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தலையங்கம்

கருத்து சுதந்திரம்
கருத்து

சுதந்திரம்

குறித்து

பல்வவறு

தளங்களில் பல்வவறு வலகயான விவாதங்கள்

மவட்டியும், ஒட்டியும் நாடு முழுவதும் நடந்து
மகாண்டிருக்கின்றன.
சுதந்திரம்

அடிப்பலடயில் கருத்து

எனபது

வலரமுலறகள்

என்ன?

அதற்கு

இருக்கிறதா?

அதற்கான

மநறிமுலறகள் அவசியமா?

மாநிைத்தில் சாதாரணமாக ஏற்றுக் மகாள்ளப்
படும் ஒரு விஷயம் இன்மனாரு மாநிைத்தில்
மிகப்

மபரிய

சமூக

வபாராட்டத்திற்வகா,

எதிர்ப்புக்வகா காரணமாகிறது.
ஆக

கருத்து

சுதந்திரம்

என்பது

அவரவர்

பிரச்சிலன என்று வரும்வபாது மட்டும் ஒரு
வரம்புக்குள்ளாக

லவத்துப்

பார்க்கப்படுவதும்

நாடு. மதம், மமாழி, இனம், நிறம் என பை

எல்லையற்ற

கருத்து

சுதந்திரத்திற்காக

வவறுபாடுகள், கைாச்சாரங்கள்.

வாதிடுவதும்

நமது இந்தியா ஒரு பன்முகத் தன்லம வாய்ந்த
மமாழிலய

லவத்து எப்வபாது மாநிைங்கள் பிரிக்கப்பட்டவதா
அப்வபாவத

இந்தியர்கள் என்ற பார்லவலய

விடுத்து, மக்கள் மாநிைங்கள் அளவில் அது
சார்ந்த மமாழி அளவில் சுருங்கிவிட்டனர்.
அந்தந்த

மாநிைங்களின்

பிரச்சிலனகள்,

மமாழி,

வழக்கங்கலள

மண்

அடிப்பலடயாகக்

பாதிக்காத
நம்

கருத்து

பழக்க

மகாண்டு

வாடிக்லகயாக

சமூகப் பிரச்சிலனகளில்

சுதந்திரம்

நலடமுலற

விஷயங்களில்

நாட்டில்

நடக்கும் வவடிக்லக.
தான்

பிற

இப்படி

என்றால்,

வாழ்க்லகயில்,

சாதாரண

கருத்து

சுதந்திரம்

விஷயங்களில்
சார்ந்த

கைாசாரம்,

தங்கலள

பின்பற்றப்படுகிறதா என்றால் இல்லை என்பது
தான் விலடயாக இருக்கிறது.
இந்தியாவில்

மபரும்பான்லமயான

உருமவடுக்கும் பிரச்சிலனகள் என்று ஒவ்மவாரு

திருமணங்கள் ஏற்பாட்டுத் திருமணங்கள் தான்.

தனி அலடயாளங்கள் உண்டு.

இதனால் ஒட்டு

ஒப்பந்தத்திற்கும் வித்தியாசம் என்பவத இல்லை

மமாத்த இந்தியாவிற்குமான ஒவர கருத்தாக்கம்

எனைாம். திருமணத்திற்கு முக்கியமான காதல்,

இல்ைாமலும் இருக்கிறது.

அங்கு

கருத்திற்கும், அது சார்ந்த பிரச்சிலனக்கும் தனித்

என்பது

இந்த

ஏற்படமுடியாமலும்,

நிலையில்,

ஏற்புலடயதாக
இன்மனாரு

ஒரு

ஏற்புலடயதாக

மாநிைத்தவருக்கு

இருக்கும்

ஒரு

மாநிைத்தவருக்கு

இருப்பதில்லை.

சமுதாயத்திற்கான,

விஷயம்

ஏற்புலடயதாக

ஒட்டு

நாட்டிற்கான

மமாத்த

சட்டங்கள்

மபாதுவானதாக
வரும்வபாது,

இருந்தாலும்,

திருமணங்கள், விவாகரத்துகள்,

மசாத்துரிலம

,

சடங்குகள்,

என்பலவ

மதங்கலள

லவத்ததாகவவ இருக்கின்றன.

மதம்

என்று

சம்பிரதாயங்கள்
அடிப்பலடயாக

சற்று

சிரமம்.

கருத்மதாற்றுலம என்பது

அதிலும்,

விஷயங்களிவைா,

மதம்

ஒழுக்கம்

சார்ந்த
சார்ந்த

விஷயங்களிவைா மாநிைத்திற்கு மாநிைம் வவறு
வவறு

நிலைப்பாடுகள்.

விருப்பம்

ஒரு

மதளிவான

வபான்ற

கருத்து

இடம்

வியாபார

சுதந்திரங்களுக்கு

இல்லை.

இலத

மபரும்பான்லமயான மக்களும் வகள்வி இன்றி
ஏற்றுக் மகாள்ளப் பழக்கப் பட்டிருக்கிறார்கள்.
இதில் எங்கிருக்கிறது கருத்து சுதந்திரம் ?

இத்தலகய திருமணங்கள் ஒரு உதாரணம் தான்.
இது

வபாை

பை

நலடமுலறகளில்,

அன்றாட

கருத்து

வாழ்க்லக

சுதந்திரம்

என்ற

எண்ணவம இல்ைாமல் , அதன் வதலவ பற்றிய
நிலனப்பு

கூட

இல்ைாமல்

வாழ்ந்து

மகாண்டிருக்கும் மக்கள் தான் கருத்து சுதந்திரம்
பற்றிய கூச்சலும் வபாடத் தயங்குவதில்லை.

இது வபான்ற ஏகப்பட்ட நலடமுலற சிக்கல்கள்
இருக்கும் நாட்டில்

இவற்றுக்கும்

இதனாவைவய

ஒரு

முதைில் இத்தலகய நிஜங்கலள மாற்றுவவாம்.
மசாந்தமாக

வயாசித்து

முடிவுகலள

எடுக்கும்

அலனவரும்
விட்டாவை

தீர்மானமான

திறலமலய

மபறவவண்டும்.
,

நிழைில்

இது

கருத்து

தன்னாவை காப்பாற்றப் பட்டு விடும்.

Gomes

மக்கள்
நடந்து

சுதந்திரம்

- By Banu
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சாதலனப் மபண் ...தமிழ்ப் மபண் ...இளம் விமானி பவிக்கா பாரதி.
இந்த இளம் மபண் நிகழ்த்தி இருக்கும் சாதலன சாதாரணமானது அல்ை. இந்தியாவில் மிக இளம் வயதில்
விமானி ஆனவர் என்ற சாதலனக்கு மசாந்தக்காரர்.
இவருலடய

வசர்ந்தவர்கள்.

மபற்வறார்

திருமநல்வவைி

பவிக்கா

பிறந்து

வளர்ந்தது

மாவட்டத்லதச்
மும்லபயில்.

இவருலடய தந்லத வழி தாத்தாவிற்கு பாரதி என்றால் மிகவும்
பிடிக்குமாம். அதனால் தன்னுலடய குழந்லதகள் அலனவருக்கும்
பாரதி

என்று

மபயரில்

வசர்த்வத

லவத்திருக்கிறார்.

வழக்கத்தில் இவருலடய தந்லதயும், பவிக்கா விற்கு,

அவத

பவிக்கா

பாரதி' என்று மபயர் லவத்திருக்கிறார்.
அவருடனான ஒரு கைந்துலரயாடல் ..
உங்களுக்கு

சிறு

வயதிைிருந்வத

விமானி

ஆக

வவண்டும்

என்பதுதான் கனவு, ைட்சியம் எல்ைாமாகவும் இருந்ததா ?
+2 முடிக்கும் வலர எனக்கு டாக்டர் ஆக வவண்டும் என்பதுதான்

கனவாக இருந்தது, அதற்கான நுலழவுத் வதர்வுக்கு தயார் பண்ணிக்
மகாண்டிருந்வதன். தற்மசயைாக ஒரு நாள், குடும்ப நண்பரான
ப்ரீமா ரவமஷ் என்பவலரச் சந்தித்வதன். இலத, கடவுளுலடய விருப்பம் என்று தான் மசால்ைவவண்டும்,

அவருலடய கணவர் விமானியாக இருந்தார். Aviation , Medicine இரண்டு துலறகலளப் பற்றியும் அதன் +, எடுத்துக் கூறி, நான் ஏன் விமானி ஆகக் கூடாது என்றும் என்லன உற்சாகப் படுத்தினார். அடுத்து வந்த 15
நாட்களில் நான் டாக்டர் ஆக வவண்டும் என்ற எண்ணத்லத விடுத்து, விமானி ஆக வவண்டும் என்ற
திடமான முடிலவ எடுத்து விட்வடன்.
விமான ஓட்டி லைமசன்ஸ் வாங்குவதற்கான பயிற்சி , அதிைிருந்த சிரமங்கள், அலத நீ ங்கள் சமாளித்த
விதம் பற்றி கூறுங்கள்..
நான் மும்லபயில் மகாஞ்சம் மசல்ைமாக வளர்க்கப் பட்ட மபண்.

பயிற்சி மதாலைவில் ஒரு சிறு

கிராமத்தில் , அதிைிருந்து 15 கிவைாமீ ட்டர் மதாலைவில் இருந்த விமான தளத்தில் நடந்தது. மசய்தித் தாள்

கூட கிலடக்காத ஊர் அது. மவயில், மலழ பாராமல் பயிற்சி நடக்கும். காலையிைிருந்து மாலை வலர
'tarmac ' வைவய flying கிலடக்காதா என்று உட்கார்ந்திருப்வபாம். மற்ற பயிற்சிகலளப் வபாை oraganised ஆக

இந்த பயிற்சிமுலற இருக்காது. இது வபாை பை சிரமங்கள் இருந்தாலும், விமானி ஆவது என்ற
இைட்சியத்லத நிலனத்துக் மகாண்டு, அத்தலகய சிரமங்கலள கடந்து விட்வடன். என் அம்மாவும்
என்னுடன் இருந்தது வமலும் உதவியாக இருந்தது.

அம்மா உங்களுடன் இருந்ததாக மசால்கிறீர்கள். அப்படியானால் உங்கள் அம்மாவும் விமான பயிற்சி
எடுத்துக்மகாண்டார்களா ?
ஆமாம். முதைில் நான் கனடா நாட்டின் Flying Club- ல் பயிற்சி எடுப்பதாக இருந்தது. அப்வபாது எனக்கு 16
வயதுதான் என்பதால் தனியாக என்லன அனுப்புவதற்கு பதிைாக அம்மாவும் துலணக்கு வருவதாக

இருந்தது. அப்வபாது சும்மா கூட வருவலத விட பயிற்சியும் எடுக்கைாவம என்ற எண்ணம் அப்படிதான்
வந்தது. பின்னர், அம்மாவும், நானும் வசர்ந்வத பயிற்சி எடுத்து ஒன்றாகவவ லைமசன்ஸ் வாங்கிவனாம்.
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Limca Book Of Records- ல் உங்கள் மபயர் இடம் மபற்றிருக்கிறது. அது குறித்து...
4 சாதலனகளுக்காக Limca Book Of Records-ல் என் மபயர் இடம் மபற்றுள்ளது.
1. அம்மாவும், மபண்ணும் வசர்ந்து பயிற்சி எடுத்து லைமசன்ஸ் வாங்கியது. 2. 2007-ல் , இந்தியாவிவைவய
இளம் வயதில், அதாவது 18 வயதில், Commercial Pilot லைமசன்ஸ் வாங்கியது. 3. 2011-ல் , அதாவது 21
வயதில், Airline Transport Pilot License வாங்கினது.

4. அதன் பிறகு 7 மாதங்களில் Captain ஆவனன்.அந்த

வலகயில், மிக இளம்வயது Captain என்ற சாதலன.
Commercial Pilot என்ற முலறயில் நீங்கள் பறந்திருக்கும் hours எவ்வளவு? உங்கள் விமானத்தில் நிலறய
முக்கியமானவர்கள் வந்திருப்பார்கள். அது பற்றி...
நான் இது வலர 3600 மணிகள் பறந்திருக்கிவறன். இதில் 1000 hours க்கு வமல் நான் commander அதாவது first

pilot ஆக இருந்து ஓட்டி இருக்கிவறன். ஒரு முலற மசன்லன - வசைம் விமானத்தில், டாக்டர். அப்துல் கைாம்
வந்திருந்தார். நான் in -flight ல் அவலர மசன்று பார்த்து வபசிவனன். அது மறக்க முடியாத அனுபவம்.
பவிக்கா

, நீ ங்கள் first pilot ஆக commander ஆக இருந்து விமானத்லத மசலுத்திக் மகாண்டிருக்கும்வபாது,

Energency

என்று

ஏதாவது emergency ஏற்பட்டிருக்கிறதா ?

ஏற்பட்டதில்லை. ஆனால் ஒரு முலற லைதராபாத்-ல் பயணிகள் அலனவரும் ஏறி

அமர்ந்தபின், விமானத்லத கிளப்புகிற சமயத்தில், low

visibility

பிரச்சிலன ஏற்பட்டது. விமானத்லத

கிளப்புவதற்கு அந்த வநரத்தில் minimum visibility வதலவ 900 mts ஆனால் இருந்தவதா 500 mts தான். சிை
மணிவநரங்கள் தாமதத்திற்கு பிறவக

விமானத்லத கிளப்பிவனாம். அவத வபாை ைுப்ளி -ல் தலர

இறங்குவதற்கும் visibility பிரச்சிலன ஏற்பட்டது. இரண்டு முலற approach பண்ணியும் runway கண்டுபிடிக்க
முடியாமல்,

வானத்திவை

வட்டமடித்து

,

visibility

கிலடத்தவுடன்

தலர

இறக்கிவனன்.

அது

ஒரு

வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்தது.
நீங்கள் டிகிரி படித்திருக்கிறீர்களா?
ஆமாம். மும்லப பல்கலைகழகத்தில் Bsc Aviation படித்வதன். இப்வபாது, அமமரிக்காவில் உள்ள Embry Riddle
Aeronautical University ல் MBA Aviation Management படித்துக் மகாண்டிருக்கிவறன்.
உங்கள் ஓய்வு வநரத்தில் நீங்கள் மசய்வது என்ன பவிக்கா ?
எனக்கு சிறு வயதிைிருந்வத drawing , painting , music இவற்றில் மிகுந்த ஆர்வம் உண்டு. பை பரிசுகளும் வாங்கி
இருக்கிவறன். London Trinity Music College -ல் Keyboard , Piano வபான்றவற்றில் 5th Grade வலர முடித்திருக்கிவறன்.
இலதக் கூட உங்களின் சாதலனப் பட்டியைில் வசர்க்கவவண்டும் என்வற வதான்றுகிறது. நீ ங்கள் ைாபி

ஆக மசய்வலதக் கூட , முழு ஆர்வத்வதாடு அதில் ஈடுபட்டு, அலத சிறப்பாக மசய்கிறீர்கள். உங்கலளப்
வபான்ற இலளஞர்களுக்கு, நீங்கள் மசால்ை விரும்புவது என்ன ?
நிலனத்தலத அலடவதற்கு வதலவ விடாமுயற்சியும், உலழப்பும்தான். அவதாடு,

நம்மால் முடியுமா

என்மறல்ைாம் வயாசிக்காமல் கிலடக்கிற வாய்ப்புகலள தயங்காமல் பயன்படுத்திக் மகாள்ளவவண்டும்.
பவிக்கா

,

உங்களுலடய விடாமுயற்சி, மசய்யும் மசயைில் நீங்கள் காட்டும் ஆர்வம், ஈடுபாடு,

மசயல்திறன் வபான்றவற்லற லவத்துப் பார்க்கும்வபாது,

'வநர் மகாண்ட பார்லவயும், லதரியமுமான

புதுலமப் மபண்' என்ற பாரதியாரின் கனவுப் மபண்ணுக்கு நீங்கள் உருவம் மகாடுத்திருக்கிறீர்கள் என்பதில்
எள்ளளவும் சந்வதகமில்லை.

Interview by Banu Gomes
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தமிழ் புத்தகங்கள், வாசகர்கள், மதாழில்நுட்பம்
ஆங்கிைத்தில் உள்ளது வபாை
தமிழில் புத்தகங்கள் வாசிக்க

சுைபமாக இல்லை, அல்ைது
பை தளங்களில் இக்கலதகள்
இயங்குவதில்லை

வபான்ற

விமர்சனங்கள் அவ்வப்வபாது
எழுவதுண்டு.
மபாதுவாக

ஆங்கிைத்தில்

மவளியாகி

விற்பலனயில்

சாதலன

பலடக்கும்

புத்தகங்கள்,

காதவைா

அல்ைது

அறிவியல்
கலதகளாகவவா

இருக்கின்றன. சமகாை தமிழ்
புத்தகங்கள்

இந்த

தளங்கலளயுவம

மசன்று விட்டன.

இரண்டு
தாண்டி

தமிழில் அறிவியல் கலதகள்
என வரும்மபாழுது சுஜாதா
எழுதிய

”விஞ்ஞான

சிறுகலதகவள”

குறிப்பிடும்படி

இருக்கின்றன.

பல்வவறு

காை

கட்டங்களில்

மவளியான கலதகளின் மதாகுப்பு அது. சாதாரண மக்களுக்கு புரிவது வபான்ற எழுத்து நலடயில்
இயற்பியலும் வவதியியலும் நலகச்சுலவயும் லகயாளப்படிருக்கும்.
மசன்ற வருடம் மவளியான மஜயவமாகனின் 'விசும்பு' சிறுகலதத் மதாகுப்பும் அறிவியல் சார்ந்தவத.
ஆனால் வவறு கண்வணாட்டத்வதாடு அறிவியலைப் பார்த்த ஒரு மதாகுப்பு. உதாரணமாக மபாதுவில்
அறிவியைில் லகயாளப்படாத உளவியல், விைங்கியல், மருத்துவயியல் வபான்றவற்லற அநாயாசமாக
ரசிக்கும்படி எடுத்துலரத்தது.
நாவல்களில்

சுஜாதா

எழுதிய

“ஆ”,

“வபசும்

மபாம்லமகள்”

வபான்றலவ

மஜனடிக்ஸ்

மற்றும்

வராவபாடிக்லை அடிப்பலடயாகக் மகாண்டு எழுதப்பட்டலவ. ஆனால் மபரும்பான்லமயான தமிழ்
வாசகர்கவள இலத படித்திருப்பார்களா என்பது சந்வதகம் தான். இந்த ஆண்டு புத்தகச் சந்லதயில் மவளி
வந்திருக்கும் ”6174” என்ற நாவல் முற்றிலும் ஒரு அறிவியல் கலதவய. டான் பிரவுனின் ரசிகர்கள்
கண்டிப்பாக இலதயும் ரசிப்பார்கள்.

தமிழில் அறிவியல் கலத எழுதும் பைர் உள்ளாகும் சிக்கல் அவர்களுலடய வாசகர்கள் யார் என
அவர்களுக்வக மதரியவில்லை. சாமானியனுக்கு புரிய வவண்டும் என்பதாவைவய பை விஷயங்களில்

உள்மசன்று விளக்காமல் வமவைாட்டமாக எழுதியுள்ளலதக் காண முடியும். அது ஒன்லறத் தவிர
மமாழியிலும், மசாற்களிலும் இந்த நாவல்கள் எந்த வாசகலனயும் திருப்திப்படுத்தும்.
இவ்வாறான புத்தகங்கலள மக்கலளச் மசன்றலடய சரியான சந்லதப்படுத்துதல் இல்லை என்பது மிகப்
மபரிய குலற. ஆவலை உண்டாக்கும் (hype creation) உத்திகலள பதிப்பகங்கள் லகயாள்வவத இல்லை.
அதனாவைவய பை வபருக்கு சிை அரிய புத்தகங்கலளப் பற்றிய தகவல்கள் மசன்றலடவவத இல்லை.
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தமிழ்

புத்தகங்கலள

மபாறுத்த

வலரயில்,

பதிப்பிக்கப்

பட்ட

புத்தகங்களுக்கு

தான்

இன்னும்

வாசகர்களிலடவய வரவவற்பு உள்ளது. இதனாவைவய, திறலம உள்ள பை புதுமுக எழுத்தாளர்கள் ,

பதிப்பகதார்களின் பிடியில் சிக்கி உள்ளனர். புத்தகங்கலள சந்லதப் படுத்துவதில் பதிப்பகங்கள் அனுபவம்
வாய்ந்தலவ என்பதால், இந்த ஒரு காரணத்லத லவத்வத எழுத்தாளர்களின் பலடப்புகலள உரிய விலை
மகாடுக்காமல், விற்பலனயில் பங்கும் மகாடுக்காமல், பதிப்பகங்களுக்வக அலவ வசரும் வலகயில்
எழுத்தாளர்கலள ஏமாற்றும் நிலையும் இருக்கிறது.
தமிழ் பதிப்பகங்களில், மதாழில் நுட்பத்லத பயன்படுத்தி புத்தக வாசகத்லத பை தளங்களிலும் அலடய வழி
மசய்ய ஆரம்பித்திருப்பது கிழக்கு பதிப்பகம் மட்டுவம.
கிழக்கு பதிப்பகம் இப்மபாழுது ஐவபட் மற்றும் ஐவபானில் இயங்கும் ஒரு அப்ளிவகஷன் துவங்கி உள்ளது.
இப்மபாழுது சந்லதயில் உள்ள வகாவபா, அல்டிவகா வபான்று சிை புத்தகங்கலள தரவிறக்கவும், பை

புத்தகங்கலள வாங்கவும் வசதிகள் மசய்யப்பட்டுள்ளன. ஆண்டிராய்டு பிளாட்பாரமில் பை கல்கி, வதவன்,
கலதகள் அப்ளிவகஷன் வடிவில் கிலடக்கின்றன. மதாடர்ந்த ஆதரவு இருந்தால் பை எழுத்தாளர்கள்
கலதகளும் வரைாம். அவமசான் மசய்தலதப் வபாை பை புதிய எழுத்தாளர்கள் தாங்கவள புத்தகங்கலள
பதிப்பிக்கவும் மசய்யைாம்.
தரவிறக்க புத்தகங்கள் சிை.

மபான்னியின் மசல்வன்
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whiture.apps.tamil.kalki.ponniyin&feature=search_result
மஜயகாந்தன் சிறுகலதகள்.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.book.tamilstory&feature=search_result
வமலும் சிை தமிழ்ப் புத்தகங்கள்.
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Sudhakar+Kanakaraj
எழுதியவர் - பிரகதீஷ் பிரசன்னா

பாரதி கண்ட புதுலமப் மபண் இளம் விமானி பவிக்கா பாரதியின் வபட்டிலய
கீ ழ்கண்ட தளத்தில் வகட்கைாம்.

http://youtu.be/Dv000MCtOJw
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The Diving Bell and the Butterfly
இது ஒரு புத்தகத்தின் மபயர். புத்தகத்தின் மபரிய மவற்றிலயத் மதாடர்ந்து அது திலரப்படமாகவும்
எடுக்கப்பட்டது.

இது

சாதாரணமாக

நடப்பது

தாவன என்கிறீர்களா?
இலத

ஒரு

சாதாரணமானத்
திலரப்படத்தின்

முன்வனாட்டமாகவவா,
அல்ைது

ஒரு

சராசரியான

புத்தகத்தின் அறிமுகமாகவவா
பார்க்கைாம்.

அல்ைது

முற்றிலும்

மாறாய்

சாதாரண

,

ஒரு

மனிதனின்

அசாதாரண நம்பிக்லக, அதன்

விலளவு பற்றிய பதிவாகவும்
பார்க்கைாம். ஒரு கலத வகட்கப்
வபாகிவறாம்.

நல்ைக்

கலத.

'உம்' மகாட்டுங்கள்.
இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டது என்பவத ஒரு மிகப் மபரிய சாதலன.
அப்படி என்ன சாதலன ? பார்க்கைாம்.
உைகின் மிகப் புகழ்மபற்ற Elle

ஃவபஷன் பத்திரிக்லகயின் ஆசிரியர் வஜன் பாபி. ஃப்மரன்ச்சு நாட்டவர்.

நடுத்தர வயதில், எல்ைாம் அலமயப் மபற்ற வாழ்வு என நீங்கள் எலத எலதப் பட்டியைிட முடியுவமா,
அலவ எல்ைாமுவம அவரிடம் அளவுக்கு அதிகமாகவவ இருந்தது. அவருலடய நாற்பத்லதந்தாவது
வயதில், ைாக்டு-இன் சின்ட்வறாம் (Locked In Syndrome - பக்கவாதம் வபான்ற வநாய்) எனும் மிக அரிய
வநாய்க்கு ஆளானார். அந்த வநாயின்படி, லக, கால் உள்ளிட்ட உறுப்புகள் முற்றிலும் மசயைற்றுப் வபாகும்,

ஆனால் மனம் (மூலள) மாத்திரம் வழக்கம்வபால் நன்றாகச் மசயல்படும். இன்னும் மவளிப்பலடயாய்ச்
மசால்ைப் வபானால் - மருத்துவமலனயில் காய்கறி வாழ்க்லக. ஒரு கண்ணில் மதாற்று
அலதயும்

மூடி

லதத்துவிட

வநர்ந்தது.

அவரால்,

ஒருக்

கண்ணால்

மட்டும்

ஏற்பட்டு

பார்க்கவும்,

அந்த

கண்ணிலமலயச் சிமிட்டவும் மட்டும் முடியும். வவமறந்த இயக்கமும் கிலடயாது.
தன் நிலைலமக்கு அழ வவண்டிய மட்டும் அழுது தீர்த்த பின், அவருக்கு ஒரு ஆலச வந்தது. புத்தகம் எழுத
வவண்டும் என்று. கண்ணிலமகலளத் தவிர வவமறான்லறயும் அலசவுறச் மசய்ய முடியாத நிலையில்,
அவரின் ஆலச வபராலசயாகத்தான் இப்வபாதும் படுகிறது.

மனம் தளராத பாபி, அவரின் உதவியாளருடன் ஒரு முயற்சியில் இறங்கினார். அதன்படி, அந்த
உதவியாளர், ஃப்மரன்ச்சு மமாழியின் எழுத்துக்கலள ஒரு மபரிய அட்லடயில் எழுதி லவத்திருக்க,
ஒவ்மவாரு எழுத்தாய் தன் விரல்களால் சுட்டி வருவார். அலதப் பார்த்துக் மகாண்டிருக்கும் பாபி, தான்
நிலனக்கும் எழுத்து வந்ததும், அவரது கண்லணச் சிமிட்டுவார். அந்த எழுத்லத உதவியாளர் எழுதிக்
மகாள்வார். இப்படி எழுத்தின் பின் எழுத்தாய், ஒவ்மவாரு மசால்ைாய், ஒவ்மவாரு வாக்கியமாய், ஒரு முழு

நீளப் புத்தகம் உருவானது. மமாத்தமாக 2 ைட்சம் கண் சிமிட்டல்கள் !! ஒரு வார்த்லதக்கு 2 நிமிடங்கள்
என்ற அளவில் ஒரு நாலளக்கு 4 மணிவநரங்கள் மட்டுவம இந்த முயற்சி. சற்வற உண்ர்ந்து பாருங்கள், எந்த
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அளவுக்கு

நம்பிக்லக

இருந்திருந்தால்,

உந்துதல்

இருந்திருந்தால்,

வாழும்

காைத்தின்

அருலம

புரிந்திருந்தால், ஒரு மனிதன் தன் கண்ணிலமகளாவைவய ஒரு புத்தகத்லத எழுதியிருக்க முடியும்?
1997,

பிமரஞ்சு

மமாழியில்,

நூற்லறம்பது
புத்தகமாக

மமாத்தம்

பக்கங்கள்

மவளிவந்தது.

மகாண்ட

மவளிவந்த

முதல் நாவள, 25000 பிரதிகள் விற்றுத்
தீர்ந்தது.

ஒரு

வாரத்திற்குள்

பிரதிகலளத்

1,

தாண்டி

50,000

சாதலன

பலடத்தது. இந்தப் புத்தகம் ஆங்கிைம்
உட்பட

பை

மமாழிகளில்

மபயர்க்கப்பட்டுள்ளது,ஐவராப்பாவில்
இன்றும்

அதிக

அளவில்

விற்றுக்

மகாண்டிருக்கும் புத்தகமாக இருக்கிறது.
ஃப்மரன்ச்சு

மற்றும்

ஆங்கிை

மமாழி

மாற்றில் திலரப்படமாகவும் மவளியாகி
மிகப்

மபரிய

மவற்றி

அலடந்தது..

ஆனால், புத்தகம் மவளியான மூன்றாவது நாவள , நிமமானியாவினால் இறந்துவபானார் பாபி. தன்
புத்தகத்திற்கு கிலடத்த மவற்றி எலதயும் அவர் பார்க்கவில்லை.
புத்தகம் எலத பற்றி வபசுகிறது?
இழந்த வாழ்க்லகயின் வசாகம், மசயைற்று கிடப்பலதப் பற்றிய சுய இரக்கம், வவதலன, அலத தவிர்த்துக்

மகாஞ்சம் விருப்பங்கள், தான் மசய்ய விரும்பும் மசயல்கள் பற்றிய வர்ணலன, அலதமயல்ைாம் மசய்துக்
மகாண்டிருப்பதுவபால் சிறு கற்பலனகள் என நீங்கள் எதிர்ப்பார்ப்பது மட்டும் தான் அந்த புத்தகம்
முழுவதும்.

வநாய் தாக்குவதற்கு முன், தன்னுலடய பரப்பான வவலை காரணமாக தன்னுலடய மகனுடன் வநரம்

மசைவிட முடியாமல் வபானலத நிலனத்து வருந்தும் இடமும், அலத கற்பலனயிவைவய ஈடுகட்ட
நிலனக்கும் ஆதங்கமுமான அந்த இடங்கள் படிப்பவரின் மனலத மவகுவாக உலுக்கி விடுபலவ.. ஆனால்

முன்வப மசான்ன மாதிரி, இந்த உலரநலட புத்தகத்லதப் பற்றிவயா அல்ைது திலரப்படத்லதப் பற்றிவயா
நிச்சயமாகக்

கிலடயாது.

ஒவரமயாரு

உண்லமலயப்

பற்றித்தான்.

ஒரு

தனி

மனிதனின்

தன்னம்பிக்லகக்கும், அவன் மசயல்திறலமக்கும் அவனுலடயக் கற்பலன மாத்திரவம எல்லையாக
இருக்க முடியும். இந்த உண்லமலய இன்னுமமாரு முலற ஆணித்தரமாய் நிருபித்த வஜன் டாமினிக் பாபி
எனும் சாதாரண மனிதலனப் பற்றியது.
புத்தகத்தின் மபயர் the Diving Bell and the Butterfly (ஃப்மரன்ச்சு மபயர்: Le Scaphandre et le Papillon). மபயரில் கூட
எவ்வளவு அர்த்தம் பாருங்கள். Diving Bell என்பது ஆழ்கடல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் பயன்படுத்தும் ஒருவலக
பாதுகாப்புக் கூண்டு. அந்தக் கூண்லட விட்டு அவர்களால் மவளியில் வர முடியாது. பாபியின் உடலும்
அப்படி ஒரு கூண்டாக இருந்தது. ஆனால் அவர் மனம் மட்டும் பட்டாம்பூச்சியாய் (the Butterfly) அவர் மதாட
நிலனத்த தூரமமல்ைாம் சிறகடித்து திரிகிறது. இன்னமும்….
சரி மீ ண்டும் வகள்விக்கு வருவவாம். … எது சாத்தியம்?.
'எல்ைாவம சாத்தியம் ' என்கிற விலட இப்வபாது புரியும்.
எழுதியவர் - இளங்வகா.
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அப்துல் கைாமின் அனுபவங்கள் - ஆசிரியப்பணி ஒரு உன்னதப் பணி
பள்ளிப் பருவத்தில் குழந்லதகளுக்கு அவர்களின்

இறக்லககலளப் படபடமவன அடித்துக் மகாண்டு

ஆசிரியர்கவள

பறந்துமகாண்டிருப்பலத

உளிகளாக

இருந்து

கவனித்வதாம்.

மசதுக்குகிறார்கள். அக்குழந்லதகள், பின்னாளில்

இப்வபாது, பறலவகள் இறக்லகலய அடித்துக்

வாழக்லகலய நல்ை முலறயில் வாழ்வதற்கும்,

வால்

புருஷர்களாகவும்

பள்ளி

தான் பறக்க விரும்பும் திலசயிலன வநாக்கி

இது குறித்து டாக்டர். கைாம்

தங்கள் வால் பகுதிலய திருப்பியும், அலசத்தும்

மபரிய

சாதலனயாளர்களாக

வருவதற்கும்,

அடிப்பலடயில் தூண்டு வகாைாகவும், உதாரண
ஆசிரியர்கவள.
கூறிய

இருப்பவர்கள்

அவருலடய

மசாந்த

அனுபவத்லத

அவருலடய வார்த்லதகளிவைவய பார்க்கைாம்.

மகாண்டு

பறக்கும் அவத வநரத்தில் அவற்றின்

பகுதியின்

அலசலவயும்

கவனிக்க

மசான்னார். கூர்ந்து கவனித்த வபாது, பறலவகள்

பறக்கின்றன என்பலத கண்டு மபரும் வியப்பாக
இருந்தது.

எனக்கு அப்வபாது 10வயது. 5ஆம்

இப்வபாது பறலவகளுக்கு என்ஜின்

எங்கள் வகுப்பில் அலனவருக்கும்

என்று வகட்டார் ஆசிரியர்.

வகுப்பு படித்துக் மகாண்டிருந்வதன்.

எனபது எது ...அதற்கான சக்தி எது

பிடித்த ஆசிரியராக சிவசுப்ரமணிய
ஐயர் என்பவர் இருந்தார்.

பறலவகளுக்கு

ஒரு நாள் வகுப்பில் பறலவகள்

வநாக்கி

சக்தி

அவற்றின்

உயிர் மற்றும் எதற்காக எந்த திலச
பறக்க

வவண்டும்

என்ற

பறப்பலத பற்றி மசால்லும்வபாது,

மதளிவும் தான் எனபது இப்வபாது

அதன் இறக்லக, வால் பகுதி, உடல்

அலர மணி வநர தியரி வகுப்புடன் 15

மற்றும்

நிமிட

கரும்

பைலகயில்,

பறலவலய

எங்களுக்கு

தலை பாகம் என்று மிக

மதளிவாக

படம்

வலரந்து

சிக்கைான

சுமார்

பாடம்

எப்படி வசர்ந்தாற்வபால் பறக்கின்றன என்பலத
நிமிடங்களுக்கு

பிராக்டிகல்

எங்களுக்கு

,

பறலவகள் எப்படி பறக்கின்றன , 20,30 பறலவகள்
25

மதளிவாகப்

வமைாக

விரிவாக

வகுப்பும்

மிகத்

பாடத்லத

மிக

புரிந்தது.

மதளிவாக

எளிதாக

புரிய

லவத்தது. எங்கள் ஆசிரியரின் மபாறுலமயும்,
மசால்ைிக்

மகாடுப்பதில்

இருந்த

மசால்ைிக் மகாடுத்தார்.

ஈடுபாடும் தான் இதற்கு காரணம்.

வகுப்பு முடியும் நிலையில் எங்களுக்கு புரிந்ததா

என்லன மபாறுத்த வலரயில் அன்று பறலவகள்
குறித்த

மதளிவான

புரியவில்லை

குறித்து

படிக்க

என்று

வகட்டார்.

நாங்கள்

என்வறாம்.

அலனவரும்

அப்வபாதும்

அவர்

வகாபப் படவில்லை. மாறாக, அலத எங்களுக்கு

பாடம்

வவண்டும்

விமானங்கலள

என்ற

தீவிரமான

எண்ணத்லத மனதில் விலதத்தது. 5 ஆம் வகுப்பு

புரிய லவப்பதற்கான முயற்சியில் இறங்கினார்.

முடிக்கும்

அன்று

விரும்புகிவறன், எப்படி அலத அலடய வவண்டும்

மாலையில்

எங்கள்

அலனவலரயும்

ராவமஸ்வரம் கடற்கலரக்கு கூட்டிச் மசன்றார்.
அங்கு

பறலவகள்

பறந்துமகாண்டிருந்தன.

பைவாறாக

வபாவத

,

நான்

என்ன

படிக்க

என்பது குறித்த மதளிவான சிந்தலன எனக்கு
வந்ததற்கு

ஆசிரியர்தான்.

காரணம்

ஆசிரியப்

அலவ ஒரு மதளிவான ஒழுங்குடன் பறப்பலத

உணர்ந்து

பறலவகள் பறக்கும் வபாது என்ன மசய்கின்றன

ஒவ்மவாருவரும் பின்னாள் தலைவர்கவள.

பார்த்து
என்று

கூர்ந்து

கவனிக்ககச்

ஆச்சரியமலடந்வதாம்.

கவனிக்கச்

மசான்னார்.

மசான்னார்.
பின்னர்,

அலவ

,

உருவாக்கும்

பள்ளியிவைவய

என்பது

ஒரு

பை

அலமந்த

முதைில் கடற்பறலவகள் 20,30 என்று கூட்டாக
பறப்பலத

பணி

எனக்கு

உன்னதப்

மசயல்படும்

தலைவர்கலள
பணி.

அலத

ஆசிரியர்கள்,

கிலடக்கப் மபற்ற மாணவர்கள்
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சமூகப் பணி – Power of Social Work
ஆப்ரைாம் ைிங்கன்

"நாம் ஒரு டாைர் பணத்லத ஒருவருக்மகாருவர் மாற்றிக் மகாள்ளும்வபாது,

இருவரிடமும் ஒரு டாைர் இருக்கும்.
அதுவவ,

நல்ை

எண்ணங்கலள

பரிமாறிக்

மகாள்ளும்வபாது

எண்ணங்கள்
அந்த

இரண்டு

,இருவரிடமும்

இருக்கும்" என்று கூறினார்.

வலகயில்,

சமூகத்திற்கு

மசய்யவவண்டும்

என்ற

அலனத்துத்

தரப்பு

இருக்கிறது.

ஆனால்

மசய்வது

நல்ை

என்பது

ஏதாவது

எண்ணம்

மக்களுக்கும்

தான்

இலத

எப்படி

அவர்களுக்கான

மபரிய குழப்பம்.
நாம், மதருவில் நடந்து மசல்லும் வபாவதா,
வாகனத்தில்

மசல்லும்

வபாவதா,

அலுவைகத்திவைா அல்ைது வட்டிவைா
ீ
பை
சூழ்நிலைகலள
இருப்பீர்கள்.

(Situations)

பின்

வரும்

சந்தித்து

சூழ்நிலைகளில்

என்ன மசய்திருப்பிர்கள் என்று நிலனத்துப்
பாருங்கள்.
1)

நீங்கள்

வபருந்தில்

ஜன்னல்

ஓரம்

உட்கார்ந்து காதில் மைட்ஃவபான்கவளாடு பயணம் மசய்கிறீர்கள். அப்வபாது, ஒரு வயசான அல்ைது
உடல் ஊனமுற்ற நபர் ஒருவர் வபருந்தில் ஏறுகிறார்.

உடனடியாக நீங்கள் எழுந்து உங்கள் இருக்லகலய அவருக்கு விட்டுக் மகாடுக்கைாவம ? நிச்சயமாக
அவர்கள்

உங்கள்

மசயலுக்கு

நன்றி

மசால்வார்கள்.

மகாஞ்சம்

தூரம்,

நின்று

பயணிப்பதில்

தப்மபான்றும் இல்லை.
2) நீங்கள் காலையில் மதருவில் நடந்து மசல்லும் வபாது, எதிவர வரும் இரு சக்கர வாகனத்தின்
தலைலமவிளக்கு

(Headlamps)

ON

மசய்யப்பட்டிருக்கிறது

அல்ைது

லசடு

ஸ்டான்ட்

வபாடப்பட்டிருக்கிறது.
உடனடியாக

அலதப்

பற்றி

ஓட்டுபவரிடம்

மசால்ைி

தலைலம

மசால்ைைாவம? லசடு ஸ்டான்லட எடுக்கச் மசால்ைைாவம ?
3)

நீங்கள்

சாலையில்

முயற்சிக்கிறார்.

நீங்கள்

வாகனம்

ஒட்டிக்மகாண்டு

சாலையில்

சாலைலயக் கடக்க கஷ்டப்படுகிறார்.

நடந்து

வரும்

மசல்லும்

வபாது,

வபாது,

விளக்லக

ஒருவர்

வயதான

அலணக்கச்

மதருலவ
முதியவர்

கடக்க
ஒருவர்

நீங்கள் உங்கள் வாகனத்லத நிறுத்தி, சாலைலயக் கடப்பவர்க்கு வழி விடைாவம ? அந்த முதியவர்
சாலைலயக் கடக்க உதவி மசய்யைாவம ?
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4) நீங்கள் ஒரு தள்ளு வண்டி காய்கறி விற்பலனயாளரிடம் இருந்து பழங்கள் வாங்குகிறீர்கள்.
வாலழப்பழம்

1

டஜன்

அலதக்வகட்கிறீர்கள்
அந்த

2

ரூபாய்

விலை

ரூ

12

என்கிறார்.

நீங்கள்

வபரம்

ஏன்

அவர்கள்

அதுவும் 12 ருபாய் நியாமான விலை என்று மதரிந்து

தான்

அவருலடய

ைாபமாக

இருக்கும்.

வபசி

10

மகாண்வட !!!
வகட்கும்

அவர்

ரூபாய்க்கு

விலைலய

மகாடுக்கக் கூடாது? (மராம்ப அதிகமாக (exorbitantly high) வகட்டால் தவிற)
5) நீங்கள் சாலையில் நடந்து மசல்லும் வபாது, சாலை ஓரத்தில் பார்லவயற்வறார் பாட்டு பாடும்
நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்து மகாண்டு இருக்கிறது. அலதப் பார்த்து லக தட்டி ரசிக்கிரீர்கள்.

பார்த்து ரசித்து லக தட்டுவவதாடு இல்ைாமல், அவர்களிடம் மசன்று பாராட்டி, ஏன் உங்களால் முடிந்த
உதவிலய மசய்யைாவம? 150 ரூபாய் மகாடுத்து திலர அரங்குகளில் படம் பார்க்கும் நாம், ஏன் இந்த
மதரு ஓரக் கலைஞர்கலள ஊக்குவித்து ஆதரிக்ககூடாது?
6) நீங்கள்

பிச்லச

எடுக்கும்

ஒரு

சிறுவலன

பார்க்கிறீர்கள்.

அவனுலடய

நிலைலய

நிலனத்து

வருத்தப்பட்டு, காசு ஏவதனும் நீங்கள் மகாடுப்பீர்கள். சிை சமயம் மகாடுக்காமலும் வபாவர்கள்.
ீ
ஏன் பணம் மகாடுப்பதற்கு பதிைாக பக்கத்துக் கலடகளில் சாப்பாடு வாங்கி மகாடுத்து, அவரிடம்
மகாஞ்சம் வநரம் வபசிவிட்டு மசல்ைக்கூடாது?

7) நீங்கள் வண்டியில் மசல்லும் வபாது, விபத்து ஒன்லறப்
வபால், நின்று வவடிக்லகப்

பார்க்கிறீர்கள். அப்வபாது மற்றவர்கலள

பார்கிறீர்கள். பின்னர், உங்கள் வழியில் மசல்கிறீர்கள்.

ஏன், 108 க்கு அலழத்து அம்புைன்லச வரவலழக்கைாவம? உங்களுக்குத் மதரிந்த முதல் உதவிலய
மசய்யைாவம? காயமலடந்தவர்கலள மருத்துவமலணயில் வசர்க்கைாவம?

8) உங்களிடம் , அதிகமாக அணியப் படாமலும் , சிறிதாகப் வபாய் விட்டதுமான உலடகள் நிலறய
இருக்கும்.

அவற்லற, உங்கள்

இருப்பிடத்திற்கு

அருகில்

உள்ள

ஏலழ

மக்களுக்குக்

மகாடுத்து

உதவைாவம ?
இலதப் வபான்று பை சிறு சிறு விஷயங்கலள நாம் மசய்யைாம். இதற்கு சிறிதளவவ பணம் மற்றும்
வநரம் வதலவப் படுகிறது.
இது வபான்ற சிறு சிறு விஷயங்கலள மசய்து பழகியவர்கள், இலத விட அதிக வநரமும், சக்தியும்
வதலவப்படும்

அடுத்த நிலைக்கு எளிதாகப் வபாக முடியும்.

பள்ளிக் குழந்லதகளுக்கு மசால்ைிக் மகாடுத்தல்
மபாதுத் மதாண்டு நிறுவனங்களின் மசயல்பாடுகளில் ஈடுபடுத்திக் மகாள்ளுதல்
ஆதரவற்ற

குழந்லதகள்

மற்றும்

முதிவயார்

இல்ைங்களுக்கு

மரகுைராக

மசன்று

அவர்களுடன்

அளவளாவுதல்
இலதமயல்ைாம் மதாடர்ந்து மசய்யும்வபாது நீங்கள் BOSS [Bachelor of Social Service ] ஆகி விடுவர்கள்
ீ
.
வாழ்க்லக

என்பது

நாம்

வாழும்

நாட்கலள

எப்படி

மகிழ்ச்சியாகக்

கழிக்கிவறாம்

என்பலத

மபாறுத்ததுதான். இதில் அடுத்தவர் வாழ்க்லகயிலும் சிறிதளவு மகிழ்ச்சிலய ஏற்படுத்த முடிந்தால்
நம் வாழ்க்லக இன்னும் சிறப்பானதாக அலமயும்.
எழுதியவர் திவாகரன்
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ஆசிரியர் குழு

பிலரம் பாயிண்ட்
சீனிவாசன்,
தலைலம ஆசிரியர்

பானு வகாம்ஸ்,

ஜி. பிரதீப்

ஆசிரியர்

இளங்வகா

ஆசிரியர் குழு – வழிகாட்டுபவர்கள் (Editorial Mentors)

வி. மபான்ராஜ்
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