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நிரபராதி 
பபரறிவாளன்!

ஆன்்லைன்  
காதல் அன்பல்லை,  
ஆபத்து!

உயிரைக் காக்கவா, ஓட்டு வாஙகவா?
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குறுக்்கழுத்துப் ப�ாட்டி - 3 
க்கான விரை

1. எந்த எண் அடுத்து வரும்?
விடை: 107. எப்படியெனில் ய�ொடுக�ப்படை 
எண�டை பிரித்து அவற்றுைனே கூடை னவணடும். 
அதொவது 49 (+4+9 =62) 62 (+6+2=70). அநத 
வரிடையில் �டைசிெொ� வரும் 103 (+1+0+3=107).

2. ஒவ்வாரு முத்திரைரையும் அ்தறகான 
சரிைான அச்சுைன் பசரக்க முடிகிற்தா 
�ாருஙகள். 
விடை:

1=d, 2=a, 3=e, 4=b, 5=c, 6=f

தீ வு த் தி ை ல்

ந மி ெ

ெ ம ஹொ ர் ெி ்ப

ன் டவ ர் ்பொ ஜ ரொ

தொ ்ப டை வீ ர ன்

ரொ ்ப ர் ை் பு ரூ ஸ்

த் பு ஜ் ரொ வ ல
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்�ாறுரையும்  
துணிவும்  
இரு கண்கள்!
- ைாதிகா ைாைசாமி

கிளோைன்ஸின்  
ஈஸைர �ரிசு
சிறுகர்த

உஙகள் குழநர்த 
நியூஸ ப�ப்�ர �டிக்க... 
இ்்தல்ாம் ் சய்யுஙக

நிை�ைாதி 
 ப�ைறிவாளேன்!

அழரக சிர்தக்கும் 
அழகு சா்தனஙகள்!
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அன்பு்டன்

ஆ.அமிர்தைாஜ் 
ஆசிரியர்

்காபைானா கா் ்தனிரையுணரவுத் ் ்தாறறு
வெரமனி, அவமரிககா வபான்ை வமறகததிய நாடுகளில், இவொண்டின் இறுதியிலிருநவத வகாவரானா வதாறறிலிருநது 

வபாது மககளைக காததிை வபரும்பாைாவனாருககு தடுப்பூசி வபாைப்பட்டு விைைாம் என எதிரபாரககப்படுகிைது. ெறவை 
தாமதமாக நம் நகரஙகளிலும் கிராமஙகளிலும் கூை இநதத தடுப்பூசி கிளைதது விடும் பட்ெததிலும், முகககெெம் அணிதல், 
ெமூக இளைவெளிளய அனுெரிததல், அடிககடி ளககளை வொப்பால் கழுவுதல் வபான்ை எச்ெரிகளக உணரவு ொரநத 
நம்பகமான தறகாப்பு வெயல்களை தைரவின்றி வதாைரெவத நல்ைது.

வகாவரானா வதாறைால் வநரநதுள்ை இப்வபாளதய ெறறுவம நிச்ெயமறைவதார மனநிளை, தடுப்பூசிகள் ெநததும் நீஙகிவிடும் 
என எதிரபாரகக வெண்ைாம் என்பவத பை உைவியைாைரகளின் எச்ெரிகளக. இதவதாறறு முறறிலும் மளையும் ெளர வதாைரப் 
வபாகிைது ஒருவித மன ெஞெைமும் துககமும்.

வமறகண்ை நிச்ெயமறை மவனாபாெததின் ஓர அன்ைாை பரிமாணமாக அளமநதுள்ைதாக நமது இகவகாவரானா காை 
தனிளம உணரளெக குறிப்பிைைாம். இது பறறி ஏதும் வெயய இயைாது என முடிவு கட்டிவிைாமல் இததனிளமயுணரவு 
வதாறறிலிருநது ெறறு தள்ளி நிறக முயல்ெவத நமது உைல்நைனுககும் வநாய எதிரப்புத திைனுககும் ெலுவெரககும்.

இநத டிெம்பர மாத அரும்பு இதழில் இைம் வபறும் ஒரு வபாருளின் தனிளம, இன்ளைய இறுககமான சூழலுகவகறைவதார 
கவிளத. வகாவரானா வதாறைால் நம்மில் எழுநதுள்ை தனிளமயுணரவின் பரிச்ெயததுைன் இககவிளதளய ொசிததுப் பாரதது 
வியநதிை உஙகளை அளழககிவைன். மனிதருககுள் மூளும் தனிளமயுணரளெ இைப்வபயரச்சி வெயது அவவுணரவுக கைளெளய 
புைதவதயுள்ை வபாருட்களின் மீது பூசி மிக விசிததிரமான சிததரிப்பு ஒன்ளை வெறறிகரமாக ொெகர முன் ளெகக முடிெவத 
இககவிளதயின் ொதளன.

இககவிளத விெரிககும் கறபளன உைகில் மனிதரகளிைமிருநது வதாளைவில் நிறளகயில் ெைப் வபாருட்கள் யாவும் 
தனிளமயில் தததளிககின்ைன. மனிதரகளின் அன்ைாை பயன்பாடு என்கிை எல்ளைககுள் பிரவெசிககும் வபாது மட்டுவம, 
இப்வபாருட்கள் புததுயிர வபறவைழுகின்ைன. மனித ெஞொரம் மீண்டும் விைகியதும் எல்ைா வபாருட்களும் அரததமறை உயிரறை 
தனிளமயினுள் திரும்பவும் ெரிநது விடுகின்ைன. அபூரெமான இப்புளனளெ ஓர அதிநுட்ப வொற சிததிரமாக கட்ைளமததுக 
காட்டுெதன் மூைம் இககவிளத வெவைாரு உண்ளமளய மளைமுகமாக உணரததுெதாகக கூைமுடியும். முதலில், அடிப்பளை 
ரகமான தனிளம உணரவு; அடுதது, மனிதரகள் வதாட்ைதும் வபாருட்களுககு வநரும் இளைககாை மீட்பு; மனிதர அகன்ைதுவம 
வபாருட்களை மீண்டும் ஆட்வகாள்கிை அவத தனிளம என தீதான ஒரு விஷ சுழறசியில் ெைப்வபாருட்கள் அல்ைாடுெதாக 
கவிஞர கூறுகிைார. 

இவொறு, சிததரிப்பதன் மூைம் இச்சுழறசிககுமாைான, நமது தறெமய வகாவரானா வபரிைளர ெலுவுைன் எதிரவகாள்ைெல்ை, 
ஒரு நைம் பயககும் சுழறசியானது ெைநிளைககு அப்பாலுள்ை மனிதரகைான நம்மில் இைம் வபைவெண்டுவமன இககவிளத 
வகாருெதாகக வகாள்ைைாம். 1. முதலிைததில் இயறளகயாகவெ மனிதரகளுககிளைவய அளமநதுள்ை நல்லுைவு, 2. தறகாலிகமாக 
வகாவரானா வபான்ைெறைால் வநரும் தனிளம உணரவு; 3. தனிதது நிறகும் அநதத தருணஙகளையும் வமல்ை பின் தள்ளி 
முநளதய நல்லுைவுககு நாம் மீளும் வியததகு ொததியககூறு. மனிதருககான இநத நைம் பயககும் சுழறசி கவிளதயின் 
ெைப்வபாருட்களுககு வநரும் தீதான சுழறசிககு ஒரு மாறறுமருநது.

கவிளதயின் ஆரம்ப ெரிகளில் அப்வபாது தான் நிளைவுறைதாகக குறிப்பிைப் படும் 'விருநது ' பை நண்பரகள் வெரநது 
தமது நட்ளபக வகாண்ைாடும் ஒரு நிகழ்வு எனைாம். இவவிருநது ஒரு புைம், அது முடிநத ளகவயாடு மகிழ்வுைன் விளரநது, 
தம் வொநத பநதஙகவைாடு  அன்ைாை ொழ்வெனும் வகாண்ைாட்ைதளத வதாைர அெரகள் ஒவவொருெருககும் உள்ை வொநத 
வீடு மறுபுைம்.  மனிதருககு மாததிரவம ொயததுள்ை வமறகண்ை நல்லுைவு என்கிை இரட்ளை ொததியக கூறு, ெைப் வபாருட்கைான 
தமககில்ளைவய என மனம் கனதது வீண் வமௌனததில் அளெ மூழ்கிவிடுகின்ைன. முதல் ெரிகளிவைவய, வொறப 
ொரதளதகளில் மிக ரததினச் சுருககமாக வமறகண்ை உயரதிளண/ அஃறிளண வபததளத ஸ்தாபிதது விை இககவிளதயால் 
முடிெது ொெகளன வியப்பில் ஆழ்ததாமலிருகக முடியாது. நமது இன்ளைய தனிளம வதாயநத தருணஙகளில் கூரநது 
ொசிதது இககவிளதயின் வமாதத ெரிகளையும் கைநது விரியும் ஓர ஆழ்நத அரததப் பரப்ளப நமது ொசிப்பிறகு 
ொததியமாககுெதால் இககவிளதளய ஒரு சிைநத பளைப்பாகக வகாண்ைாடுெது மிக அெசியம்.
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ஆன்ர்ன் கலவி!

இநதியாவில், லாக்்டவுன் கநரததில் 
ஆன்னலன் இல்லாமல் ்பா்டப 

புததேதனத மட்டும னவததுப ்படிதத 
மாணவர்ேளின் எண்ணிக்னே : 

்தமிழகத்தில, ்ாக்்ைௌன் பேைத்தில, 
அதிகம் கலவி கறகும் வாய்ப்பு எ்தன் 

மூ்ம் கிரைத்்தது?

இநதிைாவின் டிஜிட்ைல வசதி!

ஸ்மார்ட் 
ஃக்பான் வசதி 
உள்்ளவர்ேள்

24%

இன்்டர்ஜநட் 
வசதிகயாடு ேணினி 
னவததிருப்பவர்ேள்

க்பர்

11.5%
க்பர்

இநதிைாவில சட்ைவிதியின்�டி, எவவளேவு 
பேைம் ஆன்ர்ன் வகுப்பு எடுக்க 

பவண்டும்?

1-ம ்குபபுக்குக் கீழ்: 
30 நிமி்டம  
(ஒரு நான்ளக்கு ஒரு 
்பா்டகவன்ள)

1 முதல் 8ம ்குபபு ்ணை:  
45 நிமி்டம  (ஒரு நான்ளக்கு 
இரண்டு ்பா்டகவன்ள)

9 முதல் 12ம ்குபபு ்ணை: 
45 நிமி்டம  
(ஒரு நான்ளக்கு நான்கு 
்பா்டகவன்ள)

இன்ைர்ேட் அதிகைாகப்  
�ைன்�டுத்தும் ைக்களின் எண்ணிக்ரக  

்டாப 5 நாடுேள்! (கோடிேளில்)

சீை
ா

93.4
இ
ந
தி
ய
ா

69.6
அ
ஜ
ம
ரி
க்
ே
ா

28.4
இ
ந
க
த
ாக
ை
சி
ய
ா

19.9
பி
க
ரசி

ல்
14.1

இநதியாவில், ஆன்னலன் 
வகுபபில் ்பஙகேற்கும 

வசதிேன்ளப ஜ்பற்்ற அரசுப 
்பள்ளி மாணவர்ேளின் 

சதவிகிதம : 

5%

ஸ்மார்ட்ஃக்பான் வசதி 
உள்்ள அரசுப ்பள்ளி 

மாணவர்ேளின் 
சதவிகிதம

56.9% ஜதானலக்ோட்சி 
மூலம

47.3% 
இனணயம 

மூலம
14.6%

வீடிகயா மூலம 5.3% 45.1% 

ஜதாகுபபு: ஆமைவான்
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அண்மையில் பீகார் மைாநில 
தேர்ேலினதபாது பா.ஜ.க . ஓர் 
அதிரடியான வாக்குறுதி்ய 
வவளியிட்டது. ”நாஙகள் வவனறு 
ஆடசி்யக் ் கபபற்றினால் பீகார் 
மைாநிலத்தில் உள்்ள அ்னவருக்கும் 
இலவசமைாக வகாதரானா ேடுபபூசி 
தபாடுதவாம்’’ எனபதுோன அது. 
இபதபாது பீகார் மைாநிலத்தில் பா.ஜ. 
கடசி கூட்டணியு்டன ஆடசி்யப 
பிடித்துவிட்டது .  வ க ா டு த் ே 
வாக்குறுதி்ய நி்ைதவற்றும் என 
எதிர்பார்பதபாம்.

பீகார் மைாநிலத்்ேத் வோ்டர்ந்து 
ேமிழக முேல்வர் எ்டபபாடி 
பழனிசாமியும் வகாதரானா ேடுபபூசி 
வ ந் ேவு்டன ேமிழ க  மை க் கள் 
அ்னவருக்கும் இலவசமைாக 
ேடுபபூசி தபா்டபபடும் எனறு 
அறிவித்துள்்ளார். அடுத்ே ஆணடு 
வ ரு ம்  த ே ர் ே ் ல  மை ன தி ல் 
வகாணடுோன இந்ே வாக்குறுதி 
வழஙகபபடடுள்்ளது.

ேமிழக அர்சப தபாலதவ 
இ்்டத் தேர்ேல்க்்ளச் சந்திக்க 
இருக்கும் மைகாராஷ்டிர அரசும் 
இலவச ேடுபபூசி்ய அறிவித்ேது. 
ஆ ன ா ல் ,  அ றி வி த் ே  சி ல 
தினஙகளிதலதய ஏ்ழகளுக்கு 
மைடடும் இலவசமைாக தபா்டபபடும் 
என வாக்குறுதியில் திருத்ேம் 
வசய்துள்்ளது.

ேற்தபாது புதுச்தசரி அரசும் 
ேனது மைாநில மைக்களுக்கு ேடுபபூசி்ய 
இலவ ச மை ா க  வ ழஙகுவ ே ா க 
அறிவித்துள்்ளது.

இலவச இடலி குக்கர் வோ்டஙகி 
டிவி, மின விசிறி என அ்னத்தும் 
இ ல வ ச மை ா க  த ே ர் ே ல் 
வாக்குறுதிக்ளாக வழஙகபபடும் 
நாடடில் வகாதரானா ேடுபபூசியும் 
த ே ர் ே ல்  வ ா க் கு று தி யி ல் 
இ்டம்வபற்ைதில் வியபபு ஏதும் 
இல்்ல. இபபடி இலவச திட்டத்்ே 
அறிவித்ேதில் தேர்ேல் விதிமு்ை 
மீைல் எதுவும் இல்்ல எனறு 
வழக்கம்தபால பா.ஜ.க அரசுக்கு 
ஆேரவாக தேர்ேல் கமிஷனும் 
ஒபபுேல் அளித்துள்்ளது.

இந்தியா மைடடுமைல்ல, வகாதரானா 
ேடுபபூசி எனபது பல நாடுகளில் 
அரசியல் ஆோயத்திற்காகப 

பயனபடுத்ேபபடடு வருகினைது. 
அண்மையில் ந்டந்ே அவமைரிக்க 
தேர்ேலிலும் இது எதிவராலித்ேது. 
முனனாள் அதிபர் டரம்ப தேர்ேல் 
தேதிக்கு முன எபபடியாவது 
ேடுபபூசி்யப பயனபாடடிற்கு 
வகாணடு வருவேற்காக முயனைார். 
இேற்காக ஏற்வகனதவ இருந்ே 
ப ல் தவறு  விதிமு் ை க்்ள த் 
ே்ளர்த்தினார். ஆய்வகஙகள் தமைல் 
அழுத்ேம் வகாடுத்ோர். ஆனால், 
அவர் எதிர்பார்த்ே தநரத்தில் 
ேடுபபூசி்ய பயனபாடடிற்கு 
வகாணடு வர முடியவில்்ல.

இந்தியாவிலும் இதேதபால 
தமைாடி அரசு ஆகஸ்ட 15-ம் தேதி 
ேடுபபூசி பயனபாடடிற்கு வரும் என 
அறிவித்ேது நி்னவிருக்கலாம்.

ஆனால், இ்ேப படித்துக் 
வகாணடிருக்கும் இந்ே டிசம்பர் 
மைாேத்தில் கூ்ட இந்ேத் ேடுபபூசி 
பயனபாடடிற்கு  வருவேற்கு 
சாத்தியமில்்ல .  ஏன எனப 
பார்பதபாம்.

ஆஙகில அதலாபதி மைருத்து 
வத்்ேப வபாறுத்ே அ்ளவில் ஒரு 
மைருந்து எனபது கணடுபிடிக்கபபடடு 
அது மைக்கள் பயனபாடடிற்கு 
வருவேற்கு சுமைார் 10 ஆணடுகள் 
ஆகிவிடும். ஒருசில அத்யாவசிய 
சூ ழ் நி ் ல க ளி ல்  ப ல் தவ று 
விதிமு்ைக்்ளத் ே்ளர்த்ே அ்ேப 
பயனபாடடிற்கு விடுவேற்குக் கூ்ட 
இரணடிலிருந்து மூனறு ஆணடுகள் 
ஆகிவிடுகினைன. இேற்கு முக்கியக் 

உயிரைக் காக்கவா, ஓட்டு வாஙகவா?
சுபைஷ் �ால
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க ா ரணம்  மை ரு ந் து  த ந ா ் ய 
குணபபடுத்துகினைோ எனப்ே 
கணடுபிடிபப்ே வி்டவும் அந்ே 
மைருந்்ே பயனபடுத்துவோல் தவறு 
ஏ த ே னு ம்  த வ ண ்ட ா ே 
பக்கவி்்ளவுகள் உருவாகினைோ 
எ ன ப ் ே க்  க ண ்ட றி ய 
தவணடியுள்்ளது. பரிதசாே்னக்காக 
இந்ே மைருந்்ே மைனிேர்களி்டம் 
வசலுத்தி அவர்கள் தமைல் அது 
ஏ ற் ப டு த் து ம்  ே ா க் க த் ்ே 
கண்டறிவேற்கு கால அவகாசம் 
தே்வ. எனதவ ேடுபபூசி எனபது 
உ்டனடியாக உருவாக்கி வி்டக்கூடிய 
ஒனைல்ல.

தகாவிட 19 ் வர்ைப வபாறுத்ே 
அ்ளவில் அது கண்டறியபபட்ட 
உ்டதனதய உலகின பல நாடுகள் 
ேடுபபூசி்யக் கணடுபிடிக்கும் 
முயற்சியில் இைஙகிவிட்டன. 
்வரஸின கூறுக்்ள ஆராய்ந்து பல 
நாடுகள் அேற்கான தநாய் எதிர்பபு 
திை்ன உருவாக்கும் மைருந்துக்்ள 
கண்டறிந்துள்்ளன. இத்ே்கய ஒரு 
கணடுபிடிப்ப நிகழ்த்துவேற்கு 
மிகவும் வ்ளர்ந்ே நி்லயில் உள்்ள 
அதிநவீன நுடபமைான தசாே 
்னகளும் ஆராய்ச்சியா்ளர்களும் 
வ ப ரு ம்  ப ண மு ம் 
தே்வபபடுகினைது. எனதவ, 
இன்ைய சூழ்நி்லயில் வ்ளர்ந்ே 
நாடுகள் மைடடுதமை இத்ே்கய 
முயற்சிகளில் இைஙகவும் வவற்றி 
வபைவும் முடியும். சீனா, ரஷ்யா, 
இந்தியா தபானை நாடுகளில் 
அரசு சார்ந்ே தசாே்னச் 
ச ா ் ல களில்  இ ே ற் க ான 
ே டு ப பூ சி க ள் 
உ ரு வ ா க் க ப ப ட டுள்்ளன . 

அவமைரிக்கா, வஜர்மைனி தபானை 
நாடுகளில் அஙகு இயஙகும் மிகப 
வபரிய  பனனாடடு மைருந்து 
க ம் வப னி க ள்  இ த் ே ் க ய 
முயற்சிகளில் ஈடுபடடு வவற்றி 
கணடுள்்ளன.

இனறு பல நாடுகள், பல மைருந்து 
நிறுவனஙகள்  வ க ா த ர ான ா 
வோற்றுக்கான ேடுபபூசி்ய 
உருவாக்கி இருந்ோலும் அவற்றில் 
முனனணியாக சில ேடுபபூசிகத்ள 
உள்்ளன. ரஷ்யா ேயாரித்துள்்ள 
` ஸ் டி ட னி க்  V ’  மு ே லி ல் 
உருவாக்கபபட்டது. சீனாவும் ஒரு 
ேடுபபூசி மைருந்்ே உருவாக்கியுள்்ளது. 
இனறு க்ளத்தில் முனனணியில் 
் ப ச ா  மை ற் று ம்  மை ா ்ட ர்ன ா 
நி று வ ன ங க ள்  உ ள் ்ள ன . 
ஆக்ஸ்தபார்டு பல்க்லக்கழக 

வஜனனர் நிறுவனம் உருவாக்கிய 
ேடுபபூசியும் (தகாவிட ஷீல்ட) இதில் 
முக்கியமைானது .  இ்ேத்ோன 
இ ந் தி ய ா வி ல்  அ தி க மை ா க ப 
பயனபடுத்ே உள்்ளனர்.

ஆ ன ா ல் ,  இ வ ற் ்ை  ஒ ரு 
மைருந்ோகப பயனபடுத்துவேற்கு 
அஙகீக ா ரம்  த ே்வவயனில் 
அம்மைருந்து கு்ைந்ேபடசம் 50 
சேவிகிேம் பல்ன வகாடுக்க 
தவணடும். ேற்தபாது இந்தியாவில் 
பயனபடுத்ே உள்்ள ஆக்ஸ்தபார்டு 
மைருத்துவக் குழுவினரின மைருத்துவ 
கணடுபிடிபபு 70 சேவிகிே பலன 
வகாடுக்கும் என வேரியவந்துள்்ளது. 
உலகின முனனணி மைருந்து ேயாரிபபு 
நிறுவனஙக்ளான ்பசர் மைற்றும் 
மைா்டர்னா ேடுபபூசிகள் மு்ைதய 95 
சேவிகிேம் மைற்றும் 94 சேவிகிேம் 
பலனளிக்கும் என நிரூபிக்கபபடடிருக் 
கினைது. இந்திய அரசு மைருத்துவ 
நிறுவனமைான ICMR-ன தகாவாக்சின 
ேடுபபூசி முேலிரணடு கட்டஙக்்ள 
வவற்றிகரமைாக ோணடியுள்்ளது. 
மூனைாவது கட்டமைான மைனிேர்கள் 
தமைல் பரிதசாே்ன முயற்சிகள் 
இனி ே ான  வ ே ா ்ட ங க ப ப ்ட 
தவணடும்.

வகாதரானா வோற்று எனபது 
ஒரு சர்வதேச அ்ளவிலான தநாய். 
உலகின பல நாடுகளிலுமுள்்ள 
மைக்க்்ள இது ோக்கியுள்்ளது. 
எனதவ, ேடுபபூசி எனபது உலக 
மைக்கள் அ்னவருக்கும் வழஙகபப்ட 
தவணடிய தே்வ ஒனறுள்்ளது. 
எந்ேவவாரு ேனியான மைருந்து 
க ம்வபனியும்  உல க  த ே்வ 
முழுவ்ேயும் நி்ைவு வசய்தி்ட 
முடியாது. எனதவ, பல நிறுவனஙகள் 
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இந்ேத் ேடுபபூசி ேயாரிபபில் ஈடுப்ட 
தவணடிய தே்வ உள்்ளது. ஆனால், 
உலகின முனனணி மைருந்து ேயாரிபபு 
நிறுவனஙகள் ேஙகள் வகாதரானா 
ேடுபபூசி மைருந்து ேயாரிபபின 
மு்ை க்்ள  சுலபமை ா க  பி ை 
நாடுகளுக்கு வகாடுக்காது.

அண்மையில் இந்திய அரசு இது 
வோ்டர்பாக ஒரு தகாரிக்்க 
்வத்ேது. முனனணி நிறுவனஙகள் 
ேஙகள் காபபுரி்மை விதிக்்ளத் 
ே்ளர்த்தி பிை மூனைாம் உலக நாடுகள் 
ேடுபபூசி்ய ேயாரிக்க அனுமைதிக்க 
தவணடும் எனறு ்வக்கபபட்ட 
தகாரிக்்க்ய தமைற்கு நாடுகள் 
மைறுத்துவிட்டன .  ஏவனனில் 
ேடுபபூசி எனபது மைனிே இனத்்ே 
தநாயிலிலிருந்து காபபேற்கான 
சாேனம் எனப்ேவி்ட அதிக லாபம் 
ஈடடும் வியாபாரப வபாரு்ளாகதவ 
மைருந்து ேயாரிபபு நிறுவனஙகள் 
பார்க்கினைன.

வகாதரானா ேடுபபூசியானது 
இரணடு மு்ை தபா்டபப்ட 

தவணடும். ஒரு ஊசியின வி்ல 600 
ரூபாயிலிருந்து 1250 வ்ர உள்்ளது. 
அபபடிவயனில் ஒவவவாருவரும் 
1200 ரூபாயிலிருந்து 2500 ரூபாய்கள் 
வ்ர இந்ேத் ேடுபபூசிக்காக 
வசலவி்ட தவணடும். நானகு தபர் 
உள்்ள  குடும்பத்தினர்  5 0 0 0 
ரூபாயிலிருந்து 10,000 ரூபாய்கள் 
வ்ர வசலவி்ட தவணடியுள்்ளது. 
அேனால்ோன அரசியல் கடசிகள் 
இ்ே இலவசமைாக வகாடுபபோக 
தேர்ேல் வாக்குறுதியாக கூறுகினைன.

பீகார் மைாநிலத்தின மைக்கள் 
வோ்க சுமைார் 10 தகாடி. அரசாஙகம் 
மைருந்்ே  சலு்க வி்லயில் 
வாஙகினாலும் 200 ரூபாய் என 
்வத்துக் வகாண்டாலும் 200 X 2 
=400 X 100000000 – 4000 தகாடி 
ரூபாய்கள். இது வவறும் ேடுபபூசியின 
வி்ல மைடடும்ோன .  அ்ே 
குளிரூட்டபபட்ட நி்லயில் 
பாதுகாக்கும் வசலவு தபாக்குவரத்து 
வசலவு, இந்ே ஊசி்யப தபாடும் 
மைருத்துவர்களின தச்வக் கட்டணம் 

எ ன  இ ே ன  வ ச ல வு க ள் 
விரிந்துவகாணத்ட தபாகும். மைத்திய 
அரசு ேடுபபூசிக்காக 50,000 தகாடி 
ரூபாய்க்்ள ஒதுக்கியுள்்ளது. 130 
தகாடி மைக்கள் வோ்க வகாண்ட 
நாடடில் வவறும் ேடுபபூசி்ய 
வாஙகும் வசலதவ 130 X 400 = 52000 
தகாடி ரூபாய்கள். இது மிகவும் 
கு்ைந்ேபடச மைதிபபீடு மைடடுதமை. 
அபபடிவயனில் மைத்திய அரசு 
ஒதுக்கியுள்்ள வோ்க ேடுபபூசி 
வாஙகுவேற்குக் கூ்ட தபாதுமைானது 
அல்ல.

அடுத்ே  சிக்கல்  ேடுபபூசி 
த ப ாடுவது .  இ ந்திய  மை க் கள் 
அ்னவருக்கும் வகாதரானா 
ே டு ப பூ சி  த ப ா டு வ ே ற் கு 
இரணடிலிருந்து மூனறு வரு்டஙகள் 
வ்ர ஆகக் கூடும். குறிபபாக 
கி ர ா மை ப பு ை  மை க் கள்  இ ந் ே த் 
ேடுபபூசியால் பலன வபறுவேற்கு 
தமைலும் சில ஆணடுகள் கூ்ட 
ஆகலாம்.

வகாதரானா ேடுபபூசி தவறு சில 
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மைருத்துவ கணடுபிடிபபுகளின 
பயனகள் தபாய் தசர முடியாது. 
ஒனறு மைருத்துவத் து்ை்ய அரசு 
மு ழு ் மை ய ா க  ் க யி ல் 
எடுத்துக்வகாள்்ள தவணடும் 
அல்லது சட்டஙகள் மூலம் மைருத்துவ 
வகாள்்்ள்ய ேடுக்க தவணடும்.

இரண்டாவோக வபரும்பாலான 
தநாய்களின காரணம் வபாது 
சுகாோரம் சரியாக இல்லாேதுோன. 
குறிபபாக ஏ்ழ எளியவர்களின 
வ ப ா து  சு க ா ே ா ர  நி ் ல 
பாதிக்கபபடும்தபாது அதிகமைான 
தநாய் வோற்றுகள் ஏற்படுகினைன. 
எனதவ அரசு வபாது சுகாோரத்திற்கு 
முனனுரி்மை வகாடுக்க தவணடும். 
ந ா மு ம்  வ ப ா து  சு க ா ே ா ர 
வழிமு்ைக்்ள சரிவர பினபற்ை 
தவணடும்.

மூனைாவோக வகாதரானா 
த ப ா ன ை  த ந ா ய்  வ ே ா ற் று 
தபரி்டர்களின காலத்தில் அந்ே 
வ ந ரு க் க டி ய ா ன  சூ ழ ் ல ப 
பயனபடுத்தி ேஙகள் அரசியல் 
லாபஙகளுக்காக பயனபடுத்தும் 

மத்திய அரசு தடுப்பூசிக்கா் 50,000 க்காடி ரூபகாய்ளை ஒதுககியுளைது. 130 க்காடி மக்ள ததகாள் 
த்காண்ட நகாட்டில் தெறும் தடுப்பூசிளய ெகாங்கும் தெலகெ 130 X 400 = 52000 க்காடி ரூபகாய்ள. 
இது மி்வும் குளைநதபட்ெ மதிப்பீடு மட்டுகம. அப்படிதயனில் மத்திய அரசு ஒதுககியுளை ததகாள் 

தடுப்பூசி ெகாங்குெதற்குக கூ்ட கபகாதுமகானது அல்ல.

அடிபப்்டயான தகள்விக்்ளயும் 
எழுபபுகினைது .  இந்தியாவில் 
இதுவ்ர வகாதரானாவின ோக்கம் 
92,22,216 தபர். இவற்றில் இைபபு 
1,34,473 குணமைானவர்கள் 86,42,711 
(Nov 25, 2020) வருஙகாலத்தில் தமைலும் 
பலர் வகாதரானா தநாய் வோற்றுக்கு 
ஆ்ளாகக் கூடும். இைபபுகளும் 
ஏற்படும். எனினும் 130 தகாடி மைக்கள் 
வோ்க வகாண்ட ஒரு நாடடில் 
வவறும் 90 லடசம் தபர்க்்ள 
மைடடுதமை ோக்கிய ஒரு தநாய் 
வோற்றுக்காக அதுவும் அேன 
வீர்யம் படிபபடியாகக் கு்ைந்து 
வரும்  நி்லயில்  இவவ்ளவு 
வபாருடவசலவு வசய்து இந்திய 
மைக்கள் அ்னவருக்கும் ேடுபபூசி 
தபா்டபப்ட தவணடுமைா எனபது 
ஒ ரு  மு க் கிய மை ான  த கள்வி . 
இ்ேவி்டவும் கவனம் குவிக்கபப்ட 
தவணடிய பல்தவறு மைருத்துவ 
பிரச்்னகள் இருக்க ,  இதில் 
இவவ்ளவு வபாருள், தநரம் மைற்றும் 
மைனிே உ்ழபபு வசலுத்ேபப்ட 
தவணடுமைா எனபதே அவர்களின 
வாேம்.

வகாதரானா வோற்று ஏற்பட்டது 
வோ்டஙகி நாத்ட கிட்டத்ேட்ட ஓர் 
ஆ ண டு க் க ா ல ம்  மு ்ட ங கி 
தபாய்விட்டது. இந்தியா மைடடுமினறி 
உலகின பல நாடுகளிலும் இதே 
நி்லோன. தமைலும், மீள் வோற்று 
மீணடும் வோற்று பரவல் அதிகரிபபு 
தபானை காரணிக்்ள கணக்கில் 
வ க ாண்ட ால்  வ க ா த ர ான ா 
ேடுபபூசியின தே்வ புரியும்.

க்டந்ே காலஙகளிலும் உல்க 
அச்சுறுத்திய வகாடிய தநாய்க்ளான 
பித்ளக், தபாலிதயா, வபரியம்்மை, 
ருவபல்லா, காச தநாய், மைஞசள் 
காமைா்ல தபானை பல்தவறு 
தநாய்கள் ேடுபபூசிகள் மூலமைாகதவ 
அகற்ைபபடடிருக்கினைன. குறிபபாக 
வபரியம்்மை மைற்றும் தபாலிதயா 
தபானைவற்றின ஒழிபபில் இந்தியா 

வபரும் வவற்றி வபற்றுள்்ளது. 
குழந்்ேப பருவ தநாய்க்ளான 
கக்குவான இருமைல், காச தநாய், 
வபரியம்்மை தபானை்வ, குழந்்ே 
பிைந்ேவு்டன வகாடுக்கபபடும் 
பல்தவறு ேடுபபு மைருந்துக்ளால்ோன 
கடடுபபடுத்ேபபடடுள்்ளன. எல்லா 
ேடுபபூசிகளுதமை 100 சேவீேம் 
பயளிக்கும் என வசால்ல முடியாது. 
ஆனால், முடிந்ேவ்ரயில் வரும் 
முன காபபது எனபது சிைந்ே 
அணுகுமு்ைோன.

இ்ேவயாடடி தவறு சில 
விஷயஙக்்ளயும் நாம் கவனத்தில் 
வகாள்்ள தவணடியிருக்கினைது. 
மை ரு த்துவ  கணடுபிடிபபு கள் 
மைருந்துகள் ேயாரிக்கும் உரி்மைகள் 
ேனியார் வசம் இருக்கும் வ்ரயில் 
ஏ்ழ எளியவர்களுக்கு அந்ே 

கடசிக்்ள, வகாள்்்ளயடிக்கும் 
வியாபாரிக்்ளக் கண்டறிந்து 
ஒதுக்க தவணடும்.

க்்டசியாக வகாதரானா 
ேடுபபூசி தபானை உயர் மைருத்துவ 
வ ே ா ழி ல் நு ட ப ங க ் ்ள 
்வத்திருபபோதலதய பிை நாடுகள் 
ேஙகள் பிடியில் ்வத்திருக்கும் 
தபாக்்க மைாற்றும் வ்கயில் 
உ ள் ந ா ட டு  மை ரு த் து வ 
கட்ட்மைபபுக்்ளயும் மைருத்துவ 
ஆ ய் வு  நி று வ ன ங க ் ்ள யு ம் 
ஊக்குவித்து தமைம்படுத்தி சர்வதேச 
ேரத்திற்கு உயர்த்ே தவணடும். 
அபதபாது ேடுபபூசி அரசியல் 
கு்ைந்து அது அ்னவருக்கும் 
பயனபடும் மைருந்ோக வசயல்படும்.
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 சிறுகர்த

்சன்ற இ்தழ் ் ்தாைரச்சி
‘என வாழ்க்்கயில் இபபடி 

ஒரு சிைந்ே ஈஸ்்டர் இனிதமைல் 
அ்மையப தபாவதில்்ல உறுதி"

புனமுறுவதலாடு அமைர்ந்திருந் 
ோர்கள்.

‘கவ்லபப்டாதே அடுத்ே 
வரு்டமும் ஈஸ்்டருக்கு நான இஙதக 
வருதவன. உன்ன வாழ்த்துதவன. 
பரிசுக் வகாணடு வருவ்ேபபற்றி 
முனதப வசல்ல கூ்டாது. ஆகதவ, 
அது மைடடும் சஸ்வபனஸ்’

‘அடுத்ே வரு்டம் நான இஙதக 
இருபதபனா எனறு உறுதியாக 
வசால்ல முடியாது" 

‘‘யாருக்குதமை நா்்ள நாம் எஙகு 
இருபதபாம் எனப்ே உறுதியாகச் 
வசால்ல முடியாது. ஆனால் 
நம்பிக்்க நம்்மை அ்னத்்ேயும் 
வசால்ல ் வக்கிைது’’ எனைார்.

ஒ ன றி ரணடு  வணடி கள் 
வபடதரால் நிரபப உள்த்ள வந்ேன. 
சுமைார் 3 0  நிமி்டஙகள் எந்ே 
வணடியும் வராேது எனக்கு 
கி்ளாரனஸ் உ்டன தபசுவேற்கு 
வசதியாக இருந்ேது.

வ ண டி க ் ்ள ப  ப ா ர் த் ே 
கி்ளாரனஸ் ‘த்டவிட உன்னப 
பார்த்ேதில் வராம்ப மைகிழ்ச்சி. 
இ்ைவன அனுமைதித்ோல் மீணடும் 
சந்திபதபாம்.’ எனைபடி என்ன 
கடடிய்ணத்து முத்ேம் ேந்ோர். 
நான வநகிழ்ந்துப தபாதனன.

‘உஙக்்ள சந்தித்ே்ே நான 
வபரும் தபைாக நி்னக்கிதைன.  
இந்ே நனனாளில் உறுதியாக நாம் 
மீணடும் சந்திபதபாம்’

கா்ர தநாக்கி ந்டக்்கயில் 
தி ரு ம் பி ப  ப ா ர் த் து 
்கய்சத்ோர்கள்.  என கணகளில் 
மைறுபடியும் கணணீர் நிரம்பியது.

வகாஞசம் தநரம் மிகவும் 
மைகிழ்ச்சியாக மினனிய ஈஸ்்டர் 
கி்ளாரனஸ் வசனைபிைகு மைஙகி 
மைந்ேமைாகியது .  அந்ே பரிசுப 
வபடடி்ய எடுத்துக்வகாணடு 
ஆபீஸ் அ்ையில் ் வத்தேன.

ஆனந்ே அணணா காரில் 
உள்த்ள வந்ோர். தநராக உள்த்ள 
வந்ேவர் என்னக் கடடிபபிடித்து 

‘வராம்ப நனறி த்டவிட.  ஒரு 
வபாடியன வந்ோன அவ்ன 
குளுவசஸ்்டர் ் சடடில் விடடுவிடடு 
உ்டதன உன்னப பார்க்கத் ோன 
வந்தேன’

‘ ‘நா்்ளக்கு கா்லயில ஒரு 
வபாடியன லண்டனல இருந்து 
வாைான. அதுவ்ர நான இஙக 
நிக்கிதைன’

‘ எனனணதண குழந்்ேக்கு 
உ்டம்பு சரியில்ல, நீஙக வீடடுக்குப 
தபாஙக’’’

‘உனன வராம்ப கஷ்்டபபடுத்து 
தைன’.

  ‘அவேல்லாம் ஒனறுமில்்ல’ 
எனதைன.

‘மைதியம் சாபபிடடியா?’

நான கி்ளாரனஸ் வந்ே்ேயும் 
அ ் ன த் ்ே யு ம்  ஆ ன ந் த் 

அணணாவி்டம் வசானதனன. 
’'அவர்கள் ேந்ே உணவு இரவுக்கும் 
சாபபி்ட இருக்கும்’’ எனதைன.

’ ’நல்ல மைனசு இருந்ோோன 
இபபடிலாம் தேடி வரும்’’ எனறு 
வசால்லிவிடடு, ஆனந்த் அணணா 
கி்ளம்பினார் .  இரவு ஒனபது 
மைணியானது. இன்ைய கி்ளாரனஸ் 
ச ா ர் ந் ே  நி ் ன வு க ் ்ள 
அ்சபதபாட்டபபடி இருந்ே 
எனக்கு பசித்ேது. பரிசுப வபடடியில் 
இருக்கும் உண்வ எடுக்கப 
தபாதனன.

அதிலிருந்து ஒரு வாழ்த்து 
அட்்ட்ய எடுத்துப பார்த்தேன. 
“ டி ய ர்  வ க ல் லி ”  எ ன று 
எழுேபபடடிருந்ேது. டியர் வபன 
என மைருமைகனுக்கும், தபத்திகளுக்கும் 
அந்ே அட்்டகள் இருந்ேன.  
நானகு அட்்டயிலும் அவரவர் 

கிளாரன்ஸின் 
ஈஸ்டர் பரிசு

விக்ைர பிரின்ஸ
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பு்கபப்டம் ஒட்டபபடடிருந்ேது. 
கி்ளாரனசின மைக்ளான வகல்லிக்கு 
உரிய வாழ்த்து அட்்டயில் சில 
வ ரி க ள்  கூ டு ே ல ா க 
எழுேபபடடிருந்ேது.

அவற்்ைப  படித்ே  ந ான 
உ்்டந்துப தபாதனன. கணணீர் 
ோ்ர ோ்ரயாக வகாட்ட அந்ே 
அட்்டயு்டன வவளிதய வந்தேன. 
’ ’வகல்லி அடுத்ே கிறிஸ்துமைஸ் 
அல்லது  ஈ ஸ்்டரு க் கு  ந ா ன 
இருபதபனா என எனனால் வசால்ல 
முடியாது, எனனு்்டய புற்று தநாய் 
எ ன ்ன  வீ ழ் த் து ம்  த ந ர ம் 
வநருஙகிற்று என என உ்டல் எனக்கு 
அவவதபாது வசால்கிைது. சிகிச்்ச 
ந்டக்கிைது. ஆனாலும் மிகுந்ே 
பலவீனமை ா க  உணர்கித ைன . 
்ேரியமைாக இரு. இன்ைக்கு நான 
அளித்ே சர்பபி்ரஸ் தபால என 
சா்வயும் ஒரு சர்பபி்ரசாக 
எடுத்துக்வகாள் டியர் வகல்லி. 
முத்ேஙகள்”.

அபதபாது ோன கி்ளாரனஸ் 
கூறியது  நி்னவில் வ ந் ேது . 
கி ்ள ா ர ன சி ன  மை க ள்  ஒ ரு 
கருபபினத்ேவ்ர திருமைணம் 
வசய்து வகாண்ட்மையால்,  க்டந்ே 
பத்து வரு்டமைாக மைகளி்டம் தபசாமைல் 
இருந்ேோகவும் ஆனால் ேனது மைகள் 
ஒவவவாரு கிறிஸ்துமைஸ்க்கும் ேனது 
கணவர் மைகள்கள் வபயரில் வாழ்த்து 
அட்்டகள் அனுபபுவாள் எனறும் 
எனனி்டம் கூறினார் .  ’ ’உ்டல் 
நலிவுற்ைாயிற்று இனிதமைல் எேற்கு 

தகாபம்’ ’  என முடிவு வசய்து 
சர்பபி்ரஸ் வகாடுக்க க்டந்ே ஒரு 
வ ா ர  க ா ல மை ா க  ே ன ்ன 
ேயார்படுத்திக் வகாண்டோகவும் 
கூறினார்.

வவகு வி்ரவில் ஒரு நாள் 
கி்ளாரன்ச சந்திக்க தவணடும் 
என முடிவு வசய்தேன அவரின 
முகவரி அறிய அவர் வந்ே காரின 
எண்ணக் கண்டறிய  வபடதரால் 
ஸ்த்டஷனில் உள்்ள தகமைரா்வ 
பினதனாக்கிப பார்த்து குறித்துக் 
வகாணத்டன.

உ்டதன வசனைால் நனைாக 
இருக் க ாது  கி ைஸ்துமைைுக்கு 
சர்பபி்ரைாக வசல்லலாம் . 
கி ்ள ா ர ன ஸ்  மி கு ந் ே 

மைகிழ்ச்சிய்்டவார்கள்.

கி்ளாரனசின முகவரி்ய கார் 
எண வழியாகக் கணடுபிடித்து 
வபர்மிஙகம்மில் உள்்ள அவர்களின 
வீடடி ற்கு  வ சன தைன .  வீ டு 
பூடடியிருந்ேது. மைகள் வீடடிற்கு 
வ சனறிருபப ா ர் க த்ள ா  என 
நி்னக்கும் தவ்்ளயில் அருகில் 
இருந்து ஒரு பாடடியின குரல் 
தகட்டது. பக்கத்து வீடடுப பாடடி 
கேவு திைந்து வவளிதய நினை 
என்ன பார்த்ேபடி 'இ்்ளஞதன 
நீ,  கி்ளாரன்ச தேடி வந்திருந்ோல் 
அவள் தபான மைாேம் இைந்து 
விட்டாள்"

என்னயும் மீறி வந்ே கணணீ்ர 
அ்டக்கமுடியாமைல் தேம்பி தேம்பி 
அழுதேன. அந்ே பாடடி வசானன 
க ல் ல ் ை த்  த ே ா ட ்ட த் தி ல் 
கி்ள ா ரனசின  க ல் ல் ை்ய 
தேடிதனன. ஆயிரக்கணக்கான 
கல்ல்ைகளில் ஒரு கல்ல்ை எழுந்து 
நினறு என்ன அ்ழபபது தபால் 
உணர்ந்து அந்ே பகுதி்யப பார்த்து 
ந்டந்தேன. 

எனன அதிசயம் தநராக நான 
வசனைது கி்ளாரனசின கல்ல்ைக்கு 
கி்ளா ரனஸ்க்கு  புது்மையா க 
இருக்குதமை என நான வகாணடுவந்ே 
ே மி ழ் ந ா டு  க ரு ப ப ட டி , 
மைார்த்ோண்டம் புகழ் தேன  உடப்ட 
அ்னத்்ேயும் கல்ல்ையில் 
்வத்தேன. அேன அருகில் அமைர்ந்து 
கல்ல்ை்ய ே்டவிப பார்த்தேன. 
அதில் முத்ேமிட்டபடி  ‘’கி்ளாரனஸ் 
அம்மைா ஒவவவாரு ஈஸ்்டருக்கும் 
த்டவிட உஙக்்ளத் தேடி வருதவன. 
அ்மைதியாக தூஙகுஙகள்" எனதைன.

தநராக கல்ல்ைத் தோட்டத்தின 
அலுவலகத்திற்கு வசனதைன. அஙகு 
ஒருவர் அமைர்ந்திருந்ோர். அவரி்டம் 
ஒவவவாரு ஆணடும் கி்ளாரனஸ் 
பிைந்ே நாள், இைந்ே நாள் மைற்றும் 
ஈ ஸ் ்ட ர்  கி றி ஸ் து மை ஸ் க் கு 
வமைழுகுவர்த்தி மைற்றும் மைலர்க்்ள 
்வக்க தவணடும்.  அேற்குரிய 
பணத்்ே நான உஙகள் வஙகிக் 
கணக்கிற்கு அனுபபுகிதைன என 
கூறி அவரது வஙகிக் கணக்்கயும் 
வோ்லபதபசி எண்ணயும் 
வபற்று வகாணடு திரும்பிதனன.

(முடிவுற்றது)

ைகள் வீட்டிறகு 
்சன்றிருப்�ாரகபளோ என 
நிரனக்கும் பவரளேயில 
அருகில இருநது ஒரு 

�ாட்டியின் குைல பகட்ைது. 
�க்கத்து வீட்டுப் �ாட்டி க்தவு 
திறநது ் வளிபை நின்ற 
என்ரன �ாரத்்த�டி 
‘இரளேஞபன நீ,  
கிளோைன்ரச ப்தடி 

வநதிருந்தால அவள் ப�ான 
ைா்தம் இறநது விட்ைாள்”
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1473 ஆம் ஆணடு, பிபரவரி 
19 இல் தபாலந்தில் பிைந்ே தகாபபர் 
நிக்கஸ் ேனது 18வது வயதில், 
திருச்ச்பயின விதிக்்ள படிக்க 
இத்ோலிக்கு வசனைவர். ஆனால், 
அவருக்கு பிடித்ேதோ கணிேம் 
மைற்றும் வானவியல். அ்ே ோன 
நி்ைய  படித்ே ா ர் .  பினனர் 
இத்ோலியில் இருந்து திரும்பியவர், 
தேவாலய தகாவில் சட்டஙக்்ள 
பராமைரிக்கும் தவ்லக்்ள சிறிது 
காலம் வசய்துவிடடு, பினனர் 
வானியல் ஆய்வா்ளர் ஒருவரி்டம் 
உேவியா்ளராக இருந்ோர்.

அபதபாவேல்லாம் ஐதராபபா 
வில் வாழ்ந்ேவர்களுக்கு, வானவியல் 
அத் ே்ன  ப ரி ச் ச யமில்்ல . 
சூரியனும் மைற்றும் மைற்ை கிரகஙகளும் 
நாம் வாழும் பூமி்ய கும்பிடு 
தபாடடுக்வகாணடு சுற்றுகினைன 

எனறு அ்னவரும் நம்பினார்கள். 

ஆனால், வானத்்ே உற்று 
தநாக்கிக் கணக்கு தபாடடுக் 
வகாணடிருந்ே,  கணிேவியலா்ளர் 
களுக்கு மைடடும் கணக்கு சற்று 
உ்ேத்திருக்கிைது. இரவு முழுவதும் 
வானத்தில் சுற்றும் நடசத்திரங 
க்்ளயும் கிரகஙகளின நகர்்வயும் 
கணக்கு தபாடடு பார்த்ேதில், 
சிலநாடகள் அ்வ பினதனாக்கி 
ஓடி இருக்கினைன.  சரி ,  சில 
கிரகஙகள் சுற்றும் தபாதே ேனது 
பா்ே்ய மைாற்றும் தபால எனறு 
சமைாோனபபடுத்தி வகாணடு, 
அேற்கு  பினதனாக்கிய நகர்வு (Ret-
rogate motion) எனபோக வபயர் 
்வத்திருக்கினைனர் .  பூமிதய 
்மையபபுள்ளி, மைற்ை கிரகஙகளும் 
சூரியனும் ோன அ்ே சுற்றுகினைன 
எனறு ேவைாக அனுமைானித்து 
்வத்திருந்ேோல் வந்ே அந்ே 

 விஞஞானிகளின் கர்த - 1

வி்்ளவு அது. 

இ ந் ே   நி்லயில் ,  இ ந் ே 
பினதனாக்கிய  ந க ர்வுக்்ள , 
ஏற்கனதவ இருந்ே வ்ரப்டத்து்டன 
இ்ணத்ே ்டாலமி(Ptolemy) எனனும் 
கிதரக்க வானவியலா்ளர், ்டாலமி 
மைா்டல் எனை வபயரில் புதிய 

பகாபபர் நிககஸ 
சுஜா்தா ேைைாஜன்
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வ்ரப்டத்்ே வவளியிட்டார். 
அந்ே வ்ரப்டதமைா வட்டத்துக்குள் 
வட்டம் ,  சு ற் று ப ப ா் ே்ய 
்மையமைாக ் வத்து சுற்றிய வட்டம் 
எனபோக, கிரகஙகளின பா்ேயில் 
ஏகபபட்ட வட்டஙகளு்டன 
பார்பபவர்களின கண்ணக் 
கடடியது. தமைலும் சில கிரகஙகளுக்கு 
அதிகபபடியாக ஏழு வட்டப 
பா்ேகள் இருந்து, அ்னவ்ரயும் 
மைண்்ட குழம்பிப தபாக ் வத்ேது. 
இது தவ்லக்கு ஆகாது, எனறு 
வானவியலா்ளர்கள் அ்னவரும் 
முடிவு வசய்திருந்ே நி்லயில் ோன 
தகாபபர் நிக்கஸ், சூரிய்மைய 
தகாடபாடு (Heliocentric theory) 
எனை வரலாற்று முக்கியத்துவம் 
வ ா ய் ந் ே  ஒ ரு  அ றி வி ப ்ப 
வவளியிட்டார்.  

1514 ஆம் ஆணடு தகாபபர் 
நிக்கஸ் ஒரு ் கவயழுத்து புத்ேகத்்ே 
நணபர்களுக்குள் வவளியிட்டார். 
அந்ே புத்ேகத்தில், அவர் கூறியது, 
வவளியின(Space) நடுவில் இருபபது 
சூரியதன, பூமி மைற்றும் மைற்ை 
கிரகஙகள் ோன அ்ே சுற்றி 
வருகினைன, சூரியன உதிபபதும் 
மை்ைவதும் பூமியின சுழற்சியாதலதய, 
பூமி சூரிய்ன சுற்றி வருவதே 
பருவகாலஙகள் உருவாகுவேற்கு 
காரணம், க்்டசியாக பூமியின 
நகர்வுகத்ள தவறு கிரகஙகளின 
பினதனாக்கிய நகர்வுகளுக்கு (Ret-
rogate Motion) காரணம், தபானை 
ேகவல்க்்ள அந்ே புத்ேகத்தில் 
எடுத்து்ரத்திருந்ோர். 

இ ் ே  ப ற் றி ய  வ மை ா த் ே 
ஆய்வுகளும்  வ க ாண்ட ஒரு 
புத்ேகத்்ே (De Revolutionibus Orbium 
Coelestium) 1532இன வாக்கிதலதய 
முடித்திருந்ே தகாபபர் நிக்கஸ், 
அ்ே 1543இல், அவர் இைபபேற்கு 
இரணடு மைாேம் முனபு ோன 
வவளியிட்டார். காரணம், பயம். 
புவி ்மையக்தகாடபாடடுக்கான 
(G e o c e n t r i c  t h e o r y )  மைாற்றுக் 
க ரு த் து க் க ள்  மை ே  ரீ தி ய ா க 
கண்டனத்துக்கு உள்்ளாக்கபடடு 
ேண்ட்னகளும் வழஙகபபட்டன. 
திருச்ச்ப ஆரம்பத்தில் புத்ேகத்்ே 
கணடுவகாள்்ளவில்்ல, காரணம், 
வவளியிட்டவர் அவற்்ை தகாபபர் 
நிக்கஸின வசாந்ே கருத்துகள் எனதை 
கூறி வவளியிடடிருந்ோர். தமைலும் 
அது வபாதுமைக்களுக்கானது அல்ல. 

கடினமைான அறிவியல் கருத்துக்கள் 
வ க ா ண ்ட வ ே ன று ம்  அ ் வ 
அேனபின வரும் ஆய்வுகளுக்கு 
உ ே வு ம்  த ந ா க் க த் தி ல் 
வவளியி்டபட்டோகவும் வசால்லி 
இருந்ோர். 

இருபபினும் திருச்ச்ப 1616 
வாக்கில் அந்ே புத்ேகத்்ே ே்்ட 
வசய்ேது .  கத்தோலிக்க ச்ப 
மைடடுமைல்லாமைல் மைற்வைாரு மைேத் 
ே்லவரான மைார்டடின லூேரும் 
இந்ே சூரிய ் மைய தகாடபாடடுக்கு 
க டு ் மை ய ா ன  எ தி ர் ப பு 
வேரிவிேத்ேது்டன, “இந்ே முட்டாள், 
முழு வானவிய்லயும் ே்ழகீழாக 
திருபப பார்க்கிைான” எனறு 
உ ்ட ன டி ய ா க  வ ழ க் கு ம் 
வோ்டர்ந்ோர். அத்து்டன அந்ே 
கருத்து ஊற்றி மூ்டபட்டது . 
அேனபின நூறு வரு்டஙகளுக்கு 
பினதப கலிலிதயா இதே சூரிய 
் மை ய  க ரு த்்ே  ஆ ர ா ய் ந் து 
திரும்பவும் வசால்லி, திருச்ச்பயால் 
சி்ை ் வக்கபபட்டார்.    

1543 ஆம் ஆணடு தமை மைாேம் 
24ஆம் தேதி தகாபபர் நிக்கஸ் 
இைந்ே தபாது அவருக்கு வயது 70. 
ஒரு  மிகபவபரிய  அறிவியல் 
கணடுபிடிப்ப நிகழ்த்திய தகாபபர் 
நி க் க ஸி ன  க ல் ல ் ை ,  ஒ ரு 
வ ப ய ரி ல் ல ா ே  ( u n m a r k e d ) 
க ல் ல் ை ய ா க  த ப ா ல ந் தின 
பைம்தபார்க்கில் க்டந்ே 2005இல் 
ோன கணடுபிடிக்கபபட்டது.
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ராஜீவ வகா்ல வழக்கில் 
ேண்ட்ன வபற்று க்டந்ே 29 
ஆணடுக்ளாக சி்ையில் இருக்கும் 
த ப ர றி வ ா ்ள ன  ே ன  மீ து 
சுமைத்ேபபட்ட ’வகா்லயாளி’ எனை 
பட்டத்்ே, வகாடூரமைான சி்ைத் 
ேண்ட்ன்ய அனுபவித்துக் 
வகாணத்ட து்்டத்ேகற்றியிருக் 
கிைார் . ராஜீவ வகா்லயாளி 
களுக்கு  தூக்குத்  ேண்ட்ன 
எனபதோடு முடித்து ் வக்கபபட்ட 
இவவழக்கு அபபடிதய மைரித்துப 
தபாயிருந்திருக்கும் தபரறிவா்ளனின 
வபரும் முயற்சியும் உ்ழபபும் 
இல்்லவயனில்! 

30 ஆணடு கால நீண்ட வநடிய 
கால ஓட்டத்தில் இவவழக்கு 
எத்ே்னதயா திருபபுமு்னக்்ளக் 
கண்டது. ஒவவவாரு கட்டத்திலும் 
ஏ த ே ா வ வ ா ரு  அ்மை ப தப ா 
இயக்கதமைா கடசிதயா ேனிநபர்கத்ளா 

அ ந் ே  தி ரு ப பு மு ் ன க் கு 
உறுது்ணயாக இருந்திருக்கிைார்கள் 
எனபது மிக நிச்சயம் எனைாலும் 
தபரறிவா்ளன எனை ஒற்்ை 
மைனிேதன இவவழக்கில் தநர்ந்ே 
அத்ே்ன முனதனற்ைஙகளுக்கும் 
காரணம் எனைால் அது மி்கயல்ல. 

மு ன ன ா ள்  பி ர ே மை ் ர க் 
வகானைவர்கள் எனபது சாோரணப 
பழியல்ல. ஒரு தேசத்தின வவறுப்ப 
ஒடடுவமைாத்ேமைாகப வபற்றுத் ேரும் 
வகாடு்மை அது .  நீதித்து்ை , 
ஊ்டகஙகள், அரசு நிர்வாகம், 
நா்டாளுமைனைம் என ஜனநாயகத்தின 
நானகுத் தூணகளும் ’’இவர்கத்ள 
குற்ைவாளிகள்’ ’  என பட்டம் 
சூடடிவிட்ட நி்லயில், வபாதுச் 
சமூகமும் அதுதவ உண்மைவயன 
உறுதிபடுத்திக் வகாண்ட நி்லயில் 
நீதித் து்ை்ய தநாக்கி இவவழக்கு 
விசார்ணயில்  ந்டந்ே கு்ளறுபடிகள் 
மைற்றும் மு்ைதகடுக்்ள முன 

்வத்து மைனுக்க்்ள தகள்வி தமைல் 
த க ள் வி க ்ள ா க  அ னு ப ப த் 
வோ்டஙகினார் தபரறிவா்ளன. 
ேனது ோய் அற்புேம்மைாளு்டன 
த ச ர் ந் து  ே ா ன  நி ர ப ர ா தி 
எ ன ப ே ற் க ா ன  ச ட ்ட ப 
தபாராட்டத்்ே துவணடுவி்டாமைல் 
ந்டத்தி வருகிைார். 

ராஜீவ காந்தி வகா்ல வழக்கில் 
தபரறிவா்ளன மீோனக் குற்ைச்சாடடு 
எனபது அவர் இரணடு ஒனபது 
தவால்ட தபட்டரிக்்ள ஃதபனஸி 
க ் ்ட யி ல்  வ ா ங கி  ர ா ஜீ வ 
வகா்லயில் மூ்்ளயாக கருேபபடும் 
சிவராசனி்டம் வகாடுத்ோர் 
எனபதுதவ. இந்ே தபட்டரி ராஜீவ 
காந்தி்ய வகால்லப பயனபடுத்திய 
வபல்ட பாமில் பயனபடுத்ேபபட்டது 
என பினனர் கூைபபட்டது . 
இ் ே த ய  த ப ர றி வ ா்ளனின 
வ ா க் கு மூ ல மை ா க  வ ப ற் று 
அேனடிபப்்டயில் ோன அவருக்கு 

நிரபராதி பபரறிவாளன்!
்ஜைைாணி
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தூக்குத் ேண்ட்னயும் விதிக்கப 
பட்டது.  ேனது வாக்குமூலம் 
தி ரி க் க ப ப ட டு ள் ்ள து  எ ன 
வோ்டக்கம் முேதல அவர் கூறி 
வந்ே்ே யாருதமை கணடுவகாள்்ள 
வில்்ல.’’ோன கூறியோக பதிவு 
வசய்யபபடடிருக்கும் வாக்குமூலம் 
ேவைானது’’ என தபரறிவா்ளன 
ோக்கல் வசய்ே மைனு்வ பூந்ேமைல்லி 
ே்டா நீதிமைனைம் 13.03.1992 அனறு 
ேள்ளுபடி வசய்ேது. அதே தபால 
12.10.1992 அனறும் அதே ே்டா 
நீதிமைனைம் தபரறிவா்ளன ேனது 
வாக்குமூலம் ேவைாக  பதிவு 
வசய்யபபடடுள்்ளது என அளித்ே 
இரண்டாவது மைனு்வ ேள்ளுபடி 
வசய்ேது. 

ஆனால், க்டந்ே 2013 ஆம் 
ஆணடு தபரறிவா்ளன உள்ளிட்ட 
17 தபரின வாக்குமூலத்்ே பதிவு 
வசய்ே விசார்ண அதிகாரியான 
தியாகராஜன, ோன தபரறிவா்ளன 
வாக்குமூலத்தில் சில பகுதிக்்ள 
பதிவு வசய்யத் ேவறிவிட்டோக 
வவளிபப்்டயாக  வருத்ேம் 
வேரிவித்ோர்.  ’’தபரறிவா்ளனின 
வாக்குமூலத்்ே வரிக்கு வரி நான 
ப தி வு  வ ச ய் ய வி ல் ்ல . 
’தபட்டரிக்்ள எேற்காக வாஙகிக் 
வகாடுத்தேன என வேரியாது; அது 
ராஜீவ காந்தி்யக் வகால்வேற்கு 
ே ான எனபதுவும் எனக்குத் 
வேரியாது’ எனறு அவர் வசானன்ே 
நான பதிவு வசய்யவில்்ல’’ எனறு 
காலம் க்டந்து கூறினார். ’’அந்ே 
வாக்கியத்்ே தசர்த்ோல் அது 
குற்ைத்்ே ஒபபுக் வகாண்டேற்கான 
வாக்குமூலமைாக ஆகாது என கருதி 
அ ் ே  ப தி வு  வ ச ய் ய ா மை ல் 
விடடுவிடத்டன’’ என 22 ஆணடுகள் 
கழித்து ேன மைனசாடசி உறுத்தி 
ஊ்டகஙகளில் தபடடி அளித்ோர். 
அதோடு உச்சநீதிமைனைத்தில் 2017 
ஆம் ஆணடு அ்ேதய பிரமைானப 
பத்திரமைாகவும் ோக்கல் வசய்ோர். 

நி்னத்துப பாருஙகள், இந்ே 
வாக்கு மூலத்்ேதய அடிபப்்ட 
ய ா க க்  வ க ாணடு அவருக்கு 
வழஙகபபட்ட தூக்கு ேண்ட்ன 
நி்ைதவற்ைபபடடிருக்கு மைானால்...? 
ஆயிரம் குற்ைவாளிகள் ேபபித்ோலும் 
ஒரு நிரபராதி ேணடிக்கபப்டக் 
கூ்டாது எனபது நீதி வழஙகுேலின 
அடிபப்்ட விதிமு்ை. ஆனால், 
ராஜீவ வகா்ல வழக்கில் அதிலும் 
குறிபபாக தபரறிவா்ளன விஷயத்தில் 

அந்ே விதிமு்ை மிகக் வகாடூரமைாக 
இத்ே்ன ஆணடு க ாலமும் 
மீைபபடடுள்்ளது.  

தபரறிவா்ளன உள்ளிட்ட 
எழுவருக்கும் ேண்ட்ன வழஙகப 
பட்டது அவர்கள் அளித்ேோகக் 
கூைபபட்ட வாக்குமூலத்தின 
அடிபப்்டயில் ோன. தவறு எந்ே 
ஆோரத்்ேயும் சிபிஐ கணடு 
பிடிக்கவில்்ல, நீதிமைனைத்தில் 
சமைர்பபிக்கவில்்ல. காவல்து்ை 
அதிகாரி வபற்றுத் ேந்ே வாக்கு 
மூலத்்ே மைடடும் ் வத்து முனனாள் 
பிரேமைரின வகா்ல வழக்கில் 
குற்ைம் சாட்டபபட்டவர்களுக்கு 
மைரண ேண்ட்ன விதிபபவேல்லாம் 

உலகில் தவவைந்ே நாடடிலும் 
ந்டக்குமைா எனபது வேரியவில்்ல. 
ஆன ா ல் ,  ந மை து  நீ தி த் து் ை 
இவவழக்கில் இருக்கும் எல்லா 
ஓட்்டக்்ளயும் விசார்ண 
அதிகாரி வபற்ை வவறும் வாக்கு 
மூலத்்ேக் வகாணத்ட அ்்டத்ேது 
எனபதுோன நம்ப முடியாே 
வியபபு! 

இதில் இனவனாரு முக்கியமைான 
சட்டக் கு்ளறுபடியும் இருக்கிைது. 
தபரறிவா்ளன உள்ளிடத்டாரின 
வ ா க் கு மூ ல ங க ள்  ப தி வு 
வசய்யபபட்டது ே்டா சட்டத்தின 
கீழ்ோன. ஆனால் க்டந்ே 1999 ஆம் 
ஆணத்ட ே்டா வழக்கிலிருந்து 
குற்ைம்சாட்டபபட்ட 26 தப்ரயும் 
விடுவித்ேது உச்சநீதிமைனைம் . 
(அேனபிைகு  அவர்கள்  மீது 
எஞசியிருந்ேது இந்திய ேண்ட்னச் 
சட்டப பிரிவுகள் மைடடுதமை . ) 
அபபடிவயனில் ே்டா சட்டத்தின 
கீழ் வபைபபட்ட வாக்குமூலம் 
வசல்லாேோகிைது. அதுமைடடுமைல்ல, 
ே்டா  சட்டத்தின வகாடூரத் 
ேன்மை்யயும் கு்ளறுபடிக்்ளயும் 
கருத்தில் வகாணடு அச்சட்டதமை 
2004 ஆம் ஆணடு நீக்கபபடடு 
விட்டது. ஆனால், அச்சட்டப 
பிரிவின கீழ் வபைபபட்ட வாக்கு 
மூ ல த் ்ே  மை ட டு ம்  ் வ த் து 
தபரறிவா்ளன உள்ளிடத்டார் 29 
ஆணடு கால ேண்ட்ன்ய 
அனுபவித்து வருவது வகாடூரத்தின 
உச்சம். 

இதுகுறித்து எழுவருக்கும் தூக்கு 
ேண்ட்ன வழஙகித் தீர்பபளித்ே 
நீதிபதிகளில் ஒருவரான தக.டி.
ோமைஸ் க்டந்ே 12.12.2017 அனறு 

எந்த ்தவறும் ் சய்ைாைல ்தான் 29 
ஆண்டு கா்ைாக இழநது நிறகும் 

வாழ்வுரிரைரை. அர்த 
உச்சநீதிைன்றம்்தான் வழஙகிைாக 
பவண்டும். நீதிைன்றப் பிரழைால 
்தன் வாழ்ரவ, ்தன் இளேரைக் 

கா்த்ர்த முறறிலுைாக 
்்தார்த்்த ஒரு ்தனிைனி்தரன 

நீதிைன்றபை நிை�ைாதி என  
விடு்தர் ் சய்வது ்தான் 

கண்ணிைைானது. 
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இந்தியன எக்ஸ்பிரஸ் நாளிேழுக்கு 
அளித்ே தபடடியில், ’’ே்டா சட்டதமை 
இல்லாே தபாது அச்சட்டத்தில் 
ப திவ ான  வ ா க் குமூல த் தின 
அடிபப்்டயில் ேண்ட்ன எனபது 
சட்டத்திற்கு புைம்பானது’’ எனக் 
குறிபபிட்டார்.  அது மைடடுமைல்ல, 
’’ே்டாவில் இருந்து விடுே்ல எனில் 
ே்டா வாக்குமூலத்்ே ஆோரமைாகக் 
வ க ாணடு பிை  குற் ைஙகளில் 
ேண்ட்ன அளிக்க முடியாது’’ என 
பிலால் அகமைது காலூ வழக்கில் 1997 
ஆம் ஆணடில் உச்சநீதிமைனைம் 
தீர்பபளித்ேது. ஆனால், அதே 
விதி்ய ராஜீவ வகா்ல வழக்கில்  
பினபற்ை அது ேவறிவிட்டது.  

நீதிபதி தக.டி.ோமைஸ், க்டந்ே 
18.10.2017 அனறு தசானியா காந்திக்கு 
எழுதிய கடிேத்தில், இவவழக்கு 
வ ே ா ்ட ர் ப ா க  ந ் ்ட வ ப ற் ை 
விசார்ணயில் தீவிரக் கு்ைபாடு 
இருக்கிைது. அது இந்திய குற்ைவியல் 
நீதி அ்மைபபின மீோன மைனனிக்க 
முடியாே க்ளஙகம். இவவழக்கிற்கான 
தீர்ப்ப வழஙகிய நீதிபதிகளில் 
ஒருவரான நான இந்ே கடிேத்்ே 
எழுதுவதுோன சரியாக இருக்கும். 
நீ ங களு ம்  ர ா கு ல் க ா ந் தி யு ம் 
மைனிோபிமைானத்தோடு இவர்களின 
ேண்ட்னக் கு்ைபபுக்குக் கடிேம் 
எழுதுஙகள்’ ’  எனறு தகடடுக் 
வகாண்டார். தூக்கு ேண்ட்ன 
விதித்து தீர்பபு வழஙகிதய நீதிபதிதய 
வழக்கு விசார்ணயில் தீவிரக் 
கு்ைபாடு இருக்கிைது என ஒபபுக் 

வகாண்டப பிைகும் எழுவருக்கும் 
நமைது நீதிய்மைபபும் அரச்மைபபும் 
விடுே்ல்ய வழஙக மைனமில்லாமைல் 
இருக்கினைன. 

வி ச ா ர ் ண  அ தி க ா ரி 
தியாகராஜனின வாக்குமூலத்்ேத் 
வோ்டர்ந்து தபரறிவா்ளன ’’ேனது 
ேண்ட்ன்ய ரத்து வசய்து 
விடுவிக் க  தவணடும் ’ ’  என 
உச்சநீதிமைனைத்தில் வழக்குத் 
வோ்டர்ந்ோர் .  ோன ஒபபுக் 
வகாண்டோக ேவைாக பதிவு 
வசய்யபபட்ட வாக்குமூலத்தின 
அடிபப்்டயில், 1999 ஆம் ஆணடு 
வழஙகபபட்டத் தீர்ப்ப தியாக 
ராஜனின ஒபபுேல் வாக்குமூலத் 
்ேதய ஆோரமைாகக் வகாணடு 
திரும்பப வபை தவணடும் என அவர் 
தகாரினார். ஆனால், தபரறிவா்ளன 
வ ப ா து வ ா ன  ( அ ே ா வ து 
எழுவருக்குமைான) தீர்ப்ப திரும்பப 
வபை தவணடுவமைனக் தகட்டோல் 
14.03.2018 அனறு உச்சநீதிமைனைம் 
தியாகராஜனின வாக்குமூலம் 
மைற்ைவர்களுக்கு வபாருந்ோது என 
அவரது மைனு்வத் ேள்ளுபடி 
வசய்ேது. 

தியாகராஜனின வாக்குமூலத் 
்ேத் வோ்டர்ந்து - நீண்ட கால 
சி்ைவாசம் எனை - கரு்ணயின 
அ டி ப ப ் ்ட யி ல்  வி டு ே ் ல 
எனபேல்லாமைல் நிரபராதி எனை 
அடிபப்்டயில் ேன்ன விடுவிக்க 
தவணடும் என உச்சநீதிமைனைத்தில் 
தகாரி வருகிைார் தபரறிவா்ளன. 

அவரது வழக்கறிஞர்கள் எழுவர் 
எனை சட்டகத்திலிருந்து தபரறிவா்ள 
சற்று விலக்கி வேள்்ளத் வேளிவாக 
‘நிரபராதி’ எனை அடிபப்்டயில் 
அவருக்கான உ்டனடி விடுே்ல்ய 
நீதிமைனைத்தில் தகாருகினைனர். 
அதுோன நியாயமைானது. காலமும் 
ே்ளர்ந்து வி்டாே தபரறிவா்ளனின 
வபருமுயற்சியும் அவரது நிரபராேத் 
ேன்மை்ய நிரூபித்திருக்கும் 
நி்லயில் உச்சநீதிமைனைம் அவ்ர 
ஒரு வநாடி வபாழுதும் ோமைதிக்காமைல் 
விடுவித்திருக்க தவணடும். ஆனால், 
அது ந்டக்கவில்்ல .  எழுவர் 
விடுே்லயில்  முடிவவடுக் க 
பனதனாக்கு விசார்ண முக்மையின 
(எம்.டி.எம்.ஏ) அறிக்்க்யப பார்க்க 
தவணடும் என ேமிழக ஆளுநர் 
குறிபபிட்டது  வ ே ா்டர்ப ா க 
தபரறிவா்ளன உச்சநீதிமைனைத்தில் 
வோ்டர்ந்ே வழக்கில் ’’தபரறிவா்ளன 
விடுே்லக்கும் எம்.டி.எம்.ஏவுக்கும் 
எந்ே வோ்டர்பும் இல்்ல’’ என 
சிபிஐ  பதிலளித்திரு க்கி ைது . 
தபரறிவா்ள்ன உச்சநீதிமைனைம் 
நிரபராதி என விடுே்ல வசய்யும் 
என எதிர்பார்த்திருந்ே நி்லயில், 
இவவழக்கின இறுதித் தீர்பபு 19.01.2021 
அனறு ஒத்தி ் வக்கபபடடுள்்ளது. 

எழுவர் விடுே்ல குறித்ே ேமிழக 
அரசின தீர்மைானத்தின மீது ஆளுநதரா 
அ்மைச்சர்வதயா முடிவவடுக்கும் 
வ்ர காத்திருக்கத் ோன தவணடும். 
தவறு வழியில்்ல. ஏவனனைால் 
அது கரு்ணயின அடிபப்்ட 
யிலானது. ஆனால், தபரறிவா்ளன 
தகடபது ேனது உரி்மை்ய. எந்ே 
ேவறும் வசய்யாமைல் ோன 29 ஆணடு 
க ா ல மை ா க  இ ழ ந் து  நி ற் கு ம் 
வ ா ழ் வு ரி ் மை ் ய .  அ ் ே 
உச்சநீதிமைனைம் ோதன வழஙகி ஒரு 
நிரபராதியின இழந்ே மைாண்ப 
காபபாற்றித் ேர  தவணடும் .  
நீதிமைனைப பி்ழயால் ேன வாழ்்வ, 
ேன இ்ள்மைக் காலத்்ே முற்றிலுமைாக 
வோ்லத்ே ஒரு ேனிமைனிே்ன 
எனதவ, தபரறிவா்ள்ன நீதிமைனைதமை 
நிரபராதி என  விடுே்ல வசய்வது 
ோன மு்ையானது. அதுதவ தக.டி.
ோமைஸ் குறிபபிட்டது தபால 
இவவழக்கின கு்ைபாடுகள் வழிதய 
இந்திய நீதித்து்ை ேன மீது படிந்ே 
க்ளஙகத்்ே த் து்்டத்துக் வகாள்்ள  
ஒரு நல்வாய்பபாக அ்மையும்.
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 ஒரு ் த்தீன்  
அ்ைரிக்க ோபைாடி கர்த

முனவபாரு காலத்தில் ஒரு 
பண்ணயில் ஒரு தவ்லக்காரன 
வாழ்ந்திருந்ோன. அவன மிகவும் 
தசாம்தபறியாக இருந்ோன. சரியான 
வா்ழப பழச்தசாம்தபறி. அவன 
ஒரு தவ்லயும் வசய்வதில்்ல. 
மைரஙக்்ள வவடடி, விவசாயத்திற்கு 
நிலத்்ேத் ேயார் வசய்ய தவணடிய 
தநரம் வந்ேது. அபதபாது அவன ேன 
வ ய ே ா ன  எ ஜ மை ா னி யி ்ட ம் 
த்டார்த்தியாக்க்்ளக் தகடடு 
வாஙகினான. ( த்டார்த்தியா, வட்ட 
வடிவமைான, தசா்ளமும் முட்்டயும் 
த ச ர் த் து ச்  வ ச ய் ய ப ப ட ்ட 
ேட்்டயான தகக். இது வமைக்ஸிதகா 
உணவுப பண்டமைாகும்.) ஆனால், 
அவன அவற்்ை மை்ைந்திருந்து 
தினபே ற் க ா க தவ  வவளிதய 
தவ்லக்குச் வசல்வ்ேபதபால் 
காடடிக் வகாண்டான. 

ஒரு மைரத்ேடியில் சாய்ந்ேபடி 
அவன, கழுகு ஒனறு ஆகாயத்தில் 
வட்டமிடடுப பைபப்ேப பார்த்துக் 
வ க ா ண டி ரு ந் ே ா ன .  பி ை கு 
வசானனான: ’’எனேரு்மைக் கழுதக 
இைஙகி வா, நாம் உ்ரயாடுதவாம், 
உற்ை நணபர்க்ளாதவாம், என 
உணவில் ஒரு பங்க எடுத்துக் 
வகாள். அேற்குப பதிலாக, உனது 
உ்்ட்ய எனக்குத்  ோ.’’ ஆனால் 
அந்ேக் கழுகு வரதவ இல்்ல. எல்லா 
நாளும் அவன வீடடிற்குத் திரும்பி 
வரும்தபாது எஜமைானி தகடபாள்: 
‘தவ்ல எந்ே்ளவு முடிந்திருக்கிைது?’

’’இனனும் நி்ைய தவ்லகள் 
இருக்கினைன, அது அவவ்ளவு 
சீக்கிரம் முடிந்து வி்டாது. வபரிய 
மை ரஙக்்ள வவடடி அகற்ை 
தவணடியிருக்கிைது ’ ’  எனறு 
வசால்வான. அவன தவ்லயி்டத் 
திற்குப தபாவான, சாபபிடுவான, 
திரும்பி வருவான. இபபடிதய ஒரு 
வரு்டம் க்டந்து வசனறுவிட்டது.

அந்ேப பாவமைான எஜமைானிதயா, 
இபபடி அடிக்கடி நி்னபபாள்: 
‘இதோ, என தசா்ளக் கதிர்க்்ள 
அறுவ்்ட வசய்யதவணடிய தநரம் 
வந்துவிட்டது. இனதைா நா்்ளதயா 
அறுவ்்டக்கான தநரம் வந்துவிடும்.

எபபடி அறுவ்்ட வசய்வது? 

த வ ் ல ய ா த ்ள ா  ப டு த் து த் 
தூஙகுவ்ேத் ேவிர தவறு எனன 
வசய்ோன? ேன துணி்ய விரித்து 
அவன படுபபான. ே்லய்ணக்குப 
பதில் ே்லக்கடியில் த்டார்த்தி 
யாக்க்்ள ் வபபான.

’’எனேரு்மைக் கழுதக’’ எனறு 
ஆ ர ம் பி த் து ப  பு ல ம் ப த் 
வோ்டஙகுவான. 

 ஒருநாள், ’’உனக்கு எனன 
தவணடும்’’ எனறு தகட்டது அந்ே 
ஆளுயர கழுகு.

 ‘‘என எஜமைானி எபதபாதும் 
என்னத் திடடுகிைாள். ஆேலால், 
உன இைக்்கக்்ள எனக்குக் வகாடு, 
நானும் ஒரு கழுகாக மைாறி இஙகிருந்து 
ேபபிவிடுதவன.’’

’’சரி, கழுகு வசானனது, ‘நாம் 
நா்்ள சந்திக்கலாம்.’’

மைறுநாள் அவன சாபபி்ட நி்ைய 
த்டார்த்தியாக்களு்டன வழக்கத்்ே 
வி்ட முனபாகதவ வந்து மைரத்ேடியில் 
அமைர்ந்ோன. ‘க்டவுத்ள,’ அவன 
புலம்பினான ‘’எனக்கு இபவபாதே 
பசிக்கத்  வோ்டஙகிவிட்டது , 
எவவ்ளவு கடினமைான தவ்ல இது!’’ 

வசானன தநரத்தில் கழுகு வந்து 
இ ை ங கி ய து .  அ வ ர் க ள் 
ஒருவருக்வகாருவர் உ்்டக்்ள 

மைாற்றிக்வகாள்்ள முடிவு வசய்ோர்கள். 

‘’ஒரு விஷயம்’’ - பிரியபதபாகும் 
தநரத்தில் கழுகு மைனிேனி்டம் 
வசானனது,  ‘’நாஙகள் எபபடி எஙகள் 
உண்வத் தேடிக் வகாள்கிதைாம் 
எனறு நான உனக்குச் வசால்லித் 
ேருகிதைன. ஏோவது மிருகம் வசத்து 
விழுந்ோல் அேன உ்டம்பிலிருந்து 
ஒரு வாச்ன பு்கதபால எழுவ்ே 
எஙக்ளால் பார்க்க முடியும். பு்க 
கு்ைவாக வருகிைவேனைால் இைந்து 
வீழ்ந்ே மிருகம் சிறியோக இருக்கும். 
மிக அதிகமைாய் பு்க நாற்ைம் 
வருகிைவேனைால், உணவும் நி்ைய 
இருக்கும்.’’

அபபடிதய அவன கழுகு 
உருவவடுத்து ஆகாயத்்ே தநாக்கிப 
பைந்ோன. கழுகு எனன வசய்ேது 
எனைால் மைரஙக்்ள வவடடி 
அகற்றிவிடடு விவசாயம் வசய்ய 
ஆரம்பித்ேது. மைா்ல தநரமைான 
தபாது கழுகு வீடடிற்குச் வசனைது. 
உனமீது கடு்மையான துர்நாற்ைம் 
வீசுகிைது எனறு கு்ைபடடுக் 
வகாண்டாள் எஜமைானி.

‘நீ வசால்வது சரிோன’ கழுகு 
வசானனது: ‘அது வியர்்வ நாற்ைம், 
இனி நான உண்மை்யச் வசால்லி 
விடுகிதைன. இவவ்ளவு நாள் நான 
தவ்ல எதுவும் வசய்யாமைல் 
த ச ாம்தபறியா க  இருந்தேன . 
இபதபாதுோன நான தவ்ல 
வசய்யத் வோ்டஙகிதனன, மிகவும் 
ோமைேமைாகதவ அறுவ்்ட்ய 
எதிர்பார்க்க முடியும்.

மைறுநாள் கழுகு எஜமைானி்யயும் 
வயலுக்கு அ்ழத்து வந்ேது . 
வவடடிபதபாட்ட மைரஙக்்ள 
அவர்கள் ஒனறுதசர்த்து எரித்ோர்கள். 
ஆக ாய த்்ே  த ந ா க்கி  பு்க 
தூணதபால் எழுந்ேது.

க ழு கி ன  த வ ்ட மை ணி ந் ே 
தவ்லயாள் ஆகாயத்தில் சுகமைாகப 
பைந்து திரிந்து வகாணடிருந்ோன. 
அவனுக்குப பசிக்கத் வோ்டஙகியது. 
அபதபாதுோன கீழிருந்து கரும்பு்க 
வருவ்ே அவன பார்த்ோன.  அவன 
வசானனான: ‘நனைாய் பு்க 
வருகிைது, உணவும் நி்ைய இருக்கும்’ 
அவன கீழ் தநாக்கி அதிதவகமைாய் 
பைந்து இைஙகினான. தீயில் வீழ்ந்து 
கருகிச் வசத்ோன. 

 

ஆளுைை 
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தனி நபர்களின வாழ்வில் 
சமூக ஊ்டகஙகள் மிகுந்ே ோக்கம் 
வசலுத்துப்வயாக உள்்ளன. 
அவற்றின மீோன நம் கடடுபபாடு 
ே்ளரும் தபாது அ்வ நம்்மை 
கடடுபபடுத்ே வோ்டஙகியிருக்கும். 
குறிபபாக, ஆன்லனில் காேல் 
வ்ளர்பபது எந்ே்ளவுக்கு உண்மையா 
னே ா க  இருக்கும்  எனப்ே 
பார்பதபாம்.

நணபர்கள், உைவினர்கள் சுற்றி 
இருக்கும் தபாது கூ்ட வமைய்நிகர் 
உைவுகளுக்தக பலர் முக்கியத்துவம் 
ேரும் சூழல் உருவாகியுள்்ளது. 
மில்லினியல்கள் (இந்ே நூற்ைாணடு 
வோ்டக்கத்தில் பதின பருவத்தில் 
இருந்ேவர்கள்) மைற்றும் வஜன Z (1997 
- 2012) ே்லமு்ையினரால் சமூக 
ஊ ்ட க ங க ள்  அ தி க  அ ்ள வு 
பயனபடுத்ேபபடுகிைது. உலக்ளவில் 
தபஸ்புக் பயனபாடடில் இந்தியா 
முேலி்டத்தில் உள்்ளது. 31 தகாடி 

மைக்கள் இே்ன பயனபடுத்து 
கி ன ை ன ர் .  கி ர ா மை ,  ந க ர 
வித்தியாசஙகள் வபரிோக இனறி 
பரவலாக பயனபடுத்துகினைனர். 25 
மு ே ல்  3 0  வ யது்்ட த ய ா ர் 
எணணிக்்க இதில் கணிசமைானோக 
உள்்ளது .  இனஸ்்டா  கி ர ா ம் 
பயனபாடடில் அவமைரிக்க ா 
முேலி்டத்திலும், இந்தியா 12 தகாடி 
பயனபாட்டா்ளர் களு்டன 2-ம் 
இ்டத்திலும் உள்்ளது. இதிலும் 
இ்்ளஞர்கள் எணணிக்்க ோன 
அதிகம். 

சமூக ஊடகஙகள் எதறககானவை? 
சமூக ஊ்டகஙகள் பற்றிய 

புரிேலினறி பலர் இதில் கணக்கு 
்வத்துள்்ளார்கள். நணபர்கள், 
உ்டன படித்ேவர்கள் ,  உ்டன 
தவ்லப பார்த்ேவர்களு்டன 
வோ்டர்பில் இருபபேற்க ா க 
உ ருவ ா க் க ப பட்டத ே  சமூ க 
ஊ்டகஙகள். ேற்தபாது அே்ன 

த ்ட ட டி ங  ் ச ட டு க ்ள ா க 
பயனபடுத்து தவார் எணணிக்்க 
அ தி க ரி த்  து ள் ்ள து .  அ தி ல் 
நம்பிக்்கயான, உண்மையான 
உ ை வு  கி ் ்ட ப ப வ ர் க ளு க் கு 
வாழ்க்்க சிக்கல் இல்லாமைல் 
வசல்கிைது. ஆனால் வபரும்பாலான 
ஆணகள், வபணகள் ஏமைாற்ைங 
க்்ளதய சந்திபப்ே வசய்தித்ோள் 
கள் அடிக்கடி வவளிச்சம் தபாடடுக் 
காடடுகினைன. சிறுமிகள் ோன 
இதில் அதிகம் ஏமைாற்ைபபடுகினைனர்.

ேமிழகத்திதலதய இது தபானை 
சம்பவஙகள் நி்ைய ந்டக்கினைன. 
சமீபத்தில் ேமிழகத்்ேதய உலுக்கிய 
நாகர்தகாவில் காசி, அேற்கு முனபு 
ந்டந்ே வபாள்்ளாச்சி பயஙகரஙகள் 
இேற்கு உோரணம். வபணகள், 
சிறுமிக்்ள ஏமைாற்றுவேற்கு எனறு 
பல உத்திக்்ளதய ்கயாளு 
கினைனர். நம்்மை பற்றிய அ்னத்து 
ேகவல்க்்ளயும் சமூக ஊ்டகஙகளில் 
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ேருகினதைாம். நமைக்கு பிடித்ே 
தி்ரபப்டஙகள் ,  நடிகர்கள் , 
புத்ேகஙகள், இ்ச, விருபபஙகள் 
எ ன  அ ் ன த் ்ே யு ம் 
வகாடடிவிடுகிதைாம். இே்ன 
ஆராய்ந்ோதல நம்்மைப பற்றிய 
முழுத் ேகவல்களும் அவர்களுக்கு 
கி்்டத்துவிடுகினைன. 

பெணகவை கைரும் உத்திகள்!
 நமைக்குப பிடித்ே ஏோவது 

ஒ ன ்ை  ் வ த் து  த ப ச் ்ச 
ஆரம்பிக்கும் தபாது, அது முனபின 
வேரியாேவராக இருந்ோலும் 
சுவாரஸ்யம் அ்்டகிதைாம் . 
வோ்டர்ந்து தபச வோ்டஙகுகிதைாம். 
ஒரு கட்டத்தில் நம்பிக்்க வபற்று 
்கபதபசி எணக்்ள ேந்து அடுத்ே 
நி்லக்கு வசல்கிதைாம். அேன பிைகு 
காேல் எனை வபயரில் வநருஙகி 
க ட டு ப ப ா ட டு க் கு ள் 
்வத்துக்வகாணடு அத்துமீறுவது 
ந்டக்கிைது. ஆன்லன உைவினால் 
பிரச்்ன ஏற்பட்டால் அ்ே 
வபற்தைாரி்டம் வசால்லவும் , 
தபாலீசில் புகார் வசய்யவும் பலர் 
ே ய க் க ம்  க ா டடுகி ை ா ர் க ள் . 
அதிலுள்்ளவர் களு்டன ஏன 
பழகினாய் என பாதிக்கபபட்டவர் 
க்்ளதய பலிக்டா ஆக்குவோல் 
இஙகு சிக்கல் அதிகரிக்கிைது.   

ஆனவலைனில் எபெடி ஒருைவை நம்புைது?
சமூக ஊ்டகக் காேல் குறித்து 

சி.என.என., வோ்லக்காடசிக்கு 
அவமைரிக்காவின வேற்கு புத்ளாரி்டா 
பல்க்லக்கழகத்தின வோ்டர்பியல் 
தபராசிரியர் ராமிவரஸ் ஒரு மு்ை 
த ப ட டி ய ளி த் ே ா ர் .  அ தி ல் , 
குறுஞவசய்தி உ்ரயா்டல்க்்ள 
்வத்து மைடடுதமை ஓர் உை்வ நம்ப 
முடியாது எனகிைார். ’ ’எழுத்து 
வடிவிலான ேகவல்வோ்டர்புகளில் 
மைனிேர்கள் சிைபபாக  ே ான 
இ ரு ப ப ா ர் க ள் .  மை ன து க் கு 
வநருக்கமைாக உணரச் வசய்வார்கள். 
ஆனால் அ்ே ்வத்து மைடடுதமை 
ஒருவ்ர நம்புவது கூ்டாது. தநரடி 
சந்திபபுகள் , உ்ரயா்டல்கள் 

மைடடுதமை சரியான முடிவவடுக்க 
உ ே வு ம் .  உ ங க ள்  மு ந் ்ே ய 
முடிவுக்்ள மைாற்ைவும் வசய்யும்’’ 
எனகிைார். அேனபடி பார்த்ோல் 
சமூக வ்லே்ளஙகளின வழிதய 
ஒருவ்ர நம்புேல் எனபது துளியும் 
அடிபப்்டயற்ைோக ஆகிைது. 

பாஸ்ட கம்வபனி எனும் நிறுவன 
அறிக்்க ,  சமூக ஊ்டகஙகள் 
வாயிலாக ஒருவரு்டன பழகும் 
தபாது காேல் ஹார்தமைானானா 
‘ஆக்சித்டாசின’ அதிகரிபபு ஏற்படும் 
எனகிைது. அ்வ தி்ரபப்டம் 
தப ால  மைகிழ்ச்சி  அளிக்கும் . 
வ ப ா று்மை ய ா க  இ ரு ந் ே ா ல் 
முடிவுக்்ள மைாற்றிக் வகாள்தவாம். 
எனதவ சமூக ஊ்டகஙக்்ள 
த்டடடிங ே்ளம் தபால பயனபடுத்ேக் 
கூ்டாது எனகிைது. சுவாரஸ்யமைான 
நபர்க்்ளச் சந்திக்கவும், உைவுக்்ள 
உருவாக்கவும் சமூக ஊ்டகஙகள் 
ஒரு சிைந்ே கருவி. ஆனால் அதில் 
பு த் தி ச ா லி த் ே ன மை ா க வு ம் , 
விழிபபு்டனும் இருக்க தவணடும். 

புகழ்ச்சிக்கு மயஙககாதீரகள்!
ஆன்லன மூலம் ஏற்படும் 

உைவுகளில் வபணகள் மைடடுமைல்ல 
ஆணகளும் பாதிக்கபபடடுள்்ளனர். 
வபணகள் உ்டல்ரீதியாகவும், பண 
ரீதியா கவும்  ஆபத்துக்க்்ள 
ச ந் தி க் கி ன ை ன ர் .  ஆ ண க ள் 
வபரும்பாலும் பண ரீதியாக 
ஏமைாற்ைமை்்டகினைனர். புகழ் 
தபா்ே இந்ே வ்க உைவில் 
கண்ண மை்ைக்கிைது. “அழகாக 
உள்ளீர்கள் தோழி”, “நீஙகள் சிைந்ே 
அறிவாளி”, “உஙக்்ள தபானை 
திை்மைச்சாலி்ய இபதபாது ோன 
ப ா ர் க் கி த ை ன ”  எ ன 
பாராடடுவார்கள் .  இேனால் 
அவர்களு்டன வோ்டர்ந்து தபச 
த வணடும்  என ை  உ ந் து ே ல் 
ஏற்படுகிைது. ஆனால் இ்ேதய 
வ ா ர் த்்ே  மை ா ை ா மை ல்  மை ற் ை 
வ ப ண க ளு க் கு 
ப ய ன ப டு த் து ப வ ர் க ளு ம் 
இருபபார்கள் எனப்ே நி்னவில் 
வகாண்டால் சறுக்க மைாடத்டாம்.

ஆறுதல் ததடுெைரகள் முதல் இலைக்கு!
ஆ ன ்ல ன  க ா ே ல் க ள் 

வவற்றிகரமைாக சிலருக்கு நீடித்து 
நி்லத்திருக்கினைன. ஆனால், 
அே்ன ஒடடுவமைாத்ே சமூகத்துக்கு 
மைாதிரியாக எடுத்துக்வகாள்்ள 
முடியாது. சமூக ஊ்டகத்தில் ஒரு 

 “அழகாக உள்ளீரகள் 
ப்தாழி”,  

“நீஙகள் சிறந்த 
அறிவாளி”,  

“உஙகரளே ப�ான்ற 
திறரைச்சாலிரை இப்ப�ாது 

்தான் �ாரக்கிபறன்”  
என �ாைாட்டுவாரகள். 
இ்தனால அவரகளுைன் 
்்தாைரநது ப�ச பவண்டும் 

என்ற உநது்தல ஏற�டுகிறது.
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வபண சுேந்திரமைாக ,  வவளிப 
ப்்டயாக, ்ேரியமைாக இருந்ோல் 
அவர்க்்ள வபரும்பாலான 
ஆணகள் வநருஙகுவதில்்ல . 
கவ்லயில் தசாகமைான நி்லத் 
ேகவல்கள் தபாடடுக்வகாணடு, 
ஏோவது ்ககள் ேம்்மை ோஙகி 
தேற்ைாோ என நி்னபபவர்க்்ள 
ஆணகள் எளிதில் வீழ்த்துவ்ே 
வசய்திகள் வாயிலாக அறிய 
முடிகிைது. அவர்களி்டம் ’’சாப 
பிடடியா’’ எனறு சாோரணமைாக 
த கடபது  கூ்ட  ப ா ச  மை்ழ 
வபாழிவோக கருதி நம்பிக்்கயான 
உைவு கி்்டத்ேோக முடிவு வசய்து 
வகாள்கிைார்கள். 

நிஜ உலைக ககாதல் தைறு!
காேலில் விழுவது எனபது 

ஒருவரு்டன கணிசமைான தநரத்்ே 
வசலவிடுவ்ேக் குறிக்கிைது . 
ஆன்லனில் ஒருவர் அவருக்கு 
உ க ந் ே  த ந ர த்்ே  ந ம்மு்டன 
வ ச ல வி டு வ ா ர் .  அ ே ற் க ா க 
ேயார்படுத்திக்வகாள்வார். அ்வ 
அர்த்ேமுள்்ள உ்ரயா்டல்க்்ள 

உள்்ள்டக்கியிருக்கலாம். ஆனால் 
நிஜ வாழ்க்்கயில் நாம் ேயாராகாே 
சூழலில், குழபபமைாக இருக்கும்தபாது, 
கடடுக்க்டஙகாமைல் அழும்தபாது 
உ்டனிருபபது ோன உண்மையான 
காேல். வச்ளகரியமைான சமையத்தில் 
மைடடும் தபசிக்வகாள்வ்ேதய 
ஆன்லன காேல்களில் காண 
முடிகிைது. 

மிைட்டினகால் அடிெணியகாதீரகள்!
இந்திய ஓவியர் இந்துஜா 

ஹரிக்குமைார் காேல் திருமைணம் 
வசய்ேவர். இவர் கணவர் மூலம் பல 
மை ா ே ங க ள்  வ ன மு ் ை ் ய 
எதி ர்வக ாணடு  விவ ா க ர த்து 
வபற்ைார். சமூக ஊ்டகஙகளில் 
அவர் இயஙகுவ்ே முன ்வத்து 
அவர் கணவர் மைன ரீதியாக 
துனபுறுத்தி யுள்்ளார். ேற்தபாது 
அதிலிருந்து வவளிதய வந்ேவர், 
இதுதபானறு பல வபணகள் 
அனுபவித்ே வனமு்ைக்்ள லவ, 
வசக்ஸ் மைற்றும் வ்டக் எனை இயக்கம் 
மூலம்  உலகிற்கு  வேரிவித்து 
வருகிைார் .  அவர்களுக்கான 

உரி்மைக்்ள வபற்றுத் ேருகிைார்.

அவரி்டம் பல வபணகள் முன 
்வத்ே புகார், ’ ’மைன ரீதியான 
வனமு்ைக்்ள  இச் சமூகம் 
வனமு்ையாகதவ ஏற்க மைறுக்கிைது. 
ேனது காேலன வநருக்கமைாக இருந்ே 
தபாது எடுத்ே அந்ேரஙக ப்டஙகள் 
தபானைவற்்ை இ்ணயத்தில் 
பதிவிடுதவன  என  மி ரடடி 
கடடுபபடுத்துவோக’’ கூறியுள்்ளனர். 
் ே ரி ய மை ா க  அ து  ப ற் றி 
வபற்தைாரி்டம் தபசுபவர்கள், 
க ாவல்  நி்லயத்தில் புக ா ர் 
அளிபதபன எனபவர்களி்டம் 
மிரட்டல் விடுக்கும் நபர்கள் பின 
வாஙகுகிைார்கள் என இந்துஜா 
கூறுகிைார்.  இவற்்ை கவனத்தில் 
வகாண்டாதல உண்மையான உைவு 
எது, தபாலி நபர்கள் யார் எனப்ே 
கணடுபிடித்து ஒதுக்கலாம். 

வகபககாடுக்கும் பிவைைசி விதிகள்!
ஆன்லனில் வபணகள்ோன 

அதிகம் பாலியல் வோல்்லக்்ள 
எதிர்வகாள்கிைார்கள் எனகிைது 
பி்ளான இன்டர்தநஷனல் அ்மைபபு. 
39% தபர் தபஸ்புக் மூலமும், 23% 
தபர் இனஸ்்டா மூலம் இ்ே 
எதிர்வகாள்கிைார்கள். அந்நிறுவனம் 
சார்பில் திைந்ே மை்டல் ஒனறு சமூக 
ஊ ்ட க  நி று வ ன ங க ளு க் கு 
எ ழு ே ப ப ட ்ட து .  அ தி ல் 
“நணபர்களு்டன வோ்டர்பில் 
இருபபேற்காக மைடடும் சமூக 
ஊ்டகஙக்்ள பயனபடுத்ேவில்்ல, 
மை ா ற் ை த் ்ே  உ ருவ ா க் க வு ம் , 
வழிந்டத்ேவும் இஙகு உள்த்ளாம்.” 
என வபணகள் கூறியுள்்ளனர்.  

பி்ரவசி எனும் ேனியுரி்மை 
விதிகள் உள்்ளன. யார் யார் 
எ ல் ல ா ம்  ந ட பு  அ ் ழ ப பு 
விடுக்கலாம், பினவோ்டரலாம், 
குறுஞவசய்தி அனுபபலாம், நம் 
க ரு த்து க்கு  ப தில்  ே ர ல ா ம் , 
பு்கபப்டத்்ே பார்க்கலாம் என 
அ்னத்து வசதிக்்ளயும் அதில் 
கடடுபபடுத்ேலாம் .  அே்ன 
சி ை ப ப ா க  ் க ய ா ண ்ட ா ல் 
தே்வயற்ை நபர்களின வோந்ேரவில் 
இருந்து ேபபிக்கலாம்.

தநரில் சந்தித்து, பல காலம் 
பழகினால் ஒருவ்ர முழு்மையாக 
புரிந்து வகாள்்ள முடியாது எனும் 
நி்லயில் வமைய்நிகர் உைவுக்்ள 
நம்புேல் எனபது நமைக்கு நாதமை 
தீஙகி்ழத்துக் வகாள்ளுவதே!
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 ஞானக் கர்தகள்

 ஜென துைவி ஒரு நாள் ேன 
சீ்டர்களி்டம் வசானனார் "நா்்ள 
நான வோ்லவான ஒரு நாடடிற்கு 
பயணம் வசல்ல தபாகிதைன. 
இ னி த மை ல்  இ ங தக  தி ரு ம் பி 
வரமைாடத்டன".

 ேஙக்்ள எல்லாம் விடடுப 
பிரிந்து தபாவேற்கு முனபு குரு 
ஏோவது அறிவு்ர வசால்வார் 
எனறு சீ்டர்கள் எல்தலாரும் 
எதிர்பார்த்ோர்கள்.

 மைறுநாள் வழக்கம்தபால குரு 
எழுந்ோர். குளித்ோர். பிரார்த்ே்ன 
வசய்ோர். கா்ல உணவு உண்டார். 
ேன்ன சந்திக்க வந்ே அவர்களு்டன 
உ ் ர ய ா டி ன ா ர் .  எ ல் ல ா 
தவ்லக்்ளயும் தநரம் ேவைாமைல் 
சரியாகச் வசய்து வகாணடிருந்ோர். 
குரு  க்்டசியாக ேஙகளுக்கு 
சிைபபான உபதேசமைாக ஏோவது 
வ ச ா ல்வ ா ர்  எனறு  மி கவும் 
ஆ ர் வ த் து ்ட ன  சீ ்ட ர் க ள் 
எதிர்பார்த்து காத்திருந்ோர்கள். 

ஆனால் அபபடி எதுவும் குரு 
வசால்லவில்்ல.

 மைதிய வபாழுோன தபாது 
வழக்கம்தபால் குரு சற்று தநரம் 
ஓய்வவடுத்துக் வகாண்டார். பிைகு 
ேன பயணத்திற்கான ஏற்பாடுக்்ள 
வசய்யத் வோ்டஙகினார். குரு 
எதுவும் வசால்லவில்்லதய எனறு 
சீ்டர்கள் ஏமைாற்ைம் அ்்டந்ோர்கள். 
ஒரு சீ்டன முன வந்து தகட்டான: 
"குருதவ நீஙகள் எஙக்்ளவயல்லாம் 
நிரந்ேரமைாக பிரிந்து வசல்லப 

தபாகிறீர்கள். தபாவேற்கு முனபு 
எங களுக்குஏதும்  அறிவு் ர 
வசால்லக் கூ்டாோ? "குரு சிரித்ேபடி 
வசானனார்." அறிவு்ரயாக நான 
உஙகளுக்குச் வசால்லக் கூடியவற்்ை  
ோன இனறு முழுதும் நான வசய்து 
வகாணடிருந்தேன" எனைார். பிைகு 
அவர் புைபபடடு வசனைார். அந்ே 
குரு ேன வசயல்களின மூலம் 
குறிபபால் உணர்த்தியது எனன? 

 பேற்ைத்்ே ேவிர்த்து எபதபாதும் 
மி கு ந் ே  அ க அ ் மை தி த ய ா டு 
ப ற் ை ற் ை த ே ா ர்  ச ரி ய ா ன 
வ ா ழ் க்்க ் ய ந ா மு ம்  வ ா ழ 
தவணடும் எனப்ேத்ோனஅனறு 
அவர் உணர்த்தினார். சீரான, 
பற்ைற்ை,  கடடுபபா்டானதோர்  
வாழ்க்்க மு்ையால் ோன நாம் 
மிகபவபரிய வவற்றிக்்ள சந்திக்க 
முடியும்.
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அழகூடடும் சாேனஙகளின தசர்க்்கப 
வபாருடகள் (ingredients) எனனவவனறு 
பார்த்ோல் பபபாளி தபானை பழவ்ககள் 
பலவற்்ையும் கலந்திருபப்ேக் காணலாம். 
குறிபபாக இயற்்கயான கல்வ (100% natu-
ral} எனை வசால்்ல முேன்மைபபடுத்தி 
இருபபார்கள். ஆனால் மைாேக்கணக்கான 
ப ய ன ப ா ட டி ற் கு ரி ய  எ ந் ே வ வ ா ரு 
வபாரு்்ளயும் இரசாயனப வபாருடகள் 
கலவாமைல் ேயாரிக்க இயலாது. ஏவனனைால் 
ஒரு பழம் வவட்டபப்டாே வ்ர அேனுள் 
நிோனமைான மைாற்ைஙக்்ள (அழுகல்) தநாக்கிச் 
வசனறு வகாணடிருக்கும். 

அே்ன வவடடியதும் புைச் சூழலின 
(காற்று, ஒளி) ோக்கத்ோல் மிக தவகமைாக 
அேன பணபுக்்ள இழக்கத் வோ்டஙகும். 

அவவாறு இழந்து வி்டாேபடிக்கு 
அதில் பாதுகாபபு இரசாயனக் 
கவ சங கள்  ( p r e s e r v a t i v e s ) 
கலக்கபபடும். ஆனால் பழத்தின 
இயற்்கத் ேன்மை அோவது நம் 
உ்டலுக்கு நன்மை வசய்யும் கூறுகள் 
சி்ேந்து வகாணத்ட வசல்லும். 
இதில் துளியும் சந்தேகம் இல்்ல. 
அ ேன ால்  ே ான  அே்னப 
பாவிபபேற்கான கால நிர்ணயம் 
ஒன்ை ்வத்திருக்கிைார்கள் (best 
before with in three momths). 

அதுதபாக இந்ேப பாதுகாபபுக் 
கவசஙக்ளான உ்டலுக்கு ஒவவாே 
இரசாயனஙக்்ள உ்டல் உள்வாஙகி 
வவளிதயற்றியாக தவணடும். இந்ே 
இரசாயனஙக்்ள உள்வாஙகி 
வவளிதயற்றும் தவ்ல்யச் 
வசய்வது நமைது கல்லீரல் ஆகும். ஒரு 
இரசாயனப வபாருள் நமைது தோலின 
தமைற்புைத்தில் பட்டதுதமை கணணில் 
தலசான எரிச்சல் தோனறுவ்ே 
நுடபமைாகக் கவனித்ோல் உணர 
முடியும்.  ஏவனனைால் கணணுக்கு 
ஆற்ை்ல வழஙகுவது கல்லீரல் 
ோன. அேன தவ்ல அதிகரிக்கும் 
வ ப ாழுது  கணணுக்கு த்  ே ர 
தவணடிய ஆற்ைலில் கு்ைவு 
ஏற்படடு விடுகிைது. அதேதபால 
மூ்்ளயின வசயல்பாடடிலும் மைந்ே 
நி ் ல  ஏ ற் ப டு ம் .  அ ல் ல து 
வமைன்மையான ே்லவலி ஏற்படும். 
இேற்குக் காரணமும் கல்லீரலுக்கான 
தவ்லபபளு அதிகரிபபு ோன.      

ஆக ஒரு இயற்்கப வபாரு்்ள 
நாம் தநரடியாகப பயனபடுத்தும் 
தபாது கி்்டக்கும் பயன அே்ன 
வடிவம் மைாற்றி இரசாயனக் 
கலபபு்டன பயனபடுத்தும் தபாது 
கி்்டபபதில்்ல எனபதோடு 
தவறுபல  பின வி்்ளவுக்்ளயும் 
ஏற்படுத்தும். சில தநரஙகளில் இந்ேப 
பின வி்்ளவுகள் உ்டலின ோஙகு 
திைனுக்கு உடபடடு இருக்கலாம். 
சிலருக்கு அேன வி்்ளவுகள் மிகக் 
கடு்மையானோகவும் மைாை வாய்பபு 
உணடு. அேனால் ோன பல அழகு 
சாேனஙகளில் எச்சரிக்்கக் குறிபபு  
பதித்து இருபபார்கள். அது சட்ட 
ரீதியான எச்சரிக்்க எனபோல் 
வபயர்ளவில் கணணுக்குத் வேரியாே 

 துள்ளித் திரிந்த கா்ம்
்்தாைர - 3

ப�ாப்பு

அழரக சிர்தக்கும் 
அழகு சா்தனஙகள்!

ப�ாப்பு
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சிறிய எழுத்துகளில் அச்சிடடு 
இருபபார்கள். 

எந்ே இரசாயனக் கல்வ எந்ே 
உ்டலுக்கு எத்ே்கய வி்்ளவுக்்ள 
ஏற்படுத்தும் யாராலும் உறுதிப்டக் 
கூை முடியாது. எனதவ இரசாயனக் 
கலபபுள்்ள வப ாருடக்்ளக் 
குறிபபாக அழகுசாேனஙக்்ள 
முற்ைாகதவ ேவிர்த்து விடுவது ோன 
நல்லது. எனக்கு வநருக்கமைான 18 
வயது நிரம்பிய வபண ஒருத்தி 
ச ரு மை த் ்ே ச்  சி வ ப ப ா க் கு ம் 
வசயற்்கக் கூழ் (க்ரீம்) ஒனறி்ன 
ஓ ரி ரு  மு ் ை  மை ட டு த மை 
பயனபடுத்தினாள். முேலில் தோலில் 
ஒவவா்மைக் வகாபபு்ளஙகள் 
ஏற்படடு அேற்கு மைருந்து எடுக்க 
அேன வோ்டர் வி்்ளவுக்ளால் 
தோல் முழுதும் தீபபுணகள் தபானை 
நீர்க் குமிழ்கள் தோனறி தோல் 
உரிந்து ச்ேதய வவளித் வேரிய 
உடகாரவும், படுக்கவும் முடியாமைல் 
சுமைார் ஒரு மைாே காலம் அவசர 
சிகிச்்சப பிரிவில் நீர்பபடுக்்கயில் 
இருந்து உயிர் விட்டாள். 

ஆக பிைரது உ்டல் ஏற்றுக் 
வகாண்ட வசயற்்க இரசாயன 
அழகு சாேனப வபாருடக்்ள நமைது 
உ்டலும் ஏற்றுக் வகாள்ளும் எனறு 
வசால்வேற்கில்்ல. ஏவனனைால் 
ஒவவவாரு உ்டலும் ஒவவவாரு 
விேமைான ேனித் ேன்மையு்டன 
இயஙகக் கூடியது. புகழ்வபற்ை 
வசால் வழக்கு ஒனறு உணடு. 
”ஒருவனது விஷம் இனவனாரு 
வனுக்கு அமிர்ேம்”.

ஒவவவாரு  உ்டலும்  அது 
வசிக்கும் நிலவியல், சூழலியல் 
ேன்மைக்கு ஏற்ப கட்ட்மைக்கப 
படடிருக்கும். எனதவ உலகத்தில் 
எஙதகா ஓரி்டத்தில் தசாே்ன 
வசய்து வவற்றிகரமைான ஒரு உணவு 
அல்லது அழகு சாேனம் எல்தலாருக் 
கும் ஒதர விேமைான வி்்ள்வத் 
ேரும் எனறு வசால்வேற்கில்்ல. 

ஒரு வபாரு்்ள இயற்்கயான 
ேன்மையில் இருந்து மைாற்ைாமைல் 
பயனபடுத்துகிை வபாழுது அது 
இனவனாருவருக்கு ஏற்க இயலாமைல் 
தபாகலாம். ஆனால் அந்ே உ்டலில் 
உயிர்தபாகும் அ்ளவிற்கு ஆபத்ோன 
வி்்ளவுக்்ள ஏற்படுத்ோது. 

எனதவ அழ்க உருவாக்கத் 
ேனிச் சாேனஙக்்ள ்வத்துக் 
வகாள்்ளாமைல் நமைது இயல்பழ்க 

தமைலும் வசழு்மைபபடுத்திக் 
வகாள்ளும் விேமைாக நமைது உ்ட்லப 
பராமைரிக்கக் கற்றுக் வகாள்வதே 
பாதுகாபபான மு்ையாகும்.

இயல்பழ்கச் வசழு்மைப 
படுத்திக் வகாள்வவேனைால் நமைது 
வாழ்க்்க மு்ை்ய முடிந்ே்ளவு 
இயற்்கக்கு வநருக்கமைாகதவ 
்வத்துக் வகாள்வோகும்.     

இ ங தக  மு ன வமை ா ழி ந் ே 
ப ப ப ா ளி ் ய த ய  எ டு த் து க் 
வகாள்தவாதமை. அது வி்்ளகிை 
இ்டம், அேன வ்ளர்பபிற்காக 
தபா்டபபடும் உரம், பூச்சி மைருந்து 
ஆ கி ய வ ற் ்ை க்  வ க ா ண டு 
பபபாளியின ேரமும் சு்வயும் 
அ்மையும். எனதவ பபபாளி்ய 
வாஙகும் வபாழுது முடிந்ே்ளவு மைரபு 
மைாற்று (hi breed) இல்லாமைல் கருபபு 
வி்ேயு்டன கூடிய பழமைாகப 
பார்த்து வாஙக தவணடும். அதுோன 
வபருமை்ளவு பபபாளியின பய்னத் 
ேரும். அதேதபால சிலருக்குப 
பபப ாளி்யப  ப ா ர் த்ே ா தல 
ஒருவிேமைான ஒவவா்மைத் ேன்மை 
ஏற்படும். அத்ே்கய எதிர்வுணர்வு 
ஏற்பட்டவர்கள் பபபாளி்ய 
மைருந்ோக நி்னத்து வலியச் 
சாபபி்ட தவணடிய அவசியம் 
இல்்ல. 

எவவ்ளவு நல்ல உண்வயும் 
வலிய உணர்வு்டன உடவகாண 
்டாலும் அது வசரிக்கக் கடிமைானோகி 
விடும். வசரிக்கக் கடினமைாகும் எந்ே 
உ ண வு ப  வ ப ா ரு ளு ம்  அ து 
இயல்ப ா க த்  ே ர  தவணடிய 
சத்துக்க்்ளத் ேராது. மைாைாக 
வயிற்றுப தபாக்கு,  சளித் வோல்்ல 
தபானை்வ ஏற்ப்டலாம். புதிோக 
ஒரு உண்வ நாம் உணணத் 
துவஙகும் தபாது அே்னச் வசரிக்க 
உ்டல் ேன்னத் ேகவ்மைக்கும் 
முய ற் சி ய ா க த வ  த மை ற் படி த் 
வோல்்லக்்ளப புரிந்துவகாள்்ள 
த வ ண டு ம் .  வி ரு ம் பி ன ா ல் 
இத்ே்கயத் வோல்்லக்்ள 
மீறியும் கு்ைவாக உணடு உ்ட்லத் 
ேகவ்மைத்து பினனர் நமைக்கு 
தவணடிய அ்ளவிற்கு எடுத்துக் 
வகாள்்ளலாம். அல்லது விடடு 
வி்டலாம் .  உ்ட்ல வறுத்திக் 
வகாள்்ளாே வ்கயிலான பழக்க 
வழக்கஙக்்ளப பினபற்றும் தபாது 
ோன உ்டலின இயல்பான வனபபு 
சி்ேயாமைல் இருக்கும். 

உ்டல் ஆதராக்கியம், ரத்ே 
உற்பத்தி, முகப வபாலிவு, ச்ே 
மிருதுத் ேன்மை, தமைல் தோல் 
ப்ளப்ளபபு ஆகியவற்்ைத் ேக்க 
்வபபதில் பபபாளியின பஙகு 
மிகவும் முக்கியமைானது. எனதவ 
பபபாளிப பயனபாடு குறித்து 
விரிவாகப பார்த்து விடுதவாம். 

பபபாளி்யப பழமைாக உணணப 

�ப்�ாளிக் காரை 
அவித்து 

உண்�்தானாலும், 
�ழைாக 

உண்�்்தன்றாலும், 
கைந்த இ்தழில 

்சான்னது ப�ா் மிலக் 
பேக்காக 

அருநதுவ்்தன்றாலும் 
ோன்ரகநது வைது 
மு்தல ேல் உைல 

நிர்யில உள்ளே வைது 
முதிரந்தவரகளுக்கும் 
்�ாருத்்தைானது ்தான். 
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பிடிக்காேவர்கள் பபபாளிக் 
கா்யக் கு்ைந்ே்ளவு நீர் விடடு 
தவக ்வத்து காய்ந்ே மி்ளகாய், 
கடுகு, சீரகம் தபாடடுத் ோளித்து  
அப படி த ய  சி ற் றுணடிய ா க 
உணணலாம். ஒருதவ்்ள முழு 
உணவாக இது இருக்கும். 

பபபாளிக் கா்ய அவித்து 
உணப ே ான ாலும் ,  ப ழ மை ா க 
உணபவேனைாலும், க்டந்ே இேழில் 
வசானனது தபால மில்க் தஷக்காக 
அருந்துவவேனைாலும் நான்கந்து 
வயது முேல் நல்ல உ்டல் நி்லயில் 
உள்்ள வயது முதிர்ந்ேவர்களுக்கும் 
வபாருத்ேமைானது ோன. 

ஆனால் வபணகள் கர்பப 
காலத்தின துவக்கத்திதலா, கர்பபம் 
ேஙக விரும்புகிை மைாேஙகளிதலா 
இவற்்ை எடுபப்ேத் ேவிர்க்க 
த வ ண டு ம் .  ந ல் ல  வ வ யி ல் 
காலத்திலும் நணபகல் வபாழுதில் 
உணப்ேத் ேவிர்க்க தவணடும். 
ஏவனனைால் பபபாளியானது 
உ்டல் வவபபநி்லயில் திடீர் 
மைாற்ைத்்ேத் ேரவல்லது. 

அேன காரணமைாகதவ அது 
ரத்ேத்தின அ்ள்வக் கூடடுவதிலும், 
ரத்ேத்்ே சுத்ேபபடுத்துவதிலும் 

வபரும்பஙகு ஆற்றுகிைது. ரத்ேம் 
த ப ா து மை ா ன  அ ்ள வி லு ம் , 
சுத்ேமைாகவும் இருக்கும் வபாழுது 
சிறுநீர் தபாக்கு வோ்டர்பான 
பிரச்ச்னகத்ளா, வபணகளுக்கு 
மை ா ே ா ந் தி ர  உ தி ர ப தப ா க் கு 
பிரச்ச்னகத்ளா ஏற்ப்டாது 
எ ன ப த ே ா டு  ே ் ல மு டி 
வ்ளர்ச்சியிலும், தமைல் தோலின 
ஈரபபேத்்ேத் ேக்க ்வபபதிலும் 
வபரும்பஙகு ஆற்றுகிைது.

ஆணகளில் உ்டற்பயிற்சி , 
ஓட்டம், நீச்சல் தபானை பயிற்சிக்்ள 
தமைற்வகாள்ளும் தபாது வயிற்றுப 
பாகம் இறுகத் துவஙகும். அந்ே 
தநரத்தில் அதிக்ளவு உணவு எடுக்கத் 
தோனைாது. அதே தநரத்தில் 
பயிற்சிகளின மூலமைாக உ்டலில் 
வியர்்வ வவளிதயற்ைத்ோல் 
நீர்ச்சத்து இழபபு ஏற்படும் . 
அத்ே்கயவர்களுக்கு இந்ேப 
பபபாளி நல்ல உணவாக இருக்கும். 
வயிற்றின அ்ள்வப வபருக்காமைல் 
உணவுண்ட நி்ை்வத் ேரும். 
நீர்ச்சத்து இழபபால் ஏற்படும் தோல் 
வ ை ட சி ் ய  உ ்ட ன டி ய ா க 
ஈடுவசய்யும் பபபாளி. 

ஆணகளில் பலர் வோப்பப 
வபருக்கத்ோல் மிகவும் இயல்பு 
மை ாறிக்  க ாணபபடுவார் கள் . 
அவர்கள் பபபாளி்ய எந்ே 
வ்கயிலாவது எடுத்துக் வகாள்வது 
நல்லது. 

பாபபாளி்ய எடுத்துக் வகாள்்ள 
முடியாேவர்களுக்கு இனவனாரு 
மைாற்று உணடு. அதுோன தபரீச்சம் 
பழம். அது குறித்து அடுத்ே இேழில் 
பார்பதபாம். 

 புதி்தாக ஒரு 
உணரவ ோம் 

உண்ணத் துவஙகும் 
ப�ாது அ்தரனச் 
்சரிக்க உைல 
்தன்ரனத் 

்தகவரைக்கும் 
முைறசிைாகபவ 

பைற�டித் 
்்தாலர்கரளேப் 
புரிநது்காள்ளே 
பவண்டும்.
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விருநது முடிநதுவிட்்டதால்

ேவைததில் இபக்பாது

ஜதளிவாேப  ்பதிகி்றது, 

ஜமௌைம எப்படி விழுகி்றது 

முன்ஜைபக்பானதயும  வி்ட 

ேைமாே 

இஙகு அப்படிகய வி்டப்பட்டிருக்கும

ஒவஜவாரு ஜ்பாருளின் மீதும என்று.



எல்கலாருகம இபக்பாது

வீட்டிற்கு கி்ளமபிப க்பாய் விட்்டதால்

தனிதத, உ்பகயாேமற்்ற ஒன்்றாே

உட்ோர்நதுள்்ளது ஒவஜவாரு ஜ்பாருளும.

சுற்றி யாருமில்னல அனதக்ோண

அனததஜதா்ட, அதனை உ்பகயாகிக்ே,

அதனை அழோைஜதன்க்றா

ஜவறுமகை ்பேட்்டாைஜதன்க்றா

மதிபபிட்்டறிய.



தான்

ோலபக்பாக்கில் ஒட்டிப  
பினணநதுக் ஜோள்ளும

அ்ளவிற்கு

ஒவஜவாரு ஜ்பாருளி்டமும

அதைதற்கேயுரிய

இ்டஜமான்று உள்்ளது.

ஆைால் மன்றநது விடுகி்றது

அதனிருபபின் அர்ததம

அது தனிதது வி்டப்படும க்பாது;

ே்ளவு க்பாய் விடுகி்றது

அதன் சாராமச ஆற்்றல்.



யாகரா ஒருவர்

மீண்டும அதனை தூக்கியுயர்ததி

அதற்கு

புதுபபிக்ேப்பட்்ட குறிக்கோ்ளதனை

நல்கி,

அதற்குரிய ஜ்பயரால் அதனை அனழதது

இவவா்றதன் ஆதி ஆரம்பநினலக்கு

அனத மீட்ஜ்டடுக்கும

தருணம மட்டும,

உணர்ச்சியற்்ற

இயக்ேத தி்றனிழநத

ோலததில் பு்றநதள்்ளப்பட்்ட

இவவன்றயின் ்பரநதஜவளியில்

தனிததுபக்பாை, னேவி்டப்பட்்ட,

முக்கியததுவமற்்றகதார் ெ்டமாே 
மட்டுகம

அதனிருபபு.

பு்றநதள்்ளப்பட்்ட

தனினமயாை ஒரு ஜ்பாருன்ளபக்பால

தன்ைநதனினமயாைது

கவஜ்றான்றுமில்னல.

தததம இருததலுக்கு

எல்லா ஜ்பாருட்ேளும

நமனமச் சார்நதுள்்ளை.



அவற்ன்ற நாம கநாக்குனேயில்

அனவ அஙகுள்்ளை.

நம ேண்ேன்ள நாம மூடிக் ஜோள்னேயில்

அனவ அஙகில்னல.

நாம ோண்்பனவகய

நிெமாேகவயுள்்ளனவ.

நாம ஜதாடுகி்ற அல்லது ்பற்றுகி்ற

ஒவஜவான்றும

தன்னைத தாகை

தயாரிததவாறு ஆயததமாவது

முடிவில் தைக்ோேக் ோததிருக்கும

தனினமக்ோே.

 ப்்ளேமிஷ் ் ைாழிக் கவிர்த 

ஆஙகிலம வழி ஜமாழிஜ்பயர்பபு:

ஆ. அமிர்தைாஜ்
வில்ஜலம எம ஜராஜேமன்
பஜ்ளமிஷ் ேவிஞர் மற்றும  

இலக்கிய விமர்சேர்

ஒரு  
்�ாருளின் ்தனிரை
-வில்்ம் எம்.்ைா்கைன்
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‘நியூஸ் தபபபர் படிபபது 
தே்வோனா? ’டிவி, வமைா்பல் 
எ ன ப  ப ல வ ற் றி  ன மூ ல ம் 
வசய்திக்்ளத் வேரிந்துவகாள்ளும் 
பழக்கம் வந்துவிட்ட இன்ைய 
சூழலில் இந்ேக் தகள்வி எழுவது 
நியாயம்ோன.

உ்டனுக்கு்டன வசய்திக்்ளத் 
வேரிந்துவகாள்வேற்கு அவற்்ைப 
பயனபடுத்துவதில் ேவறில்்ல. 
ஆனால், உ்டனுக்கு்டன வசய்திகள் 
எனும்தபாது சில ேவறுகளும் ந்டக்க 
வாய்பபியிருக்கிைது. அபபடி ஒரு 
இ்ணயே்ளம் வசய்ே ேவைான 
வசய்தி்ய சில மைணி தநரம் கழித்து 
நீக்கவும் வசய்திருக்கலாம். ஆனால், 
நாம் படித்ேது படித்ேதுோன. அ்ே 
நீக்கியது நமைக்குத் வேரிய வாய்பபு 
மிகக் கு்ைவு.

வசய்தித்ோளில் வரும் வசய்திகள் 
வபரும்பாலும் உத்திரவாேபபடுத்ே 
பட்ட்வ. அேனால், அவற்்ை நம் 
குழந்்ேக்்ளப படிக்க ்வக்கப 
பழக்குவதே ஒரு வசய்தி்ய அவர்கள் 
அணுவேற்கான சரியான வழி. 

தமைலும், ஒரு நாள் எனபது பள்ளி, 
வீடடுபபா்டம், நணபர்கத்ளாடு 
சண்்ட என முடிவது இல்்ல. 
ஏ ர ா ்ள மை ா ன  மை னி ே ர் க ள் … 
அவர்களுக்கு மைகிழ்ச்சியான 
சம்பவஙகள்… .  வருத்ேமைான 
நிகழ்வுகள் என ஒரு நாளின 
மு ழு ் மை ் ய  பி ள் ்்ள க ள் 
புரிந்துவகாள்்ளவும் வசய்தித்ோள்கள் 
உேவும்.

க்ே புத்ேகத்்ேப படிக்க 
்வபபேற்கும், வசய்தித்ோ்்ளப 
படிக்க ்வபபேற்கும் ஒரு முக்கிய 
வித்தியாசம் இருக்கிைது. க்ே 
புத்ேகத்்ே எபதபாது தவணடுமைானா 
லும் படிக்கலாம்… வாரத்தில் ஒரு 
நாள் எனறு தநரம் ஒதுக்கிக்கூ்ட 
படிக்கலாம். ஆனால், வசய்தித்ோள் 
தி ன ச ரி  ப டி க் க  ் வ க் கு ம் 
மைனநி்ல்ய உருவாக்க தவணடும். 
எனதவ இது சற்று சிரமைம்ோன. 
ஆனால், முடியாேது இல்்ல. 
அேற்க ான சில  வழிக்்ளப 
பார்க்கலாம்.

1.முேலில் உஙகள் வீடடுக்கு வரும் 
வ ச ய் தி த் ே ா ளி ல்  ஒ ரி க ா மி 

வ ச ய்மு் ையில்  உ ருவங கள் 
வசய்யுஙகள். உோரணமைாக, ஒரு 
நியூஸ் தபபபரில் 32 வ்கயான 
வோபபிகள் வசய்ய முடியும். 
அ ப ப டி ச்  வ ச ய் து  உ ங க ள் 
பிள்்்ளயின ே்லயில் மைாடடி 
விடுஙகள் .  அது அவர்க்்ள 
ஈர்த்துவிடும். ஓரிரு நாடகள் அந்ேத் 
வோபபி்ய அணிந்துவகாணடு 
சுற்றுவார்கள். விேவிேமைாக நீஙகள் 
வசய்துவகாடுக்க, வகாடுக்க எபபடிச் 
வசய்கிறீர்கள் எனக் தகடபார்கள். 
அபதபாது பிள்்்ள்யயும் அருகில் 
்வத்து வசய்துகாடடுஙகள் . 
(உேவிக்கு… இருக்கதவ இருக்கு யூ 
டியூப. அதில் நி்ைய மைா்டல்கள் 
இருக்கினைன)

ப ் ழ ய  வ ச ய் தி த் ே ாளில் 
உருவஙகள் வசய்ய மைாடத்டன 
எ ன று  தீ ர் மை ா ன மை ா க ச் 
வசால்லிவிடுஙகள். சில நாடகள் 
இபபடிதய வசனைால், வசய்தித்ோள் 
எபதபாது வரும் என ஆவதலாடு 
உஙகள் பிள்்்ள எதிர்பார்க்கும். 
இதுதவ முேல் வவற்றி.

பிள்்்ளயின ஆர்வத்்ேப 

்தமிழினி
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பு ரி ந்துவ க ாண்டதும் ,  ஐ ந் து 
நிமி்டஙகள் வசய்திகள் படிக்கலாம். 
பிைகு ஒரிகாமி வசய்யலாம் எனறு 
வசால்லுஙகள். நா்ளாக நா்ளாக 
ஐந்து நிமி்டஙக்்ள நீடடிக்க, 
அவர்க்ளாகதவ வசய்தித்ோள் 
ப டி க் கு ம்  ப ழ க் க த் தி ற் கு ள் 
வந்துவிடுவார்கள்.

2. வசய்தித்ோ்்ள நீஙகள் முேலில் 
படித்துவிடடு, உஙகள் பிள்்்ள 
வேரிந்துவகாள்்ள தவணடிய 
வசய்திகளில் மைடடும் சுற்றி வட்டம் 
த ப ா ட டு  ் வ ய் யு ங க ள் . 
வட்டத்திற்குப பதில் பிள்்்ள 
விரும்பும் கார்டடூனின அவுட்லன 
இருக்கலாம். அது அவர்க்்ள 
வவகுவாக ஈர்க்கும். உஙகளின ஓவிய 
ஆற்ைல் நனைாக இருந்ோல், நீஙகள் 
தேர்ந்வேடுக்கும் வசய்திக்கு ஏற்ப 
அ வு ட ்ல ன  வ ் ர ய ல ா ம் . 
உோரணத்திற்கு.. கிரிக்வகட பற்றிய 
வசய்திக்கு கிரிக்வகட தபட 
உருவத்தின அவுட்லன வரலாம். 
விணவவளி வோ்டர்பான வசய்திக்கு 
வசயற்்க தகாள் அவுட்லன 
வரலாம்.

3. வசய்தித்ோளில் உஙகளுக்குப 
பிடித்ே வசய்தி்ய நறுக்கி வீடடின 
கரும்பல்கயில் ஒட்டலாம். இ்ேப 
பினபற்ை நி்னக்கும் பிள்்்ளக்கு 
நீஙகளும் உேவலாம். அபபடி 
வீடடில் உள்்ள அ்னவரும் 
ஒடடியபிைகு அ்ே தபாடத்டா 
எடுத்து வாடைப ஸ்த்டட்டைாக 
தினமும் ்வக்கலாம். உஙக்ளால் 
அந்ேச் வசய்திகள் உஙகளின 

நணபர்களுக்கும் பரவும். அபதபாது 
அவர்கள் வேரிவிக்கும் பாராட்்ட 
பிள்்்ளக்கும் வேரிவியுஙகள். அது 
அவர்க்்ள உற்சாகத்து்டன இ்ேச் 
வசய்ய ் வக்கும்.

4. ஒரு வாரத்தில் வசய்தித்ோளில் 
வந்ேவற்றின அடிபப்்டயில் வார 
இறுதியில் ஒரு வினா வி்்ட நிகழ்ச்சி 
ந்டத்ேலாம். ஆனால், வினா தகடபது 
உஙகள் பிள்்்ள. பதில் வசால்வது 
நீஙகள். உஙகளின ஒவவவாரு 
ேவைான பதிலுக்கும் பிள்்்ளக்குப 
பரிசு. இந்ேத் திட்டத்்ே வசயல் 
மு்ைப படுத்தினால், பிள்்்ளகள் 
வசய்தித்ோ்்ள நனகு படித்து, 
உ ங க்்ள  மை்ட க்குவ ே ற் க ா க 
கஷ்்டமை ான  த கள்வி க்்ள த் 
தேர்ந்வேடுபபார்கள். பிள்்்ளயி்டம் 

தோற்ைாலும் அவர்க்்ளப படிக்க 
்வத்ே வவற்றி நிச்சயம் கி்்டக்கும்.

5. வசய்தித்ோளில் இருக்கும் 
எ ழு த் து ப  பி ் ழ க ் ்ள க் 
கணடுபிடிக்கும் தபாடடி்ய 
ந்டத்ேலாம். ஆம். பல வசய்தித்ோள் 
களில் எழுத்துப பி்ழ இருபபது 
இயல்பாகி விட்டது. அேனால், 
வாரத்தின ஒருநாள், குடும்பத்தில் 
உள்்ளவர்கள் ஆளுக்வகாரு ஒரு 
வ ச ய் தி த் ே ா ் ்ள  எ டு த் து 
்வத்துக்வகாணடு அதில் உள்்ள 
பி்ழக்்ளத் திருத்ேலாம். யார் 
அ தி க ்ள வி ல்  பி ் ழ க ் ்ள த் 
திரு த் தியிரு க் கி ை ா ர் க த்ள ா … 
அவர் களின  விருபபம் ே ான 
அன்ைக்கு வீடடில் ச்மையலா… 
வவளியில் தஹாட்டலுக்குச் 
வசல்கிதைாமைா… ஆர்்டர் வசய்து 
சாபபிடுகிதைாமைா எனபது. அவர்கள் 
வசால்லும் உணவுக்்ளத்ோன 
மைற்ைவர்கள் சாபபி்ட தவணடும். 
இந்ேப பயிற்சி பிள்்்ளகளின 
வமைாழித்  திை்னயும்  நனகு 
வ்ளர்க்கும்.

6 .  வ சய்திநிறுவனஙகளில் 
பணியாற்றும் உஙகள் நணபர்கள் 
யாதரனும் இருந்ோல், அவ்ர 
வீடடுக்கு விருந்தினராக அ்ழத்து 
ஒரு வசய்தி எபபடி வசய்தித்ோளுக்கு 
வ ரு கி ை து  எ ன கி ை  அ ந் ே 
ந ் ்ட மு ் ை ் ய  வி ்ள க் க ச் 
வசால்லலாம். அோவது, நிகழ்ச்சி 
ந்டக்கும் இ்டத்திற்குச் வசல்வது, 
வசய்தி தசகரிபபது, அ்ே எழுதுவது, 
அலுவலகத்தில் வகாடுபபது, தல 
அவுட வசய்வது ,  பிரிணடிங 
வசல்வது, அது விநிதயாக்கிபபது 
வ்ர அவ்ரக் கூை ்வக்கலாம். 
அது  பிள்்்ளகளுக்கு  புதிய 
விஷயஙக்்ளத் வேரிந்துவகாள்்ள 
உேவும்.

த மை த ல  கூ றி யு ள் ்ள  ஆ று 
ஐடியாக்கள் ஓர் எடுத்துக்காடடுக்கு 
மைடடுதமை .  இ்ேச் வசய்ோல் 
பிள்்்ளகள் நியூஸ் தபபபர் 
படிபபார்க்ளா எனை அவநம்பிக்்க 
இருபபவர்கள் ஒருமு்ை வசய்துோன 
பாருஙகத்ளன. அபபுைம், தினமும் 
யார் முேலில் நியூஸ் தபபப்ரப 
படிபபது என உஙகளுக்கும் 
பி ள் ்்ள க் கு ம்  ச ண ்்ட த ய 
உருவாகும். ஆதராக்கியமைான 
சண்்ட வி்்ளவு எபதபாதும் 
நன்மைோதன!

 �் ் சய்தித்்தாள்களில 
எழுத்துப் பிரழ இருப்�து 

இைல�ாகி விட்ைது. 
அ்தனால, வாைத்தில 
ஒருோள், குடும்�த்தில 

உள்ளேவரகள் 
ஆளுக்்காரு ஒரு 

்சய்தித்்தாரளே எடுத்து 
ரவத்துக்்காண்டு 

அதில உள்ளே 
பிரழகரளேத் 
திருத்்த்ாம்.
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இந்தியாவின முேல் வபண 
கானுயிர் பு்கபப்டக் க்லஞர் 
(wildlife photographer) ராதிகா 
ராமைசாமி. இவர் எடுத்ே பு்கபப்டம் 
ஒன்ை WWF (world wild fund ) 
நிறுவனம் 2017ம் ஆணடுக்கான 
காலண்டரில் அட்்டபப்டமைாக 
அலஙகரித்து உள்்ளது. இவர் ேன 
வாழ்வில் க்டந்து வந்ே பா்ே 
குறித்தும், ேன அனுபவஙகள் 
குறித்தும் அரும்பு இேழுக்கு அளித்ே 
சுவாரஸ்யமைான தபடடி, இஙதக...

இந்தியாவின முேல் வபண  
கானுயிர் பு்கபப்டக்காரர் நீஙகள். 
உஙகள் பு்கபப்டக் க்லக்கும் 
பயணம் எபபடி வோ்டஙகியது?  
ஃதபாடத்டாகிராஃபர் ஆகும் முன, 
உஙகள் வாழ்க்்க எபபடி இருந்ேது?

``தேனி எனனு்்டய வசாந்ே 
ஊர். கல்லூரிப படிபபுக்காக 
வ ச ன ்ன க் கு  த ப ா த ன ன . 
கல்யாணத்துக்கு பிைகு வ்டல்லி 
த ப ா த ன ன .  வ ்ட ல் லி யி ல , 
படிபபுக்தகற்ை தவ்ல பார்த்துடடு 
இருந்தேன. வீடு, அலுவலகம்னு 

ோன வாழ்க்்க தபாயிடடிருந்துச்சு. 
ஓய்வு தநரத்துல, நான இருந்ே 
இ்டத்துக்கு பக்கத்துல இருந்ே ஒரு 
சரணாலயத்துக்கு தபாவ்ே 
வழக்கமைா வச்சிருந்தேன. அந்ே 
தநரத்துல, ்கயில ஒரு டிஜிட்டல் 
தகமிரா இருந்துச்சு. சரணாலயம் 
தபாகும் தபாவேல்லாம் பு்கபப்டம் 
எ டு ப தப ன .  அ ் ே  ஒ ரு 
வபாழுதுதபாக்கா நி்னச்சு வசய்ய 
ஆரம்பிச்தசன. நா்ளாக நா்ளாக 
வபாழுதுதபாக்கு தமைல ஆர்வம் 
அதிகமைாகி, ஒரு கட்டத்துல அ்ேதய 
வே ாழிலா  மை ா த்திகிடத்டன . 
இபபடித்ோன எனதனா்ட இந்ே 
பயணம் ஆரம்பிச்சுது”

பு்கபப்டம் எடுபபது வோ்டக்க 
காலத்துல ,  வபாழுதுதபாக்கு 
மைாதிரினனு வசானனீஙக. அந்ே 
வபாழுதுதபாக்கு, எபதபா - எபபடி 
வோழிலா மைாறுச்சு? அந்ே ேருணம் 
பத்தி வசால்லுஙகத்ளன!

` `பை்வக்்ள பு்கபப்டம் 
எடுக்கும்தபாது ,  என்னயும் 
அறியாமை நாம் சந்தோஷமைா 

உணர்ந்தேன. மைனசுக்கு வராம்ப 
பிடிச்ச விஷயமைா அது இருந்துச்சு. 
அேனால, அடிக்கடி பு்கபப்டம் 
எடுக்கத் வோ்டஙகிதனன. அந்ே 
ஆர்வம்ோன, என்ன அடுத்ேடுத்ே 
கட்டத்துக்கு நகர்த்துச்சு. இபதபா 
இருபபது தபால, அபதபா இந்ேத் 
து்ைக்கு ஸ்வபஷல் தகார்வைல்லாம் 
கி்்டயாது. அேனால, நாதன 
நி்ைய புத்ேகஙகள் படிச்சு, நி்ைய 
பு்கபப்டக்க்ல நுணுக்கஙக்்ள 
கத்துக்கிடத்டன. அபபடி வகாஞசம் 
வ க ா ஞ ச மை ா ,  தி ை ் மை ் ய 
வ்ளர்த்துக்கிடத்டன. என திை்மை, 
இந்ேத் து்ை்யதய எனக்கு 
வோழிலாக்கிடுச்சு!”

வனவிலஙகுக்்ள பு்கபப்டம் 
எடுபபது, வராம்ப சவாலான மைற்றும் 
சாகசம் நி்ைந்ே அனுபவம். ஏனனா, 
விலஙகுகள் திடீர்னு தகாபபபட்டா 
உ யி ரு க் தக  ஆ ப த் ே ா யி டு ம் . 
என்ைக்காவது வனவிலஙகுகளி்டம் 
மைாடடிக் வகாண்ட அனுபவம் 
உண்டா?

’’ என்னப வபாறுத்ேவ்ர 

ஆபைான்

கானுயிர புரகப்�ைக் கர்ஞர  
ைாதிகா ைாைசாமி
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நல்லதோ வகட்டதோ எபபவுதமை, 
எல்ல ா தமை  அனுபவம்ே ான . 
ஒவவவாரு விலஙகுக்கும், ஒவவவாரு 
கு ண ா தி ச ய ம்  இ ரு க் கு ம் . 
தகாபபபட்டா ஒரு மைாதிரியும், 
சந்தோஷபபட்டா ஒரு மைாதிரியும் 
ந்ட ந்து க்கும் .  விலஙகு க்்ள 
உனனிபபா வகாஞச காலத்துக்கு 
கவனிச்ச ா தல ,  அ்ே  ந ா மை 
புரிஞசுக்கலாம். புரிஞசுகிட்டா, 
பிரச்்ன வராது. நான அபபடித் 
ோன பிரச்்னகள்ல சிக்காமை 
இருந்தேன. புதிோ பு்கபப்டம் 
எடுக்கப தபாைவஙக, அனுபவமில்்ல 
எ ன ப ே ா ல  வி ல ங கு க ் ்ள 
பு்கபப்டம் எடுபப்ே நி்னச்சு 
பயபபடுவது உணடு. அவஙகளுக்கு 
ஒரு விஷயம் வசால்ல விரும்புதைன. 
வோ்டக்கத்துல, விலஙகுக்்ள 
வநருஙக முற்ப்டாதீஙக. தூரமைா 
இருந்து, முேல் சில மைாசஙகளுக்கு, 
அவற்்ை புரிஞசுக்க முயற்சி 
பணணுஙக. முழுசா வேரிஞசுகிட்ட 
பிைகு, வநருஙகிப தபாகலாம். 
அதேதபால காடுனனாதல நமைக்கு 
பயம் ஒரு பயம் இருக்கு. அதுவும் 
தே்வயில்லாேது. காடுஙகைது, 
அரசு கடடுபபாடடுல இருக்கும் 
இ்டம். அேனால, அவஙகத்ள 
நம்மை்்ள வராம்ப பாதுகாபபா 
கூடடிடடு தபாய்டுவாஙக. அவஙக 
வசால்ைபடி விதிக்்ள மீைாமை 
ந ்ட ந் து கி ட ்ட ா த ல ,  எ ந் ே ப 
பிரச்்னயும் இருக்காது. விதிமு்ை 
க்்ள பினபற்றி, விலஙகுக்்ள 
மைதிச்சு ந்டந்துக்கிட்டோல எனக்கு 
ஆபத்ோன அனுபவம் வரவில்்ல.”

 வபாதுவா, விலஙகுக்்ளவி்டவும் 
பை்வக்்ள பு்கபப்டம் எடுக்கிைது 
வராம்ப கஷ்்டமைா இருக்குதமை... ஒரு 
வநாடியில சடடுனு பைந்து்ட 
வாய்பபிருக்கு. நி்ைய வபாறு்மை 
தவணுதமை!

` `அபபடியான அனுபவம் 
நி்ையதவ இருக்கு .  விஷயம் 
எனனனனா, நான பை்வக்்ள 
பு்கபப்டம் எடுபபதில்ோன 
எக்ஸ்வபர்ட! சில பை்வக்்ள, ஒரு 
பு்கபப்டம் எடுக்க வாரக் கணக்குல 
காத்திருக்க தவணடியிருக்கும். 
எ ன தன ா ்ட  அ னு ப வ த் து ல 
வ ச ா ல் தை ன ,  ப ை ் வ க ் ்ள 
பு ் க ப ப ்ட ம்  எ டு க் க 
நி்னக்கிைவஙகளுக்கு, வபாறு்மை, 
வராம்ப வராம்ப முக்கியம்.

ஒவவவாரு வ்க பை்வக்கும், 
ஒவவவாரு சத்ேம் இருபபது தபால, 
ஒவவவாரு சத்ேத்துக்கும் ஒவவவாரு 
வித்தியாசமும் அர்த்ேமும் இருக்கும். 
முேல்ல, அந்ே சத்ேத்திற்கான 
அர்த்ேஙக்்ள பு்கபப்டம் 
எடுக்குைவஙக கத்துக்கணும். அதுக்கு, 
க்ள அனுபவம் நி்ைய இருக்கணும். 
நி்ைய தநரம் அந்ேப பை்வகள் 
இருக்கும் இ்டத்துல இருந்து 
த ந ர த்்ே  வசலவழிக்கணும் . 
பை்வக்்ளப பத்தி நி்ைய 
ப டி க் க ணு ம் .  பு ் க ப ப ்ட ம் 

எடுக்கும்தபாது, நாமை சினனோ 
அ்சஞசா கூ்ட பை்வகள் 
வநாடியில பைந்துடும். அேனால 
பு்கபப்டம் எடுக்கிைவஙக , 
ே ங க ளு க் க ா ன  வ ச தி ய ா ன 
த ப ா ஸ் ச் ச ் ர  மு ே ல் ல த ய 
உறுதிபபடுத்திக்கணும். பிைகு 
மைணிக்கணக்குல வபாறு்மையா 
காத்திருந்து பு்கபப்டம் எடுக்கனும்”

நீஙக இந்ே து்ைல வராம்ப 
வருஷமைா இருக்கீஙக. வோ்டக்கத்துல, 
வபண எனபோல ஏோச்சும் 
நி ர ா க ரி ப பு க ் ்ள 
சந்திச்சிருக்கீஙக்ளா? உஙகத்ளா்ட 
இத்ே்ன வருஷ பயணத்துக்கு 
பிைகு, இபதபா இந்ேத் து்ையில 
வபணகளுக்கு இருக்கும் ே்்டகள் 
உ்்டஞசிருக்குனு நி்னக்கிறீஙக்ளா?

``நான, இந்ே மில்லியனதலா்ட 
வோ்டக்கத்துல ஃதபாடத்டா 
கிராஃபரா ஆதனன. ஏைத்ோழ 18 
வருஷமைா  இ ந் ே த்  து்ையில 
இருக்தகன. 2000 - ம் ஆணடின 
வோ்டக்கத்துல ,  பு்கபப்டம் 
எடுபப்ே தவ்லயா எடுத்து 
வ ச ஞ ச வ ங க  வ ர ா ம் ப வு ம் 
கு்ைவுே ான .  ஃ த ப ாடத்டா 
கிராஃபர்னாதல கல்யாணஙகளில் 
பு்கபப்டம் எடுபபதும் - ஸ்டூடிதயா 
்வபபதும்ோன ஒதர வழி. அதுவும் 
எ ன க் கு  ஒ ரு வ ் க யி ல 
பாசிடடிவாோன இருந்துச்சு . 
காரணம், எனக்கு வபரிய அ்ளவுல 
தபாடடி எதுவும் இல்ல. என 
ஃபீல்டுல எணணிக்்கதய வராம்ப 
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கு்ைவுனைோல, ஆண - வபண 
மைாதிரியான தவறுபாடு எதுமில்்ல. 
வபண எனபோல, வோழில்ரீதியா 
சிக்கல் இல்லனனாலும், வபர்சனலா 
சி ல  ே ்்ட கள்  இரு ந் து ச் சு . 
உோரணமைா, அதிகமைா காடடுக்கு 
தபாக தவணடியிருக்கும் எனபோல 
அ ந் ே  த ந ர த் து ல  வீ ட ல 
இருக்கவஙக்்ள வோ்டர்புவகாள்்ள 
நி்ைய சிக்கல் இருக்கும். தநரம் 
காலமில்லாமை பு்கபப்டம் எடுக்க 
தபாக தவணடியிருக்கும். வவகு 
தநரம் காடடுக்குள்்ள இருக்க 
தநரிடும். அபதபா, எல்லா தநரமும் 
சாபபாடு சரியா கி்்டக்காது, 
கழிவ்ை வசதியும் இருக்காது. 
இபபடி சில ே்்டகள் இருந்துச்சு. 
இ்ேவயல்லாம்வி்ட வபரிய 
விஷயம் எனனனனா ,  இந்ே 
பிரச்்னகவ்ளல்லாம் வீடடில் 
வசால்லி, வீடல இருக்கவஙக்்ள 
ச மை ா ளி க் க ணு ம் .  இ ந் ே த் 
ே்்டகவ்ளல்லாம், இபதபா இந்ேத் 
து்ைக்கு வரும் வபணகளுக்கும், 
அபபடிதயத்ோன இருக்கு.

இதுக்கு அடிபப்்ட காரணம், 
அ ன ்ன க் கு  இ ரு ந் ே து 
தபாலதவோன இன்னக்கும் 9-5 
ோன வபணகளுக்கான அலுவலக 
தவ்ல தநரமைா இருக்கணும் எனை 
வபாதுபுத்திோன. இந்ே பிம்பம் 
எபதபா உ்்டயுதோ, அபதபாோன 

மைற்ை அ்னத்தும் மைாறும். அது, ஒரு 
நாள்ல ந்டந்தி்டாது. ஒவவவாரு 
வபணணும் அதுக்காக தபசணும். 
சி ல  வ ப ண க வ ்ள ல் ல ா ம் , 
ேனக்குத்ோதன நி்ைய ே்்டகள் 
தபாடடிருக்காஙக. ஒவவவாருத்ேர் 
மைனசிலருக்கும் ே்்டகவ்ளல்லாம் 
உ்்டயும்தபாது ,  நான தமைல 
வ ச ானன  விஷயவமைல்ல ா ம் 
ஒனனுதமை இல்லனு ஆகும்!

இ த் ே ் ன  ஆ ண டு க ா ல 
ஃ த ப ா ட த்ட ா கி ர ா ஃ ப ர் 

வாழ்க்்கயில், உஙக்்ள நீஙகத்ள 
பாராடடிக் வகாண்ட ேருணம் எது?

வ ப ாழுதுத ப ா க் க ா  ந ான 
எடுத்திருந்ே ஒரு பு்கபப்டத்்ே, 
வவளிநாடடிலிருந்ே ஒருத்ேர் , 
வி்லக்கு தகட்டாஙக .  ஒரு 
பு்கபப்டத்்ே, 200 ்டாலர்க்கு 
த கட்டாஙக .  அபதபாே ான , 
எனனு்்டய பு்கபப்டத்தோ்ட 
மைதிபபு ,  எனக்தக  புரிஞசுது . 
அேனபிைகு  ே ான ,  வ ர ாம்ப 
தநர்த்தியா தவ்ல பார்க்கத் 
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வோ்டஙகிதனன. வபாழுதுதபாக்கா 
வசஞச விஷயத்்ே, ஏன வோழிலாக 
மைாத்திக்க கூ்டாதுனு அபதபாோன 
தோண ஆரம்பிச்சுது.

வ க ாஞச  ந ாள்லதய ,  ஒரு 
ேனனார்வு அ்மைபபு மூலமைா ஒரு 
பராவஜக்ட வந்துச்சு .  அந்ே 
பராவஜக்டல, வாரணாசி வ்ரக்கும் 
தபாய், `’கங்க நதியில் கலக்கும் 
கழிவுகள்’’ எனை ே்லபபில் ஒரு 
விழிபபுணர்வு பிராச்சரத்துக்கு 
பு ் க ப ப ்ட ங க ள்  எ டு க் க 
வசானனாஙக. 10 நாள்களுக்கு, 
ஸ்பானசர் வசஞசு அவஙகத்ள 
அனுபபி வச்சாஙக. இனனும் சில 
பு்கபப்டக்காரர்கள் உேவிதயாடு, 
குழுவா இ்ணந்து அ்ே சிைபபா 
வ ச ஞ சு  ே ந் தே ன .  அ ந் ே ப 
பு்கபப்டஙக்்ள கணகாடசியா 
வச்சபதபா, நி்ைய பாராடடுகள் 
வந்துச்சு. அந்ே பராவஜக்டல எனக்கு 
நி்ைய அனுபவஙகள் கி்்டச்சுது. 
அபதபாோன, என்ன ஒரு முழு 
பு்க ப ப்டக் க ா ர ர ா  ந ா தன 
ஏத்துகிடத்டன!  அது மைைக்க 
முடியாே அனுபவம்.

உஙகளுக்கு வராம்ப பிடித்ே ஒரு 
பை்வ - ஒரு விலஙகு எது, ஏன?

பிடிச்ச பை்வ, பஞசுருட்டான 
குருவி ோன. அது பார்க்க வராம்ப 
அழகா, குடடியா க்யூட்டா இருக்கும். 
அ ே ன ா த ல த ய  அ வ ற் ்ை 

பு்கபப்டம் எடுக்கனும்னா 
ச ந் தே ா ஷ ம்  ஆ கி டு த வ ன ! 
அதேமைாதிரி, பிடிச்ச விலஙகு, 
யா்ன. காரணம், யா்னகளுக்கு 
மைனிேர்களி்டம் இருக்கும் எல்லா 
உணர்வுகளும் இருக்கு. அதிலும், ேன 
குடடி்ய பார்த்துக்கிைதுல , 
மைனிேர்க்்ளவி்டவும் ஒருபடி 
தமைலபதபாய் வராம்ப வராம்ப 
கவனமைா இருக்கும் யா்னகள். 
வ ச ா ல் ல ப தப ா ன ா  மை ற் ை 
விலஙகுக்்ளவி்ட, புத்திசாலியும் 
யா்னகத்ள!

எபதபாோவது இந்ே தவ்லயின 
மீது சலிபபு வந்திருக்கிைோ?

 நிச்சயமைா இல்ல. அபபடி ஒரு 
எணணதமை எனக்கு வந்ேதில்்ல. 
ஏனனா, நான இந்ே து்ைக்கு 
வபாழுதுதபாக்காத்ோன வந்தேன. 
இது இல்்லனனாலும், நமைக்கு 
இனவனாரு தவ்ல இருக்குனை 
நம்பிக்்க இருந்துச்சு. அேனாதலதய, 
எ ல் ல ா த் ்ே யு ம்  வ ர ா ம் ப 
வபாறு்மையா கத்துக்கிடத்டன. 
நான இந்ேத் து்ைக்கு வந்ே தநரத்துல, 
என்ன  ப ரி த ச ா தி க் க த வ ா 
கு ் ை வ ச ா ல் ல த வ ா  கூ ்ட 
முனதனாடிகள் யாருமில்்ல. 
அேனாலதயா எனனதவா, நான 
எதுக்குதமை மைனச்ளவுல துவணடு 
தபானதில்ல. எவத்ளா ே்்டகள் 
வந்ோலும் எல்லாத்்ேயுதமை 

பாசிடடிவவா எடுத்துக்குதவன.

தகமிராவுக்கு அடுத்ேபடியா, ஒரு 
கானுயிர் பு்கபப்டக் க்லஞருக்கு, 
வராம்ப முக்கியமைான விஷயம் எது?

வபாறு்மையும், மைன ் ேரியமும்!  
பை்வகளுக்கான பு்கபப்டக் 
காரரா ஆகனும்னா, வபாறு்மை 
வராம்ப முக்கியம். விலஙகுகளுக்கான 
பு்கபப்டக்காரர் ஆகனும்னா, மைன 
்ேரியம் வராம்ப முக்கியம்.

கானுயிர் பு்கபப்டக் க்லஞர் 
ஆக விரும்பும், இந்ே ே்லமு்ை 
இ்்ளஞர்களுக்கு, நீஙக வகாடுக்க 
விரும்பும் ஆதலாச்ன...

``இந்ே வோழில்ல எபதபா நமைக்கு 
அ்்டயா்ளம் கி்்டக்கும்னு 
வேரியாது .  எவவ்ளவு காலம் 
தவணாலும் ஆகலாம். அேனால, 
உஙகத்ளா்ட முேல் பு்கபப்டதமை 
ஹி ட  ஆ க னு ம் னு 
எதிர்பபார்க்காதீஙக. வோ்டர்ந்து 
முயற்சி பணணிகிடத்ட இருஙக. 
திை்மை வ்ளர்ந்துக்தகாஙக. வவற்றி 
உ ங க ் ்ள  ே ன ன ா ல  த ே டி 
வரும். இ்்டபபட்ட காலத்துல, 
வருமைானம் கி்்டக்குை மைாதிரி 
தவைவவாரு  தவ்ல்யயும் 
தேர்ந்வேடுத்துக்கஙக .  இந்ேத் 
து்ையில உஙகளுக்கான அஙகீகாரம் 
கி்்டக்கும் வ்ரக்கும், அந்ே 
இனவனாரு தவ்ல்ய வசய்துடத்ட 
இருஙக”
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ஒரு காலத்தில் ஒரு அழகான 
கரபபான பூச்சி இருந்ேது. அேன 
வபயர் மைார்டினா. ஒரு கரபபான 
பூச்சி எபபடி அழகாக  இருக்க 
முடியு ம்  எனறு   நீ ங க ள் 
நி்னக்கக்கூ்டாது.  மைார்டினா  
எனனும் அந்ேக் கரபபான பூச்சி 
அழகுோன! மைார்டடினாவுக்கு 
பிரகாசமைான கருபபு கணகள் 
இருந்ேன. அது  மைகிழ்ச்சியாக 
இருந்ேதபாது அ்வ பளிச்வசனறு 
மினனின.  அேற்கு வமைன்மையான 
கரு்மையான தோல் இருந்ேது. 
அது சூரியனில் ஒளிரும். அது 
பார்க்க பர்பதயாடிருக்கும். 
கணக்்ளக் கூசச் வசய்யும். 

அழகாயிருந்ோல் தகடகவா 
தவணடும்! நான நீ எனறு தபாடடி 
தபாடடுக்வகாணடு எல்தலாரும் 
மைார்டினா்வ திருமைணம் வசய்ய 
விரும்பினர்.

உண்மையாகதவ மைார்டினா 
அழகாக இருந்ோள், அவள் கடின 
உ்ழபபாளியும் கூ்ட. அவள் ேன 
சிறிய வீட்்ட எபதபாதும் 
சுத்ேமைாக ் வத்திருந்ோள். 
ஒரு நாள் மைார்டடினா 
வீட்்டத்  து்்டத்துக் 
வ க ா ண டி ரு ந் ே ா ள் . 
அபதபாது அவள் ஒரு 
ப்ழய நாணயத்்ேக் 
கணடுபிடித்ோள். அது 
ஒ ரு  வ ப த ச ா ட ்ட ா 
ந ாணயம் .  அ ற் ப மை ான 
மைதிபவபனபோல் மைற்ைவர்கள் 
அ்ேத் தூக்கி எறியக்கூடும். 
ஆனால் மைார்டினா அவவ்ளவு 
எ ளி ே ா க  தூ க் கி  எ றி ந் து 

 சித்திைக் கர்தகள்

பால்கனியிலிருந்து  
வழியும் மார்டினாவின் 
அன்பும் மகிழ்ச்சியும்
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வி்டவில்்ல.  அவள் அ்ே நனைாய் 
பு ளி  த ப ா ட டு த்  து ல க் கி 
பிரகாசிக்கும்படி வசய்து ் வத்ோள். 
அது நல்லது எனறு அவளுக்குத் 
வேரியும். ‘நான நாணயத்்ே ் வத்து 
எனன வாஙகலாம்?’ எனறு அவள் 
ே ன ்ன த் ே ா த ன  த க ட டு க் 
வகாண்டாள். ோன உள் முற்ைத்தில் 
உ ட க ா ர் ந் தி ரு க் கு ம் தப ா து 
புழுக்கமைாய் இருந்ோல் உ்டதன 
ேன்ன ஆசுவாசப படுத்திக்வகாள்்ள 
காற்்ைத் தூவும் அழகான விசிறி 
ஒன்ை  வ ாங கல ாம்  எனறு 
நி்னத்ோள்.

அந்ேப பணத்்ே ்வத்து அது 
மைடடுதமை அவ்ளால் வாஙக முடிந்ேது.

ஒரு மைா்ல தநரத்தில் அவள் 
ஓய்வவடுத்ேவாறு ேன்னப பற்றி 
தயாசித்துக் வகாணடிருந்ோள். ேன 
எதிர்கால வாழ்க்்க எபபடி 
யிருக்கும்? என்ன எபபடிபபட்ட 
ஒருவன  திருமைணம்  வ சய்து 
வகாள்வான? ேன்னத் திருமைணம் 
வசய்துவகாள்கிைவனுக்கு என்ன 
பிடிக்குமைா? க்்டசி வ்ர எனதமைல் 
அனபாக இருபபானா? ஒருதவ்்ள 
என்னப பிடிக்கவில்்ல எனறு 

வசால்லி என்னவிடடுப பிரிந்து 
விடுவானா? நான தநசிக்கபப்டத்ேக்க 
விேமைாய் மிக அழகாக இருக்கிதைனா? 
அபபடி அவள் தயாசித்துக் 
வகாணடிருக்கும்தபாதே ,  ேன 
வீட்்ட வநருஙகி வருகிை காலடி 
ஒ்ச்யக் தகட்டாள். அவள், ‘ஓ, 
அது வசதனார் வபவரஸ் காலடி 
ஓ்சயாகத்ோன இருக்க தவணடும் 
எனறு நம்புகிதைன’ எனறு ேனக்குள் 
வசால்லிக்வகாண்டாள். வசதனார் 
வபவரஸ் ஒரு சுடடி சுணவ்டலி. 
மைார்டடினா அவனது வவளிர் 
சாம்பல் நிை தகாட்்ட மிகவும் 
விரும்பினாள். தமைலும் அவனு்்டய 
ந்கச்சு்வ உணர்்வ அவள் 
விரும்பினாள். ஆனால் அந்ே  
அடிச்சுவடுகத்ளாடு அஙதக வந்ேதோ 
ஒரு  வசதனார்  பூ்ன. 

‘ பி யூ ன ா ஸ்  தீ ய ா ஸ் , 
வசவனாரிட்டா மைார்டினா, எனறு 
வசதனார் பூ்ன, ேனது இனிய 
கா்ல வணக்கத்து்டன உள்த்ள 
நு்ழந்து, நீஙகள் என்ன திருமைணம் 
வசய்து வகாள்வீர்க்ளா? ’எனறு 
தகட்டது. மைார்டினாவுக்கு சிரிபபு 
ோஙகவில்்ல, இபதபாதுோன 

எபபடிபபட்ட ஒருவன என்னத் 
திருமைணம் வசய்துவகாள்வான 
எனறு தயாசித்துக் வகாணடிருந்தேன, 
அேற்குள் இந்ே வசதனார் பூ்ன 
எ ன ்ன த்  தி ரு மை ண ம் 
வசய்துவகாள்கிைாயா எனறு 
தகடகிைதே’’ எனறு அவளுக்கு ஒதர 
ஆச்சரியம்.

மைார்டினா, ’‘சரி, அ்ேப பற்றி 
த ய ா சி க் க ல ா ம்  வ ச த ன ா ர் 
பூ்னயாதர . முேலில் நீஙகள் 
எனக்காக  எபபடிபபட்ட ஒரு 
பா்ட்லப பாடுவீர்கள் எனப்ே 
எனக்குப பாடிக் காட்ட தவணடும்’‘ 
எனறு தகட்டாள் மைார்டினா. 
வசதனார் பூ்ன, ‘’ மியாவ, மியாவ, 
மியாவ ’’ எனறு அபபாவியாக 
பாடியது.

’‘ஓ, உலகத் தோற்ை முேல் இந்ேப 
பா்ட்லக் தகடடு சலித்துப 
தபாய்விட்டது’’ எனைாள் மைார்டினா. 
அவள் இ்ச்ய தநசித்ோள். 
’’மைனனிக்க தவணடும் வசதனார் 
பூ்ன அவர்கத்ள’’ எனறு மைார்டினா 
வசானனதும் வருத்ேத்தோடு 
வசதனார் பூ்ன ந்்ட்யக் 
கடடினார். வி்ரவில் மைார்டடி 
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னாவுக்கு மைற்வைாரு பார்்வயா்ளர் வந்ோர்.

’வசவனாரிட்டா மைார்டினா, பியூனாஸ் தீயாஸ், 
‘நீஙகள் என்ன திருமைணம் வசய்து வகாள்வீர்க்ளா?’ 
எனறு அடுத்து அஙதக வந்ே வசவனார் தசவல் 
தகட்டார். மைார்டினா ேனது மைன விருபபத்்ேச் 
வசானனார், ‘’நீஙகள் வசவனார் ரூஸ்்டராக இருக்கலாம், 
ஆனால் முேலில் நீஙகள் எனக்காக எபபடிப பாடுவீர்கள் 
எனறு பாடிக் காட்டதவணடும்’’ எனறு வசானனாள் 
மைார்டினா.

தசவல் உ்டதன ேனது ஓஙகிய குரவலடுத்து 
’’வகாக்கரக்தகா’’ எனறு கூவி முடித்து மைார்டினா்வ 
வபருமிேத்து்டன பார்த்ேது. ‘ஓ, நாராசமைான இந்ேக் 
குரல் ோன என தூக்கத்்ே தினமும் க்லக்கிைது. 
இந்ேப பா்ட்ல இந்ே உலகதமை தினமும் தகடடுச் 
சலித்துப தபானது, மைனனிக்கவும் எனக்கு இந்ேப 
பா்ட்லப பிடிக்கவில்்ல’’ எனறு மைார்டினா 
வசானனாள் .

எனதவ, வசவனார் ரூஸ்்டர் தசாகமைாக 
வவளிதய வசனைது. அடுத்து, வசவனார் ேவ்்ள 
உள்த்ள வந்ேது. மைார்டடினாவி்டம் ேன்னத் 
திருமைணம் வசய்து வகாள்ளும்படி தகட்டது. 
உலகில்  ஒரு  ேவ்்ளயின கு ர்ல 
எவருக்தகனும் பிடிக்குதமைா? அபபடிபபட்ட 
ஒரு ேவ்்ள்ய எனனால் எபபடி திருமைணம் 
வசய்ய முடியும்? அந்ேத் ேவ்ை ஒருதபாதும் 
வசய்ய மைாடத்டன எனறு மைார்ட டினா 
ேனக்குள் கூறிக்வகாண்டது. ேவ்்ள ஓடி 
மை்ைந்ேது.

’‘எஙதக ஓ, வசவனார் வபதரஸ் எஙதக?’’ 
எனறு மைார்டினா தகட்டாள். அவள் விசிறி 
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விசிறிச்  தசார்வாக இருந்ோள். 
அவள் உள்த்ள வசல்ல நாற்காலியில் 
இருந்து எழுந்ேதபாது வசதனார் 
வபவரஸ் எனகிை சுணவ்டலி அஙதக 
வந்ேது.

’ ’ பி யூ ன ா ஸ்  தீ ய ா ஸ் , 
வசவனாரிட்டா மைார்டினா’’ எனறு 
ேன கா்ல வணக்கத்்ேச் வசால்லி. 
ேனது அழகிய பாேத்்ே வமைதுவாக 
வீடடிற்குள் ்வத்து நு்ழந்து 
அந்ேச் சிறிய கரபபான பூச்சி்ய 
வணஙகினது. அந்ேப பாேத்்ேப 
பார்த்ேவு்டன மைார்டினாவின 

கணகளில் வபரிய மைகிழ்ச்சிப 
பிரவாகம் எடுத்ேது.

மைார்டினாவின கருபபு கணகள் 
பளிச்சிட்டன. அவள் இேயம் 
துடித்ேது. வசவனார் வபவரஸ் 
மிகவும் அழகாக இருந்ோர்.

பி ன ன ர்  வ ப வ ர ஸ் 
மைார்டடினாவி்டம் தகள்வி 
தகட்டார். மைற்ைவர்கள் அந்ேக் 
தகள்வி்யக் தகட்டதபாது 
அது அர்த்ேமைற்ை ஒலியாக 
இருந்ேது. ஆனால் வசவனார் 
வபதரஸ் அக்தகள்வி்யக் 
தகட்டதபாது மைனதிற்குள் 
உலகத்தின எல்லா  மைகிழ்ச்சியும் 
மை்ழயாகக் வகாடடியது 
தபால இருந்ேது.

அந்ேக் தகள்வி இதுோன: 
’‘வசவனாரிட்டா மைார்டினா, 
நீஙகள் என்ன திருமைணம் 
வசய்து வகாள்வீர்க்ளா? ’ ’ 
மை ா ர் டி ன ா வி ன  மை ன ம் 
குதூகலித்ேது .  ஆனாலும் 
வவளிதய காடடிக்வகாள் 
்ளாமைல், ’‘நீஙகள் எனக்காக 
எபபடிப பாடுவீர்கள் எனப்ே 
முேலில் எனக்குப பாடிக் 
க ாடடுஙகள் ’ ’  எனை ாள் 
மைார்டினா. வபவரைுக்கு நல்ல 
குரல் இருபபோக அவள் 
நம்பினாள்.

‘சூய், சூய், சுய், சூய்’’ எனை 
வபதரஸின அந்ே கிறீச்சி்ட்லக் 
தகடக ஒரு வாழ்நாள் பத்ோது.

மைார்டினா, ‘ ’அது அழகாக 
இருக்கிைது’, எனைாள். மைார்டினா 
மைகிழ்ச்சியாக இருந்ோள். 
வபவரஸ் ஒரு சூபபர் 
சிஙகர் தபால ஒலித்ோர்.

’ ’நிச்சயமைாக, நான 
உன்ன திருமைணம் 
வசய்து வகாள்தவன’’ 
எனைாள் மைார்டினா.

பி ன ன ர் ,  சி றி ய 
கரபபான பூச்சியும் 
சிறிய சுணவ்டலியும் 
தி ரு மை ண ம்  வ ச ய் து 
வகாண்டன. அவர்கள் 
ஒனைாக மைகிழ்ச்சியாக 
இ ரு ந் ே ன ர் .  சி ல 
மைாேஙகளில், வபவரஸின 
பிைந்ே  ந ாள்வந்ேது .  
மைார்டினா அேற்காக 
சி ை ப பு  ச ் மை ய ல் 

வசய்ே ாள் .  அந் ே  ச்மையல் 
போர்த்ேத்தின வபயர் அதராஸ் 
கார்ன லீச். அவள் அரிசி, பால், 
தேஙகாய்ச் சாறு, சர்க்க்ர, பாோம் 
மைற்றும் திராட்ச ஆகியவற்்ைக் 
வகாணடு அ்ேச் ச்மைத்ோள்.  இது 
அ ற் பு ே மை ா ன  வ ா ச ் ன 
வகாணடுவந்ேது.

ச்மையல்ை மிகவும் சூ்டாக 
இருந்ேோல் மைார்டினா முற்ைத்தில் 
ஒரு தமை்ஜயில் உணவுக்்ள 
வ க ாணடுவ ந்து  ்வத் ே ாள் . 
’ ’வபரைும் நானும் வவளியில் 
சாபபிடுதவாம். நாஙகள் மைா்லக் 
காற்்ை அனுபவிபதபாம்’’ எனறு 
மைார்டினா வசால்லிக்வகாண்டாள். 
வபவரஸ் மைற்றும் மைார்டினா பிைந்ே 
நாள் விருந்்ே அனுபவித்ேனர். 
பினனர் மைார்டினா பால்கனியில் 
நினைாள். அவள் அனபு மைற்றும் 
மைகிழ்ச்சி ேதும்பிப பாடி உலவகஙகும் 
உ ள்்ள  எ ல் ல ா  உ யி ர் களும் 
மைகிழ்ச்சியில் தி்்ளக்க தவணடும் 
எ ன  ே ன  இ ன னி ் ச ் ய 
பால்கனியிலிருந்து  ஒலிபரபபிக் 
வகாணடிருந்ோள் .
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குறுக்்கழுத்துப் ப�ாட்டி - 3

இடமிருந்து வலம் 
1. யைன்டே �ண�ொடசி நைககும் இைம்
2. ைொ�ை ட்பக
3. னைொல்ஜரின் தமிழ் வடிவம்
4. விைொமுெற்சி மன்ேன்

மேலிருந்து கீழ்
8. முன்ேணி தமிழ் நடிட�
9. துடைமு�த்தின் ஆங்கிலம்
10. மமடத என்்பதன் னவயைொரு யைொல்

வலமிருந்து இடம்
5. விவைொெம் என்்பது இதுதொன்
6. �மலஹொைனின் 100 வது ்பைம்
7. வை இநதிெ வீரர்குலம்

கீழிருந்து மேல்
7. �ொநதிஜி நூற்ைது
5. அடர டிகய�ட சிறுவன் 

1. எந்த எண் அடுத்து வரும்?
(3 நிமிைத்தில் �ணடுபபிடிக�வும்)

49, 62, 70, 77, 91,  
101, 103, ?
விடை 2ம் ்பக�ம் ்பொர்க�...

விடை 2ம் ்பக�ம் ்பொர்க�...

விடை 2ம் ்பக�ம் ்பொர்க�...

2. ஒவ்வாரு முத்திரைரையும் அ்தறகான சரிைான 
அச்சுைன் பசரக்க முடிகிற்தா �ாருஙகள். 
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