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முதலமைச்சமை அறிவ�ோம்
`முத்துவ�ல் கருணோநிதி ஸ்ோலின்’ எனும் நோன்!

துமண 
ஆட்சியைோனத்  
தூயமைப் 
பணியோளர்!

்யோனோ விருது  
வ�ன்்ற இந்திய 
ைோண�ர்கள்!
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புதிர்களுக்ககான விடை்கள்
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அ. பெரிய நட்சத்திரம் 
கடிகார எதிர்ச் சுற்றில் 
கால் ெங்கு சுற்்ற 
உள்ளே உளளே சிறிய 
வடிவங்கள கடிகாரச் 
சுற்றில் சுழல்கின்றன.

இ. ப�ாமி்னாவில் உளளே புளளிகள 
ஒவபவாரு முற்றயும் இரண�ாக 
அதிகரிக்கி்றது.
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ட�ோடட�ோ சோன் 
எனும் ட�ோழி!

துணை 
ஆடசியரோனத்  
தூயணமைப் 
பணியோளர்!

படுட�ோல்வியிலிருந்து  
ப�க்கத்திற்கு!
ஒலிம்பிககில் சோதித்� 
மீரோபோய சோனு

 சிறு்கண�: 
சூலி

இங்கிலோந்து அரசின் 
�யோனோ விருது  
வென்்ற இந்திய 
மைோைெர்்கள்!

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

ஆசிரியர்
ஆ.அமிர்தராஜ்


துணை ஆசிரியர்

ஜெயராணி


நிர்்வாகக் குழு
அருள் திரு முனைவர் கக.எம். கொஸ், ச.ச.

அருள் திரு முனைவர் லூர்துசாமி க�ாஸ்ககா, ச.ச.
அருள் திரு முனைவர் எட்வின் வசநதன்


பதிபபவாசிரியர்
ஆ.அமிர்தராஜ்


ஆசிரியர் குழு
சுகரஷ் �ால்,

தமிழச்சி தஙக�ாண்டியன் எம்.பி.
�தமா அலிஸ்்டர்

அமலன் ஸ்க்டன்லி
சுொதா ந்டராென்

பரதி�ா ஜெயசநதிரன்


்டி்ணமபபு
RRR


கணினி மமலவாணணம
திருமதி. அ. கொஸ்பின் நாதன்


சநதவா மமறபவார்ண்/அஞசல்
ஜவ. ஆகராக்கிய ஜசல்வி


விறபணை மமலவாளர்
ரா. ொன் க�ாஸ்ககா

வெளியீடு முகெரி:
அரும்பு

26/17, இரஙகநாதன் அவென்யூ,
சில்ென் ைாட்ஜ் காைனி, வகல்லிஸ், வென்ளன - 600 010.

 044 - 26612138/40, 9444799942
 arumbu4young@gmail.com 
 www.arumbupublications.in

சந்�ோ விபரம்
தனி இதழ்  ரூ. 20
ஆண்டுச் ெநதா  ரூ. 220
2 ஆண்டுகள்  ரூ. 440

விளம்பரக ்கட�ைம்
முழுப்பககம்  ரூ. 8,000
அளரப்பககம்  ரூ. 4,000
கால்பககம்  ரூ. 2,000
பின் அட்ளை  ரூ. 12,000
உள் அட்ளை  ரூ. 12,000



 

அன்பு்டன்

ஆ.அமிர்�ரோஜ் 
ஆசிரியர்

வபோறுமையு்ன் கோத்திருத்தமல 
கறவபோம்: வபரி்ர்கோல வீட்டுப் போ்ம்

கைநத பதிவனட்டு மாதஙகளில், மாணெ மாணவியரின் ொழ்களகயில் எததளனவயா அதிரடியான 
மாறைஙகள் வநரநதுவிட்ைன.  அடுததடுதத ஊரைஙகின் நிமிததம் வீட்டிறகுள்வைவய அளைப்பட்டுககிைகக 
வெண்டிய திடீர நிரபநதம், வீட்டுப் பாைஙகளைப் வபாைவெ ெகுப்பளை பாைஙகளையும் வீட்டிலிருநவத 
வெயய வெண்டும் என்கிை விவனாதம். 

வபறவைாருகவகா முன்வபல்ைாம் ஒரு புைம் அலுெைகம், மறுபுைம் மாளையில் அெரெர வீடு, 
குடும்பம் என மாறி மாறி இவ்விரு உைகஙகளுககும் இளைவய இயநதிரகதியில் பயணிககின்ை ஒரு 
வித மாரததான் ஓட்ைம் வபாைவெ அவநகரது அன்ைாை ொழ்களக இதுெளர சுழன்று வகாண்டிருநதது.

அைவெ ஓயெறை ஒரு சுழற்சியாகவெ தினெரி ொழ்களகளய இதுெளர கண்டிருநத நம் 
எல்வைாருககும் ஓர அதிரடி திருப்பமாக கைநத ஒன்ைளர ஆண்டுகள் அளமநதுவிட்ைன. துறுதுறுககும் 
இளைஞரகளின் இரு கால்களையும் கட்டிப் வபாடுகிை தைரவுகைறை கடும் ஊரைஙகுகளும், மாணெரகள் 
வீட்டிலிருநவத காவணாளி ெழியாக பஙவகறகும் ெகுப்புகளும் வதரவுகளும் இப்வபாது எப்படிவயா 
பழகிப் வபாயவிட்ைன. வபறவைார வீட்டின் ஓர உள்ைளையில் ஓரமாக ஒதுஙகி தம் அலுெைக 
வெளைகளை இளணய ெெதிகளைக வகாண்டு வமறவகாள்ெதும் பழகிப் வபாயவிட்ைது. 

இநநிளையில் மீண்டும் பளழய ொழ்களகககு மீள்ெது பைருககு எவ்ெைவு இனிதானதாக 
இருககும் என்பது ெநவதகவம.

ஒரு வகாடிய வதாறறிலிருநது நம்ளம நாவம தறகாததுக வகாண்டு பததிரமாக உயிர ொழ்ெவத 
எல்ைாவித படிப்ளபயும் உததிவயாகதளதயும் விை முதன்ளமயான இன்ளைய வபாறுப்பாகிவிட்ைதால், 
நம் ொழ்வின் அடிப்பளை வநாககம் மிகவும் குறுகிப்வபாய விட்ைது.  இது தறவபாளதககு 
அெசியமானவதாரு மாறைவம. இன்ளைய அச்ெம் சூழ் அெை நிளையில் இது ஒரு தவிரகக முடியாத 
மாறைமும் தான். 

இதவதாறறு என்றுதான் முறறும் ஒழியும்? நம் ஊரிலும் என்றுதான் ெகஜ ொழ்களக திரும்பும்? 
இவ்வினாககளுககான விளை எதிரெரும் மாதஙகளிைாெது வதளிொகைாம், விளரவில் நல்ைவதாரு 
தீரவு கிட்டிவிடும் என்கிை நம்பிகளகவயாடு இநத இளைப்பட்ை வபாழுதில் வதாைரநது பததிரமாக 
பயணிப்வபாம். அவநகமாக விடியல் வதாளைவில் இல்ளை. வபாறுளமயுைன் காததிருப்வபாம்.

ஆசிரியர் பக்கம்
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ஜதாகுபபு: பிஜூ ம�வாஷன்

ைத்திய அைசு வ�ளியிட்் ‘கல்வி ப்ளஸ ஒருங்கிமணந்த தக�ல் மும்ற’ 
(UDISE+) 2019-20’ ஆய�றிகமகயின் முடிவுகள்!
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 ̀உலகின் உன்்னதமா்ன சக்தி 
உழைப்பு. அழத வெற்றிக் வ�ாள்ளும் 
ஆற்்றல் வெவ்றநத சக்திக்கும் 
கிழையாது .  உழைப்பி்னால் 
ஈடைப்்படும்  வெ ற்றி  தரும் 
நிம்மதிக்கும் ஈடு கிழையாது. 
வெவ்றழதயும் ஏற்�ாமல் உழைப் 
பிழ்ன மடடும் நம்பி உயர்வு �ணை 
ெர் மு.� .ஸைாலின். உழைப்பு 
அெருக்குக் வ�ாடுத்திருக்கும் ்பரிசு  
‘தமிை�த்தின் முதலழமசசர்’ எனும் 
உசசம். இநத உயரம் அத்தழ்ன 
எளிதில் நைநதுவிைவில்ழல . 
அதற்�ா� ்பல்வெறு அடுக்கு�ளில், 
்பல்வெறு ்படிநிழல�ளில் அழர 
நூ ற் ்ற ா ண டு க் கு ம்  வ ம ல ா � 
மக்�ளுக்�ா� இயங்கியிருக்கி்றார் 
மு.�.ஸைாலின். 14  ெயதில் அரசியல் 
�ளம் �ணைெருக்கு, இப்வ்பாது 
ெயது 68. அெரின் ொழ்வின் ெழிவய 
நாம் �ற்றுக் வ�ாள்ள நிழ்றய 
்பாைங்�ள் இருக்கின்்ற்ன. மு.�. 
ஸைாலின் எனும் மனிதரின் 
�ழதழய, அெரது உழைப்ழ்ப 
ழமயப்்படுத்திவய எழுத முடியும்.

புரடசிப் வபயர் ்கோரைம்  
ம�னுக்கு அயயாதுழர எனும் 

வ்பயர் ழெக்� வெணடுவமன்்பதில் 
உறுதியா� இருநதார் �ருணாநிதி. 
அதற்கு இரணடு �ாரணங்�ள் 
இருநத்ன. ஒன்று, �ருணாநிதியின் 
்பாடை்னார் வ்பயர் அயயாதுழர. 
மற்வ்றான்று, அயயா என்்பது 
வ்பரியாழரயும், துழர என்்பது 
அணணாதுழரழயயும் குறிக்கி்றது. 
1953-ஆம் ஆணடு மார்ச 01ஆம் வததி 
�ழலஞர் நிழ்னத்த்படிவய ஆண 
குைநழதப் பி்றநதது. அநதக் குைநழதப் 
பி்றநது நான்�ாெது நாளில் வசாவியத் 
தழலெர் வ�ாசப் ஸைாலின் 

மழ்றநதார். உல�வம வ்பாற்றிய 
�ம்யூனிச தழலெர் அெர். அெரின் 
நிழ்னொ� ம�னுக்கு ஸைாலின் எ்ன 
வ்பயர் ழெத்தார் �ழலஞர். புரடசி�ர 
வ்பயரிலிருநவத மு.�. ஸைாலினின் 
எழுசசி துெங்குகி்றது எனினும் 
அழத உல�ம் �ணடுவ�ாள்ள 68 
ஆணடு�ள் வதழெப்்படைது.  

தநழத �ருணாநிதி, மாமா 
முரவசாலி எ்ன இருெருவம சாணக்கி 
யத்துெத்திற்கு  வ்பயர்வ்பற்்ற 
அரசியல்ொதி�ள். வீடடிற்கு ெநது 
வ ச ல் ்ப ெ ர் � ளு ம்  அ ர சி ய ல் 
பிரமு�ர்�ள் எ்ன வ�ா்பாலபுரத்து 
வீடடின் ஒவவொரு வசங்�ல்லும் 
அரசியல்  வ்ப ச  அரசியழல 
சுொசித்வத ெளர்கி்றார் ஸைாலின். 
வீடடில் நைக்கும் �ாரசார விொதங் 
�ளுக்கு �ாது வ�ாடுப்்பது, திராவிை 
சித்தாநதங்�ள் குறித்து சிநதிப்்பவத்ன 
சிறு ெயதிவலவய  திடைமிைாமவலவய 
அெருக்�ா்ன தைம் உருொ�த் 
வதாைங்கியது. 

பள்ளி நோட்களில் வபோது 
ெோழகண்க

தி.மு.�.வின் தழலெர் மற்றும் 

முதலமைச்சமை அறிவ�ோம்
`முத்துவ�ல் கருணோநிதி ஸ்ோலின்’ எனும் நோன்!

நீலன்
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முதலழமசசர் என்்பதால் �ருணா 
நிதியின் ம�னுக்கு எநத சலுழ�யும் 
எப்வ்பாதும் கிழைத்ததில்ழல. அழத 
�ழலஞரும் விரும்்பவில்ழல . 
ஸைாலினும் எதிர்்பார்க்�வில்ழல. 
வசன்ழ்னயின் பிர்பலமா்ன சர்ச 
்பார்க் �ான்வெணடில் ஸைாலிழ்ன 
்படிக்� ழெக்� வெணடுவமன்று 
விரும்பி்னார் �ழலஞர். ஆ்னால், 
‘ஸைாலின்’ எனும் புரடசி�ரப் 
வ்பயரி்னால் ்பள்ளி நிர்ொ�ம் 
தயக்�ம் வ�ாணைது. வ்பயழர 
மாற்்றமுடியுமா என்று வ�டைது. 
அப்்படியா்ன ்பள்ளிக்கூைவம 
வெணைாவம்ன வெறு ்பள்ளியில் 
ஸைாலின் வசர்க்�ப்்படைார். 

்படிப்பில் ஈடு்பாடு இருநதாலும், 
முழுக் �ெ்னமும் அரசியல் மீவத 
இருநதது. அதன்விழளவு, ்பத்தாம் 
ெகுப்பிவலவய அரசியலுக்�ா்ன 
முதல் ்படியில் �ால்்பதித்தார் 
ஸைாலின். 1966ஆம் ஆணடு 14ெது 
ெயதில் ’வ�ா்பாலபுரம் தி.மு.� 
இழளஞர் குழு' எனும் குழுழெத் 
துெங்கி்னார். வசால்லப்வ்பா்னால், 
வ�ா்பாலபுரம் ்பகுதியில் இருநத 
சணமு�ம் சலூனில் தான் இழளஞர் 
அழமப்பு துெங்�ப்்படைது.  ்பள்ளி 
வநரம் தவிர, மற்்ற வநரங்�ளில் இநத 
அழமப்பின் மூலம் தீவிர அரசியல் 
்பணி�ளில் இ்றங்கி்னார். இெருக்கு 
ஒத்தாழசயா� அணணன் தமிைரசு 
வும் உைனிருநதார். தி.மு.�.வின் 
வ � ா ள் ழள � ழ ள க்  கு றி த் து 
�லநதுழரயாடுெது, வ்பரியார் 
பி்றநதநாளுக்கு வ�ாடிவயற்றுெது, 
அணணா பி்றநத தி்னத்துக்கு இனிப்பு 
வ � ா டு ப் ்ப து ,  அ ர சி ய ல் 
கூடைத்துக்�ா்ன ஏற்்பாடு வசயெது, 
�டசிக்கு நிதி திரடடுெது, ஓடடுக் 
வ�டடு மக்�ழள அணுகுெது ஆகிய 
்பணி�வள ஸைாலினின் முதல் 
அரசியல் வசயல்்பாடு�ள். 1971 ஆம் 
ஆணடு சடைமன்்றத் வதர்தலில் 
தி.மு.�.வுக்�ா� முதன்முழ்றயா�ப்  
பிரசசாரம் வசயதார். அப்வ்பாது, 
அெருக்கு ெயது 18 மடடுவம. 

நடிப்பின் மீது ஆர்ெம் 
அரசியலுக்கு நடுவெ நாை�த்தின் 

மீதும் ஸைாலினுக்கு ஆர்ெம் ெநதது. 
அணணா, �ருணாநிதி, எம்.ஜி.ஆர். 
எ்ன ்பலரும் வ்பரும் ்பங்�ளிப்பு 
வசயத துழ்ற அல்லொ?. சுதநதிர 
�ாலம் வதாடடு மக்�ளிைம் 
�ருத்துக்�ழளக் வ�ாணடுவசல்ல 

சி்றநத ஊை�வமன்்றால் நாை�ம் 
மடடுநதான். திராவிை வ�ாள்ழ� 
�ழள மக்�ள் மத்தியில் ்பரெலாக்�  
ஸைாலின் வ்பாடை முதல் நாை�ம் 
‘முரவச முைங்கு .  குறிப்்பா� , 
‘ திணடுக்�ல்  தீ ர்ப்பு ’  எனும் 
நாை�த்துக்கு தி.மு.�. வதாணைர்�ள் 
மத்தியில் அவமா� ெரவெற்பு. `நீதி 
வதென் மயங்குகி்றான்', `நாழள 
நமவத' எ்ன எக்�சசக்� நாை�ங்�ழள 
நைத்தி்னார். நாை�த்துக்கு மக்�ள் 
கூ ட ை த் ழத  ெ ர ெ ழ ை க் � 
பிர்பலங்�ழள சி்றப்பு விருநதி்னரா� 
அழைப்்பார் ஸைாலின். அப்்படி, 
எ ம் . ஜி .ஆரு ம்  ஸை ாலினின்  
நாை�த்திற்கு தழலழமவயற்றி 

விலிருநது விலக்�ப்்படைார் எம்.
ஜி.ஆர். அ.தி.மு.�. எ்ன புதிய 
�டசிழயத் வதாைங்கி வதாைர்நது 
�ழலஞருக்கு அதிர்சசி அளித்தார் 
எம்.ஜி.ஆர். இழெவயல்லாவம 
ஸைாலினுக்கும் மி�ப்வ்பரிய 
அனு்பெ ்பாைங்�ழளக் �ற்றுக் 
வ � ா டு த் த து .  இ ப் ்ப டி ய ா்ன 
தருணங்�ழள எப்்படி சமாளிப்்ப 
வத்ன தநழதயின் அருகிலிருநது 
உற்றுவநாக்கிக் �ற்றுக் வ�ாணடிருந 
தார் ஸைாலின். பின்்னர், 1974-ஆம் 
ஆணடு தி.மு.�-வின் வ்பாதுக்குழு 
உ று ப் பி ்ன ர ா � த்  வ த ர் வு 
வசயயப்்படைார்.

 1975-ல் ஸைாலினுக்கும் சாநதா 
எனும் துர்�ாெதிக்கும் நாெலர் 
வநடுஞவசழியன் தழலழமயில் 
திருமணம் நைநதது. இநதிரா �ாநதி 
தழலழமயிலா்ன அரசு 1975 முதல் 
1977 ெழர இநதியாவில் எவமர்வ�ன்சி 
அமல்்படுத்தியிருநதது. இநதியா 
முழுெதுவம வ்பாராடைங்�ள் 
வெடித்த்ன. குறிப்்பா�, தி.மு.�. 
தழலழமயிலா்ன அரசு ஒன்றிய 
அரசுக்கு எதிரா� தமிை�த்தில் 
வ்பார்வ�ாடித் தூக்கியிருநதது. 
குறிப்்பா�, அத்தருணத்தில் அசுர 
்பாயசசலில் இருநதார் ஸைாலின். 
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�ழலக்�ப்்படைது.  அவதாடு , 
எவமர்வ�ன்சிக்கு எதிரா�ப் 
வ்பாராடைம் நைத்தியதற்�ா� 
ழ�தாகிச சிழ்றக்குச வசன்்றார் 
ஸைாலின்.  அெர் மீது மிசா 
்பாயநதிருநதது. மிசா என்்றால் 
உள்நாடடு ்பாது�ாப்பு ்பராமரிப்புச 
சடைம். அதாெது, இநதிய குடியுரி 
ழமக்கு அசசுறுத்தலா� இருப்்ப 
ெர்�ள் மீது ்பாயும் �டுழமயா்ன 
சடைமது. ்பல்வெறு சித்திரெழத 
�ளும், வ�ாடுழம�ளும் அரங்வ�்ற 
ஒரு ெருை சிழ்றொசத்ழத வசன்ழ்ன 
மத்திய சிழ்றயில் �ழித்தார் . 
வதாழுவநாயாளி�ள் அழைத்து 
ழெக்�ப்்படும் ஒன்்பதாம் எண 
அழ்றயில் ஸைாலினும் அழைத்து 
ழெக்�ப்்படைார். இெருைன், சிடடி 
்பாபு, ஆர்�ாடு வீராசாமி உள்ளிடை 
ெர்�ளும் அழைக்�ப்்படை்னர். 
மிசாவில் ழ�தாகி சிழ்றக்கு 
ெநதெர்�ள் அழ்னெழரயும் 
�ாரணமின்றி அடித்து உழதத்த்னர் 
அதி�ாரி�ள். வ�ள்வி வ�டைாலும் 
அடி, ்பதில் வசான்்னாலும் அடி, 

ருக்கி்றார் .  அடுத்தப்்படியா� , 
சினிமாவில் நடிக்�வும் விரும்பி்னார். 
ெர்த்த� ரீதியா்னக் �ழத�ளுக்கு 
வசவிசாயக்�ாமல், சமூ� �ருத்து�ள் 
நிழ்றநத ‘ஒவர ரத்தம், ‘மக்�ள் 
ஆழணயிடைால்’ ஆகிய ்பைங்�ளில் 
நடித்தார். அவதாடு, ‘குறிஞசி மலர்’ 
எனும் வநடுநவதாைரிலும் நடித்தார். 
அதன் பின்்னர், மீணடும் அரசியலில் 
�ெ்னம் வசலுத்தத் வதாைங்கி்னார். 

ஸ�ோலிணன 
அரசியல்ெோதியோககிய மிசோ
1972-இல் தி.மு.�.வில் �ல�ம் 

வெடிக்�த் துெங்கியிருநத வநரமது. 
�டசி நிர்ொகி�ள் வசாத்துக் 
�ணக்ழ� �ாடைவெணடுவம்ன எம்.
ஜி.ஆர். ெலியுறுத்தி்னார். �டசிக்குள் 
ஏற்்படை பிரசசழ்னயால் தி.மு.�-

1976 -இல் தி.மு.க. 
ஆட்சி களைககப்பட்ைது. 

அவதாடு, 
எவமரவஜன்சிககு 

எதிராகப் வபாராட்ைம் 
நைததியதறகாக 

ளகதாகிச் சிளைககுச் 
வென்ைார ஸ்ைாலின். 
அெர மீது மிொ 
பாயநதிருநதது.
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வ்பசா விடைாலும் அடி எ்ன �ருப்புச 
சடைம் தாணைெமாடியது. அவத 
வநரத்தில்  தி.�, தி.மு.�., சி.பி.எம். 
உள்ளிடை �டசி�ளின் அரசியல் 
வதாைர்�ளின் வநருங்கிய நடபும் 
ஸைாலினுக்குக்  கிழைத்தது . 
�ழலஞரின் ம�ன் எனும் பின்்பம் 
உழைநது ஸைாலின் வெளிவய 
வதரிநத  தருணம் இதுதான் . 
ஸைாலிழ்ன மக்�ள் ஏற்றுக் 
வ�ாள்ளவும், தீவிர அரசியலுக்குள் 
ஸைாலிழ்னக் வ�ாணடுச வசன்்றதும் 
இநத சிழ்ற �ாலக்�டைம் தான். 

�ழலஞர் ஒருமுழ்ற இப்்படிச 
வ ச ான்்னா ர் .  ‘ ’ எ ல் வல ாரும் 
ஸைாலிழ்ன நான் உருொக்குெதா�ச 
வசால்கி்றார்�ள். அது தெறு, 
ஸைாலிழ்ன உருொக்கியது இநதிரா 
�ாநதிதான்.’’ �ழலஞரின் இநத கூற்று 
நூற்றுக்கு நூறு உணழமயா்னது. 
ஏவ்னனில், எவமர்வ�ன்சிக்குப் 
பி்றவ� ஸைாலினின் அரசியல் ந�ர்வு 
வி ரி வு ்ப டு த் த ப் ்ப ட ை து . 
இநதிராவி்னால் வ்பற்்ற அடியும், 
சிழ்றயும், குடித்த கூழும் ஸைாலிழ்ன 
வெறு மாதிரி ்பக்குெப்்படுத்தி 
யிருநதது. 

இணளஞர் அணி உருெோக்கமும் 
ெோரிசு சர்்சணசயும் 

எவமர்வ�ன்சிக்குப் பி்ற�ா்ன 
வதர்தலில் அ.தி.மு.�. ஆடசிழயப் 
பிடித்தது.  திமு� வதாணைர்�ள் 
வசார்நதுவிைக் கூைாது என்்பதற் 
�ா�வும், வதாைர்சசியா� இயங்கிக் 
வ�ாணடிருக்� வெணடுவமன் 
்பதற்�ா�வும் 1980-இல் மதுழர 
�ான்ஸி பூங்�ாவில் ‘தி .மு .� . 
இழளஞர் அணி’ வதாைங்�ப் 
்படைது .  அதன்்படி ,  தி .மு .� . 
இழளஞரணிக்கு மு.�. ஸைாலின், 
திருசசி சிொ, ்பரிதி இளம்ெழுதி, 
தாழர மணியன் உள்ளிடை இளம் 
வீரர்�ளால் அழமப்புக் குழு 
உருொ்னது. அரசியல் சார்நதும், 
மக்�ள் வசழெ சார்நதும் இநத அணி 
வதாைர்நது வசயல்்படைது . 
அதன்பின்்னர், 1982-இல் திமு� 
இழளஞரணியின் அழமப்்பாளரா� 
வதர்வு வசயயப்்படைார் ஸைாலின். 

1984-இல் முதல் வதர்தழலச 
சநதித்தார் .  ஆயிரம் விளக்கு 
ச ட ை ம ன் ்ற த்  வ த ா கு தி யி ல் 
வ்பாடடியிடைார்.  அ.தி.மு.�. 
வெட்பாளர் வ�.ஏ. கிருஷணசாமிழய 
எதிர்த்து �ளம் �ணடு 2000 ொக்கு�ள் 

வித்தியாசத்தில் வதால்விழயத் 
தழுவி்னார்.  ‘‘�டசிக்குள் ொரிசு 
அரசியழல ெளர்த்துவிடுகி்றார் 
�ழலஞர்’’ எனும் சலசலப்பு�ள் 
இருநதுெநத வநரமது. ஸைாலினின் 
வதால்விழய  உட�டசியிவலவய 
்பலரும் ெரவெற்்ற்னர். வதர்தல் 
வ த ா ல் வி ய ா ல்  ஸ ை ா லி ன் 
�லங்கிவிைவில்ழல. இழளஞரணி 
அழமப்பின் மூலம் வதாைர்நது 
இயங்கிெநதார் .  அன்்ப�த்ழத 
இழளஞரணிக்�ா�க் ழ�ப்்பற்றி்னார்.  
எம்.ஜி.ஆர். மழ்றவுக்குப் பி்ற�ா்ன 
1989-இல் நைநத சடைமன்்றத் 
வதர்தழல எதிர் வ�ாணைார் 
ஸைாலின். மீணடும் அவத ஆயிரம் 
வி ள க் கு த்  வ த ா கு தி யி ல் 

�ை�ம் சநதித்த வதர்தல்�ளிவலவய 
மி� வமாசமா்ன வதர்தல் இதுதான். 

அதன்பி்றகு, 1996 வதர்தழல 
எதிர்வ�ாணைது தி.மு.�. சார்பில் 
இநத முழ்ற தமிை�வமங்கும் 
பிர ச ச ா ர த்தில்  ஈடு்படைார் 
ஸைாலின். மீணடும் ஆயிரம் விளக்கு 
வதாகுதியில் �ளமி்றங்கி்னார். 
வ�யலலிதாவின் ஊைல் �ாரணமா� 
இநத வதர்தலில் தி.மு.�. அவமா� 
வெற்றிழயக் �ணைது. ஸைாலினும் 
ந ா ற் ்ப த்ழத ந த ாயி ர ம்  ஓடடு 
வித்தியாசத்தில் வெற்றிழயப் ்பதிவு 
வசயதார்.  அதன்பி்றகு ெநத, 2001 
மற்றும் 2006 வதர்தல்�ளில் ஆயிரம் 
விளக்கு வதாகுதியிலும், �ழைசி 
மூன்று வதர்தல்�ழள வ�ாளத்தூர் 
வதாகுதியிலும் வ்பாடடியிடடு 
வதாைர் வெற்றிழய ்பதிவு வசயது 
ெநதார் ஸைாலின்.

� ட சியில்  ஸை ாலினுக்கு 
முன்னுதாரணம் அளிக்�ப்்படுெதால் 
�டசியில் முக்கிய தழலெரா� இருநத 
ழெவ�ா வெளிவயறி,    ம.தி.மு.�. 
எ னு ம்  பு தி ய க்  � ட சி ழ ய த் 
துெங்கி்னார். எம்.ஜி.ஆர். எப்்படி 
�டசியிலிருநது வெளிவய வசன்று, 
புதுக் �டசியுைன் ஆடசி மாற்்றத்ழத 
வசயதாவரா, அதுவ்பால ழெவ�ாவும் 
ஆடசி மாற்்றத்ழத நி�ழ்த்துொர் 
என்று �ணிக்�ப்்படைது. ஆ்னால், 
அப்்படி எதுவும் நைக்�வில்ழல. 
( ஸ ை ா லி ழ ்ன  வி ம ர் சி த் து 
�டசியிலிருநது வெளிவயறியெழர, 
இன்றுெழர ஆதரித்து அருகில் 
ழெத்திருக்கி்றார் ஸைாலின். 
தழலழமப் ்பணபுக்�ா்ன ஆ�ச 
சி்றநத உதாரணவமன்று இழத 
குறிப்பிைலாம்.) 

டமையரோ்க வபருணமை்களும் 
விமைர்சனங்்களும்

1996 வதர்தலில் வெற்றி வ்பற்்ற 
ஸைாலினுக்கு அழமசசர் ்பதிவு 
தரப்்படும் என்று எதிர்்பார்க்�ப் 
்படைது. அப்்படி வசயதால், ொரிசு 
அரசியலுக்கு ெழிெகுக்குவம்ன 
அழமசசர்  ்பதிவு வ�ாடுக்� 
மறுத்துவிடைார் �ருணாநிதி. 
ஆ்னால், ஸைாலினுக்கு உள்ளாடசித் 
வதர்தல் மூலமா� புதிய ொயப்ழ்ப 
அழமத்துக் வ�ாடுத்தார் �ழலஞர். 
அதுதான், வமயர் ்பதவி.  மக்�ளால் 
வதர்நவதடுக்�ப்்படும் பிரதிநிதி�வள 
வமயழரத் வதர்வு வசயதுெநத 
முழ்றழய மாற்றி, மக்�வள வநரடியா� 

கருணாநிதி 
நிளனததிருநதால் 
ஸ்ைாலிளன என்வைா 
தி.மு.க.வில் உச்ெப் 
பதவிககு வகாண்டு 
ெநதிருகக முடியும். 
அெர அளதச் வெயய 
வில்ளை. ஸ்ைாலினும் 

அளத 
விரும்பவில்ளை. 

�ளமி்றங்கி்னார். இநதமுழ்ற 20,000 
ொக்கு வித்தியாசத்தில் அவமா� 
வெற்றிழயப் வ்பற்்றார். தி.மு.�. 
ஆடசிழயப் பிடித்தது. �ருணாநிதி 
முதலழமசசராகியிருநதார். 

படுட�ோல்வியும் வ�ோ�ர் 
வெற்றி்களும்

இரணவை ஆணடு�ளில் ஆடசி 
�ழலக்�ப்்படைது. ராஜீவ �ாநதியின் 
மரணம் தமிை� அரசியலில் 
மி � ப் வ்ப ரி ய  த ா க் � த் ழத 
ஏற்்படுத்தியது. அதன்பி்றகு, ெநத 
சடைமன்்றத் வதர்தலில் தி.மு.�. 
்ப டு வ த ா ல் வி  அ ழ ை ந த து . 
அதுமடடுமல்ல, வெறும் இரணடு 
இைங்�ளில் மடடுவம தி.மு.�. வெற்றி 
�ணைது. திராவிை முன்வ்னற்்றக் 
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வமயழரத்  வ த ர்வு  வசயயும் 
நழைமுழ்றழயக் வ�ாணடுெநதது 
தி.மு.�. அரசு. அதன்மூலம், மக்�ளால் 
வநரடியா� வசன்ழ்ன வமயரா� 
முதன்முழ்றயா�த் வதர்ொ்னார்  
ஸைாலின்.   

ஆயிரம் விளக்கு எம்.எல்.ஏ. 
மற்றும் வசன்ழ்ன வமயர் எனும் 
இரணடு ்பதவி�ளில் இயங்கி்னார் 
ஸைாலின்.  வசன்ழ்ன மாந�ரில் 
சாழல, வமம்்பாலத் திடைங்�ள், 
பூங்�ாக்�ள் எ்ன  ெளர்சசிப் 
்பணி�ழள  வமற்வ�ாணைார்.  
சிங்�ாரச வசன்ழ்னத் திடைம் 
வ�ாணடு ெரப்்படைது ஸைாலின் 
வமயரா� இருநத �ாலக்�டைத்தில் 
தான். வசன்ழ்னயின் ெருத்தத்துக் 
குரிய  விஷயமா �  இரு ந தது 
வ்பாக்குெரத்து வநரிசல். அதற்குத் 
தீர்ொ� வசன்ழ்னயின் முக்கிய 
இைங்�ளில் 10 வமம்்பாலங்�ழளக் 
�டடுெவத்ன முடிவெடுத்தெர் 
வமயர் ஸைாலின். திடைமிடைவதாடு 
மடடுமல்லாமல், அெரின் ்பதவிக் 
�ாலத்தில் வ்பரம்பூர் ்பாலத்ழதத் 
தவிர மற்்ற அழ்னத்து வமம்்பாலங் 
�ளும் �டடிமுடிக்�ப்்படைது. 
உதயநிதி எம்.எல்.ஏ. ஆ்ன பி்றகு 
அடிக்�டி மக்�ழளச சநதிக்கி்றார் 
என்கி்ற  வ சயதி  அதி�ம ா � 
இழணயத்தில் ழெரலாகியது. 
இழணயமும், ழெரல் எனும் 
ெ ா ர் த்ழத யு ம்  இ ல் ல ா த 
�ாலக்�டைத்திவலவய வசன்ழ்னயின் 
அழ்னத்துப் ்பகுதிக்கும் வசன்று 
மக்�ழளச சநதிப்்பழத ெைக்�மா�க் 
வ�ாணடிருநதார் ஸைாலின். 
இெற்்றால் தான் ,   மாந�ரத் 
தநழதயா�வும் வ்பாற்்றப்்படைார்.  

ஆ்னால், ெளர்சசிப் ்பணி�ள் 
அெருக்கு ெசவு�ழளயும் வசர்த்த்ன. 
வ ச ன் ழ்ன யி ன்  ெ ள ர் ச சி த் 
திடைங்�ளுக்�ா� பூர்ெகுடி�ளா்ன 
குடிழசப் ்பகுதி�ழள அப்பு்றப்்படுத்தி 
்பல கிவலா மீடைர்�ள் தாணடி 
ந�ருக்கு வெளிவய குடியமர்த்தும் 
வ�ாடுழம  ஸைாலின் வமயரா� 
இருநத வ்பாதுதான் வதாைங்கியது, 
எ்னலாம். ெளர்சசிப் ்பணி�ளில் 
நி�ழ்நத ஊைல்�ளுக்�ா�வும் தி.மு.�. 
மீது குற்்றசசாடடு�ள் குவிநத்ன.  

2001 ஆம் ஆணடு சடைமன்்றத் 
வதர்தலில் அ.திமு� வெற்றி வ்பற்்றது. 
ஆ்னாலும், இநத முழ்றயும் வமயரா� 
ஸைாலின் வெற்றிப் வ்பற்்றார். 

இரடழைப் ்பதவிக்கு எதிரா� 
வ�யலலிதா சடைம் வ�ாணடு 
ெநதார். அதாெது,  ̀ஒவர ந்பர், இரு 
அரசுப் ்பதவி�ளில் இருக்� முடியாது’ 
என்கி்ற சடைத்தி்னால் ஸைாலினின் 
வமயர்  ்ப தவி  ்பறிவ்ப ா்னது . 
ஸைாலினும் எம் .எல் .ஏ .ொ� 
்பணிழயத் வதாைர்நதார். 

�ந்ண�யின் நிழல் அல்ல; 
�னித்� நிஜம்

வ � ா ள் ழ� யி ல்  வ த ளி வு , 
வசால்லினில் �னிவு, �ைழமயில் 
உறுதி, �ணணியம் குன்்றாழம, 
�ாலநதெ்றாழம  ஆகியெற்றின் 
மூலம் மக்�ள் மத்தியில் சிறு� சிறு� 
நன்மதிப்ழ்ப ெளர்த்து ெநதார் 
ஸ ை ா லி ன் .   � ரு ண ா நி தி 
நிழ்னத்திருநதால் ஸைாலிழ்ன 
என்வ்றா தி.மு.�.வில் உசசப் ்பதவிக்கு 
வ�ாணடு ெநதிருக்� முடியும். அெர் 
அழதச வசயய வில்ழல. ஸைாலினும் 
அழத விரும்்பவில்ழல. �டுழமயா்ன 
எ தி ர் ப் பு � ழ ள யு ம் ,  ெ ா ரி சு 
அரசியலுக்�ா்ன விமர்ச்னங் 
�ழளயும்  எ தி ர் க்வ� ாணவை 
ெளர்நதார் ஸைாலின். இெர் மீது 
ழெக்�ப்்படும் அழ்னத்து வ�ள்விக் 
�ளுக்கும் எதிரா்ன ஸைாலினின் 
ஒற்ழ்ற ்பதில் அழமதியும் உழைப்பும் 
மடடுவம. 

எநத ்பதவிழயயும், பு�ழையும் 
தநழதயின் பு�வைாளியால் வ்ப்ற 
ஸைாலின் விரும்்பவில்ழல. எளிதில் 
ொயப்பு�ள் கிடடும் இைத்திலிருநதும், 
அழ த  வி ல க் கி  ழ ெ க் � வ ெ 
நிழ்னத்தார். இநதக் �ாரணவம, 
மக்�ள் அெழர ஏற்றுக் வ�ாள்ள 
முக்கிய �ாரணியா� அழமநதது. 

21 நூற்்றோண்டில் புதிய போய்சசல்
2003-ம் ஆணடு தி.மு.�-வின் 

துழணப் வ்பாதுச வசயலாளரா�வும், 
2 0 0 8 - ம்  ஆ ண டு  தி . மு . � 
வ்பாருளாளரா�வும் ்பதவிப் 
வ்பாறுப்பு�ழள  ஏற்றுக்வ�ாணைார். 
ந டு வெ ,  2 0 0 6 -ஆம்  ஆணடு 
சடைமன்்றத் வதர்தலில் தி.மு.�. 
மீ ண டு ம்  வ ெ ற் றி � ண ை து . 
முதன்முழ்றயா�  அழமசசர் 
வ்பாறுப்வ்பற்்றார் ஸைாலின். 
ஏற்வ�்னவெ, வமயரா� மி�ப்வ்பரிய 
சாதழ்ன�ழள நி�ழ்த்தியிருநததால், 
உள்ளாடசித் துழ்ற அெர் ழ�யில் 
ஒ ப் ்ப ழ ை க் � ப் ்ப ட ை து . 
�ருணாநிதியின் உைல்நிழலக் �ருதி, 
2 0 0 9 - ஆ ம்  ஆணடு  துழண 
முதலழமசசரா�ப் வ்பாறுப்வ்பற்றுக் 
வ�ாணைார். 

அண்ைனோல் ெந்� அெப்வபயர் 
ஸ ை ா லி னி ன்  அ ர சி ய ல் 

ொழ்க்ழ�யில் குடும்்பத்திற்குள்ளி 
ருநது மி�ப்வ்பரிய சு்னாமி ஒன்று 
ெநதது. அதன் வ்பயர் அைகிரி. அநத 
�ாலக்�டைத்தில் தி்ன�ரனில் ஒரு 
சர்வெ ஒன்று வெளியா்னது. அதில், 
�ருணாநிதியின் அரசியல் ொரிசா� 
ஸைாலின் ெரவெணடுவமன்வ்ற 
அதி�மா� விரும்புெதா�வும் 
அைகிரிக்கு பூஜ்ஜியம் ஆதரவு 
மடடுவம இருப்்பதா�வும் வசயதி 
வெளியா்னது. இத்னால், அறிொல 
யத்தில் சூடு ்பற்றிக் வ�ாணைது. 
தி்ன�ரன் அலுெல�த்திற்கு தீ 
ழெக்�ப்்படடு மூெர் வ�ால்லப் 
்படை்னர். இத்னால் �டசிக்குள்ளும் 
குடும்்பத்திற்குள்ளும் வ்பரும் பிளவு 
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உணைா்னது. இெற்ழ்றவயல்லாம் 
ஒன்்றன்பின் ஒன்்றா� சரிவசயது 
�டசிழய ெலுப்்படுத்தி்னார் 
ஸைாலின். 

ஒ ரு ெ ழ ர ப்  ்ப ழ � த் து க் 
வ�ாணவைா வமாதிக் வ�ாணவைா 
அரசியல் வசயய முடியாது. மக்�ள் 
வசழெக்�ா� �ளம் �ணடிருப் 
்பெர்�ள் பி்றழர புண்படுத்தவொ, 
மிதித்து உழதப்்பழதவயா ஸைாலின் 
ஒருவ்பாதும் வசயயத் துணியாதெர். 
வ்பாறுழம வ�ாணடு  பிரசசழ்ன�ழள 
சரிவசயதார். அதற்கு சான்று, 
ஸைாலின் முதலழமசசரா்னதும் 
’தம்பிக்கு உறுதுழணயா� இருப்வ்பன்’ 
என்று மு.�. அை�ரி வசான்்ன 
ொர்த்ழத�ள். 

�ணலணமைககுத் �குதியோனெரோ?
2016 சடைமன்்றத் வதர்தலுக்குப் 

பி்றகு எதிர்�டசித் தழலெரா�வும், 
�ருணாநிதியின் உைல் நிழலழயக் 
�ருதி தி.மு.�.வின் வசயல் தழலெ 
ர ா � வு ம்  வ ்ப ா று ப் வ்ப ற் று க் 
வ�ாணைார். 2018-ஆம் ஆணடு 
�ருணாநிதியின் மழ்றவுக்குப் பி்றகு, 
தி . மு . � . வின்  தழலெ ர ா � ப் 
வ்பாறுப்வ்பற்றுக் வ�ாணைார். 
தி.மு.�.வின் தழலெரா்னப் பி்றகும் 
ஸைாலின் மீது மக்�ளுக்கும் , 
உட�டசி நிர்ொகி�ளுக்கும் அெர் 
மீது வ்பரிதளவில் நம்பிக்ழ� 
ெரவில்ழல. தன்ழ்ன நிரூபித்துக் 
�ாடை வெணடியத் தருணத்துக்�ா� 
� ாத்திருநதார் .  வ�யலலிதா 
மரணத்திலிருநது ஒவவொரு 
சிக்�லின் வ்பாதும் �ழலஞர் 
ஒருவெழள இருநதிருநதால் இப்்படி 
வ ச ய தி ரு ப் ்ப ா ர் ,  அ ப் ்ப டி 
வசயதிருப்்பாவர்ன ஸைாலின் மீது 
அெநம்பிக்ழ��வள கிளம்பிக் 
வ�ாணடிருநத்ன.  தைாலடி வ்பசவசா 
வசயவலா இல்ழல, அழமதியா்னப் 
வ்பாக்கு இவதல்லாம் மக்�ழள 
மடடுமல்ல வதாணைர்�ழளயும் 
கூ ை  � ழ ல ஞ ழ ர ப்  வ ்ப ா ல 
சாமர்த்தியமில்ழல என்று வசால்ல 
ழெத்தது. 

அத்தழ்ன அெநம்பிக்ழ� 
�ளுக்கும் ்பதிலடி வ�ாடுக்கும் 
விதமா� ஸைாலின் தன்ழ்ன நிரூபித்த 
தருணம் 2 0 1 9 -ஆம்  ஆணடு 
நாைாளுமன்்றத் வதர்தல். தி.மு.�. 
கூடைணியா்னது தமிை�த்தில் ஒரு 
இைத்ழதத்  தவிர ,  ம ற் ்ற  3 8 
இைங்�ழளயும் ழ�ப்்பற்றியது. இநத 

வெற்றி �டசிக்குள்ளும், மக்�ள் 
மத்தியிலும் ஸைாலின் எனும் வ்பயர் 
உறுதியுைன் ஒலிக்�ச வசயதது. 
குடும்்ப அரசியல், தநழதயின் 
பு�வைாலி, வமம்்பால ஊைலில் 
துெங்கி நில அ்ப�ரிப்பு ெைக்கு�ள், 
2 ஜி  ெ ை க் கு  ெ ழ ர யி ல ா ்ன 
விமர்ச்னங்�ழளயும்  ம ்ற க் � 
ழெத்தார் ஸைாலின். தி.மு.�.வி 
லிருநது இெர் புதியெவர்ன மக்�ள் 
மத்தியில் நம்பிக்ழ� யூடடி்னார்.

2021-ஆம் ஆணடு சடைமன்்றத் 
வதர்தழல எதிர்வநாக்கி்னார் . 
இநதமுழ்ற தநழத �ழலஞர் இல்ழல. 
தழலெரா�  தன்ழ்ன நிரூபிக்� 
வெணடிய �டைாயம். ஆடசிழயப் 
பிடித்துவிை வெணடுவமன்்பதற்�ா� 
உழைப்ழ்ப மடடுவம விழதத்தார். 
விை ா ம ல்  சு ற் று ப்  ்ப யணம் 
வமற்வ�ாணடு மக்�ழள சநதித்தார். 
�ாலத்திற்கு தக்� விளம்்பர உத்தி�ழள 
ழ� வ�ாணைார். ஒரு தழலெரா� 
ஸைாலின் தழலநிமிர்நதார்.  அதன் 
்பல்னா�, 159 இைங்�ழளக் ழ�ப்்பற்றி 
அவமா� வெற்றிழயப் வ்பற்்றது தி.
மு.�. �ைநத வம 7-ஆம் வததி 
முதல்ெரா�ப் வ்பாறுப்வ்பற்்றார் 
முத்துவெல் �ருணாநிதி ஸைாலின். 

2006 முதல் 2011 ெழரயிலா்ன 
ஆடசிக் �ாலத்தில் தி.மு.�. மீது 
ழெக்�ப்்படை நில அ்ப�ரிப்பு 
குற்்றசசாடடு, தி.மு.�. நிர்ொகி�ளின் 
அடடூழியங்�ள் வ்பான்்றெற்றி்னால்  
தான் அடுத்த இரணடு முழ்றயும் 
ஆடசிழயப் பிடிக்� முடியவில்ழல 
என்று வசால்லப்்படுகி்றது. அநத 
சிக்�ல் மீணடும் ெநதுவிைக்கூைாது 
என்்பதில் �ெ்னமா� இருக்கி்றார் 
ஸைாலின். தி.மு.�. ஆடசியில் 
ரவுடியிசமும், அதி�ார அத்துமீ்றலும் 

எ ந த  த ருணத்திலும்  த ழ ல 
நிமிர்நதுவிைக்கூைாது என்்பதில் 
�ெ்னம் �ாடடிெருகி்றார் முதல்ெர் 
ஸைாலின். 

முன்னு�ோரை மு�ல்ெர்!
மக்�ளுக்கு நல்ல ஆடசிழயக் 

வ�ாடுக்� வெணடும் என்்பழத 
மடடுவம வநாக்�மா�க் வ�ாணடு 
ஸைாலின் இயங்கி ெருகி்றார் 
என்்பழத அெரது வசயல்்பாடு�ள் 
உணர்த்துகின்்ற்ன. அதற்கு சான்வ்ற, 
வ்பருநது�ளில் வ்பண�ளுக்கு இலெச 
்பயணம். முதல்ெரா� ்பதவிவயற்்றதும், 
வ � ா வ ர ா்னா  நிொ ரணமா� 
குடும்்பத்துக்கு ரூ.4000/- ஆவின் 
்பால்விழல லிடைருக்கு ரூ . 3 
விழல க்குழ ்ற ப் பு ,  தனிய ா ர் 
மருத்துெமழ்ன�ளில் வ�ாவரா்னா 
சிகிசழசக்�ா்ன �டைணத்ழத 
தமிை� அரவச, �ாப்பீடடு திடைத்தின் 
கீழ் ஏற்கும், அழ்னத்து ம�ளிருக்கும் 
ச ா த ா ரண �டைண ந � ர ப் 
வ்பருநது�ளில் �டைணமின்றி 
்பயணிக்�லாம் என்்பது உள்ளிடை 
அறிவிப்பு�ளுக்�ா்ன வ�ாப்பு�ளில் 
மு த ல் ெ ர்  ஸ ை ா லி ன் 
ழ�வயழுத்திடைார்.  ``மி�ச சி்றநத 
தமிை�த்ழத உருொக்� தங்�ளது 
ஆவலாசழ்னயும் ஒத்துழைப்பும் 
வதழெ ! ' '  என்று முன்்னாள் 
முதல்ழமசசர் எைப்்பாடிழயயும் 
அழைத்தது ஸைாலினின் ்பணபு. 

அது மடடுமல்ல ்பதவி�ழளயும் 
வ்பாறுப்பு�ழளயும் ெைங்குெதில் 
தி.மு.� விசுொசி என்்ற எல்ழலழயக் 
�ைநது புதிய ெைக்�த்ழத ழ� 
வ�ாணைது வ்பருழமக்குரிய வ்பசு 
வ்பாருளா்னது. அழமசசர் ்பதவி, 
வ ச ய ல ா ள ர் � ள்  நி ய ம்னம் , 
திடைக்குழு மற்றும் ஆழணயங்�ளின் 
வ்பாறுப்பு�ள் துழ்ற சார் ெல்லுநர்�ள் 
மி�ச சரியா� ெைங்�ப்்படைதற்�ா� 
ஸை ாலின்  ்ப ல  த ர ப் பிலும் 
்பாராடடு�ழள அள்ளி்னார்.  

வ�ா்பாலபுரத்தின் சணமு�ம் 
சலூனில் துெங்கிய வ்பாறி, இப்வ்பாது 
ெழர எரிநது வ�ாணடிருக்கி்றது. 
ஓடுகி்றார், ஓடுகி்றார் ்பநதயக் 
குதிழரழய  விைவெ�ம ா �ப் 
்ப ா ய நவத ா டி க்  வ � ா ண வை 
இருக்கி்றார். ஆ்னால் எங்வ�யும் 
நிதா்னமிைக்�வில்ழல என்்பவத 
அெரது ்பலம். ஸைாலின் எனும் 
மனிதரிைமிருநது ந ாம்  �ற்� 
வெணடிய ஒற்ழ்றப் ்பாைம் ‘உழைப்பு. 
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 ஞோனக்கண�்கள்

வியோபோரமும் அ்கவிழிப்பும்

குைநழதப் ்பருெத்தில் ்பசி ்படடினிழய அனு்பவித்து, வ்பரியெ்னா்ன 
பி்றகு ்பல இலடசங்�ழளச சம்்பாதித்த இநதிய வியா்பாரி ஒருெர் தன் 
மரணப் ்படுக்ழ�யில் இருநதார்.

அநத வெழளயில் எல்வலாரும்  ெைக்�மா� வசால்ெது வ்பால த்னது 
ம�ழ்ன அழைத்து அெர் அறிவுழர கூ்றத் வதாைங்கி்னார்.

 ’’இவதா, ்பார் ம�வ்ன!

என் வெற்றிக்கு அடிப்்பழைக் �ாரணங்�ள் இரணடு. அதாெது 
வநர்ழமயும் சமவயாசித புத்தியும்.

சநழதயில் ்படுகிராக்கியாகி விடை ஒரு சில சரக்கு�ழளவயகூை குறித்த 
வநரத்தில் மி� மலிொ� ்படடுொைா வசயெதா� நீ ொக்குறுதி வ�ாடுக்கும் 
்படசத்தில், அத்னால் என்்ன துன்்பம் ெநதாலும் சரி அது  வ்பருநஷைங்�ழள 
ஏற்்படுத்தி உன்ழ்ன திொல் ஆக்கி்னாலும் சரி, அநத சரக்கு�ழள தெ்றாமல்  
தாமதமின்றி ்படடுொைா வசயய வெணடும். இதுதான் வநர்ழம என்்பது!"

நான் இழத ஞா்ப�த்தில்  ழெத்துக் வ�ாள்கிவ்றன் அப்்பா!" என்்ற ம�ன், 
இவொறு வதாைர்நது வ�டைான்:  ‘’சமவயாசித புத்தி என்்றால் என்்ன 
என்்பழதயும் இப்வ்பாது விளக்கிச வசால்கிறீர்�ளா?"

’’இது மி�வும் சுல்பமா்ன விஷயம் ம�வ்ன" என்று ்பதில் வசான்்னார் 
த�ப்்பன். 

’’அவொறு ொ்னளாவிய ொக்குறுதி எழதயும் வ�ாடுக்�ாமல் நிதா்னம் 
மிக்� சுதாரிப்வ்பாடு இருப்்பவத சமவயாசித புத்தியாகும்!

்கஞசடனோ ்கஞசன்!

ஒருநாள், ந�ரத்தில் உள்ள ஒரு கிணற்ழ்றச சுற்றி கூடைம் கூடியிருப்்பழதக் 
முல்லா  நசுரூதின் �ணைார்.

அநதக் கிணற்றில் குனிநது, ’’ஐயா, உங்�ள் ழ�ழயக் வ�ாடுங்�ள், 
ழ�ழயக் வ�ாடுங்�ள்” என்று வசால்லி ்பலரும் அெழரத் தூக்கி விை 
முயன்்றார்�ள்.

ஆ்னால் கிணற்றில் கிைநதெவரா அெர்�ளது வெணடுவ�ாழள �ாதில் 
வ்பாடடுக் வ�ாணைதா�வெ வதரியவில்ழல. வமலும் வமலும் அெர் 
தணணீரில் வ்பாராடிக் வ�ாணடு, ‘உதவி’ ‘உதவி’ என்று கூவிக் வ�ாணடிருநதார்.

�ழைசியில் முல்லா நசுரூதின் முன் ெநது தன் ழ�ழய அெர் முன் நீடடி, 
’’என் ழ�ழயப் பிடித்துக் வ�ாள்ளுங்�ள்” என்று வசான்்னார். உைவ்ன அெர் 
முல்லாவின் ழ�ழயப் ்பற்றி வமல்ல வமல்ல வமவல ெநதார்.

ஆசசரியம் அழைநத �்னங்�ள் முல்லாவிைம், ’’நீங்�ள் எப்்படி அெர் 
வமவல ெர உதவினீர்�ள்” என்று வ�டைார்�ள். 

அதற்கு முல்லா, ’’அது வராம்்ப சுல்பம். ஒரு �ஞசன் எழதயும் பி்றருக்கு 
வ�ாடுக்� மாடைான். அது தன் ழ�யா� இருநதாலும் சரி, ஆ�வெதான் 
நான், ’’உங்�ள் ழ�ழய வ�ாடுங்�ள்’’ என்்பதற்கு ்பதிலா�, ’’என் ழ�ழயப் 
பிடித்துக் வ�ாள்ளுங்�ள்’’ என்று கூறிவ்னன். நான் நிழ்னத்தது வ்பாலவெ 
அெரும் என் ழ�ழயப் பிடித்துக் வ�ாணைார்” என்்றார்.
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பள்ளிககூ�ம் 01
டீச்சர்: இநத மாணவிழய 

எ ங் � ள்  ்ப ள் ளி யி லி ரு ந து 
வெளிவய ற்றுகிவ ்ற ா ம்  டி . சி . 
ொங்கிக்வ�ாணடு வசன்றுவிடுங்�ள். 
இெளால் மற்்ற மாணவி�ளும் 
வ�டடுப்வ்பாகி்றார்�ள்.

பள்ளிககூ�ம் 02
த ல ை ல ை  ஆ சி ரி ய ர் : 

உணழமயிவலவய நீ வராம்்ப நல்ல 
மாணவி.

இ ர ண டு  ்ப ள் ளி � ளி லு ம் 

குறிப்பிடுெது ஒவர மாணவிழயத் 
த ான் .  ஆம் .  அெள் வ்பயர் 
வைாடவைா சான் .  �ப்்பான் 
நாடழைச வசர்நதெள். அது எப்்படி 
ஒவர மாணவிழய ஒரு ்பள்ளியில் 
திடடுகி்றார்�ள் .  இன்வ்னாரு 
்பள்ளியில் பு�ழ்கி்றார்�ள் என்று 
வ�ள்வி எழுகி்றதா?

இதற்கு விழை வதரிநதுவ�ாள்ள 
நீங்�ள் ்படிக்� வெணடிய புத்த�ம் 
ஒன்ழ்ற அறிமு�ப்்படுத்துகிவ்றன். 
`வைாடவைா சான் - �ன்்னலில் ஒரு 
சிறுமி’ இதுதான் புத்த�த்தின் 
வ்பயர். இழத எழுதியெர் வைடசுவ�ா 

குவராயாநாகி.

வைாடவைா  ச ான் எனும் 
சிறுமிழய  மு தல்  ெகு ப்பில் 
ெைக்�மா்ன ஒரு  ்பள்ளியில் 
வ ச ர் க் கி ்ற ா ர் � ள்  அ ெ ளி ன் 
வ்பற்வ்றார் .  �ன்்னல் ெழிவய 
வெடிக்ழ� ்பார்த்துக்வ�ாணவை 
இருக்கி்றாள். ’’வமழ�ழயத் தி்றநது 
தி்றநது மூடி மூடி ்பாைம் நைத்த 
விைாமல் வசயகி்றாள்’ ’ என்று 
ஆரம்பித்து அெழளப் ்பற்றி 
ஏ ர ா ள ம ா்ன  பு � ா ர் � ழள ச 
வசால்கி்றார் ெகுப்பு ஆசிரியர். 
அத்னால், வெறு ெழியில்லாமல் 
வைாடவைா சாழ்ன வைாமாயி 
எனும் வித்தியாசமா்ன ்பள்ளியில் 
வசர்க்கி்றார்�ள்.

வைாமாயி ்பள்ளியின் வ்பயர் 
்பலழ� வய  இ ரணடு  சின்்ன 
மரங்�ளுக்கு இழைவயதான் 
இருக்கி்றது. ்பள்ளியின் வ�ட கூை 
இளம் தளிர்�ள், வசடி�ளால் 
ஆ்னது. வைாடவைா சான் “இநதக் 
வ�ட ெளர்நதுவ�ாணவை இருக்கும்” 
என்று ஆசசர்யப்்படுகி்றாள். அது 
மடடுமல்ல, ்பள்ளியின் உள்வள 
அெளுக்குப் வ்பரும் மகிழ்சசி 
�ாத்திருநதது . ரயில் ்பயணம் 
வசயெது என்்றால் எல்வலாருக்கும் 
பிடிக்கும். ரயில் வ்படடியில் ெகுப்பு 
என்்றால் எவெளவு �ாலியா� 
இருக்கும் .  அநதப் ்பள்ளியின் 
ெகுப்்பழ்ற�ள் எல்லாம் ரயில் 
வ்படடி�ளில்தான். அெற்ழ்றப் 
்ப ா ர் த் த  வை ாடவை ா  ச ான் 
சநவதாஷத்தின் உசசத்திற்வ� 
வசன்்றாள்.

வைாமாயி ்பள்ளியின் தழலழம 
ஆசிரியர் வைாடைா சாழ்னச 
சநதித்தார். ‘உன்ழ்னப் ்பற்றிச 
வசால்’ என்று தழலழம ஆசிரியர் 
வ�டைதும் அெள் வசான்்னாள்; 
வசான்்னாள்; வசால்லிக்வ�ாணவை 
இருநதாள் .  ஆமாம் ,  ந ான்கு 
மணிவநரம் தன்ழ்னப் ்பற்றிச 
வசால்லியிருக்கி்றாள் . அநதத் 
தழலழம ஆசிரியவரா ஒரு நிமிைம் 
கூைச வசார்நது வ்பா�ாமல் 
உற்சா�மா� இெள் வ்பசுெழதக் 
வ�டைார். எல்லாம் வசால்லி 
மு டி த் து வி ட வை ன்  எ ன் று 
வைாடவைா சான் வசான்்னதும் 
‘இப்வ்பாது முதல் நீ இநதப் ்பள்ளி 

 �மிழினி

வ்ோட்வ்ோ ்சோன் எனும் வதோழி!
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மாணவி’ என்று அெர் வசான்்னார். 
அழதக் வ�டைதும் உற்சா�த்தில் 
துள்ளிக் குதித்தாள் வைாடவைா 
சான்.

ெைக்�மா்ன ்பள்ளிழயப் வ்பால 
அல்ல அது. ஒரு ெகுப்்பழ்றயில் 10 
மாணெர்�ள்தான் இருப்்பார்�ள். 
ெகுப்்பழ்றக்குள் எநத இைத்தில் 
உட�ார விருப்்பவமா அநத இைத்தில் 
மாணெர்�ள் உட�ா ரலாம் . 
� ாழலயில்  ஆசிரியர்  ெ நது 
இன்ழ்றக்�ா்ன ்பாைங்�ழளப் 
்பற்றிச வசால்ொர். எநதப் ்பாைத்ழத 
முதலில் நைத்தலாம். எநதப் ்பாைம் 
�ழைசி என்்பழத மாணெர்�வள 
முடிவு வசயொர்�ள்.

மதியம் உணவுக்கு ‘�ைலிலிருநது 
வ�ாஞசம் ;  மழல�ளிலிருநது 
வ�ாஞசம்’ என்்பது அளவுவ�ாள். 
�ைல்… மழலயா? �ைலிலிருநது 
கிழைக்கும் உணவும் ,  நிலம் , 
மழல�ளிலிருநது கிழைக்கும் 
உணவும் �டைாயம் மதிய உணவில் 
இருக்� வெணடுமாம். ஒருவெழள 
அப்்படி  இல்ழலவயன்்ற ால் , 
தழலழம ஆசிரியரின் மழ்னவி ஒரு 
்பாத்திரத்தில் மழல உணவும், �ைல் 
உணவும் எடுத்து ெருொர். எெரிைம் 
�ைல் உணவு இல்ழலவய அெருக்குத் 
தன் ்பாத்திரத்தில் உள்ள �ைல் 
உணழெ தருொர். அவதவ்பால 
மழல உணவுக்கும்.

ெகுப்பிவலவய நீணை வநரம் 
உ ட � ா ர் ந தி ரு ப் ்ப து வ ்ப ா ல த் 
வதான்றி்னால், எல்வலாரும் அருகில் 
இருக்கும் ஏவதனும் இைத்திற்கு 
ந ை ந து  வ ச ல் ெ ா ர் � ள் . 
வ்பாகும்வ்பாதும் ெரும்வ்பாதும் 
அங்வ� ்பார்க்கும் ்ப்றழெ�ள், 
மரங்�ள், பூசசி�ள் ்பற்றி ஆசிரியர் 
வசால்லிக்வ�ாணவை ெருொர்.

்பள்ளியில் திடீவரன்று புதிய 
ஆசிரியர்�ள் ெருொர்�ள். ஒரு 
வி ெ ச ா யி  த ன்  ெ ய லு க் கு 
மாணெர்�ழள அழைத்துசவசன்று 
ந ா ற் று  ந டு ெது  மு த ல்  ்ப ல 
விஷயங் �ழள ச  வ ச ா ல்லி க் 
வ�ாடுப்்பார் .  தம்  நிலத்தில் 
வ�ாஞசம்  இைத்தில் ்பள்ளி 
மாணெர்�ள் விெசாயம் வசயய 
அனுமதி தருொர். அவத வ்பாலச 
சழமயல் எப்்படிச வசயெது 
என்றுகூை ெகுப்பு�ள் நைக்கும்.

தழலழம ஆசிரியர் பிவயா்னா 
ொசிப்்பார். அநத இழசக்கு ஏற்்ப 
நைப்்பதுகூை ஒரு ்பயிற்சி. அநதப் 
்பள்ளியில் ்படிக்கும் மாணெர்�ள் 
யாரும் சுெரில் கிறுக்குெவத இல்ழல. 
ஏன் வதரியுமா… கிறுக்குெதற்கு 
என்வ்ற தனி ெகுப்பு உணடு. ஆமாம். 
தழலழம ஆசிரியர் இழசக்�ருவி 
ொசிக்�, மாணெர்�ள் தழரயில் 
அ தன்  குறி ப் பு �ழள  எழு த 
வெணடும். இறுதியில் தழரழய 
அெர்�வள சுத்தம் வசயழ�யில் 
கிறுக்�ல்�ழள அழிப்்பது எவெளவு 
சிரமமா்னது என்று வதரிய ெரும்.

இப்்படி அநதப் ்பள்ளிழயப் 
்பற்றிச  வசால்லிக்வ�ாணவை 
வசல்லலாம் .  அத்னால்தான் 
வை ாடவைா  ச ான்  வ ர ாம்்ப 
மகிழ்சசிவயாடு அங்குப் ்படித்தாள். 

இது ஒரு �ழதயில் ெரும் �ற்்பழ்ன 
்பள்ளிதாவ்ன என்று நிழ்னக்� 
வெணைாம். �ப்்பான் நாடடில் 
வைாமாயி எனும் ்பள்ளி இருநதது. 
அதில்  ்படித் த  வைடசுவ � ா 
குவராயாநாகிதான் வைாடவைா 
சான். வ�ா்பயாஷி என்்பெர் ்பல 
நாடு�ளுக்குச வசன்று �ல்வி குறித்து 
அ னு ்ப ெ ப்  பூ ர் ெ ம ா � க் 
�ற்றுக்வ�ாணடு இநதப் ்பள்ளிழய 
நைத்தி்னார்.

இப்வ்பாதும் அநதப் ்பள்ளி 
இருக்கி்றதா என்று வ�டகிறீர்�ளா… 
ெருத்தமா்ன வசயதி இப்வ்பாது 
அநதப் ்பள்ளி இல்ழல. இரணைாம் 
உல�ப்வ்பாரில் �ப்்பான் மீது 
அ வ ம ரி க் � ா  கு ண டு � ழ ள 
வீசியவ்பாது இநதப் ்பள்ளியின் மீது 
ஒரு குணடு விழுநததில் ்பள்ளி 
எரிநது விடைது.  அதன்பின், 
வ � ா ்ப ய ா ஷி  எ வ ெ ள வ ெ ா 
�ஷைப்்படடு மீணடும் இநதப் 
்பள்ளிழய உருொக்� முயற்சி 
வசயதார். ஆ்னால், அெர் இ்றக்கும் 
ெழர முடியவெ இல்ழல.

நீங்�ள் வைாடவைா சான் 
புத்த�த்ழதப் ்படித்தால், அநதப் 
்பள்ளிழயப் ்பார்க்� வெணடும், 
இழத  எழுதிய வைடசுவ� ா 
குவராநாகிழயச சநதிக்� வெணடும் 
எ ன் று  ஆ ழ ச ப் ்ப டு வீ ர் � ள் . 
்பள்ளிதான் இப்வ்பாது இல்ழல. 
ஆ்னால் ,  வைாடவைா  ச ான் 
இருக்கி்றார். அெருக்கு ெயது 87. 
இெரிைம் இநதக் �ழதழயச 
சினிமாொ� எடுக்� அனுமதி 
வ � ட ை ா ர் � ள ா ம் .  இ ெ ர் 
ம று த் து வி ட ை ா ர ா ம் .  ஏ ன் 
வ த ரி யு ம ா …  � ழ த ய ா � ப் 
்ப டி க் கு ம் வ்ப ா து  ஒ வ வெ ா ரு 
ம்னதிலும் விதவிதமா்ன வைாமாயி 
்பள்ளி உருொகும். அழத நான் 
தடுக்� விரும்்பவில்ழல என்று 
வ ச ா ல்லிவிடை ா ர் .  இ ந த ப் 
புத்த�த்ழத அை�ா�த் தமிழில் 
வமாழிவ்பயர்த்திருப்்பெர்�ள் 
சு . ெ ள் ளி ந ா ய � ம்  ம ற் று ம் 
வசா .பிர்பா�ரன் .  அெசியம் 
்படியுங்�ள், வைாடவைா சான் 
எனும்  வ த ாழி  உங்�ளுக்குக் 
கிழைப்்பாள்.
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உல�ம், இன்னும் இருளில்தான் 
ஆழ்நதிருக்கி்றது.

்ப ா ல ா ம் ம ா ள்  உ ல � ம் 
்பற்றிவயல்லாம் �ெழலப்்படைெள் 
இல்ழல. அெளுக்கு விழிப்புத் 
தடடிவிடைது. அெளுக்கு அது 
� ா ழ ல ,  ’ சி ெ சி ெ ’  எ ன் று 
முணுமுணுத்துக் வ�ாணைாள். 
அழத ஒரு மநதிரம் வ்பால் அெளது 
�ாலம் வசன்்ற அல்லது சிெவலா� 
்ப த வி  அ ழ ை ந து வி ட ை 
வ்பால்லாப்்பாணடி வசால்லிக் 
வ�டடிருக்கி்றாள். அெருக்குச 
சடவைன்று எப்வ்பாதும் இரணடு 
ொர்த்ழத�ள் நாக்கில் எழும்; 
சாதுொ� இருநதால் சிெசிெ.. . 
வ�ாஞசம் வ�ா்பம் ெநது விடைால் 
மூவதவி.

்பாலாம்மாள், பின் தடடுக் �தழெ 
தி்றநதுவ�ாணடு வதாடைத்துக்கு 
ெநது நின்்றாள். கிைக்குத் திழசழயப் 
்பார்த்துக் ழ� கூப்பிக் வ�ாணடு 
ெ ை க் � ம ா � ச  வ ச ா ல் லு ம் 
வ�ாரிக்ழ�ழய முன்ழெத்தாள்.

்ப ர ம சி ெ ன்  ்ப த் தி னி வ ய , 
்பார்ெதிவய ொருமம்மா

்ப ர ந த ா மன்  ழ�ப்பிடித்த 
லடசுமிவய ொருமம்மா

ொருமம்மா வதவியவர, எம் 
கிரு�ம் விளங்கிைவெ

வ்பாயொரும்  மூவதவிவய 
உள்ளொரும் வதவிவய!"

சிறு்கண�

 பிரபஞசன்

்பாலாம்மாளின் மாமியார் 
வசார்ணக்�ாள் இம்மரும�ளுக்குக் 
� ற்றுத்  த ந த  ம நதிரம்  அது , 
வசார்ணக்�ாளுக்வ�ா அெள் 
ம ாமிய ா ர்  அன்்னப்பூர்ணம் 
வசால்லித் தநதது. ஏழு தழலமுழ்ற 
�ளா� அநத வீடடு மத்த மரும�ள்�ள் 
வசால்லிக் வ�ாணைதுணடு.

்ப ால ாம்ம ாள்  ெ ா்னத்ழத 
அணணாநதுப்  ்ப ா ர் த் த ாள் . 
வ�ாடடிக் கிைநத கூைாங்�ற்�ள், 
நடசத்திரங்�ள். முன்்னர் ்பார்க்�ாதது 
மாதிரி நடசத்திரங்�ழளப் ்பார்த்தாள் 
அெள். இருடடு ொ்னமும் இழரநது 
கிைக்கின்்ற நடசத்திரங்�ளும் 
அெளுக்குத் திடுவம்ன ்பரெசத்ழத 
ஏற்்படுத்தியது.

“்பாலா . . . .  நடசத்திரத்ழத 
எணணுவியா?"

“ஏன் முடியாது. ஒணணு.. . 
வரணடு... மூணு... நாலு..."

“ஐவயா குைநழதவய, எணணி 
முடிக்� ஆயுள் ்பத்துமா?"

“ அ ப் ்ப டீ ன் ்ன ா ,  எ ண ண 
முடியாதுன்னு வசால்லாவத மாமா... 
ஆயுள் ்பத்தாதுன்னு வசால்லு."

வ�ாத்தா� புற்�ழளப் வ்பயர்த்து 
அெள் வமல் எறிநதான் அென்.

மாமாவும் நடசத்திரங்�ளில் 
ஒன்்றா� மாறி இருப்்பாவ்னா என்று 
நிழ்னத்தாள். நிசசயமா� மாறி 
இருப்்பான்.

� ா ழ ல .  அது க் வ�  உ ரி ய 
வெழல�ள் அெளுக்கு இருக்�வெ 
இருக்கின்்ற்ன. மாடடுக் வ�ாடடிலில் 
ச ாணிழய ெழித்துச  சு த்தம் 
வசயதாள். �ன்னுக்குடடி அெழள 
முடடியது .  அழதத்  தைவிக் 
வ�ாடுத்தாள். கிணற்றிலிருநது 
தணணீர் எடுத்து ெநது வதருொசல் 
்படியில் வதளித்து வ்பருக்கி்னாள்! 
மீணடும் வதாடைத்துக்கு ெநதாள். 
வெலிப்்பைலில் சரசர என்்றது. 
வெலிக் �ாத்தான் வசடியில் சுற்றிக் 
வ�ாணடு தழலழய நீடடி்னாள் 
அெள்.

்பாலா �ன்்னத்தில் ்பக்திவயாடு 
வ்பாடடுக் வ�ாணைாள்.

“ எ ன் ்ன டி ய ம் ம ா 
�ாவணாவமன்னு ்பார்த்வதன்."

அெள் “உஸ, உஸ..!“ என்்றாள். 
தழலழய ஆடடிக் வ�ாணடு 
அடிக்�டி நாக்�ால் உதடழை 
நழ்னத்துக் வ�ாணைாள். முன்னும் 
பின்னும் தழலழயக் குடி�ாரன் 
வ்பால அழசத்தாள்.

“ என்்னம்மா  இன்ழ்னக்கு 
வராம்்பத்தான் விழளயாைறிவய" 
என்்றாள் ்பாலா சிரித்துக்வ�ாணடு.

அெவளா, துணிவொடு தன்ழ்ன 
வெலிக்�ம்பியில் சுற்றிக்வ�ாணடு 
எம்பி எம்பி இெழளப் ்பார்த்துச 
சீறி்னாள்.

சூலி
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“வ்பா.. . வ்பாம்மா.. . விடியப் 
வ்பாகி்றது. ஆர் �ணணிவலயாெது 
்படடியா்னா, வ்பால்லாப்பு ெநது 
வசரும்."

ெ ா த் தி ச சி  ெ ா ர் த்ழத க் கு 
�டடுப்்படும் ்பள்ளிக் குைநழத 
மாதிரி அெள் சரசரவென்று 
மழ்றநதாள்.

“என்்ன புத்தி, அெளுக்கு" என்று 
சிரித்த்படி அெள் வெழலயில் 
ஆழ்நதாள்.

ொ்னம் இன்னும் விடிநதிருக்� 
வில்ழல. இருடழை வமழுகிப் 
பூசியது மாதிரி இருநதது. உள் 
கூைத்ழதக் கூடடிப் வ்பருக்கி்னாள். 
எல்லாம் முடிநதது என்கி்ற உணர்வு 
வ த ா ன் று ழ � யி ல்  ச ழ ம ய ல் 
அழ்றயிலிருநது ஏவதா உருளும் 
சப்தம் வ�டைது.  �ால் விளக்ழ� 
எ டு த் து க் வ� ா ண டு  உ ள் வள 
வ்பா்னாள்.

“எலித் வதாநதரவு ெரெர 
அதி�மா�ப் வ்பாசசு. ்பக்�த்து 
வீடடிலிருநது எலிக்கூணடு ொங்கி 
ெநது ஒழிசசுக் �டைவ்றன், ்பாரு" 
என்று த்னக்குள் வச ால்லிக் 
வ�ாணைாள். விளக்வ�ாடு உள்வள 
வசன்்றெள் �ாழல, புரிமழ்ன 
இைறியது.

“வச சனியவ்ன" என்்றாள். 
எலி�ள் ஓடி மழ்றயும் சப்தம் 
வ�டைது. எழதயாெது மூைாமல் 
ழெத்து விடவைாவமா என்று 
்பார்த்தாள். அப்்படி ஒன்றும் 
இல்ழல. சுள்வளன்று வெயில் 
அடித்தாலுவம கூை, வ்பாநதா� 
இருடடிக் வ�ாணடிருக்கும் அநத 
அழ்ற.

“ வமவல  ஓடு  மாத்தி  ஒரு 
�ணணாடி ழெைா சம்முெம்~ 
என்று அெள்தான் எத்தழ்ன முழ்ற 
வசால்லி விடைாள். “வசாத்துல 
்பல்லி விழுவத ா ,  � ர ப்்ப ான் 
விழுவதான்னு ம்னசு கிைநது அழல 
வமாதுது" என்றும் வசான்்னாள். 
வீடடில் ஆம்்பழள என்று இருக்கி்ற 
ம�ன் ஒருத்தன், எடுத்துக்�டடிக் 
வ�ாணடு வசயதால் தாவ்ன!

வ�ாடியில் இருநத வசழலழய 
எடுத்து  உதறித்  வ த ாள்வமல் 
வ்பாடடுக்வ�ாணடு கிணற்்றடிக்கு 
ெ ந த ா ள் .  வ த ன் ்ன ங்  கீ ற் று 

மழ்றப்புக்குள் இருநத அணைாவில் 
தணணீர் இழ்றத்தாள். மடழையில் 
வ ச ரு கி  ழ ெ த் தி ரு ந த 
வ ெலங்கு ச சிய ா ல்  ்ப ல்ழல த் 
வதயத்துக் வ�ாணைாள். குளிக்�த் 
தயாரா்னாள்.

மஞசழள மு�த்தில் அப்பிக் 
வ�ாணைவ்பாது, திடுவம்ன மாமன் 
்பரமன் ஞா்ப�ம்  ெநதது. என்்ன 
இது? �ாழலவல இருநது ஏன் அென் 
ஞ ா ்ப � ம ா �  ெ ரு து  எ ன் று 
த ்ன க் கு ள் வள வ ய  வ ்ப சி க் 
வ�ாணைாள். அென் தாலிழயத்தான் 
அெள் �ழுத்தில் ொங்கிக்வ�ாள்ள 

்பழுப்பு நி்றத்தில் �ாழல விடிநது 
வ�ாணடிருநதது. நல்ல சநத்னத்தில் 
வசயது, �டுகு தாளித்து வ�ாடடியது 
மாதிரி அெளது  உைம்பு; �ருகுமணி 
ெழளயல் மாதிரி உைம்பு பூராவும் 
ெழளயங்�ள்.

“ என்்னடி ,  சும்மா  சும்மா 
என்ழ்னவய ்பார்த்துக் கிடடு" என்று 
வசான்்ன ்பாலா அப்வ்பாதுதான் 
அழதப் ்பார்த்தாள் .  அெள் 
மினுமினுப்பும் வீங்கிப் ்பருத்த 
உைம்பும், தளர்சசியுமா�.

“என்்னடி முழு�ாம இருக்கியா? 
நான் இதுெழரக்கும் ்பார்க்�ழலவய.. 
அை ,  நிழ்ற சூலியா இருக்� 
வ்பாலிருக்வ�".

அெவளா திடுவம்ன ்பம்மி, 
ெலப்்பக்�ம் சாயநது, ்பைல் ஓரமா�த் 
தெழ்நது வசன்று மழ்றநதாள். 
அெழளவய ்பார்த்துக் வ�ாணடு 
வெளிவய ெநதாள் ்பாலா.

 ்பாலாவுக்கும் அெளுக்குமா்ன 
உ ்ற வு  இ ப் ்ப டி ய ா � த் 
வதாைங்கியிருக்�வில்ழல.  அது 
அெள் �டடிக்வ�ாணடு ெநதிருநத 
சமயம். மஞசள் தாலிக் �யிறு 
்பள்பளப்பு மங்கியிருக்�வில்ழல. 
இது வ்பான்்ற ழெ�ழ்றயில்தான் 
அெள் எழுநது வதாடைத்துப் ்பக்�ம் 
ெநதாள்.  குப்வ்பன்று உளுநது 
மாவின் வநடி அெள் நாசிழயத் 
தாக்கியது. இநவநரத்தில் எங்வ� 
உளுநது அழரக்கி்றார்�ள் என்று 
ஆசசரியமா� இருநதது அெளுக்கு. 
இன்று வ்பாலவெ தா்ன, அன்றும் 
�ார்த்திழ�த் திருநாள் மாதிரி 
விளக்கு எடுத்திருநதது. ொ்னத்தில் 
வ�ழ்ெரகு அழை மாதிரி இருள் 
வமழுகி இருநதது. பூமியில் பூமிழயப் 
வ்பாத்துக் வ�ாணடு வெளிவய 
ெநதிருநத மரங்�ளும் வசடி�ளும் 
ஆணியில் வதாங்கும் சடழை�ழளப் 
வ்பால வதாங்கிக் வ�ாணடிருநத்ன 
தழலகீைா�. இரவின் வமௌ்னப் 
வ்பசசு, இழரசசலா� வசயத்ன 
சில்ெணடு�ள்.

உ ட � ா ர் ந து  எ ழு ந த ெ ள் 
கிணற்்றடித் வதாடடியிலிருநது நீர் 
எடு த்து க்  � ாழல க்  �ழுவிக் 
வ�ாணைாள். “சட சட"வைன்று 
�ாழல உதறி ்பாதத்துள் ஒடடியிருநத 
மணழண உதறித் திரும்பியெள், 

வெணடியெள். ஆ்னால் யாருக்கு 
யார் என்று பி்றக்கும்வ்பாவத 
எழுதப்்படை அென் ழ�வயழுத்ழத 
எென்தான் அழித்வதழுத முடியும், 
்பரமன் இப்்படி அற்்பாயுசா�ப் 
வ்பாயவிடுொன் என்று யார்தான் 
எதிர்்பார்க்� முடியும்?

தணணீர் ஊற்றிக் வ�ாணைாள்.

“ஸஸஸ..." என்று சீழ்க்ழ� ஒலி. 
மி� வமலிதா�.

நிமிர்நது ்பார்த்தாள் ்பாலா. 
அெள்தான். வதன்ழ்ன ஓழலயின் 
கிழிசலில் இருநது எடடிப் ்பார்த்துக் 
வ�ாணடு இருநதாள் அெள். 
ழ�வரழ� வதரிகி்ற வெளிசசம் 
ெநதிருநதது. புதுப்புளி மாதிரி 

“ெட் ெட்”வைன்று காளை 
உதறி பாதததுள் ஒட்டியிருநத 

மண்ளண உதறித 
திரும்பியெள், முதல் 
முளையாக அெளைப் 

பாரததாள். மயிரகால்கள் 
குததி நிமிரநது வகாள்ை, 

வராமக கூரமுளனயில் குமுழி 
இட்டுக வகாண்டு எழுநதது 

அச்ெம்! காவைா 
தளரயிலிருநதது ெழுககிக 
வகாண்டு, ’’முட்டிககுக கீவழ 
ஸ்மரளண அறறுப் வபானது.
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முதல் முழ்றயா� அெழளப் 
்பார்த்தாள். மயிர்�ால்�ள் குத்தி 
நிமிர்நது வ�ாள்ள ,  வ ர ாமக் 
கூர்முழ்னயில் குமுழி இடடுக் 
வ�ாணடு எழுநதது அசசம்! �ாவலா 
தழரயிலிருநதது ெழுக்கிக் வ�ாணடு, 
“முடடிக்குக் கீவை ஸமரழண அற்றுப் 
வ்பா்னது. அெளுக்கு ொய வ்பச 
எத்தனிக்ழ�யில்; குைறியது. 

“்பா.. ்பா.." என்்றாள். தாெலில், 
்படியில் ஏறி வீடடுக்குள் ெநது 
விழுநதாள். மாமி என்்னவொ ஏவதா 
என்று ~என்்னடி~ என்்றாள். சுடடு 
விரழலக் �ாடடி மரத்துப் வ்பாயப் 
வ்பச முடியாமல் விழித்தாள் ்பாலா.  
மாமி எழுநது �தவுக்கு அப்்பக்�ம் 
வ்பா்னாள்.

“நீதா்னா? ்பயம் �ாடடிடடியா? 
புதுசா ெநதிருக்கி்ற மருமெ யாருன்னு 
்பார்க்� ெநதிருப்வ்ப, அெவளா 
்பயநதுடைா சரி... வ்பாம்மா என்்ற 
வ ்பசிவிடடுத்  திரும்பி்னாள் . 
மருமெழளப் ்பார்த்துச வசான்்னாள்.

“அெ நம்ம வீடடு �ாெல் 
வதயெம்மா.. யாருக்கும் எநத ்பழுதும் 
்ப ண ண ா து .  ்ப க் � த் து ல 
அங்�ாளம்மாள் வ�ாயில்வல 
இருக்கி்றெ! வெணடிக்வ�ா, குைநழத 
மாதிரி அெ. அெ மு�த்துல விழிசசா 
அன்ழ்னக்கு நாவள நல்லாயிருக்கும்.

வ�ாஞசம் வ�ாஞசமா�த்தான் 
்பயம் குழ்றநதது என்்றாலும் 
நாழலஞசு நாள் ்படுக்ழ�யில் 
கிைநதாள் ்பாலா. எழதப் ்பார்த் 
தாலும் அெளுக்கு அதுொ�வெத் 
வதான்றியது.  விடைத்தில் இருநது 
வதாங்கும் �யிறு, ழெக்வ�ால் புரி, 
சவுக்குச வசத்ழத என்று எநதப் 
வ ்ப ாருளும்  வ நளிெத ா � வெ 
அெளுக்குத் வதான்றியது.

மாமிவயா ,  வெப்்ப மரத்து 
முனிக்கும், ்பாொழைக்�ாரிக்கும் 
மாறி, மாறி வெணடிக் வ�ாணைாள். 
நாலாம் நாள் �ூரம் இ்றங்கியது.

ஈரத் துணிழய உலர்த்தி்னாள் 
்பாலா. பின்பு தழலழயத் துெடைத் 
வதாைங்கி்னாள். இயற்ழ�யா�வெ 
அைர்நது வசழித்த கூநதல் அெளுக்கு. 
வ்பால்லாப்்பாணடிக்குக் வ�ா்பம் 
ெரும் வ்பாவதல்லாம் அழதத்தான் 
்பற்றி இழுத்துச சுெரில் ஏற்றுொர். 
ஒரு சமயம் அநத முடிழய அெர் 
�த்தரித்தும் இருக்கி்றார்.

“இநத அைழ�க் �ாடடித்தான் 

உ ன்  ம ா ம ழ ்ன  வி ை ா ம ல் 
மயக்குறிவயா" ்பக்�த்து ஊரில் ஏவதா 
�ல்யாணத்துக்கு ெநத ்பரமன், சும்மா 
்பார்த்துப் வ்பா� ெநதான். பூவும் 
்பைமும் ொங்கி ெநதான். வ்பசிக் 
வ�ாணடிருநதான். அநத வெழள 
்பார்த்து , வ்பால்லாப்்பாணடி 
வீடடுக்குள் நுழைநதார்.

திக்வ�ன்்றது ்பாலாவுக்கு . 
எனினும், ்பாணடி, ்பரமனிைம் 
சு மூ � ம ா � வ ெ  வ ்ப சி க் 
வ�ாணடிருநதார்.  

“வ�ாழி அடிசசுக் குைம்பு ழெ" 
என்்றார்.  மாழல, இருடடுக்கு முன். 
இருெரும்   குளக் �ழ ர க்கு ச 
வசன்்றார்�ள் .  குளியழலயும் 
முடி த்து க்  வ � ா ள்ளல ா வ ம ; 
அைர்நதிருநத எருக்�ச வசடி 
மழ்றொ�  அெர்�ள் மழ்றநதார்�ள். 
குளத்தில்  �ால் அலம்பிக் வ�ாணடு, 
குளிக்�த் தயாரா்னார்�ள்.

“ த ம்பி ,  வ ரடடிக்  கிணறு 
முன்வ்னல்லாம் தணணி ஊறி 
வமலால நிக்கும். தணணி எப்்படிங் 
�வ்ற! ்பால், இளநி, வதன்தான். 
இப்வ்பா ்பாதி கிண்றாயிடுசசி. 
இருநதாலும் தணணி இன்னும் 
வ�ாஞசம் இருக்கு. ்படி எல்லாம் 
அை�ா இருக்கும்".

்பரமன் வசான்்னான்...“ொங்� 
அணவண ்பார்க்�லாம்".

இடுப்பில் துணழைக் �டடிக் 
வ�ாணடு எடடிப் ்பார்த்தான்.

இருடடில் ஆைம் புரி்பைவில்ழல. 
்பரமனுக்கு முதல் �ல் மடடும் 

�ணணுக்குத் வதன்்படைது.  அடுத்த 
்படி வலசா�, மங்�லா�த் வதரிநதது.

“மூணாம்்படியில் தணணி. 
அங்வ�வய உட�ார்நது குளிக்�லாம். 
ஆ்னால், தம்பி வெணாம். வ்பாம்்பள 
மாதிரி, குளக்�ழரயில் குளிசச 
்பைக்�ம் உ்னக்கு. கிணத்துல குளிக்�த் 
வதரியுமா, என்்னவொ!"

அணணா வ்பால்லாப்்பாணடி 
வசான்்னார். சீணடி்னார்.

 “என்்ன அணவண, அப்்படிச 
வசால்றீங்�? எங்� ஊருல கிணத்துல 
்பாதாள �ரணடுெம் விழுநதா, நான் 
தான் எ்றங்கி எடுப்வ்ப்னாக்கும்.

்பரமன் முதல் ்படியில் �ாழல 
ழெத்தான்.

“வெணாம் தம்பி..." என்்றார் 
்பாணடி.

அென் இரணைாம் ்படியில் �ால் 
ழெத்து நின்்றான்.

“அணவண மூணாம் ்படிழயக் 
�ாவணாவம".

்பாணடி கிணற்றுச சுற்றுக் 
�டழையில் ்படுத்து, ழ�ழய அென் 
்பக்�ம் நீடடி்னார்.

“தம்பி என் ழ�ழயப் பிடி. 
பிடிசசிக்கிடடியா - அப்்படிவய 
�ாலால மூன்்றாம் ்படிழயத் துைாவு..."

�ாவணாவம அணவண."

“வ்பால்லாப்்பாணடி வமலும் 
குனிநதார். �ாழல எடுத்து முதல் 
்படியில் ழெத்தார். ஸதிரமா� நின்று 
வ�ாணைார் .  இைக்ழ�யால் 
கிணற்றுச சுெழரக் வ�ாணடு, 
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ெலக்ழ�யால் ்பலம் வ�ாணை 
மடடும் ்பரமழ்ன உநதித் தள்ளி்னார். 
தடுமாறிய ்பரமன் ‘ஓ’வென்று 
அலறிக்வ�ாணடு விழுநதான்.  
�டைாந தழரயா்ன அடிொரப் 
்பாழ்றயில் மனித உைல் வமாதிச 
சிதறுெழதக் �ாதால் வ�டைார். 
திருப்தியுைன் வமவல ெநதார்.  
்பரமன் சடழை வெடடிழய சுருடடி 
உள்வள விடவைறிநதார்.  பு்றப்்படடு, 
வநரா� இரணடு �ல் தூரத்தில் உள்ள 
�ள்ளுக்�ழைக்குப் வ்பா்னார் . 
சாப்பிடைார். நள்ளிரவில் வீடு 
திரும்பி்னார்.

“மாமா எங்வ�?" என்்றாள் ்பாலா.

என்்ன, ெரல்ழலயா அென். 
குளக்�ழரப் ்பக்�ம் வ்பாவ்றன்னு 
வசான்்னான்.  நான் அனுப்பி 
ழெசசிடடு, நாைாழரப் ்பார்க்�ப் 
வ ்ப ா யி ட வை ன் .  ஊ ரு க் கு ப் 
வ்பாயிடைாவ்னா... என்்னவொ, 
குைநழதயா அென்? ெருொன். 
இழலழயப் வ்பாடு:" என்்றார். 

மூன்்றாம் நாள், புழ� �சிெது 
வ்பால் விஷயம் வெளிப்்படைது.

“குளிக்�ப்வ்பாய விழுநதுடைான் 
வ ்ப ால "  என்்ற ா ர்  ்ப ாணடி , 
மணியக்�ாரனிைம்.

“அப்்படித்தான் இருக்கும்" 
என்்றான் அென்.

்பலங்வ�ாணை வ்பருமாள் 
சாப்பிை ெநது அமர்நதான்.

்பழையழதப் பிழிநது தயிழர 
ஊற்றித் தடைத்ழத ம�ன் முன் 
ழெத்தாள். ்பதி்னாறு ெயசுப் ழ்பயன். 
அதுக்வ�த்த உைம்பும் திமிருமா� 
இருநதான். அதுக்குள்ளா� அப்்பன் 
வ்பால்லாப்்பாணடி மாதிரி ஊர்வமய 
வதாைங்கியிருநதான்.

“இன்னிக்கு என்்னப்்பா... கீற்று 
முழைதாவ்ன"

“ஆமாம்"

“அழத முடி.. கீற்று அழுகிப் 
வ்பாயிடும் வ்பால, வதங்�ா வெடடு 
என்்னாசசு?"

“ஆயிரம் �ாழயயும் மணடியில் 
வசர்த்தாசசு. ்பணத்துக்கு நாழளக்கு 
ெரச வசால்லி இருக்�ாரு நாயக்�ரு".

“ஞா்ப�மா வ்பா.. வீடடுல நிழ்றய 
வசலவு இருக்கு".

ம�ன் பு்றப்்படடுச வசன்்ற பி்றகு 
அ ரி சி  � ழ ல ந து வ ்ப ா ை த் 
வதாைங்கி்னாள். வதருொசல் தி்றநது 

கிைநதது. வ்பால்லாப் ்பாணடியிருநத 
ெழர “வதருக் �தழெத் தி்றநது 
வ்பாடடு உ்னக்கு என்்ன ்பார்ழெ? 
எெ்ன ெரச வசால்லி இருக்வ�?“ 
என்்பார். நிம்மதியா� இப்வ்பாது 
வெடிக்ழ�ப் ்பார்க்� முடிகி்றது. 
்பாலா சிரித்துக் வ�ாணைாள். 
அெளுக்குச சநவதாஷமா�க் கூை 
இருநதது. அநத வ்பால்லா மிரு�ம் 
வ ச த் தது  ்ப ற் றி  நிழ்னக்கும் 
வ்பாவதல்லாம் நிம்மதி வதான்றிக் 
வ�ாணவைதான் இருக்கி்றது.

அன்று ஆலங்குளத்துக்கு வ்பாயத் 
திரும்பிக் வ�ாணடிருநதார்�ள், 
்பாலாவும் வ்பால்லாப்்பாணடியும். 
சித்தப்்பன் சாவு. ்பாணடிதான் 
பிள்ழள இல்லாத சித்தப்்பனுக்குக் 
வ�ாள்ளி ழெத்தார்.  திரும்பும் 
வெழள இருடடிக் வ�ாணடிருநதது.  
குளக்�ழர ெழியா�த்தான் திரும்பிக் 
வ�ாணடிருநதார்�ள்.  தூரத்தில் 
இருநத கிணற்ழ்றச சுடடி, ்பாணடி 
வசான்்னார். மீழசழயத் தைவி 
விடடுக் வ�ாணடு வசான்்னார்.

“இநதக் கிணத்துலதான் உன் 
மாமன் வசத்தது".

்பாலா நின்்றாள்.

“்பார்க்�லாமாங்�".

“ொ".

அெள் எடடிப் ்பார்த்தாள்.

“்பாழுங்கிணறு"

“தணணி இருக்குவமான்னு 
நிழ்னசசுடைான் வ்பால"

“எப்்படி மாமா விழுநதிருக்கும்?"

“அவதா அநத முதல் ்படியில் 
� ா ழ ல  ெ ச சு  இ ரு ப் ்ப ா ன் . 
வரணைாெதுல இ்றங்கி இருப்்பான். 
மூணாம்்படி தான் இல்ழலவய"

்பாலா அெழரப் ்பார்த்தாள்.

“அப்்படி இருக்�ாது"

“அை... அப்்படிதாணடி"

அெர் என்்ன நைநதிருக்கும் 
என்று உற்சா�மா�க் �ாடைத் 
வதாைங்கி்னார்.  முதல் ்படியில் 
நின்்றார் . இரணைாம் ்படிக்கு 
வ்ப ா்னார் .  இங்கிருநதுத ான் 
விழுநதிருக்� வெணடும் என்்றார். 
அெர் மு�த்தில்தான் என்்ன பூரிப்பு?

்ப ா ல ா ம் ம ம ா ள்  எ ட டி க் 
கிணற்ழ்றப் ்பார்த்தாள். இருள் 
ெடைமா�ச சுருணடு ஒரு வ்பரிய 
�ல்லுரல் மாதிரி  கிணறு இருநதது. 

எமன் உருெம் அது. அது �ழலநது 
ஒரு �ணம் ்பரமன் உருெம் வதரிநதது 
அெளுக்கு. �ணணீர் அெனிரு 
�ண�ளில். “்பாலா“ என்்றான் அென். 
மார்பு துடித்தது அெளுக்கு. உைம்பு 
விழ்றத்தது. முதல் �ல் ஆயிற்று. 
இரணைாம் ்படியில் இருநதார் 
்பாணடி. இநதப் ்பாணடியின் இநதப் 
்பாெத்துக்குப் பிராயசசித்தம் ஏது? 
இைது ழ�ழய கிணற்றுச சுற்றுச 
சுெரில் ்பற்றிக் வ�ாணடு ெலது 
ழ�யால் ்பள்ளத்ழதச சுடடிக் 
�ாடடிக் வ�ாணடிருநதார்.

்பாலா த்னக்குப் ்பக்�த்தில் உள்ள 
துழெக்�ல்ழலப் ்பார்த்தாள். ஒரு 
மனுஷியால் தூக்�முடிநத சின்்ன 
�ல்தா்னா அது? ஆ்னால் குனிநது, 
தன் ்பலம் வ�ாணை மடடும் அழதத் 
தூக்கிவிடைாள். கிணற்றுக்குள் 
இருநத வ்பால்லாப்்பாணடி தழலயில் 
வ்பாடைாள்.

“ஐவயா" என்று கூை வசால்லாமல் 
அ ெ ர்  வி ழு ெ த ா ய  அ ெ ள் 
உணர்நதாள்.

வ�ாஞச நாளா� அெழளக் 
�ாவணாம். திடுவம்ன அன்று மதியம் 
அெள் மகிை மரத்திலிருநது அழதச 
சுற்றிக்வ�ாணடு ்பாலாவிைம் 
ெநதாள்.

“ஸ....ஸ..." என்்றாள்.

துழெத்துக் வ�ாணடிருநத ்பாலா 
திரும்பிப் ்பார்த்தாள். அெள் 
அெழளப் வ்பாலவெ ஒரு குடடியுைன் 
இருநதாள்.  

“வ்பத்துப் பிழைசசியா. அதுதான் 
�ாவணாமா உன்ழ்ன?" என்்றாள் 
்பாலா.

“உஸ’’

துணிழய உலர்த்திக் வ�ாணவை 
அெள் அெளிைம் வசான்்னாள். 

நல்லவெழள அன்னிக்கு நீ 
நசவசனு நாலு இைத்தில் ்பல்ழலப் 
்பதிசசழதப் ்பார்த்துத்தான் ்பாம்பு 
�டிசசிக் கிணத்துல விழுநது 
வசத்தார்னு முடிவு ்பணணாங்�.. 
என்ழ்னக் �ாப்்பாத்திடவை வ்பா...

நன்றி:

வ்சநதம் வரும்~ 

சிறு�ழதத் வதாகுப்பு,

-�விதா வெளியீடு
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விடியல் இன்னும் 
இருட்டாக 
இருக்கும் ப�டாது 
ஒளியய உணரும் 
�றயைபய 
நம்பிக்யக.

கயையில் நின்று 
�டார்த்துக் 
ககடாண்டிருப�தடாபேபய 
க்யேக் க்ந்துவி் 
முடியடாது.

ைண்ணத்துபபூச்சியின் 
ைடாழநடாள் மடாதஙகள் 
அல்ே, சிே 
நிமி்ஙகபே! 
என்றடாலும் அதற்கு 
ப�டாதுமடான பநைம் 
இருக்கிறது

நமக்குரிய எல்ேடாபம 
நம்மி்ம் ைந்து பேரும், 
க�றுைதற்கடான தகுதியய 
நடாம் ைேர்த்துக் 
ககடாண்்டால்...

மண்ணி்முள்ே 
அடியமத்தனத்யத 
முறித்துக் ககடாள்ைது 
மைத்திற்கு 
விடுதயேயடாகடாது. 
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எல்ேடாைற்யறயும் 
தர்க்கமடாக �டார்க்கும் 
மூயே எல்ேடா 
�க்கமும் கூர்யமயடான 
கத்தியயப ப�டான்றது. 
அது தன்யன 
�யன்�டுத்து�ைரின் 
யகயய நிச்ேயம் �தம் 
�டார்க்கும். 

தகைல்கள் 
நியறய 
இருக்கேடாம். 
ஆனடால் 
உண்யமயடானது 
ஒன்றுதடான். 

உஙகளுய்ய 
கற்றலுக்பகற்றைடாறு 
குழந்யதயய 
சுருக்கடாதீர்கள், அைள் 
பைகறடாரு கடாேத்தில் 
பிறந்தைள்.

அன்பு என்�து 
கைறும் தூண்டுதல் 
அல்ே; அதில் 
உண்யமயிருக்க 
பைண்டும். அதுபை 
விதி.

நடான் என்யன 
�டார்த்பத சிரித்துக் 
ககடாள்ளும் ப�டாது 
’நடான்’ என்ற சுயம 
குயறகிறது. 

சூரியன் 
மயறந்துவிட்து 
என்�தற்கடாக 
அழுவீர்கேடானடால் 
உஙகள் கண்ணீர் 
நடேத்திைஙகயே 
�டார்க்கவி்டாமல் 
தடுத்துவிடும். 

மகிழச்சியடாக 
இருப�து மிக 
எளியமயடானது. 
ஆனடால் 
எளியமயடாக 
இருப�து 
கடினமடானது.

நடாம் ைடாழக்யகயய 
தைறடாகப புரிந்து 
ககடாண்டு விடடு 
அது நம்யம 
ஏமடாற்றுைதடாகக் 
கூறிக் 
ககடாள்கிபறடாம்.

பதே�க்தி என்�து 
இறுதியடான ஆன்மிக 
அய்க்கேமடாக முடியடாது. 
நடான் மனிதத்தி்ம் 
ேைணய்கிபறன். 
யைைத்திற்கடான வியேயில் 
நடான் கண்ணடாடியய 
ைடாஙக மடாடப்ன் 
அதுப�டாே பதே�க்தி 
எனது மனிதத்தன்யமயய 
கைன்றி் என் ைடாழநடாளில் 
அனுமதிக்க மடாடப்ன்.

மரித்தைர்கள் 
அழியடாத 
புகபழடாடிருக்கடடும். 
ைடாழகின்றைர்கள் 
அழியடாத அன்ப�டாடு 
இருக்கடடும்.
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 பிஜூ டரோஷன்

` ` உ ங்�ள்  மீது  � ற் �ழள 
எறிநதால், அெற்ழ்றச வச�ரித்து 
அதன் மூலம் ்பாலத்ழதக் �டை 
வெணடும்’’ என்று ஒரு ்பைவமாழி 
உணடு.  ஆ்னால், எல்வலாரும் 
அ த ன் ்ப டி  ெ ா ழ் ந து வி ை 
முடிெதில்ழல. ெறுழம, சாதி, 
குடும்்ப ென்முழ்ற, குைநழத�ள், 
ஆதரவின்ழம எ்ன அத்தழ்ன 
தழைக்�ற்�ழளயும் ்படிக்�ல்லா� 
மாற்றிவிடும் மாயம் எல்வலாராலும் 
நி�ழ்த்திவிைக் கூடியதல்ல. ’விதி’ 
எ்ன கிழைத்த ொழ்க்ழ�ழய 
அப்்படிவய ஏற்றுக் வ�ாள்ளாமல் 
அ த வ ்ன ா டு  ம ல் லு க் � ட டு 
கி ்றெ ர் �ளுக்கு  அெர் �ளின் 
உழைப்பிற்கும் தன்்னம்பிக்ழ�க்கும் 
விைா முயற்சிக்குமா்ன ்பரிசு 
கிழைக்�ாமல் வ்பாெதில்ழல. 
தூயழமப் ்பணியாளரா� இருநது 
துழண ஆடசியரா� உயர்நதிருக்கும் 
ஆஷா  � ந த ா ர ா  அணழமய 
உதாரணம்.

இநதியாழெப் வ்பாறுத்தெழர 
எ வ வி த  ம தி ப் பு மி ல் ல ா த , 
மாணபுரிழம�ள் முற்றிலுமா� 
சிழத க் � ப் ்படை  அடிமடை 
வெழலயா�வெ தூயழமப் ்பணி 
இருக்கி்றது. பி்ற நாடு�ழளப் வ்பால 
தூயழமப் ்பணிக்கு எநதிரங்�ள் 
்பயன்்படுத்துெதில்ழல. உணவுக் 
�ழிவு�ள், மருத்துெக் �ழிவு�ள், மலக் 
�ழிவு�ள், சானிடைரி நாப்கின்�ள், 
இ்றநத விலங்கு�ள் எ்ன சாதாரண 
ம னி த ர் � ள்  அ ரு ெ ரு க் கு ம் 
அ ழ ்ன த் ழத யு ம்  தூ ய ழம ப் 
்பணியாளர்�ள் மனிதக் ழ��ளால் 
அப்பு்றப்்படுத்த நிர்்பநதிக்�ப் 
்படுகின்்ற்னர். அவொறு அெதிப்்படும் 
இநதியாவின் 50 லடசம் துப்புரவுப் 
்பணியாளர்�ளில் ஆஷாவும் 
ஒருெரா� இருநதார்.

இன்று ரா�ஸதான் மாநிலத்தின் 
வ�ாத்பூழரச வசர்நத ஆஷா, 1997-ம் 
ஆணடு தன்னுழைய ்பள்ளிப் 
்படிப்ழ்ப முடித்ததும் அவவூர் 
ெைக்�ப்்படி 17-ெது ெயதிவலவய 
திருமணம் வசயது ழெக்�ப்்படைார். 
2 0 1 2 - ம்  ஆணடு �ணெரால் 
ழ�விைப்்படை இெருக்கு இரணடு 
குைநழத�ள் உள்ள்னர். ஆஷாவின் 
தநழத ்படித்தெர். அரசுத்துழ்றயில் 

துமண ஆட்சியைோனத்  
தூயமைப் பணியோளர்!
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துமண ஆட்சியைோனத்  
தூயமைப் பணியோளர்!

�ணக்�ாளரா�ப் ்பணியாற்றி ஓயவு 
வ்ப ற் ்றெர் .  தன்  த நழதயின் 
அறிவுழரயி்னாலும் வ்பற்வ்றாரின் 
உதவியாலும்,  2016-ம் ஆணடு த்னது 
்படைப்்படிப்ழ்ப முடித்தார் ஆஷா. 
என்்றாலும் அெருக்கு வெழல 
எதுவும் கிழைக்�வில்ழல.

தநழத ஓயவு வ்பற்றுவிடை 
நிழலயில் வ்பாருளாதார ரீதியா� 
�டுழமயா்ன வநருக்�டியில் இருநத 
ஆஷா அரசுப்்பணிக்குத் தன்ழ்ன 
தயார்ப்்படுத்தும் முயற்சியில் 
ஈடு்படைார். அெர் விரும்பியது 
எல்லாம் சிவில் சர்வீசஸ வதர்வு 
தான். ஆ்னால், ெயது ெரம்பு 
�ாரணமா� அெரால் அழத எழுத 
முடியாத நிழல ஏற்்படைது. ஆ்னால், 
வி ெ ா � ர த் த ா ்ன  ம ற் று ம் 
ழ�ம்வ்பண�ளுக்கு RAS (Rajasthan 
Administrative Service Examination) 
வ த ர் வெழுத  ெ யது  ெ ர ம் பு 
தளர்த்தப்்படடிருநதது. இதழ்னத் 
வதரிநது வ�ாணை ஆஷா, 40 
ெ யதிலும்  அ ந த  ெ ா ய ப்ழ்ப 
்பயன்்படுத்திக் வ�ாணைார்.

2018-ம் ஆணடு நைநத ரா�ஸதான் 
மாநில அரசுப்்பணி வதர்ழெ 
எழுதி்னார். ஆ்னால், வ�ாவரா்னா 
வதாற்று �ாரணமா� அதன் 
முடிவு�ள் ெருெதில் தாமதம் 
ஏற்்படடுள்ளது. இதற்கிழையில், 
ெ று ழ ம யி ன்  வி ளி ம் பி ற் கு த் 
த ள் ள ப் ்ப ட ை  இ ெ ர் , 
கு டு ம் ்ப த் தி ற் � ா � வு ம் , 
குைநழத�ளுக்�ா�வும் தாயுைன் 
வசர்நது, வ�ாத்பூர் ந�ராடசியில் 
தூயழமப் ்பணியாளரா� வெழலயில் 
வசர்நதார். �ாழல 6 மணி முதல் 
மதியம் 2 மணி ெழர வெழல வசயத 
ஆஷாவிற்கு, மாதம் 12,500 ரூ்பாய 
சம்்பளம் கிழைத்தது. அழத ழெத்து 
குடும்்பத்ழதப் ்பராமரித்தார்.

இநதியாவில் வ�ாவரா்னா 
வதாற்று குழ்றநது ெநத நிழலயில், 
�ூழல 15-ம் வததி 2018-ம் ஆணடு 
எழுதிய அரசுப்்பணி வதர்வு�ளின் 
முடிவு�ள் வெளியிைப்்படை்ன. 
ஆஷாவின் விைாமுயற்சி வீண 
வ்பா�வில்ழல .  �டுழமயா்ன 
உழைப்புக்கு ்பல்னா� மாநிலத்தில் 
728-ெது இைம் வ்பற்றுத் வதர்வில் 
வெற்றியழைநதார் ஆஷா. ஆம், 
தூயழமப் ்பணியாளரா� இருநத 

ஆஷா, தற்வ்பாது துழண �வலக்ைரா� 
நியமிக்�ப்்படடுள்ளார்.

இது வதாைர்்பா�ப் வ்படடியளித்த 
அெர், ’ ’என்னுழைய திருமண 
ொழ்க்ழ� ்பாதியில் முடிநது விடைது. 
சாதிய ்பாகு்பாடு முதல் ்பாலி்ன 
்பாகு்பாடு ெழர வதாைர்நது ்பல 
பிரசழ்ன�ழள சநதித்வதன். ஆ்னால், 
நான் துெணடுவ்பா�வில்ழல. 
இெற்றுக்கு எதிரா�ப் வ்பாராை 
வெணடும் என்று முடிவு வசயவதன். 
‘’நான் தூயழமப் ்பணியாளர் ்பணியில் 
வசர்நததற்கு �ாரணம், எ்னக்கும் என் 
குைநழத�ளுக்கும் உணெளிப்்பதற்கு 
அதுமடடுவம ஒவர ெழியா� இருநதது. 
இத்னால் மற்்றெர்�ள் வசான்்னழதக் 
�ாதில் ொங்�ாமல் எ்னது ்பணியில் 
�ெ்னம் வசலுத்திவ்னன். பி்றர் உங்�ள் 
மீது �ற்�ழள எறிநதால், நீங்�ள் 
அெற்ழ்றச வச�ரித்து ஒரு ்பாலம் 
�டை வெணடும் என்்பது என் 
எணணம். என்்னால் அழதச வசயய 
முடிநதிருக்கி்றது என்்றால், யார் 
வெணடுமா்னாலும் அழதச வசயய 
முடியும் என்று நம்புகிவ்றன். RAS 
வ த ர் வி ல்  1 5  ெ ரு ை ங் � ள் 
்பணியாற்றி்னால் அனு்பெத்தின் 
அடிப்்பழையில் �வலக்ைர் ஆ� 
ொயப்புணடு.  என் �வலக்ைர் �்னவு 
இன்னும்  என்ழ்ன  விடடு ச 
வசல்லவில்ழல. விழரவில் என் 
� ்ன வு  நி ழ ்ற வ ெ று ம் ’ ’  எ ்ன 
பு த் து ண ர் ச சி யு ை ன் 
வதரிவித்துள்ளார்.

வ த ர்வு  முடிவு�ள்  வெளி 
ெருெதற்கு முன்பு ஆஷா துப்புரவு 
ஆயொளரா� ்பதவி உயர்வும் 
வ்பற்றிருநதார். ஆஷாவின் ஊக்�ம் 
அெரது தநழத ராவ�நதிர �நதாரா 
தான். சாதி மற்றும் ெறுழமயின் 
அழு த் த ங் � ழள  மீ றி  அ ந த 
�ாலத்திவலவய ்படித்து இநதிய 
உணவுக் �ை�த்தில் �ணக்�ாளரா� 
வெழலயில் அமர்நதெர் அெர். 
ஆ ஷ ா வி ற் கு  � ல் வி யி ன் 
முக்கியத்துெத்ழத வ்பாதித்தெர் 
அெர்தான். எநத தழைழயயும் 
�ல்வியால் வெல்ல முடியும் என்று 
அெர் �ற்றுக் வ�ாடுத்த ்பாைத்ழத 
ஆஷா  த்னது 4 0  ெயதிலும் 
ம்றக்�ாமல் சாதித்திருக்கி்றார்.

’ ’ என்  த நழத  ்படித்தெர் . 
�ல்வியின் மதிப்ழ்ப அறிநதெர். 
்படித்து முன்வ்னறுெதற்�ா்ன 
ெழி�ழள அெர் எங்�ளுக்கு �ற்றுத் 
தநதார். �ல்வி தான் ்பதில். அது 
ொயப்பு�ளின் �தழெ எளிதா�த் 
தி்றநதுவிடும்’’ என்்ற ஆஷாவின் 
ொர்த்ழத�ள் ெறுழம மற்றும் 
ஒ டு க் கு மு ழ ்ற யி ல்  து ெ ண டு 
கிைப்்பெர்�ளுக்கு புதிய ஊக்�மா� 
அழமநதிருக்கி்றது.

துழண ஆடசியரா� த்னது 
லடசியம் குறித்தும் ஆஷாவிற்கு 
வதளிவு இருக்கி்றது. ‘’இநத சமூ�த்தில் 
நீதிழயக் வ�ாணடு ெருெதுதான் ஒரு 
நிர்ொ� அதி�ாரியா� என் �ைழம 
என்று நிழ்னக்கிவ்றன். என்னுழைய 
வ ச ழ ெ  எ ன்  ச மூ � த் தி ற் கு 
மடடுமா்னதா �  இருக்� ாது . 
அ நீதிய ால்  ்ப ா தி க் � ப் ்படை 
ஒவவொருெருக்கும் அது கிழைக்கும்’’

ஆஷா குடியிருக்கும் ்பகுதிழயச 
வசர்நத வமயர் குநதி திவரா கூறுழ� 
யில், 'தூயழமப் ்பணியாளரா� 
இருநத ஆஷா, RAS அதி�ாரியா� 
ெநதுள்ளது வதரிநது மி�வும் மகிழ்சசி 
அழைகிவ்றாம். உணழமயா்ன 
உழைப்்பாளி. இெரால் எங்�ள் 
்பகுதியி்னர் அழ்னெருக்குவம 
வ்பருழம' என்்றார்.

ஒடுக்�ப்்படடு, நசுக்�ப்்படடு 
முைங்கிக் கிைப்வ்பாருக்கு புதிய 
ஒளியா� நம்பிக்ழ�யூடடுகி்றார் 
ஆஷா.
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விஞஞோனி்களின் ்கண�

 சுஜோ�ோ ந�ரோஜன்

நி யூ ட ை ன்  ெ ா ழ் ந த 
�ால�டைத்துக்கும், இப்வ்பாழுது 
நாம் ொழும் �ால�டைத்துக்கும் 
சி்றப்்பா்ன ஒற்றுழம ஒன்று உணடு. 
வ�ாவரா்னா ்பரெலால் நாம் 
இப்வ்பாது அதி�ம் ்பாதிக்�ப்்படுெது 
வ்பால, அப்வ்பாதும் ஒரு நிழல 
ெ ந தது .  1 6 6 5 -ஆம்  ஆணடு 
நியூடைனுக்கு ெயது இரு்பத்திரணடு. 
அப்வ்பாது தான் வ�ம்ப்ரிடஜ் 
்பல்�ழல�ை�த்தின், டரினிடடி 
�ல்லூரியில் ்படைப்்படிப்ழ்ப 
முடித்திருநதார். அநத  வநரத்தில் 
தான் பியூ்பானிக் ப்வளக் எனும் 
மி�ப்வ்பரிய வ�ாள்ழள வநாய 
ஐ வ ர ா ப் ்ப ாழெ  த ா க் கி யது . 
ஐவராப்்பா மடடுமல்லாமல் ஆசியா, 
மற்றும் ெை ஆப்பிரிக்�ாவுக்கும் 
்பரவியது. கிடைத்தடை இரு்பது 
வ�ாடி மக்�ள் அநத வ�ாள்ழள 
வநாயக்கு அப்வ்பாது ்பலியாகி்னர். 
்பயநது வ்பா்ன ஐவராப்பியர்�ள், 
மக்�ழள தனிழமப்்படுத்தியது 
மடடு மல்லாமல் ,  அழ்னத்து 
வ்பாக்குெரத்ழதயும் அங்�ங்கு 
நிறுத்தி ழெத்தார்�ள். அப்வ்பாது 
வ ெ னி சு க் கு  ெ ந த  நி ழ ்ற ய 
�ப்்பல்�ழள ஊருக்குள் விைாமல்  
40 நாட�ளுக்கு நிறுத்திழெத்ததால் 
தான் “குொரன்ழைன்” என்்ற 
வ்பயவர ெநதது. இத்தாலியில் 
“குொரன்ழைன்” என்்றால் நாற்்பது 
என்்பது அர்த்தமாம்.  

இ ந த  அ ம ளி  து ம ளி யி ல் 
அ ழ ்ன த் து  ்ப ள் ளி � ளு ம் 
� ல்லூரி �ளும்  மூைப் ்படடு , 
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மாணெர்�ள் வசாநத ஊருக்கு 
அனுப்்ப்படை்னர். “வமன்வமலும்” 
்படித்து  ச ாதி க் �  வெணடும் 
என்றிருநத நியூடைன், அப்வ்பாது 
“ஆன்ழலன் கிளாஸ எல்லாம் 
இல்லாத �ாரணத்தால், எதிர்�ாலம் 
என்்னவென்்பது வதரியாமல் 
வநாநது வ்பாய அத்துைன் தன் 
்படிப்ழ்ப விடடு விடடு, அெர் 
கிராமத்தில் உள்ள, தன் ்பரம்்பழர 
வீ ை ா ்ன  உ ல் ஸத்வர ா ப் 
வதாடைத்துக்கு (Woolsthorpe Manor) 
மூடழைழய �டடி வ�ாணடு 
பு்றப்்படைார். வதாடைவமன்்றால் 
சாதாரணமா்ன வதாடைவமல்லாம் 
இல்ழல. உல�த்தின் சிநதழ்ன 
வ ்ப ா க் ழ� வ ய  ம ா ற் றி 
அழமக்�ப்வ்பாகும் ஒன்றிரணடு  
ஆப்பிள் மரங்�ள் அங்வ�  நின்று 
வ � ா ண டு  இ ரு ந த ்ன . 
குெ ா ரன்ழைனில்  வீடடுக்கு 
வ்பா்னாலும், தணை வசாறு தின்று 
விடடு வெடடியா� ஊழரச 
சுற்்றவில்ழல நியூடைன்.  �ல்லூரியில் 
த ா ன்  � ற் று க் வ� ா ண ை 
வ�ாட்பாடு�ழள இநத ஆப்பிள் 
மரங்�ளின் அடியில் உட�ார்நது 
ஆராயத்வதாைங்கி்னார். அப்்படி 
ஒரு நாள் ஏ�ாநதமா� மரத்தடியில் 
சாயநது சிநதித்து வ�ாணடு 
இருக்கும் வ்பாது, தகுநத  வநரத்ழத 
எதிர்்பார்த்திருநத ஆப்பிள் மரம், 

“வைாப்” என்று ஒரு ஆப்பிழள 
வ�ாஞசம் வெ�மா�  அெர் 
தழலயில் வ்பாடைது.  எழதவயா 
வ ய ா சி த் து க் வ� ா ண டு 
அழரத்தூக்�த்தில் இருநத நியூடைன்  
தழலயில் “வைாப்வ்பன்று” ஆப்பிள் 
விைவும் ,  அெரின் வமடுல்லா 
ஆப்லங்வ�டைா, சற்று குைம்பி, 
உைவ்ன அெர் “கிராவிடடி” என்்ற 
புவியீர்ப்பு விழசழய �ணடு 
பிடித்ததா� ெரலாறு வசால்கி்றது.  
வ�ாள்�ளின் இயக்� விதி�ள் 
இப்்படித்தான் உருொகி்ன. புவி 

ஈர்ப்பு விழசயின் வதாைக்�மா�  
ெரும் இநத ஆப்பிள் �ழதழய 
நிழ்றய வ்பர் உணழம என்று 
வசான்்னாலும், இன்னும் சில வ்பர் 
வ்பரிதா்ன ஆதாரம் இல்லாமல் 
�டடுக்�ழத என்கி்றார்�ள். 

அது கிைக்�டடும், அறிவியல் 
உலகில் தவிர்க்�வெ முடியாத, நவீ்ன 
இ ய ற் பி ய லி ன்  த ந ழத ய ா ்ன  
நியூடைனின் ொழ்வின் நிழ்றய 
சுொரஸய விஷயங்�ழள இனி 
்பார்ப்வ்பாம்.  நியூடைன் 1643-ஆம் 
ஆணடு, இங்கிலாநதில் உள்ள 
லிங்�ன்ஷயரில் அவத ஆப்பிள் 
மரங்�ள் இருநத வீடடில் தான் 
பி்றநதார். இதில் குறிப்பிைப்்பை 
வெணடிய விஷயம் ,  இெரின் 
வ்பயரும் இெர் தநழதயின் வ்பயரும் 
ஒன்வ்ற ,  “ ஐ ச க்  நியூடைன் ” . 
“இங்கிலாநதில் அம்புடடு வ்பயர் 
்பஞசமா!” என்று ஆசசரியத்துைன் 
உங்�ள் மு�ொயில்  நீங்�ள் 
ழ�ழெத்தால் ,  அது இல்ழல 
�ாரணம், இநத ஒவர வ்பயரின் 
பின்்னால் ஒரு வசா�க்�ழத 
இருக்கி்றது.  நியூடைன் பி்றப்்பதற்கு 
மூன்று மாதங்�ளுக்கு முன்வ்ப 
அெரின் தநழத இ்றநது விடுகி்றார். 
அெரின் தநழதயின் நிழ்னொ�, 
அநத வ்பயழரவய நியூடைனுக்கு 
ழெத்துவிடுகி்றார்�ள் .  இதில் 
நியூடைன் வெறு பிரசெ வநரத்துக்கு 
வ�ாஞச மாதங்�ள் முன்வ்ப 
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பி்றநதெர், எழைவய இல்லாமல், ஒரு 
சி ன் ்ன  த ண ணீ ர்  அ ள் ளு ம் 
குெழளயின் உள் அெழர உட�ார 
ழெத்து விடும் அளவுக்கு சிறியதா� 
இருநதார் என்கி்றார் அெர் தாய. 
அெர் உயிர் பிழைத்தவத வ்பரிய 
விஷயம் என்்பதும்  மற்றுவமாரு  
வ்பரிய உணழம.

நியூடைனுக்கு  மூன்று ெயது 
நைக்கும் வ்பாது, அெரின் அம்மா 
ஹா்னா, அெழர தன் அம்மாவிைம் 
ஒப்்பழைத்துவிடடு, வெவ்றாருெழர 
மணநது வ�ாணடு வசன்று விடைார். 
அெர் அம்மா இல்லாமவலவய 
ெ ள ர் ந த த ா ல்  நி ழ ்ற ய 
ம்னக்குழ்ற�ளுைன், ்பாது�ாப்்பற்்ற 
ம்ன நிழலயுைவ்ன அெரது ்பால்யம் 
�ழிநதவதாடு மடடுமல்லாமல், 
அெழர அது ொழ்க்ழ� முழுெதும் 
துரத்தவெ வசயதது.  இதுவெ 
அெழர முழுக்� முழுக்� ்பள்ளி 
்படிப்பில் மடடுவம �ெ்னத்ழத 
வசலுத்த  ழெத்தது  என்றும் 
வசால்லலாம். அம்மாவிைமும், 
மாற்்றான் த�ப்்பனுைனும் இருநத 
தீரா வெறுப்பு, அெழர நிழ்றய 
வ�டை வசயல்�ழள வயாசிக்� 
ழெத்தது ,  வசயய ழெத்தது . 
அழதவயல்லாம் நிழ்னத்து ெருநதிய 
நியூடைன் ,  மதத்தின் ்பக்�ம் 
தீவிரமா� ஒதுங்கி்னார். இன்னும் 
வ ச ால்லப்வ்ப ா்னால் ,  அெர் 
“ ்ப ா ெ ங் � ள் ”  எ ன் று  த ா ன் 
நிழ்னத்தழத, ஒரு புத்த�த்தில் 
ஒப்புதல் ொக்குமூலமா� எழுதியும் 
ழெத்துள்ளார். அநத லிஸடில் 
்பாெங்�ள் என்று �ருதவெ முடியாத 
அற்்ப விஷயங்�ளுைன், அதிர்சசி 
தரும் விஷயங்�ளும் இருநதது தான் 
ஆசசரியம். .  உதாரணத்துக்கு, 
அெருழைய அம்மாவும் மாற்்றான் 
த�ப்்பனும் இருக்கும் வீடழை 
“வ�ாளுத்தி விடுகிவ்றன் ்பார்” 
எ ன் வ்ற ல் ல ா ம்  அ ெ ர் � ழ ள 
நியூடைன் மிரடடி இருக்கி்றார். 
ஆயினும் இநத வெறுப்வ்பல்லாம் 
வராம்்ப நாழளக்கு நிழலக்�வில்ழல. 
நியூடைனின் ்பன்னிவரணைாெது 
ெயதில், அெருழைய மாற்்றான் 
த�ப்்பனும் ்பரிதா்பமா� இ்றநது 
விை அெரது தாய, அங்கு பி்றநத  
தன் மூன்று  குைநழத�ளுைன் 
திரும்்ப இெரிைம் ெநதிருக்கி்றார்.    

திரும்்ப ெநத நியூடைனின் 
தாயக்கு, சம்்பநதவம இல்லாமல் ஒரு 
வ்பரிய லடசியம் இருநதது, அது 

என்்னவென்்றால் நியூடைழ்ன 
வ்பரிய விெசாயியா� ஆக்� 
வெணடும் என்்பவத. விஞஞானியா� 
ச � ல  ல ட ச ண ங் � ழ ள யு ம் 
வ � ாணடிருந த  நியூடைழ்ன 
அதுெழர அை�ா� ்பள்ளியில் 
்படித்துவ�ாணடிருநதெழர, “ஏழர 
பிடி!”, “டிராக்ைழர பிடி!”  என்று 
வ � ாஞ ச  ந ா ட �ள்  அம் ம ா 
ெ று த் வத டு க் � ,  நி யூ ட ை ன் 
ெ ா ழ் க்ழ�ழய வ ய  வெறு த்து 
வ்பா்னார். விெசாயத்ழத அெரால் 
வசயயவெ முடியவில்ழல. அதன் 
பி ன்  தி ரு ம் ்ப வு ம்  அ ெ ழ ர 
்பள்ளியிவலவய, ்படிக்� அனுப்பிய, 
�ாவமடி �ழதவயல்லாம் நைநதது. 
அப்வ்பாது அெர்�ள் குடும்்பத்தில், 
நியூடைனின் மாமா ஒருெர், தப்பி 
தெறி வ�ம்ப்ரிடஜில் ்படித்த ஒரு 
்படைதாரி இருநதார் .  அெர் 
நியூடைனின் நுட்ப அறிழெ 
வியநது, அெருக்கு ஒரு நல்ல எதிர் 
�ாலத்ழத ஏற்்படுத்த எணணி்னார். 
அ த ற் � ா � ,  நி யூ ட ை னி ன் 
அன்ழ்னயின் ழ� �ாலில் விழுநது, 
சம்மதம் ொங்கி  எப்்படிவயா 
அெழர வ�ம்ப்ரிடஜ் ்பல்�ழலக் 
�ை�த்தில் வசர்த்தார். 1661-ஆம் 
ஆணடு ்படிப்புைன் வெழல 
வசயயவும் அனுமதி கிழைத்தது. 
உணவு விடுதி�ளில் வெயிடை 
ர ா � வு ம் ,  ்ப ண க் � ா ர  ச � 
ம ா ண ெ ர் � ளி ன்  அ ழ ்ற ழ ய 
துழைத்தும் ்பணம் சம்்பாதித்து, தன் 
வதழெ�ழள  நியூடைன் �ெனித்துக் 
வ�ாணடிருநதார்.

நியூடைன் வ�ம்ப்ரிடஜில் 
நுழைநத  வநரம், அதாெது 17ஆம் 
நூற்்றாணடில், அறிவியல் புரடசி 
மி�த் தீவிரமா� இருநதது. வ�ாப்்பர் 
நிக்�ஸ, வ�ப்ளர், �லிலிவயா , 

வ ்ப ான் ்றெ ர் �ள் ,  ெ ானியல் 
நி�ழ்வு�ழள தீவிரமா� �ெனித்து, 
பூ மி  த ா ன்  சூ ரி ய ழ ்ன 
சுற்றுகி்றது(Heliocentric ) , என்று 
புத்த�ங்�ள் எழுத, இன்வ்னாரு 
்பக்�ம் �த்வதாலிக்� திருசசழ்ப 
இ ப் ்ப டி  எ ழு தி ய ெ ர் � ள் 
வ்பசியெர்�ழளவயல்லாம் “கும்மு 
கு ம் வம ன் று ”  கு ம் மி க் 
வ � ா ண டி ரு ந த து .  வ ர வ ்ன 
வதக்�ார்டஸ வ்பான்்றெர்�ள், 
புதிதா்ன தத்துெங்�ழள எழுத, 
ஐவராப்பிய ்பல்�ழலக் �ை�ங்�வளா 
ெைக்�ம் வ்பால, அரிஸைாடடிலின் 
தத்துெங்�ளில் மூழ்கி, சூரியன் தான் 
பூமிழயச சுற்றுகி்றது, என்று பிவளடு 
வ்பாடடுக் வ�ாணடிருநத்ன. இநத 
�வள்பரத்தில் தான்,  நியூடைனின் 
்படிப்பு ஆரம்பித்தது.

சுமார் மூன்று ெருைங்�ள், 
்ப ல் � ழ ல க்  � ை � த் தி ன் 
்பாைத்திடைங்�ழள ்படித்தாலும், 
அெர்  அழத  �ைநது  நவீ்ன 
தத்துெங்�ழளயும் ஆர்ெத்துைன் 
்படிக்�த் தெ்றவில்ழல, அதன் 
விழளொ�, “சில தத்துெ வ�ள்வி�ள்” 
என்்ற வ்பயரில் எதிர்�ாலத்தில் 
மி�ப்வ்பரிய அறிவியல் புரடசிக்கு 
வித்திை வ்பாகும் குறிப்பு�ழள 
அெர் எழுதி்னார். நியூடைன் 
ஒன்றும் முதல் மாணென் இல்ழல, 
இருப்பினும் இநத எழுத்துக்�ள் 
அெருக்கு, இன்னும் வதாைர்நது, 
மற்வ்றாரு ்படைப்்படிப்புக்�ா்ன 
உதவித்வதாழ�ழய ஈடடித் தநதது, 
அநத வநரத்தில் தான் ஐவராப்்பாவில் 
மி�ப்வ்பரும் அளவில் பியூ்பானிக் 
பிவளக் ெநது, அெரின் ்படிப்ழ்ப 
வ�டுத்து வீடடுக்கு அனுப்பியது.

 (நியூடடனின் ்சரித்திரம் 
அடுத்த ைாதமும் ததாடரும்)
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இன்வனாருமுளை என்ளனத 
வதாைவிடுஙகள்
இஙகுள்ை உஙகளையும்
எஙவகஙவகா உள்ை 
யாவராருெளரயும்
இன்று உஙகளை நான் வதாைாமவை 
வதாை விடுஙகள்

எவ்ொறு சூரிய ஒளி
வதாட்ைதளத
அளதத வதாைாமவை வதாடுகிைவதா
எவ்ொறு நட்ெததிரஙகள்
தமககிளைவய
வதாைாமவை வதாட்டுக 
வகாள்கின்ைனவொ

எவ்ொறு பாைல்கள் 
வெவிகளுககுள்
அெறளைத வதாைாமவை
இளெககப் படுகின்ைனவொ
எவ்ொறு  காருண்யம்
இதயதளத வதாட்டுவிடுகிைவதா
அளத வெளிப்புைதவத வதாைாமவை 
கூை

கைநத காைஙகளில்
நாம் நமககிளைவய
அைவுககதிகமாகவெ வதாட்டுக 
வகாண்டிருநது
விட்வைாம்

நம் மததியில்
அைவுககதிகமாகவெ வதாறறுகைால்
பாதிககப்பட்ைெரகைாக
நாமிருநதுள்வைாம்

ஒவ்வொருெரும்
நமககுள் நாவம மிக அதிகமாகவெ
மகிழ்ச்சிவயாடிருநதிருககிவைாம்

இன்வைா
உணரச்சிகவை இல்ளை

நமககிளைவய
வநாயொயபட்ைொறுள்வைாம்

ஓவ்வொருமுளை
நாம் வதாடும்வபாதும்
மகிழ்ச்சிளய வபறறுவகாள்கிவைாம்
அதளன இதுெளர மறைெருககு 
ெழஙகாமவை

இனிவமல்
இப்படி விளையாடுவொம்
ஒருெர ஒருெளர வதாடுவொம்
வதாட்டுகவகாள்ைாமவை

ொரி ெழஙகுெதல் இனி நிகழட்டும்.
தன் உைளமவயன எளதயும் பறறிக
வகாள்ைாமல்
நம் ெழிவய வினிவயாகம் நிகழட்டும்

நீ எனககு அருகிலிருநதாலும்
நானிஙகு தூரமாக உள்ைது
ஒரு ெமுததிரததின் களரயில்.
 
நீவயா வெகுதூரமாக வெவைாரு 
களரயில்
ஒருெர ஒருெளர ளகைால் வதாட்டுக 
வகாள்ை
முடியாத வதாளைவு நமககிளைவய
ஒருெர ஒருெளர இனி காண்பதும்
நமது இதயஙகளைக வகாண்வை
இப்வபாது ொததியம்
இப்வபாது
எவ்ெைவொ வதாளைவிலிருநதும்
நமககிளைவய வெவிமடுகக முடிகிைது
முன்வபால் அெரெர முநதிக வகாண்டு
வபெமுளனயாமலிருப்பதால்

நமது சுொசிததல் கூை
ஒததிளெவுறறுள்ைது
இதயஙகள் வதாட்டுகவகாள்ெதால்
ஆதமாககள் ஒன்ளைவயான்று
வதாடுெதால்

பை நூறைாண்டுகைாக
தாம் மைநதுவிட்ை பாைதளத
ளககள் கறகும் ெளர
தாம் ஏன் வதாட்டுகவகாள்ெளத
ஆரம்பிதவதாம் என்பது
ளககளுககு நிளனவு ெரும்ெளர
அளெ
வதாடுதல் வெண்டி
பசிவயாடிருககட்டும்
திரும்பவும் இதயததால் வதாைவும்
ஆதமாவினால் வதாைவும் அளெ
கறகும்ெளர ளககள் பசியில் 
தவிககட்டும்

ஒரு ஞானி ெமாதி நிளையில்
சீைளன வதாைல் வபாை
முன்வனாரகள் கனவு நிளையில்
நம்ளம வதாைல் வபாை
இைநதுவபான ஒரு கவிஞனின்
ொரதளதகள்
ொழும் மாநதளர வதாைல் வபாை
வதாடுெளத
திரும்பவும் நாம் பழக வெண்டும்.

 சிெபிர்கோஷ்

கன்னை வமாழிக கவிஞர

கைத்தொடல்

ஆஙகிைததிருநது வமாழி வபயரப்பு 

- ஆ. அமிர்�ரோஜ்

ஆகஸ்ட், 2021  25 



முன்வ்னாரு �ாலத்தில் ஒரு முதியெரும் 
அெருழைய மழ்னவியும் ொழ்நது ெநத்னர். 
அெர்�ளுக்கு ஒரு ம�ள்.  அெள் வ்பயர் 
அலிவயானுஷ�ா, ஒரு ம�ன் அென் வ்பயர் 
இொனுஷ�ா. 

முதியெர்�ள் இருெரும் இ்றநதவிை, 
அலிவயானுஷ�ாவும் இொனுஷ�ாவும் 
தனிழமயாயி்னர். 

ஒரு நாள் அலிவயானுஷ�ா ெயலில் வெழல 
்பார்க்�ச வசன்்றாள். இொனுஷ�ாழெயும் 
அழைத்துச வசன்்றாள். இருெரும் நீணை 
வதாழலவு நைநத்னர். சற்று வநரத்தில் 
இொனுஸ�ாவுக்குத் தா�ம் எடுத்தது. 
அக்�ாவிைம் இொனுஷ�ா கூறி்னான்.

’’சற்றுப் வ்பாறு தம்பி, கிணறு ெநததும் 
தணணீர் குடிக்�லாம்" என்று அலிவயானுஷ�ா 
்பதிலளித்தாள்.

சற்றுத் வதாழலவு வசன்்றதும் அெர்�ள் 
மி�வும் �ழளப்்பாயி்னர் .  வெயிவலா 
வ�ாளுத்தியது. கிணறு எதுவும் வதன்்பைவில்ழல.  
வமலும் சிறிது தூரம் நைநததும், ஒரு ்பசுவின் 
�ால் தைத்தில் தணணீர் நிரம்பி இருப்்பழதக் 
�ணை்னர்.

’ ’இநதத் தணணீழர நான் குடிக்�ப் 
வ்பாகிவ்றன்" என்று இொனுஷ�ா கூறி்னான்.

’’வெணைாம் தம்பி, இநதத் தணணீழரக் 
குடிக்�க் கூைாது. இழதக் குடித்தால் நீ �ன்றுக் 
குடடியா�  ம ாறி  விடுொய "  என்று 
அலிவயானுஷ�ா வசான்்னாள்.

இொனுஷ�ா வ்பருமூசசு விடைான். 
ஆ்னால் ,  அெ்னால் எதுவும் வசயய 
முடியவில்ழல. அெர்�ள் வமலும் நைநத்னர். 
அெர்�ள் மி�வும் �ழளப்ழ்ப உணர்நத்னர். 
வெயிவலா வ�ாளுத்தியது. ஆ்னால் கிணறு 
எதுவும் வதன்்பைவில்ழல. சற்று தூரம் 
வசன்்றதும் ஒரு குதிழர தைத்தில் தணணீர் 
நிரம்பி இருப்்பழத அெர்�ள் �ணை்னர்.

’ ’நான் இநதத் தணணீழரக் குடிக்�ப் 
வ்பாகிவ்றன் " என்று இொனுஷ�ா கூறி்னான்.

’’வெணைாம் தம்பி. இநதத் தணணீழரக் 
குடித்தால் நீ குதிழரக் குடடியா� மாறி 
விடுொய "  என்று அலிவயானுஷ�ா 
வசான்்னாள்.

இொனுஷ�ா வ்பருமூசசு விடைான். 
ஆ்னால் அெ்னால் எதுவும் வசயய 
முடியவில்ழல. சற்று தூரம் வசன்்றதும் ஒரு 
வெள்ளாடடுத் தைத்தில் தணணீர் நிரம்பி 
இருப்்பழத அெர்�ள் �ணை்னர்.

’ ’நான் இநதத் தணணீழரக் குடிக்�ப் 
வ்பாகிவ்றன். என்்னால் இனிவமல் தாங்� 
முடியாது" என்று இொனுஷ�ா கூறி்னான்.

நோட�ோர் ்கண�

பிரிய ்சவகோதரியும்  
பிரியோ ்சவகோதைனும்

’ ’வெணைாம் தம்பி இநதத் தணணீழரக் குடித்தால் நீ 
வெள்ளாடடுக் குடடியா� மாறி விடுொய" என்று அலிவயானுஷ�ா 
வசான்்னாள்.

ஆ்னால், இொனுஷ�ா வ�ட�வில்ழல. அென் வெள்ளாடடுத் 
தைத்தில் நிரம்பி யிருநத தணணீழரக் குடித்தான்.  உைவ்ன அென் 
ஒரு வெள்ளாடடுக் குடடியா� மாறி்னான்.

அலிவயானுஷ�ா த்னது தம்பிழய அழைத்தாள். ஆ்னால், 
இொனுஷ�ாவுக்குப் ்பதிலா� ஒரு சிறிய வெள்ளாடடுக் குடடி 
அெளிைம் ஓடி ெநதது. அலிவயானுஷ�ா அழுதாள். 
வெள்ளாடடுக்குடடி அெழளச சுற்றிச சுற்றி ஓடிெநது 
விழளயாடியது.

அப்வ்பாது அை�ா்ன ஓர் இழளஞர், குதிழரயில் அநத ெழியா� 
ெநது வ�ாணடிருநதார். அெர் ஒரு ெணி�ர். 

’’அைகிய வ்பணவண, ஏன் நீ அழுதுக் வ�ாணடிருக்கி்றாய?" 
என்று அெர் வ�டைார்.

அலிவயானுஷ�ா அெளுழைய பிரசசழ்னழயக் கூறி்னாள். 
’’அைகிய வ்பணவண,  �ண �லங்�ாவத. உ்னக்கும் சம்மதவமயா்னால் 
நீ என்ழ்ன மணநது வ�ாள். நான் உன்ழ்னத் தங்�த்தாலும் 
வெள்ளியாலும் அலங்�ரிப்வ்பன். உன்னுழைய ஆடடுக்குடடியும் 
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நம்முைன் ெரலாம்" என்று ெணி�ர் 
கூறி்னார்.

அலிவயானுஷ�ா அது ்பற்றி  
சற்வ்ற வயாசித்தாள். அெருழைய 
நல்ல குணத்தால் ஈர்க்�ப்்படைதால் 
அநத இழளஞழர திருமணம் வசயது 
வ�ாள்ள அெள் சம்மதித்தாள். 

விழரவிவலவய  அெர்�ள் 
திருமணம் வசயது வ�ாணடு மி�வும் 
மகிழ்சசியா� ொழ்நத்னர். சிறிய 
வ ெ ள் ள ா ட டு க்  கு ட டி யு ம் 
அெர்�ளுைன் ொழ்நதது. 

ஒரு நாள் ெணி�ர் வியா்பாரத்திற் 
�ா� வெளிவய வசன்்றார். உைவ்ன 
எங்கிருநவதா ஒரு சூனியக்�ாரி 
வ த ா ன் றி ்ன ா ள் .  அ ெ ள் 
அலிவயானுஷ�ாவின் சன்்னல் 
அருவ� ெநது நின்று அெளுைன் 
ஆற்றுக்குக் குளிக்� ெருமாறு 
வ�ஞசி்னாள். 

அலிவயானுஷ�ா சம்மதித்தாள். 
ஆற்றுக்குச வசன்்றதும் சூனியக்�ாரி 
அலிவயானுஷ�ாழெ பிடித்து 
அெளுழைய �ழுத்தில் �ல்ழலக் 
�டடி அெழளத் தணணீருக்குள் 
தள்ளி்னாள்.  பின்்னர் அெள் 
அலிவயானுஷ�ாவின் உருவெடுத்து 
அெளுழைய உழை�ழள அணிநது 
வ�ாணடு அெளுக்குப் ்பதிலா� 
வீடடுக்குச வசன்்றாள். விழரவிவலவய 
வீடு திரும்பிய ெணி�ரால், அெள் 
யார் என்்பழத அறிநது வ�ாள்ள 
முடியவில்ழல.

வெள்ளாடடுக் குடடி மடடுவம 
என்்ன நைநதது என்்பழத அறிநது, 
அது தழலழயத் வதாங்�ப் வ்பாடடுக் 
வ�ாணடு உணழெயும் நீழரயும் 
வதாை மறுத்தது. அது எநவநரமும் 
ஆற்றின் �ழரயிவலவய �ாத்திருநதது.

’’அக்�ா அலிவயானுஷ�ா, நான் 
கூறுெழதக் வ�ள் என்னிைம் நீநதி 
ொ, என் அன்புள்ள அக்�ா" என்று 
அது அழைத்தது.

சூனியக்�ாரி இழத அறிநதாள். 
வெள்ளாடடுக் குடடிழயக் வ�ான்று 
விடுமாறு அெள் த்னது �ணெ்னா்ன 
ெணி�ரிைம் கூறி்னாள்.

 ஆ்னால் ,  ெணி�ர் அநத 
ஆடடுக்குடடிழயக் வ�ால்ல 
விரும்்பவில்ழல .  ஏவ்னனில் , 
வெள்ளாடடுக் குடடி மீது அெர் 
மிகுநத அன்பு வ�ாணடிருநதார்.  
ஆ்னால், சூனியக்�ாரி இரவும் 
்ப�லும் அெழர நசசரித்தாள். 

�ழைசியில் அெர் சூனியக்�ாரியின் 
வெணடுவ�ாளுக்கு இணங்கி்னார்.

’ ’ ச ரி ,  அ ப் ்ப டி ய ா ்ன ா ல் 
ஆடடுக்குடடிழய நீவய வ�ால்" 
என்று ெணி�ர் கூறி்னார்.

சூனியக்�ாரி உைவ்ன வ்பரிய 
்பாழ்ன�ழள அடுப்பில் ழெத்து 
வநருப்பு ெளர்க்குமாறும், �த்தி�ழளத் 
தீடடுமாறும் உத்தரவிடைாள்.

தான் நீணை�ாலம் ொைப் 
வ்பாெதில்ழல என்்பழத அறிநததும் 
ஆடடு க்குடடி  ெணி�ரிைம் 
பின்ெருமாறு கூறியது. ’ ’எ்னது 
�ழைசி ஆழசழயக் வ�ளுங்�ள். 
நீ ங் �ள்  எ்னது  த நழதழயப் 
வ்பான்்றெர். சாெதற்கு முன்்னர் 
ஆற்றுக்குப் வ்பாய தணணீர் குடிக்� 
என்ழ்ன அனுமதியுங்�ள்"  என்்றது.

ெணி�ர் ஆடடுக்குடடிழயப் 

வ�ாணடிருக்கின்்ற்ன. மஞசள் நி்ற 
மண எ்னது மார்பில் குவிநதிருக்கி்றது".

சூனியக்�ாரி வெள்ளாடடுக் 
குடடிழய வதடிச வசன்்றாள். 
ஆ்னால்  அெளால்  அழதக் 
�ணடுபிடிக்� முடியவில்ழல. எ்னவெ 
வெள்ள ாடடு க்  குடடிழயத் 
வதடுெதற்கு ஒரு வெழலக்�ாரழ்ன 
அெள் அனுப்பி்னாள்.

’’அநத வெள்ளாடடுக் குடடிழயத் 
வதடிக் �ணடு பிடித்து என்னிைம் 
வ�ாணடுொ"  என்று அெள் 
வசான்்னாள்.

வெழலக்�ாரன் ஆற்றுக்குச 
வசன்்றான். வெள்ளாடடுக் குடடி 
�ழரயில் அங்கும் இங்கும் ஓடிக் 
வ�ாணடிருப்்பழத அென் �ணைான்.

்பரிதா்பமா்ன குரலில் அது 
அலிவயானுஷ�ாழெ அழைத்துக் 
வ�ாணடிருநதது.

ஆ ற் று க் கு ள் ளி ரு ந து 
அலிவயானுஷ�ா  ்பதிலளித்துக் 
வ�ாணடிருநதாள்.

வெழலக்�ாரன் வீடடுக்கு 
ஓடி்னான். அென் �ணைழதயும் 
வ �டைழதயும்  ெணி�ரிைம் 
கூறி்னான்.  ெணி�ர் ்பலழர  உதவிக்கு 
அழைத்துக் வ�ாணடு ஆற்றுக்குச 
வசன்்றார். அெர்�ள் ஆற்றுக்குள் 
இ்றங்கி, ்படடு ெழலழய வீசி 
அலிவயானுஷ�ாழெ �ழரக்கு 
இழுத்த்னர். அெளுழைய �ழுத்வதாடு 
�டைப்்படடிரு ந த க்  �ல்ழல 
அ�ற்றி்னர்.  ்பல மூலிழ��ள் சூழ்நத 
நீரூற்றிலிருநது எடுக்�ப்்படை 
சு த் தம ா்ன  நீ ரில்  அெழளக் 
குளிப்்பாடடி அை�ா்ன ஆழை�ழள 
அெளுக்கு உடுத்தி்னர்.

அலிவயானுஷ�ாவுக்கு உயிர் 
ெநதது. முன்ழ்பவிை அெள் அை�ா� 
இருக்கி்றாள். வெள்ளாடடுக்குடடி 
மகிழ்சசி மிகுதியால் மூன்று 
குடடிக்�ரணங்�ள் அடித்தது. 
உைவ்ன அது த்னது சுய உருெத்ழதப் 
வ்பற்று, மீணடும் இொனுஷ�ாொ� 
மாறியது.

பின்்னர் சூனியக்�ாரிழய முரடடு 
குதிழரவயான்றின் ொலில் �டடி்னர். 
அநதக் குதிழர அெழள ழமல் 
�ணக்�ா� தி்றநத வெளியில்  
தழரவயாடிழுத்த்படி ஓடி, இறுதியில்  
தூர வதசவமான்றின் மூழலயில் 
அ ெ ழ ள  வீ சி வ ய றி ந து வி ை 
வெணடுவம்ன ்பணித்த்னர்.

வ ்ப ா �  அ னு ம தி த் த ா ர் . 
வெள்ளாடடுக்குடடி ஆற்றுக்கு 
ஓடியது. �ழரயில் நின்று வ�ாணடு 
்பரிதா்பமா்ன குரலில் அது ்பாடியது.

’’அக்�ா  அலிவயானுஷ�ா நான் 
கூறுெழதக் வ�ள். என்னிைம் நீநதி 
ெநதுவிடு! என் அன்்பா்ன அக்�ா! 
வ்பரும் வநருப்பு�ள் எரிகின்்ற்ன! 
வ்பரிய ்பாழ்ன�ள் வ�ாதிக்கின்்ற்ன! 
� த் தி � ள்  தீ ட ை ப் ்ப ட டு 
மினுங்குகின்்ற்ன! மரணம் எ்னக்�ா� 
�ாத்திருக்கி்றது" 

ஆ ற் று க் கு ள் ளி ரு ந து 
அலிவயானுஷ�ா ்பதில் குரல் 
வ�ாடுத்தாள்.

’ ’தம்பி இொனுஷ�ா நான் 
கூறுெழதக் வ�ள். ஒரு வ்பரிய �ல் 
என்ழ்ன அழுத்திக் வ�ாணடிருக்கி்றது. 
்படை நார் வ்பான்்ற புற்�ள் எ்னது 
� ா ல் � ழ ள ப்  பி ன் னி க் 
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9 ெயது முதல் 25 ெயதுக்குட்படை 
இழளஞர்�ளுக்கு, அெர்�ளின் சமூ� 
நைெடிக்ழ�,  மனிதாபிமா்ன வசயல், 
மக்�ள் நலனில் ்பங்கு வ்பான்்ற 
்பல்வெறு ்பணி�ளுக்கு மரியாழத 
வ�ாடுக்கும் ெழ�யில் ையா்னா விருது 
ெைங்�ப்்படடு ெருகி்றது. இநத 
விருதின்  முக்கிய  வ ந ா க் � ம் 
இழளஞர்�ள் சமுதாயத்திற்குச 
வசயயும் ்பணி�ழளப் ்பாராடடுெதும் 
அெர்�ழள வமலும் ஊக்�ப் 
்படுத்துெதும் ஆகும். 

பிரிடடிஷ இளெரசி ையா்னா 
ஸவ்பன்சரின் நிழ்னொ�, 1999-ம் 
ஆணடு முதல் ஒவவொரு ஆணடும் 
ையா்னாவின் பி்றநத நாளா்ன �ூழல 
1 -ம் வததியன்று இநத விருது 
ெைங்�ப்்படடு ெருகி்றது.  2021-ம் 
ஆணடுக்�ா� 46 நாடு�ளிலிருநது 300 
வ்பர் வதர்வு வசயயப்்படை்னர். 
உல�ளவில் 5-ம் ெகுப்பு, 7-ம் ெகுப்பு, 
1 2 -ம்  ெகுப்பு எ்ன ்பல்வெறு 
மாணெர்�ளும் இைம் வ்பற்்ற்னர். 
விருது வ்பற்்றெர்�ளுக்கு இங்கிலாநது 
ந ாடடின் இளெரசர்  ஹாரி 
்பாராடழையும், ொழ்த்ழதயும் 
வதரிவித்துள்ளார்.

இநத விருதா்னது  இநதியாழெச 
வசர்நத ஆ�ர்ஷ ஷராாஃப், ழசதன்யா 

பிரபு, வசஹர் தவ்ன�ா, சியா வ�ாடி�ா, 
அதிதி வ�ரா ஆகிவயாருக்கு 
கிழைத்திருப்்பது இநதியாவுக்வ� 
வ்பருழமயா்ன விஷயம். 

1. ஆ்கர்ஷ் ஷ்ரோாஃப் (Akarsh Shroff)
21 ெயது மாணெரா்ன ஆ�ர்ஷ 

ஷராாஃப், 2018-ம் ஆணடு வ்பங்�ளூரில் 
நிறுெப்்படை S.P.A.R.K நிறுெ்னத்தின் 
இழண நிறுெ்னரா� உள்ளார்.  இெர், 
Project Vineeta என்்ற வ்பயரில், 
ஆத ரெ ற் ்ற  கு ை நழத �ளுக்கு 
ெ ழி � ா ட டு ம்  மு ய ற் சி ழ ய 
வ ம ற் வ� ாணைா ர் .  வ மலும் ,  
த ற் வ்ப ா ழ த ய  இ ழ ள ய 
தழலமுழ்றயி்னர் அழ்னெருக்கும் 
ொசிப்பு ்பைக்�த்ழத ஊக்குவிக்கும் 
முயற்சியா� Library Enrichment And 
Development  (LEAD) என்்ற வ்பயரில், 
நூல�ங்�ழள அழமக்கும் முயற்சியில் 
ஈடு்படைார்.  அதனுைன் Project Utsaa-
ha என்்ற வ்பயரில், வமாழித்தி்றழ்னயும் 
ஊக்குவிக்கும் முயற்சியில் ஈடு்படைார்.  
வதாைர்நது Project Ullaasa என்்ற 
வ்பயரில், வ்பசசாற்்றல், விொதிக்கும் 
தி்றன், உசசரிப்பு வ்பான்்ற தி்றன்�ழளப் 
்படழைத்தீடடும் �ருத்தரங்ழ�யும் 
நைத்தி குைநழத�ளுக்கு ெழி�ாடடும் 
ஒரு ந்பரா� தி�ழ்நது ெருகி்றார். 

இதுமடடுமல்லாமல், 500-க்கும் 

இங்கிலோந்து அைசின் ் யோனோ விருது வ�ன்்ற  
இந்திய ைோண�ர்கள்!

ஆ்கர்ஷ் ஷ்ரோாஃப்

ணச�ன்யோ பிரபு

வசஹர் �டனஜோ

சியோ ட்கோடி்கோ

அதிதி வ்கரோ (Aditi Gera)
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3. வசஹர் �டனஜோ (Seher Taneja)
12-ம் ெகுப்பு மாணெரா்ன வசஹர் 

தவ்ன�ா, ம்ன நலம், மாதவிைாய, 
்பாலி்ன சமத்துெம், மனித உரிழம, 
இழளஞர்�ளின் சக்தி, குைநழத�ள் 
உரிழம, ்பருெநிழல வசயல்்பாடு�ள், 
ஐ.நா நிழலயா்ன ெளர்சசி இலக்கு�ள் 
வ்பான்்றழெ வதாைர்்பா�ப் பிரசசாரம் 
வசயது ெருகி்றார். வைல்லியில் ெசித்து 
ெரும் இெர், ’’சி்றப்்பா்ன ெருங்�ாலம் 
இழளஞர்�ளிைவம உள்ளது. எ்னவெ 
அெர்�ளுக்குள் நம்பிக்ழ�ழயக் 
வ�ாடுக்� வெணடும் ’ ’  என்்ற 
வநாக்�த்துைன் Tale of Humankind என்்ற 
அ ழ ம ப் ழ்ப  மு ன் வ்ன டு த் து 
ஆயிரக்�ணக்�ா்ன இழளஞர்�ழள 
ஊக்குவித்து ெருகி்றார்.   

இது வதாைர்்பா� வசஹர் கூறுெது 
என்்னவென்்றால், ’’என் வ்பற்வ்றார் 
வ�ாவிட ஐசியூ-வில் வெழல வசயது 
ெருெதால், அெர்�ளுக்கு எநத 
பிரசழ்னயும் ஏற்்பைக்கூைாது எ்ன 
எ ப் வ்ப ா து ம்  வ ய ா சி த் து க் 

வ�ாணடிருப்வ்பன். இநத வநரத்தில் 
தான் சமூ�த்தில் மாற்்றத்ழதக் 
வ�ாணடு ெர வெணடும் என்்ற 
சிநதழ்ன ெநதது. தாமதிக்�ாமல் Tale 
of Humankind என்கி்ற முயற்சிழயத் 
வதாைங்கிவ்னன்,  எ்ன வசஹர் 
வதரிவித்துள்ளார். 

4. சியோ ட்கோடி்கோ (Sia Godika)
2019-ம் ஆணடு Sole Foundation 

என்்ற அழமப்ழ்ப வ்பங்�ளூரில் 
வதாைங்கிய 14 ெயவதயா்ன சியா 
வ�ாடி�ாவின் வநாக்�ம், அெர் 
ெசிக்கும் ்பகுதியில் உள்ள ஏழை 
மக்�ள் �ாலணி�ள் இல்லாமல் 
வெறும் �ாலில் நைக்�க் கூைாது 
என்்பது தான்.  Sole Foundation என்்ற 
அழமப்பின் மூலமா�, மக்�ளிைம் 
இருநது ்பயன்்படுத்திய வீணாகும் 
�ாலணி�ழளப் வ்பற்று, சுத்தம் வசயது, 
அதழ்னத் ழதத்து புதுப்பித்து ஏழை 

எளிய மக்�ளுக்குக் வ�ாடுத்து 
ெருகி்றார். 

இது வதாைர்்பா� சியா வ�ாடி�ா 
கூறுெது என்்னவென்்றால், 18 
ம ாதங்�ளில் மடடும் ,  4 , 0 0 0 
வீடு�ளிலிருநது 15,000-க்கும் அதி�மா்ன 
�ாலணி�ழளச வச�ரித்து பி்றருக்குக் 
வ�ாடுத்து உதவியுள்வளாம். 50-க்கும் 
வமற்்படை தன்்னார்ெலர்�ளும், 8 
நிறுெ்னங் �ளும் எங்�ளுக்கு 
ஆதரெளித்ததால், இழத நாங்�ள் 
சாத்தியப்்படுத்தி யுள்வளாம் என்று 
சியா வ�ாடி�ா வதரிவித்துள்ளார் .

5. அதிதி வ்கரோ (Aditi Gera)
மத்தியப் பிரவதசத்ழதச வசர்நத 

அதிதி வ�ராவுக்கு 20 ெயது. 
கிர ாமங்�ளில் உள்ள இளம் 
வ்பண�ளுக்கு ொயப்்பளிக்கும் 
ெழ�யில் 2019-ம் ஆணடு Empowerette 
என்்ற நிறுெ்னத்ழத ஆரம்பித்தார். 
இநத நிறுெ்னத்தில் 19 முதல் 22 
ெயதுழைய இளம் வ்பண�ள் 7 வ்பர் 
ஒவர குழுொ�ச வசயல்்படடு 
ெருகின்்ற்னர். 

இ ந த  நி று ெ ்ன த் தி ல் , 
தழலழமப்்பணபு, முடிவெடுக்கும் 
தி்றன், தன்்னம்பிக்ழ� வ்பான்்றெற்ழ்ற 
ெளர்த்வதடுக்� உதவும் ெழ�யில் 12 
முதல் 18 மாதங்�ளுக்குப் ்பயிற்சி 
ெைங்�ப்்படடு ெருகி்றது.  இது 
வதாைர்்பா� அதிதி வ�ரா, ‘’கிராமப்பு்ற 
வ்பண�ள் சநதிக்கும் ்பாலி்ன 
சமத்துெமின்ழமழயத் த�ர்த்வதறிநது, 
அ ெ ர் � ள்  த ழ ல ழ ம த் து ெ 
்பணபு�ளுைன் ெளர்சசியழைெதற்கு 
உதவியா� இருக்கிவ்றாம். வ�ாவரா்னா 
�ாரணமா� இளம் சமூ�த்தி்னர் �டும் 
ம்ன அழுத்தத்ழத சநதுத்து ெருெதால் 
ம்னநலம் சார்நத விழிப்புணர்வு 
திடைத்ழதயும் நைத்த ஏற்்பாடு 
வசயதுள்வளாம். அதுமடடுமின்றி, 
எங்�ளின் திடைம் டிஜிடைல் 
தளங்�ளில் மடடும்  2,000-க்கும் 
வ ம ற் ்ப ட வை ா ழ ர ச 
வசன்்றழைநதுள்ளது எங்�ளுக்கு 
மகிழ்சசியா� உள்ளது’’ எ்ன அதிதி 
வ�ரா வதரிவித்துள்ளார்.

எல்வல ாரும்  தன்்னளவில் 
சமூ�த்திற்வ�்ன சிறு ்பங்�ளிப்ழ்ப 
நி�ழ்த்தி்னால் வ்பரும் மாற்்றத்ழத 
உருொக்� முடியும் என்்பதற்கு 
முன்னுதாரணமாய தி�ழ்கின்்ற்னர் 
இநத மாணெர்�ள்!

வமற்்படை தன்்னார்ெலர்�ழள ஒன்று 
திரடடி, 11 ழமயங்�ளில் 16,000 
ம ணி வ ந ர  ்ப யி ற் சி ழ ய யு ம்  
ஒருங்கிழணத்துள்ளார் .  இநத 
்பயிற்சியின் மூலம் ்பல்னழைநத 
கு ை ந ழத � ள்  5 0 0 - க் கு ம் 
வமற்்படைெர்�ள். இநதியாவில் 
வ�ாவரா்னா ்பாதிப்பு அதி�ரித்த 
சூ ழ் நி ழ ல யி ல் ,  நி ெ ா ர ண ப் 
்பணி�ளுக்�ா� 40 லடசம் ரூ்பாய 
ெழர நிதி திரடடியும் ்பலருக்கு 
உதவியுள்ளார் ஆ�ர்ஷ. 

இது வதாைர்்பா� ஆ�ர்ஷ கூறுெது 
என்்னவென்்றால், 'சமூ�த்தின் மீதா்ன 
வ்பாறுப்புணர்ழெ இழளஞர்�ளிைம் 
ஏற்்படுத்தியுள் வளாம். இதுெழர சமூ� 
நலப் ்பணி�ளில் ஈடு்படை அனு்பெவம 
இல்லாத 500-க்கும் வமற்்படை 
இழளஞர்�ளுக்கு மி�வும் உதவியா� 
இருநதது மகிழ்சசியளிக்கி்றது' எ்ன 
ஆ�ர்ஷ வதரிவித்துள்ளார். 

2. ணச�ன்யோ பிரபு  
(Chaitanya Prabhu)

இளம் ொக்�ாளர்�ள் தெ்றாமல் 
தங்�ளின் �்னநாய�க் �ைழமழய 
நிழ்றவெற்்ற வெணடும் என்்ற 
வநாக்�த்தில் ஊக்�மளித்து ெருகிவ்றன் 
என்று கூறும் ழசதன்யா மும்ழ்பழயச 
வசர்நதெர். Mark My Presence என்கி்ற 
லா்பவ ந ா க்�மற்்ற ,  அரசியல் 
ச ா ர்பில்லாத  நிறுெ்னத்தின் 
நிறுெ்னரா� இருக்கி்றார். இநத 
நிறுெ்னத்தின் மூலம், 18 ெயதுழைய 
ொக்�ளிக்கும் உரிழமயுள்ள 
அழ்னத்து குடிமக்�ளும் ொக்�ளிக்� 
உதவி வசயது ெருகின்்ற்னர். 

இநதியாவில் �ைநத ஆணடு 
நழைவ்பற்்ற வ்பாதுத் வதர்தல் மற்றும் 
சடைமன்்ற வதர்தலில் 10,000-க்கும் 
அதி�மா்ன ொக்�ாளர்�ளுக்கு உதவி 
வசயதுள்ள இெரது நிறுெ்னம்,  
மும்ழ்ப  ்பல்�ழலக்  �ை �ம் , 
சிம்்பயாசிஸ ்பல்�ழலக் �ை�ம், NMIMS 
்பல்�ழலக் �ை�ம், வைல்லி ்பல்�ழலக் 
�ை�ம், அவசா�ா ்பல்�ழலக்�ை�ம் 
வ்பான்்றெற்றுைன் இழணநதுள்ள 
�ல்லூரி�ளிலும் இதர தனியார் 
�ல்லூரி�ளிலும் இது வதாைர்்பா்ன 
�ருத்தரங்கு நைத்த ஏற்்பாடு வசயதது. 
2018-ம் ஆணடிலிருநது விழிப்புணர்வு 
வசயது ெரும் ழசதன்யா, இதுெழர 
1 6 , 0 0 0 - க் கு ம்  அ தி � ம ா ்ன 
ொக்�ாளர்�ளுக்கு உதவி வசயது 
அெர்�ளின் �்னநாய�க் �ைழமழய 
நிழ்றவெற்்ற உதவியுள்ளார்.  
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தெர்மனியில் ஓர்  ரா�ா 
ொழ்நது ெநதார். அெருக்கு மூன்று 
ம�ள்�ள் இருநத்னர். இழளயெள் 
மி� அை�ா� இருநதாள். 

அநத இளெரசி �ாடடிற்கு 
வசன்று த்னக்குப் பிடித்தமா்ன ஒரு 
தங்�ப் ்பநழத �ாற்றில்  வமவல 
உயரமா� வீசியும் அது கீவை 
விழும்வ்பாது அழதப் பிடித்தும் 
விழளயாை விரும்பி்னாள்.

ஒரு நாள் அக்�ாடடிலிருநத ஒரு 
கிணற்றுக்கு அருவ� விழளயாடி்னாள். 
தன் தங்� ்பநழத மி� உயரமா� 
வீசி்னாள். அெளால் திரும்்பப் 
பிடிக்� இயலவில்ழல .  ்பநது 
கிணற்றில் விழுநதுவிடைது. அெள் 
மி�வும் அழுதாள்.

ஒரு குரல் எழுநதது. அது “என்்ன 
ஆயிற்று, ஏன் அழுகி்றாய?" எ்னக் 
வ�டைது.

அெள் சுற்றிலும் ்பார்த்தாள். 
கிணற்றின் அருகில் ஓர் அசிங்�மா்ன 
தெழள அமர்நதிருநதது.

’’என் தங்� ்பநதிற்�ா� அழுகிவ்றன். 
அது கிணற்றில் விழுநது விடைது" 
-  அெள் தெழளழய வநாக்கி 
வசான்்னாள். 

“இளெரசி, அைாவத" என்்றது தெழள.  
‘’என்்னால் உன் ்பநழத வ�ாணடு ெர 
முடியும்.  ஆ்னால் எ்னக்கு என்்ன தருொய;?"

“நீ விரும்பியழத வ்பற்றுக் வ�ாள்ளலாம்" 
என்று வசான்்னாள். ’’என் நல்ல உழை�ள், 
நழ��ள் ஏன் என் தங்� கிரீைம் இதில் 
எழதயும் எடுத்துக் வ�ாள்;."

“இெற்ழ்ற நான் விரும்்பவில்ழல. என் 
நண்ப்னா� இருப்வ்பன் என்று ொக்கு 
வ�ாடுத்தால் நான் உன் தங்� ்பநழத வமவல 
வ�ாணடு ெருவென்" என்று தெழள 
வசான்்னது.

“சரி" என்்றாள் இளெரசி. “நான் 
அப்்படிவய வசயவென். என் ்பநழத 
என்னிைம் வ�ாணடு ொ" என்்றாள்.

தெழள கிணற்றில் குதித்து நீரில் 
மூழ்கியது.  மீணடும் வமவல ெநதவ்பாது  
தங்�ப் ்பநது அதன் ொயில் இருநதது. அது 
்பநழத புற்தழர மீது வீசியது.
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இளெரசி ்பநது கிழைத்த மகிழ்சசியில் 
அழத எடுத்துக் வ�ாணடு ஓடி விடைாள்.

’’குவராக்! குவராக்!" என்று தெழள 
அழைத்தது. “�ாத்திருங்�ள்! என்ழ்ன 
உங்�ளுைன் அழைத்துச வசல்லுங்�ள். 
என்்னால் ஓை முடியாது. தாவி, குதிக்� 
மடடுவம முடியும்." 

அெள் வீடடிற்குள் ஓடி்னாள். 
தெழளழய ம்றநவத விடைாள். 

அடுத்த நாள், இளெரசி உணெழ்றயில் 
சிறிய தங்�த் தடடில் சாப்பிடடுக் 
வ�ாணடிருநதாள்.

ஏவதா ்படி�ளில் ஸபிளிஷ, ஸபிளிஷ 
எ்ன ஊர்நது ஏறியது. �தழெத் தடடி, 
’’இளெரசி, �தழெத் தி்ற" என்றும் 
கூக்குரலிடைது.

இளெரசி ொயிற்�தழெத் தி்றநதாள். 
அங்வ� தெழள அமர்நதிருநதது.

இளெரசி ்பயநது வ்பாய �தழெ 
மூடி்னாள். “ஏன் இப்்படி ்பயப்்படுகி்றாய? 
என்று  ரா�ா தன் ம�ளிைம் வ�டைார்.

இளெரசி, “வநற்று ்பநது  கிணற்றில் 
விழுநது விடைது. நான் அழுது 
வ�ாணடிருநவதன். ஒரு தெழள அழத 
என்னிைம் வ�ாணடு ெநது வ�ாடுத்தது. 
நான் வயாசிக்�ாமல் ஒரு ொக்குறுதி 
அளித்துவிடவைன். இப்வ்பாது அது என் 
நண்ப்னா� இருக்� விரும்புகி்றது".

தெழள மீணடும் �தழெத் தடடியது. 
அது, “இளெரசி, இழளய இளெரசி, 
�தழெத் தி்ற உன்  ொக்குறுதி  
நிழ்னவில்ழலயா? எ்னக்�ா� �தழெத் 
தி்ற", என்்றது.

ர ா� ாவும்  ர ாணியும் ,  “ உன் 
ொக்குறுதிழய நீ நிழ்றவெற்றிவய ஆ� 
வெணடும் தெழளழய உள்வள விடு" 
என்்றார்�ள்.

இளெரசி �தழெத் தி்றநதாள். தெழள 
உள்வள நுழைநதது. அதுவும் அெளுைன் 
நாற்�ாலியில் அமர்நதது. பின்்னர் அது, 
“என்ழ்ன வமழசயின் வமல் அனுமதி. 
உன்  த ங் � த்  த டடில்  ந ானும் 
சாப்பிைவெணடும்."

தெழள உணழெ வராம்்பவும் 
ரசித்தது. இழதவயல்லாம் சிறிதும் 
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விரும்்பாத இளெரசிக்வ�ா   மூசசுத் 
திணறியது.

பின்்னர் தெழள, “இப்வ்பாது 
நான் வசார்ொ� இருக்கிவ்றன். 
என்ழ்ன உன் அழ்றக்கு அழைத்துச 
வசல். நான் உ்றங்� வெணடும்" 
என்்றது.

இளெரசி அை ஆரம்பித்தாள்.

ரா�ா, “தெழள உ்னக்கு உதவியது. 
அதழ்ன ம்னம் வநா�ச  வசயயாவத." 
இளெரசி இரணடு விரல்�ளால்  
தெழளழய ொரி எடுத்தாள்.  தன் 
அழ ்ற க் கு  தூ க் கி ச  வ சன்று 
தழலயழணயில் ழெத்தாள்.

பின்்னர் இளெரசி வமல்ல அழுத 
்படிவய உ்றங்கிவிடைாள். 

�ாழலயில், தெழள த்னது 
தழலயழணயில் இருநது கீவை தெறி 
விழுநதது. �ன்்னல் ெழியா� அநத 
அதி�ாழலயின் சூரிய ஒளி கீவை 
கிைநத தெழளயின் மீது ்படைதும் 
அது ஓர் அை�ா்ன இளெரச்னா� 
மாறியது.

இளெரசன் கூறி்னான்: “நீ 
என்ழ்ன உன்வ்னாடு சாப்பிை 
அனுமதித்தாய, உன்  அழ்றயில் 
உ ்ற ங் �  அ னு ம தி த் த ா ய .  நீ 
விரும்்பவில்ழலதான், எனினும் உன் 
ொ க்குறுதியின் ்படி  நை நது 
வ�ாணைாய. மிக்� நன்றி.” 

இ ள ெ ர சி  மி � வு ம் 
ஆசசரியப்்படைாள். அெளுக்கு 
வ்பசசு ெரவில்ழல.

இளெரசவ்னா, “நீ தான் என்ழ்னக் 
�ாப்்பாற்றியெள். நீ என்ழ்ன ஒரு 
தெழளயா� இருப்்பதிலிருநது 
� ா ப் ்ப ா ற் றி யி ரு க் கி ்ற ா ய . 
இப்வ்பாதாெது நீ என்ழ்ன நண்ப்னா� 
ஏற்றுக் வ�ாள்ொயா?"

இளெரசிவயா சிரித்த்படி . 
’ ’உன்ழ்ன நண்ப்னா� ஏற்்பதில் 
இப்வ்பாது எ்னக்கு எநத ்பயமும் 
இல்ழல" என்்றாள்.

விழரவில் மிடுக்�ா்ன ஒரு ொ�்ன 
ஓடடிக் வ�ாடழை ொயிலுக்கு  
ெ ந த ான் .  எடடு  வெள்ழள 
குதிழர�ளால் இழுக்�ப்்படை ஒரு 
ொ�்னம் அது.  அநத ொ�்ன ஓடடி 
இளெரசனுக்குப் பிடித்தமா்ன 

வெழலக்�ாரர். இளெரசழ்ன மீணடும் அெர்�ளது மாளிழ�க்கு அழைத்துச 
வசல்லவெ அெர் ெநதிருநதார்.

இளெரசனும் இளெரசியும் ்பல, ்பல ஆணடு�ளா� நண்பர்�ளா� 
இருநத்னர். அெர்�ள் ெளர்நததும், திருமணம் வசயது வ�ாணடு மி�வும் 
மகிழ்சசியா� ொழ்நத்னர். இளெரசியும் த்னது ொக்குறுதிழய ஒரு வ்பாதும் 
ம்றக்�வில்ழல.
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கைநத ஒரு ொரமா� இநதியா 
முழுக்� ஒலிக்கின்்ற வ்பயர் மீரா்பாய. 
வைாக்கிவயா ஒலிம்பிக்கின் முதல் 
ந ாளிவலவய  ்பளு தூக்குதல் 
வ்பாடடியில் இநதியாவுக்கு முதல் 
வெள்ளிப் ்பதக்�த்ழதப் வ்பற்று 
தநதெர். 2016 - ஆம் ஆணடு ஒலிம்பிக் 
வ த ா ல் வி ழ ய  வ த ா ை ர் ந து 
விழளயாடழை விடடு வில� 
நிழ்னத்த மீரா்பாய த்னது ம்னச 
வசார்வுக்கு சிகிசழச வ்பற்று, மீணடு 
ெநது விைாமுயற்சியால் வெள்ளிப் 
்பதக்�த்ழத இன்று முத்தமிடடுள்ளார். 

்பளு தூக்குதலில் 49 கிவலா 
எழைப்பிரிவில் ்பங்வ�ற்்ற மீரா்பாய 
சானு 202 கிவலா எழைழய 4 
விதமா்ன முயற்சி�ளிலும் தூக்கி 
வெள்ளி ்பதக்�ம் வென்றுள்ளார். 
ஒலிம்பிக்கில் ்பளு தூக்குதல் பிரிவில் 

இநதியாவுக்கு கிழைக்கும் முதல் 
வெள்ளிப் ்பதக்�ம் இதுதான். 2000-ம் 
ஆணடில் இவத பிரிவில் �ர்்னம் 
மல்வலஸெரி வெண�லம் வென்்றார். 
2016 ரிவயா ஒலிம்பிக்கில் வதால்வி 
அழைநத சானு, வைாக்கிவயா 
ஒலிம்பிக்கில் ்பதக்�த்துைன் நாடு 
திரும்பியுள்ளார்.

வில்வித்ண� �ோன் விருப்பம்!
இ ன் ழ்ற க் கு  ெ ர ல ா று 

்பழைத்திருக்கும் 26 ெயது மணிப்பூரி 
வீராங்�ழ்ன மீரா்பாய சானு, 
்பளுதூக்குதல் உலகிற்குள் நுழைநதது 
தற்வசயலா்னது. 12 ெயதில் மீரா்பாய 
வில்வித்ழத ்பயிற்சியில் வசருெதற்கு 
வசன்்றார். ஆ்னால் அப்்பயிற்சி 
கூைம் மூைப்்படடிருநதது. திரும்பிச 
வசல்ல விரும்்பாமல் அப்்பகுதியில் 
உள்ள குமன் லம்்பக் ஸவைடியத்தில் 
்பளுதூக்குதல் ்பயிற்சி நைக்கும் 

இைத்திற்கு வசன்்றார். அநத வ்பாடடி 
பிடித்துப் வ்பாயவிைவெ அதிவலவய 
ஆர்ெம் �ாடடி்னார்.

அடுத்த நான்கு ஆணடு�ள் 
்பயிற்சி ெகுப்பு�ளுக்�ா� த்னது 
நாங்வ்பாக் �சசிங் கிராமத்திலிருநது 
இம்்பாலுக்கு தி்னமும் 20 கிவலா 
மீடைர் ்பயணித்தார். மீரா்பாய 
ொங்கிய முதல் குறிப்பிைத்தக்� 
்பதக்�வம தங்�ம்தான். வெறும் 
ஓராணடு ்பயிற்சியுைன் 2009-ல் 
சத்தீஸ�ரில் நைநத இழளஞர்�ளுக் 
�ா்ன சாம்பியன்ஷிப்பில் ்பங்வ�ற்று 
தங்�ம்  வென்்றார். ஐநது ஆணடு�ளில் 
170 கிவலா எழை தூக்கும் அளவுக்கு 
்பயிற்சிப் வ்பற்்றார். அதன் மூலம் 
2014-ல் கிளாஸவ�ா �ாமன்வெல்த் 
விழளயாடடுப் வ்பாடடியில் 
வெள்ளி ்பதக்�ம் வென்்றார். 

படுவதோல்வியிலிருந்து  பதககத்திறகு!
ஒலிம்பிககில் ்சோதித்த மீைோபோய ்சோனு

 விஞஞோனி்களின் ்கண�ட�ெ
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விழளயாடழை விடடுவிைலாம் 
எ்ன நிழ்னத்தார். சமூ� ஊை�ங்�ளில் 
அெரது ்பயிற்சியாளர் வி�ய 
சர்மாழெ விமர்சித்து ெநத 
எதிர்மழ்ற விமர்ச்னங்�ள் அெழர 
�ாயப்்படுத்தி்ன. 

அெர் மீதா்ன அம்மாவின் 
நம்பிக்ழ�, நண்பர்�ளின் ஊக்�ம், 
ம்னசவசார்ழெ வ்பாக்� சிகிசழச 
வ ்ப ா ன் ்ற ழ ெ  அ ெ ழ ர 
வதால்வியிலிருநது திழச திருப்பி 
மீணடும் ஓை ழெத்த்ன. 2017-ல் உல� 
்பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப்பில் 
தங்�ம் வென்்றார். 2018 -ஆம் ஆணடு 
�ாமன்வெல்த் விழளயாடடிலும் 
தங்�ம் வென்்றார். அதன் பின் 
அெருக்கு முதுகு ெலி ஏற்்பை 
ஓராணடு �ாலம் விழளயாடடில் 
்பங்வ�ற்� முடியாத சறுக்�ல். 
ஓயவுக்கு பி்றகு விைாப்பிடியா� 
மீணடும் �ளத்திற்கு ெநது 2019-ஆம் 
ஆணடு உல� சாம்பியன்ஷிப்பில் 
முன்ழ்ப விை கூடுதலா� 201 கிவலா 
தூக்கி வதசியளவில் சாதழ்ன 
்பழைத்தார்.  

2020-இல் வ�ால்�த்தாவில் வதசிய 
சாம்பியன்ஷிப்பில் 203 கிவலாொ� 
அ தி � ப் ்ப டு த் தி  ச ா த ழ ்ன 
்பழைக்கி்றார் .  அவத ஆணடு 
உஸவ்ப க் கிஸ த ானில்  ஆசிய 
சாம்பியன்ஷிப்பில் ்பங்வ�ற்று 205 
கிவலா தூக்கி சாதழ்ன ்பழைக்கி்றார். 
இன்று ஒலிம்பிக்கில் 202 கிவலா எழை 
தூக்கி சாதழ்ன ்பழைத்துள்ளார். 
மணிப்பூரின் ஒரு வதாழலத்தூர 
கிராமத்தில் பி்றநது சிறு ெயதில் 
வீடடில் அடுப்வ்பரிக்� தழலயில் 
வி்றகு சுமநது ெநத மீரா்பாய சானு, 
இ ன் று  � ப் ்ப ா னி லி ரு ந து 
இநதியாவுக்கு வ்பருழமழய சுமநது 
ெநதுள்ளார்.   

த்னது வ்படடியில், ஒடடுவமாத்த 
வதசத்திற்கு நன்றி கூறியெர் ,  
“என்னுழைய குடும்்பத்துக்கு இநத 
தருணத்தில் நன்றி வதரிவிக்கிவ்றன். 
குறிப்்பா� என்னுழைய தாய 
ஏ ர ாளம ா்ன  திய ா �ங் �ழள 
எ்னக்�ா�ச வசயதுள்ளார், என் மீது 
அதி�மா்ன நம்பிக்ழ� ழெத்தார். 
என்னுழைய ்பயிற்சியாளர் வி�ய 
சர்மாவுக்கு சி்றப்பு நன்றி.” என்்றார்.

2016 ஒலிம்பிககில் படுட�ோல்வி!
2016-ல் த்னது எழை தூக்கும் 

தகுதிழய 192 கிவலா அளவுக்கு 
உயர்த்தி்னார். குஞசராணி வதவி 
என்்பெர் தான் அதற்கு முன்பு 190 
கிவலா எழை தூக்கியிருநதார். 
அ ெ ரி ன்  ச ா த ழ ்ன ழ ய  1 2 
ஆணடு�ளுக்கு பின் முறியடித்தார். 
வெற்றி ்படிக்�டடு�ளில் வதாைர்நது 
ஏறி  ெ ந தெ ர்  2 0 1 6  ரி வ ய ா 
ஒலிம்பிக்கிலும் தகுதி வ்பற்்றார். 
ஆ்னால் அங்கு மூன்று முயற்சி�ளிலும் 
்ப டு  வ த ா ல் வி ய ழ ை ந து 
வெளிவயறி்னார். அநத வதால்விழய 
அெர் அெமா்னமா� �ருதி்னார். 
அத்னால் �டும் ம்ன உழளசசலுக்கு 
ஆ ள ா கி  ஒ ரு  � ட ை த் தி ல் 

மணிப்பூரின் ஒரு வதாளைததூர 
கிராமததில் பிைநது சிறு ெயதில் 
வீட்டில் அடுப்வபரிகக தளையில் 
விைகு சுமநது ெநத மீராபாய 
ொனு, இன்று ஜப்பானிலிருநது 
இநதியாவுககு வபருளமளய 

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

1. முதல் ெரிளெயில் உள்ை 
வகள்விககுறி இைததில் கீவழ 
வகாடுககப்பட்டுள்ை அ,ஆ,இ,ஈ-
வில் எது இைம் பிடிககும்? தளை 
சுறறுகிைதா?

2. வெறறிைததில் எநத 
வைாமிவனா இைம் பிடிககும்? 
மூளைளயக கெககுஙகள். 

3. வகாடுககப்பட்டுள்ை வககளக நான்கு 
துண்டுகைாக வெட்ை வெண்டும். ஒவ்வொரு 
துண்டிலும் ஒவர எண்ணிகளக வமழுகுெரததியும் 
அைஙகாரப் வபாருட்களும் இைம் வபை வெண்டும் 
என்பது விதி. ஆனால் கததியில் இரண்வை 
வகாடுகள் தான் வபாை அனுமதி. இநத வகாடுகள் 
எநத அைஙகாரப் வபாருளையும் வதாைக கூைாது. 
முடியுமா?  

விளைகள் 2ம் பககம் பாரகக...

புதிர்கள்

1

2

3
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