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34 எடைடை குடைக்க 
ஆலையா மயானசயா 
சசயாலலும் ர்கசிைம்!

ஆபத்தில முடியும்  
ஆனடலைன  
விடளேையாட்டு்கள!

சமயாசமயாட்ையா்ரயாவின
சயா்கசப் பைணம்

கிளேயாரனஸின  
ஈஸைர் பரிசு

நீட் ் ேர்வு  
்ேடைையா?
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அன்பு்டன்

ஆ.அமிர்ேரயாஜ் 
ஆசிரியர்

உலை்கப் பட்டினி குறியீடு! 
தித்திககும் இம்டம 

 இது நெம்பர திஙகள். ஆண்டுவதாறும் இம்மாத ஆரம்பததில் ஒரு நாளை  இைநத அளனதது ஆன்மாககளின் 
திருவிழாொகக வகாண்ைாடுெது கிறிஸ்தெ மரபு. இததினததிற்கு கல்ைளை திருவிழா என்றும் வபயருமுண்டு.
இைநது வபான மூதாளதயளர, உற்ைார, உைவினளர நன்றியுைன் நிளனவுகூரதல், கிறிஸ்துெ மரபில் மட்டுமல்ைாது, 
அவநகமாய எல்ைா ஆன்மீக மரபுகளிலுவம அனுெரிககப்படும் ஒரு நிகழ்வுதான். 

இநத நெம்பர மாத அரும்பு இதழில் இைம் வபறும் வேம்ஸ் ஃவபன்ைனின் ‘ஆண்ட்ரு உட் ‘ கவிளதயும் இைநது 
வபானெரகளை நிளனவுகூரகிைது.  ஆனால் ெற்வை விததியாெமானவதாரு வகாணததில். இப்பளைப்பு எநத ஒரு 
மததளதவயா,  இளை நம்பிகளகளயவயா ொரநது நின்று ொழ்ளெயும் ொளெயும் எளைவபாட்டு பாரககவில்ளை;  
மாைாக தனகவகயுரிததான ஆழ்நதவதாரு மனித வநய வநாககில் நமது ொழ்வெனும் இரகசியதளத அணுகிைவும், 
அதளன வெற்றிகரமாக ஊடுருவி வநாககிைவும் முயல்கிைது. 

இப்பூவுை ொெததின் இறுதியிவை ெரும் நமது மரணததிற்கு அப்பாலும் நம் ொழ்வு வதாைரெளதயும் நாம் 
வகாண்டுள்ை நமது இப்வபாளதய நல்ை நட்புைவுகளும் கூை மீண்டும் நைமாகி நீடிப்பளதயும் இககவிளத ெரிகள் 
மிக அழகாக சிததரிககின்ைன. இககூற்றுகள் ஆன்மீக மரபுகளுககும் ஏற்புளையனவெ. 

ஆனாலும் வேம்ஸ் ஃவபன்ைனின் பாரளெ ஒரு மதம் ொரா மனித வநய பாரளெ.  ெழககமாகவெ ெமயஙகளின் 
பாரளெயில் இம்ளமயல்ை, மறுளமவய உயரொனது என்பது வபாை வதாற்ைம் வபறும். அதில் உண்ளம 
இல்ைாமலில்ளை.  இககவிளதயிவைா இம்ளமயின் அருளமவய அழுததம் வபறுகின்ைது.  இைநதுவபான நண்பரகவை 
கூை தமது தற்வபாளதய மறுளமளய அல்ை,  தாமிழநது விட்ை பூவுைக இருப்ளபவய அரிதானதாகக கருதுெதாக  
இககவிளதயில் ெருகிைது. 

பூமியில் நமககு கிளைததுள்ை அன்ைாை ொழ்ளெ நாம் ெரெ ொதாரணமாக எடுததுகவகாள்கிவைாம். 
இயநதிரகதியில் ொழ்நது,  வபாழுளத வீணடிககிவைாம். பிைப்வப அரததமற்ைவதா,  மானிை இருப்வப அபததமானவதா 
என ஐயம் வகாள்ை ஆரம்பிககின்வைாம். இததளகய பிைவித துயிலிலிருநது நம்ளம திடுககிட்டு விழிப்புறு ளெககிைது 
இககவிளத. 

நம்மால் வபரும்பாலும் ொதாரணமானவதன உதாசீனப்படுததப்படும் அன்ைாை பூவுைக ொழ்களகளயததான் 
இைநதுவபாய விட்ைெரகள் ஏககதவதாடு வநாககுெதாக இககவிளத குறிப்பிடுெதன் மூைம் நமது அகககண்களை 
விழிதவதழ வெயகின்ைது இககவிளத. 

உண்ளமயிவைவய அொதாரண ஒன்ைாக மனித ொழ்நாளை அளையாைம் கண்டு,  தாம் இப்வபாது இழநதுவிட்ை 
அரியவதார அதிஷைம் அது எனவும் உணரநது இைநதுவபானெரகள் அதற்காக  ஏஙகுெதாக குறிப்பிடுெதன் மூைம் 
ொெகரகைான நம்ளம திடுககிை ளெககின்ைது இககவிளத. திடுககிை வெயது நம் நிகழ்காைததின் அருளமளய 
அது வதள்ைத வதளிொககுகிைது 

இநத திடுககிைலும், திளகப்பும் நமககு அெசியமானளெவய. மானிைரான நாம், இைநவதாளர நிளனவுகூரநது 
அெரகளுககு நன்றி கூைல், நம்ளம நாவம நம் அறியாளம துயிலிலிருநது தட்டி எழுப்பிகவகாண்டு முழுளமயானவதாரு 
ொழ்ளெ இன்றிலிருநதாெது ஆரம்பிததல், மனம் விரும்பி மானிை இருப்பின் நெரெதளத அதன் இறுதித துளி 
மட்டும் அனுபவிததல் இளெ மூன்றுவம இககவிளத விடுககும் அளழப்பின் ொரம். ெருைாநதிர கல்ைளைத திருவிழா 
நமககு விடுககும் ெொலும் இளதப் வபான்ைவத. 
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உலை்கப் பட்டினி குறியீடு! 

உலே  
்பட்டினி  
குறியீடு 

்பட்டியலில்  
அதிே மக்ேள் 
்பட்டினியால் 

வாடும நாடுேளின் 
்பட்டியலில் 
இநதிையாவின  

இைம்!

உலேம 
முழுவதும  

69 கோடி க்பர் 
ஊட்்டச்சததுக் 
குனை்பாட்்டால் 

்பாதிக்ேப 
்பட்டுள்்ளைர். 

இநதிய மக்ேள் 
ஜதானேயில் 
ஊட்்டச்சதது 

குனை 
்பாட்டு்டன் 

இருப்பவர்ேள்: 
14% ்பர்

5 வயதுக்குட் 
்பட்்டவர்ேளில் 
உ்டல் என்ட 
குனைவாே 

இருப்பவர்ேள் 
37.4% ்பர்

வயதுக் 
கேறை்படி 

வ்ளராதவர்ேள் 
17.3% ்பர்

இநதியாவில் 5 
வயதுக்குட்்பட்்ட 
சிறுவர்ேளின் 
உயிரிழபபு 
விகிதம 
3.7%

2020-ம் ஆண்டுப்படி, அண்டை 
நயாடு்களின இைங்கள!
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ஆபத்ேயான பட்டிைலில 
இருககும் 3 நயாடு்கள!
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‘சென்னையில் ஒரு காடு’ எனைக் 
கனைவு கண்டு அ்ை உருவாக்கி 
இயற்க்ய ைன வீட்டிறகுள் 
வ்ைதைவர் ஜஸவந்த சிங். மாடித 
தைாட்்டம் மறறும் வீட்டுத தைாட்்டம் 
என்ாதே நி்னைவுக்கு வரும் 
மனிைர் .  சென்னை த�ான் 
நகர்ப்பு்ததில் ஒரு செடி வைர்க்கதவ 
�்டாை�ாடு �டுகின்வர்களுக்கு 
ம ததியில்  ஒரு  வனைத்ைதய 
வாழ்வி்டததிறகுள் உருவாக்கி 
்வததிருக்கும் இயற்கப் �ற்ாைர். 
சென்னையின �ர�ரப்�ானை 
இ்டமானை முகப்த�ர் �குதியிலுள்ை, 
ஸ�ார்்டன அசவனயூ �குதியில் 
வசிக்கும் ஜஸவந்த சிங் அ்மததுள்ை 
வீ ட் டு த  த ை ா ட் ்ட ம்  மி க ப் 
பிர�ேமானைது. இந்ைத தைாட்்டம், 
�ார்க்கும் அ்னைவ்ரயும் ஒரு 
சநாடியில் கவர்ந்திழுததுவிடும்.

ஜஸவந்த சிங், வீட்டிதேதய 
காடுத�ாே தைாட்்டம் அ்மதது 
இயற்கயு்டன வாழ்ந்து வருகி்ார். 
சினனை வயதிலிருந்தை இயற்கயின 
மீது ஆர்வம் சகாண்்டவர். மாடித 
தைாட்்டம் என் கருததுருவாக்கதம 
ை ற த� ாதுை ான ைமிழகததில் 
பிர�ேம்்டயத சைா்டங்கியி 
ருக்கி்து என் நி்ேயில், க்டந்ை 35 
ஆண்டுகைாகச் சென்னையில், 
மாடித தைாட்்டம் அ்மதது 
விைவிைமானை செடிக்ையும் , 
மரங்க்ையும் வைர்க்கி்ார் என�து 
குறிப்பி்டதைக்கது. ஜஸவந்த சிங்கின 
பூர்வீகம், �ஞொப் மாநிேததில் 
உள்ை த�ாஷியார்பூர்! 1937 ம் 
ஆ ண் டு ,  இ வ ரி ன  ை ா த ை ா 
காேததிதேதய சென்னைக்குக் 
குடிதயறிய இவர்களின �ரம்�்ரத 
சைாழில் கட்டுமானைப் �ணி.  
ஜஸவந்த சிங் பி்ந்ைது, வைர்ந்ைது 
எல்ோதம சென்னை என�ைால் 
ைமிழில் மிக ெரைமாகப் த�சுகி்ார்!

முகப்த�ரில் உள்ை ஐந்ைாயிரம் 
ெதுர அடி �ரப்�ைவு வீட்டில் 1978-
ம் ஆண்டிலிருந்து இந்ை வீட்டில் 
வசிதது வருகி்ார் . சுமார் 35 
ஆ ண் டு க ளு க் கு  மு ன னை ர் 
முைனமுைலில் பூக்கள் மறறும் 
துைசிச் செடியு்டன தைாட்்டத்ை 
ஆரம்பிதைார். பினனைர், மரங்கள், 
மூலி்ககள், கீ்ரகள், காயகறிகள், 
�ழங்கள், மேர் வ்ககள் எனை 
ஒ வ சவ ா ன ் ா க  வ ை ர் த து 

வைர்ந்து வரும் சைாழில்நுட்� 
மாற்ங்களும், ெமூக மாற்ங்களும், 
நிேததில் இ்ங்கி விவொயம் 
செய�வர்களின எண்ணிக்்க்யக் 
கு்்ததுக் சகாண்த்ட வருகி்து. 
� ச் ்ெ  � த ெ ல்  எ ன றி ரு ந் ை 
இ்டங்களும், நீர் ச�ருக்சகடுதது 
ஓடிய குைங்களும், கட்டி்டங்கைாக 
மாறி வருகின்னை. விவொயம் 
செயவதில் ஆர்வம் இருக்கும் ஒருசிே 

இ்ைய ெமுைாயததிறகும், அ்ை 
மு்்யாகச் செயயத சைரிவதில்்ே. 
` ` ந மது ந ாட்டில் விவொயம் 
ச�ருமைவு  � ாதி க் க ப்�ட்டு 
இருக்கி்து. விவொயம் அனைா்ை 
ஆக்கப்�ட்டுவிட்்டது" எனறு உயர் 
நீதிமன்தம ஒரு தீர்ப்ச�ானறில் 
அண்்மயில் குறிப்பிட்்டது.

ச ெ ன ்னை யி ல்  ஒ ரு  வீ டு 
என�துைான �ேரது கனைவு. ஆனைால் 

்ென்னையில் ஒரு கொடு
வாழ்விடத்்தை வனைமாககிய 

அதிெய மனிதைர்! 
ஆ்ரயான
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அப்�குதி்யதய சிலுசிலுசவனை 
மாறறிவிட்்டார் ஜஸவந்த.

``இது ஏதைா, சிே நாள் முயறசி 
இல்ே. க்டந்ை 35 வருஷ கடினை 
உ்ழப்த�ா்ட �ேன இது. இப்த�ா 
எனனு்்டய  த ை ாட்்டததில் 
சமாதைம் 200 ெந்ைனை மரங்களும், 100 
செம்மரங்களும், �ர்னிச்ெர் செயயப் 
�யன�டும்  பி்  ம ரங் களும் 
இருக்கின்னை. அது மட்டுமில்ே, 
காயகறிச் செடிகள், �ழமரங்கள் 
முனனூறுக்கும்  அதி க ம ானை 
மூலி்கச் செடிகள், நூறறுக்கணக் 
கானை பூச்செடிக்ையும் வைர்க் 
கித்ன. என வீட்டிறகு தை்வயானைக் 
க ா ய க றி க ள்  இ தி த ே த ய 
கி்்டததுவிடுகின்னை .  இந்ை 
மரங்க்ைக் க்டந்ை 10 வருஷததுக்கு 
முன வீட்்்டச் சுறறிலும் �சு்மயாக 
்வச்சிருக்க நட்டு ்வச்தென. 
இனனும் சிே வரு்டங்கள் கழிதது 
இந்ை மரங்க்ை சவட்டி விற�்னை 
செயைால் ,  இப்த�ாது ந ான 
கு டி யி ரு க் கு ம்  இ ்ட த தி ன 
மதிப்்�வி்ட ,  அைன வி்ே 
அதிகமாக இருக்கும்!"  எனை சிரிததுக் 
சகாண்த்ட சொல்கி்ார் ஜஸவந்த 
சிங்.

அரியவ்க மரங்கள், செடிக்ை 
வைர்ப்�ைறகாக, இந்தியா முழுவதும் 
�யணம் செயதிருக்கி்ார். உைார 
ணததிறகு சொல்ே தவண்டுமானைால், 
ஜஸவந்ததின வனைததில் ‘ஸடிவியா' 
(S tev ia ) எனறு சொல்ேப்�டும் 
‘ இனிப் பு த  துை சி  அல்ேது 
சீனிததுைசி' உள்ைது. இது  மூலி்கப் 
�யிர் வ்க்யச் தெர்ந்ைது. இந்ை 
வ்க துைசியின ைாயகம் �ராகுதவ 
நாடு. ஜப்�ான, சகாரியா, சீனைா 
மறறும் கனை்டாவிலும் இவவ்க 
துைசி அதிகமாகப் �யிரி்டப்�டுகி்து. 
இந்தியாவில் ,  மகாராஷ்டிரா 
மாநிேததில் இப்�யிர் �ரவோக 
வைர்க்கப்�ட்டு வருகி்து. 

நாட்டுச் ெர்க்க்ர வாங்க 
முடியாைவர்கள் சீனிததுைசி 
செடிக்ை வைர்க்கோம். நானகு 
த�ர் அருந்ை நானகு இ்ேக்ைச் 
ெ ர் க் க ் ர க் கு ப்  � தி ே ா க ப் 
�யன�டுதைோம். இந்ைச் செடிக்ை 
எளிைாக வீட்டில் வைர்க்கோம். 
மற் செடிக்ைப் த�ாே இைறகும் 
கவனிப்பு இருந்ைாதே த�ாதுமானைது. 
அதிக ைண்ணீர் தை்வயில்்ே. 40 
டிகிரி சவப்�ம் வ்ர உள்ை 

�குதிகளிலும் சீனிததுைசி செடி்ய 
வைர்க்க முடியும். இச்செடியின 
இ்ேக்ைப் �றிததுக் காய்வதது 
ச � ா டி ய ா க் கி ச்  த ெ மி த து ம் 
�யன�டுதைோம்.'' எனறு விவரிக்கும் 
ஜஸவந்த ,  முைலில் இது�றறி 
மருததுவர்களி்டம் விொரிதை 
பி்குைான சீனிததுைசி செடி்ய 
வைர்க்க ஆரம்பிதைாராம்! 2 அடி 
முைல் 3 அடி உயரம் வைரக்கூடிய 
இவவ்க துைசி, இயற்க உரம் 
மறறும் மக்கிய சைாழு உரததில் 
மட்டுதம வைரும். இது மிட்்டாய 
இ்ே, இனிப்பு இ்ே மறறும் 
ெர்க்க்ர இ்ே எனைப் �ே 
ச�யர்கைால் அ்ழக்கப்�ட்டு 
வருகி்து. இவவாறு ஒவசவாரு 
செடி குறிததும் முழு்மயாகத 
சைரிந்து ் வததிருக்கி்ார். தைாட்்டம் 
வைர்ப்�தில் ஓர் அகராதியாகதவ 
ஜஸவந்த திகழ்கி்ார் என்ால் அது 
மி்கயல்ே.

மாடித வதாட்ைம் என்ை 
கருததுருொககவம 
தற்வபாதுதான் 
தமிழகததில் 
பிரபைமளையத 

வதாைஙகியிருககிைது என்ை 
நிளையில், கைநத 35 

ஆண்டுகைாகச் 
வென்ளனயில், மாடித 
வதாட்ைம் அளமதது 

விதவிதமான 
வெடிகளையும், 

மரஙகளையும் ெைரககிைார 
என்பது குறிப்பிைததககது. 
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ஜஸவந்த சிங் இயற்க ஆர்வேர் 
என�ைால் மரம், செடிகளுக்கு 
இயற்க மு்் உரத்ைதய 
�யன�டுததுகி்ார். அவற்்யும் 
ைாதனை ையார் செயகி்ார். �சுவின 
ஐந்து வ்க ச�ாருட்க்ை ் வததுத 
ையாரிக்கப்�டும் �ஞெகவயம், 
சநாச்சிப் த�ான் இ்ேக்ை 
் வ த து  ை ய ா ரி க் க ப் � டு ம் 
இயற்கயானை பூச்சிவிரட்டி , 
இ ஞ சி ப்  பூ ண் டு  க ் ர ெ ல் 
ஆகியவற்் ைாதனை �ார்ததுப் 
�ார்தது கவனைமு்டன ையாரிக்கி்ார். 
“ஐந்து நாட்களுக்கு ஒரு மு்் 
�ஞ ெ கவய த்ை  கட்்ட ா யம் 
செடிகளுக்குத சைளிப்த�ன. பூச்சிக் 
கடியால் செடிகள் �ாதிக்கப்�ட்்டால் 
இஞசி, பூண்டு, மிைகா்ய அ்ரதது 
ைண்ணீரில் கேந்து சைளிக்கோம்’’ 
எனறு டிப்ஸ சகாடுக்கி்ார்.

சவறுமதனை மரம் வைர்க்கித்ாம் 
எனறில்ோமல் ைனைது ஒட்டுசமாதை 
வாழ்க்்க மு்்்யயும் இயற்க 
ொர்ந்ைைாக மாறறியிருக்கி்ார் 
ஜஸவந்த. மாடியில் அ்மக்கப்�ட்்ட 
சூரிய ஒளித ைகடுகளிலிருந்து 
கி்்டக்கும் இயற்க மினொரத்ைத 
ைான வீட்டிறகு �யன�டுததுகி்ார். 
இயற்க எரிவாயுக் சகாள்கேன 
அ்மதது அந்ை எரிவாயு்வைான 
ெ்மயலுக்கு �யன�டுததுகி்ார். 
ைன வீடு மறறும் அருக்ம வீடுகளின 
ஏ.சியிலிருந்து சவளிதயறும் சுமார் 
100 லிட்்டர் நீ்ர பி.வி.சி ்�ப் 
மூேம் ைனைது தைாட்்டததிறகு 
�ாயச்சுகி்ார் .  சென்னையில் 

கடு்மயானை வ்ட்சி ஏற�ட்்ட 
த�ாதும் இவரு்்டய தைாட்்டததிறகு 
எந்ைப் �ாதிப்பும் இல்்ே என்ால் 
� ா ர் த து க்  ச க ா ள் ளு ங் க ள் . 
ஜஸவந்தின காடு ஆண்டு முழுக்க 
�ச்்ெப் �தெசேனத் இருக்கி்து. 
தைனீக்களுக்கானைப் ச�ட்டிகள், 
� ்்வகளுக்க ானை � ா்னைக் 
கூடுக்ையும் ைன வனைததில் 
அ்மததிருக்கி்ார்.

ஜஸவந்ததின தைாட்்டததில், ஒரு 
மாமரததில் திருவள்ளுவரின 
உருவத்ைச் செதுக்கி ் வததிருந்ைார். 
அது குறிதது அவரி்டம் தகட்்டத�ாது, 
``திருக்கு்ள், எனைக்கு மிகவும் பிடிதை 
நூல். திருக்கு்ள் �ேவற்், நான 
ம னை ப் � ா ்ட ம ா க  ம னை தி ல் 
்வததிருக்கித்ன. திருக்கு்ளில் 
சொல்ோை கருதது எனறு எதுவுதம 
இல்்ே" எனகி்ார்.  ஜஸவந்தின 
தைாட்்டம் குறிதது தகள்விப்�ட்்ட 
�ள்ளிக் கல்லூரி  மாணவர்கள் 
தநரில் செனறு �ார்்வயிட்டு 
வருகின்னைர். ஜஸவந்த அவர்கள் 
மனைதில் இயற்க ஆர்வத்ை 
வி்ை க்கி ் ா ர் .  �ள்ளிகளும் 
ச � ற த் ா ரு ம்  ஜ ஸ வ ந் த 
தைாட்்டததிறகு மாணவர்கள், 
குழந்்ைக்ை சுறறுோவாக 
அ்ழததுச் செல்ேோம்.

சென்னையில் �ேரும் சொந்ை 
வீடு ் வததிருக்கின்னைர். ஒவசவாரு 
ெதுர அடி்யயும் �ணமாக மட்டுதம 
�ார்தது கட்டி்டங்க்ை மட்டுதம 
�ேரும் எழுப்புகின்னைர். வீட்டிறகு 
ஒரு மரமாவது இருக்க தவண்டும் 
என் விதிமு்் இருக்கி்து. ஆனைால் 
யாரும் அ்ை பின�றறுவதில்்ே. 
’’காலியாக கி்டக்கும் மாடிகளும் 
இ்டங்களும் தைாட்்டங்கைாக மா் 
த வ ண் டு ம் .  அ ை ன  மூ ே ம் 
சென்னையின மாசுப் பிரச்்னை, 
வ்ட்சி, ைண்ணீர் ைட்டுப்�ாடு 
நீங்கும். இயற்கயானை காயகறி 
�ழங்கள் நமக்குக் கி்்டக்கும். மிக 
முக்கியமாக மனை அ்மதியும் 
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நி்்வும் கி்்டக்கும்’’ எனகி்ார் 
ஜஸவந்த.

“ சைா்டர்ந்து நம் �ருவநி்ேயில் 
ஏராைமானை பிரச்்னைகள். காறறு 
ம ா சு � ா ட் டி ல்  சி க் க ல் 
என�்ைசயல்ோம் க்டந்து , 
அ ன ் ா ்ட ம்  உ ண வு க் கு ப் 
�யன�டுததும் காயகறிகளின 
வி ற � ் னை  க டு ் ம ய ா க ப் 
� ா தி க் க ப் � ட் டு  வ ரு கி ் து . 
சுவாசிக்கும் காறறிலும் சிக்கல், 
உண்ணும் உணவிலும் சிக்கல் என் 
நி்ே ஏற�ட்்ட பி்கு, இப்த�ாதுைான 
மக்கள் நிஜமாகதவ பிரச்்னையின 
வீரியத்ை உணர்கி்ார்கள். இந்ை 

பிரச்்னைக்சகல்ோம்  மாடித 
தைாட்்டம் அல்ேது வீட்டுத 
தைாட்்டம் தீர்வாக அ்மயும்’’ 
எனகி்ார் ஜஸவந்த.

சென்னை த�ான் மாநகரங் 
களில் �ேர் ைங்கள் வீட்டிதேதய 
மாடிததைாட்்டம் ் வதது, �ல்தவறு 
விைமானை காயகறி செடிக்ை 
வ ை ர் த து  வ ரு கி ன ் னை ர் . 
ைமிழகத்ைப் ச�ாறுதைவ்ர, 
அதிகப்�டியானை கட்்ட்டங்கதைாடு 
- சநரிெோனை ொ்ேகதைாடு - 
ஏரிகள்  குைங்கள் காணாமல் த�ானை 
சூழலில் இருக்கும் சென்னை 

ம ா ந க ர ா ட் சி க் கு  ம ா டி த 
த ை ா ட் ்ட ங் க ள்  மி க  மி க 
அவசியமாகின்னை. நகரங்களில் 
இயற்க இல்்ே, மரங்கள் இல்்ே, 
சுவாெப் பிரச்்னைகள் அதிகரிக் 
கின்னை எனை புேம்புவதுைான 
�ேரது வழக்கமாக இருக்கி்து. 
ஆனைால், அ்ை மாறறிய்மக்கும் 
முயறசிதயா திட்்டதமா யாரி்டமும் 
இல்்ே. �ே வைர்ந்ை நாடுகள் 
ந க ர் ப் பு ்  தவைாண்்ம்ய 
மு்னைப்த�ாடு ்கயிசேடுதது 
அதில் தைெததின ச�ாருைாைார 
வைர்ச்சிக்கு �ங்களிக்கும் அைவிறகு 
முனதனைறிக் சகாண்டிருக்கின்னை. 
ஆனைால் ,  நமது அரசுகளுக்கு 
நகர்ப்பு் தவைாண்்ம குறிதது 
திட்்டங்கள்  உருவ ா க் க தவ ா 
ம க் களுக்கு  விழிப்புணர்்வ 
ஏ ற � டு த ை த வ ா  எண்ணதம 
வ ர வி ல் ்ே  எ ன � து ை ா ன 
தவை்னையானை உண்்ம. ஆனைால், 
ஜஸவந்த த�ான் சிே ைனிந�ர்கள் 
இயற்க மீது சகாண்்ட த�ரன�ால் 
ைன முயறசியில் குறிப்பி்டதைக்க 
வ்கயில் செயோறறி வருகின்னைர்.

கிராமததில் இருந்ைால்ைான 
இயற்க வாழ்வு கி்்டக்கும் 
எனறில்்ே. நகரங்களிலும் நாம் 
நி்னைதைால் இயற்க வாழ்விய்ே 
முனசனைடுக்க முடியும். மனைமும் 
அறிவும் ச�ாறுப்புணர்வும்ைான 
அைறகு முக்கியம் .  ஜஸவந்ை 
அைறசகாரு ஆகச்சி்ந்ை முனமாதிரி.
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ஸ்மார்ட்த�ானகள் வந்ை 
பி்கு நம்மு்்டய �ே தவ்ேகள் 
சுே�மாகியிருக்கி்து. ஆனைால், �ே 
தீ ் ம க ளு ம்  அ ை னை ா ல் 
வி ் ை ந் தி ரு க் கி ன ் னை . 
இழக்கக்கூ்டாை �ே நன்மக்ை 
நாம் ஸமார்ட்த�ானகைால் 
இழந்துவிட்டிருக்கித்ாம். அதில் 
முக்கியமானைது வியர்்வ சிந்ை 
ஓடியாடி வி்ையாடும் உ்டல் 
வி்ையாட்டுகள். ச�ாதுவாகதவ 
ைனியார்ப் �ள்ளிகளின மதிப்ச�ண் 
ொர்ந்ை கல்வி மு்்யினைால் 
வி்ையாட்டின முக்கியததுவம் 
கு்்ந்ைது. இப்த�ாது �டிப்த� 
ஆன்ேனில் என்ானைப் பி்கு 

ஒட்டுசமாதை குழந்்ைகளுதம 
வி்ையாட்்்ட ம்க்கும் நி்ே 
உருவாகிவிட்்டது.  சொகுொக 
அமர்ந்து ஸமார்ட்த�ானகள் , 
கணினிகளில் ஆடும்  ஆன்ேன  
வீடிதயா தகம்ஸகள் ைறத�ாது 
அதிகரிததுள்ைனை .  அைனைால் 
உண்்டாகும் ைனிப்�ட்்ட மறறும் 
ெமூக  � ாதிப்புக்ை ய ாரும் 
உணர்ந்ைைாகத சைரியவில்்ே.  

க்டா்பனமன் ்படுததும ்பாடு! 

10 ஆண்டுகளுக்கு முனபு இருந்ை 
நி்ே்ய ஸமார்ட்த�ானகள் 
அப்�டிதய புரட்டி த�ாட்டுள்ைது. 
முனபு சைருவில் 10 வீடுகள் இருந்ைால் 

8 த�ர் நண்�ர்கதைாடு தெர்ந்து சுறறி 
திரி ந்து  சக ாண்்டாட்்டமாக 
வி்ையாடுவார்கள். 2 த�ர் பிதை 
ஸச்டஷன  த � ான ்வ ற றி ல் 
ஆர்வமாக இருப்�ார்கள். இனறு 
தநர்மா்ாக இரண்டு த�ர் சவளிப்பு் 
வி ் ை ய ா ட் டு க் க ளி ல் 
ஈடு�டுகின்னைர். 8 த�ர் ைங்கள் 
வி ் ை ய ா ட் டு  த ந ர த தி ல் 
ச�ரும்�குதி்ய ஸமார்ட்த�ான 
களில் வீடிதயா தகம் வி்ையாடு 
வைறகு செேவிடுகின்னைர். இந்திய 
தகமிங் து்் 2019-ல் 6,200 தகாடி 
ெந்்ை மதிப்பு சகாண்்டைாக 
இருந்ைது. ஆண்டுக்கு ஆண்டு இது 
�ல்கி ச�ருகி வருகி்து.    

ஆபத்தில் முடியும்  
ஆன்லைன வி்ையாட்டுகள்! 

்ேை
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புது்வயில் 7 மறறும் 3-ம் வகுப்பு 
�டிக்கும் ஆகாஷ், ஈஸவர் ஆகிய 
மாணவர்களி்டம் தகம்ஸ பிடிக்குமா 
அல்ேது சவளிப்பு் வி்ையாட்டு 
பிடிக்குமா எனறு தகட்்டதில், 
தயாசிக்காமல் உ்டதனை அவர்கள் 
சொனனை �தில் “வீடிதயா தகம்ஸ 
ைான திரில்ோக இருக்கி்து . 
அலுப்பில்ோமல் வி்ையா்ட 
முடிகி்து. சகாதரானைா ெமயததில் 
ச வ ளி யி ல்  வி ் ை ய ா ்ட வு ம் 
அனுமதிக்க மறுக்கி்ார்கள். இ்டமும் 
இல்்ே. வி்ையாட்டின த�ாது 
அடிப்�ட்்டால், வீட்டிலும் அடி 
விழுகி்து. அைனைால் வீடிதயா 
தகம்ஸ வி்ையாடுகித்ாம். என 
ைம்பி யு.தக.ஜி., ைான �டிக்கி்ான. 
அவனுக்கு கூ்ட ப்ரீ ் �யர் தகமில் 
ைனி கணக்கு இருக்கி்து. �ப்ஜி்ய 
எல்ோம் ை்்ட செயய முடியாது. 
இப்த�ாது அதை த�ால் ஃ�ாஜி 
எனும் தகம் வந்துவிட்்டது . ” 
எனகி்ார்கள்.   

அடினமயாகும நேர்பபுை மாணவர்ேள்! 

கிராமப்பு் மாணவர்க்ை வி்ட 
நகர்ப்பு் மாணவர்கள் ஆன்ேன 
வி்ையாட்டுக்க்ை அதிகம் 
வி்ையாடுகி்ார்கள். அைறகு 
காரணம் அ்னைவரும் அறிந்ைதை, 
வி்ையாடுவைறகானை சவளி 
அவர்களுக்கு கு்்வாக இருக்கி்து. 
இைனைால் ச�ாழு்ை கழிக்க 
ஆன்ேன வி்ையாட்டுக்க்ை 
நாடும் அவர்கள், அதில் சகாஞெம் 
சகாஞெமாக ஈர்க்கப்�ட்டு, அைறதக 
அ டி ் ம ய ா கு ம்  நி ் ே க் கு 
ம ாறுகி ் ா ர் கள் .  ஆன்ேன 
வி்ையாட்டுக்கானை ெந்்ைக் 
கைமும் அவவாத் வடிவ்மக்கப் 
�ட்டுள்ைது. ஒவசவாரு கட்்டமாக 
சுவாரஸயத்ை கூட்டி, ஆட்்டததின 
கடினை நி்ே்ய ஏறறி குழந்்ைக்ை 
அந்ை வி்ையாட்டின சுழலில் சிக்க 
்வக்கின்னைர்.

 மூன்ளனய கேக் ஜசய்யும கேமஸ்! 

நமது மூ்ையில் ‘ரிவார்ட் 
ெர்க்யூட்’ எனும் நரம்பியல் அ்மப்பு 
உள்ைது .  இது ைான நமக்கு 
உறொகத்ை வழங்குகி்து. இனனும் 
�ே தநர்ம்் தவ்ேக்ை 
செயகி்து. வீடிதயா தகம்ஸ ஆடும் 
த�ாது த்டா�்மன எனும் நியூதரா 
டிரானஸமிட்்டர்கள் சவளியாகி 
மூ்ை்ய உறொகப்�டுததுகி்து. 

மகிழ்ச்சி்ய ஏற�டுததுகி்து. 
�்ப்�து த�ான் உணர்்வ 
அ ளி க் கி ் து .  ஆ ன ்ே ன 
வி்ையாட்டுக்களில் அதிகம் 
ஈடு�டு�வர்கள் காேப்த�ாக்கில் 
த்டா�்மன அளிக்கும் உணர்ச்சிக்கு 
ைங்க்ை அறியாமல் �ழகிக் 
சகாள்கி்ார்கள். அைன பி்கு 
அவர்களுக்கு வீடிதயா தகம்ஸ 
த�ானறு த்டா�்ம்னை தூண்்டாை 
வி்ையாட்டுக்கள் விருப்�மில் 
ோமல் த�ாகி்து. அவர்கள் வீடிதயா 
தகம்்ஸை வி்ட முயன்ாலும் , 
அவர்கள் மூ்ை ெமூக ஊ்டகங்கள், 
யுடியூப் த�ான்வறறில் ைான 
அவர்க்ை செலுததும். சவளிப்பு் 

உ்டல் வி்ையாட்டுக்கு மா் 
மாட்்டார்கள். மா்வும் முடியாது. 

சவால்ேன்ள ேண்டு அஞ்சும 
பிள்ன்ளேள்! 

வீடிதயா தகம் �ழக்கத்ை 
கட்டுக்குள் ்வக்காமல் விட்்டால், 
கு ழ ந்்ை கள் ,  இ்ைஞர் கள் 
உ ற ெ ா க மி ல் ே ா ை  எ் ை யு ம் 
செயயமாட்்டார்கள். எளி்மயானை 
செயல்�ாடுகள் எல்ோம் அவர் 
களுக்கு பிடிக்காை ஒன்ாகிவிடும். 
ஆனைால் நிஜ வாழ்க்்க எல்ோ 
நாளும் அப்�டி இருக்காது ைாதனை. 
‘ரிவார்ட் ெர்க்யூட்’ த�ானறு 
மூ்ையில் சவறறி அ்மப்பு என் 
ஒனறும் உள்ைது. ெவால்க்ை 
க்டந்து வரும் த�ாது இது நம்்ம 
மகிழ்வாக உணரச் செயயும். வீடிதயா 
தகம்ஸ உருவாக்கு�வர்கள் இ்ைத 
சைரிந்து, எளிைானை முயறசிகள் 
மூேம் ெவால்க்ை க்டந்து வரும் 
வழிக்ை வி்ையாட்டுக்களில் 
வடிவ்மததுள்ைார்கள். உறொகம், 
ொகெம், சவறறி அ்னைததும் வீடிதயா 
த க ம் ஸி ல்  அ வ ர் க ளு க் கு 
கிட்டுகின்னை. ஆனைால் நிஜ உேக 
ெ வ ா ல் க ள்  த வ று  ம ா தி ரி 
இருப்�ைாலும், அை்னை ெமாளிக்க 
கடும் முயறசிகள் தை்வப்�டு 
வைாலும் அை்னை எதிர்சகாள்ை 
முடியாமல் அஞசி விேகும் நி்ேக்கு 
குழந்்ைகள் ைள்ைப்�டுவார்கள். 

வீடிவயா வகம்ஸ் 
உருொககுபெரகள் இளதத 

வதரிநது, எளிதான 
முயற்சிகள் மூைம் 

ெொல்களை கைநது ெரும் 
ெழிகளை 

விளையாட்டுககளில் 
ெடிெளமததுள்ைாரகள். 

உற்ொகம், ொகெம், வெற்றி 
அளனததும் வீடிவயா 

வகமிஸில் அெரகளுககு 
கிட்டுகின்ைன.

ஆகாஷ மற்றும் ஈஸ்ெர
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யுனிஜசப வழஙகும ்பரிநதுனரேள்  

யுனிசெப்பின குழந்்ைகள் 
உரி்மகள் மறறும் வணிகப் பிரிவு, 
ஆன்ேன வி்ையாட்டுக்கைால் 
� ாதிக்கப்�டும்  குழந்்ைகள் 
எண்ணிக்்க அதிகரிததிருப்�து 
�றறி கவ்ே சைரிவிததுள்ைது. “21-
ம் நூற்ாண்டில் அ்னைததுக்கும் 
்மயமானை ச�ாழுதுத�ாக்காக 
ஆன்ேன தகம்ஸகள் உள்ைனை. 
அ்னைதது வயதினைரும் இதில் 
ஈடு�டுகின்னைர். குழந்்ைகள் 
எண்ணிக்்க அதில் அதிகம் . 
ஆதராக்கியமாகவும், அைவாகவும் 
ஆ ன ்ே ன  த க ம் ஸ க ் ை 
� ய ன � டு த து வ து  கு றி த து 
ச�றத்ார்கள் மறறும் தகம் ையாரிப் 
�ாைர்களுக்கு �ரிந்து்ரக்ை 
வழங்கியுள்தைாம்.” எனை கூறியுள்ைது. 

2019-ல் அவர்கள் வழங்கிய 
�ரிந்து்ரயில், குழந்்ைகளின 
ந்டவடிக்்கக்ை ெமநி்ேயில் 
்வததிருக்க தவண்டிய முைன்ம 
ச�ாறுப்பு ச�றத்ாருக்கு உள்ைது. 
கு ழ ந் ்ை க ளி ன  த க மி ங் 
ச�ாழுதுத�ாக்கில், ச�றத்ார்களும் 
ஈடு�்ட நிறுவனைங்கள் ஊக்குவிக்க 
தவண்டும் .  அப்த�ாது ைான 
குழந்்ைகளுக்கு அந்ை வி்ையாட்டு 
எவவைவு ச�ாருதைமானைது , 
எவவைவு தநரம் வி்ையா்ட 
அனுமதிப்�து த�ான் புரிை்ே 
உ ண் ்ட ா க் கு ம் .  த க ம் க ் ை 
வ டி வ ் ம க் கு ம் த� ா து , 
ஆதராக்கியமானை வி்ையாட்டுப் 
�ழக்கத்ை வைர்ததுக் சகாள்ைவும், 
த கமிங்  த ந ர த்ை  எவவாறு 
நிர்வகிப்�து என�்ை �யனைர்களுக்கு 
கறறுதைரவும் வலியுறுததுகி்து. 
�ாலியல், இனைம், நி்ம் ொர்ந்ை 
� ா கு � ா டு க ள்  இ ல் ே ா ம ல் 
வி்ையாட்டுக்கள் வடிவ்மக்கப் 
�்ட தவண்டும்’ ’ எனைவும் அது 
கூறியுள்ைது.  

உ்டலுக்கு வலு கசர்க்கும ஜவளிபபுை 
வின்ளயாட்டுக்ேள்! 

ஆன்ேன தகம்ஸக்கு மாற்ாக 
உ்டல் வி்ையாட்டுக்கள் நி்்ய 
நன்மக்ை சகாண்டுள்ைனை. 
ஆதராக்கியமானை குழந்்ைக்ை 
உ ரு வ ா க் க  உ ை வு கி ன ் னை . 
குழந்்ைகளுக்கு கிட்்டப்�ார்்வ 
கு்்�ாடு ஏற�டும் அ�ாயத்ை 
உ ்ட ல்  வி ் ை ய ா ட் டு க் க ள் 

கு ் ் க் கி ன ் னை .  த ்ட னி ஷ் 
்மதயாபியா நிறுவனைம் இது �றறி 
2 0 1 4 - ல்  ஆர ாயச்சி  ஒன்் 
சவளியிட்டுள்ைது. அதில், சவளியில் 
அ தி க  த ந ர ம்  ச ெ ே வி டு ம் 
குழந்்ைகளுக்கு கிட்்டப் �ார்்வ 
பிரச்்னை ஏற�டுவதில்்ே எனை 
கூறுகி்து .  6  வயது குழந்்ை 
கூடுைோக 40 நிமி்டங்கள் சவளியில் 
வி்ையாடினைால் கிட்்டப்�ார்்வ 
பிரச்்னை ஏற�டுவது 3 ஆண்டுகள் 
ைள்ளிப்த�ாகும் எனகி்து. 

நன்னம தரும சூரிய ஒளி! 

குழந்்ைகளுக்கு, சி்ார்களுக்கு 
த�ாதிய சூரிய ஒளி கி்்டக்காை 
த�ாது �ே விஷயங்கள் ைவ்ாகப் 
த�ாகும் .  நமக்குள் இயங்கும் 
உயிரியல் கடிகாரத்ை மூ்ை, ஒளி 
குறிப்புக்ைப் �யன�டுததி டியூன 
செயகி்து. எனைதவ சவளியில் 
வி ் ை ய ா ்ட  அ னு ம தி ப் � து 
ஆதராக்கியமானை தூக்கத்ை 
�ரமாரிக்க உைவும். பிரகாெமானை 
ஒளி மூ்ையில் ஒததி்ெவுக்ை 
உருவாக்கி குழந்்ைகளுக்கு கவனைச் 
சிை்ல் ஏற�டுவ்ை ைடுக்கும். 
நண்�ர் களு்டன சவளிப்பு் 
வி்ையாட்டுக்களில் ஈடு�டும் 
த�ாது, குழந்்ைகள் கூடுைோக 
உ்டலுக்கு இயக்கம் ைருவைாக 
ஆயவுகள் கூறுகின்னை. இைன மூேம் 

இையம் ொர்ந்ை பிரச்்னைகள் 
ஏற�்டாது. �சு்மயானை இ்டங்களில் 
வி்ையாடுவது மனை அழுதைத்ை 
கு்்க்கி்து. ஞா�க ெக்தி்யயும், 
கவனைத்ையும் வைர்க்கி்து.

 ஜ்பறகைார்ேள் ்பஙேளிபபு முக்கியம! 

ச � ற த் ா ர் க ள்  ை ா ங் க ள் 
வி்ையாடிய வி்ையாட்டுக்க்ை 
புது்மயு்டன குழந்்ைகளுக்கு 
அறிமுகப்�டுதை  தவண்டும் . 
குழுவாக த�ாட்டிகள் ந்டததி 
�ரிசுகள் அறிவிப்�ைன மூேம் 
அவர்கள் ஆர்வமாக  அதில் 
�ங்தகற�ார்கள். ஓட்்டப்�ந்ையம் 
ந்டததுவது, ந்டனைம், தைாட்்டத்ை 
�ராமரிப்�து, ச�ாரு்ை ம்்தது 
்வதது கண்டுபிடிக்கச் சொல்வது, 
ந்்ட�யிறசிக்கு அ்ழததுச் 
ச ெ ல்வது  எனை  அவ ர் க்ை 
ஆக்டிவாக ் வததிருக்க தவண்டும். 
இது ைவிர த்டபிள் ச்டனனிஸ 
த�ான் வீட்டினுள் வி்ையாடும் 
வி ் ை ய ா ட் டு க் க ளு க் கு ம் 
�ழக்கப்�டுதைோம். சிே வீடிதயா 
தகம்கள் உ்டலுக்கு இயக்கம் ைரும் 
வ்கயில் வடிவ்மக்கப்�ட்டுள்ைனை 
அவறறிலும் தநரம் செேவி்டோம். 
இைறகாக தினைமும் ஒரு மணி தநரம் 
பி ள் ்ை க ளு ்ட ன  ச ெ ே வி ்ட 
தவண்டியது கட்்டாயமாகும்.
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ஜ ப்�ானில் இருந்ை ஒரு 
கிராமததில் ஒரு தைனீர் க்்ட 
இருந்ைது. அைன முைோளிக்கு 
சஜன ைததுவம் ொர்ந்ை ஆனமீக 
வாழ்க்்க மு்்்ய  �யிே 
தவண்டும் என் ஆ்ெ. ஆனைால் 
அைறகானை தநரம் ைான கி்்டக்க 
வில்்ே.

 கா்ேயில் எழுந்ைதிலிருந்து 
இரவு �டுக்கும் வ்ர அவருக்கு 
க்்ட்யப் �ார்ததுக் சகாள்ைதவ 
தநரம் த�ாைவில்்ே.

 அவரின ஆனமீக விருப்�த்ை 
அவரது ஊழியர்களும்,  க்்டக்கு 
தி னை மு ம்  வ ரு � வ ர் க ளு ம் 
அறிந்திருந்ைார்கள்.

சஜன குரு யாராவது ைனனு 
்்டய க்்டக்கு வந்ைால் த�ாதும். 
அவரி்டதம ைான சீ்டனைாக தெர்ந்து 
வி்டோம் என் முடிதவாடு தினைமும் 
க்்டக்கு வரு�வர்க்ை எல்ோம் 
அக்க்்யாக கவனிதது வருவது 
அவரின அன்ா்ட வழக்கமாகதவ 
மாறிவிட்்டது.

 ஒருநாள் அவரின க்்டயில் 
இருவர் தைநீர் அருந்திக் சகாண்டி 
ருந்ைனைர்.

 உ்டதனை முைோளியின முகததில் 
மகிழ்ச்சி ச�ாங்கியது.

 வி்ரந்து செனறு அவர்களின 
கால்களில் விழுந்து ைன்னை சீ்டனைாக 
ஏறறுக் சகாள்ளும்�டி தவண்டினைார்.

அவர்களும் அவ்ர ஆசிர்வதிதது 
ைங் களின சீ்டனைாக  ஏ றறுக் 
சகாண்்டார்கள். 

தைநீர் க்்டயில் ஊழியர் 
களுக்தகா ச�ரும் ஆச்ெரியமாக 
இருந்ைது.

 க்்டக்கு தினைமும் எவவைவு 
த�ர் வருகி்ார்கள் ஆனைால் அவர்கள் 
ைான ைனைக்கானை  குரு என�்ை 
முைோளி எப்�டி கண்டுபிடிதைார்?  

என�தை அவர்களின ஆச்ெரியததுக்கு 
காரணம். 

ஏசனைன்ால் அந்நாட்டில் 
அப்த�ா்ைய சஜன குருக்கள் 
ைங்க்ை ைனியாக அ்்டயாைப் 
�டுததிக் சகாள்ை மாட்்டார்கள். 
�ார்ப்�ைறகு ொைாரண உ்்டயி 
தேதய இருப்�ார்கள்.

முைோளியி்டதம செனறு  
ைங்களு்்டய ெந்தைகத்ை தகட் 
்டார்கள்.  அவதரா சிரிததுக் 
சகாண்த்ட "அவர்கள் தைநீர் தகாப் 
்�்ய ் கயில் பிடிதை விைத்ைக் 
சகாண்த்ட  அவர்க்ை சஜன 

 ஞயானக ்கடே்கள

குருக்கள் எனறு கண்டுபிடிதது 
விட்த்டன. தைநீர் தகாப்்�்ய 
இரண்டு ்ககளிலும் மரியா்ை 
தயாடு �றறியதிலும்,  அ்ை 
சொட்டுச்  சொட்்டாக  ரசிதது 
ருசிதைதிலும் அவர்களின ஆழ்ந்ை 
வி ய ப் புணர்வும்  த � ரன பு ம்  
சவளிப்�ட்்டனை. ொைாரண தைநீ்ர 
கூ்ட மரியா்ையு்டனும் த�ரன 
பு்டனும் வியந்து �ருக சஜன 
குருக்கைால் மட்டுதம முடியும் 
என�்ை உணர்ந்ை நான அவர் 
களி்டம் சீ்டனைாக தெர்ந்து விட்த்டன" 
எனறு விைக்கினைார்.

ததைநீர்  
தியானைம்
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பிரிதைானிய தைெம் வந்ைப் 
பி ் கு  அ து  எ ன னு ் ்ட ய 
இரண்்டாவது ஈஸ்டர். இந்ை வரு்ட 
ஈஸ்ட்ர சி்ப்�ாகக் சகாண்்டா்ட 
தவண்டும். கண்டிப்�ாக தைவாேயம் 
செனறு பிரார்ததிக்க தவண்டும் 
எனறு புனிைசவள்ளி அனத் 
முடிவு செயதைன. எந்ை தவ்ேயாக 
இருந்ைாலும் ஈஸ்டர் ஞாயிறு 
விடுமு்்ைான என் முடிதவாடு 
துக்கசவள்ளி அனறு இரு தவ்ை 
உணவு உணவருந்ைாமல் இரவு 
மட்டும்  உணவருந்தி  எனைது 
விரைத்ை முடிததைன. இரவு 
எட்டுமணிக்கு நாதனை பி்ெந்து 
உருட்டிய ெப்�ாததியு்டன ஜாம் 
்வதது உண்த்டன. துக்கசவள்ளியில் 
எனனைால் முடிந்ை மட்டும் எனைது 
உ்ட்ே வருததிதனைன என் 
மனைதிருப்தியில் இருக்்கயில் என 
நண்�ன கார்ததியி்டம் இருந்து 
எ னை க் கு  அ ் ழ ப் பு  வ ந் ை து 
்கப்த�சியில்.

“த்டவிட் ஒரு உைவி செயய 
முடியுமா? எனை தகட்்டார். கார்ததி 
“நீங்க எனைக்கு நி்்ய உைவி 
செயதிருக்கிறீங்க, சொல்லுங்க 
கண்டிப்� ா க  ச ெ ய கி த ்ன ” 
எனத்ன. கார்ததி எனனு்டன 
ேண்்டனில் கல்லூரியில் �டிதைவர். 
தெேம் மாவட்்டத்ை ொர்ந்ை அவர் 
மானசெஸ்டரில் ச�ட்தரால் 
நி்ேயததில் �ணிபுரிந்து வந்ைார், 
�குதிதநரப் �ணியாைராக.

“ஆனைந்த அண்ணாவு்்டய 
ஈ ஸ டி ங் ்ட ன  ச � ட் தர ா ல் 
ஸத்டஷனே தவ்ேப் �ார்தை 
சரண்டு ைமிழ் ஸடூ்டண்ட்ஸ 
சொல்ேமா சகாள்ைாம ேண்்டன 
வந்துட்்டாங்கைாம். ஒரு வாரம் 
த வ ் ே க் கு  ய ா ர ா வ து 
கி்்ட ப் � ா ங் க ை ா ? ”  எனறு 
எனனி்டம் தகட்்டார். ““ஐதயா 
ஈஸ்டர் தநரததில் தவ்ேக்கு 
அ்ழக்கப் த�ாகி்ார் “  எனை 
நி்னைதது, என த�சும் ஆர்வத்ை 
கு்்தது அ்மதியாதனைன. “நான 
த்டவிட்கிட்்ட தகட்டு �ாக்குத்னனு 
சொனதனைன.  எப்�டியாவது 
உ ங் க ை ப்  த � சி  அ னு ப் � 
சகஞசுகி்ார்” என்ார்.

ஆனைந்த அண்ணா்வ நான 

�ார்தைது இல்்ே, ஆனைால் கார்ததி 
மூேமாக தகள்விப்�ட்டிருக்கித்ன. 
ஆனைந்த ஒரு ஈழதைமிழர். அவருக்கு 
குளுசெஸ்டர் (தமறகு இங்கிோந்து) 
�குதியில் இரண்டு ச�ட்தரால் 
ஸத்டஷனகள் உள்ைனை. கார்ததி 
அவரின ச�ட்தரால் ஸத்டஷனில் 
�ணிபுரிந்துள்ைார்.

கார்ததி செல்வ்ை ைட்்ட 
முடியாதை  எனை நான நி்னைததுக் 
சகாண்டிருந்ை த�ாது அவர் 
“த்டவிட் ஒரு சரண்டு நாைாவது 
த � ா ய  இரு ந் திட்டு  வ ா ங் க 
அதுக்குள்ை அவர் தவ் ஆள் சரடி 
�ண்ணிவிடுவார்” என்ார்.

“கார்ததி ஈஸ்டர் வருது நாைக் 
கழிச்சு, த�ானை வருஷம் ஈஸ்டர் 
அன்னைக்கும் நாமைான தெர்ந்து 
செக்யூரிட்டி தவ்ே �ார்ததைாம் 
இந்ை வருெமாவது . . . “  எனறு 
முடிப்�ைறகுள் “த்டவிட் நீங்க 
த�ா்து ஈஸடிங்்டன ஸத்டஷன. 
அதிதே ஈஸ்டர் இருக்கு. அங்க 
த�ாய சகாண்்டாடுங்க” என்ார்.

ஈஸடிங்்டன எம்5 சநடுஞொ்ே 
யில் உள்ை சிறுகிராமம். பிரிஸ்டல் 
குளுசெஸ்டர்க்கு  இ்்டயில் 

அ்மந்துள்ைது.

நான சிரிததைன. 

கார்ததி சொனனை வார்த்ை 
என மனை்ை நனகு கவவிக் 
சகாண்்டது. ஈஸ்டர் சகாண்்டா்ட 
ஈஸடிங்்டன ைான ெரியானை இ்டம் 
எனை முடிசவடுததைன. “எப்த�ா 
அங்க இருக்கணும்?”

“த்டவிட் எவவைவு சீக்கிரம் 
முடியுதமா த�ாங்க .  ஆனைந்த 
அண்ணா  ஒ ரு  ச �ட் தர ா ல் 
ஸத்டஷனேயும் அவர் ம்னைவி 
இனசனைானறிலும் ஒரு நாள் முழுக்க 
ராததிரி ைங்கு்ாங்கைாம். ஆனைந்த 
அண்ணா ஒயப் ைான  ஈஸடிங்்டனே 
ச ர ண் டு  கு ழ ந் ்ை க த ை ா ்ட 
இருக்காங்க. நீங்க த�ானைாைான 
அ வ ங் க  கு ழ ந் ்ை க த ை ா ்ட 
வீட்டுக்குப் த�ாக முடியும்" என்ார்.

“்நட்த்ட த�ாகணுமா?“

“்நட்டுப் த�ானைா சராம்� 
நல்ேது .  ேண்்டன யூஸ்டன 
ஸத்டெனே டிசரயின கி்்டக்கும் 
பிரிஸ்டல்க்கு  அங்கிருந்து தகப் 
பிடிச்சு ஈஸடிங்்டன த�ாயிடுங்க. 
ஆனைந்த அண்ணாவ உங்ககிட்்ட 

கிளாரனஸின 
ஈஸடர் பரிசு

விகைர் பிரினஸ

 சிறு்கடே
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த�ெ சொல்கித்ன“.

ஒரு மணி தநரததில் யூஸ்டன 
ரயில் நி்ேயம் வந்ை்்டந்தைன. 
வ ்ட த ம ற கு  இ ங் கி ே ா ந் தி ன 
நகரங்களுக்கு செல்வைறகு ரயில்கள் 
ே ண் ்ட ன  யூ ஸ ்ட ன  ர யி ல் 
நி்ேயததில் நிறகும். ெரியாக இரவு 
�தது முப்�துக்கு பிரிஸ்டலுக்கானை 
ரயில் ஏறிதனைன. இரண்்ட்ர 
ம ணி த ந ர த தி ல்  பி ரி ஸ ்ட ல் 
வந்ை்்டந்தைன. தநரம் ஒரு மணி்ய 
க்டந்திருந்ைது .  நான ரயிலில் 
இருக்கும் த�ாதை ஆனைந்த அண்ணா  
என்னை அ்ழததுச் செல்ே 
பிரிஸ்டல் ரயில் நி்ேயததிறகு 
அவரு்்டய நண்�ர் சுை்னை 
அனுப்புவைாகவும் என எண்்ண 
அவரி்டம் சகாடுததிருப்�ைாகவும் 
கூறினைார்.

ரயில் நி்ேயததிறகு சவளிதய 
வந்ைதும் என ் கப்த�சி ஒலிதைது. 
கார் நிறுதைததிறகு செல்லும் 
�ா்ை்ய சுைன சொனனைார் 
சைளிவாக. 

காரில் நாங்கள் ஈஸடிங்்டன 
தநாக்கி �யணமாதனைாம். சுைன 
என்னை புகழ்ந்ைப்�டிதய இருந்ைார். 
“ஆனைந்தின மனுசி ைான �ாவம் 
இரண்டு சிறு குழந்்ைகதைாடு 
அங்தகதய இருக்கு“.

இந்ை ஆண்டும் ஈஸ்ட்ரக் 
சகாண்்டா்டப் த�ாவதில்்ேதய 
என் ஏக்கம் ஒருபு்ம் வாட்டியது.

“திங்கள் கிழ்மக்குள் ேண்்ட 
னில் இருந்து தவ்ப் ச�ாடியனகள் 
வருவார்கள்" என்ார்.

கார் ஈஸடிங்்டன ச�ட்தரால் 
ஸத்டஷ்னை எட்டியது .  அது 
த்டாட்்டல் நிறுவனைததில் ஸத்டென 
ஆனைந்த குதை்கக்கு ந்டததி 
வருகி்ார்.

ஆனைந்தின ம்னைவி புனமுறுவ 
தோடு க்்டயின கை்வ தி்ந்து 
வரதவற்ார்கள். முப்�ததி ஐந்து 
வயது்்டய சமல்லிய, கருதை 
ஆனைந்தின ம்னைவி ஒரு கடினை 
உ்ழப்�ாளி என�்ை �ார்தைதும் 
சைரிந்து சகாண்த்டன. என்னை 
அ்ழததுக் சகாண்டு சிே முக்கிய 
விவரங்க்ை சைரியப்�டுததினைார். 
ஆபீஸ ரூமுக்குள் வரச் சொனனைார். 
அவர்களின சிறு ச�ண் குழந்்ைகள் 

அங்தக உ்ங்கிக் சகாண்டிருந் 
ைார்கள். அவர்க்ை ெதைம் த�ாட்டு 
எ ழு ப் பி ய � டி த ய  எ னை க் கு 
ச�ட்தரால், டீெல் வி்ே்ய 
முகப்பு அறிவிப்பு டிஜிட்்டல் 
த�ார்டில் எப்�டி மாற் தவண்டும் 
எனை சொல்லித ைந்ைார். அவர்களின 
த்டாட்்டல் நிறுவனை யூனி�ார்மில் 
இ ரு ந் ை  த � ட்்ஜ  � ா ர் த து 
அவர்களின ச�யர் கோராணி எனை 
அறிந்து சகாண்த்டன. அவர்க்ை 
வி்ட வயதில் கு்்ந்ை என்னைப் 
�ார்தது “சராம்� நனறி ஐயா என் 
மனுெர் உங்களு்டன க்ைப்�ார்" 
என்�டி சுைனின காரில் அவர்கள் 
சென்ார்கள்.

த்டாட்்டல் நிறுவனைததின 
ெட்்்ட்ய அணிந்தைன. ஏறகனைதவ 
�ணிபுரிந்ைவரின ச�யர் த�ட்்ஜ 
கோராணி எனனி்டம் ைந்ைார்கள். 
அை்னையும் அணிந்து சகாண்த்டன. 
ஆனைந்த அண்ணாவின அ்ழப்பு 
வந்ைது. “த்டவிட் எல்ோம் ஓதக 
ைாதனை"

“ ஆ ம்  அண்ணா  அ க் க ா 
எல்ோத்ையும் வடிவா சொல்லி 
ைந்திட்டு ைான த�ானைாங்க. ஞாயிறு 
கா்ே என்னை விட்்டால் சராம்� 
மகிழ்ச்சி. ஈஸ்டருக்கு ெர்ச்சுக்கு 
த�ாகணும்” எனத்ன.

“ெரி ெரி ஈஸ்டருக்கு இங்தக 
இருக்க �ாப்டிஸட் ெர்ச் த�ாகோம். 
ொப்�ாடு நம்ம வீட்டில்”.

“ெரி அண்தண” எனத்ன.

“நா்ைக்கு ஒரு ச�ாடியன 
இங்கு வந்ைாைான நான சவளிசய்ங் 
கி்ட முடியும். நான நிக்கு் குளுசெஸ 
்டர் ்ெட் சராம்� த்டனஜர்.  
சரசிச்டனசியல் ஏரியா. இங்க 
தவே �ார்தை ஆைாே ைான 
ெமாளிக்க முடியும். முனனைாே இங்க 
தவ்ேப்�ார்தை ஒரு ச�ாடியன 
நா்ைக்கு வரைா சொல்லியிருக்கான. 
அவன வந்ைதும் நான உங்க்ை 
அங்க வந்து ெந்திக்கித்ன”.

ஆனைந்த அண்ணா சொனனைது 
த�ாே ஈஸடிங்்டன  ச�ட்தரால் 
ஸத்டென அ்மதியாகதவ இருந்ைது. 
எம்5 சநடுஞொ்ேயில் செல்லும் 
கனைரக வண்டிகதை அதிகம் வந்ைனை. 
கு ளு ச ெ ஸ ்ட ர்  ச � ட் தர ா ல் 
ஸத்டெனுக்கு வருவைாக சொனனை 
ந � ர்  வ ர ா ை ை ா ல்  ஆ னை ந் த 
ெனிக்கிழ்மயும் அங்தக நின்ார்.

மூனறு தவ்ையும் ஆனைந்தின 
ம்னைவி அவர்களின காரில் வந்து 
எனைக்கு உணவுப் ச�ாதிக்ை 
ைந்ைார்கள். ஆனைந்துக்கும் எனைக்கும் 
மூனறு தவ்ை உண்வ சகாண்டு 
தெர்ப்�திதேதய அவர்கள் தநரம் 
கழியும் .  க்்டயில் இருந்து , 
“ொண்ட்விச்  எடுதது உண்கித்ன. 
எனைக்காக சிரமப்�்ட தவண்்டாம்“ 
எனறு சொனனைப் பி்கும் அந்ை 
ெ த க ா ை ரி  � ா ெ ம ் ழ ப் 
ச�ாழிந்ைார்கள்.

ஞ ாயிறு  க ா்ே  என்னை 
சவளிதய அனுப்� யாராவது 
வருவார்கைா எனறு காததிருந்ை 
தவ்ையில் கோராணியின கார் 
ஸத்டெனில் வருவ்ைக் கண்த்டன. 
எனைக்கு �திோக  யா ர ாவது 
வந்திருப்�ார்கள் எனை மகிழ்ச்சியில் 
நிற்கயில் கோராணி காரிலிருந்து 
இ்ங்கி வந்ைார். 

“என்ட மனுெர் உங்ககிட்்ட 
க்ைக்க கஷ்்டப்�டுகி்ார். கா்ேே 
ஈஸடிங்்டனிலிருந்து  உங்கை 
விடுவைாக சொனனைாராம். ஆனைால் 
யாரும் வரவில்்ே .  அவரும் 
மூணாவது நாைா குளுசெஸ்டரில் 
ைான நிறகி்ார். நீங்கள் எண்்ட 
வீட்டிே த�ாய குளிதது ெர்ச் 
த�ாங்க. என் பிள்்ைகள் வீட்ே 
இருக்கினும். அது வ்ரக்கும் நான 
்ெட்்ட �ாததுக்கித்ன” என்ார்.
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அவர்களின வீடு ஈஸடிங்்டன 
ச�ட்தரால் நி்ேயததிறகு ஒரு 
கிதோ மீட்்டர் சைா்ேவில் 
இருந்ைது.

“ த வ ண் ்ட ா ம்  அ க் க ா 
இன்்க்கும் நான நிறகித்ன. ெர்ச் 
அடுதை கிழ்மப் த�ாகித்ன. 
குளிக்கி்து ஒரு பிரச்ெ்னைதய 
இல்்ே, இந்ை நாட்டில் நீங்கள் 
த�ாய பிள்்ைக்ை �ார்ததுக் 
சகாள்ளுங்கள்”.

கோராணி நனறிக்ை எப்�டிச் 
சொல்வது எனறு சைரியாமல் 
வார்த்ை முட்டி நின்ார். 

“உ்டதனை கிைம்புங்கள் எனைக்கு 
இங்தக ்டாயசேட் இருக்கி்து 
ஒனறும் பிரச்ெ்னை இல்்ேயக்கா"

கா்ே உண்வ ைந்துவிட்டு 
அவர்கள் கிைம்பினைார்கள்.

ச�ட்தரால் ஸத்டஷ்னை நமது 
விருப்�ததுக்கு மூ்ட முடியாது. 
அப்�டி மூடினைால் அ�ராைமாக 
ஐந்ைாயிரம் �வுண்ட் வ்ரக்கும் 

மதியம் �னிசரண்டு மணியை 
வில் ஆனைந்த அண்ணா கால் 
�ண்ணினைார். “த்டவிட் ைப்�ா 
எடுததுக்காை என மகளுக்கு உ்டம்பு 
ெரியில்ே. கோ ஆஸ�ததிரிக்கு 
சகாண்டு த�ாயிருக்கு, இன்னைக்கு 
மதியததுக்கு க்்டயில் இருந்து 
எனனை  தவணுதம ா  எடு தது 
ொப்பிட்டுக்தகா” என்ார்.

“ஒண்ணும் பிரச்ெ்னை இல்்ே 
அண்ணா �ார்ததுக்கித்ன“

ஏமாற் ம்்டந்ை மனை்ை, 
“அடுதை வரு்டம் பிரியாணி உண்ண 
தவண்டியது ைான” எனறு சொல்லி 
ொந்ைப்�டுததிதனைன.

சநடுதநரததிறகு பி்கு ஒரு 
சிவப்புநி் கார் உள்தை வந்ைது. 
ஆ்ாம் எண் ச�ட்தரால் முன 
நின்து. அறு�து வயது மதிக்கதைக்க 
ஒரு சவள்்ைக்காரப் ச�ண்மணி 
நீண்்ட கவிண் த�ான் உ்்டயு்டன 
காரில் இருந்து சவளிதய வந்து 
ச�ட்தராலுக்கானை ட்யூப்்� 

விரக்தியில் கூறினைார்.

“ எ னை க் கு ம்  ஈ ஸ ்ட ர் 
மகிழ்ச்சியில்்ே இந்ை கூண்டுக்குள் 
எ ன னை க்  ச க ா ண் ்ட ா ட் ்ட ம் 
இருக்கி்து. எங்கள் நாட்டில் 
நாங்கள் இந்தநரம் சகாண்்டாடிக் 
க்ைததிருப்த�ாம்” எனத்ன.

“நீ எந்ை நாடு?”

“என ச�யர் த்டவிட் இங்கு 
�டிக்க வந்திருக்கித்ன. இது 
�ார்ட்்்டம் ஜாப், இந்தியாவில் 
ைமிழ்நாடு என �குதி”

“அரு்ம.. ச�ர்மிங்கம் எனைது 
ஊர்" ெறறு நிறுததிவிட்டு “உங்கள் 
ச�யர் த்டவிட் என்ால் நீங்கள் 
கிறிஸைவரா?”.

“ஆம்" எனத்ன

“இன்்க்கு ஈஸ்டருக்கு விடுப்பு 
எ டு க் க ா ம ல்  ஏ ன  த வ ் ே 
செயகி்ாய?”

“இைன உரி்மயாைர் என 
நண்�ர், திடீர் தை்வ அைனைால் 

அந்ை நிறுவனைததில் கட்்டதவண்டும்.

எனனை  உணவு ச க ாண்டு 
வந்திருக்கி்ார்கள் எனை �ார்ததைன. 
புட்டும் தகாழிக் குழம்பும் இருந்ைது. 
�ரவாயில்்ே இந்ை ஈஸ்டருக்கு 
வீட்டுச் ொப்�ாடு கி்்டதைதை 
என் திருப்தி மட்டும்ைான எனறு 
என்னை நாதனை ஆசுவாெப் �டுததிக் 
சகாண்த்டன. ஈஸ்டர் தினைம் 
ஆனைைால் மிகவும் கு்்வாகதவ 
வண்டிகள் வந்ைனை .  ஒருமணி 
தநரததிறகு இரண்டு மூனறு 
வண்டிகள் என்  வ்கயில் 
மந்ைமாகதவ காணப்�ட்்டது.

ஊரில் இந்ை தவ்ை எப்�டி 
சயல்ோம் ஈஸ்டர் சகாண்்டாடு 
வார்கதைா, வீட்டில் எனனை எனனை 
ெ்மததிருப்�ார்கதைா எனறு ஊர் 
நி்னைப்பு என்னை ஆக்கிரமிதைது. 
க்்டக்குள் உள்ை இருக்்கயில் 
அமர்ந்ைவாறு அபூர்வமாக ஆள் 
அ ர வ ம ற று க்  கி்ட ந் ை  எ ம் 5 
சநடுஞொ்ே்யப் �ார்தை 
வண்ணம் இருந்தைன.

எடுதைார். எனைக்கு முன இருக்கும் 
இயந்திரததில் ஆ்ாம்  எண் 
ச�ட்தரால் �ட்்டன மினனியது 
நான இங்கு �ட்்ட்னை அழுததினைால் 
ைான ச�ட்தரால் அங்கு வரும்.

நான �ட்்ட்னை அழுததிதனைன. 
இரு�து லிட்்டர் ஆனைதும் அந்ை 
ச � ண் ம ணி  நி று த தி வி ட் டு 
க்்டயினுள் வந்ைார்.

அவர்கள் முகம் பிரகாெமாக 
இருந்ைது. சவள்்ைக் கூந்ைலுக்கு 
நடுவில் சவண் நட்ெததிரம் த�ால் 
ஒரு நீண்்ட முகம். என அம்மா்வப் 
�ார்தைதுப் த�ான் தைாணல்.  
“த�ப்பி ஈஸ்டர் மைர்” எனத்ன. 
அவர்களும் என வாழ்த்ை ஏறறுக் 
சகாண்்டது த�ால் “த�ப்பி ஈஸ்டர் 
டியர் ென" என்ார்கள்.

“எப்�டி ஈஸ்டர் த�ானைது” எனைக் 
தகட்த்டன. அவர்கள் சிரிதைப்�டி 
“ஈஸ்டர் முடிய இனனும் அ்ர 
நாள் இருக்கி்து. இதுவ்ர ஈஸ்டர் 
மகிழ்ச்சி்ய ைரவில்்ே. இைறகு 
தமல் எப்�டிதயா” எனை ெறறு 

என்னை அ்ழதைார் .  அவர் 
அ ் ழ ப் ்�  நி ர ா க ரி க் க 
முடியவில்்ே”.

“ஓ தொகம்.. யாராவது உனைக்கு 
இனறு ஈஸ்டர் �ரிசு ைந்ைார்கைா?““

“யார் இருக்கி்ார்கள் எனைக்கு 
ஈஸ்டர் �ரிசுதைர, நானைான எனைக்கு 
ைரதவண்டும்” என்�டி சிரிததைன

“யாராவது உனைக்கு ஈஸ்டர் 
வாழ்ததுச் சொனனைார்கைா?““

“இப்த�ாது நீங்கள் எனைக்கு 
கூறியது ைான முைல் ஈஸ்டர் 
வாழ்தது. உங்கள் ச�யர்கூ்ட 
சைரியவில்்ே”

“எனச�யர் கிைாரனஸ”... ெறறு 
நிறுததிவிட்டு 

“டியர் இதைா வருகித்ன“ எனை 
கூறிவிட்டு அவர் கா்ர தநாக்கி 
தவகமாகச் சென்ார். கார் கை்வ 
தி்ந்து �ரிசு ச�ட்டி த�ானறு 
ஒன்் எடுதைார்கள். ஈஸ்டர் 
மறறும் கிறிஸதுமஸ �ண்டி்கயின 
த�ாது ஐதராப்பிய நாடுகளில் 

“ஒரு ொர காைமாக இநதப் பரிசுகளை நான் ொஙகி ொஙகிச் வெரதவதன். வநற்ளைககு இரவு 
முழுெதும் ெளமதவதன், என் மகள் மருமகன் இரண்டு வபததிகளுககாக. ஆனால் இளைென் 

உனககாக இெற்ளை வெயய என்ளன பணிததிருககிைார’’.
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�ரிசுப் ச�ாருட்கள் �கிர்ந்துக் 
சகாள்வது வழக்கமானை செயோகும். 
ஆனைால் நான இங்கு வந்ை இரண்டு 
ஆண்டுகளில் எவரும் எனைக்குப் 
�ரிசு  ைந்ைதில்்ே.

அ ந் ை  ச � ா ட் டி த ய ா டு 
சிரி த ை ப்�டிதய  க்்டக்குள் 
வந்ைார்கள். நான நிறகும் �குதியில் 
இரு ந்து  இ ் ங் கி  க்்டயின 
நடுப்�குதிக்கு வந்தைன. “த�ப்பி 
ஈஸ்டர் டியர் ென, எனனு்்டய 
ஈஸ்டர் �ரிசு“ என்�டி என ் கயில் 
ைந்ைார்கள்.

எனனைால் நம்� முடியவில்்ே. 
கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வந்ைது.  
கிைாரனஸ “த்டாண்ட் கி்ர டியர்" 
என்�டி என்னைக் கட்டிப்பிடிதது 
முது்க ை்டவி ஆறுைல் �டுததினைார்.

“முைல்மு்்யாக நீங்கள் ைான 
எனைக்கு �ரிசு ைருகிறீர்கள், உேகில் 
மிகவும் அதிர்ஷ்்டக்காரனைாக 
உணர்கித்ன”

“இந்ைப் �ரிசில் இ்்வன உன 
ச�ய்ர  எழுதியிருக்கி்ார் . 
ே ண் ்ட ன  ச ெ ன று  தி ரு ப் பி 
வந்திருக்கி்து இந்ைப்  �ரிசு 
உனைக்காக"

நான புரியாைவாறு நினத்ன

“எனைது மகள் குடும்�தது்டன 
சைன இங்கிோந்தின ேண்்டன 
நகரில் வசிக்கி்ாள். அவளுக்கு 
ெ ர் ப் பி ் ர ஸ  ச க ா டு க் க 
தவண்டுசமனை அதிகா்ேயிதே 
ச�ர்மிங்கமிலிருந்து கிைம்பி அவள் 
வீட்டுக்கு சென்ால் வீடு பூட்டி இ 
ருந்ைது. த�ான செயது �ார்தைத�ாது 
ைான சைரிந்ைது தநற்்க்கு அவள் 
கு டு ம் � த து ்ட ன  ஸ ச� யி ன 
ச ெ ன றி ரு க் கி ் ா ள்  ஈ ஸ ்ட ர் 
சகாண்்டா்ட .  ச�ர்மிங்கமில் 
இருந்து ஐந்து மணிதநரம் கார் 
ஓட்டிச் சென்தில் மிகுந்ை ஏமாற்ம். 
அவள் வருவைறகு ஒரு வாரம் 
ஆகுமாம். இந்ை ச�ட்டிக்குள் 
இனத் உண்ணக் கூடிய நான 
ெ்மதை ொண்ட்விச் உள்ைது. 
ஆகதவ ,  �ரிசுப் ச�ட்டி்ய 
எடுததுக்சகாண்டு வருகித்ன“.

“நான சவள்ளிக்கிழ்ம ைான 
இங்கு வந்தைன. என நண்�ன 
சொனனைான ஈஸடிங்்டனில் ஈஸ்டர் 
ச�யர் இருக்கி்து. ஈஸடிங்்டன 
ைான இந்ை வரு்ட ஈஸ்டருக்கு 
உனைக்கு ஏற் இ்டம் எனறு. அது 

ந்டந்துவிட்்டது“.

“ஒரு வார காேமாக இந்ைப் 
�ரிசுக்ை நான வாங்கி வாங்கிச் 
தெர்ததைன. தநற்்க்கு இரவு 
முழுவதும் ெ்மததைன. என மகள் 
மருமகன இரண்டு த�ததிகளுக்காக. 
ஆனைால் இ்்வன உனைக்காக 
இ வ ற ்்  ச ெ ய ய  எ ன ்னை 
�ணிததிருக்கி்ார்”.

நான ச�ருமகிழ்ச்சிய்்டந்தைன. 
“ைறச�ாது உண்ணக்கூடிய்வ 
அதில் இருக்கி்ைா?“ எனை தகட்த்டன. 
கிைாரனஸ சிரிதை�டி “ஆமா ஆமா 
இன்்க்கு நீ உண்ணதவண்டும் 
அ்னைத்ையும்” என்ார்.

“ ந ா ன  மி க வு ம்  � சி யி ல் 
இருக்கித்ன இந்ைப் ச�ட்டி்ய 
முைலில் தி்க்கோமா?“

“உனனு்்டயதுைான இது. என 
முனனைால் நீ தி்ந்து ொப்பிடு நானும் 
எனைது மதிய உண்வ உனனு்டன 
ொப்பிடுகித்ன” என்ார்.

மிகுந்ை ஆர்வதது்டன அந்ை 
ச�ட்டி்ய நான தி்ந்தைன. அதில் 
நி்்ய ஈஸ்டர் முட்்்டகள் 
இருந்ைனை. கிைாரனஸ ெ்மதை  
உ ண வு க ள்  க ண் ச்ட ய னை ரி ல் 
ச�ாதியப்�ட்டிருந்ைனை. ஈஸ்டர் 
வாழ்தது அட்்்டகள் நானகும் 
ஒவசவானறிலும் ஒரு கவர் பின 
செயயப்�ட்டிருந்ைது.

“இ்வய்னைததும் உனைக்குத 
ைான இந்ை முட்்்டகள் என த�ததி 
களுக்கு வாங்கியது. இ்ைஞர்களும் 
இ்ை உண்ணோம்” என்ார் 
சிரிதைப்�டி

வாழ்தது அட்்்டக்ை நான 

எடுததனைன. “இ்வகள் நானகும் 
எனைது மகள், மருமகள், த�ததிகளுக்கு 
ந ான வாங்கிய  அட்்்டகள் 
ஒருதவ்ை இ்வ மட்டும் உனைக்குப் 
ச�ருந்ைாது. ஆனைால் கவர்க்ை 
தி்ந்து �ார். அைறகுள் இருப்�து 
உனைக்குைான"

நான எனனை இருக்குதமா என் 
ஆர்வததில் தவகமாக கவ்ரத 
தி்ந்தைன. ஒவசவாரு கவரிலும் 
ஆயிரம் �வுண்டுகள் இருந்ைனை. 
“இந்ை நானகு ஆயிரம் �வுண்டும் 
உனைக்குதைான. “அரு்மயானை 
ஈஸ்டர் அ்மய வாழ்ததுக்கள்” 
என்ார்.

ந ா ன  அ ந் ை  க வ ர் க ் ை 
அவர்க்ை தநாக்கி நீட்டிய�டி 
“�ணம் எனைக்கு தவண்்டாம் இந்ை 
�ரிசுகளும் உங்கள் வாழ்ததுக்களும் 
த�ாதும்” எனத்ன. 

“இல்்ே, இல்்ே. இந்ை ச�ட்டி 
முழுவதும் உனைக்கு ைான. உன 
அனுமதிதயாடு ைான இதில் 
இருக்கும் உண்வ உண்ணப் 
த�ாகித்ன”.

நான சிரிததைன

“பிரிட்்டனில் ஒரு வழக்கம் 
உண்டு ஈஸ்டர் கிறிஸதுமஸக்கு 
� ரி சு க ் ை ப்  � ரி ம ா றி க் 
சகாள்ளும்த�ாது  ஏைாவது ஒரு 
சைா்க அதில் இருக்கும். எனைக்கு 
இருப்�து ஒதர மகள்” வார்த்ை 
வராமல் ைழுைழுதைார். 

“இந்தியாவில் இருந்து எனைது 
அம்மா �்ந்து வந்து இங்கு 
நிற�்ைப் த�ானறு உணர்கித்ன 
ைறத�ாது”

என முகத்ை புனமுறுவதோடு 
உறறு தநாக்கிய�டி “ஒருதவ்ை 
ெரியாக இருக்கோம். ெரி.. முைலில் 
உண்த�ாம்” என்ார்.

அவர்களுக்கு ஒரு இருக்்க்யக் 
சகாடுதது அமர செயது இருவரும் 
உண்ணத துவங்கிதனைாம். 

“�ாஸட்டி சு்வயாக இருக்கி்து” 
எனத்ன.

“அப்�டியா அ்னைத்ையும் நீ 
உண்ணதவண்டும்"

“ எனைது  அம்ம ா  என்னை 
உண்ணச்சொல்லி நிர்�ந்திப்�து 
த�ால் இருந்ைது”

-அடுத்த இ்தழில் முடியும்
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‘பயா்டப் புதைகங்க்ைப் �டிக்க 
்வக்கதவ ச�ரும்�ா்டாக இருக்கு. 
இதுே க்ை புதைகத்ை எப்�டி 
�டிக்க ் வக்கி்து?’ என் தகள்வி்யக் 
தகட்காை ச�றத்ார்கதை இல்்ே 
எனைோம். அவர்களில் நீங்களும் 
இருக்கோம்.

பிள்்ைக்ை �ா்டப் புதைகம் 
ைவிர்தை புதைகங்க்ைப் �டிக்க 
்வக்க தவண்டும் எனறு நி்னைக்கும் 
உங்களுக்கு முைலில் வாழ்ததுகள். 
ஏசனைனில், �ே ச�றத்ார்கள் மற் 
புதைகங்கைால் எந்ைப் �யனும் 
இ ல் ்ே  எ ன ்  மு டி வு க் கு 
வந்துவிட்்டனைர்.

உங்க்ையும் அப்�டிக் தகள்விக் 
தகட்டு குழப்�க்கூடும். யாதரனும் 
அவவாறு தகட்்டால், “ஊருக்கு 100 
ச�ாறியாைர்கள் �டிததுவிட்டு 
தவ்ே இல்ோமல் இருக்கி்ார்கள். 
ஆனைால், மற் ச�ாறியாைர்க்ை 
வி ்ட வு ம்  க் ரி த ய ட் டி வ ா க ச் 
சிந்திப்�வர்களுக்கும் அ்ைச் 
செயல்�டுதது�வர்களுக்கும் நிச்ெயம் 
தவ்ே கி்்டக்கி்து. எந்ை து்்யாக 
இருந்ைாலும் க்ரிதயட்டிவிட்டி 
இருந்ைால்ைான முனதனை்வும் 
ைனிததுவம் ச�்வும் முடியும். 
�ா்டப்புதைகங்கள் சமாழி்யயும் 
ைகவல்க்ையும் கறறுதைருகின்னை. 
குழந்்ைகளி்டம் இயல்�ாகதவ 

இருக்கும் க்ரிதயட்டிவ தி்்னை, 
த ம லு ம்  ச ெ ழு ் ம ய ா க 
வ ை ர் தசை டு க் க த வ  ம ற ் 
புதைகங்க்ைப் �டிக்க சொல்கித்ாம்” 
எனறு ச�ாறு்மயாக விைக்குங்கள்.

சரி, இனி புத்தகம் வாசிகக 
வவப்ப்தறகான ஐடியாஸ் ்பககம் 
வருவவாம்....

எப்த�ாது �ார்தைாலும் டிவி 
�ார்ததுக்சகாண்த்ட இருப்�வர்களின 
கவனைத்ை  எ ப்�டித  தி்ெ 
திருப்�ோம்? பிள்்ைகள் டிவி 
�ார்ததுக் சகாண்டிருக்கும் த�ாது 
நீங்கள் அவர்கள் �ார்க்கும் இ்டததில் 
உட்கார்ந்து புதைகம் �டியுங்கள். 
அதுவும் பிள்்ைகளுக்கு ஏற் 
புதைகங்கைாகப் �டியுங்கள். இ்ை, 
ஒரு வாரம் சைா்டர்ந்து செயயுங்கள். 
ஒரு கட்்டததில் பிள்்ைகள் உங்கள் 
�க்கம் திரும்�, நீங்கள் புதைகம் �க்கம் 
திருப்பிவிடுங்கள்.

ஒரு வாரம் கழிததும் உங்கள் 
�க்கம் திரும்� வில்்ே என்ால்... 
கவ்ேதய தவண்்டாம். அதுக்கும் ஒரு 
வழி இருக்கி்து. நீங்கள் �டிக்கும் 
புதைகததில் ஓவியங்கள் இருக்கும். 
ச � ரு ம் � ா லு ம்  க று ப் பு  - 
சவள்்ையில்ைான இருக்கும். புதிைாக 
க்்ரயானஸ வாங்கி வந்து, அந்ை 
ஓவியங்களுக்கு வண்ணம் தீட்டுங்கள். 
நிச்ெயம் உ்டதனை பிள்்ைகள் 
ஒட்டிக்சகாள்வார்கள். இரண்டு 
நாட்கள் இப்�டிதய செல்ேட்டும். 
அடுதை நாள், இந்ை ஓவியததுக்கு 
வண்ணம் தீட்்ட க்ைக்குள் அல்ேது 
�ா்டலுக்குள் இருக்கும் க்ளூ உைவும் 
எனறு சொல்லுங்கள். வ்ரயும் 
ஆர்வததைாடு கண்டிப்�ாகக் 
க்ை்யப் �டிப்�ார்கள்.

பிள்்ைகள் வ்ரந்ை ஓவியங்க்ை 
சமா்�லில் த�ாட்த்டா எடுதது 
உங்கள் நண்�ர்களுக்கு அனுப்�ச் 
சொல்லுங்கள். அ்ைப் �ார்தது 
கி்்டக்கும் �ாராட்டுக்ை உங்கள் 
பிள்்ைகளி்டம் சைரிவியுங்கள். அது 
இனனும் �டிக்க ் வக்கவும், வ்ரய 
்வக்கவும் உைவும்.

புதைகம் �டிக்க எனறு குறிப்பிட்்ட 
தநரம் ஒதுக்குங்கள். பிள்்ைக்கு ஒரு 
புதைகத்ைக் சகாடுக்கும் முன, அ்ை 
நீங்கள் �டிததுவிடுங்கள். அதில் உள்ை 
த க ர க்்ட ர்  த � ா ே  த ை ா் ெ 

பிள்ளைகளுக்கு  
புத்தகத்்த நட்பாக்க...

ேமிழினி
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அப்�டிதைான ச�ங்களூரில் வசிக்கும் 
ராைா, ைன மகள் ரியாவின க்ைக்ை 
வீடிதயாவாக்கி யூ டியூப் தெனை்ே 
வி்ையாட்்டாகத சைா்டங்கினைார். 
இப்த�ாது வ்ர 180 வீடிதயாக்கள் 
த�ாட்டுவிட்்டார். 20 ஆயிரம் 
த�ருக்கும் தமல் வந்து �ார்ததுள்ைனைர். 
ரியா இனறு முக்கியமானை க்ை 
சொல்லியாக மாறிவிட்்டாள். https://
www.youtube.com/c/blackrathiStoryTeller-
Rea/videos  இந்ை இ்ணப்பில் நீங்கள் 
ரியாவின க்ைக்ைப் �ார்க்கோம்.

புதைகங்கள் �டிக்கச் சொல்லும் 
ச�றத்ார் இரண்டு விஷயங்க்ை 
எப்த�ாதும் க்்டபிடியுங்கள். 
முைோவது, உங்கள் பிள்்ைக்குப் 
பிடிக்கதவ பிடிக்காை புதைகத்ைத 
திணிக்காதீர்கள். மற் புதைகங்க்ை 
வாசிக்க வாசிக்க பிள்்ையாகதவ 
அந்ைப் புதைகத்ைத தைடி வரும். 
இரண்்டாவது, �டிதை புதைகங்கள் 
�றறி தகள்விகைாகக் தகட்காமல் 
உ்ரயாடுங்கள். இப்�டி இந்ைக் க்ை 
முடிந்ைது ெரிதய இல்்ே. தவறு 
மாதிரி முடிந்திருக்க தவண்டும்... 
என�து த�ாே உ்ரயாடுங்கள். 
ஒருத�ாதும் �ா்டப்புதைகம் �டிதை 
பி்கு தகட்கும் தகள்வி எனும் 
சைானி்ய உருவாக்கி வி்ட 
தவண்்டாம். அப்�டியானை எண்ணம் 
வ ந் து வி ட் ்ட ா ல் ,  க ் ை யி ன 
சுவாரஸயததிலிருந்து மனைம் விேகி 
மனைப்�ா்டம் என�ைாக மாறிவிடும். 
நாம் க்ை / �ா்டல் புதைகங்க்ைத 
ை ருவது   ‘ ஒ ரு  பு த ை க த்ை 
மகிழ்ச்சிதயாடு �டிக்கும் �ழக்கம்’ 
உ ரு வ ா க் கு வ ை ற தக !  அ து 
சகட்டுவி்டோம். கவனைம்.

ஊறறிக்சகாடுங்கள் அல்ேது 
பிரட்்்ட அந்ை உருவததிறகு 
நறுக்கிக்சகாடுங்கள். “எனனை இது 
புதுொக இருக்கி்தை” எனறு பிள்்ை 
தகட்்டால், அந்ைப் புதைகம் �றறியும் 
க்ையின ொரத்ையும் சொல்லுங்கள். 
உ்டதனை ஆர்வம் வந்து ஒட்டிக் 
சகாள்ளும்.

உங்கள் பிள்்ைகளுக்கு எனனை 
ெர்ப்்ரஸ சகாடுப்�ைாக இருந்ைாலும், 
நிச்ெயம் அதைாடு ஒரு புதைகம் 
சகாடுங்கள். ைவறியும்கூ்ட புதைகத்ை 
மட்டு த ம  ெ ர் ப் �் ரஸை ா க க் 
சகாடுக்காதீர்கள். பிள்்ைகள் 
சராம்�, சராம்� விரும்பும் / 
ஆ்ெப்�டும்  விஷயங்க தை 
ெர்ப்�்ரஸைாக இருக்கட்டும். இந்ைப் 
�ழக்கம் சைா்டரும் �ட்ெததில் ஒரு 
கட்்டததில் ெர்ப்�்ரஸ ச�ாருதைாடு 
எனனை புதைகம் எனறு எதிர் �ார்க்க 
ஆரம்பிப்�ார்கள். பிடிதை புதைகம் 
எனில், �டிக்கவும் செயவார்கள். 
உங்கள் பிள்்ை யாருக்தகனும் 
ெர்ப்�்ரஸ சகாடுக்க உங்கதைாடு 
தெர்ந்து திட்்டமிட்்டால், அதில் 
புதைகத்ையும் இ்ணதது விடுங்கள்.

பிள்்ையின வயதும், அவள் 
்கயாளும் சமாழியை்வயும் 
்வதது புதைகங்க்ைத தைர்வு 
ச ெ ய யு ங் க ள் .  மு டி ந் ை ா ல் , 
பிள்்ை்யயும் புதைகம் வாங்க 
அ்ழததுச் செல்லுங்கள். இந்ைப் 
�ழக்கம் நீடிக்கும் �ட்ெததில் 
குறிப்பிட்்ட �ணம் சகாடுதது 
பிள்்ைக்குப் பிடிதை புதைகத்ை 
ைாதனை தைர்வு செயய ் வக்கோம்.

உங்கள் வீட்டுக்கு புதிய ச�ாருள் 
வாங்குகிறீர்கள் எனில், அைறகு 
பிள்்ை �டிதை க்ையில் வரும் ஒரு 
தகரக்்டரின ச�ய்ரச் சூட்்டோம். 
உைாரணததிறகு, பிள்்ைக்காக 
அழகானை குட்டி தெர் வாங்குகிறீர்கள் 
எனில், அைறகு ’குட்டி இைவரென’ 
எனைப் ச�யர் ் வக்கோம். (சிறுவரகள் 
்படிகக வவண்டிய நல்்ல புத்தகம் 
குட்டி இளவரசன்). புதிய ச�யர் 
்வக்கும் ஆவலில் புதைகம் �டிக்கும் 
�ழக்கத்ைத சைா்டர்வார்கள்.

�டிதை புதைகம் �றறி பிள்்ையின 
கருததுக்ை த�ப்�ரில் எழுை 
்வக்கே ாம் .  த � ெ  ்வதது 
வீடிதயாவாக்கி யூ டியூப் தெனைல் 
சைா்டங்கி அதில் �திவிட்டு வரோம். 

பிள்ளைகள் வராம்ப 
வராம்ப விரும்பும் / 

ஆளெப்படும் விஷயஙகவை 
ெரப்பளரஸாக இருககட்டும். 
இநதப் பழககம் வதாைரும் 
பட்ெததில் ஒரு கட்ைததில் 
ெரப்பளரஸ் வபாருவைாடு 
என்ன புததகம் என்று 
பாரகக ஆரம்பிப்பாரகள்.
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 துளளித் திரிநே ்கயாலைம்
சேயாைர் - 2

்பயாப்பு

பசிக்்கறை பப்பயாளி மிலக ் ேக
்பயாப்பு

நமது �ாரம்�ரியமானை உணவு 
மு்்யில் கஞசி, கூழ் த�ான்்வயும், 
தொறறு்டன பி்ெந்துண்ண ரெம், 
தமார் அதிகமாக இ்டம் ச�றறிருந்ைனை. 
ெ்மயலுக்கு அதை்னை முக்கியததுவம் 
ைர ாை  அல்ேது ைருவைறகுச் 
ொததியமற் உற�ததி உணவுமு்்தய 
மிக நீண்்ட காேம் நீடிதைது. அைாவது 
விவொயம் சைா்டங்கிய காேம் 
சைாட்டு இனறுவ்ரக் கிட்்டதைட்்ட 
நானகாயிரம் வரு்டங்கள் சவப்� 
மண்்டேததிறகு ஏற் நீர்தை 
உணவுமு்்தய நம்மி்்டதய நீடிதது 
வந்ைது.

இ ன ்் ய  ம ா ற ் த தி ன 
பினனைணிக்குள் இப்த�ா்ைக்குப் 
த�ாக தவண்்டாம். ஆ்ேத சைாழில் 
உற�ததி மு்் �ரவோகி விட்்ட இந்ை 
நாற�ைாண்டுகளில் விவொயததில் 
இருந்து ச�ரும்�குதி மக்கள் 
அந்நியப்�ட்டு விட்த்டாம். நமது 

உணவுக் கோச்ொரததில் மிகப்ச�ரிய 
மாற்ம் ஏற�ட்டு விட்்டது. அததைாடு 
உ ்ட லு ் ழ ப் பி ல்  இ ரு ந் து ம் 
சவகுசைா்ேவிறகு விேகி வந்து 
விட்த்டாம்.  

இந்ைச் சூழலில் சகட்டியானை 
மாவுதைன்ம மிகுந்ை இட்லி, தைா்ெ, 
ெப்�ாததி, பூரி த�ான்வற்் 
கா்ேயிலும், மா்ேயிலும் எடுக்கி் 
ச�ாழுது உணவின வழியாக 
இ்ரப்்�யிலும், கு்டலிலும் அமிேத 
ைன்ம தைங்கத சைா்டங்குகி்து 
என�்ை நாம் உணர்வதில்்ே. 

அதுத�ாக இட்லி, தைா்ெ 
த�ான்வற்் உட்சகாண்்டதும் 
உ்டனைடியாக ரதைததில் தெரும் மாவுத 
ைன்மயானைது ரதை ஓட்்டததின 
தவகத்ைக் கு்்க்கி்து. உ்ழப்பு 
ொர்ந்ை உ்டலியக்கம் இருந்ைால் உ்டல் 
இயங்குகி் ச�ாழுது எழும் 
சவப்�தைால் மந்ைத ைன்ம அ்்டந்ை 
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ரதைம் இைகி இயல்பு நி்ே்ய 
அ்்டயும். 

�டிக்கி் காேததிலும், பினனைர் 
தவ்ேக்குச் செல்லும் த�ாதும் 
உ்டலியக்கம் இல்ோமல் மூ்ை 
உ்ழப்பு மட்டுதம அதிகமாக 
இருப்�ைால் மாவு உணவு வழியாக 
ஏற�ட்்ட மந்ைத ைன்மயால் 
ரதைத்ை ை்ேக்கு தமல்தநாக்கி உந்ை 
முடிவதில்்ே. அைனைால் ைான 
வகுப்பிதோ அலுவேகததிதோ 
கா்ேயில் செனறு உட்கார்ந்ைதும் 
ஒரு தூக்கம் த�ாட்்டால் நன்ாக 
இருக்கும் எனறு தைானறுகி்து. 

ரதைம் மந்ை நி்ே்ய அ்்டந்ைது 
த � ா ை ா ச ைனறு  � ர வே ானை 
நகரமயதைால் காறறும் உ்டல் 
நேததிறகு ஏற் வ்கயில் த�ாதிய 
அைவிறகுச் சுதைமாக இல்்ே. 
எனனைைான �சு்ம, மரம் வைர்ப்பு 
�றறிய விழிப்புணர்வு அதிகரிதது 
இருந்ைாலும் சைாழிற ச�ருக்கமும், 
வாகனைப் த�ாக்குவரததுகளும் ச�ருகி 
விட்்டைால் காறறில் மாசு அதிகரிதது 
விட்்டது. 

உயிர் வளி எனறு சொல்ேக் கூடிய 
ஆக்ஸிஜன ைான உ்டலின இயக்கத 
திறகு முக்கிய ஆைாரமாக இருக்கி்து. 

ஆ க் ஸி ஜ ன  எ த ை ் னை 
முக்கியததுவம் வாயந்ைது என�்ை 
அறிய எடுததுக்காட்டு ஒன்்ப் 
�ார்க்கோம். முட்்்ட விைக்கு என் 
சிம்னி விைக்கி்னை நீ ங் கள் 
�ார்ததிருக்கக் கூடும். அந்ை விைக்கின 
திரி்ய மூடிய�டி முட்்்ட வடிவக் 
கண்ணாடிச் சிமிழ் ஒனறு இருக்கும். 
இந்ைக் கண்ணாடிச் சிமிழ் திரியில் 
�றறி எரியும் ஒளி்ய அ்ணய 
வி்டாமல் �ாதுகாக்கி்து. அைாவது 
காறறு தவகமாக அடிதது சு்ட்ர 
அ்ணதது வி்டாமல் �ாதுகாக்கி்து. 
அதை தநரததில் திரி்யயும் , 
கண்ணாடிச் சிமி்ழயும் ைாங்கிப் 
பிடிக்கும் வட்்ட வடிவத ைாங்கியின 
கீழ் காறறுப் புகும்�டியானை 
ஓட்்்டகள் இருக்கும் .  இந்ை 
ஓட்்்டகள் வழியாகக் காறறிலிருந்து 
ஆக்ஸிஜ்னைப் ச�றறுத ைான சு்டர் 
ஒளி்யத ைருகி்து. அந்ை ஓட்்்டகள் 
இல்்ேசயன்ால் திரி எரியாது.

ெரி, சிம்னி விைக்கு இனறு 
அ ரி ை ா கி  வி ட் ்ட ை ா ல்  ஒ ரு 

சமழுகுவர்ததி்ய எடுததுக் 
சகாள்தவாம். சமழுகுத ைண்டு 
அைவிறகு ஒரு கண்ணாடிக் குழா்ய 
எடுதது எரியும் சமழுகுவர்ததியின 
மீது இறுக்கமாகச் சொறுகி விடுதவாம். 
இப்த�ாது நீைமானை கம்பியின 
மு்னையில் எரியும் �ஞசி்னைக் 
சகாண்டு சமழுகு திரி்யப் �ற் 
்வக்கித்ாம். திரி எரியுமா..? எரியாது. 
ஏன?

எரிவைறகுத தை்வயானை 
எரிச�ாருைானை சமழுகு இருக்கி்து. 
சு்ட்ர நி்ேததிருக்கச் செயயும் திரி 
இருக்கி்து. இருந்தும் ஏன கண்ணாடிக் 
குழலுக்குள் உள்ை திரி எரிவதில்்ே. 
ஏசனைன்ால் அங்தக காறறுப் புகும் 
வழி கண்ணாடிக் குழ்ேக் சகாண்டு 
அ்்டக்கப்�ட்டு விட்்டது. 

அதுத�ாேத ைான நம்மு்்டய 
உ்டலில் த�ாதுமானை உயிர் ஆற்ல் 
இருந்ைாலும், உயிர் ஆற்லு்டன 
இயங்குவைறகுரிய எரிச�ாருைானை 
உண்வ நாம் உட்சகாண்டிருந்ைாலும் 
ஆற்்ே உ்டசேங்கும் குறிப்�ாக 
மூ்ைப் �குதிக்கு ரதைத்ை எடுததுச் 
செல்லும் உயிர்வளி எனைப்�டும் 
ஆக்ஸிஜனில் �ற்ாக் கு்் இருந்ைால் 
மூ்ையில் தொர்வு ஏற�டும்.  

இதை்கய தநரங்களில் உ்ட்ே 
இயங்கச்  செயயும் விைமாக 
அங்குமிங்கும் �ததுப் �தி்னைந்து 
நிமி்டங்கள் உேவி விட்டு வந்ைால் 
ரதைததின மந்ைத ைன்ம இைகி 
ரதைம் வி்ரந்து ஓ்டத சைா்டங்கும். 
பு்க் காற்்ச் சுவாசிப்�ைன மூேமாக 
ஆக்ஸிஜ்னையும் உ்டல் ஈர்ததுக் 
சகாள்ளும் .  எனைதவ மூ்ை 
சுறுசுறுப்�ானை இயக்கம் ச�றும். 

காறறில் இருந்து மாசு�ாட்டி்னை 
நீக்கி காறறில் ஆக்ஸிஜன கூறி்னை 
அதிகரிக்கச் செயவது ஒரு ச�ரும் 
முயறசி ஆகும். அை்னைச் ெமூக 
இயக்கங்களும், அரொங்கங்களும் 
கூட்்டாக இ்ணந்து செயைால் 
மட்டுதம செயய முடியும். 

ஆனைால், உணவில் வழியாக 
ர த ை த தி ல்  ம ந் ை த  ை ன ்ம 
அதிகரிப்�்ை குடும்�ததினைரும் ைனி 
மனிைர்களும் முயனறு ைடுக்க முடியும். 
ஆம் மாவுத ைன்ம இல்ோை அல்ேது 
கு்்ந்ைைவு இருக்கக் கூடிய உண்வ 
எடுததுக் சகாள்வதை சி்ந்ை 
ந்டவடிக்்க ஆகும். 

உைலில் வபாதுமான உயிர 
ஆற்ைல் இருநதாலும், உயிர 

ஆற்ைலுைன் 
இயஙகுெதற்குரிய 

எரிவபாருைான உணளெ 
நாம் உட்வகாண்டிருநதாலும் 
ஆற்ைளை உைவைஙகும் 
குறிப்பாக மூளைப் 
பகுதிககு ரதததளத 

எடுததுச் வெல்லும் உயிரெளி 
எனப்படும் ஆகஸிேனில் 
பற்ைாக குளை இருநதால் 
மூளையில் வொரவு ஏற்படும்.



இ்ைதைான துவக்கததிதேதய 
நீர்தை உணவு எனறு சொனதனைாம். 
நீர்தை உணவுவ்கக்ை எப்�டிச் 
ெ்மப்�து எனறு �ார்க்கு முன 
சைா்டரின க்டந்ை �குதியில் 
�ார்தை்ைப் த�ான் இனசனைாரு 
எளிய �ானை வ்க்யப் �ார்தது 
விடுதவாம். 

ஒரு மூடித தைங்கா்ய 200 மில்லி 
நீர் விட்டு மிக்ஸியில் அ்ரதது  
சகட்டியானை �ாோக எடுததுக் 
சகாள்ை தவண்டும். சுமார் 200 கிராம்  
அைவுள்ை �ப்�ாளித துண்்்ட 
தைால் நீக்கி எடுததுக் சகாள்ைவும். 
�ப்�ாளி்யத துண்டுகைாக அரிந்து 
த�ாட்டு தைங்காயப் �ாலி்னை 
அைனு்டன தெர்தது, இரண்டு 
தைக்கரண்டி நாட்டுச் ெக்க்ர 
த�ாட்டு சிே நிமி்டங்கள் ஓ்ட வி்டவும். 
விரும்பினைால் அைனு்டன இரண்டு 
மூனறு ஏேக்காயக்ைப் ச�ாடிததுப் 
த�ா்டோம். �ததை நிமி்டங்களில் 
ையாரிக்க முடிகி் இந்ைப் �ழக் கூழ் 
குடிக்க சு்வயாகவும், மனைமாகவும் 
இருக்கும்.

தமறசொனனை �ப்�ாளி மில்க் 
தஷக் சு்வயாகவும், மணமாகவும் 
இருப்�தைாடு நன்ாகப் �சி ைாங்கக் 
கூடியைாகவும் இருக்கும். அதது்டன 
உ்டல் ஆதராக்கியததிறகு மிகவும் 
ஏற்து. ரதைச் சிவப்�ணுக்க்ை 
ச�ருமைவு உற�ததி செயயும். 
தைாலுக்கு ஈரப் �ைத்ை அளிக்கும். 
மூ ் ை ் ய ச்  சு று சு று ப் � ா க 

்வததிருக்கும். 

இைம் ச�ண்களுக்கு மாைாந்திர 
உதிரப்த�ாக்கு ைறகாேததில் சீராக 
இருப்�தில்்ே. இந்ைப் �ப்�ாளி 
மில்க் தஷக் அருந்துவைால் ஆரம்� 
நி்ேயில் உதிரப் த�ாக்கி்னை 
அதிகரிக்கும் என�து உண்்மதய. 
அைனைால் ஏற�டும் இ்்டயூறுக்ைத 
ைான �ார்க்கித்ாதம ைவிர அது 

ரதைததின சிவப்�ணுக்க்ை 
அதிகப்�டுததுவ்ையும், ரதைத்ைத 
தூய்மப்�டுததுவ்ையும் கணக்கில் 
எடுததுக் சகாள்வதில்்ே. 

உதிரப்த�ாக்கு சீர்சகடுவைறகானை 
காரணம் உ்டலில் த�ாதியைவு ரதைம் 
இல்்ே. அல்ேது சகட்டிப்�ட்டி 
ருக்கி்து. அைனைால் உதிரம் இைகி 
சவளிதய் முடிவதில்்ே. இைறகாக 
மருந்து மாததி்ரக்ை எடுப்�து 
முழு்மயானை தீர்வாக இருக்காது.   
ைறகாலிகத தீர்வாக மட்டுதம 
இருக்கும். 

எந்ை உ்டற சைால்்ேகளுக்கும் 
ைறகாலிகத தீர்்வத தைடுவது 
நிரந்ைரத தீர்வி்னைத ைள்ளிப் 
த�ாடுவைாகவும் பிறகாேததில் 
அதிகரிக்கச் செயவைாகவும் மட்டுதம 
இருக்கும். இங்கு �ரிந்து்ரதை மில்க் 
தஷக் ஆரம்� நி்ேயில் மாைாந்திர 
உதிரப் த�ாக்கி்னை உயர்ததுவது 
த�ாேத தைானறினைாலும் நிரந்ைரத 
தீர்வுக்கு வழி வகுக்கும். 

இந்ைப் �ப்�ாளி மில்க் தஷக்கி்னை 
ெர்க்க்ரயும், ஏேக்காயும் தெர்க்காமல் 
அ ் ர த ை ா ல்  அ ழ கூ ட் டு ம் 
ச�ாருைாகவும் �ாவிக்கோம். ஆம்.

சிேருக்கு (ஆண், ச�ண்) ை்ேமுடி 
வலு இழந்தும், நுனிப் �குதி உ்்டந்தும் 
காணப்�டும். சிேருக்குத தைால் 
வ்ண்டு காணப்�டும். அதை்கய 
ைன்ம சகாண்்டவர்கள் தமல் 
ெருமததிறகு அல்ேது ை்ே முடிக்கு 
நமது (ஏேக்காய, ெர்க்க்ர தெர்க்காை) 
�ப்�ாளிக் கூழி்னைச் சீராகத ை்டவி 
அ்ரமணி தநரம் கழிதது நன்ாகத 
தையததுக் குளிதைால் �ாதரூ்ம 
விட்டு சவளிதய வரும்த�ாதை 
புதிைாகப் பி்ந்து வந்ை்ைப் த�ான் 
புததுணர்ச்சி்ய அ்்டயோம். 

இந்ை மில்க் தஷக்கில் �ப்�ாளிக்குப் 
�திோக மாதுைம் �ழத்ைப் த�ாட்டு 
அ்ரததுக் குடிக்கோம். ஆனைால் 
மாதுைம் �ழத்ைத தையததுக் 
குளிக்கப் �யன�டுதைக் கூ்டாது. 

ச ெ ய ற ்க ய ா னை  அ ழ கு 
ொைனைங்களும் ெரி, ெதது உணவுப் 
ச�ாருட்களும் ெரி உ்டலுக்கு இயற்க 
யானை ஆற்்ே வழங்குவதில்்ே 
என�தைாடு உ்டலுக்கு மிகவும் தீங்கு 
வி்ைவிப்�ைாகவும் இருக்கும். 

(ககாடி ்படரும்)

இநத மில்க 
வஷககில் 

பப்பாளிககுப் 
பதிைாக மாதுைம் 
பழதளதப் வபாட்டு 

அளரததுக 
குடிககைாம். ஆனால் 
மாதுைம் பழதளதத 
வதயததுக குளிககப் 

பயன்படுததக 
கூைாது. 

22  நவம்பர், 2020



 ஒரு ச�ண் நி்்ய செடிக்ை 
நட்டு மிகுந்ை அக்க்்யு்டன 
வைர்தைாள். அங்தக எல்ோவிை 
பூக்களும் மேர்ந்திருந்ைனை. வீடுக்ை 
அேங்கரிப்�ைறகாக அப்பூக்கள் 
வாங்க நி்்ய த�ர் அங்தக 
வந்ைார்கள்.

 ஒரு நாள் ஒரு சினனைஞசிறுமி  
வந்ைாள். அவள் ஒரு கார்டினியா 
பூ்வக்  தகட்்டாள். உ்டதனை கிைம்பி 
அப்ச�ண் பூ �றிக்க  ைனைது 
தைாட்்டததிறகு சென்ாள்.  அங்தக 
ஒரு செடியில் விரல் வடிவததில் 
உள்ை ஒரு பூ மேர்ந்து இருப்�்ை 
அவள் �ார்தைாள்.  பூவி்டம் இருந்து 
சமல்லிய வார்த்ைகள் வந்ைனை "ையவு 
செயது என்னை சைா்டாதை".

 அந்ைப் ச�ண் �யந்து ஓடினைாள்.

 அதிக தநரம் ஆகி இருக்கவில்்ே; 
மறச்ாரு ஆள்  பூவிறகாக  வந்ைான. 
இந்ை மு்் அச்செடியில் ஒரு முகம் 
மேர்ந்திருந்ைது. மீண்டும் ஓடித 
ைப்பிதைாள்.  அவள் அண்்்ட  
வாசிகளி்டம் சொனனைாள்.  அந்ை 
செடியில் சமல்ே வைர்ந்து 
சகாண்டிருப்�து ஒரு மனிைன. 
மூன்ாவது மு்் அங்கு சென்த�ாது 
அந்ை மனிைனின மார்புவ்ர 
அவைால் �ார்க்க முடிந்ைது. 
அனறிரவில் அவளுக்கு ஒரு கனைவு 
வந்ைது. செடியில் சமாட்்டவிழ்ந்து  
ம ே ர் ந் து  ச க ா ண் டி ரு ப் � து 
க்டவுள்ைான எனறு கனைவு அவளி்டம் 
உணர்ததியது. அவள் உ்டதனை ைன 
கணவ்னை எழுப்பினைாள்.  நான 
இப்த�ாது ஒரு கனைவு கண்த்டன. 
க்டவுள் பூவாக மேர்ந்து பூமிக்கு 
வருகி்ார்.

கணவன மிகவும் தகா�ம் 
சகாண்்டான. ஓத�ா க்டவுைா 
வருகி்ார்? என்னை �ழிவாங்க 
�்ழய எதிரிகளில் யாதரா ஒருவன 
என்னையும் உன்னையும் தைடி 
வருகி்ான எனறு நான நி்னைததைன" 
என்ான.

“நான சொல்வ்ைக் தகளுங்கள்’' 
அந்ைப் ச�ண் சொனனைாள். “நான 
நி்னைப்�தை உண்்மயாக இருந்ைால் 
க்டவுள் உண்்மயாகதவ நம்மி்டம் 

வருகி்ார் என்ால் நீங்கள் அவ்ர 
இப்த�ாது இது ஓர் எதிரிதயா எனை 
மனைைைவில் எண்ணினைாலும் அது ஒரு 
ச�ரிய �ாவம் ஆகிவிடும். ெக 
மனிைர்க்ை எதிரிகள் எனைவும் 
நண்�ர்கள் எனைவும் பிரிதது �ார்ப்�தைா 
இனனும் ச�ரிய �ாவம்.”

 அப்த�ாது நானகாவைாக ஒருவன 
பூ வாங்கிச் செல்ே வந்ைான. அவள் 
மீண்டும் தைாட்்டததிறகுச் சென்ாள். 
அந்ை செடியில் பூவும் இல்்ே யாரும் 
இல்்ே. அறபுைமானை நறுமணம் 

 ஒரு லைத்தீன  
அசமரிக்க நயா்ையாடி ்கடே

மட்டுதம  மீந்திருந்ைது. க்டவுதைா 
முழுக்க மேர்ந்தும் கனிந்தும் ை்ர 
இ்ங்கி வந்து விட்டிருந்ைார் . 
வந்தி்ங்கிய சநாடியிலிருந்து கண் 
காணாைவாறு ம்்ந்து மனிைர்கள் 
எல்தோரிலும் மேர்ந்து விட்்டார்.

இதைா மரம்,  செடி, சகாடி, 
பி ர � ஞ ெ த தி ல்  ஊ ர் வ னை , 
� ் ப் �னைசவனை  ய ா வ ற றின 
இையததிலும் இ்டம்பிடிதது விட்்டார்.

கெடவுள் 
பூமியில் 
மலர்தைல்
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மருததுவப் �டிப்பிறகு நீட் 
எனும் ைகுதிகாண் தைர்வு மு்்்ய 
அறிவிதை 2017-ஆம் ஆண்டு முைதே 
ை மி ழ க ம்  அ ை ற கு  எ தி ர ா க 
சகாந்ைளிதது வருகின்து. அரசியல் 
ஆ ர் � ாட்்டங்  கள் ,  ம க் க ள் 
த� ா ர ாட்்டங்கள் ,  நீ திமன் 
வழக்குகள் எனை �ல்தவறு வழிகளில் 
நீட் தைர்வுக்கு எதிரானை குரல்கள் 
இங்கு வலுதை வண்ணதம உள்ைனை. 
அடுதை ஆண்டு ைமிழகததிறகு 
ச�ாதுத தைர்ைல் வரவிருக்கும் 
நி்ேயில், நாங்கள் ஆட்சிக்கு 
வந்ைால் நீட் தைர்்வ நீக்கி 
விடு தவ ா ம்  எனறு  தி .மு . க . 
அறிவிததுள்ைது. ஆனைால் மறுபு்ம் 
உச்ெ நீதிமன்தமா நீட் தைர்வுக்கு 
ஆை ர வ ா க த ை ான  உள்ைது . 
இந்தியாவில் உள்ை �ே மாநிேங்கள் 
இந்ைத தைர்்வ எதிர்க்காை 
நி்ேயில், ைமிழகம் ஏன இ்ைத 

சைா்டர்ந்து எதிர்தது வருகின்து? 
உண்்மயில் நீட் எனும் இந்ைத 
தைர்வின அடிப்�்்ட எனனை? இந்ை 
தைர்வு தை்வ ைானைா? த�ான் 
தகள்விகளுக்கு �தில் காண 
தவண்டியுள்ைது.

மருததுவக் கல்வி என�து மிகவும் 
ச�ாறுப்பு வாயந்ை ஒரு கல்வி. 
இ்ைப் �யிலும் மாணவர்களின 
ைரமானைது உறுதிப்�டுதைப்�்ட 
தவண்டும். இைனைால், நாடு முழுவதும் 
எல்ோ மாணவர்களுக்கும் ஒதர 
மாதிரியானை தைர்்வ ந்டததி இதில் 
சவறறி ச�று�வர்களுக்கு மருததுவ 
கல்லூரிகளில் �யிே அனுமதி 
சகாடுக்கோம் என�து இந்ை தைர்வு 
மு்்்ய சகாண்டுவந்ை மததிய 
அரசின வாைம்.

ைறத�ாது ஆட்சியில் இருக்கும் 
�ாரதிய ஜனைைா கட்சியின ஒதர நாடு 
ஒதர விதி எனனும் சகாள்்கயின 

சவளிப்�ாடுைான இது. 

ஏறகனைதவ மருததுவக் கல்வி 
குறிதது ஏராைமானை புகார்கள் 
உண்டு. �ணம் இருந்ைால் த�ாதும், 
யார் தவண்டுமானைாலும் மருததுவக் 
கல்லூரியில் �டிக்கோம் என�து 
அவறறில் ஒனறு. ப்ைஸ டூ தைர்வில் 
�ாஸ செயதிருந்ைால் த�ாதும் �ணம் 
இருந்ைால் மருததுவக் கல்லூரியில் 
தெர்ந்து �டிக்கோம் என்ால், 
தி ் ் ம ய ா னை  ை கு தி ய ா னை 
ம ா ண வ ர் க ளி ன  வ ா ய ப் பு 
மறுக்கப்�டுகின்தை என் வாைம் 
எழுந்ைது. நீட் த�ான் ஒரு தைர்வு 
இருந்ைால் ைகுதியானை மாணவர்கள் 
மட்டுதம மருததுவப் �டிப்பில் 
தெரமுடியும் எனும் நி்ே உருவாகும் 
எனறு சொல்ேப்�ட்்டது. இது 
உண்்மைானைா? அப்�டிசயன்ால், 
இந்ை நல்ே தைர்வு மு்்்ய நாம் 
ஏன எதிர்க்க தவண்டும்? எனகி் 

நீட் ததைர்வு ததை்வயா?
சு்ரஷ் பயால
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தகள்வி எழுகின்து. அைறகு நாம் 
சிே விவரங்க்ைப் �ார்க்க 
தவண்டியுள்ைது. 

முனபு மருததுவப் �டிப்பில் தெர 
+2 மதிப்ச�ண் மட்டுதம கணக்கில் 
எடுததுக் சகாள்ைப்�ட்்டது . 
(இப்ச�ாழுதும் ச�ாறியியல் 
கல்லூரியில் தெர்வைறகு இந்ை 
ந்்டமு்்ைான பின�ற்ப்�டுகி்து) 
இதுத�ால் அதிக மதிப்ச�ண்கள் 
ச � ற ் வ ர் க ள்  ம ரு த து வ க் 
கல்லூரிகளில் கவுனெலிங் மு்்யில் 
தெர்ததுக் சகாள்ைப்�ட்்டனைர். 
ஆனைால் நீட் மு்் அறிமுகப்�டுதைப் 
�ட்்டைால், மாணவர்கள் அந்ைத 
தைர்்வயும் எழுை தவண்டியுள்ைது. 
+2 தைர்வில் மிக அதிகமானை 
மதிப்ச�ண்கள் எடுததிருந்ைாலும், 
நீட் தைர்வில் சவறறிய்்டயா 
விட்்ட ால் ,  அவ ர் களு்்டய 
மருததுவப் �டிப்பிறகு முறறுப் 
புள்ளி ் வக்கப்�ட்்டது. 

ைமிழகத்ைச் தெர்ந்ை அனிைா 
+2 வில் 1 1 7 6  மதிப்ச�ண்கள் 
ச�றறிருந்ைார். நீட் தைர்வில் மிகக் 
கு் ்வ ானை  ம தி ப் ச�ண்கள் 
ச�ற்ைால் ைனைது மருததுவப் �டிப்பு 

வாயப்்� இழந்ைார். இைனைால், 
மனைமு்்டந்ை மாணவி ைறசகா்ே 
செயதுசகாண்்டார். அந்ை 2017 
சைா்டங்கி இந்ை ஆண்டு செப்்டம்�ர் 
வ்ர �ே மாணவ மாணவிகள் நீட் 
தைர்வு காரணமாக ைறசகா்ே 
மு டி ் வ  எ ட் டி யு ள் ை னை ர் . 
ைமிழகததில் நீட் தைர்வு எதிர்ப்பின 
த வ க த து க் கு ,  அ னி ை ா வி ன 
ைறசகா்ே மரணம் ஒரு முக்கியக் 
காரணமாக உள்ைது. 

அனிைாவின மரணம் நிகழ்ந்ை 
ஆண்டு, ைமிழகததில் நீட் தைர்வு 
அறிமுகம் செயயப்�ட்்ட ஆண்டு. 
அந்ை ஆண்டு ைமிழகததில் இருந்து 
நீட் தைர்வுக்கு தைர்வானைவர்களின 
எண்ணிக்்க கு்்வு. ஆனைால் 
அ ் ை த  ச ை ா ்ட ர் ந் து , 
இ ப் த� ா ச ை ல் ே ா ம்  ை மி ழ க 
மாணவர்களின நீட் தைர்ச்சி விகிைம் 
அதிகரிதை வண்ணமாகதவ உள்ைது. 
இந்ை எண்ணிக்்க இனனும் 
அதிகரிக்கதவ செயயும். ஆனைால் நீட் 
தைர்வுமு்் எழுப்பும் இனனும் சிே 
அடிப்�்்டயானை தகள்விகள் 
உள்ைனை. 

முைோவைாக, ஒரு மாநிேததின 
க ல் வி  எ ன � து  அ ந் ை ந் ை 
மாநிேங்கைால் தீர்மானிக்கப்�்ட 
தவண்டும். இந்தியா த�ான் 
�ல்தவறு கோச்ொரங்கள், சமாழி, 
ஏற்த ைாழ்வுகள் சகாண்்ட நாட்டில் 
ஒரு நாடு ஒரு �ா்டத திட்்டம் 
த�ான் தகாஷங்கள் உண்்மயானை 
�ே்னைக் சகாடுக்காது. இந்திய 
அரசியே்மப்புச் ெட்்டப்�டி கல்வி 
எ ன � து  ம ா நி ே ங் க ளி ன 
உரி்மயாகதைான இருந்து வந்ைது. 

முதைாெதாக, ஒரு மாநிைததின் 
கல்வி என்பது அநதநத 

மாநிைஙகைால் தீரமானிககப்பை 
வெண்டும். இநதியா வபான்ை 
பல்வெறு கைாச்ொரஙகள், 
வமாழி, ஏற்ைத தாழ்வுகள் 

வகாண்ை நாட்டில், ̀ஒரு நாடு 
ஒரு பாைத திட்ைம்’ வபான்ை 
வகாஷஙகள் உண்ளமயான 
பைளனக வகாடுககாது.
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அவெர நி்ே பிரக்டனைததிறகுப் 
பின இந்திரா காந்தி அ்ை மததிய, 
ம ா நி ே  ச � ா து ப்  பி ரிவு க் கு 
மாறறினைார். இப்த�ாது ஆளும் 
�ா.ஜ.க. அரசு, மததிய அரசு மட்டுதம 
முடிசவடுக்கும் வ்கயில், �ல்தவறு 
மாற்ங்க்ை ஏற�டுததி வருகின்து. 
இது மாநிே அரசுகளின உரி்ம்யப் 
�றிக்கும் ஒரு செயல். 

இரண்்டாவைாக, நீட் தைர்வில், 
தகட்கப்�டும் தகள்விகள், மததிய 
அரசின சி.பி.எஸ.சி. (CBSC) �ா்டத 
திட்்டததிலிருந்து தகட்கப்�டுகின்து. 
இைறகானை �ா்டங்கள் மததிய 
அரசின என.சி.இ.ஆர்.டி. (N C E R T) 
புதைகங்களின அடிப்�்்டயாகக் 
ச க ாண்்டது .  ை மி ழ க த்ை ப் 
ச�ாறுதைவ்ர, மிக அண்்மக் 
காேம் வ்ர, இதை்கய கல்வி 
என�து, ச�ரும்�ாலும் நகரங்க்ைச் 
ொர்ந்தை உள்ைது. அதிலும் அதிக 
வெதி வாயப்புள்ைவர்கள் �யிலும் 
� ள் ளி க ளி ல்  ம ட் டு த ம 
செயல்�டுதைப்�ட்டு வருகி்து. 
இைனைால், மாநிே �ா்டததிட்்டததின 
கீழ் �யிலும் ேட்ெக்கணக்கானை 
கிராமப்பு் மாணவர்களுக்கு நீட் 
தைர்வு மு்் மிகவும் அந்நியமானை 
ஒன்ாகவும் கடினைமானை ஒன்ாகவும் 
உள்ைது. 

மூன்ாவைாக, இந்ை சூழல், 
மாணவர்களுக்கு தவறுவிைமானை 
புதிய சநருக்கடி்ய சகாடுக்கத 
துவங்கியுள்ைது. அதுைான, நீட் 
த க ா ச் சி ங்  எனை ப் � டு ம்  நீ ட் 
தைர்வுக்காக ையாரிக்கும் ைனியார் 
நிறுவனைங்களின �்்டசயடுப்பு. 
இனறு மிகவும் பினைங்கிய கிராமப் 
பு்ங்கள் ைவிர்தது, ச�ரும்�ாோனை 
அறிவியல் �யிலும் +2 மாணவர்கள் 
கூ்டதவ இந்ை நீட் தகாச்சிங் 
வ கு ப் பு க ளி லு ம்  த ெ ர் ந் து 
� யி ல் கி ன ் னை ர் .  மு ன னை ணி 
நிறுவனைங்கைானை ஆகாஷ், ஸமார்ட் 
த�ான்்வ சுமார் 2 ேட்ெம் ரூ�ாய 
வ்ர தகாச்சிங் வகுப்புகளுக்காக 
மாணவர்களி்டம் க்ந்து விடுகின்னை. 
�ே நிறுவனைங்கள், �ள்ளிகதைாடு 
உ்டன�டிக்்க த�ாட்டுக்சகாண்டு 
�ள்ளி தநரம் முடிந்ைவு்டன , 
�ள்ளியிதேதய மாணவர்களுக்கு 
நீட் வகுப்புக்ை எடுக்கத துவங்கி 
யுள்ைனை. இைறகானை கட்்டணத்ை 
�ள்ளிகதை (ைங்களுக்கு சகாஞெம் 
கமிஷன சைா்க எடுததுக்சகாண்டு) 

மாணவர்களி்டமிருந்து வசூலிததுக் 
சகாடுதது விடுகின்னை. 

முனபு + 2  மதிப்ச�ண்கள் 
அடிப்�்்டயில் மாணவர்கள் 
தைர்ந்சைடுக்கப்�ட்்டத�ாது, அதிக 
மதிப்ச�ண்க்ைப் ச�றுவைறகாக, 
ம ா ண வ ர் க ் ை  ை ய ா ர் 
செயவைறசகனை �ே �ள்ளிகள் 
இயங்கினை. நாமக்கல் மாவட்்டம் 
சுறறு வட்்டாரங்களில் இைறகானை 
பிரததயக �ள்ளிகள் உ்்வி்ட 
வெதியு்டன இயங்கினை, அதிக 
கட்்டணம் வசூலிததுக் சகாண்டு. 
இனறு நீட் வந்ைபின, நீட் தகாச்சிங் 
என�து மிகவும் �ரவோக்கப்�ட்டு 
விட்்டது. தகாவிட் 19 சைாறறுக் 
காேததிறகுப் பின ஆன்ேன 
த க ா ச் சி ங்  எ ன � து ம் 
ந்்டச�றுகின்னை.

நானகாவைாக, இம்மாதிரியானை 
�ள்ளிப் �டிப்புக்கு சவளிதய 
ந்டதைப்�டும் தைர்வுகளுக்கு 
ச க ா டு க் க ப் � டு ம் 
முக்கியததுவமானைது, �ள்ளிப் 
�டிப்பின ைன்ம்யதய �ாழாக்கி 
வி டு கி ன ் து .  அ ் னை த து த 
து்்களிலும் மாணவர்களின 

அறி்வ வைர்ப்�துைான �ள்ளிக் 
கல்வியின அடிப்�்்டயானை 
தநாக்கம். ஆனைால் க்ேப் பிரிவு 
�டிப்புக்ைவி்ட ,  அறிவியல் 
�டிப்புைான உயர்ந்ை்வ எனை 
இ ரு க் கு ம்  ம ா ் ய  ஊ தி ப் 
ச�ரிைாக்கப்�டுவது்டன நீட் 
தைர்வில் சவறறி ச�றுவதை ேட்சியம் 
எனனும் மனை நி்ேயில் பி் து்்ப் 
�ள்ளிப் �ா்டங்கள் அ்னைததும் 
ஓரம் கட்்டப்�டுகின்னை. இது, 
எதிர்காேததில் இந்தியாவில் 
நீ ண் ்ட க ா ே  � ா தி ப் பு க ் ை 
ஏற�டுததும் .  ஏறகனைதவ ஒரு 
ை்ேமு்்்ய எனஜினியரிங் 
தமாகததிறகு �லி சகாடுததைாம். �ே 
ேட்ெம் சகாடுதது ச�ாறியியல் 
கல்லூரியில் தெர்ந்ை �ே ேட்ெம் 
மாணவர்களில் ச�ரும்�ான்ம 
தயார் வாயதை தவ்ேக்ை செயது 
சகாண்டிருக்கின்னைர். க்ேப் 
� டி ப் பு க ள்  ை ா ழ் வ ா க 
நி்னைக்கப்�டுவைால் அது ொர்ந்ை 
�ல்தவறு து்்களில் நிபுணததுவம் 
உள்ைவர்க்ை காண்�ைரிைாகும்.  

இ ங் தக  த வ று சி ே 
விஷயங்க்ையும் நாம் �ார்க்க 
தவண்டியுள்ைது. இனறு இவவாறு 

மருத்துைம் பயிலை விரும்பும் மயாணைர்்களின ்கைனத்திறகு: 
மருததுவப ்படிபபு என்்பது முன்பு க்பால இல்னல. ஜவறும M.B.,B.S. மட்டுகம 

சரியாை கவனல வாய்பன்பயும வருமாைதனதயும வழஙகுவதில்னல. M.B.,B.S. 
முடிதது M.D. அல்லது M.S. அது முடிதது சூப்பர் ஸ்ஜ்பஷாலிடி எை ஒரு ்படிபபு 
இனவ எல்லாம கதனவப்படுகிைது. இவறனைப ்படிதது முடிக்ே சுமார் 10 
ஆண்டுேள் ஆகிவிடுகின்ைை. அரசு ேல்லூரிேளில் மட்டுகம இவறனைப ்படிக்ே 
கவண்டுஜமனில் இ்டப ்பறைாக்குனை ோரணமாே இன்னும அதிே ோலம எடுக்கும. 
தனியார் ேல்லூரிேள் எனில் அதிே அ்ளவில் ஜ்பாருட்ஜசலவு ஏற்படும. இநத ோல 
அ்ளவு ்படிபபிறோை மை நினலமறறும வசதி வாய்பபுேள் மறறும ஜ்பாரு்ளாதார 
சூழ்நினல இவறறின் அடிப்பன்டயிகலகய மாணவர்ேள் தஙேள் மருததுவ ்படிபன்ப 
திட்்டமி்ட கவண்டும. கமலும இரவு ்பேல் ்பாராமல் உனழக்கும மை நினலயும 
மக்ேளுக்கு உதவும மைமும உள்்ளதா என்று ்பார்க்ே கவண்டும. 

ஜ்பறகைார்ேள் மறறும சமூே அழுததததின் ோரணமாே இல்லாமல் உஙேளுக்கு 
அப்படிபபில் முழுனமயாை ஈடு்பாடு இருக்கிைதா என்்பனதயும உறுதிப்படுததிக் 
ஜோள்ளுஙேள். வ்ளர்வதறகும முன்கைறுவதறகும எல்லா துனைேளிலும 
வாய்பபிருக்கிைது என்்பனத மைநதுவி்ட கவண்்டாம. வாழ்வதறகு ்படிபபு உதவ 
கவண்டும, சாவதறகு அது ஒருக்பாதும ோரணமாகிவி்டக் கூ்டாது. கதால்வி 
வாழ்வின் அஙேம. அது எநத வடிவிலும வரலாம. நம கதால்விக்கு சமூேம 
ோரணமாே இருக்கும க்பாது அநத அநீதினய எதிர்க்ே  கவண்டும, சீர்கேட்ன்ட 
எதிர்ோலததில் சரி ஜசய்ய கவண்டும என்ை முனைபபு வர கவண்டுகம தவிர 
ஒரு க்பாதும தறஜோனல எனும குறைததிறகு உஙேன்ள அது தள்ளிவி்டக் கூ்டாது 
என்்பனத ஆழமாே மைதில் ்பதிததுக் ஜோள்ளுஙேள்.   
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ம ரு த து வ க்  க ல்வியின� ா ல் 
சவறிசகாண்டு ஓடுவது எைறகாக? 
மக்களுக்கு தெ்வ செயய தவண்டும் 
எனனும் உயரிய எண்ணதைாோ? 
அல்ேது ஆயுளுக்கும் அதிக �ணம் 
ெம்�ாதிக்கக் கூடிய சைாழில் 
என�ை ாே ா ?  ஒருக ாேததில் 
மருததுவப் �டிப்ச�ன�து மாச�ரும் 
மக்கள் தெ்வயாக இருந்ைது. 
ஆனைால்,  இனத்ா அது கார்�தரட்டு 
களின பிடியில் மிகப்ச�ரிய 
வியா�ாரமாக உள்ைது. 

உ ே க  ந ா டு க த ை ா டு 
ஒப்பிடு்கயில் ,  இந்தியாவில் 
மருததுவர்களின எண்ணிக்்க 
மிகவும் கு்்வு .  அதிகமானை 
மருததுவர்கள் இல்ோைைறகு 
க ா ரணம் ,  த � ா தி ய  அைவு 
மருததுவர்க்ை உருவாக்கும் 
மருததுவக் கல்லூரிகள் இல்்ே. 
ஆனைால் இந்ைப் பிரச்சி்னை்யத 
தீர்க்காமல் மததிய மாநிே அரசுகள் 
தவடிக்்க �ார்ததுக் சகாண்டிருக் 
கின்னை .  இ ந் திய ாவி தே த ய 
ைமிழகததில்ைான அதிக மருததுவக் 
க ல்லூரி கள்  இ ரு க் கின ்னை . 
இங்கிருக்கும் அரசு மருததுவக் 
கல்லூரிகளின எண்ணிக்்க சவறும் 
34 ைான. ைமிழக அரசு மருததுவக் 
கல்லூரிகளில் சுமார் 3000 இ்டங்கதை 
உள்ைனை. இைனைால்ைான இவவைவு 
த�ாட்டி. 

இவவி்டததில் இனசனைாரு 
ைகவ்ேயும் �ார்க்க தவண்டும். 
ை மி ழ க த தி ல்  ச � ா றி யி ய ல் 
கல்விக்க ானை இ்டங்கள் ஒரு 
ேட்ெததிறகும் அதிகம். இந்ை ஆண்டு 
75 ெைவீை ச�ாறியியல் கல்லூரிகளில் 
உள்ை இ்டங்கள் தெர ஆளினறி, 
இனறுவ்ர காலியாக உள்ைனை. 
ஆக, இந்திய மறறும் ைமிழக அரசு 
மருததுவக் கல்விக்கு மிக அதிகமானை 
அைவில் ஆயிரக்கணக் கானை 
மருததுவக் கல்லூரிக்ைத தி்க்க 
தவண்டும். ஆனைால் அ்வ ைனியார் 
ம ரு த து வ க்  க ல் லூ ரி க ் ை 
ஊக்குவிதை�டி உள்ைனை. இைன 
வி்ைவாக, ைனியார் மருததுவக் 
கல்லூரிகள் ைங்கள் சகாள்்ை்ய 
இஷ்்டம்த�ால் சைா்டருகின்னை. 
அரசு மருததுவக் கல்லூரி ஆண்டுக் 
கட்்டணம் 25,000 ரூ�ாய. ைனியார் 
கல்லூரிகளில் 20 ேட்ெம். ஆக, 
இனறு ைனியார் கல்லூரிகளில் 
� டி த து  ம ரு த து வ ர ா க 

தவண்டுமானைால், சுமார் ஒரு தகாடி 
ரூ�ாய தவண்டும். இது நீட் தைர்வு 
அறிமுகப்�டுதைப் �ட்்ட பினனைர் 
ஏற�ட்்ட நி்ே. அைறகு முன இைறகு 
�ாதி வி்ேயில் ைான கட்்டணங்கள் 
இருந்ைனை. 

இைன கூ்டதவ இனசனைாரு 
வி ஷ ய த ்ை யு ம்  � ா ர் க் க 
த வ ண் டி யு ள் ை து .  நீ ட் 
எதிர்ப்�ாைர்கள் முன்வக்கும் 
முக்கியமானை வாைங்கள் இரண்டு. 
ஒனறு, நீட் தைர்வுமு்், வெதியுள்ை 
ந க ர் ப் பு ்  ம ாணவர் களுக்கு 
ொைகமாக உள்ைது என�ைாகும். 
த ம லு ம்  இ து ,  கி ர ா ம ப் பு ் 
அரசுப்�ள்ளி மாணவர்களுக்கு 
எதிராக இருப்�துமாகும். அடுதது, 
நீட் தைர்வு ெமூக நீதிக்கு எதிராக 
உள்ைது என�ைாகும் .  இந்ை 
இ ர ண் டி ன  உ ண் ்ம த 
ைன்மக்ையும் �ார்க்கோம். நீட் 
தைர்வு இல்ோை 2006 முைல் 2016 
வ்ர எதை்னை அரசுப் �ள்ளி 
மாணவர்கள் மருததுவப் �டிப்பில் 
தெர்ந்துள்ைனைர்? 213 த�ர். அைாவது 
ஆண்டுக்கு சுமார் 19 ந�ர்கள் 
மட்டுதம. இது சொல்ே வரும் 
உண்்ம எனனை? நீட் தைர்தவா 
இல்்ே த ய ா ,  அ ர சு  �ள்ளி 
மாணவர்களின மருததுவப் �டிப்புக் 
கனைவு காேம் காேமாக சி்ைக்கப் 
�ட்டுக் சகாண்த்ட வருகி்து. 
அவர்கைால் +2 தைர்விலும் அதிக 
ம தி ப் ச� ண் க ள்  எ டு க் க 

முடிவதில்்ே. 

ஆக ,  ஏ்ழ அரசுப்�ள்ளி 
மாணவர்கள் காேம் காேமாக 
பு்க்கணிக்கப்�ட்த்ட வருகி்ார்கள். 
மருததுவப் �டிப்பு அவர்களுக்கு 
எ ட் ்ட ா க்  க னி ய ா னை து  நீ ட் 
தைர்வினைால் மட்டுமல்ே. (ைறசகா்ே 
செயது சகாண்்ட மாணவி அனிைா 
கூ்ட அரசு �ள்ளி மாணவி அல்ே) 
அைறகாக கூ்டதவ நீட் தைர்வு 
என்ல்ே, எந்ை ஒரு த�ாட்டித 
தைர்்வயும் ெந்திக்கும் அைவுக்கு 
நமது கல்விததிட்்டம் மாறறி 
அ்மக்கப்�்ட தவண்டும். ைமிழ் 
நாட்டில் கல்வித து்்க்கு சுமார் 
28,000 தகாடி ரூ�ாய ஒதுக்கப்�டுகி்து. 
இதில் 6 0  ெ ைவீைம்  �ள்ளிக் 
கல்விக்குதைான செேவி்டப்�டுகி்து. 
தமலும் 12 ஆண்டுகைாகதவ �ள்ளிப் 
�ா்டத திட்்டததில் எந்ைவிைமானை 
மாறுைலும் முனதனைற்மும் இல்்ே. 
2018 இல்ைான மாற்ங்க்ைக் 
சகாண்டு வந்துள்ைனைர். 

நமது �ள்ளிக் கல்வி இதுவ்ர 
ப்ளூ ப்ரிண்ட்  ( B l u e  p r i n t ) 
அடிப்�்்டயிோனை மனைப்�ா்டக் 
கல்வியாகதவ இருந்து வந்ைது. க்டந்ை 
இரண்டு ஆண்டுகைாகதைான 
மாணவர்களின அறிவாற்்ே (cog-
nitive skill) தொதிக்கும் வ்கயில் 
மாற்ம் ச�றறு வருகின்து. நமது 
�ள்ளிக் கல்வி மு்் தமம்�ட்்டால் 
ைான நமது இ்ைஞர்கள் எதிர்காே 
உே்க சவறறிகரமாக ெந்திக்க 
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முடியும். குறிப்�ாக நலிந்து கி்டக்கும் 
அரசு கல்விக் கூ்டங்கள் குறிப்�ாக 
கிராம �ள்ளிகளின நி்ே்மகள் 
தமலும் சீர்மக்கப்�்ட தவண்டும்.

மருததுவக் கல்விக்கு நீட் தைர்வில் 
சவறறி  ச�றுவது அவசியம் 
என்ாலும் அரசு மருததுவக் 
கல்லூரிக்ைப் ச�ாறுதை அைவில் 
ைறத�ாது ந்்டமு்்யில் இருக்கும் 
இ்ட ஒதுக்கீட்டின அடிப்�்்டயில் 
ைான இ்டங்கள் ஒதுக்கப்�டுகின்னை. 
சென் ஆண்டின புள்ளி விவரப்�டி 
அரசு மருததுவக் கல்லூரிகளில் 
உள்ை 3050 இ்டங்களில் ச�ாதுப் 
பிரிவினைர்: 136, பிற�டுதைப்�ட்த்டார் 
– 1594, மிகவும் பிற�டுதைப்�ட்த்டார் 
– 720, �ட்டியல் பிரிவினைர் – 600 என் 
கணக்கில் ஒதுக்கப்�ட்டுள்ைனை. 
ஆ னை ா ல் ,  இ ப் பி ரி வு க ் ை ச் 
ொர்ந்ைவர்களில் எவவைவு த�ர் 
ஏ்ழகள், கிராமப் பு்ங்க்ைச் 
ெ ா ர் ந் ை வ ர் க ள்  எ ன � து 
தகள்விக்குரியது. சென் ஆண்டு நீட் 
தைர்வில் 2557 அரசு/அரசு உைவி 
ச�றும் �ள்ளி மாணவர்கள் தைர்ச்சி 
ச�ற்னைர். ஆனைால், இவர்களில் 
எவரும் அரசு மருததுவ கல்லூரிகளில் 
தெரும் அைவிறகு மதிப்ச�ண்கள் 
ச�்வில்்ே. இந்ை சூழலில் ைான 
அரசு மருததுவக் கல்லூரிகளில் 
அரசுப் �ள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5% 
இ்ட ஒதுக்கீட்டுக்கானை தகாரிக்்ககள் 
வலுதைனை. ைமிழக அரசு அைறகானை 
தீர்மானைத்ை அ்மச்ெர்வயில் 
நி்்தவறறி ஆளுநருக்கு அனுப்பி 
்வததும் நீண்்ட காேமாக அவர் 
மு டி ச வ டு க் க ா ை  நி ் ே யி ல் 
அண்்மயில் ைமிழக அரசு 7.5% இ்ட 

ஒது க் கீட்்்ட  உறுதி  ச ெ யது 
அரொ்ண்ய சவளியிட்்டது. 
ஆ ் ா ம்  வ கு ப் பு  மு ை ல் 
�னனிசரண்்டாம் வகுப்பு வ்ர 
அரசுப் �ள்ளிகளில் �டிதது நீட் 
த ை ர் வி ல்  த ை ர் ச் சி  ச � ற ் 
மாணவர்களுக்கு எம்.பி.பி.எஸ, பி.டி.
எஸ, பி. எஸ.எம்.எஸ, பி.ஏ.எம்.எஸ, 
பி.யு.எம்.எஸ, பி.எச்.எம்.எஸ ஆகிய 
�டிப்புகளில் ைமிழக அரசு பின�றறி 
வரும் 69% இ்ட ஒதுக்கீட்டின 
அடிப்�்்டயில் இந்ை மருததுவக் 
க ல் லூ ரி  இ ்ட  ஒ து க் கீ டு 
செயல்�டுதைப்�்டவிருக்கி்து. 

ஆக, நீட் பிரச்்னை ைறகாலிகமாக 
நிறுததி ்வக்கப்�ட்டுள்ைது . 
இப்பிரச்்னை்ய நாம் மருததுவக் 
கல்லூரிகளுக்கு மட்டும் ச�ாறுததிப் 
� ா ர் க் க ா ம ல்  பி ்  ை கு தி த 
தைர்வுகளுக்கும் ஒப்பீடு செயய 
தவண்டும். JEE, SAT எனை ந்டதைப்�டும் 
இதை்கய ைகுதிகாண் தைர்வுகள் 
உண்்மயாகதவ மாணவர்களின 
ைகுதிக்ை அ்்டயாைம் காண்கின 
்னைவா என�தில் இப்த�ாது 
ெந்தைகங்கள் எழத துவங்கியுள்ைனை. 
இதை்கய தைர்வுக்ை முைன 
முைோக உருவாக்கிய அசமரிக்காதவ 
இனறு இவறறின நம்�கத ைன்ம்ய 
த க ள் வி க் கு ள் ை க் கி யு ள் ை து . 
இ து த � ா ன ்  த ை ர் வு க ் ை 
்கவிட்டுவி்ட முடிவு செயதுள்ைது.

அண்்மக்காே  அறிவியல் 
ஆயவுகளின�டி மாணவர்கள் 
�ள்ளிக்  கல்வியில்  எடுக்கும் 
சைா்டர்ந்ை மதிப்ச�ண்களின 
அடிப்�்்டயில் அவர்கள் சைரிவு 
செயயப்�்ட தவண்டும் எனகி் 

உண்்ம கண்்டறியப்�ட்டுள்ைது. 
ஒன் ா ம்  வகுப்பு  முைல்  + 2 
வ்ரயிோனை அவர்களின முழு 
கல்விப் �யணததின சைாகுப்்�தய 
தைர்வுக்கு அடிப்�்்டயாகக் 
சகாள்ை தவண்டும் எனகி் கருதது 
வலுப்ச�றறு வருகி்து.

 நீட் தைர்வு தை்வயா என்ால் 
த ை ் வ யி ல் ்ே  எ ன � த ை 
த ந ர் ்ம ய ா னை  � தி ல் .  அ து 
ம ாணவ ர் களு க் கு  இ ர ட்்்ட 
சு்மயாகதவ உள்ைது. தமலும் 
எல்ோ மாணவர்கைாலும் ெரிெமமாக 
அததைர்வுக்கு �யிறசி ச�றும் 
வாயப்பு வெதிகள் இல்ோை சூழ் 
நி்ேயில் இது ஏ்ழ மறறும் 
கி ர ா ம ப் பு ்  ம ாணவர் களின 
நேனகளுக்கு எதிராகதவ உள்ைது. 
மா்ாக மருததுவப் �டிப்பில் 
மாணவர்களுக்கு இருக்கும் aptitude 
ஐ �ரிதொதிக்கும் தைர்வு மு்்க்ை 
�ரிசீலிததுப் �ார்க்கோம். தமலும் 
எந்ை ஒரு தமற�டிப்புக்குதம இறுதித 
தைர்வு மதிப்ச�ண்க்ை மட்டும் 
க ண க் கி ல்  ச க ா ள் ை ா ம ல் 
அம்மாணவரின சைா்டர்ந்ை கல்வி 
ெராெரி்ய கணக்கில் எடுக்கோம். 

ஆனைால் இ்வக்ை வி்டவும் 
உண்்மயானை தை்வ என�து அரசு 
அதி க  அைவில்  ம ரு த துவ க் 
கல்லூரிக்ை நிறுவி மருததுவப் 
�டிப்பிறகானை இருக்்கக்ை 
அதிகரிப்�துைான. மீண்டும், மீண்டும் 
ைகுதித தைர்வுக்ை ்வதது 
மாணவர்கள் மீது மட்டுதம சு்ம்ய 
ஏற ் ாமல்  அரசு  மருததுவக் 
கல்லூரிக்ை நிறுவுவது, ைனியார் 
மருததுவ கல்வி கட்்டணங்க்ை 
மு்்ப்�டுததுவதிலும் அரசு 
ச�ாறுப்புணர்தவாடு செயல்�்ட 
தவண்டும்.  

� ள் ளி க்  க ல் வி ப்  � ா ்ட த 
திட்்டங்கள் மட்டும் தைர்வு மு்் 
களில் ைறத�ாது சைா்டங்கப்�ட்டிரு 
க்கும் மாற்ங்கள் சைா்டர்ந்து 
தமறசகாள்ைப்�்ட தவண்டும். 
கல்வி்ய அரசியோக வியா�ாரமாக 
� ா ர் க் க ா ம ல்  இ ந் தி ய ா வி ன 
எதிர்காேமாக �ார்க்க தவண்டும். 
ைரமானை கல்வியாைர்கைால் நாட்டின 
கல்விக் சகாள்்ககள் வகுக்கப்�்ட 
தவண்டும். அப்த�ாதுைான நீட் 
த�ான் தைர்வுகளுக்கானை தை்வ 
இல்ோமல் த�ாகும்.
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தவளை விளையாட்டும்
தண்ணீர்ப் பாம்பு பிடிதத காளையும்
கிணற்றில் ஊறிக்கிடநத வவய்யிலும் 
ஞாயிறுகளில் பளையயறிச் சாய்தத
நுங்குக் குளையும்
கல்யாணம் காச்சியில் கிளடதத 
’யேடியயா வசட்’ மயக்கமும்
ஒட்டுப் புல் தடவலும்
ஓளைப் பீப்பியும்
குப்ளபயில் பழுக்க ளவதத 
மஞசைததிப் பழமும்
நிைாக் காைங்களில்
பனி மறநத கிளிததட்டும்
கைதது யமட்டுக் கம்பு சுற்றலும்
நீர் நிளறநத ஊருணியும்
நிற்களவதத வெருஞசி முள்ளும்
வெஞசம் மறநது யபாைவதனை
ஒரு யசாற்று யவட்ளடத யதடலில்
அசலூரில் 
ேயில் பிடிக்க ஓடும் காளை

அசலூர்
-ப்ரதிபா ஜெயச்சந்தி்ரன்
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நீண்்ட காேததிறகு முனபு ஜப்�ானில் ஓஜீென 
மறறும் ஒ�ாென என் வயைானை ைம்�தியினைர் 
இருந்ைனைர். அவர்கள், ஒரு ஆற்ங்க்ரயில் 
மரதைால் கட்்டப்�ட்்ட ஒரு சிறிய வீட்டில் வசிதது 
வந்ைனைர் .  அந்ை வீட்டில் உ்ழப்புக்கும் 
மகிழ்ச்சிக்கும் கு்்தவ இல்ோமல் அந்ைத 
ைம்�தியினைர் வாழ்ந்து வந்ைனைர். மனிைர்களுக்கு 
வாழ்க்்கயில் கு்்தய இல்ோமல் இருக்க 
முடியுமா? இந்ைத ைம்�தியருக்கும் வாழ்க்்கயில் 
ஒதர ஒரு கு்் மட்டும் இருந்ைது. இைம் வயதில் 
திருமணம் செயதுசகாண்்ட இவர்களுக்கு 
இனனும் குழந்்ை �ாக்கியம் இல்ோமல் இருந்ைது. 
அது, மனை்ை அரிக்கும் ஒரு ச�ரிய கு்்யாகதவ 
இருந்ைது. அக்கம் �க்கததிலுள்ைவர்களுக்கு 
இவர்கைால் �தில் சொல்லி மாைவில்்ே. 
இவர்களுக்கு வயது ஆக ஆக, அண்்்ட வீட்்டார், 
இது�றறிக் தகட்�்ை விட்டு விட்்டனைர். 
ஆனைாலும், இவர்கள் மனைதில் அந்ைக் கு்் 
நீங்கதவ இல்்ே.

தினைமும் கா்ேயில் ஒ�ாென 
ஆறறில் துணிக்ைத து்வப்�ார். 
ஓஜீென காட்டில் வி்குக்ை 
தெகரிப்�ார் .   ஒ�ாெனின 
கண்ணீர் ஆறறில் விழுந்ைது,  
ஓஜீெனின கண்ணீர் காட்டில் 
விழுந்ைது .  ைங்களுக்கு ஒரு 
குழந்்ை இல்்ேதய எனறு 
மனைம்  க ெ ந் து  இருவரு ம் 
அழுைனைர்.

ஒரு நாள் கா்ேயில் ஒ�ாென 
அழுதுசகாண்த்ட துணிக்ைத 
து்வததுக்சகாண்டிருந்ைார். 
அப்த�ாது, தூரமாய ஏதைா 
ைண்ணீரில் மிைந்து வருவ்ைப்  
�ார்தைாள். அது சநருக்கமாக 
மிைந்து வந்ைது.  அது ஒரு ச�ரிய 
பீச் �ழம்! நன்ாகப் �ழுதை பீச் 
�ழம் மிகச் சு்வயாக இருக்கும். 

அந்ைப் �ழம் நன்ாகப் �ழுதது 
�ார்க்க அழகாக இருந்ைது. அவள் 

அ்ை எடுதைாள். அவள் அ்ை ைன 
கூ்்டயில் ்வதது வீட்டிறகு எடுததுச் 

்மா்மாட்டாதராவின

 சித்திரக ்கடே்கள
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சென்ாள். இரவில் கணவனும் 
ம்னைவியும் ொப்பி்ட அமர்ந்ைனைர். 
அப்த�ாது ஒ�ாென ஒஜீெனி்டம், 
“இனறு நம் இரவு உணவிறகுப் 
பினனைர், ஒரு சு்வயானை கனி்யச் 
ொப்பி்டப் த�ாகித்ாம்’’ என்ாள். 
ஒ�ாென பீச் �ழத்ை ொப்�ாட்டு 
தம்ஜ மீது ்வதைாள். ஒளிவீசும் 
அந்ை பீச் �ழத்ை இருவரும் 
்வதைகண் வாங்காமல் �ார்ததுக் 
சகாண்டிருந்ைனைர். மீன குழம்பு 
மணக்க, இரவு உண்வ முடிதைனைர்.

 ஓஜீென ஒரு கததி்ய எடுதது 
பீச் �ழத்ை சவட்்டத ையாரானைான. 
ஆனைால் பீச் �ழம் சவடிதது ஒரு 
அழகானை ஆண் குழந்்ை சவளிதய 
வந்ைது. ஒ�ாெனுக்கும் ஓஜீெனுக்கும்  

ஒ த ரஆச்ெரியம் !   ஒ � ா ென 
குழந்்ை்ய ்கயில் எடுதைாள். 
ஓஜீென குழந்்ையின ை்ேமுடி்யத 
ை்டவிக் சகாடுதைார். “இது நமக்கு 
ஒரு அதிர்ஷ்்டமானை நாள். நாம் 
இக்குழந்்ை்ய பீச் குழந்்ை எனறு 
ச�ாருள் சகாள்ைதைக்கைாக 
ச ம ா ச ம ாட்்ட ா த ர ா  எனறு 
அ்ழப்த�ாம். நாம் ச�ரு்மப் 
�்டதைக்கைாக இக்குழந்்ை வைர்ந்து 
ஆைாகட்டும்" எனறு ஒஜீென 
மகிழ்ச்சியு்டன சொனனைான. , 
ஓஜீென சொனனைது ெரிைான. 
சமாசமாட்்டாதரா ஒரு அரு்ம 
யானை குழந்்ை. அவன ஒரு நல்ே 
இ்ைஞனைாக வைர்ந்ைான.

வைர்ந்து ச�ரியவனைானைபின 

எல்தோ்ரயும்த�ாே ெம்�ாதிக்கப் 
பு்ப்�ட்்டான. சமாசமாட்்டாதரா 
ைனைது �யணத்ை சைா்டங்கினைான. 
முைல் நாளில், அவன ஒரு காட்டு 
நா்ய ெந்திதைான. நாய அவ்னைப் 
� ா ர் த து  கு் ர த ை து .  ச ம ா 
ச ம ா ட் ்ட ா த ர ா  ந ா ் ய ச் 
ெ ட் ்்ட � ண் ண ா ம ல்  ம தி ய 
உண்வச் ொப்பி்ட உட்கார்ந்ைான.

நாயின ச�யர் இனனு. நாய 
சமாசமாட்்டாதராவி்டம், "நீ 
என்னைப்த�ான்  ஒரு ச�ரிய 
காட்டுநா்யக் குறிதது �யப்�்ட 
வில்்ேயா?" எனறு தகட்்டது.

"இல்்ே" என்ான சமாசமாட் 
்டாதரா. "நான ொப்பிடுவைறகாக 
்வ த திரு க் கு ம்  என  அரி சி 
சராட்டிகள்  உனைக்குப் பிடிக்குமா? 
நீயும் சகாஞெம் ொப்பிடுகி்ாயா?  
என்ான சமாசமாட்்டாதரா. 
இனனு “ெரி” என்து.

இனனுவும் சமாசமாட்்டா 
தராவும் அரிசி சராட்டிக்ைப் 
�கிர்ந்து சகாண்்டனைர். அவர்கள் 
நண்�ர்கைானைார்கள். அைனபி்கு,  
இனனுவும்  ச ம ா ச ம ாட்்ட ா 
த ர ா வு ்ட ன  � ய ண த தி ல் 
கேந்துசகாள்ை விரும்பியது.

இனனு, “நான இந்ைப் �யணததில் 
உனைக்குப் �க்க �ேமாக இருப்த�ன, 
நான உன்னைப் �ாதுகாப்த�ன” 
என்து. இருவரும் கிைம்பினைர். 
த�ாகும் வழியில் ஒரு குரங்கு 
மரததிலிருந்து இ்ங்கி வந்து   
சமாசமாட்்டாதராவின முதுகில்  
அ ம ர் ந் ை து .  கு ர ங் கு 
சமாசமாட்்டாதராவின முதுகில் 
இருந்ை ொக்குப் ்�யில் புகுந்து 
சகாள்ை முயன்து.

"திரு்டன, திரு்டன விேகிச் 
செல்லுங்கள்" எனறு இனனு 
கூ ச் ெ லி ட் ்ட ா ன .  ஆ னை ா ல் 
சமாசமாட்்டாதரா ைனைது ொக்குப் 
்�்யத தி்ந்து, ைனைது அரிசி 
சராட்டியின ஒரு �குதி்ய 
குரங்குக்குக் சகாடுதைான. குரங்கின 
ச�யர் ொரு. அதுவும் அவர்களு்டன 
தீவுக்கு வர  விரும்புவைாகச் 
சொனனைது. "நான புததிொலி. நான 
உன்னைப் �ாதுகாப்த�ன" என்து 
ொரு.

மூனறு நண்�ர்களும் தெர்ந்து 
�யணத்ைத சைா்டர்ந்ைனைர். ஒரு 
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�்்வ ைாழப் �்ந்து வந்து  சமாசமாட்்டாதராவி்டம் 
உணவு தகட்்டது. சமாசமாட்்டாதரா ஏறகனைதவ 
மற் நண்�ர்களு்டன அதிகமாக சராட்டிக்ைப் 
�கிர்ந்து சகாண்்ட�டியால், இனனும் ைனனி்டம் 
கு்்வாகதவ உணவு இருப்�ைாகவும், கு்்வாக 
இருப்பினும், ைனனைால் �்்வக்கும் சகாஞெம் 
சகாடுதது அைன �சியாற் முடியும் எனறு 
கூறினைான. அந்ைப் �்்வயின ச�யர் கிஜி.

”நீங்கள் மூவருமாகச் தெர்ந்து எங்தகா 
�்்டசயடுததுச் செல்வதுத�ால் சைரிகி்தை, 
எங்தக செல்கிறீர்கள்?” எனறு கிஜி அவர்க்ைப் 
�ார்ததுக் தகட்்டது. அைறகு சமாசமாட்்டாதரா, 
“ ஆம், அங்தக சைரிகி்தை ஒரு தீவு, அந்ைத 
தீவிலுள்ை தகாட்்்டயில் எனைது எதிரி ஓனி 
இருக்கி்ான. அவ்னை எதிர்ததுப் த�ார் புரியதைான 
நாங்கள் செல்கித்ாம்” என்ான சமாசமாட்்டாதரா. 
"ஓ , அப்�டியா? அப்�டியானைால், நானும் 
உங்களு்டன த�ாரா்ட வருகித்ன. நான உங்கள் 
ை்ேக்கு தமல் �்ந்து நாம் செல்ே தவண்டிய 
வழி்யக் கண்டுபிடிக்க உைவுதவன" என்து கிஜி. 
மூனறு புதிய நண்�ர்க்ைப் ச�ற்தில் 
சமாசமாட்்டாதரா மிகுந்ை மகிழ்ச்சிய்்டந்ைான. 
அவர்கள் அ்னைவரும் தீவுக்குச் சென்னைர். 
அவர்கள் அங்கு சென்தும், கிஜி தகாட்்்டக்கு 
�்ந்து சென்து. அது ைன அேகால் தகாட்்்டக் 
கை்வத ைட்டுவதுத�ால் சகாததியது. உ்டதனை 
கைவு தி்க்கப்�ட்்டது.

சமாசமாட்்டாதரா உள்தை சென்ான. அவன 
அயர்ந்ை தூக்கததிலிருந்ை ஓனி்ய எழுப்பினைான. 
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தூக்கததிலிருந்து எழுந்ை ஓனி, 
ச ம ா ச ம ா ்ட ா த ர ா ் வ ப் 
�ார்தைவு்டன, ைன வா்ை உருவி 
அவன தமல் வீெ ஆரம்பிதைான.. 
ஓனி ைன �்்டக்ைப் �ார்தைான. 
“இந்ை பீச் சிறுவன யார்” எனறு 
கர்ஜிததுக் குரசேழுப்பினைார்கள் 
� ் ்ட வீ ர ர் க ள் .  “ இ வ ன 
நம்்மசயல்ோம் ைாக்க வந்ை 

முட்்டாள்” என்ான ஓனி.

ஆனைால் சமாசமாட்்டாதரா ஒரு 
முட்்டாள் அல்ே. ஓனி வி்ரவில் 
அ்ைப் புரிந்துசகாண்்டான. 
சமாசமாட்்டாதரா ைனைது வா்ை 
தவகமாயச் சுழற் ஆரம்பிதைான. 
இ ன னு ,  ஓ னி ் ய த  ை னை து 
கூர்்மயானை �றகைால் கடிதைான. 
ொரு அவர்களுக்கு இ்்டதய 

அங்குமிங்கும் ைாவி, அ்னைவரின 
க வ னை த ்ை யு ம்  கு ் ே த து , 
அ்னைவ்ரயும் ைாக்கியது. கிஜி 
எ தி ரி க ளி ன  ை ் ே க ளி லு ம் 
கண்களிலும் சகாததித ைாக்கியது. 
அங்கு ந்டந்ை த�ாரில் ஓனி தைாறறு 
ஓடினைான. சமாசமாட்்டாதராவும் 
அவரது நண்�ர்களும் அங்தக 
இ ரு ந் ை ,  தி ரு ்ட ப் � ட் ்ட 
ச�ாக்கிஷங்க்ைச் தெகரிதைனைர். 
அவர்கள் அவற்் ஓனியின ஒரு 
வண்டியில் ஏறறினைார்கள். பினனைர் 
அவர்கள் மீண்டும் சவறறிக் 
களிப்பு்டன ைங்கள் கிராமததிறகுத 
திரும்பினைர். அந்ை கிராமததில்,  
சமாசமாட்்டாதரா ஒரு ஹீதராவாக 
வரதவறகப்�ட்்டான.

ஓஜீெனும் ஒ�ாெனும் மிகவும் 
மகிழ்ச்சியாக இருந்ைனைர். நாய, 
குரங்கு, �்்வ ஆகியவற்் 
அவர்களு்டன ைங்கள் வீட்டில் 
மதிப்புமிக்க நிரந்ைர விருந்ைாளிகைாக 
வ ா ழு ம் � டி  த வ ண் டி க் 
சகாண்்டார்கள் .  அவர்களும் 
சகௌரவமாக அ்ை ஏறறுக்சகாண்டு 
மகிழ்ச்சியாக ஒறறு்மயு்டன 
வாழ்ந்ைனைர்.
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துறு துறு கண்கள், துள்ைல் 
சிரிப்�ால் சினனைததி்ர்ய 
அழகாக்கு�வர்களில் ஒருவர் 
ஆல்யா மானைொ .  இப்த�ாது 
அம்ம ாவ ா க  � ைவி  உய ர்வு 
ச�றறுள்ைார் . மார்ச் மாைம் 
ஆல்யாவுக்கு அழகானை ச�ண் 
குழந்்ை பி்ந்ைது. அந்ை பூரிப்பில் 
எ்்ட கூடியவர் ,  இப்த�ாது 
செமஸ்டர் லீவ முடிந்து வந்ை 
க ல்லூரி  ச �ண்  த � ா ே தவ 
இருக்கி்ார்.  

பிரெவததிறகு 5 மாைததிறகு 
பி்கு உ்டற�யிறசிக்ை ஆரம்பிதது 
உ்டல் எ்்ட கு்்ததுள்ைார். 
ை ற த� ா து  ர ா ஜ ா  ர ாணி 2 
�்டப்பிடிப்பில் �ர�ரப்�ாக 

இருப்�வர், உ்டல் எ்்ட கு்்தை 
அனு�வத்ை �கிர்ந்துசகாண்்டார்.

“அயிோ பி்ந்ை பி்கு அவளுக்கு 
�ாலூட்்ட ெதைானை உணவுக்ை 
எடுததுக் சகாண்த்டன. அப்த�ாது 
65 கிதோ இருந்தைன. ஓராண்டுக்கு 
பி ் கு  எ ் ்ட  கு ் ் த து க் 
ச க ா ள் ை ே ா ம்  எ ன று ை ா ன 
நி்னைததிருந்தைன. ஆனைால், அந்ை 
ெ ம ய த தி ல்  ர ா ஜ ா  ர ா ணி 
இயக்குனைரி்டமிருந்து அ்ழப்பு 
வ ந் ை து .  க ் ை  த க ட் த்டன . 
பிடி த திரு ந் ை து .  ஐ . பி . எஸ . , 
கைா�ாததிரம் என�ைால் த�ாலீஸ 
உ்்டக்கு கச்சிைமாக இருக்க 
தவண்டுதம எனறு நான ையங்கிய 
த�ாது. ெஞசீவைான, ’’�ார்ததுக் 

சகாள்ைோம்’’ எனை ஊக்கம் ைந்ைார். 
5 மாைங்களுக்கு பி்கு உணவு மறறும் 
உ ்ட ற � யி ற சி யி ல்  க வ னை ம் 
செலுததிதனைன.” எனகி்ார்.

கார பாரககிஙளக ஜிம்மாககிவனாம்!
ோக்்டவுன ெமயததில் ஜிம்கள் 

அ்னைததும் மூ்டப்�ட்டிருந்ைைால் 
கார் �ார்க்கிங் �குதி்யதய ஜிம் 
ஏரியாவாக மாறறி உ்டற�யிறசி 
செயதுள்ைார் .  “ஆரம்�ததில் 
நானைாகதவ ஜாகிங் செயதைன. 
அ்ர மணி தநரததில் தொர்வ்்டந்து 
த�ாய, இது தவண்்டாம், ’நம்மால் 
முடியாது’ எனைத தைானறியது. 
ஆனைால், ெஞெய வி்டவில்்ே. 
தைசிய அைவில் �ட்்டம் ச�ற் 
கு த து  ெ ண் ்்ட  வீ ர ் ர 
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�யிறசியாைராக நியமிதைார் . 
்டயட்டீசிய்னை �ார்தது உணவு 
�ட்டிய்ே வாங்கிக் சகாண்த்டாம். 
அ்ை அப்�டிதய பின�றறிதனைன.” 
எனை உறொகமாக கூறுகி்ார்.

 ஒரு மாதததில் 10 கிவைா குளைதவதன்
 தீவிர ஆர்வம் ைான உ்டல் 

எ்்ட்ய வி்ரவில் கு்்க்க 
உைவியது எனை ரகசியம் சொனனைவர், 
ைனைது அன்ா்ட �யிறசிகள் �றறி 
சைரிவிதைார்.  “கா்ே 6 மணிக்கு 
சைா்டங்குதவன. முைல் அ்ர மணி 
தநரம் வார்ம் அப் �யிறசிக்ை 
செயதவன. அடுதை அ்ர மணி 
தநரம் ஸட்சரச்ெஸ. இ்வக்ை 
செயயாமல் தநரடியாக உ்டற�யிறசி 
ச ெ ய ை ா ல்  ஆ ங் க ங் தக 

பிடிததுக்சகாள்ளும். அடுதை நாள் 
உ்டற�யிறசி செயய முடியாது. 
வார்ம் அப், ஸச்டசரச்ெஸ முடிந்ை 
பி ் கு  உ ்ட லி ய க த தி ற க ா னை 
�யிறசிக்ை ஒரு மணி தநரம் 
செயதைன. 6 முைல் 12 மணி வ்ர 
�யிறசி செயதைன. ஒதர நாளில் 
இ ் ை  அ ் ்ட ய வி ல் ்ே . 
�டிப்�டியாக அதிகரிததைன. அைன 
மூேம் ஒரு மாைததில் 10 கிதோ 

கூ ்ட ா து .  ்ட ய ட் க ள்  மூ ே ம் 
கு்்க்கோம். எனைக்கு அறு்வ 
சிகிச்்ெ ந்டந்திருப்�ைால் எ்்டயும் 
அதிகம் தூக்கக் கூ்டாது. மருததுவர், 
’எட்டு தவ்ை ொப்பி்டோம்’ எனை 
�ட்டியல் ை ந்ை ார் .  எனைக்தக 
ஆச்ெரியமாக இருந்ைது. அைறகு 
அவர்  ச ெ ானனை  க ா ரணம் , 
உ்டற�யிறசி செயவைால் வயிறு 
ை்ெகள் சுருங்கும் . எப்�வும் 
த � ா ன று  மூ ன று  த வ ் ை 
ெ ா ப்பிட்்ட ால்  � யனில்்ே . 
அைனைால் சகாஞெம் சகாஞெமாக 
�சிக்கும் த�ாது ொப்பிடுமாறு 
கூறினைார்” எனறு டிப்ஸ ைந்ைார். 
கூ்டதவ, “முைல்ே மனைசு ்வங்க. 
உங்கைாே ஃபிட்்டா இருக்க 
முடியும்னு நம்புங்க. அப்பு்ம் பின 
வாங்காம �யிறசி எடுங்க. எப்�டி 
இவதைா ஸலிம்மானிங்கனனு 
எனகிட்்ட மாதிரிதய உங்க்ையும் 
எல்தோரும் தகட்�ாங்க’’ எனறு 
சிரிக்கி்ார்.        

 ஆலியா களைபிடிதத ையட்!
 கா்ே சகாழுப்பு நீக்கப்�ட்்ட 

�ாலில் ெர்க்க்ர இல்ோை த�ரீச்்ெ 
மி ல் க்  த ஷ க் .  அ வ ற ்் 
உ்டற�யிறசிக்கு நடுதவ சகாஞெம் 
சகாஞெமாக தை்வப்�டும் த�ாது 
குடிப்த�ன. மதியம் �சிக்கும் த�ாது 
த வ க்வ த ை  க ா ய க றி க்ை 
ொப்பிட்த்டன. அதில் காலிபிைவர் 
மட்டும் ைவிர்ததுவிட்த்டன. அது 
கீ ழ்  கனனைததின  எ்்ட்ய 
ஏறறிவிடும். அப்�டி இல்ோைவர்கள் 
தெர்ததுக்சகாள்ைோம்.

 ஆப்பிள், ஆரஞசு, மாது்ை, 
ொததுக்குடி, கிவி, த�ரிக்காய 
த�ான் அ்னைதது �ழங்க்ையும் 
தெர்ததுக் சகாண்த்டன. முக்கியமாக 
தினைமும் மூன்்ர  லிட்்டர் 
ைண்ணீர் குடிததைன. அைனைால் 
நீண்்ட தநரம் பிரச்்னையினறி 
உ்டற�யிறசி செயய முடிந்ைது.” 
எனகி்ார்.

குழந்்ை பி்ப்பிறகு பி்கு எ்்ட 
கு்்ப்�து ொததியமற்து எனை 
ச�ண்கள் நி்னைக்கின்னைர் . 
மு்்யானை உணவுக் கட்டுப்�ாடும் 
ெரியானை உ்டற�யிறசியும் இருந்ைால் 
எல்தோரும் ஆல்யா மாதிரி 
சிக்சகனறு ஆகோம். 

கு்்ததைன. ோக்்டவுன தநரம் 
எனைக்கு கி்்டதை �ரிசு எனறு ைான 
சொல்தவன” எனை மகிழ்கி்ார்.

 ெலிப்ளப வபாகக பாகஸிங!
 ஆல்யாவின �ாக்ஸிங் �்டங்கள் 

ெமீ�ததில் ்வரோனைது. அதில் 
எப்�டி ஆர்வம் வந்ைது எனை 
தகட்்டைறகு ,  “ நீண்்ட தநரம் 
உ்டற�யிறசி்ய மட்டும் செயைால் 
சீக்கிரம் ெலிப்பு வந்துவிடும். புதிைாக 
ஒன்்  க றறு க்சக ாண்்டால் 
இனனும் ஆர்வமாக இருக்கும் எனை 
கருதி �ாக்ஸிங் கறறுக்சகாள்ை 
சைா்டங்கிதனைன. அது ராஜா ராணி 
2  சீ ரியலுக்கும்  உ ைவுகி்து . 
வி்ரவாகவும் உ்டல் எ்்ட்ய 
கு்்தைது. குதது ெண்்்டப் �யிறசி 
ஜாலியாக  இருக்கி்து ”  எனை 
சிரிக்கி்ார்.

 எட்டு வெளை ொப்பிட்வைன்!
“பிரெவததிறகு பி்கு ைகுந்ை 

ஆதோெ்னையினறி உ்டற�யிறசியில் 
ஈடு�்டக்கூ்டாது. ்டயஸ்டாசிஸ 
சரக்டி (Diastasis recti) ஏற�டும் 
என�ைால் முன சைாப்்�்ய 
ஓராண்டுக்கு கு்்க்க முயறசிக்க 

-்ேை

ஆல்பா எ்ை்்க் 
கு்ைத்த 
ரகசி்ம்!
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தம் குகைைளிலிருந்து 
நம்கமையே பார்ததவாறுள்ள 
இறந்து யபானவரைள 
எகத விரும்பலாம் நம்மிடமிருந்து? 


என்றனறும் அலறிேவாறு
நாம் இருகையவண்டும் எனபதா
அவரைள விரும்பப் யபாவது? 


நாம் 
விடாப்பிடிோை பிதற்றிக ்ைாண்டிருகையவா, 
நம்கமை நாயமை உருக குகல்ததுக  ்ைாள்ளயவா, 
இலகலயேல, 
புராதன யபரரசரைளின அடிகமைைக்ளப் யபால 
நம் குரலவக்ள ்நறிகைப்படயவா 
யவண்டு்மைனபதா
அவரைள விரும்ப யபாவது? 


என இறந்துயபான நண்பரைளில 
ோ்ராருவருககுயமை  
அ்ததகைே முகறேற்ற ரசகனயிலகல.
தம் நண்பரை்்ளலலாம் வீண்யபாை யவண்டும், 
துேரில யதாய்ந்து 
உரு சிகதந்தும், முைமைழிந்தும் 
முற்றிலுயமை வீண்யபாை யவண்டு்மைனகினற 
அ்ளவிற்கு 
அவரைளில ோ்ராருவருககும் 
பழிவாங்கும் ்வறியிலகல.
 
தாங்ைள 
எதகன இழந்துவிடடாரைய்ளா 
அதற்ைாை 
நாம் அழயவண்டு்மைன 
இறந்யதார விரும்புகிறாரை்்ளன 
நிகனககியறன நான. 


நமைது அதிர்ஷடம் ்தாடரகினற்தனபயத 
அவரைக்ள 
மிை அதிைம் பாதிககினற்தன 
நிகனககியறன நான.
 

ஆனாலும் ைாலம் ைாணவிருககிறது 
அவரைளியல 
மிகுந்திடும் தாரா்ள்தகதயும் 
குகறவுறும் சுேநல மூழைகலயும்.
முனனர இருந்தாற்யபாலயவ 
அவரைள தாரா்ளமைாயனாராவகத 
ைாலம் ைாணவிருககினறது. 


நம் நிகனவியல 
்ைௌரவமைானயதார இடம், 
பிடி்ததமைானயதார அகற, 
புனிதமைான்தாரு நாற்ைாலி, 
பிர்தயேை சலுகை, 
முககிேஸத்ரனனும் ஸதானம், 
இகவேனறி யவ்றனன 
விரும்பப் யபாகிறாரைள 
அவரைள நம்மிடமிருந்து? 


எனயவதான 
துேருறுவகத நிறு்ததிவிடலாம் 
இறந்யதார. 
நாமும் திரு்ததங்ைக்ள 
யமைற்்ைாண்டுவிடலாம். 


இறந்துயபான நண்பரைளுககும் 
உயியராடுள்ள நண்பரைளுககுமிகடயே 
ஓர ஒப்பந்தம் வரலாம். 


நமைது இறந்துயபான நண்பரைள 
நம்மில இனங்ைாண விரும்பப்யபாவதாை 
இருகைப்யபாவது 
இ்ததகைே 
உயிருள்ள நண்பரைக்ளயே. 

ஆங்கில்ததிலிருந்து ்மைாழி்பேரப்பு: 

ஆ. அமிர்ேரயாஜ் 
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மேமஸ் ஃப்பன்டன  
பிரிட்்டனைச் கசர்நத எழுததா்ளர்
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