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தமையங்கம்

இைங்மகத் தமிழர்களுக்கு நீதி டகட்டு தமிழக

மாணவர்களின் டபாராட் ம்

இைங்மகயில் ந ந்தது இனப் படுககாமை என்று அறிவிக்கக் கூறியும், ராஜபட்டச டபார்க் குற்றவாளி
என்று அறிவித்து சர்வடதச விசாரமணக்கு உட்படுத்தக் கூறியும் தமிழக மாணவர்கள் உண்ணாவிரதப்
டபாராட் ம் ந த்துகிறார்கள்.

தமிழகத்தில், பை வரு ங்களாக , எந்த ஒரு உயிர் டபாகிற கபாதுப் பிரச்சிமனக்கும் கவளியில் வந்து
டபாரா ாத மாணவர்கள் இன்று டபாராட் ம் என்று இறங்கி இருப்பது பாராட்டுதலுக்கு உரியது.

அரசியல் கட்சிகமள ஒதுக்கி கபாது மக்களின் ஆதரமவ கபற்று இப் டபாராட் த்மத அடுத்த நிமைக்கு
எடுத்து கசல்வடத எங்கள் டநாக்கம் என்கிறார்கள் மாணவர்கள்.
இதற்டக ஒரு தனி 'சபாஷ்' கூறைாம். ஆனால்,
மாணவர்கள் மகயில் எடுத்திருக்கும் பிரச்சிமன சாதாரணமானது அல்ை.
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அரசியல் என்பதன் பாை பா ம் கதரியாத , அரசியல் பார்மவ என்பமத முற்றிலுமாக ஒதுக்கிய பா த்
திட் ங்கமள படித்து வளர்ந்த மாணவர்கள் இமத எப்படி மகயாளப் டபாகிறார்கள் ?
தமிழகத்தின் திராவி

அரசியல் தான் மாணவர்கள் பார்த்து வளர்ந்த அரசியல். அது சீரழிந்த அரசியல்.

அதமன அடித்தளமாக மவத்தும் இந்த பிரச்சிமனமய அணுக முடியாது.

மாணவர்கள் கசய்ய நிமனத்தாலும் அமத சரி வர கசய்யமுடியாமல் இருப்பதற்கு, அவர்கமள சரியான
வமகயில் தயார்படுத்தாத கல்வி முமறகள் ஒரு மிகப் கபரிய காரணம். மாநிை அளவிைான அரசியடை
கதரியாத நிமையில், மாநிைங்களுக்கு இம யிைான அரசியல் மற்றும் மத்திய அரசியல், அமனத்து
மாநிைங்கமளயும் இமணத்த இந்திய அரசியல் , இவற்மற தாண்டிய அண்ம

நாடுகளு னான

கவளியுறவு அரசியல், உைக அரசியல், புவி சார் அரசியல், etc ... என்று பைப் பை இருக்கின்றன. இவற்மறப்
பற்றிய அடிப்பம

புரிதல் இல்ைாமல், ஈழப் பிரச்சிமன டபச முடியாது. இமத மாணவர்களுக்கு கற்றுக்

ககாடுத்திருக்கிறதா நம் கல்வி முமற? இல்மை என்டற கசால்ை டவண்டும் .
படிக்காத

அரசியமை,

மாணவர்கள்

,

பார்த்து,

கதரிந்து

கற்றுக்

ககாள்வதற்கு

இருக்கிறார்களா? அவர்களின் சரியான வழிகாட்டுதல்கள் இருக்கிறதா
என்டற கசால்ை டவண்டும்.

இந்திய மாநிைங்கமள, இந்தியா என்ற ஒரு கும யின் கீ ழ் உணர்வு பூர்வமாக
காந்தியும், டநதாஜியும், விடுதமைப் டபாராட்
தான் .

மற்றபடி,

தமைவர்கள்

என்றால் அதற்கும் இல்மை

இமணத்திருப்பது

வரைாறுக்கு 65 வயடத ஆகி இருப்பதுவும், டதசிய கீ தமும்

இந்தியாவின் federal setup - ல் , கமாழிவாரி மாநிைங்கள்,

அந்தந்த

மண்சார்ந்த

பிரச்சிமனகள், கமாழி சார்ந்த பிரச்சிமனகள், கைாச்சாரம் சார்ந்த பிரச்சிமனகள், வித்தியாசமான
அணுகுமுமறகள் என்று பைவற்றால் உள்ளபூர்வமாக பிரிந்து கி க்கின்றன.
இைங்மகப்

பிரச்சிமனமய

எடுத்துக்

ககாண் ால்

,

வ

மாநிைத்தவருக்கு

அதன்

முழு

சாரம்

கதரியவில்மை. புரிவதும் இல்மை. இந்தியாவில் உள்ள ஒரு மாநிைத்தின் பிரச்சிமன என்டற பார்க்கப்
படுகிறது. அடத டபாை , தமிழர்களில் எத்தமன டபருக்கு காஷ்மீ ர் பிரச்சிமனயின் ஆழம் கதரியும் ? வ
கிழக்கு மாநிைங்களின் பிரச்சிமன புரியும் ? என்ற டகள்வியும் எழுகிறது.

இந்த இம கவளிமய

இமணப்பதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கப் ப டவண்டும். அதற்கான காைமும், அவசரமும், அவசியமும்
வந்துவிட் து.
மாநிை கமாழி கசய்திதாள்கள் அந்தந்த மாநிை கசய்திகளுக்டக முக்கியத்துவம் தருகின்றன. அது தவிர
க ல்ைி கசய்திகளும், மத்திய அரசு கசய்திகளும் சிறிதாக இ ம் கபறுகின்றன.

ஆங்கிை கசய்திதாள்கள் விகிதாசாரத்தில் சற்டற வித்தியாசம் காட்டி கசய்திகள் கவளியிடுகின்றன.
காட்சி ஊ கங்களும் இடத நிமை தான்.
அண்ம

மாநிைங்கள், பிற மாநிைங்கள், அமனத்து மாநிைங்கள் என்று அங்கு ந க்கும் விஷயங்கள் ,

அரசியல், நிர்வாகம் குறித்த கசய்திகள் , மக்களுக்கு கதளிவாக, எல்ைா நாட்களும் கிம க்கும் வமகயில்
ஊ கங்கள் தருவதில்மை.
சுருங்கச் கசான்னால் , ஏதாவது பரபரப்பு கசய்தியாக இருந்தாகைாழிய ,

அண்ம

மாநிைமான

டகரளாவிடைா, கர்நா காவிடைா, ஆந்திராவிடைா என்ன ந க்கிறது என்பமத தமிழர்கள் கதரிந்து
ககாள்வதற்கு வாய்ப்பு இல்மை. அன்றா

கதா ர்பு நிமை முற்றிலுமாக அற்றுப் டபான நிமை தான்.

இன்மறய இன் ர்கநட் யுகத்திலும், அமத பயன்படுத்துபவர்கள் மிகக் குமறடவ.
கமாழி வாரியாக தனித் தனி தீவாக பிரிந்து கி க்கும் மக்களுக்கு இம யில் உணர்வு பூர்வமான, உள்ள
பூர்வமான பற்றுதலும், சக உணர்வும் ஏற்படுவதற்கு அன்றா
ஒன்று.

கசய்தி பரிமாறல்கள் அத்தியாவசியமான
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120 டகாடி என்பது மிகப் பைம் வாய்ந்த, உைகின் பை சரித்திரங்கமள மாற்றி அமமக்கக் கூடிய மக்கள் சக்தி.
ஆனால், கசாந்த நாட்டிற்குள்டளடய , உணர்வாலும், உள்ளத்தாலும் இமணக்கும் இமணப்புப் பாைம்
இல்ைாமல் பிரிந்து , விழலுக்கு இமறத்த நீராய் இருக்கிறது இந்த மாகபரும் மக்கள் சக்தி.
உணர்வாலும், உள்ளத்தாலும் இமணந்திருக்க டவண்டியதன் அவசியம் .., மாணவர்கள் தங்களின் இந்த
டபாராட் த்திற்கு வழிகாட்டுவதற்கு இங்குள்ள தமைவர்கமள ஒதுக்கிய நிமையில், சுய பைன் இல்ைாத ,
பிற மாநிைத்மத டசர்ந்தவர்களின் வழிகாட்டுதல்கள் கிம த்திருக்க கூடும் என்பது தான்.
அகமரிக்கா , ஐடராப்பிய நாடுகள் பைவற்றில், டதர்தல் நம கபறும்டபாது , அதன் ஆரம்பக் கட் ப்
பணிகள்முதல் , தனிப் பட்

முமறயில் டவட்பாளர்களின் பிரசார வியுகம் எப்படி அமமய டவண்டும் ,

அதற்கான அறிக்மக தயாரிப்பு , ஊ கங்கமள பயன்படுத்துவது , இன்ன பிற டதர்தல் களப் பணிகள்
டபான்றவற்றில் மாணவர்கள் ஈடுபடுத்தப் படுகிறார்கள். டநரிம யாக ஈடுபடுவதால், டதர்தல் அரசியல்,

அதன் பின் வரும் அதிகார அரசியல் டபான்றவற்மற முழுமமயாக அதில் ஈடுபட்டு கதரிந்து ககாள்ளும்
வாய்ப்பு மாணவர்களுக்கு ஏற்படுகிறது .
இத்தமகய வாய்ப்புகள் இந்திய மாணவர்களுக்கு இல்மை.
அரசியமைமுற்றிலுமாக நீக்கிய பா த்திட் ங்களும், கசயல்முமற பங்களிப்புக்கான வாய்ப்புகளும்
இல்ைாமல், வழிகாட்டுதலுக்கான தமைவர்களும் இல்ைாத இன்மறய இந்திய மாணவர்கள் தான் நாமள
இந்தியாமவ ஆளப் டபாகிறவர்கள் !!

கல்வியாளர்கள், அரசு, டதர்தல் ஆமணயம் , சமூக ஆர்வைர்கள் என்று அமனத்து தரப்பிலும் இது குறித்து
சிந்தித்து , டதமவயான மாற்றங்கமள ககாண்டுவருவது மிகவும் அவசியம்.
By Banu Gomes

Every year Prime Point Foundation and the ezine PreSense present Sansad
Ratna Awards to the top performing Lok Sabha MPs. Sansad Ratna Awards
2013 will be presented to top performing MPs at Indian Institute of
Technology, Madras campus on Saturday the 20th April 2013.
This function will be followed with one-day seminar on ‘Youth in Politics and
Governance’. Participants will have opportunity to interact with top
performing MPs of India and Tamilnadu.
Interested persons may send mail to prpoint@gmail.com.
Please visit www.sansadratna.in for the past events.
No participation fee – Registration needed.
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கவர் ஸ்ட ாரி - குடியின்

ககாடுமம - ஆறாத வடு - அதிைிருந்து

கிளம்பிய பீனிக்ஸ் பறமவ டபான்ற சாதமன கபண்

மதம்

சார்ந்த

இ ங்களுக்குள்ளும்,

பள்ளிகளுக்குள்ளும்,

தனியார்

அருந்தியவர்கள் நுமழயக் கூ ாது என் அந்தந்த அமமப்புகள் தம

நிறுவனங்களுக்குள்ளும்

விதிக்கின்றன. ஆனால், நம்

எல்டைாருக்கும் கபாதுவான சாமைகளில், நிதானம் தவறியவர்கமள ந மா
நாம் என்டறா

தீண் ாமம

பழகியிருக்க

மது

விட் து யார் குற்றம்?

டவண்டிய குடிகாரர்கள் இன்று நம்

டபச்சின்,

எழுத்தின்

கருப்கபாருளாய் மாறியிருக்கும் காைக் ககாடுமம யார் குற்றம்?
மனமத தி ப்படுத்திக் ககாண்டு கதா ர்ந்து படியுங்கள்.
கபாதுவாக டதாற்றுப்டபாக விரும்பாதவர்கள் எழுத்தாளர்கள். எழுதுவது சுமாராக இருந்தாலும், அந்த
எழுத்துக்கமள வி

கவனத்மத ஈர்க்கும் எமதயும், அவர்களின் பக்கங்களுக்குள் அனுமதிப்பதில்மை.

சுற்றியிருக்கும் இந்தப் புமகப்ப ங்களி ம், என் வார்த்மதகள் நிச்சயம் டதாற்கும் என்று கதரிந்டத
எழுதுகிடறன்.

கசப் ம்பர் 19, 1999 அதிகாமை 4 மணி. அகமரிக்காவின் க க்சாஸ் மாநிைம் அருடக ஒரு நான்கு
வழிச்சாமை.

கரஜ்ஜி,

அதிகாமையில்

தனது

18

வயது

காரில்

ஓட்டிக் ககாண்டிருந்த காரும்

சராசரி

வடு
ீ

அகமரிக்க

திரும்பிக்

இமளஞன்.

இரவு

ககாண்டிருந்தான்.

ககாஞ்சம் ககாஞ்சமாய் நிதானம்

ககாண்டிருந்த ஒரு சிறிய காரின் மீ து பைமாக டமாதியது.

முழுக்க

கரஜ்ஜிமயப்

குடித்துவிட்டு,

டபாைடவ

அவன்

இழந்து, எதிர் திமசயில் வந்து

சம்பவ இ த்திடைடய சிறிய காரில் வந்த ஐவரில்

இருவர் இறந்தனர். இருவர் கபரிய காயங்களின்றி
மீ ட்கப்பட் னர்.

கம சி

ஆளான

ஜாக்குைினின்

கால்கள், டமாதைின் தாக்கத்தால் காரினுள் சிக்கிக்
ககாள்ள,

அவர்கள்

பயணித்த

கார்

பற்றி

எரியத்

கதா ங்கியது. கபருந்தீயு ன் ஒரு நிமி ம் எரிந்து
முடித்தப்
நிமை

பின்,

பைத்த

தீக்காயங்கள்,

தீக்காயங்களு ன்
60

சதவத
ீ

(3ஆம்

உ ைில்)

மருத்துவமமனயில் அனுமதிக்கப்ட் ார் ஜக்குைின்.

விபத்துகுள்ளான

ஜக்குைின்

பயணித்த கார் (டமல் ப ம்)
ஜாக்குைின்

-

விபத்திற்கு

முன் – இன்று (ப ம் வைது)
விபத்துக்குப்
மகமள

பிறகு,

முதன்

தன்

முமறயாக

மருத்துவமமணயில்
பார்த்தமதப்

ஜாக்குைினின்

பற்றி,

தந்மத

உ ைின் கபரும்பகுதி தீக்கிமரயாகியிருந்தது.

6

கூறியது,

'அங்டக

நிமனவின்றி

கி ந்தது

என்

மகள்

தானா

என

எனக்குத்

கதரிய

எந்த

அம யாளமும் இல்ைாத வமகயில் என் ஒடர மகளின் உ ல் முழுக்க தீயில் கருகியிருந்தது.
அவள்

கால்கமள

அழுதமதப்

டபால்

மவத்டத
டவறு

அது

என்

எப்டபாதும்

மகள்

தான்

என

அழுததில்மை.

எப்டபாதும் அழுது தீர்த்திருக்கிடறன்.'

உணர்ந்டதன்.

தனிமமயில்,

நான்

அந்த

தூக்கத்தில்,

நாட்களில்

விழிப்பில்

என

இளம் ஜாக்குைின், கபற்டறாரு ன் (ப ம் இ து)
பை

ஆண்டுகள்,

மருத்துவர்களின்

கடும்

உமழப்பு,

பை

அறுமவ

சிகிச்மசகளுக்கு பிறகு ஜாக்குைினின் நிமை இது தான். விபத்துக்குக்
காரணமான

கரஜ்ஜிக்கு

20

ஆயிரம்

ாைர்கள்

அபராதமும்,

ஏழு

ஆண்டுகள் சிமறத் தண் மனயும் வழங்கியது அந்நாட்டு நீதிமன்றம்.

ஜாக்குைின்

ஒரு

கசப் ம்பர்

மிகவும்

19

திறமமசாைியான,

ஆம்

டததி,

அழகான,

அந்த

அதிகாமைப்

பணக்கார

அகமரிக்கப்

கபாழுது
கபண்.

வமர,

இன்று,

ஜாக்குைின், ஒரு தமைமுமறயின் அம யாளம். குடி டபாமதயில் வாகனம் ஓட்டுவதற்கு எதிராக
விழிப்புணர்வு

பிரச்சாரத்தில்

பாதிக்கப்பட் வர்களுக்கு
இன்னும்

பமழய

நிதி

ஜாக்கி

பங்டகற்கிறார்.

திரட்டுகிறார்.

தான்

எனத்

விளம்பரங்களில்

உதவிகமள

தன்மன

நடிக்கிறார்.

கசய்து

டபாை

வருகிறார்.

பாதிக்கப்

தன்மன

தான்

டபாை

மனதளவில்

பட் வர்களுக்கு

ஆறுதல்

ஜாக்குைினு ன்,

அவரது

கசால்கிறார். கபாறுமம, மதரியம், இைட்சியம் ஆகியவற்றின் ஒட்டுகமாத்த உருவமாக இருக்கிறார்.
கபண்மமக்கு இன்னும் டபறு டசர்த்துள்ளார்.
இப்டபாது,

கரஜ்ஜியும்,

தான்

திருந்தியிருப்பதாக

கசால்கிறார்;

பிரச்சாரங்களில் பங்டகற்கிறார். ஆனால், ஐந்து குடும்பங்களின் வாழ்க்மகயில், மீ ண்டு வர முடியாத
அளவிற்கு துயரத்தால் நிறப்பியதற்கு எந்த நியாயமான பதிமையும் அவரால் தர முடியாது என்பது
நம் எல்டைாருக்கும் கதரியும்.

கரஜ்ஜி (ப ம் இ து).
இது எடதா ஒரு அகமரிக்க மாநிைத்தில், யாருக்டகா ந ந்டதறிய
கமத. சட் மும், அமத நம முமறப்படுத்தும் விதமும் மிகத்
தீவிரமாக

தமிழகத்தில்

பின்பற்றப்படும்
இந்த

ஒரு

மாதிரி

ந ந்டதறியிருக்கைாம்.

முடிந்து

இந்தியாவில்,

எத்தமனடயா

பணத்தாடைா,

மமறக்கப்பட்டிருக்கைாம். அல்ைது
உயிரிழப்பில்

நாட்டில்.

குற்றங்கள்
பயத்தாடைா

கபரும்பாைான சம்பவங்கள்,

இருக்கைாம்.

இந்த

காரணங்களால்,

ஒரு

சமூகமாக,

நம்

ஒட்டுகமாத்த

மனசாட்சிமய உறுத்தும் ஜாக்குைின் டபான்ற அம யளங்கள் நம்முள் இல்மை. என்றாலும், மது

ஒட்டுகமாத்த மனிதத்தின் டநாய். நாமளய ஜாக்குைின் நீங்களாகடவா, நானாகடவா இருக்கைாம்.
நமக்கு

விதிக்கபட்

கரஜ்ஜி,

நாம்

மளிமக

சாமான்

வாங்கும்

மதுக்கம யில் இப்டபாது குடித்துக் ககாண்டிருக்கைாம். நாமள

கம க்குப்

பக்கத்தில்

நம்மும ய கசப் ம்பர்

உள்ள

19 ஆக

இருக்கைாம். பயப்படுங்கள்.
மதுவிைக்கிற்கான குரல்கள் சத்தமாய் ஒைிப்பமத டகட்கமுடிகிறது இந்நாளில். ஆனால், அரசியல்,
கபாருளாதாரக் காரணங்கமளச் சுட்டி மதுவிைக்மக

தவிர்த்து

வருகின்றன அரசுகள்.

என்றாலும்

7

அரசியலும், கபாருளாதாரமும்

புரியாத கபரும்பான்மமயான மக்களுக்கு அரசு

ஆற்ற டவண்டிய

கபரிய க மம உள்ளது.
குமறந்த

பட்சம்

சாமைடயாரங்களில்

ந த்தப்படும்

மதுக்

கம கமளயாவது

அகற்ற

டவண்டும்.

வழிப் டபாக்கர்களின் தாகம் தீர்த்து அவர்கமள உயிர்ப்டபாக்கர்களாக மாற்றிய ககாடுமமமய நாம்

நமக்காக டதர்ந்கதடுத்த அரசாங்கடம நிகழ்த்தும் அவைட்சணம் டபாதும். உரிமம் இல்ைாமல், தமைக்
கவசம் இல்ைாமல் வாகனம் ஓட்டுபவர்கமள நன்றாக கவனிக்கும் அரசு, மூமளடய இல்ைாமல்
வாகனம் ஓட்டும் குடிமகன்கமள டதமவயான
முயற்சி

வழக்குத்

கதாடுத்து,

வாழ்

நாள்

அளவு கவனிப்பதாய் கதரியவில்மை. ககாமை

முழுக்க

சிமறயில்

அம த்தாலும்

குமறவாகத்தான்

படுகிறது. மாற்றுக் கருத்து இருப்பின், ஜாக்குைின், கரஜ்ஜியின் புமகப்ப ங்கமளப் பாருங்கள்.
இந்த உமரநம யின் கதா க்கத்தில், இந்தப் புமகப்ப ங்கமள வி

வைிமமயான வார்த்மதகமள

எவராலும் எழுத முடியாது எனக் கூறியிருந்டதன். அந்தக் கஷ் த்மதயும் எனக்கு மவக்காமல்,
ஜாக்குைிடன

மிக

கூறியிருக்கிறார்.

வைிமமயான

'எனக்கு

காதுகள்

வார்த்மதகமள

கிம யாது,

ஒரு

மூக்கு

கதாமைக்காட்சி

கிம யாது,

புருவங்கள்

டநர்காணைில்

கிம யாது,

கண்ணிமம கிம யாது, தமை மயிர் கிம யாது. இருந்தும் உங்கள் முன் உட்கார்ந்து இருக்கிடறன்.
இன்னும்

எத்தமன

முமறயானாலும்

திருந்துவர்கடளயானால்!".
ீ

உட்காருடவன்,

உங்களில்

இன்னும்

ஒருவராவது

By இளங்டகாவன்

தமிழ்நாட்டில் இன்று பை கிராமங்களில் 9ம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு
வமர படிக்க்க்கூடிய மாணவர்களில் கபரும்பாடைார் குடிப்பழக்கத்திற்கு
அடிமமயாகி விட் ார்கள். இந்த அதிர்ச்சியான நிமைமய விளக்கி இமளஞர்
பிரபாகரன் தயாரித்துள்ள ஒரு குறும்பட்த்மத (6 நிமி ங்கள்) கிளிக் கசய்து
பார்க்கவும்.

http://youtu.be/A-Zkzbf0N_w
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மார்ச் 8 - உைக கபண்கள் தினம். - உைக மயமாக்கலுக்கு பின்
கபண்களின் நிமை எப்படி இருக்கிறது?
கல்விமய கபாறுத்த வமரயில், கபண்களின்

குடும்பங்கள்,அவர்கமள

எண்ணிக்மக

சார்ந்த முடிவுகமள எடுப்பதற்கு அனுமதிக்க

அதிகரித்திருக்கிறது.

கபண்கள்

மருத்துவ துமற சார்ந்த படிப்புகமள அதிகம்

டதர்வு கசய்து படிக்கின்றனர். இன்ஜினியரிங்
படிக்கும்

மட்டுடம.

மாணவிகள்

கவறும்

சதவதம்
ீ
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அறிவியல், கதாழில்நுட்பம் மற்றும் புது புது

சுதந்திரமாக

தான்

டவண்டும் என்கிறார் முத்மதயா ஸ்ரீராம்
சினிமாக்களில்
ஆபாசமாக

கபண்கமள

சித்தரிப்படதாடு

டமாசமாக

,

அல்ைாமல்,

ஆண்களுக்கு அ ங்கியவர்களாகடவ கதா ர்ந்து
காட் ப் படுவது , சினிமா டமல் அதீத டமாகம்

கண்டுபிடிப்புகள் டபான்றவற்றில் கபண்களின்

ககாண்

நூற்றாண்டிலும் நிைமமயாக இருக்கிறது .

இமவ தடுக்கப் ப டவண்டும் என்கிறார் ராம்

பங்கு இல்மை என்பது தான் இன்மறய 21ஆம்

பணியி த்தில்
பதவிகமள

,

கபண்கள்

அம வதில்

கபரும்பாைான
அளடவாடு

கபண்கள்

தங்கள்

மிக

உயரிய

சிக்கல் இருக்கிறது.
mid

பணியி

முடித்துக் ககாள்கிறார்கள்.

level

என்கிற

சாதமனகமள
இதற்கு காரணம்

கபண்களின் குடும்ப கபாறுப்புகள் .

குடும்பமா,

சமூகத்தில்

திைக்.
தாமய மதிப்பவன், எந்த சூழ்நிமையிலும்
அவர்களும ய

, எல்ைா கபண்களும் தாய் என்ற அந்தஸ்மத

ஹரி கிருஷ்ணா .

இருந்தாலும்,

dependency - ம்

இதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம்.

இது இந்தியப் கபண்களுக்கு தான் என்றில்மை.
உைக

கபண்கள்

அமனவரும்

இமத

எதிர்ககாள்கிறார்கள்.
இந்தியாவின்

அமனத்து

வமகயான

ஊ கங்களும் கபண்கமள பை வமககளிலும்
பாராட்டிக்

ககாண்டும்

ஆணாதிக்க

,

மடனாபாவத்மத கடுமமயாக சாடிக் ககாண்டும்
இருக்கும்

டவமளயில், சற்டற வித்தியாசமாக

கசன்மனமய டசர்ந்த ஆண் bloggers சிைரி ம்
இது குறித்து டகட்கப் பட் து.

இடதா ஆண்களின் பார்மவயில் கபண்கள் :
கபண்கள்

பூப்கபய்தியமத

ஒரு

விழாவாக

எடுத்து சிறு கபண்கமள கூச்சப் ப மவக்கும்
ச ங்குகள்,

கபண்கள்

படித்து

முடித்தவு ன்

அவர்கமள யார் மகயிைாவது திருமணம் என்ற
கபயரில்

பிடித்துக்

ககாடுத்துவி டவண்டும்

என்று எண்ணுவது டபான்றவற்மற விடுத்து,

அறிவுக்காகடவா,

கசயலுக்காகடவா மதிக்கத் கதரியாதவர்கள் கூ

குடும்பத்தின்

ஆதரவு

பிற

கபண்கமள அவமதிக்க மாட் ான். கபண்கமள

ஒரு

குழந்மதகளுக்கு தாயின் மீ து இருக்கும் emotional

மனிதர்களின்

கண்டணாட் த்தில் பாதிப்மப ஏற்ப்படுத்துகிறது.

டவமையா என்றால் , கபரும்பாைான கபண்கள் ,

குடும்பத்மதடய முதைி த்தில் மவக்கிறார்கள்.

உள்ள

நிமையில்

அம கிறார்கள்

என்பதற்காகடவ மதிக்க டவண்டும் என்கிறார்

இந்தியப் கபண்கமள தாக்கும் Auto –Immune

diseases :
1.
Hashimoto's thyroiditis.
2.
Graves' disease
3.
Multiple sclerosis (MS)
4.
Myasthenia gravis
5.
Systemic lupus erythematosus
(lupus)
6.
Rheumatoid arthritis
இமவ தவிர Osteoporosis டபான்ற
அமனத்து

டநாய்கமளயும்

பட்டியைிட்டு,

அதற்கான தடுப்பு மற்றும் வந்த பின் அதற்கான
மருத்துவ

முமறகள்

குறித்து

உள்ளார்ந்த

அக்கமறடயாடு விவாதிக்கிறார் தீபக் ரகுராமன்.
இந்தியாவில்,பள்ளிப்
நிறுத்தி விடும் school

படிப்மப

பாதியிடைடய

dropouts

6-10 வயது

வமரஉள்ள குழந்மதகள் 25 %. இதுடவ 10-13
வயது குழந்மதகள் என்றால் அது 50% என்று
அதிகரிக்கிறது என்று கசால்கிறது அரசு குறிப்பு [
Time Magazine dated April 29, 2010] .

23% கபண்
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குழந்மதகள்

பூப்கபய்தியவு ன்,

சரியான

ஆண்கள் பை டகாணங்களில் கபண்கள் குறித்த

சானி ரி நாப்கின்ஸ் வாங்க முடியாததால் /

கருத்துகமள எடுத்து மவத்தாலும் எல்டைாரும்

நிறுத்திவிடுகிறார்கள். [AC Nielsen- Plan India Survey ] .

கபண், அவரவரும ய

திருமணங்கள் இந்தியாவில்தான் ந க்கின்றன

அமனத்தும் தங்கள் அம்மாவின் வளர்ப்பினால்

கிம க்காததால்,

பள்ளிப்

படிப்மப

உைக அளவில் 40% [ 4 மில்ைியன் ] குழந்மதத்
[BBC dated October 2011].

2010-ல் இருந்தமத வி

2011-ல் கபண் குழந்மதகளின் எண்ணிக்மக 3

ஒடர குரைில் கூறியது அவர்களும ய ஆதர்சப்
தங்களும ய

'அம்மா' என்பதுதான்.

எண்ணம்,

கசயல்

என்று

வந்தடத என்றார்கள்.

மில்ைியன் அதாவது 30 ைட்சம் குமறவு ! கபண்

ஆண்கள்,

குழந்மதகள்

பிறப்பதற்டக

இருக்கிறது.

இமதயும்

ஆண்-கபண் சம உரிமம, சுதந்திரம் டபான்றமவ

அனுமதி

தாண்டி

,

டவண்டி
பிறந்து

'தாய்'

என்கிற

கபண்களால்

உருவாக்கப்படும் பிம்பங்கடள என்பது கதளிவு.

விட் ால், கபண்கள் படிப்பதற்கு பிறர் அனுமதி

டவகறங்கும்

டவண் ாமா?..குழந்மத டவண்டுமா டவண் ாமா

கபண்களி ம் தான் இருக்கிறது. அவற்மற நிமை

என்பது இல்மை என்று ஆதாரங்கமள அடுக்கி

வடிவமமக்கப் ப டவண்டும் என்பது அவசியம்.

விவாதிக்கிறார் Sylvian Patrick.

By Banu Gomes

டவண்டி

டபான்று

இருக்கிறது.திருமணம்

எந்த

விஷயத்திலும்

டவண்டுமா,

தனி

உரிமம

ஆக்கபூர்வ தமைமம குறித்து

இல்மை.

இவற்மற

சமூகப்

பழக்கத்தில் ககாண்டுவருவது ‘அம்மா’ வாகிய
நிறுத்தும்

வமகயில்

பா

திட் ங்களும்

ாக் ர் அப்துல் கைாம் கூறுவது..

1. தமைவனுக்கு டநாக்கம் குறித்த கதளிவான பார்மவ இருக்க டவண்டும்.
2. டநாக்கத்மத கசயல்படுத்துவதில் மிகுந்த ஆர்வமும், விருப்பமும் இருக்கடவண்டும்.
3. புது விஷயங்கமள அறிந்து ககாள்வதிலும், கசய்துபார்ப்பதிலும் தயக்கம் கூ ாது.
4. டதால்விமய சுனக்கமின்றியும், கவற்றிமய அமமதியாகவும் மகயாளத்
கதரியடவண்டும்.
5. முடிவுகள் எடுப்பதில் தயக்கமில்ைாத மதரியம் டவண்டும்.
6. கபருந்தன்மமயு ன் கூடிய நிர்வாகத் திறமம டவண்டும்.
7. தன்னும ய ஒவ்கவாரு கசயைிலும் கவளிப்பம த் தன்மமயு ன் இருக்க
டவண்டும்.

8. டநாக்கத்மத கசயல்படுத்துவதிலும், கவற்றிமய அம வதிலும் டநர்மமமய
கம பிடிக்க டவண்டும் .
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சமஸ்கிருதம்- 22ஆம் நூற்றாண்டின்

அறிவியல் கமாழி?

க ந்த நாற்பது வரு ங்களாக கணிப்கபாறி “கசயற்மக நுண்ணறிவு” க்கு( Ar t i f i ci al i nt el l i gence) ஏற்ற
கசயற்மக கமாழி ஒன்மற வடிவமமப்பதற்கு விஞ்ஞானிகளால் அதிக முயற்சி டமற்ககாள்ளப்பட் து.
அந்த கசயற்மக கமாழிக்கும் ஏடதனும் ஒரு இயற்மக கமாழிக்கும் கநருங்கிய கதா ர்பு இருக்கிறதா
என்று டதடும் கபாழுது விஞ்ஞானிகளுக்கு ஒரு ஆச்சர்யம் காத்திருந்தது!
கிட் த்தட்

1,000 ஆண்டுகள் ஒரு நாட்டில் டபச்சு வழக்கில் இருந்த ஒரு கமாழி, நீண்

மற்றும்

இைக்கண

மரமபயும்

தாண்டி

கமாழி

கசயைாக்கம்,

ககாண்

ஒடர கமாழி சமஸ்கிருதம் என்று கண்டுபிடித்தனர்.

அறிவியல்

தத்துவ

அமமப்பு,

நவன
ீ

கணிதத்திற்கு ஏற்ற அமமப்பு மற்றும் பை அறிவியல் சார்ந்த அமமப்புகமள கதளிவாக, நுணுக்கமாக

1985 இல் ரிக் ப்ரிக்க்ஸ்(NASA) என்பவர் சமஸ்கிருதம் இயந்திர கமாழிகபயர்ப்பிற்கு ஏற்ற கமாழி
என்று கண் றிந்தார். அவர் தனது பதிப்பில் 'ஏன் சமஸ்க்ரிதம் கசயற்மக நுண்ணறிவுக்கு ஏற்றது??'
என்று

கதளிவாக

விளக்கி

சமஸ்கிருதத்தில்

நீண்

வாக்கியத்மத,
மாறாமல்,
குமறந்த

கநடிய

அதன்

பிமழ

கபாருள்

இல்ைாமல்

மிக

கசாற்களில்

கவளிப்படுத்தைாம்.
சமஸ்கிருத

உள்ளார்.

உதாரணமாக

இைக்கண

நூல்
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அத்தியாயத்மத ககாண் து. ஒவ்கவாரு அத்தியாயத்திலும் 4 பிரிவுகள் உள்ளது. கமாத்தம் 4000
சூத்ராக்களில் இைக்கண விதி கள் கூறப்பட்டுள்ளது. கடினமான விதிகள் மிக குமறந்த கசாற்களால்
கூறப்பட்டுள்ளது.

சமஸ்கிருத

"குறிவிைக்கம்

மற்றும்

குறியாக்கம்"(decodi ng

and

encodi ng)

நவன
ீ

இயந்திர கமாழிக்கு ஒத்துடபாகிறது என்று கண்டு பிடிக்க பட்டுள்ளது.
உதாரணத்திற்கு ஒரு எளிய வாக்கியத்மத எடுத்து ககாள்ளைாம் "Caitra goes to the village." (graamam gacchati
caitra)

-

கபயர்ச்கசால்,

விமனச்கசால்

மற்றும்

கபாருள்

மாறாமல்

குமறந்த

வார்த்மதகளால்

கூறமுடிகிறது.
Sour ce: ht t p://www.vedi csci ences.net /ar t i cl es/sanskr i t -nasa.ht ml
“6t h
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உருவாக்கபடுகிறது.

இந்த

மற்றும்

திட் ம்

“7t h

gener at i on

2025

comput er ”

மற்றும்

2034

சமஸ்கிருத

ஆம்

பின்னணிமய

ஆண்டில்

ககாண்டு

முடிவம யும்

என்று

விஞ்ஞானிகள் கதரிவித்துள்ளனர். அதற்கு பிறகு கணினி துமறயில் மற்றும் ஓர் புரட்சி ஏற்படும்…
அது மட்டும் அல்ைாமல் சமஸ்கிருதம் ரஷ்யவில் பயன்படுத்தப்படும் “Ki r i l i an Phot ogr aphi c t echni ques”
இலும் உபடயாகிக்கப்படுகிறது.
அகமரிக்க

ஹிந்து

பல்கமைக்கழகம்

ந த்திய

ஆய்வில்

சமஸ்கிருத

த்யானம்

பை

டநாய்கமள

குணப்படுத்துகிறது என்று கண் றியப்பட்டுள்ளது.. இது நாம் அறிந்த விஷயம் என்றாலும் அது பை
பல்கமைக்கழகங்களிலும்,

பள்ளிகளிலும்

மாணவர்களுக்கு

கற்றுத்தரப்படுகிறது

என்பது

நிமறமவத்தரும் கசய்தி. அகமரிக்காவிலும் ஐடராப்பிய நாடுகளிலும் அடுத்த வரும் சந்ததியர்களில்
பைர் சமஸ்கிருதம் அறிந்திருப்பர் என்கிறது ஒரு ஆய்வு.
இத்தமன அறிவியல் சிறப்புகமள
நம்

தாய்

தமிழ்

கமாழிமயயும்

ககாண்

விட்டு

நம் நாட்டு கமாழிமயயும், பை சிறப்புகமள ககாண்
விட்டு

ஆங்கிைம்

மட்டும்தான்

எதிர்காைம்

கூறுபவர்கள் சற்று சிந்திக்க டவண்டிய தருணம் வந்தாயிற்று என்டற டதான்றுகிறது.
-By கு. ப்ரதீப்

என்று
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சுமித்ரா - கல்கபட் ா நாராயணன் எழுதிய 'இத்ர மாத்ரா ' என்ற
மமையாள நாவைின் தமிழ் கமாழியாக்கம் - ஒரு பார்மவ
எல்டைார் வாழ்விலும் கபண்கள் இருக்கிறார்கள். அம்மாவாய், தங்மகயாய், அக்காவாய், டதாழியாய்,
மமனவியாய்,

இன்னும்

பைவாக.

அவ்வாறான

கபண்களின் அமனத்துக் கூறுகமளயும் நம்மால் அறிய
முடியுமா?

உதாரணமாக,

என்

தங்மகமய

எனக்கு

தங்மகயாய் மட்டுடம கதரியும். அவள் மணமான பின்
எவ்வாறான

மமனவியாய்

இல்மை எப்படிப்பட்

இருப்பாள்

எனடவா,

டதாழியாய் இருப்பாள் எனடவா

என்னால் முழுவதுமாக அறிய முடியாது. என்னதான்
நான் நிமனத்தாலும் அவளி ம் டகட் றிந்தாலும் எடதா
ஒன்று குமறயும்.
அவ்வாறாக,

கூறுகமளயும்
நாவல்.

ஒரு

சுமித்ரா

டபாகிறாள்.

காட்டியது

எனும்

சற்றும்

அமணத்துக்

கபண்ணின்

பிரித்துக்

வயதுப்

38

தகவைின்றி

ககாள்கிறது.

அமனத்துக்

சுமித்ரா

என்ற

கபண்

மரணம்

இறந்து
அவமள

அவளு ன்

வாழ்ந்த

அமனவருக்கும் அவமள எரிக்கும் வமர அவளு ன்
இருக்கும்

வாய்ப்புக்

நாவல்.

கிம க்கிறது.

மமையாளத்தில்

எழுதிய ”த்ர மாத்ரா

இவ்வளவுதான்

கல்கபட் ா

நாராயணன்

(அவ்வளவுதான்)” என்ற

தமிழில் சுமித்ராவாக டக.வி. மஷைஜா அவர்களின் மகவண்ணத்தில் கவளி வந்திருக்கிறது.

நாவல்,

முதல் அத்தியாயத்திடைடய சுமித்ரா இறந்து விடுகிறாள். பின்பு அவள் மற்றவர்களுக்கு விட்டுச்
கசன்ற

நிமனவுகடள

நாவைாக

நீள்கின்றன.

அவளது

விருப்பு

கவறுப்புகள், பாச

டநசங்கள்,

நம்பிக்மககள் என அமனத்மதயும் பிற கண்களின் வாயிைாக காணும் கபாழுது நமக்கு கதரிந்த
கபண்கமள நமக்கு எவ்வளவு தூரம் கதரியும் என நம்மில் டகள்விகள் எழுகிறது.
இரண் ாம்

அத்தியாயத்தில்

மரணத்மதப்

பற்றி

வரும்

ஒரு

பத்தி

மிகவும்

முக்கியமானது.

ஒவ்கவாரு துக்க வட்டுக்குள்
ீ
நாம் கசல்லும் கபாழுது நம் மனது நிமனக்கும், ஆனால் வாய் கசால்ை
மறுக்கும் விஷயங்கமள தயவு தாட்சணியமின்றி எழுதித் தள்ளியிருக்கிறார். மரணம் டபாைடவ
இரக்கமில்ைாத ஒரு நம

அந்தப் பத்திக்கு டமலும் வலுக்கூட்டுகிறது!

அன்பு கசலுத்துபவர்கள் இன்னும் கபரிய அன்பின் அமைகள் கநஞ்சில் எழுவமத உணர்வார்கள்.
மரண

வட்டின்
ீ

சாத்தியங்கள்

நிகழ்வுகள்

அதிகம்.

அழுத்தமானமவ.

தவறு

அங்கு

கசய்தவர்களின்

க ன்

டகட்டுப்

தவறுகளின்

பாருங்கள்

சுமம

ஏறும்.

கிம ப்பதற்கு
மரண

வடு
ீ

பிரமாண் மானகதாரு பின்புைம். மரண வட்டின்
ீ
சுவர்களில் டமாடனாைிசாவின் புன்னமக டமலும்

மர்மமாக பரவி வருவமத கதளிவாகப் பார்க்கைாம். மரணம் நமக்கு பை விஷயங்கமள அழுத்திச்
கசால்கிறது.
வயநாட்டில் வாழ்க்மகப்பட் , ஒரு சிறு கபண்ணினது வாழ்க்மகக் கமத என்னதான் சுவாரசியமாக
இருக்கும்

என

மக்கள்

நிமனக்கைாம்.

ஆனால்

என்னும யதும்

உங்களும யதும்

டபாை

சுமித்ராவின் வாழ்வும் மிக யதார்த்தமான, சுவாரசியமிக்க ஒரு பயணம் தான். ஒரு கபண்ணாய்,
டதாழியாய், மமனவியாய், தாயில்ைாத தந்மத உ ல் நைம் குன்றிய மபயனுக்கு ஒரு கபரியம்மா
டபாை, யாரும் அற்ற ஒரு கிழவருக்கு டசவகியாய் எல்ைாரும் எடுக்கும் அவதாரங்கமள அவள்
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எடுத்திருக்கிறாள். ஆனால் கல்கபட் ா நாராயணமனப் டபால் நமக்கு யாரும் அழகிய உமரநம
எழுதுவது தான் சிரமம்.
எவ்வளடவா அன்மபக் குடுத்தாலும், அவளி ம் அன்மபயும் பிறவற்மறயும் வாங்கியவர்கள் மீ ண்டும்

அவள் பூதவு ைி மும் ஏடதா டதடுகிறார்கள். அவர்களுக்கு அது கிம க்க வாய்ப்பில்மை எனினும்.
அம்மாமவ இழந்த புருசு அம்மாமவயும், யாரும் அற்ற கபரியவர் ஒரு மகமளயும் அவள் இறந்த
பின்னும்

டதடுகிறார்கள்.

எமதயாவது

கபண்கள்

எதிர்பார்த்துக்

இருக்கிறார்கள்.

தீர்ந்து

வாழ்டவ

ககாண்ட

டபானாலும்.

இப்படித்தான்.

இருக்கிடறாம்.

சுமித்ராவின்

எப்டபாதும்

அவர்களும்

வாழ்வின்

கபாழுது நாராயணன் இப்படிச் கசால்கிறார்… “அவளுக்கு வட்ம
ீ

அவர்களி ம்

குடுத்துக்

ரசமனகமளப்
வி

பற்றிச்

நாம்

ககாண்ட
கசால்லும்

கநல் ககாட்டி மவக்கும்

பழங்கைம் இஷ் ம்”.

காந்திமய அல்ை டநருமவ, நசீமர அல்ை மதுமவ, டஜசுதாமச அல்ை ஏ.எம் ராஜாமவ, டசாறல்ை
கபாரியமை, கஞ்சியல்ை

அதன்

கதாடுகபாருமளப்

டபாை, வட்ம
ீ
யல்ை

பழங்கைத்மதத்

தான்

அவளுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் இமதப் படித்து முடிக்கும் கபாழுடத பழங்கைத்மத அவள் எவ்வாறு
டநசித்தாள் என நமக்கு புரிந்துவிடும்.

தாயாய், தாரமாய், தங்மகயாய், அக்காவாய் இருந்தாலும் உயிர் டபானபின் அது கவறும் பிணம்தான்.
இது

அமனவருக்குடம

என

டயாசிக்கத்

கதரியும்.

கசய்தி

அறிந்தவு ன்

ஒருவராய், கரண்டு

டபராய், கூட் மாய்

வந்தவர்கள், கவயில் ஏற ஏற கபாறுமம இழந்து இமத எரித்தால் டவமை முடிந்து கசல்ைைாடம
துவங்குவார்கள்.

துவங்குகிறார்கள்.

எரிக்கும்

வமரக்கும்

அவமளப்

பற்றியும்

அவளி மும் இருந்த நிமனவுகள் எரியும் கபாழுடத கமரந்து அமனவரும் தத்தமது டவமைகமள
கவனிக்க துவங்குகிறதாக முடிகிறது நாவல்.
நாவமை

முடித்து

விட்டு

ஒரு
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விநாடி

அப்படிடய

அமர்ந்திருந்டதன்.

பின்

முதல்

பக்கத்மத

மீ ண்டும் வாசித்டதன்.
யக்ஷன்: இந்தப் பூவுைகின் மிகப் கபரும் வியப்பு என்ன?
தருமன்

ககாண்ட

:

ஒவ்கவாரு

நாளும்

மக்கள்

மனித

வாழ்வு

முடிந்து

யமனின்

டகாட்ம க்கு

கசன்று

இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் இந்த பூடைாகத்தில் எஞ்சி இருப்பவர்கள் தங்களுக்ககான்றும்

நஷ் ம் இல்மை என்றும், இங்டக நிமையாக தங்கிவிடுடவாகமன்றும் நிமனக்கிறார்கள். இமதவி
வியப்பு என்ன இருக்கிறது?

இப்கபாழுது யக்ஷனும், தர்மனும் என்மனப் பார்த்து வியந்து ககாண்டிருப்பார்கள்.
பிரகதீஷ் பிரசன்னா

எமது பிப்ரவரி 2013 மாத ஆங்கிை மின் இதழ்

PreSenseஐ பதிவிறக்கம்

கசய்து படிக்க

www.prpoint.com/ezine/presense0213.pdf
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உைக திமரப் ப ங்கள் வரிமசயில் ...
ஒன்ஸ் அபான் எ ம ம் இன் அனட ாைியா – துருக்கி திமரப்ப ம் ஒரு அறிமுகம்.

ஹாைிவுட் தவிர உைகின் பை இ ங்களில் இருந்து கவளிவரும்

ப ங்கள் மிகவும் ஆழமானதாகவும்

அழகாகவும் இருக்கின்றன. ஆனால் கமாழிப் பிரச்சிமன காரணமாக பை நல்ை ப ங்கமளத் தவற விட்டுக்
ககாண்டிருக்கிடறாம்.

இப்கபாழுது

உள்ள

கதாழில்நுட்பத்தின்

உதவியால்

பை

கமாழிகளின்

சப்ம ட்டில்கடளாடு இந்தப் ப ங்கமளப் பார்த்து ரசிக்க முடிகிறது. அப்படி பார்க்க ஒரு ப ம்தான் இந்த
ஒன்ஸ் அபான் அ ம ம் இன் அனட ாைியா.
ஒரு

மிக

அமமதியான

குளிர்

நிமறந்த

ராத்திரியில்

ப ம்

துவங்குகிறது. நீளமான ஒளி சிதறல்கமள முகப்பு விளக்குகள்

மூைம் சிந்திக் ககாண்டு 3 வாகனங்கள் வருகின்றன. அதில் ஒரு
ககாமைகாரனும்,

அவனுக்கு

உதவிய

அவன்

தம்பியும்

இருக்கிறார்கள். குடிடபாமதயில் நண்பமனக் ககான்று புமதத்து
விட்டு

டபாைீ ஸிலும்

சரணம ந்தவமன, டபாைீ ஸ்

புமதத்த இ த்மதக் காட்
வக்கீ ல்

மற்றும்

சிை

பிணத்மத

அமழத்து கசல்கிறார்கள். பரிடசாதமன கசய்ய ஒரு

உதவியாளர்கடளாடு

ககான்றவர்கள் மறந்ததால், இந்தப் பயணம்

பயணம்

இருக்கிறது.

புமதத்த

ாக் ர், அவரு ன் ஒரு

இ த்மத

குடிடபாமதயில்

இரமவத் தாண்டி நீள்கிறது. காமையில் பிணத்மத டதடி

கண்டுபிடித்து பிடரதப் பரிடசாதமன கசய்து முடிக்கிறார்கள். கமத இவ்வளடவ.

ஒரு பிணத்மத டதடிப் டபாகும் ஒரு குழுவுக்கும் அது கசய்யும் டவமைகளும் அப்படி என்ன சுவாரசியமாக
இருக்கப்

டபாகிறது

என

நீங்கள்

டசர்ந்த

ஒவ்கவாருவமரயும்

நிமனக்கைாம்.

அங்குதான்

இயக்குனரின்

திறமம

கவளிப்படுகிறது.

இரவும், அதன் சூழலும், பணியின் காரணமான அயர்ச்சியும் குடும்ப சூழ்நிமைகளும் அந்தக் குழுமவச்
எப்படி

சிந்திக்க

கவளிப்படுத்துகிறார். ப த்தில் வருவது இரண்ட

மவக்கின்றன

என

மிக

அழகாக

இயக்குனர்

இரண்டு கபண் பாத்திரங்கள். ஆனால் ப ம் முழுவதும்

கபண்கமளப் பற்றியமதப் டபாைடவ ஒரு பிரமம நமக்கு ஏற்படுகிறது. அதுவுமில்ைாமல் ப த்தில் வரும்

ஆண்கள் அமனவருடம ஒரு வித கவறுமமயில் இருக்கிறார்கள். தாடன கணித்த டநரத்தில் மரணத்மதத்
தழுவிய ஒரு கபண் பற்றி டபசிக்ககாண்ட
பாதிக்கப்பட்

இருக்கும் வக்கீ ல், காதைிமயப் பிரிந்த

ாக் ர், உ ல்நைம்

மகமன உம ய இன்ஸ்கபக் ர் என அமனவருடம அப்கபாழுதுள்ள தன் வாழ்க்மகயில்

மிகவும் அயர்ச்சி அம ந்தவர்களாகடவ இருக்கிறார்கள்.
இவ்வாறனவர்கள்
கபாழுது, அந்த
வினிடயாகம்,

ஒடர

ஒரு

இ த்தில், அதுவும்

இரவு

அவர்களுக்கு

திருப்பம்,திருப்பத்தின்

இது

என்ன

காரணம்,

டபான்ற

தருகிறது

முடிவு

அலுவல்

என்பது

என்ற

பழகியவர்களுக்கு இந்தப் ப ம் ஒரு புதிய அனுபவமாக இருக்கும்.
இயக்குனருக்கு

ஒளிப்பதிவாளரும்

ஒைிப்பதிவாளரும்

என

பமழயதாகிவிட் து

நமக்கு

என

சந்டதகம்

புைம்பிக்

வர

பக்கபைமாய்

ககாண்ட

மவக்கிறார்
ஒருவர்

மாட்டிக்

ஒரு

ககாள்ளும்

ஆரம்பம், கமத

ப ங்கமளப்

இருக்கிறார்கள்.

சிை

பார்த்துப்

சமயங்களில்

பை ஓவியங்களின் கதாகுப்மபப்

ஒளிப்பதிவாளர்.

பிணத்மத

ப ம்.

க ம்ப்டளட்

திமரப்ப ம் தான் பார்க்கிடறாமா, இல்மை டநர்த்தியாக வமரயப்பட்
பார்க்கிடறாமா

காரணமாக

தான்

தன்னி ம்

அறுக்கும்

உள்ள

கருவிகள்

காட்சியில் ஒைிப்பதிவின்

மூைம் ஒரு விஷயத்மத நமக்கு இப்படி உணர்த்த முடியுமா என வியக்க மவக்கிறார் ஒைிப்பதிவாளர்.

ஒரு நல்ை புத்தகம் டபாை ப மும் உங்கமள ஆட்ககாள்வமத, உங்களி ம் டகள்விகள் எழுப்புமத நீங்கள்
விரும்பினால், நீங்கள் தவற வி ாமல் பார்க்க டவண்டிய ப ம் இது.

IMBD Link - http://www.imdb.com/title/tt1827487/?ref_=sr_4 By பிரகதீஷ் பிரசன்னா
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சட்டீஸ்கர் டரஷன் விநிடயாகத்தில் புதுமம – பா ம் கற்குமா மற்ற
மாநிைங்கள்?
திரு.ஜகத்

சட்டீஸ்கர்

தமைநகர், ராய்பூரில்

ரிக்க்ஷா

இழுப்பவர். குடும்ப

தமைவர். ஒரு

நல்ை

நாளில், அவர் ரூ 200 வமர சம்பாதிக்க முடியும்; டமாசமான நாட்களில், அவர் ரூ 100க்டக டபாரா
டவண்டும்இந்த . பணம் அவரும ய
ககாண்

ஆறு

டபர்

குடும்பத்திற்கு சாப்பாட்டுக்கு சரியாக

இருக்கும். அவர் ஒரு நாள் அல்ைது இரண்டு

டவமை கவளிடய டபாக முடியாது என்றால், நிதி
அழுத்தம்

வட்டில்
ீ

மாதங்களுக்கு

முன்பு

கழுத்மத

கநரிக்கும். சிை

வமர, இவர்

ஒவ்கவாரு

மாதமும் ஒரு கஷ் த்மத எதிர்ககாள்ள டநரும் .
அரிசி,

டகாதுமம,

மண்கணண்கணய்
கம கள்

சர்க்கமர,

மற்றும்

ஆகியவற்மற நியாய

மூைம்

ஒவ்கவாரு

மாதமும்

விமையில் வாங்கி பிமழப்மப ந த்தி வருகிறார் இந்த கம கள் முன் .எப்கபாழுதும் நீண்
நின்று ககாண்ட

இருக்கும் .அவரும ய டரஷன் கம

விமை
மைிவு

வரிமச

ஒதுக்கீ டு கபற நாள் முழுக்க வரிமசயில்

காத்திருந்த காைங்கள் பை. சிை டநரங்களில், மூன்று நாட்கள் வமர காத்திருக்க டவண்டும் .பிமழப்பு
ந த்துவதா அல்ைது டரஷன் கம யில் நிற்பதா என்று திண் ாடிய நாட்கள் உண்டு.
ஆனால்

இப்டபாது

அவருக்கு

அத்தமகய

மாநிைத்தில் கசய்ய பட்டு இருக்கும்

கவமை

ஒன்றும்

இல்மை.

காரணம்,

புரட்சிகரமான திட் ம். சட்டீஸ்கர் அரசு

சட்டீஸ்கர்

கபாது

விநிடயாக

முமறமய சீர்திருத்தி புதுமமயான திட் த்மத கதா ங்கி உள்ளது. இதன் மூைம் கறுப்பு சந்மத
மற்றும்

ஊழல்

அறடவ

ஒழிக்கப்

படுகிறது. திரு.ஜகத்

டபான்ற

ஏமழகளுக்கு எந்த

கதாந்தரவும்

இல்ைாத வாழ்க்மகமய வழிவமக கசய்யக் கூடிய அற்புதமான திட் த்மத அந்த மாநிை அரசு
கசயல்படுத்தியுள்ளது. “CORE PDS”
கதாழில்நுட்ப

கருவிகமள

என்று

அடிப்பம யாக

கபயரி பட்டுள்ள

ககாண்டு

ஸ்மார்ட்

இந்த

திட் ம்

கார்டுகளின்

சமீ பத்திய

உதவியு ன்

தகவல்

கசயல்

படுகிறது. ஒவ்கவாரு டரஷன் கம யிலும் எவ்வளவு சரக்கு இருக்கிறது என்று ஒவ்கவாரு நாளும்
கண்காணிக்க படும்.
இந்த திட் த்தின் கசயல்பாடு பற்றி சற்று விரிவாக பார்க்கைாம்:

பாரம்பரிய டரஷன் அட்ம களுக்கு பதிைாக திரு.ஜகத் டபான்ற கபாது மக்களுக்கு அவரது டரஷன்
உரிமத்மத ககாண்

ஸ்மார்ட் கார்டுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஸ்மார்ட் கார்டுகளில் ஒவ்கவாரு

குடும்பத்தின் அமனத்து தகவல்களும் பதிடவற்றம் கசய்ய பட்டு இருக்கும். ஒவ்கவாரு மாதமும்

அந்த குடும்பத்தின் கணக்கில் எத்தமன கபாருட்கள் கபற பட்டுள்ளது இன்னும் எத்தமன பாக்கி
உள்ளது

டபான்ற

அமனத்து

விவரங்களும்

இந்த

ஸ்மார்ட்

டரஷன்

கம யில்

கார்டுகளில்

பார்த்து

கதரிந்து

ககாள்ளைாம். சட்டீஸ்கர் மாநிைத்தில் உள்ள டரஷன் கம கள் அமனத்தும் கசயற்மகடகாள் மூைம்
இமணக்கப்

பட்டுள்ளது. இதன்

மூைம்

ஒரு

மக்கள்

வரிமசயில்

இருந்தால்;

மற்கறாரு டரஷன் கம க்கு கசன்று கபாருட்கமள வாங்கி ககாள்ளைாம். இது நவன
ீ
வங்கிமய
டபால்.

வாடிக்மகயாளர்கள்

எந்த

கிமளயில்

டவண்டுமானாலும்

கசன்று

பணத்மத

டபா டவா,

எடுக்கடவா முடியும் அடத டபால் எந்த டரஷன் கம யில் டவண்டுமானாலும் கசன்று கபாருட்கமள
வாங்கி

ககாள்ளைாம். தற்டபாது

இந்த

திட் ம்

மூைம்

சுமார்

75,000 க்கும்

டமற்பட்

ஸ்மார்ட்

கார்டுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. கவற்றிகரமாக கசயல் பட்டு ககாண்டிருக்கும் இந்த திட் ம் இந்த
ஆண்டு

ஜூன்

மாதத்திற்குள்

கசயல்பாட்டில் இருக்கும்.

மாநிைத்தின்

அமனத்து

நகரங்கள்

மற்றும்

கிராமங்களில்
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டரஷன் கம கள் கணிப்கபாறி மூைம் எவ்வுளவு சரக்கு கபற பட்டுள்ளது என்பமத ஒவ்கவாரு
முமறயும் கதரிவிக்க டவண்டும்; அமத அரசாங்க கி ங்கில் உ னடியாக சரி பார்க்கப் பட்டு பதிவு
கசய்து ககாள்ளப் படுகிறது.

இந்த திட் த்திற்கு முன்பு, கணினிமமயம்
ஆக்கப ாத
கசல்லும்

டபாது
டபாது

சரக்குகமள
திருட்டு

ககாண்டு

ஏற்படும். அது

மட்டும் இன்றி அரசாங்க கி ங்கில் இருந்து

ககாடுக்கப் படும் சரக்கும்; டரஷன் கம க்கு
டபாய் டசரும் சரக்கும் சரியாக இருக்கிறதா
என்பமத

கண் றிவது

மிக

கடினம்.

தற்டபாது இந்த தவறுகள் அறடவ தடுக்கப்
படுகிறது.

அது

கார்டுகள்

கம யிலும்

மட்டும்

மூைம்

இன்றி

ஸ்மார்ட்

ஒவ்கவாரு

டரஷன்

எத்தமன

கபறப்பட்டுள்ளன

கபாருட்கள்

என்பமத

துல்ைியமாக

பார்க்க முடியும்.
கணினிமமயம்

கசய்யாத

பட்சத்தில்

டரஷன்

கம காரர்

பணத்திற்கு

ஆமச

பட்டு

மக்களுக்கு

ககாடுத்ததாக கணக்கு காட்டி கள்ள சந்மதயில் கபாருட்கமள விற்பது என்பது நாடு முழுவதும்
சுதந்திரம் கிம த்த நாள் முதல் ந ந்து ககாண்டிருக்கும் அதிகார வர்கத்தின் ககாடுமம.
கவற்றிகரமான திட் ம்:

ஒரு திட் ம் என்று எடுத்து ககாண் ால், அது தீட் ப்படுவது என்பது டவறு கவற்றிகரமாக கசயல்
படுத்தப் படுவது டவறு. இந்த “CORE PDS” முமற அமல் படுத்தப்பட்
டவமைகள்

கசய்ய

இருப்பதாக

முடியாது. தற்டபாது

அதிகாரிகள்

கூறுகிறார்கள்.

அமல்

படுத்தப்பட் து

தில்ைியில்

எரிகபாருள்

பிறகு இது டபான்ற ஏமாற்று

வமர

திட் ம்

நிமையங்களில்

திருப்திகரமாக

விற்கப்படும்

அமரவாசி கபட்டரால்; டரஷன் கம களில் இருந்து திரு ப்படும் மண்கணண்கணயு ன் கைப்ப ம்
கசய்யப் படுவதாக நம்பப்படுகிறது.
குமறந்த

பட்சம்

40%

டரஷன்

கபாருட்கள்

கள்ள

சந்மதக்கு

டபாவதாக

புள்ளி

விவரங்கள்

கதரிவிக்கின்றன. இங்டக டதசிய ஊழல் ஒரு ஆண்டிற்கு ரூ 16,000 டகாடி வமர இருக்க கூடும் என்று
கபாருளாதார நிபுணர்கள் கணக்கிட்டு உள்ளனர். சுதந்திரம் கபற்ற நாள் முதல் நம கபற்று வரும்
இத்தமகய மாகபரும் அக்கிரமத்திற்கு தீர்வு கிம க்கும் வமகயில் முன்கமாழிய பட்டிருக்கும் இந்த
திட் த்மத ஒரு புரட்சி என்று கூறைாம்.
டரஷன் கார்டுகள் கணினிமயம்:
சட்டீஸ்கரில் டரஷன் கார்டுகமள கணினிமயமாக்கும் பணி 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கதா ங்கப்
பட்டு 2007-08 ல் முடிக்கப்பட் து.
பயனாளியின்
கணினியின்

டகாரிக்மகயின் படி, டரஷன்
மூைம்

பதிடவற்றம்

கம க்காரர்

கசய்வார். அதன்படி

அவர்
ரசீது

வாங்க

விரும்பும்

அச்சி ப்படும்

பிறகு

கபாருட்கமள
கபாருட்கள்

பயனாளியி ம் வழங்கப்படும். இமத “அன்னப்பூர்னா ஏடிஎம்” (தானியங்கமள எடுக்கும் ஏடிஎம்) என
கபயரிட்டுள்ளனர்.

பயனாளிகள் ஊரில் எந்த டரஷன் கம யில் டவண்டுமானாலும் கபாருட்கமள வாங்க முடியும். அவர்
ஒரு கம யில் டகாதுமம வாங்கவும் மற்கறாரு கம யில் இருந்து சர்க்கமர வாங்கவும் சுதந்திரம்
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வாங்கும்

கபாருட்களின்

விவரங்கள்

எல்ைா

கம்கபனியில்

பணி

டநரங்களிலும்

ஸ்மார்ட்

கார்டில்

புரிகிறார். அவர்

கூறுவது

"டரஷன்

டதான்றும்.
திரு.தஹ்ஷில்
அட்ம

என்பவர்

இருந்த

டபாது

ஒரு

தனியார்

கபாருட்கமள

வாங்க

குடும்ப

தமைவர்

டரஷன்

கம க்கு

டபாக

டவண்டியிருந்தது அனால் இப்டபாது என் குழந்மதகள் கம க்கு ஸ்மார்ட் கார்டு எடுத்து கசன்று
எந்த

பிரச்சமனயும்

இல்ைாமல்

டரஷன்

வாங்கி

வருகின்றனர்". இமத

டபான்று

மற்ற

மாநிை

மக்களும் தங்கள் மாநிைத்திற்கு இந்த திட் ம் கசயல்ப் படுத்த ப ாதா என்று ஏங்குகின்றனர்.
பை ஆண்டுகளாக ஆட் ம் ஆடிய டரஷன் கம காரர்கள் மக்கமள ஏமாற்றி பணம் சம்பாதித்தது
மட்டும் இன்றி மக்கமள திண் ா வும் கசய்துள்ளனர். ஆனால் சட்டீஸ்கரில் அகதல்ைாம் பமழய
கமத

ஆகிவிட் து. ராய்ப்பூர், சக்தி

கம க்காரர்

ஒரு

மாதம்

நகரில்

கபாருட்கமள

தங்கியிருக்கும்

வாங்க

திருமதி.பிரதான் தனது

தவறினால்; அடுத்த

மாதம்

பகுதியில்

டரஷன்

ககாடுக்க

முடியாது என்று கூறுவதாக கசால்கிறார். டமலும் திருமதி.பிரதான் கூறுவதாவது "நாங்கள் ஏமழகள்,
தினசரி ஊதியம் சார்ந்து வாழ்க்மக ந த்தி வருகிடறாம்" சிை டநரங்களில், திருமதி.பிரதான் டபான்ற
மக்கள் டரஷன் வாங்க டபாதுமான பணம் இல்ைாமல் இருப்பதும் உண்டு. முன்னதாக, அவர்களுக்கு
அபராதம் விதிக்கப்படும். ஆனால் இப்டபாது ஒரு டரஷன் கம காரர் சரி இல்மை என்றால் மக்கள்
மற்கறாரு கம மய டநாக்கி நகர முடியும்.
டரஷன் கம கள் மத்தியில் டபாட்டி:
சட்டீஸ்கரில் பை வரடவற்பில்ைாத டரஷன் கம கள் மூ

பட்டுள்ளன. சட்டீஸ்கர் உணவு மற்றும்

சிவில் சப்மளஸ் கார்ப்படரஷன் நிர்வாக இயக்குநர் திரு.ககௌச்டைந்திரா சிங் கூறுவதாவது “CORE PDS
திட் ம் கதா ங்கிய

பின்னர், ராய்ப்பூரில்

சுமார்

25 கம கள்

மூ ப்பட்டிருக்கும், டரஷன்

கம

ஒதுக்கீ டு பங்கு 25 சதவதம்
ீ
உயர்த்த டவண்டும் என்று நிபந்தமன உள்ளது அமத நிமறடவற்றாத
இந்த டரஷன் கம கள் மூ ப்பட்டுள்ளது”.
இது

டரஷன்

கம கள்

மத்தியில்

டபாட்டிமய

நிைவ

கசய்கிறது.

இந்த

டபாட்டி

டரஷன்

கம காரர்கமள தரமான கபாருட்கமள மவத்துக் ககாள்ளவும் வாடிக்மகயாளர்களி ம் ஒழுங்காக
ந ந்து ககாள்ளவும் உதவுகிறது.
கமாமபல் டரஷன் டவன்கள்:
இந்த

திட் த்தின்

கமாமபல்

டரஷன்

கவற்றிமய

டவன்கள்

கதா ர்ந்து
நகரத்மத

கமாமபல்
சுற்றி

டரஷன்

நகரும்;

கம கள்

அந்த

கதா ங்க

டவனில்

பட்டுள்ளது.

அமனத்து

டரஷன்

கபாருட்களும் இருக்கும். டரஷன் கம களில் அடிக்கடி சிை கபாருட்கள் கிம ப்பது இல்மை. அனால்
இந்த கமாமபல் டவனில் அமனத்து கபாருட்களும் கிம ப்பதாகவும் இது டரஷன் கம களில் உள்ள
பற்றாக்குமற சமாளிக்க உதவுகிறது என்று மக்கள் மகிழ்ச்சியு ன் கூறுகின்றனர்.
க ந்த

காைங்களில்,

கதா ர்பானமவ.

குமறந்துள்ளதாம்.

அரசு

ஆனால்

கபறப்படும்
இப்டபாது

புகார்களில் 25 சதவதம்
ீ

ராய்ப்பூரில், இத்தமகய

டரஷன்

புகார்கள்

கம

முமறடகடுகள்

கிட் த்தட்

பூஜ்யமாக

தமிழகத்திலும் க ந்த பை ஆண்டுகளாக ஸ்மார்ட் கார்டு தருவதாக கூறி வருகிறார்கடள தவிற
ஒன்னும்

ந ந்த

பாடு

இல்மை. ஆனால்

முன்பு

மிகவும்

பின்தங்கிய

மாநிைமாக

கருதப்பட்

சத்தீஸ்கர் மாநிைம் தற்டபாது இந்த திட் த்மத கவற்றிகரமாக கசயல் படுத்திய பிறகாவது நமது
தமைவர்கள் சற்று டயாசிக்க டவண்டும்.
By எஸ்.ஜி.சூர்யா
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