள்களின் 
இருபபிடதற� கணககிட முடிந்�து. 
எதிர்காலததில் ் றடத�ை இருககும் 
பு � ன்  ம ற் று ம்  சு க கி ர னி ன் 
மிகபத�ரும் இடபத�யர்வுகறளயும் 
கணககிட்டார். ஆனால், அற� 
காண அவர் உயிபராடு இல்றல.

பகாள்களின் இயககவிதிகள் 
மட்டுமல்லாது குறிபபிடத�கக 
நிறைய கண்டுபிடிபபுகறள தகபளர் 
அளிததுள்ளார். ஒளிவிலகபல 
கண்�ார்றவககு காரணம் என்று 
கண்டறிந்து கிட்டப�ார்றவ 

தூரப�ார்றவககு கண்கண்ணாடி 
கள் �யாரித�ார். இற�தயல்லாம் 
� ாண்டி கிர ாவிட்டி எனும் 
ஈர்பபுவிறசறய �ற்றிய புரி�லுககு 
அ டி த � ள ம்  ப � ா ட் ட வ ர் 
அவர்�ான்.  ஈர்பபுவிறச என்�து 
இரண்டு த�ாருட்களுககு இறடபய 
நிகழும் ஒன்று என்றும், கடலின் 
அறலகளுககு நிலபவ காரணம் 
என்றும், பூமியின் ஈர்பபுவிறச 
இல்றலதயன்ைால் ,  பூமியின் 
நீதரல்லாம் நிலறவத�ாண்டி 
எங்பகபயா ப�ாய்தகாண்டிருககும் 
என்று பவடிகறகயாக குறிபபிட் 
டவர் அவர். “ சாட்டிறலட்” என்று 
மு�ன்மு�லாக த�யரிட்டதும் 
கிறிஸது பிை ந் �  வருடதற� 
கணககிட்டவரும் இவபர.

இவவாறு அறிவியலில் �ல 
சா�றனகள் �றடத� தகபளரின் 
வாழறகயிலும் மர்மம் ஒன்று 
உண்டு. அது அவரது மு�லாளியான 
றடபகா பிராஹியின் திடீர் 
ம ரணம் .  1 6 0 1  இல்  இை ந் � 
றடபகாவின்  கல்லறைறய , 

கிட்ட�ட்ட 300 வருடங்களுககு 
பிைகு, 1910 இல்  அவரின் மர்ம 
ம ர ண த தி ன்  க ா ர ண த ற� 
கண்டுபபிடிப��ற்காக ப�ாண்டி 
எடுத� விஞஞானிகள் அவர் 
உடலில் �ா�ரசததின் சுவடுகள் 
இருப�ற� கண்டு பிடித�ார்கள். 
அ�னால் விஷம் தகாடுககப�ட்டு 
இ ை ந் தி ரு க க ல ா ம்  எ ன் று 
கணித�ார்கள். அரசல் புரசலாக 
அவர் மரணதற� தகபளருடன் 
கூட  இறணதது  ப � ச சு கள் 
அ டி ப � ட் ட ன .  அ ப ப� ா து 
தகபளரும் உயிபராடு இல்றல. 1630 
ஆம் வருடபம, ரீகன்ஸத�ர்ககில் 
�ன்னுடறடய 59வது வயதில் 
தகபளர்  மறைந்துவிட்டார் . 
மூ ன் ை ா ண் டு க ளி ப ல ப ய 
ஐபராப�ாவில் அபப�ாது ்டந்து 
தகாண்டிருந்� ம�பப�ாரினால் 
அவர் கல்லறை உறடககப�ட்டது. 
இருபபினும் அவர் மனி�ககுலததுககு 
தசய்�  ் ன்றமகளால் இன்ைளவும் 
அவர் த�யர் நிறலதது நிற்கிைது.
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புத்ேர் என்பவர் யார்?
சில ஆண்டுகளுககு முன் 

இந்தியாவிலுள்ள உருபவலா 
கிராமததிற்குச தசன்றிருந்ப�ன். 
''சுமார் இரண்டாயிரதது அறுநூறு 
ஆண்டுகளுககு முன் சித�ார்த�ர் 
இககிராமததின் அருபக வாழந்�ார். 
அவர்�ான் பின்னர் புத�ரானார். 
ஏைககுறைய அபப�ாதிருந்�  
ம ா தி ரி � ா ன்  இ க கி ர ா ம ம்  
இபப�ாதும்  காட்சியளிககிைது. 
அங்பக த�ரிய கட்டிடங்கபளா 
வ ர் த � க  அ ங் க ா டி க ப ள ா  
த�ருத்டுஞ சாறலகபளா இல்றல. 
அது ரம்மியமாக  இருந்�து . 
சித�ார்த�ர் அங்பக வாழந்�ப�ாது 
அககி ர ாம ததுச  சிறுவர் கள் 
அவருடன் ்ட்பு �ாராட்டி 
உ ண வு ம் ,  சி ன் ன ச சி ன் ன ப 
�ரிசுகளும் �ந்�னர். அககிராமததின் 
அருபக ஓடும் ் தியில் சித�ார்த�ர் 
குளித�ார். குசா எனும் புல்வறக 
அங்பக இன்னமும் காணப�டுகிைது. 
அபபுல்றலத�ான் சித�ார்த�ர் 
அமருவ�ற்கான தமதற�யாக ஒரு 
சிறுவன் அவருககுப �ரிசாகக 
தகாடுத�ான்.  அந்� ்திபயாரம் 
வளர்ந்திருந்� புற்கறளக தகாஞசம் 
தவட்டி எனது வீட்டிற்கு எடுததுச 
தசன்பைன். அந்்தியின் அடுத� 

கறரயில் ஒரு காடு இருககிைது.  
அங்பக உள்ள ப�ாதி மரததினடியில் 
�ான் சித�ார்த�ர் தியானித�ார். 
அ ம் ம ர த தி ன டி யி ல் � ா ன் 
புத�ரானார்.

�ன்னுள் விழிப�றடந்� எவரும் 
புத�ர்�ான். �ன்றனச சுற்றியும்  
�ன் உள்ளும் நிகழும் யாவற்றையும் 
அறிந்�வரும் ஆழமான அன்பும் 
புரிந்துணர்வும் தகாண்டவர் 
புத�ராவார். முற்றிலும் விழிபபுற்ை 
சி த � ா ர் த � ர்  � ான்  பு த � ர் . 
அபபுத�றரபய ்மது ஆசானாக  
ஏற்று இருககிபைாம். விழிபபுககான 
விற� ்ம்முள் உள்ளது. ்ாம் 
எதிர்கால புத�ர்கதளன அவர் 
கூறியுள்ளார்.

�னது சிறு வயதில், எனது 
மாணவன் ஒருவன் ‘யாரந்� புத�ர்’?  
என்ை பகள்விககு ஆட்�ட்டான். 
அவனது த�யர் ஹியு. அவனது 
ஆைாம் வயதில் �னது த�ற்பைாரிடம் 
�ான் ஒரு பிககுவாக முடியுமா 
என்று பகட்டான்.  புத�பகாவிலுககுச 
தசல்வதில் அவனுககுப பிரியம் 
அதிகம். த�ௌர்ணமி, அமாவாறச 
அன்று அங்கு �ன் த�ற்பைாருடன் 
தசன்று மலர்கள், மாங்கனிகள்,  
வாறழப �ழங்கள், இன்னும் சில  
விபனா�மான உள்ளூர் �ழங்கறளப  

பு த � ரு க கு   ஆ ற ச ப ய ா டு 
�றடத�ான்.

அகபகாவிலில் ஹியு கனிபவாடு 
் ட த � ப � ட் ட ா ன் .  அ ங் கு 
வ ரு � வ ர் க ளு ம்  அ வ னி ட ம் 
இயல்ப�ாடும் ்ட்ப�ாடும் ்டந்து 
தகாண்டனர். �றலறம பிககுவிற்கு 
அவறனப பிடிததிருந்�து என்று 
ஹியு அறிந்திருந்�ான். ஒவதவாரு 
முறை அவன் பகாவிலுககு வரும் 
ப � ா து ம்  வ ா ற ழ ப � ழ ப ம ா 
ம ா ங் கனி ப ய ா  அவனுககு க 
தகாடுத�ார் .  அ�னாபலபய 
அகபகாவிலுககுப ப�ாவற� ஹியு 
மிகவும் விரும்பினான். ஒரு்ாள் 
அவன் “அம்மா ்ான் பிககுவாகி 
இ க பக ா வி லி ல்  வ சி க க 
வி ரு ம் பு கி ப ைன் ”  என் ை ான் . 
அவனுககு வாறழப�ழம் உண்ணப 
பிடிககும் என்��ால் பிககுவாக 
விரும்பினான் ப�ாலும்! 

அவறன குறை தசால்லககூடாது. 
வி ய ட் ் ா மி ல்  � ல வ ற க 
வ ா ற ழ ப � ழ ங் க ள்  மி க 
ருசிபயாடிருககும் .   வயதில் 
மிகசசிறியவன் என்ைாலும்  அவனது 
த � ற் பை ா ர் க ள்  அ வ ற ன 
அகபகாவிலுககு மாணவனாக 
அனுப� முடிவு தசய்�னர் . 
�றலறம பிககு அவனுகதகாரு 

உனது ் ்பயில்  
ஒரு கூழாங்ேல்

திக நாட் ஹான்
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�ழுபபு நிை சிறு அங்கிறய அணியச 
தசய்�ார். அவவழகிய அங்கியில் 
அவன் ஒரு  குட்டி பிககுவாகத 
த�ன்�ட்டான். அவன் பிககுவான 
புதிதில் புத�ருககு வாறழப�ழம், 
ம ா ம் �ழம்  த க ாண்டு  வ ந்து 
� ற ட த � � ா ல்  அ வ ரு க கு 
அப�ழங்கள் மிகவும் பிடிககுதமன்று 
க ரு தி ன ா ன் .  அ வ னு ற ட ய 
சிறுமூறளககு அவவளவு�ான் 
அபப�ாது புரிந்�து.

ஒரு ்ாள் மாறலயில் எல்லா 
�ார்றவயாளர்களும் பகாவிறல  
விட்டு வீட்டிற்குப  ப� ாகும் 
வறரயில் காததிருந்�ான். புத�ர் 
சிறலயுள்ள அறையின் க�வருபக 
அறமதியாக நின்ைான். யாரும் 
அங்கில்றல என்று உறுதி தசய்� 
பின் அந்� புத�ரின் அறைககுள் 
எட்டிப �ார்த�ான்.  அபபுத�ர் 
சிறல நிஜ மனி� உருவில் இருந்�து.  
அசசிறுவனின் மனதில் அசசிறல 
�ான் புத�தரன ் ம்பியது.

்ாள் முழுதும் அயர்வின்றி 
அமர்ந்திருககும் புத�ர், அந்� அறை 
காலியானதும் �ழங்கறள எடுததுக 
தகாள்வார் எனக கற்�றன 
தகாண்டிருந்�ான். �ன் முன் 
ற வ க க ப � ட் டி ரு ந் �  
வாறழககுறலயிலிருந்து  ஒரு 
�ழதற�பயனும் எடுப�ார் என்று 
எ தி ர் � ா ர் த து  அ வ ற ர ப ய 
கண்காணிதது வந்�ான். அவனுககு 
குழப�ம ாயிரு ந் �து .  ம க கள் 
தகாண்டு வந்து �றடத� ஒரு 

வாறழப�ழதற�க கூட புத�ர் 
எடுதது சுறவககா�து ஏதனன்று 
அவனுககுப புரியவில்றல.

மூத� �றலறம பிககுவிடம் இது 
� ற் றி  ப க ட் க  அ வ னு க கு த 
ற � ரி ய மி ல் றல .   � ன் றன 
முட்டாதளன நிறனதது விடுவாபரா 
எனப  �ய ந் � ான் .  ் ா ம்கூட 
த�ாதுவாக �ல சமயங்களில் 
்ம்றம யாபரனும் முட்டாதளன 
நிறனதது விடுவாபரா என்தைண்ணி 
பகள்வி பகட்�தில்றல. ஹியுவும் 
அப�டி �யந்�ான். எனபவ விறட 
த � ரி ய ா ம ல்  கு ழ ம்பின ான் . 
்ானாயிருந்�ால் பவறு யாறரயாவது 
பகட்டுத த�ரிந்து தகாள்பவன். 
ஹியு யாறரயும் பகட்கவில்றல.

அவன் இறளஞன் ஆனதும் 
புத�ர் சிறல நிஜ புத�ரில்றல 
என்�து புரிந்�து.  எத�றன த�ரிய 
சா�றன?  அபபுரிந்துணர்வு 
அவனுககு மகிழசசி அளித�து. 
ஆனால் ஒரு புதிய பகள்வி எழுந்�து. 
‘புத�ர் இங்கில்றல என்ைால், 
பவதைங்கு இருககிைார்?  புத�ர் 
பகாவிலில் இல்லாவிட்டால் , 
பவதைங்கு இருககிைார்? தினமும் 
பகாவிலுககு வரும் மககள் புத�ர் 
சிறலறய வணங்கினர். ஆனால் 
புத�ர் எங்பக ப�ானார்?’

வி ய ட் ் ா மி ல் ,  தூ ய  நி ல 
�வுத�தற�ப �ழகும் மககள், பமற்கு 
திறசயில் உள்ள  தூய நிலததில் 
�ான் புத�ர் வசிககிைார் என  
்ம்புகின்ைனர். ஒரு்ாள் அததூய 

நிலபம புத�ரின் வீதடன்று யாபரா 
கூறியது காதில் விழுந்�து.  அற� 
்ம்பிய ஹியு மிகவும் துயரம் 
அறடந்�ான். புத�ர் ஏன் மககறள 
விட்டு தவகுத�ாறலவு �ள்ளி 
வ சி க க ப வ ண் டு ம்  எ ன் று 
கவறலபயாடு சிந்தித�ான். இது 
இன்தன ா ரு   ப க ள்விறய க 
தகாண்டுவந்�து.

ஹி யு ற வ  அ வ னு ற ட ய 
�தினான்காம் வயதில் சந்திதப�ன். 
புத�றரப�ற்றி அபப�ாதும் அவன் 
அ ப � டி ப ய  சி ந் தி த து க 
தகாண்டிருந்�ான். புத�ர் ்ம்றம 
விட்டு தவகுதூரததில் இல்றல 
எ ன் � ற �  அ வ னு க கு 
எடுததுறரதப�ன். புத�ர் ்ம் 
ஒவதவாருவருககுள்ளும் இருககிைார் 
என எடுததுக கூறிபனன். புத�னாக 
இருப�து என்�து ஒவதவாரு 
கணமும்  ் மககுள்பளயும் ் ம்றமச 
சுற்றியும் நிகழவதில் விழிபபுடன் 
இருப��ாகும்.  புத�ர் என்�து ் மது 
இ�யததில் றவததிருககும் அன்பும், 
புரிந்துணர்வும் ஆகும் .   இது 
ஹியுவிற்கு த�ருமகிழசசி அளித�து.

ஹியு வளர்ந்து த�ரியவனானதும் 
வியட்்ாமில் உள்ள சமூகபசறவ 
றமயம் ஒன்றின் இயககுனர் 
ஆனான். இளம் கன்னியர்களுககும் 
பிககுகளுககும் இறளஞர்களுககும் 
யுவதிகளுககும் �யிற்சி அளித�ான். 
வியட்்ாம் ப�ாரில் குண்டுகளால் 
� க ர் க க ப � ட் ட  ம க க ளி ன் 
வீ டு க ற ள ப  பு ன ர ற ம க க ப 
�யிற்றுவித�ான்.

அன்பும், புரிந்துணர்வும் எங்கு 
காணப�டுகிைப�ா அங்பக புத�ர் 
இருககிைார். புத�ர் என்�து ஒரு 
சிறலபயா �றலயில் அலங்கார 
ஒளிவட்டம் தகாண்ட ஒருவர் 
என்பைா ,  மஞசள் துவராறட 
அணிந்� ஒருவதரன்பைா கற்�றன 
தசய்து தகாள்ளாதீர்கள். புத�ர் 
என்�வர் �ன்னுள்ளும் புைமும் 
எ ன் ன  நி க ழ கி ை து  எ ன் ை 
விழிபபுணர்வுடன் இருப�வராவார். 
அவர் பமலான புரிந்துணர்வும் 
கருறணயும் தகாண்டிருப�ார். 
ஆபணா த�ண்பணா இறளயவபரா 
மூத�வபரா புத�வதரன்�வர் 
எபப�ாதும் மிக இனிறமயாகவும் 
புததுணர்பவாடும் இருப�ார்.

(தமிழில்: வி. அமலன் ஸ்டேன்லி)
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ெ ஸ  வ ர  த ர ா ம் � 
பலட்டாகு�ா… 

’ ப � ரு ந் தி ல்  த ச ல் வ து 
உங்களுககுப பிடிககுமா?’

எனககும் தராம்�பவ பிடிககும். 
அ துவு ம்  ஜன்ன ப ல ா ர ம ா க 
உட்கார்ந்து, தவளிபய பவடிகறக 
�ார்ததுகதகாண்பட ப�ானால் 
ப �ரு ந்திலிரு ந்து  இ ைங் க பவ 
பவண்டாம் என்று ப�ான்றும். 
வி � வி � ம ா ன  ப � ரு ந் து 
டிகதகட்டுகறளச பசகரிப�து என் 
� ழ க க ம் .  சி ல ர்  ஸ ட ா ம் ப 
பசகரிப�ார்கபள அதுப�ால. நீலம், 
மஞசள், தவள்றள எனப �ல 
வ ண் ண ங் க ளி ல்  ப � ரு ந் து 
டிகதகட்டுகள் றவததிருககிபைன். 

ப�ருந்தில் தசல்வது பிடிககும். 
ஆ ன ா ல் ,  ப � ரு ந் து க க ா க க 
காததிருப�து�ான் ப�ார் அடிககும். 
ஆமாம், அவசரம் அவசரமாகப 
புைப�ட்டு பவகம் பவகமாக ் டந்து 
வந்து ப�ருந்து நிறுத�ததில் நின்ைால், 
சரியான ப்ரததுககு  வராது. 
மு ன் த� ல் ல ா ம்  எ ன க கு 
அதுமாதிரியான ப்ரங்களில் 
தராம்� எரிசசலாக இருககும். 

ஆனால் ,  இபப�ாது அப�டி 
இல்றல. 

ப�ருந்துககாகக காததிருககும் 
ப்ரங்களில் ்ானும் என் ்ண்�ன் 
் ந் � னு ம்  ஜ ா லி ய ா ன  சி ல 
விறளயாட்டுகறள விறளயாடு 
பவாம். அது என்தனன்ன என்று 
உங்களுககுச தசால்லபப�ாகிபைன். 

்ானும் ் ந்�னும் மு�லில் என்ன 
தசய்பவாம் த�ரியுமா? ்ாங்கள் 
த ச ல் லு ம்  இ ட த தி ற் கு 
அறழததுபப�ாகும் ப�ருந்து நிற்கும் 
இடம்�ானா என்று ஒருமுறை தசக 
�ண்ணிகதகாள்பவாம். சில ப�ர் 
�வைான ப�ருந்து நிறுத�ததில் 
தராம்� காததிருந்து ப்ரதற� 
வீணடிதது விடுவார்கள். அப�டி 
்ாங்களும் தசய்துவிடககூடாது 
இல்றலயா? 

 ’எங்கிட்டு எங்கிட்டு… இங்கிட்டு 
இங்கிட்டு’ இது ஒரு விறளயாட்டு 
த�யர். அந்� இடதற�ச சுற்றிப 
�ார்தது, எங்காவது ஓரிடததில் 
எழுதியிருககும் ஒரு வார்தற�றய  
‘எங்கிட்டு எங்கிட்டு’ எனப �ாடி, 
்ான் ் ந்�னிடம் தசால்பவன். ் ான் 
�தது எண்ணி முடிப��ற்குள் அது 
எங்பக எழுதியிருககிைது என்று 

கண்டுபிடித�தும் ‘இங்கிட்டு 
இங்கிட்டு’ என அந்� இடதற�க 
காட்ட பவண்டும். அ�ன்பிைகு 
அவன்  த ச ா ல்வ ான் .  ் ான் 
கண்டுபிடிபப�ன். 

அந்� விறளயாட்டு ப�ார் 
அ டி த � ா ல் ,  இ ன் தன ா ரு 
விறளயாட்டும்  இருககிைது . 
அ�ாவது சுற்றியிருககும் கறடகளில் 
எண்ணிகதகாள்பவாம். அதில் 
எந்�க கறடககு மு�லில் வந்து 
த�ாருள் வாங்குவார்கள் என்று 
ஆ ளு க தக ா ரு  க ற ட ற ய த 
ப�ர்ந்த�டுபப�ாம். அந்�க கறடககு 
எங்களின் த�யறரச சூட்டுபவாம். 
யாருறடய கறடககு மு�லில் 
த�ாருள் வாங்க வருகிைார்கள், 
அதிக முறை த�ாருள் எந்�க 
கறடயில் வாங்குகிைார்கள் என்று 
எண்ணிகதகாள்பவாம். அதில் யார் 
தஜயிககிைார்கள் என்று ப�ாட்டிப 
ப�ாட்டுக தகாள்பவாம். 

சரி, சரி… இந்� விறளயாட்டில் 
ய ா ர்  த ஜ யி த � ா ல் 
எ ன் ன …  ய ா ர் 
ப�ாற்ைால் என்ன… 
என்று நிறனககி 
றீர்களா? அதில் 

க்பருந்துக்கு 
ோத்திருக்கும் 
க்பாதும் 
வி்ையாடைலாம்!

ேமிழினி
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அந்�ப த�ண்றணக காணவில்றல. 
எங்பகா ப�ாயிருப�ார் என 
நிறனதப�ாம். அடுத� ் ாள், அ�ற்கு 
அடுத� ்ாளும் அவறரப �ார்கக 
முடியவில்றல. அ�னால், என் 
அம்மாவிடம் அந்�ப த�ண்றணப 
�ற்றிச தசால்லிக பகட்படன். என் 
அம்மா தசான்னற�க பகட்டு 
�யங்கர ஷாக .  என் அம்மா 
தசான்னற� அப�டிபய அந்� 
ப்ாட்டில் எழுதியிருககிபைன். 

’ நீ  �ஸ ஸடாபல �ார்த� 
மனநிறலசரியில்லா� அந்�ப த�ண் 
ப�ரு பூர்ணிமா. எங்கூடத�ான் 
�டிசசா. ்ாங்க தரண்டு ப�ரும் 
ஜாலியா ஊர் சுற்றியிருகபகாம். 
நிறைய விறளயாடியிருகபகாம். 
அப�ா சுவரில் இருககும் டிராயிங் 
பூர்ணிமா வறரஞசது�ான். ஒரு்ாள் 
திடீர்ன்னு பூர்ணிமா வீட்டுல 
த�ரிய சண்றட. அதுபலருந்து 
பூர்ணிமா அப�டி ஆயிட்டா. 
எ ன் ன  ச ண் றட ன் னு  நீ 
த�ரியவளானதும் தசால்பைன். 
இபப�ா பூர்ணிமாககு உடம்பு 
சரியில்றலன்னு ஹாஸத�ட்டலுககு 
அறழசசிட்டு ப�ாயிருககாங்க’ 

இது�ான் அம்மா தசான்னது. 
இற �  அடி க கடி  எ டு த து ப 
�டிபப�ன். சில ்ாட்கள் கழிதது 
பூர்ணிமா அதற� மறு�டியும் 
வந்துவிட்டார். இப�டி நிறைய 
விஷயங்கள் எங்களின் ‘Bus Wait 
NoteBook’ –ல் எழுதி றவததுள்பளாம். 

இ ப � டி  நி ற ை ய  எ ழு தி 
றவததிருககிபைாம். சரி, ’இற� 
எ�ற்காக எங்களிடம் தசால்கிைாய்… 
் ா ங் க ளு ம்  அ ப � டி  எ ழு � 
பவண்டுமா?’ என்று பகட்கிறீர்களா?

் ா ங் க ள்  த ச ய் கி ப ை ா ம் 
அவவளவு�ான். உங்களுககும் எழு� 
ப�ான்றினால் ,  தசய்யுங்கள் . 
விறளய ாட  ப � ான்றின ா ல் 
விறளயாடுங்கள். கறடசியாக 
ஒன்று. எங்கள் ப்ாட் புககில் 
அடிககடி எழுதும் ஒரு பகள்வி 
இருககிைது. 

“ஏன் �ஸ பலட்டாபவ வருது?’ 
இந்�க பகள்விறய நிறைய ப�ரிடம் 
பகட்படாம் .  ஒவதவாருவரும் 
ஒ வ தவ ா ரு  வி � ம ா க  � தி ல் 
தசால்கிைார்கள் .  சரி நீங்கள் 
தசால்லுங்கள்.    

“ஏன் �ஸ பலட்டாபவ வருது?’

�ான் ஒரு முககியமான விஷயம் 
இ ரு க கி ை து .  அ ன் றை க கு 
தஜயிப�வபர ஜன்னல் ஓரமாய் 
உட்கார பவண்டும். அப�டிதயன் 
ைால், தினமும் ்ாபம தஜயிகக 
பவண்டும் என நிறனபப�ாம் 
இல்றலயா? 

இன்னும் சில விஷயங்களும் 
இருககின்ைன. எங்களிடம் ‘Bus Wait 
NoteBook’ இருககிைது. அப�டி 
கறடகளில் விற்காது. எங்களின் 
ர ஃ ப  ப ் ா ட் றட  அ ப � டி 
மாற்றிகதகாண்படாம் . அதில் 
என்ன எழுதுபவாம் த�ரியுமா? 

ப�ருந்து நிறுத�ததில் எத�றன 
கறடகள் இருககின்ைன… ப�ருந்தில் 
தசல்�வர்கறளத �விர பவறு யார் 
யாதரல்லாம் அங்பக வருகிைார்கள் 
என்றும் எழுதுபவாம். பவறு யார் 
வரபப�ாகிைார்கள் என்று�ாபன 
நிறனககிறீர்கள்? நிறைய ப�ர் 
வருவார்கள்.

ப�ருந்து ஏற்றிவிடுவ�ற்காகபவ 
சிலர் வருவார்கள். ப�ருந்தில் 
வ ரு �வ ர் கறள  அறழ தது ச 
தசல்வ�ற்காகச சிலர் வருவார்கள். 
சில ப�ர் தவய்யில் அதிகமாக 
இருககிைது என்று நிழலுககாக 
ஒதுங்கி உட்கார்வார்கள். தவய்யில் 
தவப�ம் �ாங்க முடியாமல் ஆடு, 
மாடு ,  ்ாய் எல்லாம் வரும் . 
அற�தயல்லாம் எழுதுபவாம்.

அப�டி எழுதும்ப�ாது சில 
பகள்விகள் வரும் .  அற�யும் 
அப�டிபய எழுதி றவபப�ாம். 
என்ன பகள்விகள் த�ரியுமா? 

“�ள்ளுவண்டியில் �ழம் விற்கும் 
அண்ணன், திடீர்ன்னு மறழ 
வந்துவிட்டால் எங்பக ப�ாவார்?’ 

‘வண்டி ரிபப�ர் என டூ விலறரத 

�ள்ளிகதகாண்பட தசல்வார்கள். 
எங்பக இருககு ரிபப�ர் ஷாப?’

‘பூ விற்கும் அர்சசனா அககா 
( ஒரு் ாள் அவரிடம் த�யர் 
ப கட்படாம்  தச ான்னாங்க ) . 
அவசரமாக ஒன் �ாதரூம் ப�ாக 
பவண்டும்  என்ை ால்  எங்பக 
ப�ாவார்? 

இப�டி நிறைய பகள்விகள் 
எழுதி றவததிருககிபைாம். 

அ ப பு ை ம் ,  த ர ா ம் � 
மு க கி ய ம ா ன து .  ப ம ப ல 
தசான்னவற்றில் இல்லாமலும் சில 
ப�ர் வருவார்கள். மனநிறல 
சரியில்லாமல் ஒரு த�ண் வருவார். 
ஆண்கள் ப�ாடும் சட்றடயும் 
ப�ண்டும் அணிந்திருப�ார் . 
இரண்டுபம �ல இடங்களில் 
கிழிந்திருககும். �ல ்ாட்களாகபவ 
அந்�ப �குதியிபலபய சுற்றிசுற்றி 
வருவார்.  

சரி, இத�ல்லாம் எதுககு எழு� 
பவண்டும்? ் ாங்களும் அப�டித�ான் 
நிறனதப�ாம். அதில் முககியமான 
ஒரு விஷயதற� உங்களிடம் 
தசால்கிபைன். ஒரு்ாள், ப�ருந்து 
நிறுத�ததில் மனநிறல சரியில்லா� 
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 சித்திரக களே

ப்ஜரெேன்  
நேரெத்து 
இ்ச  
ஞானிேள் 

ஒரு்ாள் கழுற� ஒன்று, �ன் 
எஜமானுககாக, பசாகமாகச பசாளப 
த�ாதிறயச சுமந்து தகாண்டு 
தசன்ைது. அ�ற்கு தினப�டி பவறல 
அது�ான். இபப�ாது அககழுற�ககு 
வய�ாகிவிட்டது. இபப�ாத�ல்லாம் 
இதுப�ான்ை கனமான சுறமகறள 
அ க க ழு ற � ய ா ல்  சு ம க க 
முடியவில்றல. 

வய�ாக ஆக, அககழுற�ககு, 
த�ாதி சுமககாவிட்டால், எங்பக �ன் 
எஜமான் �ன்றன வீட்றடவிட்டுத 
துரததிவிடுவாபரா என்று �யம் 
வந்துவிட்டது. அ�னால் கழுற� 
அந்� வீட்றடவிட்டு தவளிபய ஓடி 
வந்துவிட்டது.  ்ான் அருகிலுள்ள 
பிதரமன் ்கருககுச தசன்று அந்� 
் க ர  இ ர வு  வி டு தி க ளி ல் 
இறசககறலஞராக என் மீ�முள்ள 
வாழகறகறய ஓட்ட முடியும் 
என்று  அ ந் � க  கழுற � 
�னககுத�ாபன தசால்லிக 

தகாண்டது. 

க ழு ற � 
சாறலபயாரம் ் டந்து 
தசன்ைது .  அங்பக 
வழியில் ஒரு ்ாறயப 
�ார்த�து. ் ாய் �ட்டுத 

� டு ம ா றி  வ ந் து 
தகாண்டிருந்�து. கழுற� 

்ாயிடம் ஏன் இப�டி �ள்ளாடுகிைாய் 
என்று பகட்டது? எனககு வய�ாகி 
விட்டது, �லவீனமாக இருககிபைன் 
என்று ்ாய் தசான்னது. என்றன 
என் எஜமான் எந்� ப்ரததிலும் 
வீட்றடவிட்டுத துரததிவிடுவார் 
எ ன் ை  � ய த தி ல்  ் ா ன் 
ஓடிவந்துவிட்படன் என்ைது. அ�ற்கு 
க ழு ற � ,  ' ' ஓ  அ ப � டி ய ா ? 
கவறலப�டபவண்டாம்,  ்ான்  
ப தர ம ன்  ் க ரி ல்  ஒ ரு 
இறசககறலஞனாக  வாழப 
ப�ாகிபைன், என்னுடன் வாருங்கள், 
வாழகறகறய ஒரு றக �ார்ககலாம்'' 
என்ைது. ''மிகக மகிழசசி, ்ான் 
உங்களுடன் வருபவன்,'' என்ைது 
்ாய்.

அவ ர் கள்  ப தர மனுககு ச 
தசல்லும் �ாற�யில் ்டந்�ார்கள். 
அவர்கள் வழியில் ஒரு பூறனறயச 
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சந்தித�னர். அது அறடமறழயில் 
அகப�ட்டதுப�ால்  மிகவும் 
பசாகமாக இருந்�து. பூறனயிடம் 
ஏன் இவவளவு வருத�மாக 
இருககிைாய் என்று கழுற� பகட்டது. 
``எனககு வய�ாகி விட்டது, என் 
�ற்கள் கூர்றமயாக இல்றல. ்ான் 
த்ருபபில் குளிர் காய விரும்புகிபைன். 
எனககு எலிகறள தவறுதது விட்டது. 
எனபவ என்றனக காப�ாற்றிக 
தகாள்ள ்ான் வீட்றடவிட்டு 
தவளிபயறி விட்படன்'' என்ைது 
பூறன. ஓ! அப�டியா? உங்களுககுத 
�ான் ் ல்ல குரல் வளம் இருககிைப�, 
எங்கபளாடு பிதரமனுககு வாருங்கள் 
அங்பக இரவு விடுதிகளில் இறசக 
கறலஞர்களாக வாழலாம்'' என்று 
கழுற� கூறியது. பூறனககும் இந்� 
பயாசறன பிடிததிருந்��ால் , 
அவர்களுடன் பசர்ந்து தகாண்டது.

விறரவில் அவர்கள் ஒரு 
�ண்றணககு வந்�ார்கள். பவலியில் 
ஒரு பசவல் நின்ைது. தகாககரபகா பகா 
என்று ஓங்கிய குரதலடுதது அது 
கததியவுடன் இவர்கள் மூவரும் 
�யந்துவிட்டனர். ''ஏன் இப�டிப 
ப�ய் மாதிரி கததுகிைாய்?'' என்று 
கழுற� பகட்டது. அ�ற்கு பசவல் 
தசான்னது, ` `்ான் பசாகமாக 
இருககிபைன், இந்� வீட்டு சறமயலாள் 

என்றனக தகான்று சூப றவகக ் ாள் 
�ார்ககிைான்,  ்ான் என்ன தசய்ய 
முடியும்?'' என்ைது. ``ஓ! உனககாக 
மிகவும் வருந்துகிபைன், எங்களுடன் 
பதரமன் வாருங்கபளன், ்ாங்கள் 
அ ங் பக  இ ர வு  வி டு தி களில் 
இ ற ச க க ற ல ஞ ர் க ள ா க ப 
ப�ாகிபைாம், உங்களுககும் ்ல்ல 

குரல் வளம் இருககிைது'' என்று 
கழுற� தசான்னது. ' 'ஓ, ்ல்ல 
பயாசறன�ான், ்ான் உங்கபளாடு 
வருபவன்'' என்று பசவல் தசான்னது.

பதரமன் தவகு த�ாறலவில் 
இருந்�து, ் ான்கு ப�ரும் பசார்வாக 
இருந்�னர் .  அவர்கள் இரவு 
அங்பகபய �ங்கிவிட்டு காறலயில் 
�யணதற�த த�ாடரலாம் என்று 
முடிவு தசய்�னர். கழுற�யும் ் ாயும் 
ஒரு மரததின் அடியில் �டுததுக 
தகாண்டன. பூறன மரததிலுள்ள 
ஒரு கிறளயில் ஏறிப�டுததுக 
தகாண்டது. பசவல் மரததின் 
உசசியில் �ைந்து அமர்ந்து சுற்றிலும் 
�ார்த�து.

பசவல் �ன் ்ண்�ர்கறள 
அறழதது, ''்ான் தகாஞச தூரததில் 
ஒரு தவளிசசதற�க காண்கிபைன், 
அது ஒரு வீடாக இருகக பவண்டும்'' 
என்ைது. ''ஓ! அப�டியானால் ்ாம் 
அங்பகபய தசன்று �ங்கலாபம'' 
என்று கழுற� கூறியற� அறனவரும் 
ஒததுகதகாண்டனர். ்ாய், ``அங்பக 
்ாம் சாபபிட தகாஞசம் உணவுகூடக 
கிறடககும்' '  என்ைது. ்ான்கு 
்ண்�ர்களும் அந்� வீட்டிற்குச 
தசன்ைனர். வீட்றட அறடந்�தும், 
கழுற�, ` `்ான் உயரமானவன், 
ஜன்னலின் வழிபய எட்டி என்ன 
இருககிைத�ன்று �ார்ககிபைன்'' 
என்று தசால்லி எட்டிப �ார்த�து.
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''நீங்கள் என்ன �ார்ககிறீர்கள்?'' 
- ்ாய் பகட்டது. ` ` ்ான் ஒரு 
பமறஜறயயும் சாபபிட ்ல்ல 
உணவுப ��ார்த�ங்கறளயும் 
�ார்ககிபைன். வாசறன மூகறகத 
துறளககிைது, தகாள்றளயர்கள் 
ப ம ற ஜ ற ய ச  சு ற் றி 
அமர்ந்திருககிைார்கள்' ' என்று 
கழுற� கூறியது. ``அந்� உணவு 
்மககுத ப�றவயானது’’ என்று 
பசவல் கூறியது. ̀`ஆம், நீ தசால்வது 
சரி�ான், ஆனால் மு�லில் ்ாம் 
த க ாள்றளயர் கறள  அக ற் ை 
பவண்டும் ’ ’  என்று  கழுற� 
தசான்னது. 

்ான்கு ்ண்�ர்களும் ப�சி ஒரு 
திட்டம் வகுத�ார்கள். கழுற� �ன் 
பின்னங் க ா ல் க றள  ஊன்றி 
அமர்ந்�து, ் ாய் கழுற�யின் முதுகில் 
குதிதது ஏறி அமர்ந்துதகாண்டது, 
பூறன ் ாயின் முதுகில் ஏறிககுதிதது 
அமர்ந்�து, பின்னர் பசவல் பமபல 
�ைந்து பூறனயின் �றலயில் 
அமர்ந்�து.

அவர்கள் �ங்கள் இறசக 
கசபசரிறய ஆரம்பித�னர்! 

பர்ர்ர்-ஹா, பர்ர்ர்-ஹா என்று 
கழுற� கத� ஆரம்பித�து; வாவ 
வாவ வாவ வாவ என்று ் ாய் குறரகக 
ஆரம்பித�து, மியாவ மியாவ என்று 
இறடயிறடபய பூறன பகாரஸ 
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ப�ாட்டது, தகாககரகபகா பகா என்று பசவல் ஓங்கிக 
கூசசலிட்டது.

்ான்கு விலங்குகளும் திடீதரன ஜன்னல் 
வழியாக கததிகதகாண்பட அறைககுள் �ாய்ந்�ன. 
தகாள்றளயர்கள், திடீதரன்ை இந்�த �ாககு�லால் 
நிறலகுறலந்துப�ாய் என்னபவா ஏப�ா என்று 
�யந்து பமபல குதிதது, அந்� வீட்றட விட்டு 
தவளிபய ஓடினார்கள்.

திருடர்கறள ஓடவிட்ட உற்சாகததில், கழுற�யும் 
அவரது ்ண்�ர்களும் பமறஜயில் அமர்ந்�னர்; 
அவர் களுககு  இரு ந் �  � சி ககு  ்ன்ை ா க 
பவண்டியமட்டும் சாபபிட்டார்கள். சாபபிட்டுச 
சாபபிட்டு விறரவில் அவர்கள் பசார்வறடந்�ார்கள். 
கழுற�, சாபபிட்ட அசதியில் முற்ைததில் 
றவகபகாலில் �டுததுத தூங்கச தசன்ைது. ்ாய் 
வாசல் க�வின் முன் �ரப�ப�ட்ட �ாயில் தூங்கச 
தசன்ைது. ``்ான் அடுப�டியில் க�க�ப�ாகத  
தூங்குபவன்’’ என்று பூறன தசால்லிச தசன்ைது. 
பசவல், ``்ான் கூறரயின் பமல் �ைந்து அங்பகபய 
தூங்குபவன்’’ என்று ப�ாய்விட்டது. ்ண்�ர்கள் 
எல்பலாரும் நிம்மதியாக தூங்கச தசன்ைார்கள். 
கழுற� விளகறக அறணத�து. ் ான்கு ்ண்�ர்களும் 

குட் ற்ட் தசான்னார்கள். விறரவில், 
அவர்கள் தூங்கிவிட்டார்கள். 

இ ர வு  நீ ண் டு த க ா ண் டி ரு ந் � து . 
தகாள்றளயர்கள் இருண்ட வீட்றடப 
�ார்த�ார்கள். �றலவன் கூறினான், ``்ாம் 
தராம்�த�ான் �யந்துவிட்படாம், நீங்கள் 
இங்பகபய இருங்கள், ் ான் வீட்றடப ப�ாய்ப 
�ார்ததுவிட்டு வருகிபைன்’’ என்ைான்.

தகாள்றளயன் சறமயலறைககுள் 
தசன்ைான். பூறன அடுப�டியில் சுருண்டு 
கிடந்�து. தகாள்றளயன் தவளிசசததிற்காக 
ஒரு தீககுசசிறய �ற்ைறவத�ான். இது பூறனககு 
�யமாக இருந்�து, உடபன அது தகாள்றளயன் 
பமல் கததிக  தகாண்பட �ாய்ந்�து . 
தகாள்றளயன் க�றவ ப்ாககி �றலத�றிகக 
ஓடினான், ்ாய் தகாள்றளயறன காலில் 
கடித�து, தகாள்றளயன் முற்ைததின் வழியாக 

ஓடினான், கழுற� அவறன ் ன்ைாக உற�த�து.

பசவல் சத�ம் பகட்டு விழிததுகதகாண்டு, 
தகாககரகபகா பகா என்று �ன் குரதலடுததுக 
கூவியது. ’’்ாம் இனிபமல் அந்� வீட்டில் வாழ 

முடியாது, அங்பக ப�ய்கள் ் டமாடுகின்ைன ் மது 
உயிருகபக ஆ�தது வந்துவிடும்’’  என்று தகாள்றளயன் 
�யந்�டிதது ஓடிவிட்டான். பிை 
தகாள்றளயர்களிடம் ்டந்� 
விஷயதற�ச தசான்னான். 
அவர்கள் அந்� இடதற�விட்டு 
தவகுதூரம் தசன்ைார்கள்.

்மது ்ான்கு ்ண்�ர்களுககும் 
அந்� வீடு மிகவும் பிடிததுப 
ப�ாய்விட்டது. அவர்கள் அங்பகபய 
�ங்கியிருந்�ார்கள். அவர்கள் 
அ�ற்குப பின்னர் ஒருப�ாதும் 
பதரமன் ் கருககுச தசல்லவில்றல. 
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 2021 பற்றி என்ன எதிரபாரப்பு 
உஙகளுககு?

எல்லாருககும் புத�ாண்டு 
வாழததுகள். 2020 எல்லாருககும் 
தராம்� சவாலாக அறமந்� ஒரு 
ஆண்டாகபவ �ார்ககப�டுகிைது. 
்ாடு முழுவதும் ப�ாடப�ட்ட 
ஊரடங்கு �லரது வாழவா�ாரதற� 
�ாதித�து. 2021ம் ஆண்டில் மககள் 
மகிழசசியாக இருந்�ாபல ்ான் 
தராம்� சந்ப�ாஷப�டுபவன். 

 நீஙகள் வதாைஙகிய அைககட்ைளை பற்றி 
வொல்லுஙக!

ச ா � ா ரணம ான  ப வறல 
தசஞசாலும் எங்க அப�ா சின்ன 

வயசுல இருந்ப� யாருககாவது 
உ � வணும்னு  இரு ப � ா ங் க , 
அம்மாவுககும் அப� குணம் �ான். 
அவங்கள �ார்தது வளர்ந்��ால, 
எ ன க கு ம்  உ � வி  த ச ய் யு ம் 
மனப�ான்றம சின்ன வயசுலபய 
எ ன க கு ம்  வ ந் து டு ச சு ன் னு 
நிறனககிபைன் .  சினிமாவுல 
சம்�ாதிககும் �ணதற� தகாண்டு 
ஏ�ாவது மககளுககு உ�வணும்னு 
� ான்  இ ந் �  � வுண்படஷன் 
ஆரம்பிசசிருகபகன்.

 ஊரைஙகு ெமயததில் நீஙகள் வெயத 
உதவிகளை ளெதது  உஙகளுககு 
அன்னபூரணி என வபயர சூட்டினாரகவை...

நிசசயமா அத�ல்லாம் த�ரிய 
வார்தற�. தகாபரானா றவரஸ 
உலகததுகபக த�ரிய த்ருககடியாக 
மாறிடுசசு, இதுல இருந்து சா�ாரண 
மககள் மீண்டு வர இன்னமும் 
ப�ாராடிட்டு இருககாங்க, சட்தடன 
அ ர சு  மு ழு  ல ா க ட வு ன் 
அறிவிசசவுடன் அன்ைாட கூலிகள், 
ஏ ற ழ  ம க க ள்  உ ண வி ன் றி 
�விப�ாங்கபளன்னு பயாசிசபசன். 
வ ா ழ கறக ப ய  அ ழி ஞ சு 
ப � ா யி ரு ந் � ா லு ம்  மு � ல் ல 
ஒருத�ருககு �சிககு சாப�ாடு 
த க ா டு த தி ரணும் .  எ வ பள ா 
கஷடதற�யும் �ாங்கி கடந்து 
ப�ாைதுககான த�ம்ற� அது 
தகாடுககும்னு ப�ாணுசசு. அ�னால் 
�ான் என்னால முடிஞச� என் 
குழுவினறர வசசு தசஞபசன்.

 21 நாட்களில் 75 ஆயிரம் உணவுப் 
வபாட்ைைஙகள் எப்படி ொததியமானது?

அந்� மு�ல் மா�ம் முழு 

தமிழில் ெகுனி, மாஸ் 
என்கிை மாசிைாமணி உள்ளிட்ை 
பைஙகளில் நடிதத நடிளக 
பிரணிதா வபஙகளூளரச் 
வெரநதெர. கன்னை 
திளரயுைகில் அறிமுகமான 
இெர, தமிழ், வதலுஙகு மற்றும் 
இநதி பைஙகள் என பன்வமாழி 
நடிளகயாக பிரபைமாகி 
ெருகிைார. தற்வபாது 
கன்னைததில் ராமண அெதாரா, 
இநதியில் புஜ்: தி பிளரட் ஆஃப் 
இநதியா மற்றும் ஹஙகாமா 2 
ஆகிய பைஙகள் வெளியீட்டுககு 
காததிருககின்ைன. வகாவரானா 
காைததில் இெரது வதாண்டு 
நிறுெனமான பிரணிதா 
பவுண்வைஷன் ஆற்றிய 
கைப்பணிகள் பாராட்டுககு 
உரியது. நடிப்ளபத தாண்டி 
வதாண்டு நிறுெனம் வதாைஙகி 
மககளுககு வெளெ ஆற்றும் 
இநத எண்ணம் எப்படி ெநதது 
என்பளத பிரணிதாவிைவம 
வகட்டுத  வதரிநது 
வகாள்ைைாம்...

அரெசுப் ்பள்ளிே்ை  
கேம்்படுத்துவகத  
என் லடசியம் 
– நடி்ே பிரெணிதா

ோரி
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ஊரடங்கு ப�ாடப�ட்ட நிறலயில், 
ஏ க ப � ட் ட  ப � ர்  எ ன் ன 
த சய்வத�ன்று  த �ரிய ாமல் 
�வித�னர் .  �ல  ்டிகர்கள் , 
்டிறககள் �ங்களால் முயன்ை நிதி 
உ�விகள், உ�விகறள �ாராளமாக 
தசய்�னர். ்ானும் என்னுறடய 
அைககட்டறள சார்�ாக மககளுககு 
உணவு வழங்க ஏற்�ாடு தசஞபசன் 
ஆரம்�ததில் ஆயிரம் உணவுப 
த�ாட்டலங்களில் த�ாடங்கி 21 
்ாட்களில் 75 ஆயிரம் உணவுப 
த�ாட்டலங்கள் ஆனது. அ�ற்கு 
அடுததும் த�ாடர்ந்து உணவுகறள 
அ ை க க ட் ட ற ள  ச ா ர் � ா க 
வழங்கிபனாம்.

 நீஙகவை ெளமததுக வகாடுதத அனுபெம் 
எப்படி இருநதது?

மனசுககு நிறைவான அனு�வம் 
அது. காசு தகாடுதது மத�வங்கள 
தசய்யச தசான்னா ,  �ானம் 
�ண்பைாம்னு இஷடததுககு தசஞசு 
த க ா டு த திட க  கூட ாதுன்னு 
நிறனசபசன். அற�விட, ஊரடங்கு 
ப்ரததில் ஷூட்டிங் ஏதும் இல்றல. 
வீட்டில்  சும்ம ா  த� ாழுற� 
கழிககாமல் ்ாமபள சறமசசு 
தகாடுத�ா ்ல்லா இருககும்னு 
ப�ாணுசசு, அ�னால், சறமதது, 
உணவுகறள  ப � க  �ண்ணி 
வழங்கிபனன். அற� கஷடப�டுை 
மககள் மததியில் பசர்த� என் 
குழுவினருககு இந்� ப்ரததில் 
�ாராட்டுககறள த�ரிவிததுக 
தகாள்கிபைன். 

 கல்வி வெளெயில் உஙகள் பஙகு என்ன?

க ல் வி  � ா ன்  அ டு த � 

ஒரு கருதது இருகபக...

த � ா ண் டு  நி று வ ன த ற� 
த�ாடங்கி பசறவ ஆற்றுவது 
அரசியலுககு தசல்ல பவண்டும் 
என்��ற்காக அல்ல, சமூகம் ் மககு 
ஒரு ்ல்ல வாய்பற�யும் ்ல்ல 
வாழகறகயும் தகாடுததுள்ளது. 
�திலுககு ் ம்மால் முடிந்� ஒரு சிறு 
உ�விறய சமூகததிற்கு எந்� 
அளவுககு திருபபி தகாடுகக முடியும் 
என்கிை முயற்சியில் மட்டுபம 
இைங்கியுள்பளன். மற்ை�டி அரசியல் 
ஆர்வம் இல்றல.

 ஹாரெரட் பட்ைம் வபற்ைளத பற்றி 
வகாஞெம் வொல்லுஙக?

எங்க அம்மாவுககு எப�டியாவது 
்ான் டிகிரியாவது முடிககணும்னு 
தராம்� ் ாளாபவ ஆறச இருந்�து. 
இ ந் �  ல ா கடவுனில் உலகப 
புகழத�ற்ை ஹார்வர்ட் �ல்கறலக 

க ழ க த தி ன்  ஹ ா வ ர் ட் 
த க ன் ன டி  � ள் ளி யி ல் 
�டிககும் வாய்பபு கிறடத�து. 
1 2 2  ் ாடுகறள பசர்ந்� 
மாணவர்கள் ஆன்றலன் 
வகுபபு மூலமாக �யின்பைாம். 
த � ா ழி ல்  து ற ை யி ல் 
ஆர்வமுள்ள�ால் நிர்வாகக 
கல்வி �டிகக பவண்டும் 
என்று விரும்பி �டிதப�ன். 
அ�ற்கான �ட்டம் வந்� 
உடபன என் அம்மா மிகவும் 
சந்ப�ாஷப�ட்டாங்க..

 எதிரகாை திட்ைம் என்ன?

அறனதது தமாழிகளிலும் 
�ட வாய்பபுகள் ப�ாதுமான 
அளவுககு வருகின்ைன. ் ல்ல 
கற�கறள ப�ர்வு தசய்து 
எனது ரசிகர்களுககாக 
தசய்து வருகிபைன். ஒரு 
� க க ம்  த � ா ழி ல் துற ை 
மற்தைாரு �ககம் த�ாண்டு 
நிறுவனம் என என்னால் 
முடிந்� விஷயங்கறள தசய்து 
வருகிபைன். பமலும், த�ரிய 
அளவில் பிைருககு உ�வி 
தசய்ய பவண்டும் என்�துவும் 
அ ற ன த து  அ ர சு 
�ள்ளிகறளயும் பமம்�டுத� 
பவண்டும் என்�துவும் எனது 
ப்ாககம். ்ல்லப� ்டககும் 
என்று ் ம்புகிபைன். 

�றலமுறைறய தசதுககும் ஒரு 
்ல்ல கருவி என நிறனககிபைன். 
அ�ற்காக, அரசு �ள்ளிகளுடன் 
இறணந்து, சில அரசு �ள்ளிகறள 
�தத�டுதது அ�றன முற்றிலும் 
�னியார் �ள்ளிகளுககு இறணயாக 
ம ா ற் று ம்  மு ய ற் சி க ற ள யு ம் 
மாணவர்களுககு ் ல்லத�ாரு கல்வி 
மற்றும் அவர்கள் வாழகறகயில் 
மு ன் பன ற் ை ம்  அ ற ட ய 
வழிகாட்டு�றலயும் பிரணி�ா 
�வுண்படஷன் மூலமாக தசய்து 
வருகிபைாம். கர்்ாடகாவில் உள்ள 
ஹாசன் எனும் இடததில் உள்ள 
அரசு �ள்ளி மற்றும் த�ங்களூருவில் 
உள்ள  அ ர சு  �ள்ளிறயயும் 
�தத�டுதது இதுவறர �ணியாற்றி 
வருகிபைாம். 

்டிக ர் கள்  சமூக  ப சறவ 
த ச ய் � ா ப ல  அ ர சி ய லு க கு 
வந்துவிடுவார்கள் என்று த�ாதுவா 
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2. இந்ை புதிர் பாதையின் உச்சியில் 
உள்்ள சிவபபு நிற 
அறுதகாணத்திலிருந்து அடியில் 
இருக்கும் பச்தசை நிறு 
அறுதகாணத்திற்கு ்சைல்்ல தவண்டும். 
ஆனால், இைற்கு ஒரு விதிமுதற 
இருக்கிறது. நீ்லத்திலிருந்து 
பச்தசைக்கும், பச்தசையிலிருந்து 
சிவபபிற்கும் சிவபபிலிருந்து 
நீ்லத்திற்கும் நகர மடடுதம உஙகளுக்கு 
அனுமதி.  

(வித்ட 2ம் பார்க்க)

1. தைத்லட ்சைய்து 
காட்டபபடடிருக்கும் இரண்டு 

கட்டஙகளிலும் என்ன வடிவஙகள் 
வரும்?

(வித்ட 2ம் பார்க்க)

புதிர்கள்
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