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ஆசிரியர லபனபொவில் இருந்து...
அன்பின் வெபொசகரகலள,
நபொன் எடதயும்; பதுடமையபொக எழுத விரும்பபவென். ஏற்கனலவெ விசித்திர உறவு>
அழகு> முகங்கள் என மூன்று சிறுகடதத் பதபொகுப்பகடளயும், “விடிவு இல்லேம்”; என்ற
நபொவெடலேயும் பவெளியிட்டுள்லளன். நபொன் ஒரு பபபௌதிகவியல் ;பட்டைதபொரியும்> பதபொடலே
பதபொடைரப பபபொறியியலேபொளரும். இந்த "கபொலேம்" (Time) என்ற சிறுகடதத் பதபொகுப்ப 16
அறிவியல் கடதகடள உள்ளடைக்கியது. அறிவியல் கடதகடளப் படனவெதுக்கு ஆழமைபொன
கற்படனலதடவெ. அறிவியலில் ஈடுபபொடு இருக்கலவெண்டும்
வெபொண்பவெளியில் தினமும் இடைம்பபறும் சம்பவெங்கள் வியப்பக்குறியது. பதுப் பது
கண்டுபிடிப்பகள்.'பிரபஞ்சம் லதபொன்றியது 15 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் என்கிறபொர
பிரபலே விஞ்ஞபொனி ஸடீபன் பஹபொகின்ஸ (Prof Stephen Hawkins). பிரபஞ்சத்தில் சூரிய
குடும்பம் பபரும் பவெடிப்பினபொல் லதபொன்றி 4.6 பில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகிறது. என்பது
விஞ்ஞபொனிகள் கணிப்ப. லநரம் பிரபஞ்சத்தின் லதபொற்தின் லபபொது ஆரம்பித்தது. லநரம் 5
பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு பின் முடிவெடடையும் என்கிறபொரகள் பபபௌதிக விஞ்ஞபொனிகள்.
இபதல்லேபொம் ஒரு கணிப்லப. எப்லபபொது என்பது நிட்சயமைபொக பசபொல்லேமுடியபொது. பபரும்
பவெடிப்பினபொல் சூரிய குடும்பம் பதபொன்றியது என்பது ஆரபொச்சியபொளரகள் கருத்து. அந்த
குடும்பத்தில் பூமி ஒரு அங்கம். அது எவ்வெளவுக்கு உண்டமை என்பதற்கு லபபொதுமைபொன
ஆதபொரமில்டலே. ஆனபொல் பலே கிரகங்கடளயும் மில்கிலவெ (Milky Way) எனப்படும் பபொல்
வெழிடயயும் கபொலேப்லபபொக்கில் கண்டுவெருகிறபொரகள். பபரும் பவெடிப்பின் லபபொதும்
வெபொல்நடைசத்திரத்தில் இருந்தும் லதபொன்றியடவெ தபொன் விண்கற்கள் என்ற இத்பதபொகுதியின்
இரண்டைபொவெது ;கடத.

முதலேபொவெது கடதயபொன கபொலேதத்தின தடலேப்டப இச்சிறுகடத

பதபொகுப்பக்கு டவெத்துளலளன். உங்களுக்கு கபொலேம் கிடடைத்தபொல் வெபொசியுஙகள் சிநதியுங்கள்.
முடிநதபொல் கருத்து பதரிவியுங்கள். வெபொண்பவெளியில் சூரிய> சந்திர கிரகணங்கள் >
வெபொல்நட்சத்திரங்கள், கரும் துடள, எரி கல் மைடழ> இப்படி எத்தடனலயபொ சம்பவெங்கள்
நடைக்கிறது. எங்கள் பூமியும் இச் சம்பவெங்களின் பபொதிப்பக்கு உற்பட்டைது.
இத்பதபொகுப்பில்

உள்ள

கடதகள்

பலே

விஞ்ஞபொன

தத்துவெங்கடளயும்

ஆரபொச்சிகடளயும் கருவெபொகக் பகபொண்டைடவெ. இப்படியும் நடைக்கலேபொம் என கற்படன பசய்து
எழுதப்பட்டைடவெ. கபொலேம் பசன்ற ஆரதர சி கிளபொரக் பிரபலே அறிவியல் கடதகள் பலே
எழுதியவெர. பசய்மைதி வெபொனில் மிதக்க முன்லப 1945 ஆம் ஆண்டில் தன் விஞ்ஞபொன
நபொவெபலேபொன்றில் அடதபற்றி எழுதியிருந்தபொர. ஒருலவெடலே விஸவெபொமித்திர மைகபொரிஷ
உருவெபொக்கிய திரிசங்குவின் பசபொரக்கம் என்ற கடதடய அவெர வெபொசித்திருப்பபொலரபொ
என்னலவெபொ.
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அயின்ஸடடைனின் சபொரபக்கு பகபொள்டககடள (Theory of Relativity) டமையமைபொக
டவெத்து> கபொலேம் > சக்தி மைபொற்றம் என்ற கடதகள் எழுதப்பட்டைது. பவெளிக்கிரகங்கலளபொடு
பதபொடைரடப டவெத்து விலநபொதன் என்ற கடத உருவெபொகிற்று. மைலேடி விந்து மைபொற்றத்டதக்
கருவெபொகக் பகபொண்டைது பரசனன்ஸ (Resonance_) எனப்படும் ஒத்த அதிரடவெ மூலேமைபொக
டவெத்து எழுதப்பட்டை கடத பரமைரகசியம். தீரக்க முடியபொத வியபொதி அல்பசய்மைபொர. இது
பபரும்பபொலும் முதிலயபொர பபொதிக்கிறது. இதுலவெ அல்பசய்மைபொர ஆரபொச்சி என்ற கடதயின்
கரு. டீஎன்ஏ (DNA) எனப்படும்; மைரபணு பரிலசபொதடன, குற்றவியலில் முக்கிய இடைம்
வெகிக்கிறது. தீரக்க முடியபொத பலே லநபொய்கள் மைரபணுலவெபொடு பதபொடைரப உள்ளடவெ. இதுலவெ
நுண்ணறிவு என்ற கடதயின் கரு. மைனிதரகடளப்லபபொல் ஏன் பபபொம்டமைகளும்>
மிருகங்களும்> பறடவெகளும் உறவெபொடை முடியபொது? இடத கருவெபொகக் பகபொண்டை கடதகள்
தபொன் பமைனன்குவின்னும்> அறிவின் ஆரபொய்ச்சியும். நீங்கள் ஒரு பசுடமை விரும்பியபொ?
விவெசபொயியபொ? அவெசியம் விடளச்சல் என்ற கடதடய வெபொசிக்க லவெண்டும்.
மைனஇறுக்க வியபொதி (Autism)

இப்லபபொது சிறுவெரகடள பவெகுவெபொக பபொதித்து

வெருகிறது. அபமைரிக்க ஜனபொதிபதி டிரம்பின் பத்து வெயது மைகனுக்கு இந்லநபொய் இருப்பதபொக
லகள்வி இடத டவெத்து ஒரு கடத இக் கடதக் பகபொத்துக்குள் அடைங்கும். லதபொட்டைபொ என்ற
கடத அரசின் தரப்படுத்தல் என்ற கல்வி சட்டைத்தபொல் பபொதிக்கப்பட்டை இரு பத்திசபொலி
மைபொணவெரகளின் கண்டுபிடிப்ப பற்றிய கடத லதபொட்டைபொ. கிரகவெபொசி வெருடக என்ற கடத
சிகரத்டத யபொரும் பதபொடைபொத டகலேபொயமைடலேடய கருவெபொகக் பகபொண்டு எழுதப்பட்டைது.
கடடைசிக் கடதயபொன அமைரத்துவெம் ஆயள் நீடிப்டபக் கருவெபொகக் பகபொண்டு, வித்தியபொசமைபொன
சிந்தடனலயபொடு எழுதப்பட்டைது
நபொன் கடதகளின் கருக்கடளச் பசபொல்லி விட்லடைன். கடதகடள வெபொசியுங்கள்>
இரசியுங்கள். சிந்தியுங்கள்> விமைரசியுங்கள்.

பபபொன் குலலேந்திரன் –
மிசிசபொகபொ, ஒன்றபொரிலயபொ
கனடைபொ
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கடத 1 - கபொலேம்

எனது ஒலர மைகன் அகஸத்தியன் ஒரு டபலேட். என்

மைருமைகள் வெத்சலேபொ ஒரு

டைபொக்டைர;. இருவெரும் கபொதலித்து திருமைணம் பசய்துபகபொண்டைபொரகள். எனதும், என் மைடனவி
பூரணிமைபொவினதும் சம்மைதத்லதபொடு லதபொடும் தபொன் அவெரகள் திருமைணம் நடைந்தது.
அகஸத்தியன் எங்களின் ஒலர மைகன் என்றபடியபொல் சம்மைதித்துதபொலன ஆகலவெண்டும்.
அவெரகளுக்கு அகஸத்தியன் தம்பதிகளுக்கு அபிமைன்யூ என்ற மைகன் பிறந்தபொன். அபி
படிப்பில் பவெகு பகட்டிக்கபொரன். வெகுப்பில் எப்லபபொதும் முதல் மைபொணவெனபொகலவெ
வெருவெபொன். பங்களூரில் வெசிக்கும் அகஸத்தியன் குடும்பம் அடிக்கடி லீவில் பசன்டன
வெருவெபொரகள். அகஸத்தியனுக்கு தபொன் எப்லபபொதபொவெது ஒரு நபொள் விண்பவெளிப் பயணியபொக
லவெண்டும் என்ற கனவு பலே கபொலேமைபொக இருந்து வெருகிறது.
“நபொன் நிடனப்பது நடைக்குமைபொ அப்பபொ”? என்று என்டன அடிக்கடி லகட்பபொன்.
“அகஸதியபொ. உன் கனவு நனவெபொகுமைபொ என்படத நபொம் நபொடி சபொஸதிரக்கபொரனிடைம்
லகட்டு விடுலவெபொலமை” என்று அவெனுக்குச் பசபொன்லனன்.
“அப்பபொ அது நல்லே ஐடியபொ தபொன். நபொடி சபொஸதிரத்டதப்பற்றி லகள்விபட்டிருக்கிறன்.
எவ்வெளவு பசலேவெபொனபொலும் பரவெபொயில்டலே அப்பபொ” என்றபொன். மூன்று நபொள் லீவில் தனது
வெருங்கபொலேத்டதப் பற்றி அறியும் திட்டைத்லதபொடு அவென் மைட்டுலமை பசன்டனக்கு வெந்தபொன் .
அவெடன அடழத்துக்லகபொண்டு டவெதீஸவெரன் லகபொவில் இருக்கும் ஊருக்கு
நபொமிருவெரும் மைட்டுலமை லபபொலனபொம். ஏன் மைடனவிக்கு பூரணிமைபொ உடைம்ப சரியில்லேபொததபொல்
எங்கலளபொடு வெரவில்டலே. இக்லகபொவில் உள்ள ஊர பசன்டனயில் இருந்து சுமைபொர 300 கிம
தூரத்திலும், சீரகபொழிக்கு அருலக 7 கிம தூரத்திலும் உள்ளது. பசவ்வெபொய் கிரகத்துக்கபொன
லகபொவிலேது. . நபொடி சபொஸதிரக்கபொரகள் பலேர வெபொழும்; ஊர. அலனகர தமைது பசன்ற கபொலேம் ,
நிகழ் கபொலேம், வெருங்கபொலேத்டதப் பற்றி அறிய இங்கு பசல்வெதுண்டு. அவெரகள் நபொடி
சபொஸதிரம் பசபொல்வெதற்கு பபொவிக்கப்படுவெது, பலே நூற்றபொண்டுகளுக்கு முன் வெட்டை
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எழுத்தில்

எழுதப்பட்டை

ஓடலேச்

சுவெடிகள்.

இது

லவெதகபொலேத்தில்

சித்தரகளபொல்

எழுதப்பட்டைது என்பது பலேர நம்பிக்டக. இந்த சபொஸதிரம் நம்பிக்டகயின் அடிப்படடையில்
இயங்கிவெருகிறது. நபொடிச்பசன்று சபொஸதிரம் லகட்பதபொல் நபொடிசபொஸதிரம் என்ற பபயர
வெந்தது என்பர சிலேர. சபொஸதிரம் லகட்பவெர ஆண் ஆகில் வெலேது டகயின் பபருவிரலின்
லரடகயும்,; பபண்ணபொகில்;; இடைது டகயின் பபரு விரல் லரடகயும் பிரதி எடுத்து,
ஓடலேச்சுவெடிகடளத் லதடியபின் பலே லகள்விகடள சபொஸதிரம் லகட்க வெருபவெரகளிடைம்
லகட்டு, ஆம் அல்லேது இல்டலே என்று அவெரகள் பசபொல்லும் பதில்கள் மூலேம் தபொம்
சபொஸதிரம் பசபொல்லேப் லபபொவெது சரியபொனவெருக்கபொ என உறுதி பசய்த பின்னர சபொஸதிரம்
பசபொல்லே ஆரம்பிக்கிறபொரகள்.
அவ்வூரில்; நபொடி சபொஸதிரம் பபொரத்துவிட்டு நபொனும் மைகன் அகஸதியனும் வீடு
திரும்பம் வெழியில் அவென் லகட்டை பலே லகள்விகளுக்கு என்னபொல் பதில் பசபொல்லேலவெண்டி
இருந்தது.
“அப்பபொ, நபொடிசபொஸதிரக்கபொரர, உங்கள் பபயர சந்திரலசகரன் , அம்மைபொ பபயர
பூரணிமைபொ, என் பபயர, என் மைடனவி பபயர எல்லேபொம் சரியபொகச் பகபொன்னபொர. உங்களுக்கு
நபொன் ஒருவென்தபொன் பிள்டள என்றும், நபொன் கபொதலித்து க்டித்த பபண்டணத் திருமைணம்
பசய்ததபொகவும் பசபொன்னபொர . நபொன் பிரபலே வெபொன்பவெளி பயனியபொலவென் என்றும் என் மைகன்
டவெத்தியத் துடஙயில் லசரஜனபொவெபொன் என்றும் என் மைடனவி அரசியலில் ஈடுபட்டு
அடமைச்சரபொவெபொள் என்றபொர. என் குடும்பத்தின் வெருங்கபொலேத்டதப் பற்றி அவெரி பசபொன்னது
நடைக்குமைபொ என்பது எனக்குச் சந்லதகம். டைபொக்;டைர பதபொழில் பசய்யும் என் மைடனவி வெத்சலேபொ
எப்படியப்பபொ அரசியலில் ஈடுபட்டு அடமைச்சரபொக முடியும்? எனது மைகள் லசரஜனபொவென்
என்று சபொத்திரத்தில் பசபொன்னபடி நடைந்தபொல் நபொன் சந்லதபொஷப்படுலவென். அது தபொன் நபொன்
எதிரபபொரபதும். நபொடி சபொஸதிரம் பசபொன்னவெர பபயர என்னப்பபொ”?
“ அவெர பபயர சிவெசங்கர. அவெர எனக்குத் பதரிந்தவெரகளுக்கு பசபொன்னது
நடைந்திருக்கிறது.; பிரபொனசில் 16 ஆம் நூற்றபொண்டில் வெபொழ்ந்த தீரக்கத்தரிசி டமைக்கல்
பநபொஸடைபடைமைஸ என்பவெர பற்றி லகள்விபட்டிருப்பிலய. அவெடர லபபொல் என்று பசபொல்”
“நபொடி சபொஸதிரம் பசபொல்லும் லபபொது அவெர டகயில் இருந்த ஏட்டுச் சுவெடிகடளப்
பபொரத்து

வெபொசித்தபொலர.

அச்சுவெடிகள்

என்ன அவெரின்

டடைம்

பமைசினபொ?

கடைந்த

கபொலேத்துக்குமை,; நிகழ்கபொலேத்துக்கும், நிகழப்லபபொகும் கபொலேத்துக்கு டகயில் இருக்கும்
ஏட்டடைபபொரத்து பசபொல்லுகிறபொலர அபதப்படி?
“அகஸதியபொ கபொலேத்தில் ஏற்படும் மைபொற்றத்டதப்பற்றிய சபொரபக் பகபொள்டகயிடன
பபபௌதிக விஞ்ஞபொனி அல்லபரட் அயன்ஸடடைன் எற்கனலவெ சமைன்பபொடுகள் மூலேம்
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விளக்கியிருக்கிறபொர. ஒளியின் லவெகமைபொனது ஒரு பசக்கண்டுக்கு சுமைபொர மூன்று இலேட்சமை
கிம. இதுலவெ நபொமைறிந்த ஆகிய கூடிய லவெகம். ஓளி, ஒரு வெருடைத்தில் பசல்லும் தூரத்டத
ஒளி வெருடைம் என்று வெபொன்பவெளியபொளரகள் அடழப்பபொரகள். அந்த தூரத்டத ஆங்கிலேத்தில்
டலேட் இயர (Light Year) என்பபொரகள்;.”
என் மைகன் பபபௌதிகத்திலும் விண்பவெளித்துடறயிலும் அதிக ஆரவெம் உள்ளவென்
என்பது எனக்குத் பதரியும். சந்திரனில் முதல் கபொல் அடி எடுத்து டவெத்த ஆரம்ஸலடைபொரங்
என்பவெடரப் பற்றி வெபொசித்து அறிந்த பின், டபலேட்டைபொக லவெடலே பசய்யும் தபொனும் ஒரு
விண்பவெளி வீரனபொக லவெண்டும் என்று அடிக்கடி பசபொல்லுவெபொன். வெபொனியல் பற்றிய பலே
நூல்கள் அவென் லகட்டு, நபொன் வெபொங்கிக் பகபொடுத்திருக்கிலறன். ஆகலவெ அவெனுக்குப்
பபபௌதிகத்துடறயில் லபரபொசிரியரபொன நபொன் வெபொண்பவெளிப் பயணம் பற்றி விளக்கம்
பகபொடுத்லதன்.
“அகஸதியபொ நீ விண்பவெளி வீரனபொக வெர லவெண்டுமைபொனபொல் விண்பவெளியில்
தூரத்டத கணிப்து எப்படி என்று முதலில் பதரிந்து டவெத்திருக்கலவெண்டும்”, நபொன்
பசபொன்லனன்.
“அப்பபொ, நீங்கள் பபபொளதிகத் துடற லபரபொசிரியரபொச்லச. வெபொண்பவெளியில் பூமிக்கும்
கிரகங்களுக்கும் இடடையிலேபொன தூரத்டத எப்படி கணிப்பது என்று பசபொல்லுங்கள்.”.
“ கஸதியபொ விஞ்ஞபொனிகளபொல் ஏற்றுக் பகபொண்டைபடி ஒளியின் லவெகம் தபொன்,
நபொமைறிநத லவெகங்களில் ஆகக்கூடிய லவெகம். ஓளி பசகன்டுக்கு சுமைபொர 300,000 கிம
லவெகத்தில் பசல்லேக்கூடியது என பரிலசபொதடனகள் மூலேம் கணித்துள்ளபொரகள். ஒரு
வெருடைத்தில் ஒளி பயணம் பசய்யும் தூரத்டத கணிப்பபதன்றபொல் 300,000 கிம தூரத்டத ஒரு
வெருடைத்தில் உள்ள பசகன்டுகடள 300,000 கீம ஆல் பபருக்கினபொல் சுமைபொர 9.5 டிரிலியம் கிம
தூரம் வெரும்.. இத’ தூரத்டத ஒரு ஒளி ஆண்டு தூரம் என்றபொரகள் பலே வெபொண்பவெளி
ஆரபொச்சியபொளரகள்.”
“ அபடையப்பபொ நிடனத்து பபொரக்க முடியபொத அவ்வெளவு தூரமைபொ அப்பபொ”?
“ஆமைபொம் பூமியில் இருந்து சூரியனதும் ,நட்சத்திரங்களினதும் கிரகங்களினதும்
தூரத்டத ஒளி வெருடைத்திலும் அல்லேது வெபொனியல் அலேகு எனும் அஸடிலரபொலனபொமிக்கல்
யுளிட்டிலும் (Astronaumical Unit) பசபொல்லுவெபொரகள். ஒரு வெபொனியல் அலேகு

பூமிக்கும்

சூரியனுக்கு இடடையிலேபொன தூரம் கிட்டைத்தட்டை 150 மில்லியன் கிம. அதபொவெது ஓளி
சூரியனில் இருந்து பூமிடய வெந்து லசர கிட்டைத்தட்டை 8.3 நிமிடைங்கள் எடுக்கும்.
இத்தூரத்டத ஒரு வெபொனியல் அலேகுவெபொகக் கருதுகிறபொரகள். ஒரு ஒளி வெருடைத்டதயும்
வெபொனியல் அலேடக இடணக்கும் ஒரு ஒளி வெருடைமைபொனது 63241 வெபொனியியல் அலேகுக்கு
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சமைனபொகும். பூமியில் இருந்து பவெகு தூரத்தில் உள்ள பநப்டியூனுக்கு லபபொகும் தூரம் சுமைபொர
29 வெபொனியல் அலேகபொகும். இவ்வெலேடக 63241 ஆல் பபருக்கினபொல் ஒளி ஆண்டு தூரம் வெரும்.
“முடிவில்லேபொ தூரம் என்று பசபொல்லுங்கள். இகனபொல் தபொன் இந்து மைதத்தில் ஆதியும்
அந்தமும் இல்லேபொத பரம்பபபொருள் என்று பசபொல்லியிருக்கிறபொரகள். இந்த வெபொனியல் தூர
கணிப்டபப்பற்றி நபொன் வெபொசித்திருக்கிலறன் அப்பபொ”
“சரியபொகச் பசபொன்னபொய். அகஸதியபொ இன்பனபொன்டற பதரிந்து டவெத்துக்பகபொள்.
லநரமைபொனது லவெகத்தபொலும் , ஈரப்ப விடசயபொலும் பபொதிப்படடையும். லவெகம் ஒளியின்
லவெகத்டத பநருங்கும் லபபொது, லநர மைபொற்றம் அதிகரித்து பகபொண்லடை லபபொகும். இடத
விண்பவெளி வீரரகள் அவெதபொனித்திருக்கிறபொரகள். கிட்டைத்தட்டை ஒளியின் லவெகத்தில்
பயணம் பசய்தபொல் மைட்டுலமை லநர மைபொற்றத்டத அவெதபொனிக்க முடியும் என்பதில்டலே.
ஈரப்பச் சக்தி அதிகம் உள்ள பிளக் லஹபொல் (Black Hole) என்ற கரும் துடளக்கு அருலக
பசன்றபொல் அதன ஈரப்ப விடச லநரத்டத பபொதிக்கும்.”
“அப்பபொ நபொன் நபொடிசபொஸதிரத்தில் பசபொன்னபடி விண்பவெளி பயணியபொக வெந்தபொல்
நபொன் யபொரும் பசய்யபொத ஒரு சபொதடனடயப் படடைப்லபன்”
“ என்ன சபொதடன படடைப்பபொய் அகஸதியபொ”?
“ பூமிக்கு அருலக உள்ள கருந்துடளக்கு பயணத்டத லமைற் பகபொண்டு கபொலேத்தில்
ஏற்படும் மைபொற்றத்டத கண்டைறிந்து அது உண்டமையபொ என்று அறிய விரும்பகிலறன்”.
“ நல்லே சிந்திக் முடியபொத இலேட்சியம் தபொன், ஆனபொல் அகஸதியபொ நீ நிடனப்பது
சபொத்தியமைபொகுமைபொ என்பது எனக்கு சந்லதகம். பவெகு தூரத்தில் உள்ள கருந்துடளடய
அடடைவெது அவ்வெளவு இலேகுவெபொன கபொரியமைல்லே. கிட்டைத்தட்டை ஒளியின் லவெகத்தில்
பயணித்தபொல் மைபொத்திரலமை கருந்துடளடய அடடைய முடியும். அதற்குள் லபபொனபொல் அதன்
ஈரப்ப விடசயில் இருந்து தப்பமுடியபொது என்படத நீ அறிந்து பகபொள்.”
“ பதரியும் அப்பபொ. நபொன் பங்களுரில் உள்ள இந்திய விண்பவெளி ஆரபொச்சி
நிடலேயத்துக்கு நபொன் விண்பவெளி வீரனபொகும் விருப்பத்டத பதரிவித்து விண்ணப்பிக்கப்
லபபொறன்.

நபொன்

லதரந்பதடுக்கப்பட்டைபொல்

திருவெனந்தபரத்தில்

உள்ள

பரபொக்ட்

விண்பவெளிக்கு அனுப்பம் தும்பபொ என்ற இடைத்தில் பயிற்சி கிடடைக்கும். அதுசரி அப்பபொ
நீங்கள் பல்கடலேக்கழகத்தில் பபபௌதிகத்துடற லபரபொசிரியரபொயிற்லற கருந்துடள பற்றி
லமைலும் பசபொல்லேமுடியுமைபொ”
“கருந்துடள (Black Hole) என்பது விண்பவெளியின் ஒரு பகுதியபொகும். இது மிகவும்
அடைரத்தி வெபொய்ந்த ஒன்று. எனலவெ, இதனுள் ஒளி கூடை பக முடியபொது. இந்தக் கருந் துடள
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தனக்கு அருகில் இருக்கும் அடனத்டதயும் ஈரத்துக் பகபொள்ளும் ஈரப்பச் சக்தி பகபொண்டைது.
இதனபொல் ஏற்படும் பவெப்பம் கபொரணமைபொக, ஒளித்துகள்கள் மின்னும் கதிரகடள
பவெளியிடும் தன்டமை பகபொண்டைடவெயபொக உள்ளன. இந்த ஒளிக் கதிரகள் 'குவெபொசபொர' (Quarsar)
என்று அடழக்கப்படுகின்றன. இப்படிப்பட்டை ஒரு கருந்துடளடய சீனபொவில்; உள்ள
விண்பவெளி ஆய்வெபொளரகள் 2.4 மட்டைர குறுக்களவு பகபொண்டை பதபொடலே லநபொக்கி
உதவியுடைன் கண்டு பிடித்துள்ளனர. கருந்துடளகடள அதன நிடறடய டவெத்து நபொன்கு
வெடகயபொக வெகுத்துள்ளனர. நபொன்கபொம் வெடகடயச் லசரந்த சூரியடன விடை பலே லகபொடி
அதிகமைபொன நிடறயுள்ள கருந்துடள பூமியில் இருந்து 1,280 லகபொடி ஒளி ஆண்டுகள்
பதபொடலேவில் உள்ளது என்று பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படி ஒரு கருந்துடள
இருப்படத அபமைரிக்கபொவும், சிலி (Chile) நபொடும் உறுதி பசய்துள்ளன. இதுவெடர
கண்டுபிடிக்கப்பட்டை கருந்துடளகளிலலேலய இதுதபொன் மிகவும் பபரியதபொகவும், இதன்
ஒளிக்கதிரகள் அதீத பவெளிச்சம் பகபொண்டைதபொகவும் இருப்பதபொகக் கூறப்படுகிறது. நட்சத்திர
இறப்பினபொல் லதபொன்றும் கருந்துடள; சூரியனின் நிடறயிலும் சுமைபொர மைடைங்கு கூடியது.
சூரியனிலும் பபொரக்க பலே மில்லியன் நிடற கூடிய கருந்துடளகள் உயர வெகுப்டப
லசரந்தடவெ . சூப்பர லநபொவெபொவில் (Super Nova)

உள்ள நட்சத்திரஙகள் இறநதலபபொது

லதபொன்றிய கருந்துடள இதில் ஏ 616 பமைபொன் (Mon) என்று பபயரிடைப்பட்டை கருந்துடள
பூமியில் இருந்து சுமைபொர 3000 ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் உள்ளது. இகருந்துடள சூரியனின்
நிடறடய விடை 9 முதல் 13 வெடர கூடுதலேபொன நிடற உள்ளது என கணித்துள்ளபொரகள்;.
இதற்கு அடுத்த அருலக உள்ள கருந்துடள 6000 ஒளி ஆண்டுகள் துரபொத்தில் உள்ளது. இது
சூரியடன விடை 15 மைடைங்கு நிடற பகபொண்டைது.
“ லகட்பதற்கு எவ்வெளவு சுவெரசியமைபொக இருக்கிறது அப்பபொ. இடதபற்றி லமைலும்
வெபொசித்தறிய விருப்பப்படுகிலறன். நபொன் விண்பவெளி வீரனபொகும் சந்தரப்பம் கிடடைத்தபொல்
இடதப்பற்றி அறிந்து டவெத்;திருப்பது நல்லேதல்லேவெபொ. ஒருலவெடள என்டன இந்திய
விண்பவெளி ஆரபொச்சி நிடலேயம் லநரகபொணலுக்கு அடழத்து லகள்விகள் லகட்டைபொல் பதில்
பசபொல்லே நபொன் தயபொரபொக இருக்கலவெண்டைபொமைபொ”?
“வீட்டுக்குப் லபபொனதும் எனக்கு நிடனவு படுத்து, கிப்ஸ லதபொரன் (Kips Thorn)
எழுதிய “கருந்துடளயும் லநர பபொதிப்பம்” (Black Hole Time Impact) என்ற நூபலேபொன்று எனது
டலேப்பிரரியில்

இருக்கிறது.

அடதத்

தருகிலறன்,

அந்நூடலே

வெபொசி.

அப்லபபொது

பிரபஞ்சத்டதப் பற்றி அறிவெபொய்”, நபொன் அகஸதியனுக்குச் பசபொன்லனன்.
அகஸதியனும் நபொனும் வீடு திரும்பியதும், இரவு உணவு சபொப்பிட்டைபின் பின்,
நித்திடரக்குப்

லபபொக

முன்,

அந்நூடலே
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மைறக்கபொமைல்

என்னிடைம்

லகட்டு

வெபொங்கிக்பகபொண்டைபொன்;. தூங்கமுன் நூல் முழுவெடதயும் வெபொசித்துவிட்டு அடத தன்
பநஞ்சில் டவெத்தபடிலய அதன் நிடனவெபொகலவெ தூங்கிவிட்டைபொன்.
ஆகஸதியன் எதிரபபொரத்தபடிலய ஏ 616 பமைபொன் என்ற கருந்துடள லநபொக்கி பயணிக்க
இருக்கும் 3 லபடரக் பகபொண்டை விண்பவெளி வீரரகளில் அகஸதியனும் ஒருவெனபொக லதரந்து
எடுகக்ப்பட்டைபொன். மைற்ற இருவெரும்; வெடைநபொட்டைவெரகள். மூவெரில் குழுவுக்கு பூனபொடவெச்
லசரந்த பபொரத் என்பவெர கப்டைனபொக இருந்தபொர;. மைற்ற வீரரின் பபயர கல்கத்தபொடவெ லசரந்த
பசபௌதிரி.; கருந்துடளடயபற்றிய அகஸதியனின் அறிடவெக் கண்டு பயணிகள் குழுவின்
பதரிவுக்கபொக லநரகபொணல் கண்டைவெரகள் வியந்தபொரகள்.
அவென் விரும்பியபடி அவெனது விண்பவெளிப் பயணம் 2005 ஆம் ஆண்டு ஜனவெரி
மைபொதம் பத்தபொம் திகதி கபொடலே 9 மைணிக்கு லகரளபொவில் உள்ள பபொம்பபொ (Pampa) விண்பவெளி
பரபொக்கட்டுகள் பயணிக்கும் இடைத்தில் இருந்து ஆரம்பமைபொனது என்படத பரபொக்கட்டில்
உள்ள கடிகபொரம் கபொட்டியது. அகஸதியன் பயணம் பசய்த பரபொக்கட்டின் பபயர
“சட்லடைரன்” (SATURN)). கருந்துடள லநபொக்கிய பயணமைபொவெதபொலலேபொ என்னலவெபொ சனிடய
குறிக்கும் சட்லடைரன் பபயர பரபொக்கட்டுக்குப் பபபொருத்தமைபொக இருந்தது. பபற்லறபொர,;
மைடனவி வெத்சலேபொ, மைகன் அபிமின்யூ ஆகிபயபொரிடைமிருந்து உயிடர பணயம் டவெத்து>
அகஸதியன் விடடைபபற்றபொன். அப்லபபொது நபொன் ரிட்டடையரபொக ஆறுமைபொதங்கலள இருந்தன.
ஓளியின் லவெகத்தின் பதபொன்னூற்றி எட்டு வெகிதத்தில் பரபொக்கட் பயணம் பசய்தபொல்
சிலே வெருடை பயணத்தின் பின் பலே கிரங்கடளத் தபொண்டி கருந்துடளடய லநபொக்கிச்
பசல்லேக்கூடியதபொக இருந்தது.
பயணத்துக்கு லபபொதுமைபொன எரிபபபொருள் இருக்கிறது என்படத மட்டைர கபொட்டியது,
குழுவுக்கு

நிம்மைதிடயக்

பகபொடுத்தது.

குழுவின்

கப்டைன்

பபொரத்;

பலே

தடைடவெ

வெபொண்பவெளியில் பணம் பசய்த அனுபவெசபொலி. குழுவில் இரண்டைபொவெது பயணி பசபௌத்ரி,
ஒரு

பிரமைச்சபொரி.

அவெரும்

இரு

தடைடவெ

வெபொண்பவெளியில்

பயணம்

பசய்தவெர.

அகஸதியனுக்கு இப்பயணம் பது அனுபவெம். பயிற்சியின் லபபொது பரபொக்கட்டில் உள்ள
கருவிகடள

இயக்குவெடதயும்,

மட்டைரகடள

வெபொசிப்படத

பற்றி

கற்றுக்

பகபொடுத்திருந்தபொரகள். உண்பதற்கு சத்தள்ள மைபொத்திடரகள் உற்பகபொள்ளலவெண்டியிருந்தது.
ஈரப்ப சக்தியிலே நடைக்கக் கூடிய வித்தில் ஆடடைகள் அணிந்திருந்தபொன். அதறகபொன
பயிற்சியும் பகபொடுக்கப்பட்டைது. எவ்வெளவு தூரம் பரபொக்கட்; பயணித்துள்ளது என்படத
ஒளி ஆண்டு; அலேகுவில் மட்டைர கபொட்டியது. பரபொக்கட் பயணிக்கும் லவெகத்டத ஒளியின்
லவெகத்தின் விகிதத்தில் கபொட்டியது. லவெகம் ஒளியின் லவெகத்டத பநருங்கும் லபபொது லநர
மைபொற்றம் பபரிதபொகிக் பகபொண்டு லபபொகும் என்று தன் தந்டத பசபொன்னது அகஸதியன்
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ஞபொபகத்துக்கு வெந்தது. அதுவெமைல்லேபொமைல் கருந்துடளடய பவெகு சீக்கிரம் லபபொயடடையலேபொம்
எனப் பபொரத் பசபொன்னபொர
கருந்துடளக்குள் லபபொனபொல் பவெளிலயறமுடியபொது என்று விண்பவெளி ஆரபொய்ச்சி
நிடலேயம் எச்சரிக்டக பசய்து பயணிகடள அனுப்பியிருந்தது. 2900 ஒளி ஆண்டு
தூரத்துக்கு பயணம் பசய்து கருந்துடளக்கு அன்டமையில் பரபொக்கட்டடை நிறுத்தி
கருந்துடளடய அவெதபொனித்து குறிப்பகள் எடுத்து திரும்பலவெண்டும் என்பது குழுவுக்கு
ஆரபொய்ச்சி நிடலேயம் இட்டை கட்டைடள. அதனபடி சட்படைரன் பரபொக்கட்; கருந்துi டளயில்
இருந்து 10 ஒளி ஆண்டு தூரத்லதபொடு பயணத்டத பதபொடைரபொமைல் நிறுத்தியது.
தங்கள் குழுவுக்கு ஐஎஸஆரஓ (ISRO) என்ற இந்திய விண்பவெளி ஆரபொச்சி நிடலேயம்
இட்டை லவெடலேடய சரிவெர பசய்து முடித்து, திரும்பவும் பூமிக்கு குழு திரும்பிய லபபொது
பரபொக்கட்டில் உள்ள கடிகபொரம் ஜனவெரி 20 திகதி 2015 ஆண்டு எனக் கபொட்டியது.
பரபொக்கட்டில்

இருந்த

கடிகபொரம்

கபொட்யபடி

கிட்டைத்தட்டை

பத்து

வெருடைங்கள்

கருந்துடளக்குப் லபபொய் வெர எடுத்தது என்படத நிடனத்து பபொரக்கும் லபபொது தபொம் எவெரும்
கிடடைக்கபொத சபொதடனடயப் படடைத்துவிட்லடைபொம் என குழு நிடனத்தது. பூமிடய பரபொக்கட்
வெந்தடடைந்த லபபொது பபொம்பபொவில் உள்ள ஐஎஸஆரஓ பரிபபொலேன நிடலேயத்தில் இருந்த
கடிகபொரம் 2038 ஆண்டு ஜஜுன் மைபொதம் 20 ஆம் லததிடயக் கபொட்டியது.
“ பூமியின் லநரத்தின்படி நபொன் என்ன 23 வெருடைங்கள் இளடமையபொகிவிட்லடைனபொ?
அப்லபபொ நபொஙகள் பறப்படும் லபபொது இருந்தவெரகள் இப்லபபொது விண்பவெளி ஆரபொச்சி
நிடலேயத்தில் லவெடலே பசய்யமைபொட்டைபொரகலள”, என்றபொர குழுவின் கப்டைன் பபொரத்.
23 வெருடைங்கள் இளடமையபொகி வீடு திரும்பிய அகஸதியனுக்கு இன்பனபொரு அதிரச்சி
கபொத்திருந்தது, பரபொக்கட் இறங்கிய நிடலேயத்துக்கு தன்டன வெரலவெற்க மைடனவி வெத்சலேபொ
ஒரு பபரிய கூட்டைத்லதபொடு, பலே பபபொலீஸ அதிகபொரிகள் படடைசூழ வெந்திருந்தபொள்.
அவெலளபொடு அபிமைன்யு தன் மைடனவிலயபொடும் இரு பிள்டளகலளபொடும் வெந்திருந்தபொன்.
அகஸதியனின்

கண்கள்

அவெனது

பபற்லறபொடரத்

லதடிற்று.

அபிமைன்யுவிலும்

வெத்சலேபொவிலும்; பலே மைபொற்றங்கள்;. வெத்தசலேபொவின் முகத்தில் வெயதின் முதுடமை பதரிந்தது.
தடலே மையிர நடரத்தவிட்டைது.
“ அப்பபொவும் அம்மைபொவும் எங்லக” ? பதட்டைத்லதபொடு அகஸதியன் மைடனவி
வெத்சலேபொடவெக் லகட்டைபொன்.
“ அவெரகள் இறந்து 15 வெருடைங்களபொகிவிட்டைது” வெத்சலேபொ பசபொன்ன பதில் அவெடன
அதிர டவெத்தது.
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“ அது சரி வெத்சலேபொ டைபொக்டைரபொன உனக்லகன் இவ்வெளவு பபபொலீஸ பபொதுகபொப்பம்
கூட்டைமும் ”?
“ நபொன் இப்லபபொ டைபொக்டைரபொக லவெடலே பசய்வெதில்டலே . நபொன் இப்லபபொ மைபொநிலே கல்வி
அடமைச்சர, இவெரகள் என் மைக்கள் திரபொவிடை தமிழர கழக கட்சித் பதபொண்டைரகள்.”
வெத்சலேபொவிடைம் இருந்து பதில் வெந்தது.
குழப்பம் அடடைந்த அகஸதியன் அபிமைன்யுடவெப் பபொரத்தபொன்.
“ அப்பபொ நீங்கள் இன்னும் இளடமையபொக இருக்கிறீரகள். என்டன யபொர என்று
அடடையபொளம் பதரிகிறதபொ? நபொன் தபொன் உங்கள் மைகன் அபிமைன்யூ. இது என் மைடனவி
அகிலேபொ. இவெ ஒரு கிட்னி பகபொன்சல்டைன் டைபொக்டைர. அவெளுக்கு பக்கத்தில் நிற்பது என் மைகன்
லசகரனும், மைகள் பூரணிமைபொவும். உங்கள் அப்பபொ அம்மைபொ நிடனவெபொக அவெரகள் பபயடர
என் குழந்டதகளுக்கு டவெத்திருக்கிலறன். நபொனும் அகிலேபொவும் மைருத்துவெக் கல்லூரியில்
ஒன்றபொகப் படித்த லபபொது கபொதலித்து திருமைணம் பசய்து பகபொண்லடைபொம்.”
“அபி நீ இப்ப என்னவெபொக லவெடலே பசய்கிறபொய்”? அகஸதியன் மைகடனக்
லகட்டைபொன்.
“நபொன் ஒரு ஹபொரட் லசரஜன் அப்பபொ. “அவெனிடைம் இருந்து பதில் வெந்தது
“உங்கள்

அனுமைதி

பபறபொமைல்

உங்கடள

வெரபவெற்க

நபொங்கள்

வெந்ததுக்கு

மைன்னிக்கவும்” வெதசலேபொ பசபொன்னபொள்.
ஐலயபொ கடைவுலள நபொடி சபொஸதிரக்கபொரன் பசபொன்னது லபபொலே நடைந்துவிட்டைதபொ? கபொலேம்
அவ்வெளவு பகதியிடலே கடைந்து விட்டைது” தன்டனயுமை அறியபொமைலலே பலேம்பினபொன்
அகஸதியன்.
அவென் பலேம்பல் குரல் லகட்டு நபொனும் மைடனவியும் அவென் அடறக்குள்
லபபொலனபொம்.
“தம்பி அகஸதியபொ ஏன் பலேம்பகிறபொய்? எதபொவெது பகட்டை கனவு கண்டைபொயபொ”?, நபொன்
அவெனின் உடைடலே உசுப்பியபடி லகட்லடைன்.
“அகஸதியபொ இப்டித்தபொன் பவெகு லநரம் உன் வீட்டில் தூங்குவெபொலயபொ?. கபொடலே பத்து
மைணியபொகிவிட்டைது. இலதபொ சூடைபொன கபொப்பி பகபொண்டுவெந்திருக்கிறன். குடித்துவிட்டு
முதலிடலே வெத்சலேபொவுக்கு லபபொன் பசய். வெத்சலேபொ டவெத்தியசபொடலேயில் இருந்து உன்டனக்
லகட்டு லபபொன் பசய்தவெள். எப்லபபொ நீ பிடளட்டில் பங்களுர திரும்பகிறபொய் என்று
லகட்டைபொள்”, பூரணிமைபொ மைகனுக்கு பசய்தி பசபொன்னபொள்.
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“ என்ன அதஸதியபொ நபொன் தந்த கருந்துடள நூல் முழுவெடதயும் வெபொசித்து
முடித்துவிட்டைபொய் லபபொலேத் பதரிகிறது. கருந்துடள பற்றி கனவு ஏதும் கண்டைபொயபொ” நபொன்
சிரித்தபடி அவெடனக் லகட்லடைன்.
அவென்

திரு

திரு

என்று

முழித்தபொன்.

நடைப்பது

யபொவும்

அவெனுக்கு

குழப்பமைபொயிருக்கிறது என்படத அவென் முகம்; கபொட்டிற்று, அவெனுக்குப் பக்கத்தில் உள்ள
லமைடசயில் இரவு பலே மைணி லநரம் வெபொசித்த என் “கருந்துடளயும் லநர பபொதிப்பம்” என்ற
நூல் அவெடனப்பபொரத்து கண்சிமிட்டியது.

(யபொவும் கற்படனலய)
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கடத 2 - விண்கல்

பபபௌதிகத் துடற லபரபொசிரியர ரபொஜன் அஸடிலரபொ பிசிக்சில் (Astro Physics)
எனப்படும் வெபொன்யியற்பியலில் முடனவெர பட்டைம் பபற்றவெர. விண்கல் லதபொற்றமும்
அதனபொல் பூமியின் பபொதிப்ப பற்றி அவெர ஆரபொச்சி பசய்து முடனவெர பட்டைம் பபற்றவெர.
வெபொனியற் சம்பந்தப்பட்டை பலே கட்டுடரகடள விஞ்ஞபொனி என்ற சஞ்சிடகக்கு
எழுதிவெருபவெர. வெபொண் சபொஸதிர வெல்லுனரகள் பலேரின் வெரலேபொறு பற்றி அறிந்து
டவெத்திருந்தபொர. அவ்வெல்லுனரகளில் அவெடர முக்கியமைபொக கவெரந்தவெரகள் அல்லபரட்
அயின்ஸடடைனும், ஸடீபன் லஹபொகின்சுலமையபொகும். உலேகம் லபபொற்றும் அல்லபரட்
அயின்ஸடடைனின் நிடனவெபொகத் தன் மைகனுக்கு அல்லபரட் எனப் பபயர சூட்டினபொர
ரபொஜன்.
அல்லபரட் தன்டனப்லபபொலேலவெ வெபொன்யியற்பியலில் படித்து பட்டைம் பபற்று
உலேகம் லபபொற்றும் அல்லபரட் அயின்ஸடடைடனப் லபபொன்று விஞ்ஞபொனி ஆகலவெண்டும்
என்பலத அவெர ஆடச. மைகடன ஊக்குவிப்பதற்கபொக 500 படைபொலேரகள் பகபொடுத்து வெபொனில்
நடைக்கும்

கபொட்சிகடளத்

பதளிவெபொகப்

பபொரகக்;கூடிய

திறடமை

வெபொய்ந்த

ஓரியன்

படைபலேஸலகபொப் ஒன்டற பிறந்த நபொள் பரிசபொக மைகனுக்கு பபரபொபசர ரபொஜன் வெபொங்கிக்
பகபொடுத்தபொர. அல்லபரட் வெபொன்யியற்பியல் சம்பந்தப்பட்டை கட்டுடரகடள வெபொசிப்பதில்
அதிக ஆரவெம் கபொட்டிவெந்தபொன். வெபொனில் நடைக்கும் விசித்திரங்கடளப் பற்றி அறிவெது
அவெனது பபபொழுது லபபொக்கு. ஆத்தர சி கிளபொரக் (Arthur C Clerk) , அசிலமைபொவ் (Asimov). ஏச் ஜ
பவெல்ஸ (H G Wells) ;லபபொன்ற எழுத்தபொளரகள் எழுதிய அறிவியல் நபொவெல்டள வெபொசித்து
தபொனும்

அவெரகடளப்

லபபொன்று

அறிவியல்

கடதகள்

எழுதும்

எழுத்தபொளனபொக

வெரலவெண்டும் என்பது அவென் ஆவெல்;.
தினமும் தனது ஓரியன் படைலேஸலகபொப்பினூடைபொக வெபொனத்டதப் பபொரத்து ஆரபொச்சி
பசய்தபடிலய அல்லபபரட் தினமும் இருப்பபொன். படைலேஸலகபொப் இல்லேபொமைல் லநரடியபொகப்
பபொரக்க முடியபொத பலே கிரகங்கடள அவெனபொல் பபொரக்கக்கூடியதபொக இருந்தது,
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ஓரியன் படைலேஸலகபொப்பின் முக்கிய கண்ணபொடியின் விட்டைம் பபரிதபொக இருப்பதபொல்
வெபொனில் கபொட்சிகள் பதளிவெபொகத் பதரிந்தன.
சூரிய குடும்பத்தில் பபரிய கிரகம் வியபொழன். அதன் லமைகப் பட்டடைகடளயும்
கலியிலயபொ

கண்டுபிடித்த

நபொன்கு

பபரிய

சந்திரன்கடளயும்

அல்பரட்டைபொல்

பபொரக்கமுடிந்தது. பூமிடய விடை விட்டைத்தில் பதிபனபொரு மைடைங்கு பபரிதபொன வியபொழன்
கிரகத்தில் பபரிய விண்கற்கள் அடிக்கடி

தபொக்குதடலே கண்டு அதிசயத்தபொன். 67

சந்திரன்கடள பகபொண்டை வியபொழனபொனது எல்லேபொ சந்திரன்கடளயும் தன் படைலேஸலகபொப்பில்
அல்பரட்டைபொல் பபொரக்க முடியவில்டலே என்பது கவெடலே.
சனி கிரகத்த சுற்றி உள்ள வெடளயங்கள் அத்குப் பபருடமைடயத் லதடி பகபொடுத்தது.
வியபொழனுக்கு அடுத்தபொக அதிக எண்ணிக்டக உள்ள சந்திரன்கடள இக்கிரகம் பகபொண்டைது.
பூமிடயப் லபபொல் எல்லேபொக் கிரகங்களுக்கும் சந்திரன்கள் உண்டு என்படதயும் பவெகு
தூரத்தில் உள்ள பநப்டியூனுக்கு 14 சந்திரன்களும்? யுலரனசுக்கு 27 சந்திரன்களும்
இருப்படத அறிந்தபொலும் அச்சந்திரன்கடள தன் படைலேஸலகபொப்பினூடைபொகப் பபொரக்கக்
கூடியதபொக இல்டலே என்பது அவெனுக்குப் பபரும் ஏமைபொற்றம்,
வின்கற்கள் கிரகங்கடள தபொக்குவெது கண்பகபொளபொக் கபொட்சியபொக இருந்தது. தன்
தந்டதi யிடைம் தபொன் படைலேஸலகபொப்பினூடைபொக கண்டை கபொட்சியின் சந்லதகத்டதக் லகட்டைபொன்.
“அப்பபொ, விண்ற்கள் எரி மைடழ லபபொல் பபபொலிகின்றனலவெ அது ஏன். அடவெ
எங்கிருந்து லதபொன்றியுள்ளன?”.
“வெளிமைண்டைலேத்தினூடைபொக லவெகத்துடைன் வின்கற்கல் பயணம் பசய்வெதினபொல்
உரபொய்வு ஏற்பட்டு, பவெப்ப நிடலே அதிகரித்து, எரியத் பதபொடைங்குகிறது அதனபொல்
விண்கல்டலே எரிகல் என்றும் அடழப்பபொரகள். கிரகங்கள் எப்படி பபரும் பவெடிப்பின்
லபபொது லதபொன்றினலவெபொ அலத லபபொன்று லதபொன்றியடவெதபொன் அடவெ. அதனுடடைய
பருமைடன டவெத்து பபரிதபொயின் விண்லகபொள் (Asteroids) எனவும் . சிறுதபொயின் விண்கல்
(Metyeriods); எனப் பபயரிட்டுள்ளபொரகள். இதில் விண்கற்கள் சிறுது என்பதபொல் பூமிடய
வெந்து தபொக்கும் சந்தரப்பங்கள் அதிகம் உண்டு.”
“தபொக்கினபொல் என்ன நடைக்கும் அப்பபொ”?
“பலேர விண்கல் தபொக்குதலினபொல் பூமி அழிந்துவிடும் என்;று பீதிடய அடிக்கடி
உருவெபொக்குறபொரகள். விண்கல் பூமிடய வெந்து தபொக்கும் வெபொயப்ப கல்லின் பருமைன் கூடும்
லபபொது, குடறந்து பகபொண்டு லபபொகும்.. உதபொரணத்துக்கு 4 மட்டைர விட்டைம் உள்ள
விண்கற்கள் அடிக்கடி பூமிடயத் தபொக்கக் கூடியடவெ. 100 கிம விட்டைம் உள்ள விண்கல்
சுமைபொர; 5000 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தடைடவெதபொன் பூமிடயத் தபொக்கும். 1000 கி.ம விட்டைம்
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உள்ள விண்கல் கிட்டைத்தட்டை 450 இ 000 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தடைடவெ தபொன் தபொக்கும் என
ஆரபொச்சியபொளரகள் கணித்துள்ளபொரகள்.
“பபரிய விண்கல் வெந்து பூமிடயத் தபொக்கினபொல் பபொதிப்ப பபரிதபொக இருக்குலமை
அப்பபொ”?
“ஆமைபொம். 66 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் வெபொழ்ந்த டையலனபொலசபொரஸ என்ற
மைபொபபரும் உயரினம் திடீலரன ஒரு நபொள் மைடறவெதற்கு விண்கல் தபொக்குதலலே கபொரணம்
என்கிறபொரகள் விஞ்ஞபொனிகள். அதுமைட்டுமைல்லே பலே நபொடுகளில் திடீலரன லதபொன்றிய
பள்ளங்கள்

இப்பள்ளங்களில்

300

கி.ம

நீளமுள்ள

மிகப்பபரிய

பள்ளம்

பதன்ஆபிக்கபொவின் ப்ரீ ஸலடைட் (Free State) மைபொகபொணத்தில் உள்ளது. இப் பள்ளம் விண்கல்
தபொக்குதலினபொலே ஏற்பட்டைது. இது லபபொன்லற உலேகில் இரண்டைபொவெது பபரிய பள்ளமை,;
கனடைபொவில் ஒன்றபொரிலயபொ மைபொகபொணத்தில் உள்ள சட்பபரி நகரத்தில் விண்கல் தபொக்குதலேபொல்
இரண்டு பில்லியன் வெருடைங்களுக்கு முன் உருவெபொகியது . 1908 இல் டசபீரிய
பபொடலேவெனத்தில் லதபொன்றிய பள்ளம் சுமைபொர 10 கிம விட்டைம் உள்ள விண்கல் லின்
தபொக்குதலினபொல் லதபொன்றியிருக்கலேபொம் என்பது ஆரபொச்சியபொளரகள் கணிப்ப”
“ அப்லபபொ அப்பபொ பூமிடய தபொக்கும் விண்கல் மைக்கள் வெபொழும் நிலேப்பகுதிடயத்
தபொக்கபொமைல் கடைலில் வெந்து விழுந்தபொல் என்ன நடைக்கும்”?
“2004 ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் கடைலுக்குக் கீழ் நடைந்த பூகம்பத்தபொல் லதபொன்றிய
சுனபொமி லபபொல் பலே அடிகள் உரமைபொன லபடரலேகள் லதபொன்றி கடரபயபொரப் பகுதிகடளயும்,
தீவுகடளயும் அழித்துவிடும். கடைலுக்கடியில் ஏற்படும் பூகம்பம் மைட்டும் தபொன் சுனபொமிடய
ஏற்படுத்தும் என்பதில்டலே. ஜபொவெபொ, சுமைத்திர தீவுகளுக்கு இடடைலயயுள்ள கரலகபொட்டைபொ
என்ற எரிமைடலே 1883 ஆம் ஆண்டில் பவெடித்ததபொலும், பங்களபொ லதசத்டதயும்
தனுஷ்லகபொடிடய தபொக்கிய பயலேபொலும் லபரடலேகள் லதபொன்றலேபொம் அல்பரட்”.
“லகட்கப் பயங்கரமைபொக இருக்கிறது அப்பபொ”
“ஆங்கிலேத்தில் டீப் இம்பக்டை (Deep Impact) என்ற ஆழமைபொன தபொக்கம் என்ற பபயரில்
பிரபலே அறிவியற் படைங்கடள தயபொரித்த ஸடீபன் ஸபில்லபரக்கின் (Stephen Spillberg)
படைத்தின் வீடிலயபொ கஸட் எனது டலேப்ரரியில் இருக்கிறது. நீ அடத அவெசியம்; லபபொட்டுப்
பபொர அப்லபபொது விண்கல் தபொக்குதலேபொல் ஏற்படும் அழிடவெப் பபொரப்பபொய்.
“நன்றி அப்பபொ. அவெசியம் பபொரக்கிலறன்”
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. அல்பரட் தந்டதலயபொடு கடதத்த பின் விண்கல் பூமிடயத் தபொக்கினபொல் என்ன
விடளவு பற்றிய ஸடீபன் ஸபில்லபரக்கின் டீப் இம்பக்ட் படைத்தின் வீடிலயபொ கஸட்டடை
எடுத்துக் பகபொண்டு தன் அடறக்குள் பசன்றபொன்.
டீப் இம்பபக்ட் படைத்டத பபொரத்து முடித்துவிட்டு பலே வித சிந்தடனகலளபொடு தன்
கட்டிலுக்கு அல்லபரட் நித்திடரக்குப் லபபொன லபபொது அவென் மைனதில் அடிக்கடி
லதபொன்றியது படைலேஸலகபொப்பில் தபொன் அவெதபொனித்த ஒரு பபரும் விண்கல்லின் லதபொற்றம்.
அக்கல் பூமிடய லநபொக்கி வெருவெதபொக அவெனது கணிப்பக்கு பட்டைது. முதலில் அது ஒரு
வெபொல்நடைசத்திரமைபொக இருக்குலமைபொ என நிடனத்த அவென,; பின் அதன் லதபொறத்டதயும்
பசல்லும் பபொடதடயயும் கணித்து நிட்சமைபொக அது பபரிய விண்கல்லேபொகத் தபொன் இருக்கும்
என்பது அவென் முடிவு. அதற்குப் தன் கற்படனயில் “அல்பபொ: என பபயர டவெத்தபொன். டீப்
இம்பபக்ட் படைத்தின் கடதப் படி முதலில் விண்கல்டலே தனது படைலேஸலகபொப்பில்
கண்டைது ஒரு வெபொண்சபொஸதிரி. நபொன் கண்டை அல்பபொ விண்கல்டலேப் பற்றி அப்பபொவிடைம்
நபொன் பசபொல்லேவில்டலேலய. பசபொல்லி யிருந்தபொல் நபொன் பபொரத்த விண்கல் பூமிடயத் தபொக்கும்
சபொத்தியக்கூறு இருக்குதபொ என்று கணித்துச் பசபொல்லியருப்பபொர. அபமைரிக்கபொவில் நிட்சயம்
நபொசபொ (NASA) விஞ்ஞபொனிகள் அந்த விண்கல்டலே அவெதபொனித்திருப்பபொரகள். கட்டைபொயம்
நபொசபொ தக்க நடைவெடிக்டக எடுக்கும். என்ற நம்பிக்டகலயபொடு அல்லபரட் தூக்கத்தில்
ஆழ்ந்தபொன். அவென் கனவில் டீப் இம்பக்ட் படைத்தில் வெந்த கபொட்சிகள் அடிக்கடி வெந்து
லபபொயிற்று. அலடையப்பபொ என்ன கற்படன திறடமைவெபொயந்த டடைரக்டைர ஸபில்லபரக்;. இடி
(ET) என்ற பவெளிக்கிரகவெபொசி பற்றிய பிரபல்யமைபொன படைத்டத உருவெபொக்கியவெர ஆயிற்லற.
அது லபபொல் அவெரது பஜரசிக் பபொரக் டையலனபொலசபொரஸ பற்றிய படைம். எவ்வெளவு
தத்ரூபமைபொன படைம்.; அப்பபொ பசபொன்ன மைபொதிரி அந்த ஜவெரபொசிகள் திடிபரன அழிந்ததற்கு
விண்கல்

தபொக்குதலேபொ கபொரணம்? நம்பமுடியவில்டலேலய. இதுலபபொன்ற கனவுகடளக்

கண்டைவெபொலர அல்லபரட் தூக்கத்தில் ஆழ்ந்தபொன்.
கபொடலே ஒன்பது மைணியபொகியும் அல்லபரட் தூக்கத்டதவிட்டு எழும்பவில்டலே.
“அல்லபரட் பகதியடலே எழும்பிப் லபபொய் டிவி நியூடசப் பபொர” என்று மைகடனத்
தட்டி எழுப்பினபொர லபரபொசிரியர ரபொஜன்.
“என்னப்பபொ அப்படி முக்கியமைபொன நியூஸ லபபொகுது”?
“லநற்று நபொங்கள் இருவெரும் லபசிய விசயத்லதபொடு சம்பந்தமுள்ள நியூஸதபொன்”
லபரபொசிரியர பதில் பசபொன்னபொர.
தன் கட்டிலுக்கு முன்னபொல் இருந்த டிடவெடய ரிலமைபொட் பகபொண்டுலரபொல் மூலேம்
இயக்கி நியூஸ சனடலே அல்லபரட் பபொரத்தபொன்.
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“200 ம விட்டைமுள்ள விண்கல் பூமிடய ஜ. எம்.டி (GMT) லநரம் இரண்டு மைணிக்கு
வெடை துருவெத்டத தபொக்கியுள்ளது. நல்லே லவெடலே தபொக்கிய பகுதியில் பனி மைடலேகடளத் தவிர
மைக்கள் குடியிருப்பக்கள் இல்டலே. இந்த தபொக்குதல் பூமியின் வெடைதுருவெத்தில் இருந்து
கிரீன்லேபொண்ட் தீவு இருக்கும் திடசயில் 200 கீ ம தூரத்தில் இடைம்பபற்றுள்ளது. விண்கல்
தபொக்குதலின் லபபொது பவெப்பசக்தியபொல் பலே பனி மைடலேகள் பபொதிக்கப்பட்டு உருகத்
பதபொட்ங்கிவிட்டைன. இதனபொல் கடைல் மைட்டைம் உயரலேபொம் என நபொசபொ கருதுகிறது. ஆகலவெ
வெடைதுருவெத்துக்கு அருலக உள்ள நபொடுகளபொன கனடைபொ, கிரீன்லேபொண்ட். ருஷ்யபொ, லநபொரலவெ
ஆகிய நபொடுகளின்; வெடைக்கு கடரலயபொரப் பகுதிகள் சுனபொமி தபொக்குதலுக்கு உற்படைலேபொம்”
எனச் பசய்தி வெபொசித்தவெர பசபொன்னபொர.
“அப்பபொ நபொன் படைலேஸலகபொப்பில் கண்டை அல்பபொ விண்கல் பூமிடய நபொன் நிடனத்த
மைபொதிரி தபொக்கிவிட்டைது. உங்களுக் நபொன் கண்டை அல்பபொடவெப் பற்றி பசபொல்லேபொதபொதற்கு
மைன்னிக்கவும். கடைவுள் பண்ணியத்தில் அது தபொக்கிய பகுதி ஆரடிக் பகுதியபொன வெடை
துருவெம்”, என்றபொன் அல்லபரட்.

(யபொவும் கற்படனலய)
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கடத 3 - விலநபொதன்

லேஷ்மி அபமைரிக்கபொவில் கலிலபபொரனியபொவில் உள்ள பல்கடலேக் கழகம் ஒன்றின்
பபபௌதிக வியல் துடறயின் விண்பவெளி ஆரபொய்ச்சிப் பகுதியில், கணனித்துடறயில் ,
பகபொம்பியூட்டைர பபரபொகிரபொமைரபொக லவெடலே பசய்து பகபொண்டிருந்தபொள். லேஷ்மியின்
பபற்லறபொரகள் தமிழ்நபொட்டடைச் லசரந்த பழடமையில் ஊறிய ஐயர சபொதிடயச் லசரந்தவெரகள்.
அவெரகள் குடும்பத்தில் அவெள் தனிக் குழந்டத.. எவெலனபொ ஒரு சபொஸதிரி லேஷ்மி;
பிறந்தவுடைன் அவெளின் ஜபொதகத்டதப் பபொரத்துவிட்டு இவெள் திருமைணத்துக்குப் பின் பபரும்
பணக்கபொரி ஆவெபொள் எனக் கணித்துச் பசபொன்னபொh ன் என்பதற்கபொக லேஷ்மி என்ற பபயடர
அவெளுக்கு டவெத்தபொரகள். அவெள் பிறந்த கபொலேலமைபொ என்னலவெபொ, லேஷ்மியின் தகப்பனபொர
வெக்கீல் சதபொசிவெம் ஐயர என்றுமில்லேபொத வெபொறு பலே லகஸகளில் பஜயிககத் பதபொடைங்கினபொர.
பிரபலே கிரிமினல் லலேபொயர என்ற பபயடரப் பபற்றபொர. பணமும் பகழும் அவெடரத்லதடி
வெந்தது.
தமிழ் நபொட்டில் பபரிய வெசதியுள்ள குடும்பத்தில் பிறந்த பிள்டளகள் அபமைரிக்கபொ
லபபொய் படிப்பது லபபொல் தனது மைகளும் அங்குபசன்று படித்து கணனித் துடறயில் டைபொக்டைர
பட்டைம் பபறலவெண்டும்; என ஐயர ஆடசப்படைபொர. அதற்கு வெசதியும் அவெரிடைம் இருந்தது.
அபமைரிக்கபொவுக்கு லமைற்படிப்பக்கு லபபொகமுன் இந்தியபொவில் பலே வெருடைங்கள் படிக்கும்
லபபொது அக்கிரகபொரச் சூழ்நிடலேயில் வெபொழ்ந்தபொலும் அவெளுக்கு சபொஸதிரம், சம்பிரதபொயம்,
இந்து மைதக் கிரிடககள் எதிலும் நம்பிக்டகயில்டலே. அவெள் லவெடலே பசய்த அலத
பபபொளதிகத் துடறயில் வெபொன்இயற்பியலேரபொன பஜயடன கபொதலித்து திருமைணம் பசய்து
பகபொண்டைபொள்.
பஜயனின் பபற்லறபொரகள் லேஷ்மியின் பபற்லறபொரகடளப் லபபொல் பழடமையில்
ஊறியவெரகள். தீவிரப் லபபொக்குள்ள கத்லதபொலிக்கரகள். தவெறபொது சரச்சுக்குப் லபபொய்
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வெருபவெரகள். ஆனபொல் பஜயன் ஒரு முற்லபபொக்கு வெபொதி. அவெனுக்கு எம்மைதமும் சம்மைதலமை.
ஞபொயிற்றுக் கிழடமையில் அவென் லதவெபொலேயத்துக்குப் லபபொவெது கிடடையபொது. பபொதிரியபொர
தன்டன வெந்து சந்திக்கும் படி பலே தடைடவெ பசய்தி அனுப்பியும் அவென் அடத கணக்கில்
எடுத்ததில்டலே.

அவெனுக்கு

விண்பவெளி

ஆரபொய்ச்சி தபொன்

முக்கியம்.

பஜயனின்

சிந்தடனகள் முழுவுதும் பவெளி உலேகம்பற்றித் தபொன். “அஸடிலரபொ பிசிக்ஸ” எனப்படும்
வெபொனஇயற்பியலில்

கலேபொநிதி

பட்டைம்

பபற்று,

வெபொனில்

லவெறு

உயிரினங்கள்

வெபொழ்கின்றனவெபொ என்படதக் கண்டு பிடித்து, அவெரகள் பமைபொழிடயக் கற்று, அவெரகளுடைன்
பதபொடைரப பகபொள்வெது தபொன் அவெனது முழு கவெனமும். அவெரகள் பூமியில் வெபொழ்பவெரகடள
விடை எவ்விதத்தில் முன்லனறியவெரகள், அவெரகளின் பமைபொழி, கலேபொச்சபொரம், வெபொழ்க்டக
எப்படியபொனது

என்படத

அறியும்

விலனபொதமைபொன

ஆரபொய்ச்சியில்

தபொன்

அவென்

ஈடுபட்டிருந்தபொன். பலேருக்கு அவென் பசய்வெது டபத்தியக்கபொரத் தனமைபொகப்பட்டைது.
அவெனின் பதுடமையபொன ஆரபொய்ச்சிக்கு கணனித்துடறயில் பட்டைம் பபற்ற லேஷ்மி
லபருதவியபொக இருந்தபொள். பல்கடலேக் கழகத்தின் ஆரபொய்ச்சி சபொடலேயிலிருந்து விடலே
உயரந்த உபகரணஙகடளப் பபொவித்து, விண் பவெளியிலிருந்து லசகரித்த ஏரபொளமைபொன மின்
சமிக்டஜகடளப் பகுத்தபொய்ந்து அதடன பமைபொழி பபயரக்கும் ஒரு அல்பலேபொகரிதம்
எனப்படும் கணிவியல் பசய்முடறப்பபொட்டடைக் கண்டுபிடிப்பதில் அவெள் தன் முழு
திறடமைடயயும்

சக்திடயயும்

பபொவித்தபொள்.

அந்த

சமிக்டஜகளின்

இரகிசியத்டத

உடடைத்துவிட்டைபொல் அதுலவெ உலேகில் யபொரபொலும் சபொதிக்க முடியபொத ஒரு பவெற்றி!
பஜயனும் லேஷ்மியும் பல்கடலேக்கழக படிப்பின் லபபொது சந்தித்து, பவெகு விடரவில்
“பஜயலேஷ்மி” எனப் பலேரபொல் கிண்டைலேபொக அடழக்கும் அளவுக்கு ஒன்றிடணந்தனர.
இருவெரும் விஞ்ஞபொனத்திற்கு அடிடமையபொகி ஆரபொச்சிலய கதிபயனக் கிடைந்தனர. கியூரி
தம்பதிகள் லபபொல் பஜயலேஷ்மி தம்பதிகளும் தங்களின் விஞ்ஞபொன கண்டுபிடிப்;பபொல்
சரித்திரம் படடைத்து விடுவெபொரகலளபொ என மைபொணவெரகள் கருத்து பதரிவிக்கும் அளவுக்கு
இரு விஞ்ஞபொனிகளினதும் வெபொழ்க்டக அடமைந்திருந்தது.
பபற்லறபொரகளின் சம்மைதமின்றி இருவெரும் பரஜஸடைர திருமைணம் தீடிபரன பசய்து
பகபொண்டைனர. அவெரகளுக்குத் பதரியும் தம் பபற்லறபொரின் தீவிர மைதப் லபபொக்கு தங்கடள
ஒன்று லசர விடைபொபதன்று. அதனபொல் அவெரகள் பபற்லறபொரகளின் பவெறுப்பக்கு ஆளபொகி
தனிக் குடித்தனம் லபபொக கபொரணமைபொயிருந்தது. அடத அவெரகள் இருவெரும் விரும்பினபொரகள்.
இரண்டு அடறகள் உள்ள அப்பபொரட்பமைண்டடை வெபொடைடகக்கு எடுத்து அவெரகள் ஒரு
அடறடய

படுக்டக

அடறயபொகவும்

மைற்றடத

தங்களது

ஆரபொய்ச்சிக்

கூடைமும்

நூலேகமைபொகவும் பபொவித்தனர. அவெரகள் இருவெரினதும் உடழப்பின் பபரும் பகுதி
விஞ்ஞபொன நூல்களுக்கும் உபகரணங்களுக்குலமை பசலேவு பசய்யப்பட்டைது. உணவின்மதும்
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நல்லே ஆடடைகள் லமைலும் அவெரகள் அவ்வெளவுக்கு அக்கடற கபொட்டைவில்டலே. பஜயன்
தடலேமையிடரயும் ஹிப்பிடயப் லபபொல் வெளரத்து. தபொடியும் டவெத்திருந்தபொன். சவெரம்
பசய்வெதற்லகபொ அல்லேது முடி பவெட்டுவெதில் பசலேவு பசய்யும் லநரத்டத தனது ஆரபொச்சியில்
பசலேவு பசய்யலேபொம் என்பது தபொன் அவென் பகபொள்டக. அவெடனப் லபபொன்று லேஷ்மிக்கு
மைற்டறய பபண்கடளப் லபபொல் அலேங்கபொரம் பசய்வெதிலும், உடடைகளிலும், நடககளிலும்
அதிக ஆடசயிருக்கவில்டலே.
விண்பவெளியில் இருந்து கிடடைக்கும் தகவெல்கடள ஆரபொயும் பபரபொகிரபொம் ஒன்டற
எழுதுவெதற்கு பகபொம்பியூட்டைர முன் இருந்துவிட்டைபொல் அவெளுக்கு லநரம் லபபொவெது
பதரியபொது. பகபொம்பியூட்டைருடைன் தன்டனயறியபொமைலலே அடிக்கடி லபசிக் பகபொள்வெபொள்.
பஜயனும் அவெளும் லகபொப்பிடயக் குடித்தவெபொலற சபொப்பிடைபொமைல் லவெடலேயில் முழு
கவெனத்டதயும் பசலுத்தியவெபொறு எவ்வெளவு லநரமும் இருக்கக் கூடியவெரகள். ஆரபொச்சி
நடைக்கும் அடறக்குள் லபபொனபொல் சுவெரில் உள்ள பவெள்டள நிறப்பலேடகயில் எவெருக்கும்
விளங்கபொத கணிதச் சமைன்பபொடுகடளயும் அல்பபொ, பீட்டைபொ, கபொமைபொ, தீட்டைபொ லபபொன்ற கிலரக்க
எழுத்துக்கடளயும்

தபொன்

கபொணலேபொம்.

அதன்

அரத்தங்களும்

அதற்கு

பி;ன்னபொல்

படதந்துள்ள இரகசியங்களும் அவெரகளுக்கு மைட்டுலமை பரியும். அவெரகளின் ஆரபொய்ச்சி
சம்பந்தப்பட்டை லபப்பரகள் கிறுக்கல்களுடைன் நிலேத்தில் பரவிக் கிடைக்கும்.
திருமைணமைபொகி ஆறு மைபொதத்துக்குள் லேஷ்மி கருவுற்றது அவெரகள் எதிரபபொரபொத
ஒன்பறன்லற பசபொல்லேலேபொம். “ஆரபொய்ச்சியில் இருந்து உங்கள் இருவெருக்கும் அவெசியம்
ஓய்வு லதடவெ” எனப் பபபௌதிக லபரபொசிரியர லடைவிட்டின் அன்பக்கட்டைடளயின் லபரில்
ஒரு கிழடமை லதனிலேவுக்கு லபபொய் வெந்ததின் விடளலவெ அது. லபரபொசிரியர லடைவிட்
இருவெருக்கும் தந்டதடயப் லபபொன்றவெர. அவெரகள் லமைலே அளவெற்ற அன்ப டவெத்திருந்தபொர.
திருமைணமைபொகி மைடனவிடய இழந்த அவெருக்கு பிள்டளகள் இல்லேபொத குடறடய
பஜயனும், லேக்ஷ்மியும் தீரத்து டவெத்தபொரகள். பஜயலேக்ஷ்மி தம்பதிகளுக்கு தங்களுக்கு
குழந்டத கிடடைக்கப் லபபொவெது என்படதப்பற்றி சந்லதபொஷப்படை லநரம் இருக்கவில்டலே.
அவெரகளின் பபற்லறபொரகளுக்கு கூடை தங்களுக்கு லபரலனபொ லபத்திலயபொ கிடடைக்கப்
லபபொகிறது என்ற பசய்தி பதரியபொது.
ஸகபொன் பசய்து பபொரத்தலபபொது தங்களுக்கு பிறக்கப்;லபபொவெது ஆண் குழந்டத என
டைபொக்டைர பசபொல்லித்தபொன் அவெரகளுக்கு பதரியவெந்தது. தங்களுக்குப் பிறக்கப்; லபபொகும்
குழந்டதக்கு

“விலநபொதன்”;

என்ற

பபயர

டவெக்க

பஜயலேஷ்மி

தம்பதிகள்

தீரமைபொனித்தபொரகள். தபொங்கள் பசய்யும் விலனபொதமைபொன ஆரபொய்ச்சிக்கு அந்தப் பபயர
பபபொருத்தமைபொயிருக்கும் என்று அவெரகள் நிடனத்தலத அப்பபயர அவெரகள் எண்ணத்தில்
உருவெபொகக் கபொரணமைபொகும்.
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கருவில் ஜந்து மைபொதக் குழந்டதயபொக இருக்கும் லபபொலத விலனபொதன் தபொய்க்கு
அடிக்கடி பதபொல்டலே பகபொடுத்துக்பகபொண்டிருந்தபொன். கருப்டபயில் அவெனது அடசவுகள்
சபொதபொரணக் குழந்டதடய விடை அதிகமைபொக இருந்தது. லேஷ்மி பபரபொக்கிரபொம் எழுதும் லபபொது
ஏதபொவெது தவெறுகள் விட்டைபொல் அவெள் வெயிற்றில் விலனபொதன் சிறு உடத பகபொடுப்படத
அவெளபொல் பலே தடைடவெ உணர முடிந்தது. “ஏய் அம்மைபொ. நீ பிடழ விட்டுவிட்டைபொய். அடதத்
திருத்து” என்பது லபபொல் அவென் பசயல் இருந்தது. சிலே சமையம் பபரபொக்கிரபொம் சரியபொன
முடறயில் பிடழகள் இன்றி அவெள் எழுதும் லபபொது அவெனின் அடசவில் அடமைதி
இருக்கும். அவெளுக்கு குழந்டதயின் லபபொக்கு ஆச்சரியத்டதக் பகபொடுத்தது. பஜயனுக்கு
அடதப் பற்றி பசபொன்னபொல் நீ பமைபொனிட்டைருக்கு முன் அதிக லநரம் இருக்கிறபொய், அதில்
இருந்து வெரும் கதிர வீச்சு குழந்டதடய பபொதிக்கிறதபொக்கும் என விஞ்ஞபொன ரீதியபொக பதில்
அளிப்பபொன். ஓரு நபொள் அவெள் வெழடமை லபபொல் கம்பீயூட்டைரில்; பபரபொகிரபொம் ஒன்டற
எழுதும் லபபொது பகபொம்பியூட்டைருடைன் லபசிக் பகபொண்டிருக்கும் லபபொது. தனக்குள் யபொலரபொ
கடதப்பது லபபொன்ற ஒரு பிரடமை அவெளுக்கு ஏற்பட்டைது. தபொன் லபசுவெடத விட்டு அடத
உற்றுக் லகட்டைபொள். அது அவெளுக்கு உண்டமைபயனப் பட்டைது. பஜயடனக் கூப்பிட்டு
தனது வெயிற்றில் குழந்டத இருக்கும் பகுதியில் கபொடத டவெத்து லகட்கும் படி பசபொன்னபொள்
அவெளின் லவெண்டுலகபொளுக்கு இணங்கி அவென் தன் கபொடத அவெள் வெயிற்றில் டவெத்து
லகட்டை லபபொது அவெனபொல் நம்பமுடியவில்டலே. யபொலரபொ முணு முணப்பது லபபொலிருந்தது.
ஆனபொல்

அடதப்

விரும்பவில்டலே.

பற்றி
“

லேக்ஷ்மிக்கு

என்ன

சத்தம்

பசபொல்லி

அவெடளப்

லகட்கிறதபொ?”

பயப்படுத்த

என்று

அவெள்

அவென்

லகட்டைபொள்.

“அபதபொன்றுமில்டலே. எல்லேபொம் உன் பிரடமை” என்று மைழுப்பிவிட்டுப் லபபொய்விட்டைபொன்
ஜயன்.
விலனபொதன் பிறந்தலபபொது அவெனின் லதபொற்றம் விலனபொதமைபொயிருந்தது. டைபொக்டைரகள்
கூடை ஆச்சரியப்பட்டைனர. குழந்டதயின் விழிகள் பபரிதபொகவும், பநற்றி அகலேமைபொகவும்.,
கபொதுகள் கூரடமையபொகவும், தடலேயில் மையிர குடறவெபொகவும் இருந்தது. டககளும் கபொல்களும்
குட்டடையபொக

இருந்தன.

குழந்டதயின்

முகத்தில்

பிறந்த

குழந்டதக்லகற்ற

லதபொற்றமிருக்கவில்டலே. பிறந்து சிலே மைணி லநரம் குழந்டத அழலவெ இல்டலே.
முதிரச்சியபொன லதபொற்றம் பதரிந்தது. டவெத்தியரகள் குழந்டதடய பரிலசபொதித்து விட்டு லதக
நலேத்தில்

ஒரு

வித

குடறவுமில்டலே

ஆனபொல்

மூடள

மைபொத்திரம்

பவெகுவெபொக

வெளபொச்சியடடைந்து இருப்பது ஆச்சரியத்டத தருகிறது என்றபொரகள். பிறந்து இரண்டைபொம்
நபொள் குழந்டதடய டைபொக்டைர பரிலசபொதித்துக் பகபொண்டிருக்கும் லபபொது அவெரின் ஸபடைதஸ
லகபொப்டப தன் ஒரு டகயபொல் பற்றியபடி அவெடரப்பபொரத்து குழந்டத சிரித்தது.. அவெருக்கு
குழந்டதயின் பசயடலே நம்பமுடியவில்டலே. அது அதிசயமைபொக இருந்தது. பலே டைபொக்டைரகள்
லசரந்து கலேந்தபொலலேபொசித்து குழந்டதயின் மூடளடய ஸகபொன் பசய்து பபொரத்தனர.
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மூடளயில் வெயதிலும் பபொரக்க கூடிய வெளரச்சி இருப்படதக்கண்டு கபொரணம் பதரியபொது
திடகத்தனர. மைற்றும்படி குழந்டதக்கு ஒரு வித குடறயுமில்டலே. கண்பபொரடவெயிலும் ,
கபொது லகட்பதிலும் அங்க அடசவிலும் ஒரு விதமைபொன குடறயுமிருக்கவில்டலே. குழந்டத
அழுவெது மிகக் குடறவெபொகலவெ இருந்தது. குழந்டதயில் ஏதபொவெது குடறயிருக்கிறலதபொ
என்று பஜயனும் லேஷ்மியும் கவெடலேப்பட்டைனர. எல்லேபொ படைஸடுகளும் பசய்து
ரp ப்லபபொரட் வெந்துவிட்டைது. குழந்டதயில் ஒரு வித குடறயுமில்டலே. இருதயத் துடிப்பம்
நன்றபொகலவெ உள்ளது ஒன்றுக்கும் பயப்படைத் லதடவெயில்டலே என டவெத்தியரகள்
பஜயனுக்கும் லேக்ஷ்மிக்கும் ஆறுதல் பசபொன்னபொரகள்.
விலநபொதன் ஆறு மைபொதத்திலலேலய நடைக்கத் பதபொடைங்கியது பபயருக்கு ஏற்ப
அவெரகளுக்கு குழந்டதயின் நடைவெடிக்டக விலனபொதமைபொக இருந்தது. அவென் லபசுவெது
அவெரகளுக்கு விளங்குவெது கஷ்டைமைபொயிருந்தது. தங்களுக்கு குழந்டத எடதலயபொ பசபொல்லே
விரும்பகிறபொன் என்பதும் மைட்டும் அவெரகளுக்குப் பரிந்தது. பவெற்றுப் லபப்பரில்
ஆறுமைபொதக் குழந்டதயபொக இருக்கும் லபபொலத அவெரகளுக்குப் பரியபொத விதத்தில் கிறுக்கி
சிலே உருவெங்கடள வெடரந் திருந்தபொன். அவென் எழுதும் லபபொது விசித்திரமைபொக இருந்தது.
விஞ்ஞபொன பத்தகங்ஙகடள அவென் டகயல் பகபொடுத்தபொல் அது லபபொதும் அவெனுக்கு.
அடமைதியபொகிவிடுலேபொன். பக்கங்கடள ஏலதபொ வெபொசிப்பது லபபொலே பரட்டிப்பபொரப்பபொன். இரு
டககடளயும் ஒலர லநரம் பபொவித்தபொன். அழுவெடத நிறுத்திவிட்டைபொன்.
தங்களுக்கு ஏலதபொ ஒரு அபூரவெக் குழந்டததபொன் பிறந்திருக்கிறது என அவெரகள்
லயபொசித்தபொரகள். லேஷ்மி பகபொம்பியூட்டைருக்கு முன் இருந்து லவெடலே பசய்யம் லபபொது
தபொனும். அவெள் மைடியில் ஏறி இருக்க லவெண்டும் என அடைம் பிடிப்பபொன். பமைபொனிட்டைடர
கண்பவெட்டைபொமைல் பபொரத்தபடி இருப்பபொன். அடிக்கடி அடதப் பபொரத்து சிரித்து, ஒரு விரலேபொல்
பமைபொனிட்டைடரக் கபொட்டி எடதலயபொ தபொக்குச் பசபொல்லுவெபொன். ஆனபொல் லேக்மிக்கு அவென்
என்ன பசபொல்லுகிறபொன் என்பது பரிவெதில்டலே. பஜயனுக்கும் குழந்டத பரியபொத
பதிரபொயிருந்தது. லபரபொசிரியர லடைவிட்டடைக் கண்டைதும்; அவென் தபொவிப் லபபொவெபொன். அவெர
விலநபொதன் டகயில் சபொக்கிலலேட்டடைக் பகபொடுத்தபொல் அடத அவெருக்கு ஊட்டி டகதட்டிச்
சிரிப்பபொன்.
“உங்களுக்கு கடைவுள் தந்த குழந்டத விலனபொதன். இந்த சிறுவெயதிலலேலய இவென்
மூடள அபபொரமைபொக லவெடலே பசய்கிறது. வெருங்கபொலேத்தில் ஐயின்ஸடடைடனப் லபபொல்
பிரபல்யமைபொன விஞ்ஞபொனியபொக வெந்தபொலும் வெருவெபொன்” என்பபொர.
ஆரபொய்சியில் கிடடைத்த சமிக்டஜகடள பகுப்பபொய்ந்து, மைடறந்து கிடைக்கும்
இரகசியத்டத அறிய லேக்ஷ்மி எழுதிய பபரபொகிரபொமில் எலதபொ ஒரு பிடழயிருந்தது. அந்தத்
தவெடற அவெளபொல் கண்டுபிடிக்க முடியவில்டலே. லயபொசித்து லயபொசித்து கடளத்துப்
25

லபபொய்விட்டைபொள். ஜயந்தடன குழந்டதடயக் கவெனிக்கும் படி கூறிவிட்டு சற்று லநரம்
தூங்கப் லபபொனபொள். அன்டறய இரவு உணடவெ ஜயந்தன் சடமையல் அடறயில் தயபொர பசய்து
பகபொண்டிருந்தபொன். குழந்டத ஹபொலில் விடளயபொடிக்பகபொண்டிருந்தது. சிறது லநரத்துக்குப்
பின் விடளயபொட்டடை நிறுத்திவிட்டு பகபொம்பியூட்டைடரக்கபொட்டி தகப்பனுக்கு பரியபொத
பபொடஷயில் எடதலயபொ பசபொல்லிற்று. சடமையலில் கவெனம் பசலுத்திக் பகபொண்டிருந்த
ஜயந்தனுக்கு குழந்டத பசபொன்னது லகட்கவில்டலே. அவென் பதபொடைரந்து சடமையல் பசய்து
பகபொண்டிருந்தபொன். விலநபொதன் நடைந்து பசன்று பகபொம்பியூட்டைருக்கு முன் இருந்த
கதிடரயிலே ஏறி அமைரந்து எதுவித பதட்டைமுமின்றி பகபொம்பியூட்டைடர இயங்கடவெத்தபொன்.
லேஷ்மி அடர குடறயபொக விட்டை பபரபொகிரபொடமை எடுத்து அதில் மைபொற்றஙகடளச் பசய்யத்
பதபொடைங்கினபொன். அவென் “கீ லபபொரடடை” பபொவித்தவிதம் ஏலதபொ முன்ப அதில் பலே
வெருடைங்கள் லதரச்சி பபற்றவென் மைபொதிரி இருந்தது.
ஜயந்தன் சடமையல் முடிந்து ஹபொலுக்கு வெந்த லபபொது அவென் கண்டை கபொட்சிடயப் பபொh
த்து அவெனுக்கு லகபொபம் மூக்டகப் பபபொத்துக் பகபொண்டு வெந்தது.
“லடைய் விலநபொதபொ. பகபொம்பியூட்டைரிடலே என்ன பசய்கிறபொய் ? அம்மைபொ கஷ்டைப் பட்டு
எழுதிய பரபொகிரபொலமைபொடடை விடளயபொடுகிறபொயபொ? என்று உரத்த குரலில் சத்தம் லபபொட்டு
குழந்டதடய அடிக்க பநருங்கினபொh ன்.
குழந்டத பமைபொனிட்டிரிலே உள்ள பசய்திடயக் தன் விரலேபொல் சுட்டிக்கபொட்டி
டககடதட்டி சிரித்தது. அடத பபொரத்து ஜயந்தன் அசந்து லபபொனபொh ன்.
“லேஷ்மி

லேஷ்மி.

இங்டக

பகதியிடலே

ஓடி

வெபொ.

இங்டக

வெந்து

உன்

பகபொம்பியூட்டைடரப் பபொர. உன் பபரபொகிரபொம் சரியபொக லவெடலே பசய்கிறது. நபொங்கள்
வின்பவெளி இரகசியத்டத கண்டுபிடித்துவிட்லடைபொம் “ என்று சந்லதபொஷத்தில் சத்தம்
லபபொட்டைபொன்.
ஜயந்தனின் குரல் லகட்டு லேஷ்மி படுக்டகயடறயிலிருந்து பதறிக் அடித்துக்
பகபொண்டு ஹபொலுக்குள் வெந்தபொள். விலநபொதன் தன் பபொடஷயில் தபொயுக்கு தபொன் பசய்தடத
கபொட்டி டகதட்டி சிரித்தபொன். எலதபொ அவென் தனது பபொடஷயில் பசபொன்னது அவெரகளுக்கு
பரியவில்டலே.
லேஷ்மியின் கண்கலேபொல் பமைபொனிட்டைரில் உள்ள பசய்திடய நம்ப முடியவில்டலே.
பலே மைபொத கபொலேமைபொக சரியபொன விடடைடயத் தர முடியபொது தவித்த தனது பலரபொகிரபொம்
இப்லபபொது சமிக்டகடள பகுப்பபொய்ந்து வின்பவெளியில் இருந்து வெந்த பசய்திடய
எம்பமைபொழியில் பமைபொழிபபயரத்து தந்துவிட்டைது. என்னபொல் பசய்யமுடியபொதடத இந்த
குழநடத பசய்து விட்டைலத என்று ஆச்சரியப்பட்டைபொள்.”
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“ உங்கள் ஆரபொச்சிக்கு உதவெ ஒருவெடன உலேகுக்கு அனுப்பியுள்லளபொம்;. பகபொஞ்சம்
பபபொறுங்கள். இன்னும் சிலே மைபொதங்களில் அவென் உதவியுடைன் எம்முடைன் நீங்கள் பதபொடைரப
பகபொள்ளலேபொம்” என்றது பசய்தி.
அப்லபபொ விலநபொதன் அவெரகள் அனுப்பிய உதவியபொளனபொ?. அதனபொல் தபொனபொ இவென்
ஒரு விசித்திரமைபொன குழந்டதயபொக இயங்குகிறபொன?. பஜயந்தனும் லேஷ்மியும் ஒலர விதமைபொக
சிந்தித்தனர.
இருவெரும் விலனபொதடன அப்படிலய தூக்கி வெபொரி அடணத்து முத்தமிட்டைபொரகள்.
விலநபொதனின் விலனபொதமைபொன பன்சிரிப்பில் அவெபொகள் கட்டுண்டைனர.
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கடத 4 - டவெரஸ (Virus)

மைபொரக்கண்டைனும் (மைபொரக்), பஜயலதவியுமை (லதவி); ஆகிய இருவெரும்
பகபொம்பியூட்டைர சயன்ஸ துடறயில் பட்டைம் பபற்றவெரகள். படிக்கும் லபபொது
இருவெருக்குமிடடைலய பலேத்த லபபொட்டி. அதுலவெ அவெரகளுக்கிடடைலய, கபொதலுக்கு
வித்திட்டு, திருமைணத்தில் முடிந்தது. டவெத்திய துடற நிறுவெனம் ஒன்றில்
இரத்தபரிலசபொதடன பசய்யும் பகுதியில் மைபொரக் பலரபொகிறபொமைரபொக லவெடலே
பசய்யத்பதபொடைங்கினபொன். லதவி, பல்கடலேகழகம் ஒன்றில் பலேக்சரரபொக லவெடலே பசய்தபொள்.
திருமைணமைபொகி இரு வெருடைத்தில் தம்பதிகளுக்கு இந்திரன் என்ற இந்திரஜத் பிறந்தபொன்
இந்திரன் பத்துவெயதபொக இருக்கும்லபபொலத பலரபொகிறபொம் எழுதுவெதில் ஆரவெம்
கபொட்டினபொனன். அதற்கு முக்கிய கபொரணம் அவெனது பபற்லறபொரகள். பபற்றபறபொரகள்
பலரபொகிறபொம் எழுதுவெடதக் கண்பவெட்டைபொமைல் இந்திரன் பபொரத்துக் பகபொண்டிருப்பபொன்.
அவெனுடடைய நச்சரிப தபொஙகபொலேம் அவெனக்கு பலரபொகிறபொம் எழுதும் பமைபொழிகடள
பசபொல்லிக பகபொடுத்தபொரகள். பலே லகள்விகடள லகட்டு தன் சந்லதகதடத நிவெரத்தி
பசய்வெபொன். விi வில் பமைபொழிகடள அவென் கற்றடத அவெரகளபொல் நம்பமுடியவிலேடலே.
தங்கடளப்லபபொலே கணனித் துடறயில் இந்திரன் படித்து பிரபலேயமைபொக லவெண்டும் என்பது
அவெனது பபற்றபறபொரின் ஆடச. அவெரகளின் விருப்பத்தினபடி இந்திரன் பகபொம்பியூட்டைர
சயன்ஸ துடறயில்; படித்து, முதலேபொம் வெகுப்பில் பட்டைம் பபற்றபொன்..
தன்லனபொடு ஒன்றபொகப் படித்த நணபரகளபொன நந்தனும், லதவெனும் அதிக
சம்பளத்தில் பலே சலுடககலளபொடு அபமைரிக்கபொவில் உள்ள பிரபல்யமைபொன கணனி
நிறுவெனம் ஒன்றில் பவெடலே கிடடைத்து இருவெருடைங்களுக்கு முன் பசன்றது இந்திரனின்
வெபொழக்;டகயில் தனிடமைடயக் பகபொடுத்தது. தபொனும்; அபமைரிக்கபொ லபபொய் லவெடலே பசய்து
பிரபல்யமைபொக

லவெண்டும்

என்ற

ஆடச

28

அவென்

மைனதில்

படிப்படியபொக

வெளரத்பதபொடைங்கியது. தங்களின் ஒலர மைகன் தங்கடள பிரிந்து, பிறந்த நபொட்டடை விட்டு
அபமைரிக்கபொ லபபொக நிடனப்பது மைபொரக்கிற்கும், லதவிக்கும் விருப்பமில்டலே.
“இந்திரபொ நீ கல்வி பயின்றது நீ பிறந்த நபொட்டில். அடத மைறக்கபொலத. உன்
திறடமைடய; கபொலேம் பசன்ற விஞ்ஞபொனி அப்துல் கலேபொடமைப் லபபொல் நபொட்டுக்கு உபலயபொகி.
” என்று அடிக்கடி மைபொரக் மைகனுக்கு பசபொல்லுவெபொர.
இந்திரனுக்கு தபொன் எடதயும் பதுடமையபொகச் பசய்யலவெண்டும், எவெரகளபொலும்
தீரத்து டவெக்க முடியபொத பிரச்சடளக்கு திரவு கபொண லவெண்டும், அதன் மூலேம் பலேரின்
கவெனத்டத பபறலவெண்டும் என்ற எண்ணம் பகபொண்டைவென். அவென் ஒரு நிதி முதலீடைடு
பசய்யும் நிறுவெனம் ஒன்றில் கணனி பகுதியில் லவெடலே கிடடைத்து லபபொன லபபொது, அந்த
நிறுவெனம் வெளருவெதற்கு பது பது ப்லரபொக்ரபொம்கள் அவெசியம் என்படத அறிந்தபொன்.
முதலீடு பசய்த வெபொடிக்டகயபொளரகள் தமைது பங்கு விபரதடதயும், பங்கு விடலேயில்
ஏற்படும் மைபொற்றங்கடளயும் ஆன்டலேன்னிலே தகவெல் தளத்தில் பபொரத்து, லதரந்பதடுந்த
நிறுவெனங்களின பங்குகளில் முதலீடு பசய்ய வீp ரும்பவெபொரகள் என்படத அவென்
அறிந்தபொன். பலேர அதனபொல் பணக்கபொரரகளபொனபொரகள்.
இந்தரனின் லவெடலேத்திறடமைடய அறிந்த அவெனது மைலனஜர சுலரஷ் பலே
வெருடைஙகளபொக அந்த நிறுவெனத்தில் லவெடலே பசய்பவெர. நிறுவெனத்தில் முதலீடு பசய்த
வெபொடிக்டகயபொளரகளின் பங்குகள் பற்றிய தகவெல்களுக்கு, தகவெற் தளத்தில் லபபொதிய
பபொதுகபொப்ப இல்டலே என இந்திரன் பலே தடைடவெ சுலரசுக்கு எடுத்துச் பசபொன்னபொன்.
அதற்கபொன பபரபொகிரபொடமை உருவெபொக்குவெது அவெசியம் என்று அவென் பசபொல்லியும் அதிக
பசலேவெபொகும் என்பதபொலும் அந்த பலரபொகிரபொடமை உருவெபொக்க பகபொம்பியூட்டைர பசக்கியூரிட்டி
துடறயில் அனுபவெம் வெபொயந்த ஒருவெர லதடவெ என்று மைலனஜர பசபொன்ன பதில் இந்திரடன
திருப்தி படுத்தவில்டலே.
வெபொடிக்டகயபொளரகளின் முதலீட்டு தகவெல்களின் பபொதுகபொப்ப பற்றிய தனது
அக்கடறடய தனது பபற்லறபொரிடைம் கலேந்து பபசினபொன். ஆதற்கு அவெரகள் “இந்திரபொ உனது
அக்கடறடய எழுத்து மூலேம் உன மைலனஜருக்கு அறிவித்துவிடு. ஆடதபற்றி அவெர முடிவு
எடுக்கட்டுமை. உனக்கு உன் திறடமைடயக் பவெளிக்கபொட்டை நிட்சயம் சந்தரப்பம் வெரும்.”
என்றபொரகள்.
ஒரு நபொள் நிறுவெனத்தின் துடணத்தடலேவெர உடைனடியபொக தன்டன வெந்து இந்திரடன
சந்திக்கும் படி பசபொன்னபொர என்றபொர மைலனஜர சுலரஷ்.
இந்திரனும் மைலனஜரும்; துடணத்தடலேவெடரப் லபபொய் சந்தித்த லபபொது அவெர
பசபொன்னடத லகட்டு இருவெரும் அதிரச்சி அடடைந்தனர.
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“ தடலேவெருக்குமை,; எனக்கும் கவெடலேடயக் பகபொடுக்கும் சிலே முடறப்பபொடுகள்
எமைது நிறுவெனத்தின்

வெபொடிக்டகயபொளரகளிடைம் இருந்து வெந்திருக்கிறது. தங்களது

முதலீட்டு தகவெலேகடள யபொலரபொ ஒருவெர களவெபொடுகிறபொர லபபொல் பதரிகிறது. அலதபொடு முன்ப
மைபொதிரி சரியபொன தகவெல்கடள ஒன் டலேனிலே பபறமுடியபொமைல் இருக்கிறது என்பது தபொன்
அவெரகளின் முடறப்பபொடு. நபொனும் உடைலன ஒன்டலேனிலே எனது பங்குகளின விபரத்டத
லதடியலபபொது பிடழயபொன தகவெல் கிடடைத்தது. நபொன் நிடனக்கிலறன் யபொபரபொ ஒருவெர
எங்கள் பகபொம்பியுட்டைரின பபொதுகபொப்டப மறி டவெரடச பகுத்தியிருக்கிறபொரகள். இதற்கு
எதபொவெது உடைனடியபொக பசய்தபொக லவெண்டும். இல்டலேலயல் எங்கள் நிறுவெனம் பவெகுவெபொக
பபொதிப்படடையும்” கவெடலேபயபொடு துடணத்தடலேவெர பசபொன்னபொர. சுலரஷ், தடணத்தடலேவெர
பசபொன்னடதக் லகட்டைவுடைன் இந்திரடனப் பபொரத்தபொர.
“லசர நபொன் இது எப்லபபொதபொவெது ஒரு நபொள் நடைக்கும் என எதிரபபொரத்தனபொன். தகவெற்
தளத்தில் உள்ள வெபொடிக்டகயபொளரகளின் தகவெல்கடள

பபொதுகபொப்பதற்க லவெண்டிய

பலரபொகிறபொடமை நபொன் லநற்று எழுதிமுடித்துவிட்லடைன். அடத படைஸட் பசய்த பபொரத்தபொல்
தகவெந் தளத்துக்குள் பகுந்த டவெரடஸ அழித்துவிடைலேபொம். தகவெற் தளத்தில் உள்ள
வெபொடிக்டகயபொயளரகளின் தகவெலேகளுக்கு எது வித பபொதிப்பம்; ஏற்படைபொது” என்றபொன்
இந்திரன்.
“அப்படியபொ? உடைனடியபொக லநரம் தபொழ்த்தபொது நீர எழுதிய டவெரடஸ அழிக்கும்
பபரபொகிறபொமைடமை படைஸட் பசய்யும். அதற்கு நபொன் அனுமைதி தருகிலறன். ஆனபொல் ஒன்று
பசபொல்லே விரும்பகிலறன், இந்த விஷயம் எங்கள் மூவெருக்குள் மைட்டுலமை இருக்கட்டும்.
பலேருக்கு

எமைது

பகபொம்பியூட்டைர

அடமைப்பின்

தகவெற்

தளத்துக்குள்

டவெரஸ

பகுந்துவிட்டைது என்று பதரிந்தபொல் எமைது நிறுவெனத்தின பபயர பகட்டு விடும்.
வெபொடிக்டகயபொளரகள் பதட்டைப்படுவெபொரகள். நபொன் தடலேவெருக்கு தகுந்த நடைவெடிக்டக
எடுக்கிலறபொம் என அறிவிக்கிலறன்; “என்றபொர துடணத்தடலேவெர.
இவெரகளின் சந்திப்ப நடைந்து சிலே மைணிபநரத்தில் தபொன் ஏற்கனலவெ எழுதிய
டவெரடஸ அழித்து தகவெல் தளதடதப் பபொதுகபொக்கும் பபரபொகிறபொடமை பகபொம்பியூட்டைரில்
அப்லலேபொட் எனப்படும் பதிலவெற்றத்டத இந்திரன் பசய்தபொன். தனது பரபொகிறபொம் சரியபொக
லவெடலே பசய்கிறதபொ என்று அறிய அதன் விடளடவெ படைஸட் பசய்தபொன்.
இந்திரனின் மைலனஜர சுலரசபொல் நம்பமுடியவில்டலே. டவெரஸ அழிபட்டு விட்டைது
என்று பமைபொனிட்டைரில் பதில் வெந்தது.
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“இந்திரபொ நீ உண்டமையில் பவெகு பகட்டிக்கபொரன். இந்த நிறுவெனம் உனக்கு பதவி
உயரவு பகபொடுத்து சமைபளத்டதயும், சலுடககடளயும் கூட்டும் என்பது நிட்சயம்” என்றபொர
சுலரஷ்.
“நன்றி லசர. இந்த பவெற்றிடய எனது பபற்லறபொருக்கு நபொன் உடைனடியபொக அறிவிக்க
லவெண்டும்” என்றபொன் இந்திரன். அவெள் பசபொல்லி வெபொய் மூடை முன் அவெனது பமைபொடபல்
லபபொன் அடித்தது.
லபபொனில் பதிவெபொகி இருந்த நம்படரக் கண்டைவுடைன் வீட்டில் இருந்து தனக்கு லகபொல்
வெந்திருக்கிறது என்படத இந்திரன் அறிந்தபொன்.
“யபொர அம்மைபொவெபொ லபசுகிறது’? இந்திரன் லகட்டைபொன்
“ஓம் அம்மைபொ தபொன். இந்திரபொ நீ உடைனடியபொக விஜயபொ பஹபொஸபிடைலுக்கு பறப்பட்டு
வெர முடியுமைபொ? அப்பபொ தீவிர சிகிச்டச பிரிவில் அட்ம்மிட் ஆகியிருக்கிறபொர. அவெர நிலேடமை
லமைபொசமைபொயிருக்கிறது என்கிறபொரகள் டைபொகடைரகள். அவெடர ஒருகு டவெரஸ பதபொற்று லநபொய்;
பபொதித்திருக்கலேபொம்” லதவியின் குரல் தளும்பியது
இந்திரனுக்கு தன பவெற்றிடய அடுத்து ஒரு கவெடலேப்படும் பசயதி வெந்தடத நம்ப
முடியவில்டலே.
இந்திரனின முகத்தில் ஏற்பட்டைதிடீர லசபொகத்டதக் கண்டை சுலரஷ், “ என்ன
இந்திரன் எதபொவெது பிரச்சடனயபொ”? என்று லகட்டைபொர.
“ஓம் லசர. நபொன் உடைனடியபொக விஜயபொ பஹபொஸபிடைலுக்கு லபபொகலவெணும்.
அப்பபொவுக்கு ஏலதபொ டவெரஸ இன்ஸபபக்சனபொம்”.
“என்ன டவெரஸபொ. என்ன பசபொல்லுகிறீர ” சுலரஷ் பதட்டைத்லதபொடு லகட்டைபொர
“ஆமைபொம் லசர நபொன் இங்டக டவெரடஸ பகபொம்பியூட்டைரிடலே அழித்துவிட்லடைன்.
டைபொக்டைரகள் உதவிலயபொடு அப்பபொவின் உடைலில் உள்ள டவெரஸ இன்ஸபபக்சடன அழிக்க
லவெண்டும். கடைவுள் தபொன துடணபரிய லவெண்டும்.;” என்றபொன் இந்திரன்.
“எப்படி அவெருக்கு இன்ஸபபசன் வெந்தது இநதிரன்”?;.
“அப்பபொ

லவெடலே

பசய்வெது

இரத்தபரிலசபொதடன

பசய்யும்

பகுதியில்.

அங்கிருந்துதபொன் டவெரஸ பதபொற்றியிருக்க லவெண்டும் என நிடனககிலறன்;”, என்றபொன்
இந்திரன்.
“நீர உடைலன பஹபொஸபிடைலுக்குப் லபபொய் அப்பபொவின் நிலேடமைடயப் பபொரும். நபொன்
நடைந்தடத துடணத் தடலேவெருக்குச் பசபொல்லுகிறன்” என்றபொர சுலரஷ்
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கடத 5 - சக்தி மைபொற்றம்

விஸவெபொ பபபௌதிகத்துடறயில் முடனவெர பட்டைம் பபற்றவெர. அவெர
இங்கிலேபொந்தில் உள்ள லகம்பிரிட்ஜ் பல்கடலேக் கழகத்தில் சக்தி மைபொற்றத்டதப்பற்றி
ஆரபொச்சி பசய்தவெர. அறிவியலில் மைட்டுமைல்லே ஆன்மகத்திலும் ஈடுபபொடுள்ளவெர. உயிர
வெபொழும் எந்த ஜீவெனுக்கும் உடைல், ஆன்மைபொ என்பது இரு முக்கிய அம்சங்களபொகும். உடைல்.
அழிந்தபொலும் ஆன்மைபொ அழியபொது. ஊடைலேபொனது இறப்பின் லபபொது பசயல் இழந்துவிடுகிறது.
ஆனபொல் ஆன்மைபொ என்ற சக்தியபொனது, சக்தி மைபொற்றத்தினபொல் மைறுபிறவி மூலேம் லவெறு பது
உடைலுக்குள் பகுந்துவிடுகிறது. இந்தத் தத்துவெத்டத கருவெபொகக் பகபொண்லடை அவெரது
ஆரபொச்சியிருந்தது.
மைறு பிறவியின் லபபொது எந்த உடைலுக்குள் இறந்தவெரின் சக்தி பகுகிறது என்படத
இடறவென் தீரமைபொனிக்கிறபொன். இது ஒரு பிறவியில் பசய்த கரமைபொக்கடளப் பபபொறுத்தது
என்கிறது இந்து மைதம். ஏன் அடத மைனிதனபொல் தீரமைபொனிக்முடியபொது என்ற லகள்வி
விஸவெபொவின் மைடதக் குடடைந்து பகபொண்டிருந்தது.
சித்தரகளின் பதய்வீகமைபொன சக்திடயப் பற்றி பலே நூல்கடள வெபொசித்து அறிந்தபொர
விஸவெபொ. இவெருடடைய ஆரபொச்சியினபொல், மைனதில் படதத்திருக்கும் சந்லதகங்கடளத் தீரக்கக்
கூடியவெர அவெரது பபொட்டைனபொரும் ஆன்மகவெபொதியுமைபொன முருகபொனந்தபொ சுவெபொமிகள் என்படத
விஸவெபொ

அறிவெபொர.

முருகபொனந்தபொ

சுவெபொமி

அவெரகள்

ஆன்மகத்தில்

ஈடுபடைமுன்

பல்கடகடலேகழகத்தில் விஞ்ஞபொனத்; துடறயில் படித்துப் பட்டைம் பபற்றவெர. சுவெபொமி
விபலேபொனந்தரின் பரமை இரசிகர. அதற்கு கபொரணம் விபலேபொனந்தரும் ஒரு விஞ்ஞபொன
பட்டைதபொரியபொகி ஆசிரியரபொக கடைடமையபொற்றி, ஆன்மகத்தில் ஈடுபட்டைவெர. இடசக் கருவி
யபொடழப் பற்றி ஆரபொச்சி பசய்து, கட்டுடரகள் எழுதியவெர.
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விஸவெபொ,

தனது

ஆச்சிரமைத்துக்குச்

பபொட்டைனபொர

பசன்று

குலேலசகரப்பட்டைனத்தில்

அவெலரபொடு

உடரயபொடி,

தன்

நடைத்தி

ஆரபொச்சி

வெரும்

பதபொடைரபபொன

சந்லதகங்கடள நிவெரத்தி பசய்யத் தீரமைபொனித்தபொர.
குலேலசகரபட்டைணத்தில்

இருந்து

திருச்பசந்தூருக்குப்

லபபொகும்

பபொடதயில்,

கடைற்கடர ஓரமைபொக, அடரமைடமைல் தூரத்தில், அடமைதியபொன சூழலில், ஞபொன பீடை ஆச்சிரமைம்
அடமைந்துள்ளது. ஆச்சரமைத்துக்கு முன்னபொல் ஒரு சடடைத்த லவெப்ப மைரம். மைரத்தின் கீழ்
உள்ள

மைணலில்

அமைரந்தபடிலய

ஸவெபொமி

முருகபொனந்தபொவும்

விஸவெபொவும்

உடரயபொடிக்பகபொண்டிருந்தனர. ஸவெபொமி தன் உடரயபொடைலின் லபபொது 64 சித்தரகடள
பற்றியும் அவெரகளில் பலேர தமிழ்நபொட்டில் வெபொழந்ததபொகவும் குறிப்பிட்டைபொர.
“ சித்தரகளுக்கும் ரிஷகளுக்கும் என்ன வித்தியபொசம் ஸவெபொமி. இருவெரும்; நடைக்கப்
லபபொவெடத முன்கூட்டிலய பசபொல்லும் வெல்லேடமை படடைத்தவெரகள். ஆனபொல் அவெரகள்
வெபொழந்தது பவெபௌ;லவெறு கபொலேத்தில்தபொலன”?, விஸவெபொ லகட்டைபொர.
“சித்தரகளின் லபசும் பமைபொழி தமிழ், ஆனபொல் ரிஷகள் சமைஸகிருதத்டத தம்
பமைபொழியபொக

பபொவித்தனர.

அவெரகள்

மைன்னரகளின்

அலலேபொசகரகளபொக

கடைடமையபொற்றியவெரகள். எல்லேபொ சித்தரகளும் ரிஷகளபொவெபொரகள். ஆனபொல் எல்லேபொ ரிஷகளும்
சித்தரகள் அல்லே. சித்தரகள் அனுஷ்டித்த லயபொகபொ முடறயபொனது ரிஷகளினது லயபொகபொ
முடறயிலும்

இருந்து

லவெறுபட்டைது.

ரிஷகளின்

மைருத்துவெம்

வெடைக்கில்

உள்ள

மூலிடககடள அடிப்படடையபொகக் பகபொண்டைது, ஆனபொல் சித்தரகளின் மைருத்துவெம் பதற்கில்
உள்ள மூலிடககடளக் பகபொண்டைது”, ஸவெபொமி பசபொன்னபொர.
“ ஸவெபொமி, நபொன் வெபொசித்து அறிந்தமைட்டில் சித்தரகளின் சக்தியபொனது லநரத்டதயும்,
பவெளிடயயும் கட்டுப்பபொட்டுக்குள் டவெத்திருந்தது, திண்மைத்டத மைபொற்றக் கூடிய சக்தி
அவெரகளுக்கு இருந்தது. லநரத்டதயும், பவெளிடயயும் அவெரகள் தம் கட்டுப்பபொட்டுக்குள்
டவெத்திருந்தபொரகள் என்றூல் அவெரகளுக்கு 18 ஆம் நூற்றபொண்டில் அயின்ஸடீனின் லநரம்,
பவெளி பதபொடைரபபொன சபொரபக் பகபொள்டக பலே நூற்றூண்டுகளுக்கு முன் கூட்டிலய பதரியும்
என நிடனக்கிலறன்”, விஸவெபொ சித்தரகளின் பசயல்கடளப் பபபொளதீகத்லதபொடு பதபொடைரப
படுத்திச் பசபொன்னபொர.
“விஸவெபொ

நீர

பசபொல்வெது

ஓரளவுக்கு

உண்டமையபொகவும்

இருக்கலேபொம்.

லமைற்கத்தியவெரகள் இந்தியபொவில் இருந்லத பண்டடைய விஞ்ஞபொன தத்துவெங்கடள தங்கள்
கண்டு;பிடிப்பகளுக்குப் பபொவித்துள்ளபொரகள்”.
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“சுவெபொமி, சித்தரகளின் விஞ்ஞபொன சக்திடய பற்றி லமைலும் விபரமைபொக எனக்குச்
பசபொல்லேமுடியுமைபொ? எனது சக்;தி மைபொற்றம் பற்றிய ஆரபொச்சிக்கும் சித்தரகளின் சக்திக்கும்
பதபொடைரப இருப்பதினபொல் இடத பற்றி லமைலும் அறிய ஆவெலேபொக இருக்கிலறன்”, விஸவெபொ
பசபொன்னபொர.
“ அவெரகள் ஒரு உடைடலே அணுவெளவு சிறிதபொகவுமை, மிகப் பபரிய பருமைன்
உள்ளதபொகவும் மைபொற்றியவெரகள். உடைலின் பருமைன் நிடற குடறந்ததபொகவும், ஆவியபொக
மைபொற்றக் கூடிய வெல்லேடமை படடைத்தவெரகள். அவெரகள் தம் உடைடலே லவெறு உடைலேபொக மைபொற்றக்
கூடியவெரகள்”.
“சித்தரகளின் இச்பசயல் பபபௌதீகத்தில் சக்தி மைபொற்ற தத்துவெத்டதக் குறிக்கிறது
என்பது என் கருத்து. சக்தியபொனது பலே வெடிவெங்களில் அடமைந்துள்ளது. உதபொரணத்துக்கு
பவெப்பச்சகதி, ஒலிச்சக்தி, ஒளிச்சக்தி, இயந்திரவியல் சக்தி, இரசபொயனச் சக்தி, அணுச் சக்தி,
இயக்கச்சக்தி, நிடலேச் சக்தி என்பவெற்டற குறிப்பிடைலேபொம். இடதப் பின்னனியபொக டவெத்லத
சக்தி, திண்மைம், ஒளியின் லவெகம் ஆகியடவெலயபொடு இடணந்த அயின்சடியினின்
E=mc 2 கண்டுபிடிக்கப்பட்டைது. இதன் படி ஒவ்பவெபொரு

பிரபல்யமைபொன சமைன்பபொடு
பபபொருலளபொடு

பதபொடைரபள்ள

சக்தியுண்டு.

சக்தியில்

மைபொற்றம்

திடைப்பபபொருள்

மைபொறுகிறது.

ஓவ்பவெபொரு

பபபொளுக்கும்

ஏற்படும்

சக்திலயபொடு

லபபொது

இடணந்த

இயற்டகயபொன அடலே அதிரவுண்டு. இவ்வெதிரவுகள் ஒத்துப்லபபொனபொல் இரு மைனங்கள்
ஒத்துப்லபபொவெடதக் குறிக்கும் என்பது என் விளக்கம் ஸவெபொமி”, விஸவெபொ பசபொன்னபொர.
“ அது சரி விஸவெபொ என்ன கபொரணத்டதக் பகபொண்டு சக்திமைபொற்றத்டத டவெத்து
பரிலசபொதடன பசய்ய இருக்கிறீர. ஸவெபொமி லகட்டைபொர.
“ இறக்க முன்னலர தனக்கு விரும்பிய உடைலுக்குள் சக்தி மைபொற்;றத்தினபொல் மைறு
பிறவி எடுக்கக்கூடிய பரலசபொதடனடய பசய்து பகபொண்டிருக்கிலறன் ஸவெபொமி;.”
“ விஸவெபொ, ஒன்று மைட்டும் பசபொல்லுகிலறன். இயற்டகக்கு எதிரபொக எடதயும்
பசய்யமுயற்சிக்கபொலத. உமைது முயற்சி பவெற்றி பபறட்டும்“ என ஸவெபொமி வெபொழ்த்தினபொர.
தனது

பரிலசபொதடன

சுண்படைலிடயயும்
பகபொண்டிருந்தபொர.

சபொடலேயில்

டவெத்து
இருதயத்

இறந்த

சக்திமைபொற்றப்
துடிப்பின

பூடன

ஒன்டறயும்

பரிலசபொதடனடய
அதிரவினபொல்

உயிருள்ள

விஸவெபொ

உருவெபொகும்

பசய்து

சக்தியபொனது

இறந்தவுடைன் நின்று விடும். அது நடைக்க முன்லப அச்சக்திடய ஒரு கருவிக்குள் கவெரந்து
பபொதுகபொப்பது முக்கியச் பசயலேபொக இருந்தது. உயிருள்ள சுண்படைலியின் இருதயத்
துடிப்பினபொல் உருவெபொகும் சக்திடய கருவிக்குள் மைபொற்றியவுடைன் பச்டச நிறச் சிக்னல்
லதபொன்றும்.

எலியின்

இருடதயத்

துடிப்பினது
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சக்தியபொனது

கருவிக்குள்

பபொதுகபொக்கப்பட்டுள்ளது
இருதயத்தின்

என்படதக்

அதிரவெடலேகள்

கபொட்டும்.

பதரியத்

கருவியில்

பதபொடைங்கும்.

உள்ள

பமைபொனிட்டைரில்

சுண்படைலியின்

உடைல்,

பசயற்பபொட்டடை இழந்து விடுகிறது. கருவி சுண்படைலியின் இருடதயமைபொக இயங்குகிறது.
அடரமைணி லநரத்துக்குள் கருவிக்குள் உள்ள எலியின் உயிர சக்திடய இறந்த பூடனயின்
உடைலுக்குள் மைபொற்றியபொகலவெண்;டும். இல்டலேலயல் சக்தி விடரயமைபொகிவிடும். தபொமைதிக்கபொது
பூடனயின் இருதயத்துக்குள் கருவியில் இருந்து பதபொடைரடப ஏற்படுத்தி சுண்படைலியின்
சக்திடய இறந்த பூடனயின் உலுக்குள் பசலுத்தினபொர. நடைக்கப்லபபொகும் விடளடவெ
லயபொசித்தபடி பூடனயின் உடைடலே அவெதபொனித்துக் பகபொண்டிருந்தபொர. இறந்த பூடனயின்
உடைல் பமைதுவெபொக அடசயத் பதபொடைங்கியது. எதிரிகளபொன இரு ஜீவென்களின் உயிரகள் தம்
உயிரகடள பரிமைபொறிக் பகபொண்டைன. சக்தி மைபொற்றத்துக்குத் துடணலபபொன கருவியில் பதரிந்த
சிக்னல்

படிப்படியபொக

குடறந்து

மைடறந்தது.

சுண்படைலியின்

சக்தி

பூடனக்கு

மைபொற்றப்பட்டுவிட்டைது என்படத அது கபொட்டியது. விஸவெபொவெபொல் தன் பரிலசபொதடன
ஓரளவுக்கு பவெற்றியடடைந்து விட்டைது என்படத அறிந்ததும், தபொன் கபொண்பது நிஜமைபொ
என்படத அறிவெதற்கு, தன் உடைடலே விஸவெபொ கிள்ளிப் பபொரத்தபொர.
இறந்த பூடன உயிரபபற்றுவிட்டைது, ஆனபொல் அதன் குரலிலுமை, குணத்திலும்
மைபொற்றம் இருக்குமைபொ என்ற லகள்வி விஸவெபொவின் மைனதில் லதபொன்றியது. பபொத்திரத்தில்
தயபொரபொக டவெத்திருந்த பபொடலே உயிர பபற்ற பூடனக்கருலக நீட்டினபொர. என்ன அதிசயம்
மியபொவ் மியபொவ் என்று நன்றி பதரிவித்தபடி பபொடலேப் பூடன குடித்தது. குடித்து
முடிந்தவுடைன் பக்கத்தில் உயிரில்லேபொமைல் இருந்த சுண்படைலிடயக் கண்டு, அடதத் தன்
வெபொயபொல் கவ்வியது. விஸவெபொவெபொவினபொல் பூடனயின் லபபொக்டக நம்பமுடியவில்டலே. பூடன
பூடனதபொன. மைறு பிறவி எடுத்தபொலும் அதன் பிறவிக் குணம் மைபொறவில்டலே என மைனதுக்குள்
நிடனத்துக் பகபொண்டைபொன். இந்தப் பபொரிலசபொதடன மைனிதனுக்கு லபபொருந்துமைபொ என்பது
விஸவெபொவின் சிந்தடனயில் லதபொன்றியது ஒரு லகள்விக்குறி.
“ இயற்டகக்கு எதிரபொக எடதயும் பசய்ய முயற்சிக்கபொலத” என்று ஸவெபொமி
பசபொன்னது அப்லபபொது நிடனவுக்கு வெந்தது.

35

கடத 6 - பமைனன் குவின்

லமைபொகனுக்குச் சிறுவெயது முதற்பகபொண்லடை பபபொம்டமைகள் என்றபொலலே ப்ரியம்.
வெழக்கத்தில் பபண் குழந்டதகள் தங்கள் பபபொம்டமைகளுக்கு விதம் விதமைபொன ஆடடை
அணிவித்து மைகிழ்வெது வெழக்கம். லமைபொகன் பபண் பிள்டளகள் விடளயபொடுவெடதப் லபபொல்
பபபொம்டமைகலளபொடு விi ளபொயபொடுவெடதக் கண்டு பலேர அவெடனக் லகலி பசய்தபொரகள்.
பபற்லறபொருக்கு லமைபொகன் ஒலர மைகன் என்றபடியபொல் பசல்லேம் பகபொடுத்து வெளரத்தபொரகள்.
ஆதனபொல் அவென் எப்படி விடளயபொடினபொலும் அவெரகளுக்கு அடதப்பற்றி; கவெடலே
இல்டலே. அவென் லகட்டைடத வெபொங்கிக் பகபொடுத்தபொரகள். லமைபொகன் படிப்பில் கவெனம். தபொன
படித்து பமைன் பபபொருள் பபபொறியியலேபொளனபொக வெரலவெண்டும் என்பது அவென் ஆடச.
அபமைரிக்கபொவில் டமைக்கிலரபொ பசபொப்;ட் ஸதபொபனத்தில் பமைன் பபபொருள்
பபபொறியியலேபொளனபொக அதிக சம்பளத்தில் லவெடலே பசய்யும் தபொய் மைபொமைலன இதற்குக்
கபொரணம்.
பபபொம்டமைகளுக்கு ஆடடை அணிவித்து விடளயபொடும் பழக்கம் அவென் வெளரந்தும்
பபரியவெனபொனபொலும் அவெடன விட்டு அப்பழக்கம் லபபொகவில்டலே.
அவெனின் பபபொழுதுலபபொக்கு விண்லடைபொ பசபொப்பிங் எனப்படும் கடடைகளில் உள்ள
சபொளரத்தினூடைபொக விளம்பரத்துக்கு கபொட்சியபொக டவெத்திருக்கும் பபபொருட்கடளப் பபொரத்து
இரசிப்பது. ஓரு லசடலேக் கடடையில், அழகிய பமைனன்குவின் என்று அடழக்கப்படும்
பபண் உருவெப் படிவெத்துக்கு தினமும் கபொஞ்சிபரம், தரமைபரம் சில்க், திருபவெனம்,
சின்னபொலேம்பட்டு, பபனபொரிஸ, மைணிபரி லசடலேகடள தினத்துக்குத்; தினம் மைபொற்றி
அணிவித்து சபொரளத்தினூடைபொக வெபொடிக்i கபொயளரகளின் பபொரடவெடயக் கவெரந்தபொர “வெள்ளி
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எம்லபபொரியம்” என்ற பிரபலே லசடலேக் கடடையின் பசபொந்தக்கபொரர பழனிச்சபொமி பசட்டியபொர.
அவெரது வெணிக யுக்தியபொல் அவெரின் லசடலே வியபொபபொரம் ஓலகபொ என்று நடைந்தது.
சபொரளத்தினூடைக பபண் பமைனன்குவின் உருவெத்டதப் பபொரத்து ரசித்த சிலே
வெபொடிக்டகயபொளரகள் அப்பபபொம்டமை அணிந்திருக்கும் லசடலே லபபொன்று ஒன்று இருந்தபொல்
தபொருங்கள் என்று கடடைக்குள் லபபொய் லகட்பபொரகள். அநத அளவுக்கு அந்தப் வெபொய் லபசபொத
பபண் உருவெப்படிவெம் மைக்கடள கவெரந்துவிட்டைது.
பலே கடடைகளின் சபொரளத்தினூடைபொக பபண் படிவெங்கடளப் பபொரத்து இரசித்துபடி
நடைந்து பகபொண்டிருந்த லமைபொகனுக்கு ஒரு பபண் பமைனன்குவின் உருவெப்படிவெம் மிகவும்
பிடித்துக் பகபொண்டைது. தனக்கு வெரப்லபபொகும் மைடனவி எப்படி இருக்கலவெண்டும் என்று
கனவு கண்டு அவென் மைனதில் பதிந்த உருவெத்டத அப்படிலய அது ஒத்து இருந்தலத
அதற்கு கபொரணம். ஆனபொல் ஒரு வித்தியபொசம். அந்த பமைனன்குவின்னின் தடலேயில்
மைல்லிடகப் இருக்கவில்டலே. கழுத்தில் நடக இருக்கவில்டலே. அது கண்சிமிட்டைவில்டலே.
லபசவில்டலே. அடதப்பற்றி லமைபொகன் கவெடலேப்படைவில்டலே. அவெனுக்கு உடைலின்
லதபொற்றமும், அழகிய முகமும், நிண்டை கணகள் , துடி இடடை, பமைல்லிய விரல்கள்
அபதல்லேபொம் அவென் கணடை தன வெருங்கபொலே மைடனவிடயப் லபபொலேலவெ இருந்தது.
தினமும் லமைபொகன் அக்கடடைக்குப் லபபொய் சபொளரத்தினூடைபொக அப் பபண் படிவெத்டத
உற்று பபொரத்து இரசித்தபடி பலே நிமிடைங்கள் நிற்பபொன். அலதபொடு லபசுவெதபொக நிடனத்து தன்
வெபொயுக்குள் முணமுணுப்பபொன். அது லபசபொது. அலத நிடலேயில் அது அடசயபொது நின்றது
அவெனுக்குச் சற்று ஏமைபொற்றமைபொக இருந்தபொலும் தன் முணுமுணுப்டப அவென் நிறுத்துவெதபொக
இல்டலே.
லமைபொகனின் விசித்திரமைபொன நடைத்டதடயக் கடடைவெபொசலில் கபொவெலுக்கு நின்ற
பசக்கியூரிட்டி கவெனித்து விட்டைபொன்.
“என்ன இவென் ஒருவென், தினமும் வெந்து அந்தப் பபபொம்டமைடயப் பபொரக்கிறபொன். தன்
வெபொயுக்குள் ஏலதபொ முணுமுணுக்கிறபொன். ஒருலவெடலே டபத்தியக்கபொரனபொக இருக்குலமைபொ?,
அல்லேது கடடைடயக் பகபொள்டள அடிக்கத் திட்டைம் லபபொடுகிறபொலனபொ என்று நிடனத்தபொன்;
பசக்கியூரிட்டி. ஒரு நபொள் லமைபொகன் அப்பபண் உருவெப்படிவெத்டதப் பபொரத்து இரசித்த படி
நின்றலபபொது பசக்கியூரிட்டி அவென் முதுகில் தட்டி, “ ஏய் உன்டனத்தபொன். ஏன் அப்படி
தினமும் வெந்து இந்தப் பபபொம்டமைடயப் விடறத்து பபொரத்தபடி பலே நிமிடைங்கள் நிற்கிறபொய்.
வெபொயுக்குள் முணுமுணுக்கிறபொய். உனக்பகன்ன டபத்தியமைபொ? லவெறு லவெடலே உனக்கு
இல்டலேயபொ? அது ஒரு பவெறும் பபபொம்டமை. உன்லனபொடு லபசபொது. அடசயபொது “ என்றபொன்
பசக்கியூரிட்டி.
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“அது பரவெபொயில்டலே. என் மைனதில் நபொன் கற்படனயில் கண்டை என் வெருங்கபொலே
மைடனவியின் லதபொற்றத்டதப் லபபொல் இருக்கிறது. அது தபொன் அதன் அழடகப் பபொரத்து
இரசிக்கிலறன்” என்றபொன் லமைபொகன்.
அவென் பசபொன்ன பதிடலேக் லகட்டுவிட்டு “ அத பவெறும் பபபொம்டமை அப்பபொ. அலதபொ
பபொர உன்டனப் பபொரத்து கண் சிமிட்டைக்கூடை இல்டலே“, என்றபொன் பசக்கியூரிட்டி..
“ஏன் அதனபொல் லபசலவெபொ கண் சிமிட்டைலவெபொ முடியபொது? “
“நீ என்ன பசபொல்லுகிறபொய். பபபொம்டமை எப்படி லபசும்”? அதிசயத்லதபொடு
பசக்கியூரிட்டி லகட்டைபொன்.
“நபொன் ஒரு பமைன்பபபொருள் பபபொறியியளபொளன். ஆதனபொல் தபொன் பசபொல்லுகிறன். இந்த
பபண்டணப் லபசவும் கண்சிமிட்டைவும் டவெக்க என்னபொல் முடியும்” என்றபொன்.
“நீ என்ன விசர கடத பசபொல்லுகிறபொய்;? எனக்கு ஒன்றுலமை விளங்கவில்டலே”
பசக்கியூரிட்டி மூடள குளம்பி லமைபொகடனக் லகட்டைபொன்.
“உனக்கு

விளங்கும்படி

பசபொல்லேப்லபபொனபொல்

நபொன்

ஒரு

பகபொம்பியூட்டைர

பசபொபட்பவெயர என்ஜனியர. ஒரு கணனி ஆரபொச்சி ஆய்வெகத்தில் லவெடலே பசய்கிலறன்.
பதுப் பது கண்டுபிடிப்பகளுக்கு பலரபொகிறபொம் எழுதுவெது என் பதபொழில். தற்லபபொது குரல்
லகட்டு பதில் பசபொல்லும் கருவிகடளப் பற்றி ஆரபொச்சி பசய்கிலறன். இடத ஸபீச்
பரகக்னிஷன் பசயல் முடற என்பபொரகள்.”
“அப்படி என்றபொல் என்ன”?
“உதபொரணத்துக்கு நீ ஒரு கடிதம் எழுதும் லபபொது முதலில் என்ன பசய்கிறபொய்”?
“கடிதத்டத பகபொம்பியூட்டைர கீலபபொரட்டடை பபொவித்து டடைப் பசய்கிலறன்”.
“உனக்கு டடைப் அடிக்கத் பதரியபொவிட்டைபொல் என்ன பசய்வெபொய்?”
“பகபொம்பியூட்டைடரப் பபொவிக்கபொமைல் லபனபொடவெப் பபொவித்து லபப்பர ஒன்டற
எடுத்து; கடிதத்டத எழுதுலவென்”.
“உனக்கு எழுதவும் பதரியபொவிட்டைபொல் என்;ன பசய்வெபொய்.”?
பசக்கியூரிட்டி; விழித்தபொன்.
“உன் பிரச்சடனடயத் தீரக்க வெழி உண்டு”.
“என்ன வெழி”.
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“அது தபொன் லபசும் குரடலே எழுத்தபொக மைபொற்றும் பசயற்பபொடு. அதபொவெது நீ எடத
பசபொல்லே விரும்பகிறபொலயபொ அடத உன் வெபொயபொல் பசபொன்னபொல், அது குரடலே எழுத்தபொக
மைபொற்றி உன் கடிதத்டத தபொயபொர பசய்யும். சிலேர தங்களது பசக்கரட்டைரிக்கு கடிதத்டத
டிக்லடைட்

பசய்வெபொரகள்.

அடத

அவெள்

சுருக்பகழுத்து

மூலேமைபொகலவெபொ

அல்லேது

பநரடியபொகலவெபொ டடைப்பசய்வெபொள். நபொன் பசபொன்ன பசயல் முடறடயப் பபொவித்தபொல்
பசக்கரட்டைரி லதடவெயில்டலே” என்றபொன் லமைபொகன்.
“நீ பசபொல்வெது இது சபொத்தியமைபொ?”
“ஏன் சபொத்தியமில்டலே. இப்பபபொது இடத பசய்கிறபொரகலள என்பது உனக்குத்
பதரியபொதபொ.”
“இல்டலே, எனக்குத் பதரியபொலத”
“நபொன பசபொல்லேவெந்தது அடத விடை ஒரு படி லமைல். அதபொவெது நபொன் லபசினபொல்
பகபொம்பியூட்டைர எழுத்தபொக மைபொற்றபொமைல் குரலேபொக மைபொற்றும். உதபொரணத்துக்கு உன் பபயர
என்ன என்று லகட்டைபொல்இ என் பபயர மைல்லிகபொ என்று பதில் தரும். உன் வெயது என்ன
என்று லகட்டைபொல் அதற்கு என் வெயது பதினபொறு என்று பதில் அளிக்கும். நீ உடுத்திருக்கும்
லசடலே எந்த ரகம் என்று லகட்டைபொல், கபொஞ்சிபரம் சில்க் என்று பதில் பசபொல்லும். விடலே
என்ன என்று லகட்டைபொல் ஐயபொயிரம் ரூபபொய் என்று பதில் பசபொல்லும்.”
“அதுக்கு எப்படி விடலே பதரியும்?” பசக்கியூரிட்டி லகட்டைபொன்.
“இது பதரியபொதபொ உனக்கு. ஏற்கனலவெ சீடலேக்கு ஏற்ற விடலேடய கடடை
பசபொந்தக்கபொரன் பகபொம்பியூட்டைரில் பதிவு பசய்திருப்பபொன். பசய்யச் பசபொன்னடதச் பசய்வெது
தபொன் பகபொம்பியூட்டைரின் லவெடலே. அடதச் பசயற் படுத்த டவெப்பது பலரபொகிரபொமைர.
பகபொம்பியூட்டைருக்கு சுயமைபொக சிந்திகத் பதரியபொது” என்றபொன் லமைபொகன்.
“நீ சரியபொன பத்திசபொலி. சரி வெபொ உன்டன இந்தக கடடை முதலேபொளி பழனிச்சபொமி
பசட்டியபொரிடைம் அடழத்துச் பசல்கிலறன். அவெருக்கு நீ எனக்குச் பசபொன்னடதச் பசபொல்லி
விளங்கப்படுத்து. அவெருக்கு உன் திட்டைம் பிடித்திருந்தபொல் நிட்சயம் ஏற்றுக்பகபொள்வெபொர.
ஆதன் பிறகு உன் கனவுக் கன்னிடயப் லபசடவெக்கலேபொம்.” என்றபொன் சிரித்தபடி
பசக்கியூரிட்டி.
பசக்கியூரிட்டிலயபொடு லபபொய் லமைபொகன் வெள்ளி எம்லபபொரியம் முதலேபொளி பழனிச்சபொமி
பசட்டியபொடரச் சந்தித்தபொன். பசக்கியூரிட்டி நடைந்த கடத முழுவெடதயும் முதலேபொளிக்கு
எடுத்தச் பசபொன்னபொன். அவெர சற்று லநரம் வெபொயில் விரல் டவெத்து லயபொசித்தபொர. லமைபொகன்
பகபொடுத்த பஸனஸ கபொரடடை வெபொங்கிப் பபொரத்தபொர.
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“தம்பி உன்னபொல் நீ பசபொல்வெதுலபபொல் பசய்து கபொட்டை முடியுமைபொ? உண்டமையில் நீ
இடதச் பசய்ய முடியுபமைன்றபொல் இது ஒரு பதுடமையபொன வெணிக யுக்தியபொக அடமையும்.
நபொன் எப்பவும் பதுடமைடய விரும்பகிறவென்” என்றபொர பசட்டியபொர.
“ஐயபொ உங்களுக்கு ஒன்டற மைட்டும் பசபொல்லே விரும்பகிலறன். உண்டமையபொகலவெ
ஒரு பபண்டணஇ அந்தப் பபண் பமைனன்குவின் இருக்கும் இடைத்தில், சபொரளத்தில்
கண்கபொட்சியபொக பலே மைணி லநரம் சற்றும் அடசயபொமைல் ஒலர இடைத்தில் நிற்க டவெக்க
நிடனத்தபொல் அதுக்கு பலேர சம்மைதிக்கமைபொட்டைபொரகள். அப்படி சம்மைதித்தபொலும் அவெரகளுக்கு
அதிக ஊதியம் பகபொடுக்கலவெண்டிவெரும்;. பமைனன்குவின் பசபொல்லேப் லபபொகும் லசடலேயின்;
விடலேடய நீங்கலள தீரமைபொனித்து பமைனன்குவின் அணியும் லசடலேக்கு ஏற்ப பதிவு
பசய்யலேபொம்.

அலதபொடு

லசடலே

பற்றிய

விபரங்கடளயும்

பதவி

பசய்யலேபொம்;.

வெபொடிக்டகயபொளரகள் அலனகமைபொக என்ன லகள்விகள் லகட்பபொரகள் என்பது உங்களுக்கத்
பதரியும் தபொலன. அதற்லகற்ற பதில்கடள தயபொரிப்லபபொம். கடுடமையபொன லகள்விக்கு
பபபொருத்தமைபொன பதில் பதிவு பசய்திருக்கபொவிட்டைபொல் பமைனன்குவின் “மைன்னிக்கவும்
உங்கள் லகள்விக்கு என்னபொல் பதில் பசபொல்லே முடியபொது” என்று பசபொல்லிவிடும்”.
பமைனன்குவின் லபசும் லபபொது கண்கடள சிமிட்டைவும், உதட்டடையும், டககடளயும்
அடசக்கவும் பசய்யலேபொம். பபொரப்பவெரகளுக்கு உண்டமையபொகலவெ ஒரு பபண் லபசுவெது
லபபொலே இருக்கும்;” லமைபொகன் விளக்கம் பகபொடுத்தபொன்.
“சரி லமைபொகன் இடத பசயல் படுத்திக்கபொட்டை எவ்வெளவு கபொலேம் எடுக்கும் என்ற
நிடனக்கிறீர” பசட்டியபொர லகட்டைபொர.
“உங்கள் ஒத்துடழப்ப இருந்தபொல் ஒருமைபொதத்துக்குள் பசயற்படுத்திக் கபொட்டு;லவென்.
ஆனபொல் ஒன்று…”
“ ஆனபொல் என்ன லமைபொகன்? முன் பணம் ஏதும்; உமைக்குத் லதடவெயபொ?”
“ பணம் லதடவெயில்டலே ஐயபொ. ஆனபொல் நகல் உரிடமை எனபபடும் பகபொப்பிடரடை’
எனது”.
“அது நியபொயமைபொனலத. எனக்கு திருப்தியபொக இருந்தபொல் மைட்டுலமை பணம் தருலவென்”
என்றரர பசட்டியபொர.
நபொட்கள் பசன்றன. அன்று லமைபொகன் தபொன் உருவெபொக்கிய லபசும் பமைனன்குவின்
எப்படி பசயலேபொற்றுகிறது என்படதப் பபொரக்க பசட்டியபொரின் “வெள்ளி எம்லபபொரியம்”
கடடைக்கு லபபொயிருந்தபொன். அவ் பமைனன்குவெனின் பபொதத்தில் “ நபொன் ஒரு லபசும் மைடைந்டத”
என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. அந்தக் கபொட்சிடயப் பபொரத்து அவெனுக்கு மைனதுக்குள்
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சந்லதபொஷம். சபொளரத்தில் உள்ள லபசும் பமைனன்குவின்னின் இனிடமையபொன குரடலேக்
லகட்க ஒலர கூட்டைம்.
“இனி நபொன் தினமும் வெந்து அலதபொடு லபசப்லபபொகிலறன். என் கபொதலியின் குரடலே
பதபொடைரந்து லகட்டு எக்கு அலுப்ப தட்டிவிட்டைது” என்றபொன் லபசும் பமைனன்குவிடன
பபொரத்து இரசித்த ஒரு இடளஞன் ஒருவென்;.
லமைபொகன் தனக்குள் சிரித்துக் பகபொண்டைபொன். லமைபொகடனக் கண்டை பசக்கியூரிட்டி
உடைலன அவெனிடைம் வெந்து, அவென் முதுகில் தட்டி, “நீ சபொதித்து விட்டைபொய் தம்பி” என்றபொன்.
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கடத 7 - அல்பசய்மைபொர ஆரபொய்ச்சி

பகபொழும்பில், டைபொக்டைர லசபொமைசுந்தரம் முதிலயபொரகளிடடைலய பிரபல்யமைபொன
டவெத்தியர. டைபொக்டைர லசபொமைரிடைம் லபபொனபொல் வியபொதிகள் எல்லேபொம் சுகமைபொகிவிடும் என்பது
பலே முதிலயபொரின் நம்பிக்டக.
மைனிதனுக்கு வெயது ஏறும் லபபொது லநபொய்களும் எங்கிருந்லதபொ வெந்து உடைம்பில்
உறவெபொடைத் பதபொடைங்கும். இது இயற்டக. இருதய லநபொய், சிறு நீரக வியபொதி, நீரிழிவு,
அல்பசய்மைபொர, டிபமைன்சியபொ, எலும்பப்படர, பபொரகின்சன் , எபிபலேப்சி என்ற கபொல்-டக
வெலிப்ப லபபொன்ற லநபொய்கள் பலே லதபொன்றுவெது சரவெசபொதபொரணம். ஓவ்பவெபொரு மைரணத்துக்கும்
ஒரு கபொரணம் லதடவெ.
டைபொக்டைர

லசபொமைசுந்தரத்தின்

தந்டதயரபொன

டைபொக்டைர

சுப்பிரமைணியத்தின்

ஆரம்பக்கல்வி யபொழ்ப்பபொணத்தில் உள்ள பரிலயபொவெபொன் கல்லூரியில். அதன் பி;ன்னர
பகபொழும்ப பல்கடலேக்கழக மைருத்துவெகல்லேபொரியில் அவெர படித்து டைபொக்டைர பட்டைம்
பபற்றவெர.
யபொழ்ப்பணத்திற்கு அருலகயுள்ள கரம்பன் என்ற ஊடரச் லசரந்தவெர லசபொமைரின் தபொய்
மைபொமைன் மைபொணிக்கமை, யபொழ்ப்பபொணத்திலும் பகபொழும்பிலும் பிரபல்யமைபொன ஏற்றுமைதி
இறக்குமைதி வியபொபபொரி. பசல்வெத்துக்கு குடறவில்டலே. தன் படிப்பக்கு பண உதவி
பசய்தபொர என்பதற்கபொக அவெர மைகள் பபொக்கியத்டத பகபொழுத்த சீதனத்லதபொடு டைபொக்டைர
சுப்பிரமைணியம். மைணந்தபொர. பபொக்கியத்லதபொடு; சிறுவெயது முதற்பகபொண்லடை ஒன்றபொகப்
பழகியதினபொல் அவெடள திருமைணம் பசய்ய அவெர சம்மைதித்தபொர என்லற பசபொல்லேலேபொம்.
டைபொக்டைர சுப்பிரமைணியம் தன் ஒலர மைகன் லசபொமைசுந்தரத்டதத் தபொன் படித்த
பரிலயபொவெபொன் கல்லூரியில் படிப்பித்தபொர. தன்டனப் லபபொல் ஒரு மைருத்துவெரபொகி மைருத்துவெத்
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துடறயில் பலே ஆரபொச்சிகள் மூலேம் கண்டு பிடிப்பகள் பசய்து மைருத்துவெத் துடறயில்
பிரபல்யமைபொகி தன் மைகன் பபயரவெபொஙக லவெண்டும் என்பது டைபொக்டைர சுப்பிரமைணியம் கண்டை
கனவு. அடதலய பபொக்கியமும் எதிரபபொரத்தபொள். தன் ஒலர மைகன் லமைல் அவெளுக்கு
அளப்;பரிய பபொசம். சலகபொதரங்கள் இல்லேபொத அவெளுக்கு மைகன் தபொன் எல்லேபொம்.
சுந்தரத்தி;ற்கு தந்டதடய விடை தபொய் லமைல் நம்பிக்டகயும், அன்பம், பநருக்கமும்; அதிகம்.
தனது பிரச்சடனளுக்கு அவெளிடைம் ஆலலேபொசடன லகட்பபொன்.
டைபொக்டைர பட்டைம் பபற்று சிலே ஆண்டுகள்; பகபொழும்ப பபரிய டவெத்தியசபொடலேயில்
லவெடலே பபொரத்த பின்னர பகபொழும்பக்கு அருலக உள்ள அங்லகபொடடை மைனலநபொய்
டவெத்தியசபொடலேயில் லவெடலே பபொரத்து, மைன லநபொய்களுக்கு சிகிசடச பசய்த அனுபவெம்
பபற்று

பின்னர

லமைற்படிப்பக்கபொக லேண்டைன்; பசன்றவெர

சுந்தரம்;.

அங்குதபொன்

மைனலநபொயிடன பற்றி லகம்பிரிட்ஜ் பல்கடலேக்கழகத்தில் ஆரபொச்சிபசய்யும் லபபொது
லவெதியலில் ஆரபொச்சியபொளரபொன பபயபொ பகமிஸட் சில்வியபொ என்ற இங்கிலேபொந்டதச் லசரந்த
பபண்டணச் அறிமுகம் கிடடைத்தது.

இருவெருடடைய பதபொழில்களும்; மைருத்துவெம்

சம்பந்தப்பட்டைபடியபொல் அவெரகளுக்கிடடைலயலேபொன சிந்தடனகள் ஒலர அடலே நீளத்தில்;
இருந்தன. அவெரகளின் உடரயபொடைல்களும் ஒத்துப்லபபொயிற்று. கருத்துக்கள் ஒன்றபொனபொல்
இனத்துக்கும் , நிறத்துக்கும், மைதத்துக்கும் இடைமில்டலே என்பபொரகள். முடிவு, இருவெரும்
கபொதலித்து திருமைணம் பசய்த பகபொண்டைனர.
டைபொக்டைர சுந்தரத்தின் தபொய் பபொக்கியம் மைகன் டைபொகடைரபொன ஒரு வுருடைத்தக்குள்
கணவெடன இழந்தவெள். சுந்தரம் படித்து டைபொக்டைரபொவெதற்கு அவெளும் ஒரு முக்கிய கபொரணம்.
பபொக்கியம் திருமைணமைபொன பதுதில் ஞபொபக சக்தி மிக்கவெள். லசபொல்லும் ஒரு ஓரு
விஷயத்டதயம் விடரவில் மைறக்கமைபொட்டைபொள். கணவென் டைபொகடைர சுப்பிரமைணியத்தபொரின்
லநபொயபொளிகடள பற்றிய முழு விபரங்கடளயும் நிடனவில் டவெத்திரு;தபொள். அலதபொடு
மைட்டுமைல்லே பசஸ விi யபொட்டடை தன் மைகன் சுந்தரத்தக்கு பசபொல்லிக் பகபொடுத்ததும் அவெலள.
அலதபொடுமைட்டுமைல்லே லஜபொதிடைத்டத தன் பபரியப்பபொவின் உதவிலயபொடு கற்றதினபொல் பலே
கலியபொணப்; பபபொருத்தங்கடளப் பபொரத்து திருமைணங்கடள பணம் வெபொங்கபொது பசய்து
டவெத்தவெள். இவ்வெளவு நல்லேது பசய்தும் பபொவெம் பபொக்கியம், இறுதி கபொலேத்தில்
அல்பசயமைபொர

என்ற

மைறதி

வியபொதியபொல்

பவெகுவெபொகப்

பபொதிக்கப்பட்டைபொள்.

இவ்வியபொதியபொனது ஒரு கணனியின் சிபியூ என்ற டமையச் பநயலேபொக்கப்ப பகுதி
பசயற்;படைபொமைல் லபபொவெடதப் லபபொன்றது.
சுந்;தரம் -சில்வெபொவியபொ திருமைணம் பசய்தலபபொது பபொக்கியத்துக்கு என்ன நடைக்கிறது
என்று பரியபொத மைன நிடலே. அவெளுக்கு இருந்த அல்பசய்மைபொர வியபொதி கபொரணத்தபொல்
பகபொழும்பில் உள்ள “அடமைதி” என்ற முதிலயபொர கவெனிப்ப இல்லேபமைபொன்றில் ஒரு
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லநரசின் லமைற்பபொரடவெக்குக்கீழ்; இருக்க சுந்தரம் தபொன் லமைற்படிப்பக்கு லகம்பிரிட்ஜஜுக்கு
லபபொகமுன் ஒழுங்குகள் பசய்திருந்தபொர. அதற்குத் லதடவெயபொன பசலேடவெயும் அவெலர
கவெனித்துக் பகபொண்டைபொர.
சுந்தரத்தின்

தபொய்

பபொக்கியத்துக்க

கணவெனின்

மைடறவுக்கு

பின்

எழுபது

வெயதிலிருந்து டிபமைன்சியபொவெபொக ஆரம்பித்து படிப்படியபொக வெளரந்து கபொலேப்லபபொக்கில்
முற்றி அல்பசய்மைபொர வியபொதியபொக மைபொறியது. தபொன் எடதச் பசய்கிலறபொம் என்று பதரியபொது
அளவுக்கு மைறதி வியபொதியபொல் இறுதி கபொலேத்தில் வெபொழ்ந்தபொள். வெயது வெந்தவெரகளுக்கு
அலனகருக்கு தள்ளபொத வெயதில் அரடள வெந்து விடும். பலேருக்கு தங்கள் வெபொழ்க்டகயில்
நடைந்தடவெ மைறந்துவிடும். அவெரகளுக்லக பதரியபொது தபொம் எடதப் லபசுகிலறபொம்,
பசய்கிலறபொம் என்று. அவெரகளது மூடலேக்கும் நபொவுக்கும் பதபொடைரபிருக்கபொது. அதனபொல்
லபச்சு தடுமைபொறும். கபொரணமில்லேபொமைல் பபொக்கியம் லபசுவெது பலேருக்குப் பரியபொது. எடதலயபொ
அரத்தமில்லேபொது லபசுவெபொள். ஒரு கபொலேத்தில் பத்தகங்கள் வெபொசிப்பதில் ஆரவெம் பகபொண்டை
அவெள் இவ்வியபொதி வெந்தபின்; பத்தகங்கடளயும் லபப்பரகடளயும் கிழிப்பபொள். இறுதி
கபொலேத்தில் தபொடய பீடித்தது மூடலே சம்பந்தப்பட்டை “அல்பசய்மைபொர” லநபொய் என்று டைபொக்டைர
லசபொமைசுந்தரதுக்கு அறிநது பகபொள்ள பவெகுகபொலேம் எடுக்கவில்டலே. தன் தபொடயப் லபபொல்
அல்பசய்மைபொர லநபொயபொல் மைனநிடலே பபொதிக்கப்பட்டை பலே லநபொயபொளிகடள அங்லகபொடடை
மைனலநபொய் டவெத்தியசபொடலேயில் சந்தித்த அனுபவெம் அவெருக்கு இருந்தது.
பபொக்கியம்

தனது

வெபொழ்க்டகயில்

நடைந்த

சம்பவெங்கடள

மைறந்தபொள்.

தன்

பபற்லறபொரினதும், கணவெனது பபயரகடளயும். தபொன் யபொர என்படதயம், முற்றபொக மைறநது
விட்டைபொள். எப்லபபொதும் என்ன லபசுகிலறபொம் என்று பதரியபொமைல் அலேட்டிக் பகபொண்லடை
இருப்பபொள். கிட்டைத்துச் பசபொந்தக்கபொரரகடள கூடை அடடையபொளம் கபொணமைபொட்டைபொள். அவெள்
என்ன பசபொல்லுகிறபொள் என்று எவெருக்கும் விளங்கபொது. லமைடசயில் எவெருடடைய
பபபொருட்கள் இருந்தபொலும் தன் அடறக்குள் எடுத்துக்பகபொண்டு லபபொய்விடுவெபொள்.
ஒரு நபொள் “அம்மைபொ உங்கள் பபரியம்மைபொ வெந்திருக்கிறபொ லபசப்லபபொறியலள ?” என்று
மைகன் சுந்தரம் பகட்டைதுக்கு “ நபொன் ஏற்கனலவெ லபசிவிட்லடைன். திரும்பவும் லபசத்
லதடவெயியில்டலே”

என்றபொள்

பபொக்கியம்.

அவெள்

பசபொன்னது

தனது

பிம்பத்டத

கண்ணபொடியில் பபொரத்து கடதத்;தடத நிடனத்லத . தபொன் கடதப்படத பபொரத்து லவெறு
ஒருத்தி தன்லனபொடு கடதப்பதபொக நிடனப்பபொள். அவ்வெளவுக்கு பத்தி தடுமைபொற்ற நிடலே.
எடதச் பசபொன்னபொலும் லகட்கமைபொட்டைபொள், கபொரணம் மைற்றவெரகள் பசபொல்வெதுவெளுக்கு
பரியபொதலத. தபொன் பசபொல்வெது தபொன் சரி என்ற பிடிவெபொதக் குணம். அவெள் லமைல் பலேருக்கு
அனுதபொபம். அவெலளபொடு லபசபொமைல் இருப்பதுதபொன் நல்லேது என்று அவெடள ஒதுக்கி
டவெத்தபொரகள். மைரணத்டத எதிரபபொரத்துக்பகபொண்டிருந்தபொள் பபொக்கியம். . இறுதிகபொலேத்தில்
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தபொயின் நிடலே டைபொக்டைர சுந்தரத்டத பவெகுவெபொக பபொதித்துவிட்டைது. அங்லகபொடடை டவெத்திய
சபொடலேயில் தபொன் சந்தித்த மைன லநபொயபொளிகள்தபொன் அவெரது நிடனவுக்கு வெந்தபொரகள்.
தற்லபபொது அல்பசயமைபொர வியபொதிக்கு தற்கபொலிகமைபொக லநபொய் வெளர விடைபொமைல் தடுக்கும்
மைருந்துகள் இருந்தபொலும் முற்றபொக லநபொயிடன நீக்க மைருந்து இல்டலே என்படதயும்
அறிந்தபொர

சுந்தரம்.

பதபொற்று

லநபொய்கள்

அல்பசய்மைபொர

வியபொதியின்

வெளரச்சிடய

துரிதப்படு;த்தலேபொம் என்பது அவெர ஆரபொச்சிக் கட்டுடரகள் மூலேம் வெபொசித்தறிந்தபொர.
டிபமைன்சியபொ

வெந்த

ஆரம்பக்கட்டைத்தில்

சின்னம்டமையுமை, மசில்ஸ என்ற

தபொயுக்கு

தட்டைம்டமையும்

வெந்த

பபபொக்களிப்பபொன்

என்ற

அவெளின் உடைடலே பவெகுவெபொகப்

பபொதித்தனபொல் அவெளுக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்த டிபமைன்சியபொவெபொனது

அல்பசய்மைபொர

வியபொதியபொக மைபொறியிருக்கலேபொம் என அவெர; நிடனத்தது சரி என்படத தனது ஆரபொச்சியின்
லபபொது அவெர அறிந்த உண்டமை. சின்னம்டமை லநபொய்; முதிலயபொருககு வெந்து அவெரகள் சரிவெர
கவெனிக்கப்படைபொவிட்டைபொல் அவெரகளது மூடலேடய அந்லநபொய் பபொதிக்கும் என்படதயும்
அவெர அறிவெபொர.
தபொயின் மைரணம்; டைபொக்டைர சுந்தரத்தின் மைனதில் தபொக்கத்டத ஏற்படுத்திவிட்டைது.
அல்பசய்மைபொர லநபொயுக்கு முடிவு கபொண பது மைபொற்று டவெத்திய முடறடய கண்டு படிக்க
லவெண்டும் என்று தீரமைபொனித்தபொர. இனியபொவெது அந்லநபொயினபொல் வெயது வெந்த கபொலேத்தில்
பலேர

கஷ்டைப்படைபொமைல்

இருக்க

லவெண்டும்

என்ற

முடிவுக்கு

வெந்தபொh ர.

அந்த

லநபொடயப்பற்றி பிற நபொட்டு மூடலே லநபொயியல் டைபொக்டைரரகளின் ஆரபொச்சிக்கட்டுடரகள்
பலேடத வெபொசித்தபொர. அதற்கு ஒரு தீரவு கபொணலவெண்டும் என்ற ஆரவெம் அதிகமைபொயிற்று.
அவெர அதிரஷடைலமைபொ எனலவெபொ ஸபடைம் பசல் (ளுவெநஅ ஊநடைடை) எனப்படும் முதல்நிடலே
உயிரணு பற்றி ஆரபொச்சி பசய்ய ஸபகபொலேரசிப்பி;பில் பகபொம்பிரிடைஜ் பல்கடலேக்கழக
மைருத்துவெ கல்லூரிக்குச் பசல்லேலவெண்டிய சந்தரப்பம் கிடடைத்தது. அடதலய அவெரது
தந்டத டைபொகடைர சுப்பரமைணயத்தினதம்; தபொய் பபொக்கியத்தினதும் விருப்பம் கூடை.
அவெருடடை ஆரபொச்சிக்கு பபயபொ பகமிஸட் ஆரபொச்சியில் ஈடுபட்டை சில்வியபொ பபரும்
உதவியபொக இருந்தபொள.; . மூடலேயில் ஏற்படும்; பிலலேக்ஸ என்ற தட்டடை வீக்கங்கள்
அல்பசய்மைபொர வியபொதிக்குக் கபொரணமைபொகலேபொம் என்றும், அனபொல் அல்பசய்மைபொர ஒரு
பதபொற்றுவியபொதியல்லே
நரம்பணுக்லகபொலளபொடும்.

என்படதயும்
முதல்

நியூலரபொன்

நிடலே

(லநரசயழபள)இ

உயரணுக்கலளபொடும்

என்ற

சம்பந்தப்பட்டைது

என்படதயும் அவெரபொல் அறிய முடிந்தது. பதிய நரம்பணுக்கடள பபொதிக்கப்பட்டை
நரம்பணுக்களுக்கு முதல்நிடலே உயரணு சிகிச்டச மூலேம் பதுப்பித்தபொல் அல்பசய்மைபொர
வியபொதிக்கு தீரவு கபொணலேபொம் என்ற முடிவுக்கு வெந்தபொர. இதற்கு அல்பசய்மைபொர வியபொதியபொல்
இறந்த ஒருவெரின் மூடலேடய தன் ஆரபொச்சி;;க்குப் பபொவித்தபொர.
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ஆரபொச்சியின் லபபொது அல்பசய்மைபொர லநபொய் உள்ள பதிடனந்து லநபொயபொரகளுக்கு
அவெரகள் குடுமைடைபத்தின் அனுமைதிலயபொடு பது முதல்நிடலே உயரணுக்கடள அவெரகள்
மூடலேயில் மைபொற்றம் பசய்து அதன் விடளடவெ எதிரபபொரத்துக் பகபொண்டிருந்தபொர டைபொக்டைர
சுந்தரம்.
“சில்வியபொ எனது ஆரபொச்சி பவெற்றியடடையும் என்று நிடனகிறபொயபொ?” மைடனவி
சில்வியபொடவெ ஒரு நபொள்; சுந்தரம் லகட்டைபொர.
“எனக்கு உங்கள் ஆரபொச்சி நிட்சயம் பவெற்றி பபறும் என்ற நம்பிக்டக உண்டு.
பபபொசிட்டிவ்வெபொக இருங்கள். உங்கள் தபொடயக் குணம் படுத்தி அவெர உயிடக; கபொப்பபொற்ற
உங்களபொல் முடியபொமைல் லபபொய்விட்டைலத என்று கவெடலேப்படைபொதீரகள். இனியபொவெது பலேடர
அல்பசயமைபொர

வியபொதியின்

பபொதிப்பில்

இருந்து

கபொப்பபொற்றமுடியும்

என்படத

எதிரபபொருங்கள்.” என்றபொள் சில்வியபொ
அவெர ஸபடைம் பசல் மைபொற்று மைருத்துவெம் பசய்த பதிடனந்து லநபொயளிகடள
ஆறுமைபொதங்களபொக அவெதபொனித்து வெந்ததில் அவெரகள் எல்லலேபொருக்கும் மைறதி லநபொய்
படிப்படியபொக குடறயத் பதபொடைங்கியது. அவெர எதிரபபொரத்த விடளடவெக் பகபொடுத்தது
மைகிழ்ச்சிடயக் பகபொடுத்தது. தபொங்கள் யபொர என்று அடடையபொளம் கபொணக்கூடியதபொக அவெரகள்
இருப்படதக் கண்டைபொh ர. தனது ஆரபொச்சியபொனது பவெற்றயடடைவெதறகபொன அறிகுறிகள்
டைபொகடைர சுந்தரத்துக்கும்; அவெர மைடனவி சில்வியபொவுக்கும் பதரிந்தது.
கபொலேப்லபபொக்கிலே அபமைரிக்கபொவிலே,; நியூலயபொரக் நகரில் நடைந்த மைருத்துவெரகள்
மைகபொநபொட்டில் அல்பசய்மைபொர வியபொதிடய முற்றபொக நீக்குவெதற்கபொன தனது ஆரபொச்சியின்
முடிடவெ பவெளிட்டைபொர. தனது ஸபடைம் பசல்மைபொற்று சிகிச்டசயபொல்;, தபொன் பரிலசபொதித்த
பதிடனந்து லநபொயபொளிகளும் நூற்றுக்கு நூறு விகிதம் பயன் அடடைந்தபொரகள் என்ற
பள்ளிவிபரத்டதயும் பசபொன்னபொர.; ஒரு வெருடைத்துக்குள் அவெரகளுக்கு இருந்த வியபொதியில்
ஏற்பட்டை

மைபொற்றத்டத

பபற்றவெரகடள

மைகபொநபொட்டுக்கு

மைகபொநபொட்டில்

வெந்திருந்லதபொருக்கு

அறிமுகப்படுத்தி

விளக்கினபொர.

அவெரகலளபொடு

லபச

சுகம்
டவெத்து

அவெரகளுக்கு இருந்த வியபொதியின் முன்லனற்றத்டதக் கபொட்டினபொர
பலே நபொட்டு ஊடைகங்களில் அச்பசய்திக்கு பகபொட்டடை எழுத்துகளில் முக்கியத்துவெம்
பகபொடுத்தது “ அல்பசய்மைபொர லநபொடய இல்;லேபொமைல் பசய்ய பது சிகிச்டச கண்டு பிடிப்ப”
என்ற தடலேயங்கத்லதபொடு சுநதரத்தின பபயடரயும் குறிப்பிட்டு பசய்தி வெந்தது. சுந்தரம்
மைனதுக்குள் தன்தபொய் பபொக்கியத்துக்கும் தந்டதக்கும் நன்றி பதரிவித்துக் பகபொண்டைபொர;.
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கடத 8 - மைலேடி

அபிரபொமிக்கு நித்திடர வெரவில்டலே. பரண்டு பரண்டு படுத்தபொள். அழுது அழுது அவெள்
முகம் வீங்கிப் லபபொயிருந்தது. தடலேயடண கண்ணீரில் நடனந்திருந்தது. பக்கத்தில்
இருந்த டிஜடைல் கடிகபொரத்டதப் பபொரத்தபொள். அது கபொடலே இரண்டு மைணி கபொட்டியது.
பக்கத்தில் லதவெனும் அவெடளப் லபபொல் தூக்கம் வெரபொமைல் விழித்துக் பகபொண்டிருந்தடத
அவெளபொல் உணரமுடிந்தது. அன்று பின்லனரம் டைபொக்டைரிடைம் லபபொய் வெந்தபின் இருவெரும்
அதிகம் லபசவில்டலே. இரவு உணவு கூடை அவ்களுக்கு பவெறுப்பபொகயிருந்தது. ஆனபொல்
அவெரகள் மைனதுக்குள் ஒரு முடிவுக்கு வெர லபபொரபொட்டைம் நடைந்துபகபொண்டிருந்தது.
பமைபௌனமைபொக இரவு சபொப்பபொட்டடை அவெசரம் அவெசரமைபொக முடித்துக் பகபொண்டு லநரத்லதபொடு
வெந்து படுத்தபொரகள். வெழடமையில் லதவென் தபொன் பபபொறியிலில் உயர படிப்ப படித்துக்
பகபொண்டிருக்கும் யூனிவெரசிட்டியில் நடைந்தடத கடத கடதயபொய் பசபொல்லுவெபொன். அலத
லபபொல் அபிரபொமியும் தபொன் தற்கபொலிகமைபொக லவெடலே பசய்யும் ஒக்ஸலபரடை ஸடீரீட்
கடடைபயபொன்றிலே அன்று சந்தித்த வெபொடிக்டகயபொளரகளின் அனுபவெங்கடளப் பரிமைபொறிக்
பகபொள்வெபொள். ஆனபொல் அன்று மைட்டும் இருவெரும் லபச்சு மூச்சு இல்லேபொமைல் இருந்தபொரகள்.
எல்லேபொவெற்றிற்கும் அந்த பமைடிக்கல் ரிப்லபபொரட் தபொன் கபொரணம். என்ன முடிடவெ நபொங்கள்
டைபொக்டைருக்கு பசபொல்வெது.? அவெரகள் எதிர பபொரக்கபொதவெபொறு பரிலசபொதடனக்குப் பின் வெந்த
ரிப்லபபொரட் அடமைந்திருந்து. ஊர நிடனத்தது ஒன்று ஆனபொல் உண்டமை லவெறு.
அபிரபொமிக்கு திருமைணமைபொகும் லபபொது வெயது இருபத்தி இரண்டு. பல்கடலேக்
கழகத்தில் கணக்கியலில் சிறப்பச் சித்தி பபற்று, படிப்ப முடித்து அடுத்த சிலே மைபொதங்களில்
பபற்லறபொரின் வெற்பறுத்தலுக்கபொக அவெள் திருமைணத்துக்க இணங்க லவெண்டி இருந்தது.
அவெள் லமைலும் படிப்டபத் பதபொடைரந்து எம்.எஸசி பசய்ய லபபொட்டிருந்த திட்டைபமைல்லேபொம்
நிடனலவெறபொமைல் லபபொய்விட்டைது. கபொரணம் அவெளின் அப்பபொவுக்கு இன்னும் அதிக கபொலேம்
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தபொன் உயிலரபொடடை இருக்கமைபொட்லடைன் என்ற பயம் தபொன் .பிடித்துக் பகபொண்டைது. “தனக்கு
மைபொரகத் திடச பதபொடைங்கி விட்டைதபொம். தபொன் சபொக முன் ஒரு லபரப் பிள்டளடயயபொவெது
பபொரத்தபொக லவெண்டுமை” என்று அவெர கபொரணம் கபொட்டினபொர. அம்மைபொவுக்கு அபிரபொமி
அவ்வெளவு இளடமையில் திருமைணம் முடிப்பது விருப்பமில்டலே. ஆனபொல் தந்டதயின்
வெற்பறுத்தலின் லபரில் திருமைணம் நடைந்தது.
லதவென் அவெளின் தகப்பனுக்கு தூரத்துச் பசபொந்தம். மின் பபபொறியலேபொளரபொக
பகபொழும்பில் லவெடலேபபொரத்தவென். அவெனுக்கும் அபிரபொமிக்கும் வெயது வித்தியபொசம்
அவ்வெளவுக்கு இல்டலே. ஆக மூன்று வெயது தபொன் வித்தியபொசம். அபிரபொமி பபற்லறபொருக்கு
ஒலர மைகள். ஓவெசியரபொக இருந்து நிடறயச் சம்பபொதித்தவெர அபிரபொமியின் தந்டத தம்பிரபொசபொ.
ஓவெசியர தம்பிரபொசபொ லசரத்த பசபொத்தில் யபொழ்ப்பபொணத்தில் இரண்டு வீடு, பகபொழும்ப
பகபொள்ளுப்பிட்டியில் ஒரு பபரிய வீடு அவெர லபயரில் இருந்தது. அதில் பகபொழும்ப
வீட்டடை அபிரபொமிக்கு சீதனமைபொக பகபொடுத்ததபொர. தனக்குப் பிறகு தன் பசபொத்பதல்லேபொம்
அபிரபொமிக்கு என்றும் அவெளுக்கப் பிறகு அவெள் பிள்டளகளுக்கும் என்று அவெர எழுதி
டவெத்த உயில் எழுதி டவெத்தபொர;. ஆனபொல் அவெர எதிரபபொh த்த மைபொதிரி நடைக்கவில்டலே.
அபிரபொமி

கலியபொணமைபொகி

பத்து

வெருஷமைபொகியும்

பிள்டள

பபொக்கியம்

அவெளுக்கு

கிடடைக்கவில்டலே. அந்தக் கவெடலே அவெடள வெபொட்டியது. ஊரில் அடத வெக்கடனயபொக பலேர
லபசினபொரகள். மைலேடி என்ற பட்டைம் அவெடள லதடிவெந்து ஒட்டிக் பகபொண்டைது. தகப்பன்
ஊடர ஏமைபொற்றி பசபொத்து லசரத்தபொர. அது பிள்டளயிடள கபொட்டிப் லபபொட்டுது என்று
மைடறமுகமைபொக சிலேர கடதத்தனர. கலியபொண வீடு, சபொமித்திய சடைங்கு, சுமைங்கலி பூடஜ
லபபொன்ற நல்லே கபொரியங்களுக்பகல்லேபொம் லபபொகபொமைல் அவெள் ஒதுங்கி நின்றபொள்.
அவெள்

சபொதகத்தின்படி

அவெளுக்கு

உதயத்து

பசவ்வெபொய்,

அதபொனல்

மைணவெபொழக்டகயில்; குடறயிருக்கும் என்று சபொஸதிரி பசபொன்னது அவெளுக்கு நிடனவுக்கு
வெந்தது. திருமைணத்துக்கு முன் பசவ்வெபொய் கிரகத்துக்கு சபொந்தி கூடை அவெள் பபற்லறபொரகள்
பசய்தபொரகள். “அப்ப ஏன் அப்பபொ பதரிந்திருந்தும் தபொன் லசரத்த பசபொத்டத அனுபவிக்க
ஒரு வெபொரிசு லவெண்டும் என்ற தபொலன அவெசரப்பட்டு கலியபொணம் எனக்கு பசய்து
டவெத்தபொர”. அபிரபொமி தபொயிடைம் அடிக்கடி குடறப்பட்டுக் பகபொள்வெபொள். லதவென் தன்
மைடனவிலமைல் அளவுக்கதிகமைபொக அன்ப டவெத்திருந்தபொன். அவெள் மைனது லநபொக எதுவும்
லபசமைபொட்டைபொன். அதனபொல் அவெள் இரண்டைபொம் திருமைணம் அவெடன பசய்யச் பசபொன்ன
லபபொது லகபொபத்தில் இரண்டு நபொள் அவென் அவெலளபொடு லபசிவில்டலே. “அபிரபொமி நபொன் பத்து
வெருஷம் உன்லனபொடு கூடிவெபொழ்நது லபபொட்டு எப்படி நபொன் இனி இன்பனபொருத்திலயபொடு
வெபொழ முடியும்?. ஒரு குழந்டதக்கபொக நபொன் மைறுதிருமைணம் பசய்யலவெண்டு பமைன்றபொல் ஒரு
சமையம் எனக்கு இரண்டைபொம் தபொரமைபொக வெருபவெளுக்கும் பிரச்சடனயிருந்து குழந்டத
48

கிடடைக்கபொமைல்

லபபொய்

விட்டைபொல்?.

லதவென்

முற்றறக

மைறு

திருமைணம்

பசய்ய

மைறத்துவிட்டைபொன். ஒரு குழந்டதடய சுவீகபொரம் எடுத்து வெளரக்க கூடை அபிரபொமியின்
பபற்லறபொர அவ்வெளவுக்கு ஆதரவு பகபொடுக்கவில்டலே.
லமைல் படிப்பக்கபொன முன்று வெருடைப் பலேடமைப் பரிசு பபற்று லதவென் லேண்டைன்
பல்கடலேக்கழகத்திற்கு லபபொன லபபொது அவென், கூடைலவெ அபிரபொமிடயயும் அடழத்துச்
பசன்றபொன். ஊர வெபொயில் இருந்து தப்பவெதற்கு அது நல்லே சந்தரப்பமைபொகப் அவெனுக்குப்
பட்டைது. அதுவுமைன்றி மைடனவிடயப் பிரிந்து அவெனபொல் நீண்டை கபொலேம் இருக்க
முடியவில்டலே. லதச மைபொற்றமைபொவெது ஒரு நல்லேடத பசய்யட்டும் என்ற ஒரு நம்பிக்டக
அவெரகள் இருவெருக்கும்.
லேண்டைன் வெந்து சிலேமைபொதங்களில், அவெலனபொடு பகபொழும்ப லறபொயல் கல்லூரியில்
ஒன்றபொகப் படித்த நண்பன் சந்திரடன சந்திக்க லவெண்டிய சந்தரப்பம் அவெனுக்கு
ஏற்பட்டைது. கல்லூரி கபொலேத்தில் சந்திரனும் லதவெனும் இடணபிரியபொத நண்பரகள்.
சந்திரனும் லதவெனும் ஒலர வெருடைம் பல்கடலேககழகத்துக்குள் நுடலேந்தவெரகள். சந்திரன்
பகபொழும்ப மைருத்துவெக் கல்லூரியில் படித்து டைபொக்டைர பட்டைம் பபற்றபொன். லதவென் சிவில்
என்ஜனியரபொனபொh ன். படிக்கும் கபொலேத்தில் பம்பலேபிட்டி லலேபொரிஸ வீதியிள் உள்ள ஒரு
அடறபயபொன்றில் இருவெரும் தங்கிப் படித்தனர. பல்கடலேக்கழகப்படிப்பக்குப் பின்
அவெரகள் சந்திக்க சந்தரப்பம் கிடடைக்கவில்டலே. ஆனபொல் சந்திரன் தன்லனபொடு படித்த ஒரு
தமிழ் பபண் டைபொக்டைடர கபொதலித்து மைணமுடித்து லேண்டைன் பசன்று விட்டைதபொக
லகள்விப்பட்டைபொன். சந்திரனும் அவென் பபற்லறபொருக்க ஒலர பிள்டள.
சந்திரடனச் சந்தித்த லபபொது லதவெனுக்க ஒரு அதிரச்சி கபொத்திருந்தது. சந்திரனின்
மைணவெபொழக்டக சிலே வெருடைங்கலள நீடித்தது எனறும் அவெனுக்கும் தன்டனப் லபபொல்
குழந்டதகள் இல்டலே என்று அவென் பசபொன்னலபபொது லதவெனபொல் நம்ப முடியவில்டலே..
என்ன நடைந்தது என்று லகட்டைலபபொது லேண்டைன் வெந்தபின் தபொனும் மைடனவியும் ஒரு கபொர
விபத்துக்கு உள்ளபொனதபொகவும் அதில் கற்பமைபொகயிருந்த தன் மைடனவி இறந்ததபொகவும்
பசபொல்லி சந்திரன் அழுதபொன். அவெரகள் திருமைணம் கபொதல் திருமைணம் என்று லதவெனுக்கு
பதரியும் . சந்திரன் மைடனவி வெசந்திடய பகபொழும்பில் படிக்கும்

பலே தடைடவெ

சந்தித்திருக்கிறபொன். படித்தகபொலேத்தில், தினமும் பம்பலேபிட்டி பிள்டளயபொர லகபொயிலில்
சந்திரலனபொடு அவெடளக் கபொணலேபொம். நல்லே மைனம் உள்ள சந்திரனுக்கு வெபொழ்க்டகயில்
இப்படியும் ஒரு துயரமைபொ என்று லதவெனும் அபிரபொமியும் கவெடலேப்பட்டைபொரகள்.
சந்திரன் லேண்டைனில் ஒரு டகனலகபொலேஜஸட்டைபொக லவெடலே பசய்தபொன். அவெனது
டகரபொசி என்னலவெபொ அவெனிடைம் வெந்த லகஸகள் எல்லேபொம் ஒரு பிரச்சடனயும் இல்லேபொமைல்
குழந்டத

லவெறு

தபொய்

லவெறபொக

பசன்றபொதபொக
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லகள்விப்பட்டைபொன்.

பிள்டளகள்

இல்லேபொதவெரகளின் பிரச்சடனகடள கூடை அவென் தீரத்து டவெத்தபொக அவென் நண்பரகள்
கூறியடதக் லகட்டு மைனதுக்குள் தன் பிரச்சடனடயயும் அவெலனபொடை லபசி ஒரு தீரவு
கபொணலேபொமைபொ என அபிரபொமியுடைன் கலேந்து லபசினபொன் லதவென்;. இறுதியில் சந்திரனின்
மைருத்துவெ உதவிடய அவெரகள் நபொடினபொரகள்.
“உனக்கு இந்த உதவிடய நபொன் பசய்யபொவிட்டைபொல் எங்களுக்கு இடடைலய உள்ள
நட்பக்கு

அரத்தமில்லேபொமைல்

லபபொய்விடும்.

எனக்கு

தபொன்

குழந்டதச்

பசல்வெம்

இல்லேபொவிட்டைபொலும் உனக்கபொவெது கிடடைக்க வெழியிருக்கபொ என்று பபொரப்லபபொம்” என்றபொன்
சந்திரன்.
மைருத்துவெ

பரிலசபொதடனகளுக்கு

பின்

லதவெனும்

அபிரபொமியும்

முடிடவெ

எதிரபபொரத்து நின்றனர. வெந்த பமைடிக்கல் ரிப்லபபொரட் சந்திரடன திடகக்க டவெத்தது. அடத
லதவெனுக்கும்

அபிரபொமிக்கும்

எடுத்துச்

பசபொல்லே

அவெனுக்கு

லபபொதும்

லபபொதும்

என்றபொகிவிட்டைது .
ரிப்லபபொரடின் படி அபிரபொமியின் கருப்டபடபயில் ஒரு பிரச்சடனயும் இல்டலே.
ஆனபொல் சந்திரனின் விந்துக்கள் குழந்டதடய உருவெபொக்கும் சக்திடய இழந்துவிட்டைன. சிறு
வெயதில் அவெனுக்கு வெந்த ஏலதபொ ஒரு கடுடமையபொன வெருத்தம் அதற்கு கபொரணமைபொக
இருந்திருக்கலேபொம்; என்று சந்திரன் விளக்கம் பகபொடுத்த லபபொது, லதவென் மைடனவியின்
டகடயப் படித்து ஓ பவென்று அழுதுவிட்டைபொன். அபிரபொமி கலேங்கவில்டலே.
சிலே

வினபொடிகள்

அடமைதியபொக

இருந்துவிட்டு

“எதற்கபொக

இப்ப

நீங்கள்

அழுகுறீரகள். எமைக்கு பகபொடுத்து டவெத்தது அவ்வெளவு தபொன்” என்றபொள் வெபொரத்டதகள்
தழும்ப அபிரபொமி.
“ஊர உனக்கு மைலேடி என்று பட்டைம் சூட்டிற்று. உண்டமையில் நபொன் தபொன் மைலேடைன்.
எமைது சமுதபொயம் எந்தக் குடறயிருந்தபொலும் முதலில் அந்தப் பழிடய பபண்லமைல் தபொன்
லபபொடும். என்டன மைன்னித்து விடு. திருமைணத்துக்கு முன் இடதப்பற்றி பதரிந்திருந்தபொல்
நபொன் திருமைணத்துக்கு சம்மைதித்திருக்க மைபொட்லடைன். உன் வெபொழ்க்டகடய பபொழடித்திருக்க
மைபொட்லடைன்” என்று அபிரபொமியின் டகடயப் பிடித்து அழுதபொன். அபிரபொமி லபசபொமைல்
அடமைதியபொக “என்ன விசர கடத கடதக்கிறியள். எது நடைக்க லவெண்டும் அது நல்லேதபொகலவெ
நடைக்கத்தபொன் பசய்யும். மைனம் வெருந்தி பயன் இலேடலே இனி நடைக்கப் லபபொவெடதப்
பபொரப்லபபொம். கீடதயில் பசபொன்ன தத்துவும் லபசினபொள் அபிரபொமி.
சற்று லநரம் சிந்தித்து விட்டு “டைபொக்டைர இதுக்கு தீரவு இல்டலேயபொ?” என்றபொள்; மைனத்
டதரியத்துடைன அபிரபொமி;.
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“ ஏன் இல்டலே. இந்த நவீன விஞ்ஞபொன உலேகில் இல்லேபொத தீரவுகளபொ” என்றபொன்
டைபொக்டைர சந்திரன் அடமைதியபொக.
அந்தப்

பதிடலே

லதவெனும்

அபிரபொமியும்

டைபொக்டைர

சந்திரனிடைம்

இருந்து

குழந்டத

கிடடைக்க

எதிரபபொரக்கவில்டலே.
“என்ன

சந்திரன்

பசபொல்லுகிறீரகள?;.

எங்களுக்குப்

வெழியுண்டைபொ?” லதவென் லகட்டைபொன்.
“ஆம் உண்டு. ஆனபொல் படித்த நீங்கள் இருவெரும் உங்கள் இருவெருக்குள்ளும்
கலேந்தபொபலேபொசித்து

ஒரு

முடிவுக்கு

வெரலவெண்டும்.

இது

உங்கள்

இருவெருக்கும்

எனக்குமிடடைலயலேபொன இரகசியமைக இருக்கட்டும்” என்று கூறிவிட்டு பசயற்டக
முடறயில் கருப்டபயுக்குள் விந்துடவெ பசலுத்தி குழந்டத பபறடவெக்கும் முடறடய
விபரமைபொக விளக்கினபொர சந்திரன்.
லதவெனும் அபிரபொமியும் அடதக் லகட்டைதும் வெபொயடடைத்து லபபொய் இருந்தபொரகள்.
“என்ன லபசபொமைல் பமைபொளனமைபொகயிருக்கிறீரகள். பத்து வெருஷமைபொக உங்களுக்கு
குழந்டதயில்டலே. இப்லபபொ ஒரு வெழி இருக்கிறது. அதுவும் நீங்கள் லேண்டைனில்
இருப்பதபொல் இடத என்னபொல் நீஙகள் சம்மைதித்தபொல் திருப்திகரமைபொக நிடறலவெற்றி டவெக்க
முடியும். இருவெரும் கலேந்து ஆலலேபொசித்து பதில் பசபொல்லுங்கள் “ என்றபொh ர சந்திரன்.
“யபொர விந்டத என் கருப்டபக்குள் பசயற்டக முடறயில் பசலுத்துவீரகள்” என்ற
லகள்விடய எழுப்பினபொள் அபிரபொமி.;
“ நிட்சயமைக அது உங்கள் கணவெனுடடையதபொக இருக்கமுடியபொது. ஏன் என்றபொல் அது
சக்தியிழந்த விந்துக்கள். அதற்கு ஒரு விந்து வெங்கியில் இருந்து உங்கள் இனத்துக்கும்
நிறத்துக்கு

பபபொருத்தமைபொன

பதபொன்டற

லதரந்பதடுக்க

லவெண்டும்

அதற்கு

சிலே

விதிமுடறகளும் பரிலசபொதடகளும்; உண்டு. அந்த விந்துக்கு உரிடமையபொளர யபொர என்பது
பரமை இரகசியமைபொக டவெக்கப்படும். உங்களுக்குத பதரியவெரபொது. அதனபொல் பிறகபொலேத்தில்
கணவென் மைடனவிக்குள் பிரச்சடனகள் வெரக் கூடைபொது. அதுவும் லநபொய் இல்லேபொத ஒருவெரிடைம்
பபற்ற

விந்துவெபொக

இருக்கும்.

ஆலரபொக்கியமைபொன,

உங்கடளப்

லவெண்டுமைல்லேபொவெபொ.

அதுவும்

ஏன்

என்றபொல்

லபபொல்
அபிரபொமியின்

பிறக்கும்

நிறமுள்ள
வெயிற்றில்

குழந்டத

அழகபொன

குழந்டதயபொக

இருக்க

வெளரந்த

குழந்டதயபொக

இருக்கலவெண்டும். சுவிகபொரம் எடுப்பதிலும் பபொரக்க இது ஒரு படி லமைல். ஏன் என்றபொல்
அபிரபொமியின் வெயிற்றில் வெளரந்த குழநடதயல்லேவெபொ. அக்குழநடதயின் இரத்தத்திலே
அபிரபொமியின் மைரபணுவும் கலேந்திருக்கும். அடததபொலன நீங்களும் விரும்பவீரகள் என்ன?”
என்றபொர சிரித்தபடி சந்திரன்.
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லதவென்

அபிரபொமியின்

முகத்டத

பபொரத்தபொன்.

அவெள்

முகத்தில்

எதுவித

உணரவுகளும் பதரியவில்டலே. கண்கள் கலேங்கியது.
“எனக்குத் பதரியும் இது உங்களபொல் உடைனடியபொக எடுக்க முடியபொத முடிபவென்று.
நீங்கள் இருவெரும் அவெசரப்படைபொது ஆழ்ந்து சிந்தித்து லபசி முடிவு எடுத்து விட்டு உஙகள்
இருவெருக்கும் சம்மைதம் இருந்தபொல் என்டன வெந்து சந்தியுங்கள். பின் மைற்றடவெடய நபொன்
கவெனிக்கிலறன்’” என்றபொh ர டைபொக்;டைர சந்திரன்.
கட்டிலின் லநர எதிரபொன சுவெரில் பதபொங்கிய படைத்தில் சிரித்தபடி பபரும் விரடலே
சூப்பயிபடி இருந்த அழகிய குழந்டதடயப் பபொரத்து பபருமூச்சு விட்டைபொரகள் லதவெனும்
அபிரபொமியும். இது லபபொலே இருக்குமைபொ டைபொக்டைர பசபொன்ன குழந்டத? இரவு இரவெபொக
லதவெனும் அபிரபொமியும் ஒரு முடிவுக்கு வெர முடியபொது தவித்தது அந்த படைத்தில் இருந்த
குழந்டதக்கு தபொன் பதரியும். நடைப்பது நடைக்கட்டும். எனக்கும் அவெருக்கும் லதடவெ
என்லமைல் உள்ள மைலேடி என்ற பட்டைத்டத லபபொக்க ஒரு குழந்டத, என்று அபிரபொமி மைனதில்
ஒரு முடிவுக்கு வெந்தவெள் லபபொல் கண்கடளத் துடடைத்து பகபொண்டு
”அத்தபொன் நபொடளக்கு டைபொக்டைர சந்திரனுக்கு படைலிலபபொன் பசய்து நபொங்கள் வெந்து
சந்திப்பதபொக பசபொல்லுங்கள்” எனறபொள் அபிரபொமி மைனத் டதரியத்துடைன்.
“அடதத்தபொன்

அபிரபொமி

நபொனும்

தீரமைபொனித்தனபொன்.

நபொன்

நிடனக்க

நீ

பசபொல்லிப்லபபொட்டைபொய்” என்றபொன் லதவென் அடமைதியபொக.
படைத்தில் இருந்த குழந்டத அவெடளப்பபொரத்து சிரிப்பது லபபொல் இருந்தது
அவெனுக்கு. அவெளுக்கு தன் வெயிற்றில் அலத லபபொல் குழந்டத ஒன்று ஊரவெது லபபொன்ற
உணரவு. தபொன் தபொயபொகப் லபபொகிலறன் என்ற பபருடமை முகத்தில் பிரதிபலித்தது. இனி
சமூகம் தன்டன மைலேடி என்று ஒதுக்கிடவெக்க மைபொட்டைபொது. சடைங்குகளில் எனக்கு ஒரு
இடைமுண்டு.
ஒரு வெருடைத்துக்குள் அபிரபொமி ஒரு அழகிய ஆண் குழந்டதக்குத் தபொயபொனள்.
தங்கடள பபொரக்க வெந்த சந்திரனுக்கு நன்றி பதரிவி;க்கும் முகமைபொக தங்கள் இரு டககடள
கூப்பி லதவெனும் அபிரபொமியும் வெணங்கினர.
“ இபதன்ன பழக்கம் லதவென்;. என் கடைடமைடயத் தபொன் நபொன் பசய்தனபொன். நீ என்
நண்பன். அடத மைறந்துவிடைபொலத. நீ எனடன கும்பிடைவுது எனக்கு மைனதுக்கு ஒரு
மைபொதிரியபொக இருக்கிறது. “ என்று கூறியபடி அவெனது இரு கரங்கடளயும்; பற்றி கீலழ
தபொழ்த்தினபொh ர சந்திரன
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“ டைபொக்டைர இவெர படிப்ப இன்னும் நபொன்கு மைபொதங்களிலே முடியப் லபபொகிறது.
அதற்குப் பிறகு நபொங்கள் ஊருக்குத் திரும்ப இருக்கிலறபொம். அப்பபொவுக்கும் அம்மைபொவுக்கும்
தங்களுக்கு லபரப்பிள்டள கிடடைத்தடதயிட்டு பபரிய மைகிழ்ச்சி. லகபொல் எடுத்து
லபசிச்சினம். “ என்றபொள் அபிரபொமி.
“ அவெரகளுக்கு ஏதபொவெது பசபொன்னீரகளபொ?” என்றபொர சந்திரன்.
“ உங்களுக்கு பகபொடுத்த வெபொக்குறுதிடய நபொங்கள் மறுலவெபொமைபொ?” என்றபொர லதவென்.
“ நல்லேது. நபொனும் மைபொற்றலேபொகி கிலேபொஸலகபொவுக்கு லபபொகிலறன். இனி உங்கடளச்
சந்திப்லபலனபொ பதரியபொது. அதனபொல் உங்கள் குழந்டதக்கு என் சிறிய பரிசு பகபொடுக்க
விரும்பகிலறன்.” என்று ஒரு கடித உடறடய அபிரபொமியிடைம் சந்திரன் பகபொடுத்தபொர.
“ என்ன டைபொக்டைர இது?.. நபொங்கள் அல்லேவெபொ உங்களுக்கு பரிசு தரலவெண்டும் “
என்றபொள் அபிரபொமி.
“ சந்திரன் நீர பசய்த இந்த பபரிய உதவி லபபொதபொது என்று இதுவுமைபொ?” லதவென்;
உணரச்சி வெசப்பட்டு நடுங்கும் தன்; கரங்களினபொல் சந்திரனின் டகடளப் பிடித்தபொன்.
சந்திரன் பதில் லபசபொது குழந்டதடய லதவெனிடைம் இருந்து வெபொங்கினபொன்.
குழந்டதயின் மிருதுவெபொன கன்னத்தில் முத்தம் பகபொடுத்துவிட்டு தன் கண்கணில் வெந்த
கண்ணீடரத் அவெரகள் கபொணபொத வெபொறு துடடைத்துக் பகபொண்டு
“ சரி நபொன் வெபொறன் எனக்கு லவெடலேயிருக்கு” என்று பதிடலே எதிரபபொரக்கபொமைல்
அடறடய விட்டு பவெளிலயறினபொன். அவெர நடைந்த விதம் அவெரகளுக்குப் பரியபொத பதிரபொக
இருந்தது. டைபொக்டைர சந்திரன் அடறடயவிட்டு பவெளிலய லபபொய் சிலே லநரத்துக்குப் பின்
லதவென் கடித உடறடய அபிரபொமியிடைம் வெபொங்கிப் பிரித்தபொன். அதனுள் சிறு கடிதமும் ஒரு
பத்திரம் இருந்தது. கடிதத்தில் இருந்தடத லதவென் வெபொசித்தபொன்
அன்பின் நண்பன் லதவெனுக்கும் சலகபொதரி அபிரபொமிக்கும்.
இலதபொடு என் பபயரில் என் இறந்து லபபொன பபற்லறபொர எழுதி பசபொத்துக்டகடள
எல்லேபொம் உங்கள் குழந்டதயின் பபயரில் எழுதி டவெத்திருக்கிபறன். இனி எனக்கு
பசபொத்துக்கள் லதடவெயில்டலே. நபொன் மைறுமைணம் பசய்து பகபொள்ளப் லபபொவெதில்டலே. என்
வெபொழ்வில் எனக்பகன ஒரு வெசந்திதபொன். இது உங்கள் மைகனுக்கு என் பரிசு. ஒலர ஒரு
லவெண்டு லகபொள். என் மைடனவி விபத்தில் இறக்கும் லபபொது அவெள் ஆறுமைபொதம் கற்பம்.
எங்களுக்கு ஆண் குழந்டத பிறந்தபொல் அவெள் வெணங்கும் முருகன் பபயரபொன “அழகன்”
என்ற பபயர டவெக்க இருந்லதபொம். ஆனபொல் அது எங்களுக்கு பகபொடுத்து டவெக்கவில்டலே.
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அதனபொல் அழகபொன உங்கள் மைகனுக்கபொவெது அந்தப் பபயடர டவெப்பீரகள் எனத்
தபொழ்டமையுடைன் பசய்து லகட்டுக்பகபொள்கிலறன். அடத மைறக்கபொமைல் நிடறலவெற்றுவீரகள்?
இப்படிக்கு
சந்திரன்
கடிதத்தினதும் உயிலினதும் அரத்தங்கடள அவெரகள் பரிந்து பகபொண்டைபொரகள்.
ஆனபொல் பகிரந்து பகபொள்ளவில்டலே. இருவெரும் ஒருவெடர ஒருவெர பபொரத்தபடி ஆனந்தக்
கண்ணீர வெடித்தனர. இப்படியும் ஒரு மைனிதனபொ என்றது அவெரகள் இருவெரினதும்
உள்ளங்கள்.
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கடத 9 - பரமை இரகசியம்
“என்ன சிவெம் டகயுக்குள்டள எடதலயபொ மூடிடவெத்திருக்கிறபொய் எனக்கும்
கபொட்லடைன்.”
“முடியபொது.. அது பரமைசிவெத்தின் பரமை இரகசியம்.”
“உன் நண்பன் சந்திரனபொன எனக்குத் பதரியக் கூடைபொத பரமை இரகசியமைபொ?. உனக்குள்
மைட்டும் அந்த இரகசியம் இருந்துவிட்டைபொல் அப்படி ஏதும் நடைக்கக் கூடைபொதது ஒன்று
உனக்கு நடைந்து விட்டைபொல் பிறகு அந்த இரகசியம் ஒருத்தருக்கும் பயன் இல்லேபொமைல்
மைடறந்து லபபொகும்”
“உண்டமைதபொன். ஆனபொல் நபொன் கண்டுபிடித்த விஷயத்டத லவெறு யபொரும்
பகபொப்பியடித்தபொல் அல்லேது பிடழயபொகப் பபொவித்தபொல்…..”
“சந்திரபொ. அதுக்குத் தபொன் பகபொப்பிடரட்டும் லபட்படைண்டும் (Copy Rightt Patent)
இருக்லக. நீ லயபொசிக்கபொலத. நபொன் உன்லனபொடு பலே கபொலேம் பழகினவென் அல்லேவெபொ. நபொனும்
உன்டனப் லபபொல் பதபொழில் நுட்பப் பட்டைதபொரிதபொன். நீ டகக்குள் டவெத்திருப்படத எனக்கு
கபொட்டினபொல் நபொன் எதபொவெது ஆலலேபொசடன பசபொல்லேலேபொம் அல்லேவெபொ?” அவெடன நபொன்
விடைவில்டலே.
அவெனுக்குத் பதரியும் எனது பிடிவெபொதக் குணம்.
“சரி வெபொ அந்த பபஞ்சில் முதலில் லபபொய் இருப்லபபொம்” என்று என்டன அடழத்துக்
பகபொண்டு லபபொனபொன் பரமைசிவெம். அருகில் உள்ள மைரத்தின் கீழ் இருந்த பபஞ்சில்;
இருவெரும் லபபொய் அமைரந்லதபொம்.
பரமைசிவெம்; கிறுக்குத் தனமைபொனப் லபபொக்குள்ளவென். ஆனபொல் கிறுக்கன் அல்லே.
அதிலமைதபொவி என்றும் பசபொல்லேலேபொம். சிலே சமையம் தபொன் என்ன பசய்கிலறன் என்று
அறியபொமைலலே சிந்தித்த படி நடைப்பபொன். ஒரு சமையம் லஷரட்டின் பபபொத்தபொடன தடலேகீழபொக
மைபொட்டிக்பகபொண்டு, ஒரு கபொலில் பசருப்பம்; மைறு கபொலில் சப்பபொத்துடைனும் என்லனபொடு
பறப்படை ஆயத்தமைபொனபொன். தடலே கூடை வெபொரவில்டலே. அவெடனப் பபொரக்க எனக்கு சிரிப்ப
வெந்தது.
“என்னடைபொ சந்திரபொ இபதன்ன பது பபஷன்” என்லறன் அவென் முதுகில் தட்டிய படி.
அப்லபபொது தபொன் சுயநிடலேக்கு அவென் வெந்தபொன். சிலே சமையங்களில் வெபொனத்டதயும்,
மைரங்கடளயும் பபொரத்தபடி சிந்தடனலயபொடு இருப்பபொன். பபொரக்கப் பரிதபொபமைபொக இருக்கும்.
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அவென்

நிடலேயறிந்து

அவெனுக்குப்

பபண்பகபொடுக்க

ஒருவெரும்

முன்வெரவில்டலே.

பிரமைச்சபொரியபொகலவெ வெபொழ்ந்தபொன். பபற்லறபொருக்கு அவென் ஒலர பிள்டள. பபற்லறபொர
விட்டுச்பசன்ற பபரிய வீட்டில் தனிடமையபொக ஒரு பபரிய அடறயில் வெபொழ்ந்தபொன். அந்த
வீட்டின் பபரும் பகுதிடய எனக்குத் பதரிந்த ஒரு குடும்பத்துக்கு வெபொடைடககக்கு
விட்டிருந்தபொன். அந்த வெருமைபொனம் அவெனுக்கு லபபொதுமைபொனது.
எலேக்லரபொனிக் என்ஜனியரபொக முதலேபொம் வெகுப்பில் பட்டைம் பபற்றும் ஒரு
ஸதபொபனத்திலும் அவெனபொல் நிரந்தரமைபொக லவெடலே பசய்யமுடியவில்டலே. அவெனது
ஒற்டறப் லபபொக்கு பலேருக்கு சரிப்பட்டு வெரவில்டலே. மைற்றவெரகளுடைன் அவென் பதபொடைரப
பகபொள்வெதும் அரிது. தடலே வெபொரமைபொட்டைபொன். உடடைகளில் கூடை கவெனம் கிடடையபொது.
படிக்கும் லபபொது பபபௌதிகத்திலும் கணிதத்திலும் எனக்குப் லபபொட்டி அவென்தபொன். சிலே
சமையம் நபொன் லகபொட்டடை விட்டை கணக்டகக கூடை அவென் சிரமைப்படைமைபொல் பசய்துவிடுவெபொன்.
பள்ளிக்கூடைத்தில் இருந்லத அவென் என் நண்பன். சக மைபொணவெரகள் அவெலனபொடு பழகத்
தயங்கினர என்டனத் தவிர.
அவென் அடற தபொன் அவென் உலேகம். ஆந்த nh திய அடறடய படுக்டகயடறயபொகவும்
தனது லரடிலயபொ பரிலசபொதடனக் கூடைமைபொகவும் பபொவித்தபொன். வெபொபனபொலிகளில் உள்ள
பிடழகடள கண்டுபிடித்து திருத்திக் பகபொடுப்பதில் பகட்டிக்கபொரன். அதற்கு கூலி லகட்க
மைபொட்டைபொன். பகபொடுத்தபொல் வெபொங்குவெபொன். கிடடைத்த உதிரிப்பபொகங்கடள டவெத்து ஒரு
பதுடமையபொன சக்திவெபொய்ந்த வெபொபனபொலி ஒன்டற உருவெபொக்கியிருந்தபொன். அடதப் பபொரத்து
நபொன் வியந்லதன். அதன்மூலேம் உலேகில் பலேருடைன் பதபொடைரப பகபொண்டு லபசினபொன்.
“என்னடைபொ சந்திரபொ உனது திறடமைடய இந்நபொட்டின் பபொதுகபொப்ப அடமைச்சு அறிந்திருந்தபொல்
உன்டன கடைத்திக் பகபொண்டு லபபொய்விடுவெபொரகள் என்லறன். அவென் பமைபௌனமைபொகச்
சிரிப்பபொன்.
ஒரு நபொள் அவென் உருவெபொக்கிய வெபொபனபொலியில் ஏலதபொ இருவெர பரியபொத பபொடசயில்
லபசவெடதக் லகட்லடைன். பின்னணியில் துப்பபொக்கிச் சூடும் குண்டுகள் விழும் சத்தமும்
லகட்டைது. என்னடைபொ சிவெபொ யபொர லபசுகிறபொரகள் எனக்கு அவெரகள் லபசும் பபொடஷ
விளங்கவில்டலே என்லறன். “உது அலரபிய பமைபொழி” என்றபொன் சிவெம். எனக்கு
ஆச்சரியமைபொய் இருந்தது. உனக்கு எப்படி அது அலரபிய பமைபொழி என்று பதரியும் என்று
லகட்லடைன். அவென் சிரித்தபொன். அலதபொ பபொர என்று பத்தகங்கள் உள்ள அலுமைபொரிடயக்
கபொட்டினபொன்;

அதில்

சிலே

அலரபிய

பமைபொழி

பத்கங்கள்

இருந்தன.

நம்பமுடியவில்டலே.
“சிவெபொ எனக்கு ஏன் நீ இடத இவ்வெளவு கபொலேமும் பசபொல்லேவில்டலே?”.
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என்னபொல்

“அது தபொன் பரமைரகசியம்” என்றபொன் கண்டணச்சிமிட்டியபடி.
“உனது பமைபொழி பபயரப்பின் படி அவெரகள் என்ன லபசுகிறபொரகள் என்று எனக்கும்
பசபொல்லேன் என்லறன்.”
“லபபொரில் தபொக்குதடலேப் எப்படி நடைத்த லவெண்டும் என்படதப் பற்றி லபசுகிறபொரகள்.
நபொடள ஒரு அபமைரிக்க இரபொணுவெத் தளத்டத தபொக்கப் லபபொகிறபொரகளபொம். அதற்கபொன
நடைவெடிக்டககள் பற்றி குறி பமைபொழி மூலேம் லபசுகிறபொரகள்”
“எந்த இடைமிது…”
“அலனகமைபொக ஆப்கபொனிஸதபொனபொக இருக்கலேபொம். அவெரகள் லபச்சில் இருந்து
கண்டுபிடித்லதன் என்றபொன்.
“ ஐலயபொ கடைவுலள, அப்லபபொ அல்குடவெதபொ பயங்கரவெபொதிகளின் சம்பபொஷடணடய
ஒற்று லகட்கிறபொயபொ? என்ன லவெடலேயடைபொ சிவெபொ நீ பசய்கிறபொய். சரியபொன ஆபத்தபொன
கபொரியமைபொச்லசயடைபொ?” என்லறன் பதட்டைத்துடைன்.
“யபொர பயங்கரவெபொதி. இபதல்லேபொம் தமைது சுயநலேத்திற்கபொக பகபொடுக்கப் பட்டைப்
பபயர.

உரிடமைக்கபொக

லபபொரபொடுபவெரகள்

கூடை

பயங்கரவெபொதிகள்

என

பட்டைம்

சூட்டைப்படுகிறபொரகள்.” சந்திரன் அடமைதியபொக பதிலே அளித்தபொன்.
“சிவெபொ நீ சரியபொன ஒற்றுக் லகட்பவெனபொய் இருக்கிறபொய். இடத பபபொலீஸ அறிந்தபொல்
உனக்கு ஆபத்து. கவெனமைபொயிரு.” நபொன அவெடன எச்சிh த்லதன்
“அதனபொல் தபொன் பரமை இரகசியம் என்லறன். உனக்கும் எனக்கும் மைட்டுலமை இந்த
வெபொபனபொலியின் மைகிடமை பதரியும். நீ எனக்கு சலகபொதரடனப் லபபொலே” என்றபொன் அவென்.
அவென் லபச்சில் நம்பிக்டக பதபொனித்தது.
சிவெபொவின் பசயல் எனக்கு ஆபத்தபொகப்பட்டைது. பநருப்லபபொடு விடளயபொடுவெது
லபபொன்ற உணரவு எனக்கு. அவென் பள்ளிக் கூடைக் கபொலேம் முதல்பகபொண்லடை பரட்சிகரமைபொன
கருத்துக்கடளக் பகபொண்டைவென். மைக்களின் உரிடமைகள் ஒதுக்கப் படுவெடத முற்றபொக
பவெறுப்பவென். உலேக அரசியலில் அவெனுக்கு நல்லே அறிவு இருந்தது. எந்த எந்த நபொடுகளில்
மைக்கள் ஒடுக்கப்பட்டு பரட்சியபொளரகள் இயக்கம் லதபொன்றியது லபபொன்ற விபரங்கள்
அடனத்டதயும் அவென் அறிந்து டவெத்திருந்தது எனக்கு நிடனவுக்கு வெந்தது. அலரபிய
பமைபொழிடய அவென் எதற்கபொக கற்றபொன் என்பது எனக்கு பதிரபொயிருந்தது. அதுவும் பதபொழில்
நுட்பத் துடறயில் ஈடுபபொடுள்ளவென் பிற பமைபொழிடயக் கற்க லவெண்டிய கபொரணம் என்ன?.
என் சந்லதகத்துக்கு முழுடமையபொன விடடைடய சந்தரப்பம் வெரும் லபபொது அவெனிடைமிருந்து
பபற்றபொக லவெண்டும் என்றது என் மைனம். அந்த நிடலேயில் அவென் “பரமைரகசியம்” என்று
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பசபொல்லிக் பகபொண்டு ஒரு பபபொருடள டவெத்திருக்கிறபொன் என்று பதரிந்த

லபபொது

அடதப்பற்றி அறிய நபொன் ஆவெல் பகபொண்டைதில் தவெறு ஒன்றும் இருந்ததபொக எனக்குப்
படைவில்டலே. அதுவும் ஒரு வித ஒற்று லவெடலே பபொரக்கும் கருவிலயபொ? என்று லயபொசித்லதன்
“சந்திரர. நீ பபபௌதிகத்தில் ஒத்த அதிரபவெண்டணப் பற்றி படித்திருப்பபொலய. அது
ஞபொபகம் இருக்கிறதபொ உனக்கு” என்ற பீடிடகயுடைன்; ஆரம்பித்தபொன் சிவெபொ
“ஏன் இல்டலே. பபபொளதிக ஆசிரியர ஒத்த அதிரபவெண்டண விளங்கபபடுத்து
அபமைரிக்கபொவிலே கபொற்று வீசியதபொலே “பரசனன்சபொல்’” முறிந்த கடத பசபொன்னபொர. அதற்கும்
உன் டகயில் டவெத்திருப்பதற்கும் என்ன சம்பந்தம்”
“சம்பந்தம் இருக்கு. ஒருவெர நிடனப்படத அறியக் கூடிய வெல்லேடமை படடைத்தது
நபொன் கண்டுபிடித்த இந்தக் கருவி”
“என்ன விசர கடத பசபொல்லுகிறபொய். நீ என்ன ஞபொனி என்ற நிடனப்லபபொ?”
“அப்படித்தபொன் என்று பசபொல்லலேன். இப்லபபொது இக்கருவியி;ன் மைகிடமைடய
உனக்கு கபொட்டைப் லபபொகிலறன் பபொரகிறபொயபொ” என்றபொன் சிவெம், டகயில் இருந்த கறுப்பப்
பபபொருள் ஒன்டற விரித்து எனக்குக் கபொட்டியபடி. அடதச்பசய்யுமுன் யபொரபொவெது தன்டனப்
பபொரக்கிறபொரகளபொ என்று சுற்றும் முற்றம் பபொரத்தபொன். அவென் கபொட்டிய கருவிடயப்
பபொரத்லதன். டகக்குள் அடைங்கும் விதத்தில் இருந்தது. மூன்று பபபொத்தபொன்கள் பதரிந்தன.
அடத வெபொங்கி பரிலசபொதிக்க எனக்குப் பயமைபொயிருந்தது. ஒரு லவெடள அவென் பசபொல்வெதில்
உண்டமையிருக்குலமைபொ.
“என்ன லயபொசிக்கிறபொய். உன்னில் தபொன் நபொன் முதல் தடைடவெயபொக பரீட்சித்துப்
பபொரக்ப்லபபொகிலறன்.”
“ என்னிலேபொ?”
“ ஆமைபொம் அப்லபபொ தபொன் உனக்கு நம்பிக்டக வெரும். இன்னும் சிலே வினபொடிகளில்
என்ன நிடனக்கிறபொய் என்று பசபொல்லேட்டுமைபொ? என்று ஒரு பபபொத்தடன அழுத்தி தனது
தடலேயுடைன் கருவிடய டவெத்தபொன். சிலே லநரத்தில்.
“ஏய் நீ இப்ப உன் மைடனவி வீட்டுக்கு வெந்திருப்பபொளபொ?. என்ன இரவு
சபொப்பபொட்டுக்கு சடமைக்கப் லபபொகிறபொள். இந்த விசரன் என் லநரத்டத வீணபொக்கிறபொன் என்று
நிடனக்கிறபொய் அப்படித்தபொலன” என்றபொன் சிரித்தபடி.
எனக்கு

அவென்

பசபொன்னது

ஆச்சரியமைபொய்

அதுலவெதபொன். நபொன் வெபொயடடைத்துப் லபபொலனன்.
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இருந்தது.

நபொன்

நிடனத்ததும்

“ என்ன லபசபொமைல் இருக்கிறபொய். நபொன் பசபொன்னது சரியபொ?” என்றபொன் சந்திரன்.
“ஓம். நீ பசபொன்னடதத் தபொன் நிடனத்லதன். அது எப்படி உன்னபொல் முடிந்தது”
பகபொஞ்சம் பபபொறு விளக்குகிலறன். அலதபொ நபொடலேந்து லபர பபொடதயில் லபபொய்க்
பகபொண்டு இருக்கிறபொரகலள பபொரத்தபொயபொ?
“பதரிகிறது. அவெரகடள என்ன பசய்யப்லபபொகிறபொய்?”,
“அவெரகளில் ஒருவெடன பரிலசபொதடனக்கு உட்படுத்தப் லபபொகிலறன். வெழுக்டக
விழுந்த தடலேயுடைன் லபபொகிறவென் முன்னுக்கு லபபொகிறவெடன பிட்பபபொக்கட் அடிக்கப்
லபபொகிறபொன்”; என்றபொன் சந்திரன்.
“என்ன பசபொல்கிறபொய். அடத தடுத்து நிறுத்த லவெண்டியது தபொலன?” என்று நபொன்
பசபொல்லுமுன் சிவெபொ பசபொன்ன மைபொதிரி நடைந்து விட்டைது. அந்த சம்பவெம் என்டன திடகக்க
டவெத்துவிட்டைது. “ஐலயபொ பபொவெம் பணத்டதப் பறிபகபொடுத்தவெடனக் கபொப்பபொற்று”
என்லறன்;.
“பகபொஞ்சம் பபபொறு அவெடனக் கபொப்பபொற்றத் லதடவெயில்டலே. அவென் மைபொபியபொ
குழுடவெச் லசரந்தவென். அந்தக் கபொடச அவென் சம்பபொதித்தது தீய வெழியில். அவெனது டகயில்
உள்ள சூட்லகசுக்குள் லபபொடத மைருந்து இருக்கிறது. அடத விற்று பணமைபொக்கும்
எண்ணத்துடைன் லபபொகிறபொன்” என்றபொன் பரமைசிவெமை. அவென் குறிப்பிட்டை மைனிதன் டகயில்
ஒரு சூட்லகஸ இருந்தது. அவென் பசபொன்னது லபபொல் சூட்லகஸ எதிரபொக வெந்த ஒருவெனிடைம்
டகமைபொறியது. அவென் பதிலுக்கு சூடைலகஸ டவெத்திருந்தவென் டகயில் ஒரு பபொரசடலே
திணித்தபொன். ஒரு லவெடள பணமைபொக இருக்குலமைபொ?
“உடைலன பபபொலீசுக்கு லபபொன் பசய்யப் லபபொகிலறன் நபொன்” என்லறன்;.
“அடதச் பசய்யபொலத பிறகு நபொங்கள் இருவெரும் வெம்பில் மைபொட்டிக்பகபொள்லவெபொம்”
என்றபொன் சிவெபொ.
“எனக்கு அங்கிருக்கப் பயம் பிடித்துவிட்டைது. “ சிவெபொ நீ ஒரு ஜீனியஸ. உந்தக்
கருவியின் பசயற்பபொட்டடை பபபொலீஸ அறிந்தபொல் உனக்கு ஆபத்து ஏற்படைலேபொம். அதனபொல்
கவெனமைபொக நடை” என்லறன்.
“உன் உபலதசத்துக்கு நன்றி. இங்கு நடைந்தது உனக்கும் எனக்கும் மைட்டுலமை பதரிந்த
விஷயம். என்ன?” என்றபொன்.
“அது சரி இன்னும் விளக்கத்டத பசபொல்லேவில்டலேலய நீ”.
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“மிகவும் இலேகுவெபொனது. ஒவ்பவெபொருத்தருக்கும் இயல்பபொன அதிரபவெண் உண்டு.
அவெரகளின் மூடளயில் இருந்து பவெளிவெரும் எண்ண அடலேகளி;ன் அதிரபவெண்ணுடைன்
ஒத்த அதிரபவெண்டண இக்கருவிமூலேம் சுருதி லசரத்தபொல் அவெரகள் மைனதில் உள்ளடத
அறியலேபொம். இடதத்தபொன் முறனபொலேத்தில் ஞபொனிகளும் பபொவித்தனர. இது உனக்கு
பதுடமையபொக இருக்கலேபொம். நடைக்கக் கூடியதபொ என்றும் நீ லயபொசிக்கலேபொம். நடைத்திக்
கபொட்டிவிட்லடைலன” என்றபொன் பரமைசிவெம்.
“சரி சரி வெபொ லபபொலவெபொம். எனக்கு பசி வெயிற்டறக் கிண்டுகிறது என்று அவெடன
அடழத்துக் பகபொண்டு பறப்பட்லடைன். எனக்கு அங்கிருக்கப் பிடிக்கவில்டலே. பயமும் ஒரு
கபொரணம். லபபொகிற வெழியில் சிவெத்டத அவென் வீட்டில் இறக்கிவிட்டுச்பசன்லறன்.
வீட்டுக்குள் நபொன் நுடளந்தது தபொன் தபொமைதம்
“ என்ன இவ்வெளவு லநரம். எங்லக லபபொயிருந்தியள்” என்றபொள் என் மைடனவி.
“ஒன்றுமில்டலே சிவெத்டத சந்தித்தனபொன். அவெலனபொடு லபசிக் பகபொண்டிருந்ததில்
எனக்கு லநரம் லபபொனது பதரியவில்டலே. “
“அந்த விசரலனபொடடை உங்களுக்கு என்ன கடத லவெண்டியிருக்கு. உங்கடளயும்
பயித்தியமைபொக்கி

விடுவெபொன்”

என்றபொள்

லகபொபத்துடைன் என்

மைடனவி.

அவெளுக்கு

சந்திரடனப் பிடியபொது.
“அப்படி பசபொல்லேபொலத. அவென் உனக்கு கிறுக்கனபொக லதபொன்றலேபொம். ஆனபொல்
அவெனிடலே விஷயம் இருக்குது” என்லறன் நபொன்
“ சரி சரி. பகதியிடலே வெபொருங்லகபொ கபொல் முகம் கழுவிப்லபபொட்டு சபொப்பிடை “ என்று
கட்டைடளயிட்டு விட்டு லமைடசக்கு சபொப்பபொடு எடுக்கப் லபபொய்விட்டைபொள்.
சபொப்பபொடு முடிந்து நபொன் படுக்டகக்குப்லபபொக இரவு பத்துமைணியபொகிவிட்டைது.
என்டன

சந்திரடனப்பற்றிய

சிந்தடனகள்

சுற்றிக்

பகபொண்டிருந்தது.

எவ்வெளவு

அதிலமைதபொவி அவென். அந்தக் கருவிடய டவெத்து எவ்வெளவுக்கு பணக்கபொரன் ஆகலேபொம். ஏன்
அவென் உருவெபொக்கிய வெபொபனபொலி கூடை விசித்திரமைபொனது. அனபொல் அவென் லபபொக்கு தபொன்
எனக்கு பரியபொத பதிரபொக இருக்கிறது…ஒரு லவெடள பயங்கரவெபொதிகளுடைன் அவெனுக்குத்
பதபொடைரப இருக்குலமைபொ? சீ அப்படியிருக்கபொது.. என் மைனடத லதற்றிக்பகபொண்லடைன்.
அவெடன நிடனத்தபடி தூங்கிவிட்லடைன்.
விடியற் கபொடலே, லபபொலீஸ டசரன் ஒலி என்டன தூக்கத்தில் இருந்து எழுப்பியது.
லநரத்டத பபொரத்லதன். கபொடலே ஏழு மைணி. ஏலதபொ விபத்தபொக்கும் அது தபொன் பபபொலீஸ டசரன்
லகட்கிறது என்று மைனதுக்குள் நிடனத்படி மைறுபக்கம் திரும்பிப் படுத்லதன். வீட்டின் முன்
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கதவில் யபொலரபொ தட்டிக் லகட்டைது. அடரத்தூக்கத்லதபொடு எழும்பிப் லபபொய் திறந்லதன்.
வெபொசலில் இரு லபபொலீஸகபொரர நின்றபொரகள்.
“மிஸடைர சந்திரன் என்பவெர நீரதபொனபொ?” என்று லகள்விக் குறியுடைன் என்டனப்
பபொரத்து லகட்டைபொரகள்.
“ஆம் நபொன் தபொன் சந்திரன் என்லறன் பதட்டைப் படைபொமைல்”
“தயவு பசய்து எங்களுடைன் ஜீப்பில் வெரமுடியுமைபொ?” என்றபொரகள்.
“நபொன் எதற்கபொக வெரலவெண்டும் ?.ஏதும் பிரச்சடனயபொ?” என்லறன் பதட்டைத்துடைன்.
“ஆமைபொம் உமைது நண்பர பரமைசிவெம் விஷயமைபொக” என்றபொரகள்.
“பரமைசிவெமைபொ. அவெனுக்கு என்ன?. லநற்று தபொன் அவெடனச் சந்தித்தனபொன.;”
“ வெபொரும் பகதியிடலே. ஜீப்பிடலே விஷயத்டத பசபொல்லுறம்” என்றபொன் அவெரகளில்
ஒருவென்.
“பகபொஞ்சம் பபபொறுங்கள் உடுப்டப மைபொற்றிக் பகபொண்டு வெபொறன்” என்று உள்லள
லபபொலனன். மைடனவிக்கு விளக்கம் பசபொல்லே எனக்கு லபபொதும் லபபொதும் என்றபொகிவிட்டைது.
எல்லேபொம் வெந்து பசபொல்லுகிலறன் என்று சுருக்கமைபொய் அவெளுக்கு பதில் பசபொல்லிவிட்டு
ஜீப்பில் ஏறி பபபொலீசபொருடைன் லபபொலனன். லபபொகும் வெழியில் தபொன் சந்திரனின் வீடு அன்று
அதிகபொடலே மூன்று மைணிக்கு தீப்பற்றி எரிந்துவிட்டைதபொகவும், பரமைசிவெத்தின பிலரதம்
எரிந்து கருகிய நிடலேயில் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளதபொகவும் எனக்குச் பசபொன்னபொரகள். “
எனக்கு அவெரகள் பசபொன்ன பசய்தி அதிரச்சிடயக் பகபொடுத்தது.
“அடை கடைவுலள! என்ன சிவெம் இறந்துவிட்டைபொனபொ? வீட்டுக்கு யபொர தீ டவெத்தது?”
என்று என்டனயறியபொமைலலே கத்திலனனன்.
“அது தபொன் பதரியவில்டலே “ என்றபொர ஜீப்பில் இருந்த ஒரு லபபொலீஸகபொரர.
எரிந்த சந்திரனின் வீட்டுக்கு முன்னபொல் ஜீப் லபபொய் நின்றது. நல்லே கபொலேம் பக்கத்தில்
லவெறு வீடைகள் இல்டலே. அங்கு லவெடிக்டக பபொரக்க ஒரு கூட்டைலமை நின்றது. மூன்று
வெபொன்களில் பபபொலிசபொர, தீயடணக்கும் படடை , ஒரு அம்பலேன்ஸ லவெறு நின்றன.
“ வீட்டில் இருந்த குடும்பத்துக்கு என்ன நடைந்தது என்று லகட்லடைன். “
“அவெரகள் லீவில் லபபொய்விட்டைபொரகள். நல்லே கபொலேம் தப்பினபொரகள் அவெரகள்”
என்றபொர ஒரு பபபொலிசபொர.
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எரிந்த சந்திரனின் முகத்டத என்னபொல் பபொரக்க முடியவில்டலே. அவெனின் மூடிய
பிலரதத்டத அம்பலேன்சில் ஏற்றிவிட்டைதபொக அறிந்லதன். அவென் எனக்கு கபொட்டிய அதிசயக்
கருவிடய என் கண்கள் லதடின. கபொணவில்டலே. அவென் உருவெபொக்கிய வெபொபனபொலிடயயும்
கபொணவில்டலே. என் மைனதில் பலேத்த சந்லதகம் உருவெபொகியது. இது நிட்சயமைபொக திட்டைமிட்டு
பசய்த பகபொடலே தபொன். யபொலரபொ பகபொடலேடய மைடறக்க வீட்லடைபொடு பரமைசிவெத்துக்கு
தீடவெத்திருக்கிறபொரகள். ஒருலவெடள சந்திரனின் பரமைரகசியம் பகபொடலே பசய்தவெரகளுக்கு
பதரிய வெந்துவிட்டைலதபொ?. பதிடலேத் லதடி என் மைனம் பரதவித்தது.
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கடத 10 - அறிவின் ஆரபொச்சி

என் மைகன் மிருகசீரீடை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தபடியபொல் அவெனுக்கு லவெ, லவெபொ, கபொ, கீ
என்ற முதல் ஏழுத்தில் ஆரம்பிக்கும் பபயர டவெக்கும்படி குடும்ப சபொத்திரியபொர பசபொன்ன
படியபொல் லயபொசிதது; என்ன பபயர டவெப்பது என்று லயபொசித்து மூடளடய உடடைத்துக்
பகபொண்லடைன். நபொன் கபொஞ்சியில் பிறந்த அறிஞர அண்ணபொவின் அபிமைபொனி. அதனபொல்
கபொஞ்சி, அறிவு என்ற இருவெபொரத்டதகடளயும் இடணத்து “கபொஞ்சியறிவு” என்று
பதுடமையபொக டவெத்தபொல் என்ன என்று என் மைடனவி கயல்விழிடயக் லகட்லடைன.
“நீண; பபயரபொக இல்டலேயபொ அத்தபொன். வீட்டில் சுருக்கமைபொக என்ன பவென்று
நபொங்கள் அவெடனக் கூப்பிடுவெது” என்டனக் லகட்டைபொள் கயல்.
“உன் முழுப்பபயர கயல்விழி அல்லேவெபொ. ஆனபொல் எல்லலேபொரும் உன்டன கயல்
என்று தபொன கூப்பிடுவெபொரகள். அலத லபபொல்…”
“ அலத லபபொல்.. “
“அறிவு என்று சுருக்கமைபொக வீட்டில் கூப்பிட்டைபொல் என்ன?”
“நல்லே பபயரபொகத் தபொன் இருக்கிறது. “அறிவு” என்று வீட்டில் கூப்பிட்டைபொல் அவென்
அறிவின் சின்னமைபொக இருக்கட்டும்” என்று என் லயபொசடனக்கு சம்மைதித்தபொள் கயல்.
பிறந்து மூன்று மைபொதத்துக்குள்லளலய அவெனுக்கு என் நண்பன் வெபொஙகிக் பகபொடுத்த
பவெள்டள நிற நபொய் பபபொம்டமைடய அறிவுக்கு பவெகுவெபொகப் பிடிததுக் பகபொண்டைது. அது
ஒரு பதுடமையபொன, அழகபொன பபபொம்டமை. அழுத்தினபொல் குடரக்கும்;. பபபொம்டமை நபொய்
குடரக்கும் லபபொது அழுவெடத நிறுத்திவிட்டு பகக்கட்டைம் விட்டு டகதட்டிச் அறிவு
சிரிப்பபொன். தூங்கும் லபபொது பபபொம்டமைடய அடணத்தபடிலய தூங்குவெபொன்.
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அறிவுக்கு ஒரு வெயதபொன லபபொது பிறந்த நபொளுக்கு

ஒரு பவெள்டள நிற

பபபொமைலரனியன்; நபொய் குட்டிபயபொன்டற பவெட்டைனரி லசரஜனபொக இருக்கும் கயலின்
அண்ணன் பரிசபொக வெபொங்கிக் பகபொடுத்தபொர;. அறிவுக்கு மைபொமைன பகபொடுத்த பபபொமைலரனியன்;;
நபொய் குட்டி உருவெத்தில் சிறிதபொனபொலும் அடைரத்தியபொன மையிரகள் நிடறந்த பவெளடள நிற
ஆணகுட்டி;. 16 வெருடைங்கள மைட்டிலே வெபொழக்கூடியடவெ. இனிடமையபொன மைற்றும் நட்ப
தனடதயுள்ளு பத்திசபொலியபொன நபொய். அலனகமைபொக மைடியிலே டவெத்திருக்கும் நபொய். என்பர.
இடசலமைல் ப்ரியம் உள்ள என் மைடனவி கயலின் விருப்பப்படி “பமைலேடி” என்ற
பபயடர அந்நபொய் குட்டிக்கு டவெத்லதபொம்.

சிறுவெயது முதற்பகபொண்லடை அறிவுக்கு

மிருகங்கள், பறடவெகள் மது தனிப் பற்று. பிறந்த நடைசத்திரலமைபொ என்னலவெபொ பதரியபொது.
படிப்பில்

பபயருக்கு

ஏற்ற

பகட்டிக்கபொரனும்

கூடை..

பபபொருட்கள்

எடதயபொவெது

பகபொடுத்தபொல் அடத ஆரபொச்சி பசய்யும் பழக்கம் இருந்தது. எடதயபொவெது கண்டு படிக்க
லவெண்டும்; என்து அவென் ஆவெல். லடைபொம் அன் பஜரி, வுடி வுட்பபக்கர, மிக்கி பமைபௌஸ,
படைபொனலேட் டைக், பம்பி லபபொன்ற மிருக , பறடவெகள் கதபொப்பபொத்திரஙகளபொக லபசி நடிக்கும்
பிரபல்யமைபொன கபொரடுன்கடள அடிக்கடி விரும்பிப் பபொரத்து, சிரித்து அறிவு இரசிப்பபொன்.
அதவுமைல்லேபொமைல் எங்கள் வீட்டுத்; லதபொட்டைததுக்கு வெரும் அணில்லே, முயல் பரபொபின்
குருவிகடளப் பபொரத்து அடவெ லபபொடும் ஒலிகடளக் லகட்டு; பமைய்மைறந்து லபபொய் நிற்பபொன்.
அவென் நபொய் பமைலேடி கூடை பசபொல்வெடத விளஙகி நடைக்கும். பமைலேடிக்கு அவ்வெளவுக்கு
பயிற்சி பகபொடுத்து அறிவு வெளரத்திருந்தபொன்.
அறிவுக்கு வெயது பத்தபொக இருக்கும் லபபொது, ஒரு நபொள் என்டன அடழத்து
“ அப்பபொ இங்லக வெபொருங்கள் ஒரு அதிசயத்டதக் கபொட்டுகிறன்.
“என்ன அதிசயம் அறிவு”
“ பமைலேடிக்கு கூட்டைல் கழித்தல் கணக்கு பசய்யத ;பதரியும் அப்பபொ”
“என்ன நீ லசபொல்லுகிறபொய்? பரியவில்டலேலய . நபொயுக்கு கணக்க எப்படி பதரியும்?”
“ உங்களுக்கு அது பரியபொது தபொன். இலதபொ பபொருங்கள் நடைக்கப்லபபொவெடத”
லமைலேடி அறிவு பசபொல்வெடதக லகட்டைபடிலய அவென் முகத்டதப் பபொரத்தபடிலய
அவென் அருலக நின்றது
“பமைலேடி இரண்டும் ஐந்தும் கூட்டினபொல் எவ்வெளவு” பமைலேடிடயப் பபொரதது அறிவெ
லகட்டைபொன்.
லமைலேடி ஏழுதடைடவெ குடரத்து பதில் அளித்தது. நபொன் ஆச்சரியத்தபொல் நபொன் அசநது
லபபொலனன்.
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“லமைலேடி ஐந்தும் ஐந்தும் கூடைனபொh லே எவ்வெளவு”? அறிவு பலேடிடயக் லகட்டைபொன்
லமைலேடி பத்து தடைடவெ குடரத்துச் சரியபொக தன் பபொடஷயில் பதில் அளிதத்தது.
“பமைலேடி பத்தில் இருந்து நபொடலே கழித்தபொல் எவ்வெளவு”?
“பமைலேடி ஆறில் இருந்து ஆடறக் கழித்தபொல் எவ்வெளவு”
பமைலேடி குடரக்கவிலேடலே.
இப்படி பத்துக்குள் பலே எண்கடள டவெத்து பலே கூட்டைல் கழித்தல் கணக்குடள
பமைலேடியிடைம் அறிவு; பமைலேடிடயக் லகட்டை லபபொது எல்லேபொக் லகள்விகளுக்கும்; சரியபொக
குடரத்து பதில் அளித்தது.
என்னபொல் நடைப்படத நம்ப முடியவில்டலே.
“அறிவு, சரியபொன பத்திசபொலி நபொயபொக பமைலேடி இருககிறலத”
“அப்பபொ நபொங்கள் லபசுவெது அதற்கு விளங்குகிறது. ஆனபொல் குடரப்பதன் கபொரணம்
எங்களுக்கு விளங்குவெதில்டலே. குடரப்படத பமைபொழி
பபயரகக் கூடிய கருவி ஒன்டற கண்டு பிடிக்க ஆரபொச்சி பசய்து பகபொண்டிருக்கிறன்”
என்றபொன அறிவு
“நீ பசபொல்வெடத எனக்கு பகபொஞ்சம் விளக்கமைபொய் தபொன் பசபொல்லலேன் அறிவு”
“அப்பபொ எனது ஆரபொச்சியின லநபொக்கம் முதலில் நபொயுடைன் உடரயபொடைக் கூடிய
பசபொப்ட்பவெயர ஒன்டறக் கண்டு பிடிப்பது தபொன். அதன் மூலேம் நபொய குடரத்தபொல் அ;த
ஓடசடய டவெத்து ஆங்கிலேத்தில்; நபொம் அறிந்து பகபொள்ள முடியும். இதன் மூலேம் அலதபொடு
லபசி உறவெபொடை முடியும்;. அது ம்டைடுமைல்லே மைற்டறய நபொய்கள் குடரத்தபொலும் ஏன்
குடரக்கிறது என்படத நபொம் அறியலேபொம். இந்தக கருவிடயக் நபொன் கண்டு பிடித்து
விட்டைபொல் பமைலேடிலயபொடு நபொம் உடரயபொடைலேபொம். என் ஆரபொச்சி பவெற்றி பபற்றபொல்; பின்
பறடவெகலளபொடு கூடை நபொம் உடரயபொடைலேபொம்”. அறிவு தன் ஆரபொச்சி பற்றி எனக்கு விளக்கம்
பகபொடுத்தபொன்.
எனக்கு அறிவு பசபொன்னது பதிரபொக இருந்தது. இது நடைக்கக் கூடிய கபொரியமைபொ நபொன்
லயபொசித்லதன்.
“அறிவு உனக்கு என்ன டபத்தியமைபொ”. இது முடியுமைபொ”? நபொன் அவெடனக்
பகட்லடைன்.
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“ அறிவியடலேப் பபொவித்து பசயமுடியபொதது ஒன்றுலமையில்டலே. முயற்சி பசய்தபொல்
நிட்சயம் பவெற்றி பபற முடியும் அப்பபொ”
நபொன் அவெலனபொடு வெபொக்குவெபொதத்தில் ஈடுபடைவிரும்பவில்டலே.
“அறிவு நீ நிடனத்தடத சபொதிக்குமை குணம் உள்ளவென்.; நீ உன் பபயருக்கு ஏற்ற
பத்திசபொலி என்று எனக்குத் பதரியும். அதனபொல் தபொன் உனக்கு உனது பதிடனந்தபொம் பிறந்த
நபொளுக்கு விடலே உயரச்;;த லேப்படைபொப் ஒன்று வெபொங்கிக் பகபொடுத்திருக்கிறன். நீ பலரபொகிரபொம்
எழுதுவெடத பபொரத்திருக்கிலறன். எனக்கு அது விளங்கபொது. ஏலதபொ உன் ஆரபொச்சிடய
பதபொடைரந்து பசய். என் வெபொழ்த்துக்கள். ஆனபொல் உன் படிப்பில் கவெனம் பசலுத்து.”
எனது வெபொழ்த்லதபொடு அறிவு தன் ஆரபொச்சிடயத் பதபொடைரந்தபொன்.
எங்கள் வீட்டுத் லதபொட்டைத்துக்கு வெடை அபமைரிக்க பரபொபின் குருவி ஒன்று அடிக்கடி
வெந்து லபபொகத் பதபொடைங்கியது. அக்குருவியின் ஆயள் கபொலேம் சுமைபொர 12 வெருடைங்கள் என என்
டமைத்துனர பசபொல்லி அறிந்திருந்லதன். லமைலேடியின் ஆயுட்கபொலேமும் அவ்வெளலவெ.
லமைலேடிக்கு ஒரு கம்பீரத் லதபொற்ற்ம் இருந்தது, பமைலேடி எவ்வெளவு குடரத்தபொலும்
பபபொறுடமையபொக

லதபொட்டைத்துக்கு

பரபொபின்

வெந்து

லபபொகும்.

அதன

வெருடக

இளலவெனிற்கபொலேமை ஆரமைட்பமைபொகப் லபபொவெடதக் குறிக்கும். பரபொபின்; பபொரப்பவெரகடளக்
கவெரக் கூடிய அழகிய லதபொற்றமு;ளள குருவி.; ஆண் பரபொபின் குருவி பபண் குருவியலும்
பபொரக்க பிரகபொசமைபொன நிறதடதக்பகபொணடைது. ஆதன்; கணடணச்சுற்றி உள் வெடளயமும்,
களுத்திலே உள்ள பவெள்டளநிற அடடையபொளமும், அதன் வெயிற்றில் உள்ள கடும் ஆரஞ்சு நிற
வெரணமும் ஆண் பரபொபின் குருவிக்கு இருக்கும். அதுலவெ பபண் குருவியில் இருந்து ஆண்
குருவிடய லவெறுபடுது;திக்; கபொடைடும். வீட்டுத் லதபொட்டைத்துககு

வெருவெது பபண’

பரபொபின்;குருவி என்று என்டமைத்துனர பசபொன்னபொர. லவெட்டினரி லசரஜனபொன அவெருக்குத்
n தியபொததபொ என்ன.?
பரபொபின் லபபொடும் ஓடசயபொனது ஒரு இன்னிடச லபபொலே இருக்கும். ஜஜுடலே முதல்
ஆகஸட் மைபொதஙகள் வெடர அடவெ தன் குரலின மைகிடமைடய பபொடிக்கபொடைடுவெதபொல் “பபொடும்
குருவி” என மைக்கிளிடடைலய பபயர பரபொபின் வெபொங்கியது. தன்லனபொடு லபபொட்டியபொக ஓடச
எழுப்ப ஒரு உயிர வெந்தடதயிட்டு ஆரம்பத்தில் பமைலேடிக்கு லபபொறபொடமையபொக இருந்தது,
அதனபொல் பரபொபின் பபொடும் லபபொபதல்லேபொம் பமைலேடி குடரக்கும். ஆனபொல் கபொலேப்லபபொக்கில்
பரபொபின் லபபொடும் இனிடமையபொன ஓடசயபொலே பமைலேடி கவெரப்பட்டைது. அதனபொல் பரபொபிடன
லதபொட்டைத்தில் இருந்து துறத்திவிடை பமைலேடி விருப்பப்படைவில்டலே.
எங்கள் லதபொட்டைத்துக்கு அடிக்கடி வெநது லபபொகும் பபண் குருவி பரபொபினும்,
அணில் ஒன்றும் சிலே சமையங்களில் ஒன்றபொகத் தபொனியங்கடள உண்படதக் கண்டு பமைலேடி
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குடரத்து தன் எதிரப்;டபக் கபொட்டும். பரபொபினுக்கும் அணிலுக்கிடடைலய நட்ப வெளரவெடத
பமைலேடிக்கு பிடிக்கவில்டலே லபபொலும். முயலே’கள் இரண்டும் தம்பதிகள் லபபொல்
வெருவெதபொல் எங்லக பமைலேடி தங்கடள கடித்துக் குதறி விடுலமைபொ என்ற பயம் இருந்ததினபொல்
சிலே நபொட்களில் அடவெ இரண்டும் லதபொட்டைத்துக்கு வெரபொமைலலே நின்று விட்டைன.
பரபொபிலனபொடு ஆரம்பத்தில் பமைலேடிக்கு பிரச்சடன இருந்தது. ஆரம்பத்தில்
பரபொபிடனக்; லதபொட்டைத்துக்குள் கண்டைபொல் வீட்டுக்குள் இருந்தபடிலய குடரத்து, அடதத்
லதபொட்டைத்திலிருந்து துரத்த தன்டன பவெளிலய வீடும்படி ஆரபொவெபொரப்படும். லதபொட்டைத்துக்
லபபொகும் கதடவெத் திறந்து விடும்படி வெபொசற் கதவில் பதபொங்கும் மைணிடய பமைலேடி
அடிக்கும். குருவிகடளயும் முயல்கடளயும்

லபபொய் பயமுறுத்த அதற்கு ஆவெல்.

அடவெகடள துறத்திய பின்னர திரும்பி வெந்து வீட்டுக்குள் வெர கண்ணபொடிக் கதடவெ
பமைலேடி தன் கபொல்களபொல் தட்டும்.
“கதடவெத் திறவுங்கள் எனக்கு பசிக்கிறது. நபொன் சபொப்பிடை லவெண்டும்” என்பது
லபபொல் இருக்கும் அதன் பசயல்;. பமைலேடி வீட்டுக்குள் வெர கதடவெத் திறந்து விட்டைபொல்,
உடைலன அது உணவும் தண்ணீரும் டவெத்திருக்கும் இடைத்துக்கு ஓடும். தண்ணீடர மைடைக்
மைடைக் என்று குடித்தபின்னலர தன் உணடவெச் சபொப்பிடும்.
லமைலேடிக்கு ஆங்கலேத்திலும் தமிழிலும் நபொம் லபசுவெது விளங்கும். “பமைலேடி இரு”
என்று ஆங்கிலேத்தில் பசபொன்னபொல் பதுடமையபொக இருக்கும். “ பமைலேடி சத்தம் லபபொடைபொலத”
என்று தமிழில் பசபொன்னபொல் குடரப்படத நிறுத்திவிடும். “லமைலேடி யூ ஆர ஏ குட் லபபொய்”
என்றபொல் வெபொடலே ஆட்டியபடி தனது மைகழ்ச்சிடயக் கபொட்டியவெபொறு என் அருலக வெந்து
தன்டனத் தடைவெச் பசபொல்லி முகத்டத நீட்டும். அறிவு பள்ளிக்கூடைது;துக்கு லபபொய் திரும்பம்
வெடர முணுமுணுத்தபடிலய இருக்கு;.; அறிவு வீடு திரும்பியபின் சந்லதபொஷத்தபொல்
அங்கும் இங்கும் ஓடி தன் கவெனத்டத அவெனிடைம் இருந்து கவெரப்பபொரக்கும்.
அன்று தமிழ் பத்தபொண்டு தினம். என் மைடனவி கயல், சரக்கடரப் பபபொங்கல்,
பவெண்பபபொங்கல், வெடடை ஆகியவெறடற தயபொர பசய்தபொள். சுவெபொமிக்கு படடைக்கும் லபபொது
கபொகம் கனடைபொவில் இல்லேததபொல் லதபொட்டைதுக்கு வெரும் பரபொபினுக்கு படடைக்க நிடனத்து;
பகபொஞ்சம் பவெண் பபபொங்கடலேயும் சரக்கடரப் பபபொங்கடலேயும் வெபொடழ இடலேயில்
டவெத்து லதபொட்டைத்துக்கு வெரும்; குருவிகள் உண்பதற்கு டவெத்தபொள். இடத கவெனமைபொக
பமைலேடி கவெனித்துக் பகபொண்டிருந’தது. கயல் வீட்டுக்குள் வெந்த பின் பமைலேடி பமைதுவெபொக
லதபொட்டைத்துக்குச் பசன்றது.
கயல்; அடதக் கவெனித்துவிட்டைபொள்.
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“ஏய்

பமைலேடி.

பரபொபிடன

சபொப்பிடை

விடு.

உனக்கு

தனியபொக

பபபொங்கல்

டவெத்திருக்கிறன்” என்றபொள் சத்தம் லபபொட்டு. பமைலேடி அடத லகட்கபொதது லபபொலே
லதபொட்டைத்துககு;ப் லபபொய் பரபொபின்;, கயல் வெபொடழ இடலேயில் டவெத்த பபபொங்கடலே
உண்படத

அடமைதியபொக

அவெதபொனித்தபடி

நின்றது.

தன்

குரடலே

உயரத்திக்

குடரக்கவில்டலே. பரபொபினும் பமைலேடிடயக் கண்டு பறந்து லபபொகவில்டலே. சிலே லநரத்துக்
பின் பமைலேடிக்கு என்ன லதபொன்றியலதபொ பதரியபொது பமைதுவெபொக தபொனும் லபபொய் பரபொபிலனபொடு
லசரந்து பபபொங்கடலேப் பகிரந்து உண்ண ஆரம்பித்தது.
பபபொங்கடலே உண்ண வெந்த அணில் ஒன்டற குடரத்து பமைலேடி துறத்திவிட்டைது.
அந்த கபொட்சிடயப் பபொரத்து பகபொண்டிருந்த எனக்கு லமைலேடியின் பசயல் ஆச்சரியத்டதக்
பகபொடுத்தது. என்னபொல் அக்கபொட்சிடய நம்பமுடியவில்டலே. நபொன் உடைலன அறிடவெயும்
கயடலேயும்; கூப்பிட்டு பமைலேடியின் சலகபொதர தத்துவெ உணரடவெத் சுட்டிக் கபொட்டிலனன்.
கயலேபொல்; கூடை அந்தக் கபொட்சிடய நம்பமுடியவில்டலே.
“இப்ப பரபொபினும்,; பமைலேடியின் நண்பரகளபொகி விட்டைபொரகள் லபபொலேத் பதரிகிறது.
அவெரகளுக்கிடடைலய ஒற்றுடமையபொக வெபொழ ஒரு உடைன்படிக்டக ஏற்பட்டுவிட்டைதபொக்கும்”
என்லறன் நடகச்சுடவெயபொக நபொன.
“ஆமைபொம் நபொம் கபொணமுடியபொத கபொதல் அவெபொகளுக்கிடடைலய உருவெபொகிவிட்டைது
அப்பபொ. ஆரம்பத்தில் பமைலேடிக்கும் பரபொபினுக்கும் இடடைலய ஊடைல். அந்த ஊடைலே லபபொய்
கபொதலேபொக மைபொறிவிட்டைது. எனறபொன் அறிவு.
“என்ன அறிவு பசபொல்லுகிறபொய்”? நபொன் அவெடனக் லகட்லடைன.
தனது

லேப்படைபொப்டபக்

பகபொண்டுவெநது

பமைலேடிக்கும்

பரபொபினுக்கும்

இடடைலயலேபொன பதிவு பசய்த உறயபொடைடலேப லபபொட்டுக் கபொண்பித்தபொன். அவ்வுடரவெபொடைல்
ஆங்கிலே வெபொரதடதகளில் பமைபொனிட்டைரில் பதரிந்தது. என்னபொலும் கயலேபொலும் அடத
நம்பமுடியவில்டலே. அறிவு தன் ஆரபொச்சியில் பவெற்றி பபற்றுவிட்டைபொன் என்றது என்
மைனம்.
“பிரமைபொதம் அறிவு உன் கண்டுபடிப்ப. இடத விருத்தி பசய்; இதற்கு நிட்சயம்
மிருகங்கள் பறடவெகள் வெளரப்லபபொருக் கிடடைலய மைபொரக்கட் இருக்கும். கண்டுபடித்தபொல்
உன் கபொப்பரிடமைடய பதிவு பசய்து விடு” என்;லறன் நபொன்.
“கபொப்பரிடமை என்றபொல் என்ன அப்பபொ”?
“லபட்டைன்ட் என்று ஆங்கிலேத்தில் பசபொல்வெபொரகள். இடதக் கண்டுபிடித்த உரிடமை
உன்னுடடையது என்பது அரத்தம் கயல் நபொன் பசபொல்வெடதலகட்டுக் ; பகபொண்டிருந்தபொள்.
68

“பபொரத்தபொயபொ கயல். மிருகங்களுக்கும் பறடவெகளுக்கும் இடடைலய கூடை கபொதல்
ஏற்படை இனம் லதடவெயில்டலே. ஆண்நபொயபொன பமைலேடிக்கு லதபொட்டைத்துக்கு வெருவெது பபண்
பரபொபின் என்று கூடைத் பதரியும் லபபொலே எனக்குத் லதபொனறுகிறது.” என்லறன் நபொன்டை
சிரித்தபடி.;
“இது ஊடைல் லபபொயின் கபொதல் என்பது லபபொல் பமைலேடிக்கும் பரபொபினுக்கும்
இடடைலய வெளரந்த கபொதல். எங்களுக்கு இவ்விசித்திரமைபொன கபொதல் பரியபொது” என்றபொள்
கயல். இனி எங்கள் மைகன் அறிவின கண்டுபிடிப்பினபொல் நபொய்கள் பறடவெளுக்கு
இ;டடைலயலேபொன உறடவெ நபொம் அறியக் கூடியதபொக இருக்கும் “ என்றபொள் என் மைடனவி
கயல்.
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கடத 11 - விடளச்சல்

என் சிலனகிதி கடலேச்பசல்வி பகபொம்பியூட்டைர சயன்டச தன் பட்டைப்படிப்பக்கு
லதரந்பதடுத்திருக்கலேபொம். எக்கபொரணத்தபொல் தபொவெரவியற் துடறடயத் லதரந்பதடுத்தபொள்
என்று நபொன் அவெடளக் லகட்டைதுக்கு அவெள் பசபொன்ன பதில் என்டன அதிர டவெத்தது.
“ பரணபொ, இயற்டகதபொன் இடறவென். மைரங்களும், தபொவெரங்களும், நதிகளும்,
ஏரிகளும், மைடலேகளும் இயற்டகயின் பிரதபொன அங்கங்கள். இயற்டகயில் பலே விதமைபொன
மூலிடகச்

பசடிகள்

உண்டு.

ரிஷகளும்,

சித்தரகளும்

அச்பசடிகடளப்

சித்த

டவெத்தியத்துக்குப் பபொவித்திருக்கிறபொரகள்.; தீரக்க முடியபொத லநபொய்கடளத் குணப்படுத்த,
தற்கபொலேத்தில் பலே மூலிடககடள உபலயபொகிக்கத் பதபொடைங்குகிறபொரகள். நீரழிவுக்கும் . சிறு
நீரக வியபொதிக்கும் சீனபொவில் மூலிடக மைருந்துகள் உண்டு. எங்களுடடைய கிரபொமைபரத்து
பச்டசப்பலசல் என்ற லதபொற்றமுள்ள வெயல் பவெளிகள் பபொரபதற்கபொக கண்ணுக்கு
குளிரச்சியபொக இருந்தபொலும் அதனபொல் கிடடைக்கும்; பயன்கள் பலே. உணவு தருகிறது.
விவெசபொயிகளுக்கு வெருமைபொனம் வெருகிறது. வெயலில் லவெடலே பசய்வெதபொல் லதகநலேம்
பகடைபொது. அதுமைட்டுமைல்லே பத்தர லபபொன்ற பலே ஞபொனிகளும், ரஷகளும்,; சித’தரகளும்
மைரத்தின் கீழ இருந்லத தியபொனம் பசய்து முக்தி; பபற்றடத நபொமைறிலவெபொம். இந்துமைதத்தில்
கூடை தலே விருட்சத்துக்கு தனி மைதிப்பண்டு. குழந்டதச் பசல்வெம் இல்லேபொதவெரகள் மைரத்டத
பலே தடைடவெ சுற்றி வெந்து வெணங்கி பிள்டள வெரம் லவெண்டுவெபொரகள். வெடை அபமைரிக்க
பூரவெகுடிமைக்கள் இயற்டக பகபொடுத்த மைரங்கடள பதய்வெமைபொகக் கருதுபவெரகள். மைரங்கள்,
தம்மில்; உள்ள லநரமைடறச் சக்திடய தன் கீழ் அமைரந்து தியபொனம் பசப்பவெரகளின்
எதரமைடறச் சக்திடய நீக்கி தன் லநரமைடறச் சக்திடயப் பகிரந்து, மைனித சக்திடய
பரிசுத்தப்படுத்துகிறது. இது முக்திக்கு வெழிவெகுக்கிறது இவ்வெபொறு தபொவெரவியல் துடறயில்
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பட்டைம் பபற்ற என் சிபனகிதி கடலேச்பசல்வி மைரங்கடளப் பற்றி எனக்கு ஒரு பலேக்சர
பகபொடுத்தபொள்;.
“அது சரி பசல்வி தபொவெரவியல் கற்றபின் லமைலும் ஆரபொச்சி பசய்ய உனக்கு லநபொக்கம்
ஏதும் இல்லேபொயபொ?
“ஏன் இல்டலே. தபொவெரங்களின் வெளரச்சியும் அடவெயின்; விடளச்லேகள் பற்றி
ஆரபொச்சி பசய்து வெருகிலறன். இது உணவு உற்பத்திக்கு வெழிவெகுக்கும். உரம் லபபொட்டு
வெளரச்சிடயயும்; விடளச்சடலேயும் அதிகரிப்படத நபொன் ஆதரிப்பவெள் அல்லே” எனறபொள்
பசல்வி.
“ஏன் அப்படி பசபொல்லுகிறபொய்”?
“கடடைகளில் கிடடைக்கும் உரம், பலே இரசபொயனப் பபபொருட்கள் கலேந்தது. நிலேத்டத
பபொலேடடைய பசய்து விடும். வெயல்களில் உள்ள நீருடைன் இரசபொயனம் கலேந்து, அந் நீர
வெபொய்க்கபொல் வெழிலய ஓடி, நதிலயபொடு கலேப்பதபொல் நதிடய அசுத்தப்படுத்துகிறது.”
“அப்லபபொ வெயலில் விடளச்சடலே அதிகரிக்க உரம் பபொவிக்க கூடைபொது என்கிறபொயபொ’?
“நபொன் அப்படி பசபொல்லேவில்டலே. இயற்டகயில் கிடடைக்கும் உரலமை நல்லேது”
“அபதன்ன இயற்டகயபொன உரமை?
“மைண்

பழு

உரம்,

இயற்டக

லவெளபொண்டமையின்

ஒரு

முக்கிய

அங்கம்.

கபொல்நடடைகளின் சபொணம்இ இடலே, தடழ, பபொசி வெடககள், லகபொழி எச்சம், மைபொட்டுச் சபொணம்,
பதன்டன

நபொரக்

கழிவு

லபபொன்ற

கழிவுகடள

உண்டு

மைண்பழுக்கள்

உரமைபொக

பவெளிலயற்றுகின்றன. கழிவுப் பபபொருட்கள் அவெற்றின் உடைலில் பசரித்த பிறகு, சத்து
மிகுந்த கழிவெபொக பவெளிலயற்றுகிறது. இக்கழிவுடைன் மைண்பழுவின் உடைலில் இருந்து
பவெளிவெரும்

தபொவெர

வெளரச்சி

ஊக்கிகள்,

என்டசம்கள்,

ஹபொரலமைபொன்கள்

ஆகிய

திரவெங்களும் பவெளிலயறுகின்றன. எனலவெ, பயிர வெளரச்சிக்குத் லதடவெயபொன அடனத்துச்
சத்துகளும் ஒருங்லக அடைங்கியுள்ள சிறந்த இயற்டக உரமைபொக மைண்பழு உரம்
கருதப்படுகிறது.”“
“அதுசரி பசல்வி விளச்சடலே அதிகரிக்க லவெறு இயற்டகயபொன வெழி உண்டைபொ”? நபொன்
லகட்லடைன்.
“ சிலே மைபொதங்கள் பபபொறுத்திருந்து பபொர நபொன் பசய்யும் பரிலசபொதடன நல்லே முடிடவெ
தருமைபொகில்

விடளச்சலில்

பது

பரட்சிடய

எனக்குண்டு” என்றபொள் பசல்வி.
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உண்டுபன்னலேபொம்

என்ற

நம்பிக்டக

யபொழ்ப்பபொணத்தில் இருந்து வெடைக்லக 14 கிம தூரத்தில் வெழுக்டக ஆறு தழுவிச்
பசல்லும் கிரபொமைம் அளபவெட்டியூர. பசுடமை நிடறந்த வெயல் பவெளிகள். பலே நபொதஸவெர
வித்துவெபொன்கடள உருவெபொக்கிய ஊர. அந்தக் கிரபொமைத்தில் நபொதஸவெர வித்துவெபொன்
நபொகநபொதடன பதரியபொதவெரகள் இல்டலே. சண்முகம் வீதியில் எப்லபபொதும் நபொதஸவெர ஒலி
லகட்டைபடிலய இருக்கும். நபொகநபொதனின் தந்டத சண்முக சுந்தரம் அளபவெட்டிக்குத் தன்
நபொதஸவெர இடச மூலேம் சிறப்டபக் பகபொண்டு வெந்தவெர. பலே விருதுகள் பபற்றவெர.
ஆறுமுகம் பிள்டள, அப்பலிங்கம் பிள்டள ஆகிய வித்துவெபொன்களிடைம் லதரச்சி பபற்றவெர.
இடசக் கடலே மூலேம் பசல்வெம் லசரத்து, பலே வெயற்கபொணிகளுக்குச் சண்முகசுந்தரம்
பசபொந்தக்கபொரபொனபொர. அவெர பசல்வெம் லசரத்த வெழிலய அவெரின் ஒலர மைகன் நபொகரத்தினமும்
தன் பசபொந்த உடழப்பபொல் ஒரு பபரிய வீட்டுக்குச் பசபொந்தக்கபொரன் ஆனபொர. அவெரின் மைகள்;
கடலேச்பசல்வியும் நபொனும் ஒன்றபொக சிறுவெயது முதற்பகபொண்லடை படித்தவெரகள். என் வீடு
பசல்வியின் விட்டில் இருந்து சண்முகம் வீதியில் அவெள் வீட்டுக்;கு ஐந்து வீடுகளுக்கு
வெடைக்லக இருந்தது. நபொங்கள் வெசித்த வீதிக்கு பசல்வியின் தபொத்தபொவும், கபொலேம் பசன்ற
பிரபலே நபொதஸவெர வித்துவெபொனுமைபொக இருந்த சண்முகசுந்தரத்தின் நிடனவெபொக சண்முகம்;
வீதி என்ற பபயர இருந்து வெருகிறது. சண்முகசுந்தரம் பலேவெருடைங்களுக்கு முன் மிக
பிரபல்யமைபொன நபொதஸவெர வித்துவெபொனபொக இருந்தவெர. அவெரின் ஒலர மைகன் தபொன்;
பசல்வியின் தந்டத நபொகநபொதன் அவெரும் பிரபலே நபொதஸவெர வித்துவெபொனபொக வெருவெதற்கு
அவெரின் தந்டதலய முக்கிய கபொரணம். பசல்வியின்; அண்ணன் தட்சனபொமூரத்தி, தந்டத
நபொகநபொதன் நபொதஸவெர வெபொசிக்கும் லகபொவில்களிலும் இடசவிழபொக்களிலும், நிட்சயம் தவில்
வெபொசிப்பபொன்.
நபொகநபொதன் குடும்பம் ஒரு கடலேக்குடும்பம் என்லற பசபொல்லேபொம். அவெரின் மைகள்
கடலேச்பசலேவி பரதநபொட்டியத்டத முடறப்படி கற்றவெள். அவெளின் தபொய் தரமைபொம்பபொள் ஒரு
நல்லே பபொட்டுக்கபொரி. கரநபொடைக சங்கீதத்டத விரும்பி கற்றவெள். சினிமைபொ பபொடைல்கள்
பபொடுவெடதத் தவிரத்தபொள் ஆனபொல் தரமைபொம்பபொள் பபொரதியபொர பபொடைல்கடள பபொடும் லபபொது
பமைய்மைறந்து லகட்டுக்லகபொண்டிருக்கலேபொம்.
பசல்விக்கும் தந்டத நபொகனபொதனுக்கும் இடசமைடைடுமைல்லே தபொவெரங்கள லமைலும்
அதிக ஆரவெமிருந்தது. அவெரகளது பபரிய வெளவு உள்ள வீட்டில் பலே விதமைபொன
மைலேரபசடிகளும், பழம் மைரங்களும் இருந்தன. தினமும் தனது வீட்டுத் லதபொட்டைத்தில்
இருந்து அடரமைணி லநரமைபொவெது நபொதஸவெரம் வெபொசிப்பதில் நபொகநபொதன் அடமைதி கண்டைபொர.
அவெபரபொடு லசரந்து அவெர மைகன் தட்சணபொமூரத்தியும் தவில் வெபொசிப்பபொன்.
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பசல்வி தபொவெரவியலில் படித்து பட்டைம் பபற்றபின் அளபவெட்டி அருலனபொதயபொ
கல்லூரியில் ஆசிரிடயயபொக இருந்தபொள். என்டனயும் அத் துடறயில் படிக்கும்படி அவெள்
வெற்பறுத்தியுமை,; எனக்கு பபபௌதிகத்தின் லமைல் தனி விருப்பம்.
“அபரணபொ ஏன் உனக்கு பபபௌதிகத்திலும் கணிதத்திலும் இவ்வெளவு லமைபொகலமைபொ
பதரியபொது. நீயும் தபொவெரவியடலே என்லனபொடு லசரந்து படித்திருக்கலேபொலமை” என்பபொள்
பசல்வி; அடிக்கடி.
“பசல்வி எந்தப் பபொடைம் எனக்கு விருப்பலமைபொ அடதத் தபொன் நபொன் படிக்க
விரும்பகிலறன். என் அம்மைபொ ஒரு கணிதம் கற்பிக்கும் ஆசிரிடய. எனது அப்பபொ ஒரு
பபபொளதிக ஆசரியர. அதுதபொலனபொ என்னலவெபொ எனக்கு கணிதத்திலும்; பபபௌதிகத்திலும்
ஈடுபபொடு வெர கபொரணமை’” என்லபன்
“அபரணபொ நீ என்டன லபபொல் பரதநபொட்டியம் அல்லேது இடச கற்கலேபொலமை”.
“பசல்வி உன் குடும்பம் ஒரு கடலேக்குடும்பம். அது உங்களுக்குள் பரம்படரயபொக
வெந்திருக்கிறது. எங்கள் குடும்பம் அதற்கு முற்றிலும் லவெறுபட்டைது. எனது தநடத ஒரு
பபபௌதிகப் பட்டைதபொரி. மைகபொஜனபொ கல்லூரியல் அசிரியரபொக இருக்கிறபொர. எனது தபொய் அலத
கல்லூரியில்

கணித

ஆசரிi யபொக

இருக்கிறபொ.

அவெரகளின்

பபொதிப்ப

என்டன

பபபௌதிகத்துடறயிலே ஆரவெம் கபொடைட் டவெத்ததபொல் அத்துடறயில் படித்துப் பட்டைம்
பபற்லறன. அது சரி பசல்வி உன்னிடைம் ஒருலகள்விலகட்க லவெண்டும்.”
“லகள் அபரணபொ”
“நீயும் நபொனும் ஒனறபொக லபபொய் திருபநல்லவெலி பண்டணயில் லரபொஜபொ பசடிகள்
வெபொங்கி வெந்து நட்லடைபொம். ஏன் என்; பசடிகள் இன்னும் பூக்கவில்டலே? எங்கள் வீடைடு;த்
லதபொட்டைத்து மைபொ மைரம் கபொயப்பது குடறவு. ஆனபொல் அதற்கு எதிரமைபொறகபொ உன் வீட்டு லரபொஜபொ
பசடிகள் வெளரந்து பூத்து குலுங்குகிறது. உங்கள் லதபொட்டைத்து மைபொமைரங்களிலும், பலேபொ
மைரங்களில் நிறம்ப பழங்கள் உண்டு. அபதப்படி பசல்வி “?
“அபரணபொ நபொன் பசபொல்வெடத சற்று கவெனமைபொகக் லகள். நபொன் பசய்த பரிலசபொதடன
ஓரளவுக்கு பவெற்றிடயத் தந்திருக்கிறது என்லற பசபொல்லேலவெண்டும்”
“எனக்கு விளங்கவில்டலே. விபரபொமைபொய் பசபொல்”
“இடசடய உருவெபொக்குவெது பவெவ்லவெறு அதிரவுகள் பகபொண்டை ஒலி அடலேகலள.
ரிஷகள் மைந்திரங்கள் பஜபித்து சபொதடன படடைத்தபொரகள் . அலத லபபொல் எங்களி வீட்டில்
நபொன் பரதநபொட்டியம் ஆடும் லபபொது ஒலிக்கும் சலேங்டக ஒலியபொனது என் வீட்டு லரபொஜபொ
பசடிகடளப் பூத்துக் குழுங்கடவெத்தது. என் அப்பபொ பின் வெளவில் இருந்து இயற்டகடய
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இரசித்தவெபொறு நபொதஸவெரம் வெபொசிப்பபொர. அலதபொடு மைட்டுமைல்லே எங்கள் வெயற் கபொணிக்கு
அடிக்கடி பசன்று அங்கும்; வெபொசிப்பபொர. அதன் விடளவெபொகலவெ எங்கள் வெயற்கபொணியில்
மைற்றவெரகளின் வெயல்கடள விடை பலே மைடைங்கு விளச்சல். இபதல்லேபொம் ஒலி அடலேகள்
பசய்யும்; சூட்டைசுமைம். அவ்வெடலேகள் மைரங்களுக்கும் பநற்கதிரகளுக்கும் எடுத்து பசல்வெது
லநரமைடறயபொன சக்தி. அச்சக்திடய பபற்றதினபொல் உரம் லபபொடைபொமைல் விடளச்சல்
அதிகரித்துள்ளது. இது நபொன் பசயத பரிலசபொதடனயில் கண்டை உண்டமை. இடத நபொன
பரிலசபொதித்தப் பின்னர அப்பபொடவெ எங்கள் லதபொட்டைத்திலும் வெயற்கபொணியிலும் அவெடர
நபொதஸவெரம் வெபொசிக்கச் பசபொன்லனன். அதன் கபொரணத்டத விளக்கிலனன். அவெர அது
சபொத்தியமைபொ என்று தமிழ் நபொட்டில் உள்ள அண்ணபொமைடலே பலேகடலேக் கல்லூரி இடசத்
துடற சபொரநதவெரகளிடைம் விசபொரித்தபொர. அவெரகளும் அது நடைப்பது சபொத்தியலமை என்
பசபொன்னபொரகள் அபரணபொ” என்றபொள் பசல்வி.
நபொன்

அதிக

விடளச்சலுக்கு

அவெள்

பசபொன்ன

விளக்கதடத

லகட்டு

அதிசயப்பட்லடைன். “ஒலியின மைகத்துவெம் தபொன் என்ன பவெளவெபொல்கள் கூடை ஒலி அடலேகள்
மூலேலமை திடசடள அறந்து பறக்கின்றன. அது மைட்டுமைல்லே டவெத்திய துடறயலும் ஒலி
அடலேகள் பபொவிக்கப்டுகிறத எனபது எனக்கு பதரியமு;. அடத அலேடிரபொசவுணட்
எனபபொரகள். ஆகலவெ பசபொலேவெடத நபொன ஏற்றுக்பகபொளகிலறன் பசல்வி” என்லநன் நபொன.
“அபரணபொ இன்பனபொன்று உனக்குச பசபொல்லே மைறந்து விட்லடைலன. எங்கள்
வெயற்கபொணிக்கு அரசபொங்க விவெசபொய இலேபொக்கபொவில் இருந்து அதிக விடளச்சலுக்கபொக முதல்
பரிசும், விருதும் கிடடைத்திருக்கிறது.
“அப்லபபொ பசல்வி உங்கள் லதபொட்டைத்து மைபொமைரங்கள் இப்படி இடலே பதரியபொமைல்
கபொய்த்து குழுங்கியதுக்கு பரிசு கிடடைக்கவில்டலேயபொ” நபொன் பகட்லடைன்.
“ஏன்

இல்டலே.

ஒரு

பபட்டி

நிறம்ப

கறுத்தபகபொழும்பபொன்,

அம்பளவி

மைபொம்பழங்கடள உனக்கு என் பரிசபொக டவெத்திருக்கிலறன்” என்றபொள் சிரித்தபடி பசல்வி.
அடத ஆலமைபொதிப்பது லபபொல் அவெள் அண்ணனின் மைங்கள தவில் ஓடச லகட்டைது.

74

கடத 12 - நுண்ணறிவு – IQ

“ என்னடைபொ உன் அப்பபொடவெப் லபபொலே பத்தியில்லேபொமைல் லபசுகிறபொய். எடதயும்
லயபொசித்து கடத.” இது என் அம்மைபொ எனக்கு அடிக்கடி பசபொல்லும் வெசனம்.
என் அப்பபொவின் குடறந்த பத்திசபொலித்தனத்டத பற்றி

என் அம்மைபொவுக்குத்

பதரிந்திருந்தும் அவெர லமைலே ஒரு லபபொதும் குடற பசபொல்லேமைபொட்டைபொள். எப்படி இருந்தும்
அவெர,

அவெளின்

கணவென்

அல்லேவெபொ?

என்

அப்பபொவின்

பசயல்பபொடுகளுக்கு

வெழிகபொட்டுபவெள் பத்திசபொலியபொன என் அம்மைபொ. எது நடைக்கப் லபபொகிறது அடத
முன்கூட்டிலய கணிக்கக் கூடியவெள். வெரலேபொற்றுத் துடறயிலே முதலேபொம் வெகுப்பிலே லதறிய
பட்டைதபொரி. அவெள். சிலே கபொலேம் பல்கடலேக் கழகத்தில் விரிவுடரயபொளரபொக லவெடலே
பசய்தவெள். ஈ P ழத்து வெரலேபொறு என்ற நூடலே எழுதியவெள். உலேக வெரலேபொற்றில் நடைந்த
முக்கிய சம்பவெங்கள் எந்த ஆண்டு, எந்த மைபொதம் நடைந்தது என்படத நிடனவில்
டவெத்திருப்பவெள். என் பபற்லறபொர குடும்பத்டதப் லபபொல் என் குடும்பமும் அடமைந்து
விட்டைது.
நபொன் ஒரு சபொதபொரண வெரத்தகன். முதிசமைபொக எனக்கு வெந்து லசரந்த பசல்வெமும், என்
மைடனவி சரஸவெதி பகபொண்டு வெந்த சீதனமும் லசரந்ததபொல் எங்கள் குடும்பத்திலே
பசபௌகரியத்துக்கு குடறவில்லேபொத வெபொழ்வுக்கு பபரிதும் உதவியது. என் குடும்பத்தில் சிலே
வெருடைங்களுக்குப் பின் பிறந்தவென் தயபொநிதி. ஒலர பிள்டள என்ற படியபொல் அவென்
லகட்டைடதக் பகபொடுத்லதபொம். அவெலனபொடு விடளயபொடை ஒரு சிறுவெடன லவெடலேக்கு
அமைரத்திலனபொம்.
அன்று என் மைடனவி சரஸவெதி என்றுமில்லேபொதவெபொறு கவெடலேலயபொடு ஹபொலில்
எனக்கபொக கபொத்திருந்தபொள்.
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“ என்ன சரஸ ஒருநபொளும் இ p ல்லேபொதவெபொறு எல்லேபொ வெசதிகளும் இருநதும் எதற்கபொக
கவெடலேயபொடு இருக்குறீர? நீர லவெடலே பசய்யும் இடைத்தில் எதும் பிரச்சடனயபொ”? நபொன் என்
மைடனவிடயக் லகட்லடைன்.
“ சிவெபொ எல்லேபொ வெசதிகளும் பசல்வெமும் இருந்தபொல் மைட்டும் லபபொதுமைபொ, எங்கள் மைகன்
தயபொநிதி; படித்து கல்விமைபொனபொக லவெண்டைபொமைபொ?” அவெளிடைமிருந்து நபொன் எதிரபபொரபொத பதில்
வெந்தது. அவெளுக்கு தன் மைகன் தன்டனப்லபபொலே படித்து பட்டைதபொரியபொக லவெண்டும் என்ற
ஆடச இருப்பது எனக்குத் பதரியும்.
சரஸவெதி

மைற்ற

பபண்கடளப்

லபபொல்

இல்லேபொமைல்

சற்று

மைபொறுபட்டைவெள்.

பபண்ணுரிடமைக்கபொக லபபொரபொடுபவெள். அதனபொலலேபொ என்னலவெபொ என்டன அத்தபொன்இ
இஞ்சபொருங்லகபொ அல்லேது அப்பபொ என்று அடழக்கபொமைல், சிவெச்சநதரனபொன என்டன
சுருக்கமைபொக சிவெபொ என்று, திருமைணமைபொன முதல் பகபொண்லடை அடழக்கத் பதபொடைங்கினபொள்.
கணவெடன பபயர பசபொல்லி அடழக்கும் பழக்கம் எங்கள் இனத்தவெரகளிடடைலய இல்லேபொத
பழக்கம். என் பபற்லறபொரும் தங்கள் மைருமைகள் என்டன சிவெபொ என்ற அடழப்படத
விரும்பவில்டலே என எனக்குத் பதரியும். ஆனபொல் நபொன் என் மைடனவி என்டன அப்படி
அடழத்தடத எதிரக்கவில்டலே. அதற்கு முக்கிய கபொரணம் அவெளின் பத்திசபொலிதனமும்,
அவெள் வெகித்த பதவியும். எனது ஏற்றுமைதி பிஸனஸ பிரபல்யமைபொக வெளரவெதற்கு அவெலள
முக்கிய கபொணகரத்தபொ. பிஸனசின் வெரவு பசலேவுத் திட்டைத்டத வெருடைபொ வெருடைம் தயபொரித்து,
லமைற்பபொரப்பதும் அவெலள. எனது பத்திசபொலி தனத்துக்கும் அவெளது நுண்ணறிவுககும்
இடடைபவெளி அதிகம். என் தந்டத என் அம்மைபொவினதும் அவெரின் ஊழியரகளின்
பத்திசபொலிதனத்டத நம்பிலய வெரத்தகம் பசய்து, பசபொத்து லசரத்தவெர. அவெடர பத்தசபொலி
என்று பசபொல்லேமுடியபொது. எனது மைந்தக குணத்டதப் பரிந்லதபொ என்னலவெபொ எனக்கு வெரும்
மைடனவி பத்திசபொலியபொக இருக்கலவெண்டும் என்று கணித பட்டைதபொரியபொன சரஸவெதிடய,
படித்த குடும்பத்திலிருந்து லதரந்பதடுத்தபொர.
சரஸவெதியின்

குடும்பத்தில்

எல்லலேபொரும்

படித்து

பட்டைம்

பபற்றவெரகள்.

சரஸவெதியின் தந்டத அரச வெருமைபொன வெரி இலேபொக்கபொவில் பிரதமை கணக்கபொளரபொக இருந்து
ரிட்டைடடையரபொனவெர. தபொய் ஒரு விஞ்ஞபொன ஆசிரிடய. தடமையன் பபபௌதிக லபரபொசிரியர.
தங்டக சபொவித்திரி ஒரு மூடள சம்டைபநதப்பட்டை வியபொதிகளுககுக கண்சல்டைன் டைபொக்டைர.
சரஸவெதியின் தம்பி சந்திரன் மைபொநிலேத்தில் பசஸலபபொட்டியில் முதலேபொவெதபொக வெந்தவென்.
பதின்பரண்டைபொம்

வெகுப்ப

படிக்கும்

அவென்

படிப்பில்

பகட்டிக்கபொரன்.

பபபொறியியலேபொலேனபொக வெரலவெண்டும் என்பது அவென் லநபொக்கம். சரஸவெதியின் பபற்லறபொர
குடும்பத்லதபொடு, என் பபற்லறபொர குடும்பத்டத ஒப்பிட்டுப் பபொரக்கும் லபபொது, தடலே
குனியும் நிடலே என் பரம்படரக்கு இருந்தது, பசல்வெம் இருந்தும் பத்திசபொலித்தனம்; எனது
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தந்டதயிடைமும் , பபொட்டைனபொரிடைமும் அவ்வெளவுக்கு இருந்ததில்டலே என்று அம்மைபொ
எனக்குச் பசபொல்வெதுண்டு. அநத மைந்தக்குணம் மைரபணு வெழிவெந்ததபொக இருந்திருக்கலேபொம்.
அந்த தபொழ்வு மைனப்பபொன்டமைலயபொடு வெளரந்த என் முன்லனறத்துக்கு, துடணலபபொனவெள்
மிக பத்திசபொலியபொன என் மைடனவி சரஸவெதி என்பது எனக்குத் பதரியும்.
ஒரு பிரபலே முதலீட்டு நிறுவெனத்திலே கணக்கியலில் பலே பட்டைங்கள் பபற்றதபொல்,
பிரதமை கணக்கபொளரபொக அவெள் லவெடலே பசய்தபொள். அவெளது பத்திசபொலிதனத்தபொல் “ஸமைபொரட்
இன்பவெஸடைர’” என்ற அந்த நிறுவெனம் பவெகு விடரவெபொக வெளரந்து, வெணிகத்தில் முதல்
ஐந்து

இடைங்களில்

உள்ள

நிறுவெனங்களில்;

மூன்றபொவெது

இடைத்டதப்

பிடித்தது.

நிறுவெனத்தில் முதலீடு பசயத பங்குதபொரரகள் அவெள் திறடமைடயக் கண்டு அவெடள
நிறுவெனத்தின் உபதடலேவெரபொக நியமித்தனர. அது எனக்கும் என் பபற்லறபொருக்கும்
பபருடமையபொக இருந்தது. எங்கள் வீட்டில் முக்கிய முடிவுகடள எடுப்பது அவெலள.
அதுவும் என்டன பபயர பசபொல்லி அவெள் அடழப்படத என் பபற்லறபொர எதிரக்கபொதற்கு
ஒரு முக்கிய கபொரணம். நபொனும் அடதப்பற்றி பபரிதபொக அலேட்டிக் பகபொள்வெதில்டலே.
தன்டனப் லபபொல் தன் மைகனும் பத்திசபொலியபொக வெளர லவெண்டும்; என்பது
சரஸவெதியின்;

எதிரபபொரப்பில்;

தவெறில்டலே.

அவெனுக்கு;

மைந்தக்

குணம்

என்று

பதரிந்தபடியபொல், அவெளுக்கு தன் மைகன் தயபொநிதி என்டனப் லபபொல் ஆகிவிடுவெபொலனபொ
என்ற பயம் இருந்து வெந்தது.
தயபொநிதியின் ஸகூல் ரிப்லபபொரட் சரஸவெதியின் டகயில் இருந்தடத கண்லடைன்.
எனக்கு ஓரளவுக்கு பிரச்சடன என்னபவென்று பரிந்து விட்டைது.
“என்ன சரஸவெதி எப்படி தபொயவின் ஸகூல் ரிப்லபபொரட் இருக்குது”? நபொன் லநரடியபொக
அவெடளக் லகட்லடைன்.
“அடத ஏன் லகக்கறியல் சிவெபொ. எல்லேபொப் பபொடைங்களிலும் நபொற்பது மைபொரக்சுக்கு
குடறவெபொகலவெ தபொயபொ எடுத்திருக்கிறபொன். கணகில் இருபது, சயன்சில் இருபத்டதந்து,
தமிழுக்கு முபத்திரண்டு. ஆங்கலேத்துக்கு முப்பது. கிலேபொஸ டீச்சர எங்கடள அவெசியம்
தன்டன வெந்து சந்திக்கச் பசபொல்லி; லநபொட் அனுப்பியிருக்கிறபொ”, கவெடலேபயபொடு சரஸவெதி
பசபொன்னபொள்.
“ அப்படியபொ?. தயபொடவெச் பசபொல்லி குற்றமில்டலே. பபொவெம் அவெனபொல் முடிந்தது
அவ்வெளவு தபொன்.” நபொன் என் மைகனுக்கபொகப் பரிந்து பசபொன்லனன்.
“உங்களுக்க பதரியுமைபொ பரீட்டசக்கு ஒரு கிழடமைக்கு முதல் அவெனுக்கு நபொன்
டவெத்த ஐகியூ படைஸடில் அவென் எடுத்த பள்ளிகள் 50. இது அவெனது பத்திசபொலித்தனத்தின்
அடி மைட்டைமைபொன நிடலேடய கபொட்டுகிறது. என் நிறுவெனத்தில் எனடன லவெடலேக்கு
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இன்டைரவியூ பசய்த லபபொது அவெரகள் டவெத்த ஐகியூ படைஸடில் எனக்குக் கிடடைத்தது 155
பள்ளிகள். பp ரபலே விஞ்ஞபொனி அயன்ஸடடைனின் ஐகியூ 170. இது நூற்றுக்கு ஒரு
விகத்திலும் குடறந்தவெரகளுக்கு மைட்டுலமை இருக்கும்”
“ சரஸ உம்லமைபொடு உம் மைகடன ஒப்பிட்டுப்பபொரக்க லவெண்டைபொம். எல்லலேபொரின்
திறடமைக்கும் ஒரு எல்டலே உண்டு. அவெனுக்கு சரபொசரி ஐகியூ பலேவெலேபொன 100 இருந்தபொலலே
லபபொதுமைபொனது”இ நபொன் மைகனுக்கபொக பரிந்து பசபொன்லனன்.
“ சிவெபொ நபொன் தயபொநிதியின் நுண்ணறிடவெப் பற்றி பகபொண்சல்டைன் டைபொக்டைரபொக
இருக்கும் என் தங்டக சபொவித்திரியிடைம் ஆலலேபொசடன லகட்லடைன். எல்லேபொவெற்டறயும்
லகட்டுவிட்டு அவெள் பசபொன்னபொளஇ; இது மைரபணு பதபொடைவுள்ள பிரச்சடனயபொக
இருக்கலேபொம். அப்படி இருநதபொல் இப்லபபொது பசல் திரப்பி பசய்து நிலேடமைடய சிரதிருத்த
வெபொயப்பண்டு;. அடதவிடை பலே வெழிகளுண்டைபொம். மூடள ஒப்பிலரசன் பசய்வெடத
தவிரக்கட்டைபொம்..”
“ பழுதடடைநத மைரபணுக்கடள பதிய நுண்ணறிவு திறன் அதிகமைபொயுள்ள ஒருவெரின்
மைரபணுக்களினபொல்

மைபொற்றினபொல்

நுண்ணிறவு

அதிகரிக்;கலேபொம்

என்பதற்கபொன

பரிலசபொதடனகள் பசய்து பவெற்றியும் கண்டைபொரகளபொம்” அந்த மைரபணு மைபொற்று சிகிச்டச
அபமைரிக்கபொவில் பசய்து பவெற்றி கண்டிருக்கிறபொரகளபொம். அதற்கு பணம் அதிகம்
பசலேவெபொகும்: நீங்கள் என் நிடனக்கிறீரகள் சிவெபொ”, சரஸவெதி என் பதிடலே எதிரபபொரத்தபொள்.
“ இங்டகபபொரும் சரஸ, இது லபபொன்ற முக்கிய முடிவுகடள நீ எடுப்பது வெழக்கம்.
மைரபணுமைபொற்றத்தபொல் தயபொவின் நுண்ணறிவில் முன்லனற்றம் இருக்குமைபொயின் எனக்கும்
அந்த சிகிச்டசடய தயபொவுக்கு பசய்வெதறகு சம்மைதம்”;. இடதப்பறிறி நபொன் என்
பபற்லறபொலரபொடு லபசியலபபொது, அம்மைபொவுக்கு அந்த சிகிச்டச பசய்வெது சரிபயனப் பட்டைது”
என்லறன் நபொன ;
“எனது

லபரன்

ஒரு

சபொணக்கியனபொக

வெரலவெண்டும்

என்று

நபொன்

எதிரபபொரக்கவில்டலே. ஓரளவுக்கு சரபொசரி நுண்ணறி ஈவு இருந்தபொல் அதுலவெ லபபொதும்.”
என்றபொள் அம்மைபொ.
பலே ஆயிரம் டைபொலேரகள் பசலேவு பசய்து, மைரபணு திரபி சிகிசடசடய தயபொவுக்கு
பசய்வெதற்கு நியூலயபொரக்கில் உள்ள பிரபல்யமைபொன மைவுண்ட் சினபொய் டவெத்தியசபொடலேக்கு
சரஸவெதி அவெடன அடழத்துச் பசன்றபொள். நபொனும் கூடைலவெ பசன்லறன்.
மைவுணட் சினபொய் டவெத்திய சபொடலேயில் பரிலசபொதடன பசய்து பபொரத்தலபபொது
தயபொவின் உயிரணுக்கள் முழுவெடதயும் மைபொற்றத் லதடவெயில்டலே என்படத அறிந்தபொரகள்.
மைரபணு சிகிச்டசடய பபொதிக்கபட்டை உயிரணுக்கள் திருத்தும் முயற்சியிலே டைபொகடைரகள்
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ஈடுபட்டைனர. . நுண்ணறிவு கூடிய ஒருவெரின் உயிரணுக்கடள பபொவித்து சிகிச்டச
அளிக்பட்டைது. சிகிச்டசக்கு பின் ஒரு மைபொதம் தயபொநிதியில் ஏற்பட்டை மைபொற்றத்டத ஐகியூ
படைஸட்டுகள் பசய்தலபபொது றுண்ணறிவு ஈவெபொனது 110 க்கு உயரந்தடத டைபொகடைரகளபொல்
அவெதபொனிகக் கூடியதபொக இருந்தது. நல்லேலவெடள பசய்த மைறபணு சிகிச்டசயினபொல்
எதிரபபொரத்த மைபொற்றம் ஏற்பட்டைது டைபொகடைரகளுக்கு மைகிழச்சிடயக் பகபொடுத்தது. இச்சிச்டச
எதிரபபொரத விடளடவெக் பகபொடுகபொதிருந்தபொல், அடுத்ததபொக மூடள சிகிச்டச பசய்யதிருக்க
லவெண்டிய நிடலே ஏற்பட்;டிகலேபொம். ஆதனபொல்
உயிருக்கு ஆபத்தும் ஏறபட்டிருக்கலேபொம்.
சிகிசடச நடைந்து ஊர திரும்பிய பலே மைபொதங்களுக்கு பின் தபொயநிதியன் படிப்பில்
மைபொற்த்டதக்கண்டு சரஸவெதி மைகழ்ச்சியடடைந்தபொள். வெகுப்பp ல் எல்லேபொப்பபொடைஙகளிலும்
எழுபதுக்கு லமைல் பள்ளிகள் பபற்று மூன்றபொம் மைபொணவென் ஆனபொன்.. தபொன எதிரபபொரத்த
நுண்ணறிவு உள்ளவெபொனபொக தயபொ வெளரவெடதக் கண்டு நபொனும் சரஸவெதியுமை,; என்
பபற்லறபொரும், சரஸவெதியின் பபற்லறபொரும் பபரும் மைகிழ்ச்சி அடடைந்லதபொம்.

(யபொவும் கற்படனலய)
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கடத 13 - மைனஇறுக்கம் ( Autism)

நபொனும் என் கணவென் நபொதனும் பபொரகபொத சபொத்திரக்கபொரரகள் இல்டலே. லவெண்டைபொத
பதய்வெங்கள் இல்டலே. சுற்றபொத மைரங்கள் இல்டலே. எல்லேபொம் எதற்கபொக? எங்களுக்கு ஒரு
ஆண்குழந்டத பிறக்க லவெண்டும் என்ற லவெண்டுதலுக்கபொகத் தபொன். என் வெழியிலும், என்
கணவெர வெழியிலும் பிறந்தது எல்லேபொம் பபண்கள். எனக்கு நபொன்கு சலகபொதரிகள் மைட்டுலமை.
நபொன் முத்தவெள் அவெருக்கு இரண்டு சலகபொதரிகள். அண்ணபொ அல்லேது தம்பி என்று கூப்பிடை
அவெடரத் தவிர லவெறு ஆண்கள் அவெர கூடை பிறக்கவில்டலே. எனது மைபொமைனபொருக்கும்,
மைபொமியபொருக்கும் கூடை சலகபொதரன்கள் இல்டலே. சலகபொதரிகள் மைட்டுலமை இருந்தபொரகள். என்
பபற்லறபொரும் என் மைபொமைனபொர குடும்பம்; தங்கள் பபண் பிள்டளகடளக் கடர லசரக்க
எவ்வெளவு கஷ்டைப்பட்டைபொரகள் என்று எனக்கும், நபொதனுக்கும் மைட்டுலமை பதரியும்.
எங்களுக்குப் பிறந்தது மூன்று பபண் குழந்டதகள். முத்தவெள் கங்கபொ. வெபொக்குக் கண்.
யடர அவெள் பபொரக்கிறபொள் என்று அறிவெது கடினம் இரண்டைபொவெது ஜமுனபொவுக்கு. திக்குவெபொய்.
வெபொரத்டதகள் அவெள் வெபொயில் இருந்து பவெளி வெர கஷ்டைப்படும். மூன்றபொவெது சரஸவெதி,
உடைற் பருமைன் கூடியவெள். யபொடன அடசவெது லபபொல் நடைப்பபொள்.
பபண்களும்

ஏதபொவெது

பகட்டிக்கபொரரகள்.
பபபொளதிகவியல்
முதலேபொவெது

ஒரு

மூத்தவெள்
பட்டைதபொரி.

ஆண்டு.

குடறலயபொடு
கணிதப்

பட்டைதபொரி

கடடைசிப்பபண்

சரஸவெதிக்கு

இருந்தபொலும்;

பியபொலனபொ

படிப்பில்

ஆசிரிடய.

சரஸவெதி

இப்படி முன்று
இரண்டைபொமைவெள்

மைருத்துவெக்

வெபொசிப்பதில்

மைட்டும்

கல்லேபொரியில்

ஆரவெம்.

அவெள்

ஆடசப்பட்டைதபொல் பசலேவு பபொரபொமைல் ஒரு பியபொபனபொ வெபொங்கிக் பகபொடுத்லதபொம். லநரம்
கிடடைத்த லபபொது பியபொலனபொவில் சினிமைபொ பபொடைல்கடள வெபொசிப்பபொள்.
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நபொங்கள் இல்லேபொத கபொலேத்தில் மூன்று பபண்களும் தங்கடளக் கவெனித்துக்
பகபொள்வெபொரகள் என்ற டதரியம் எங்களுக்கு இருந்தது. நபொன் நபொன்கபொவெது தடைடவெயபொக,
நபொற்பத்டதந்து வெயதில் கருவுற்ற லபபொது என் மைபொமியபொர எனக்கு பசபொன்ன வெபொரத்டதகள்
என் கபொதில் இன்னும் ஒலித்தபடி இருந்தது.
“எடிலய சுந்தரி இபதபொடு நிறுத்திக் பகபொள.; உனக்கு கிடடைக்ப்லபபொகிறது கடடைசி
குழந்டதயபொக இருக்கட்டும். இந்தக்; குழந்டதயபொவெது ஆணபொக பிறக்கட்டும். உங்களுக்கு
பகபொள்ளி டவெக்க ஒரு ஆண் வெபொரிடச ஆவெது பபத்துவிடு”.
“மைபொமி நிட்சயம் இந்த முடற பிறக்கப்லபபொவெது ஆண் குழந்டத தபொன்” நபொன்
அவெளுக்கு சிரித்தபடி பசபொன்லனன்.”
“ அதப்படி சுந்தரி பசபொல்லுறபொய்”? மைபொமி லகட்டைபொ.
“ நபொனும், அவெரும் பஹபொஸபிடைலுக்குப்; லபபொய், ஸகபொன் பசய்து பபொரத்து, ஆண்
குழந்டத என்று உறுதிபசய்தபொச்சு”.
“ அப்படியபொ. நல்லே பசய்திதபொன். அவெடன நல்லேபடியபொக வெளரத்து டைபொக்டைருக்லகபொ
அல்லேது என்ஜனியருக்லகபொ படிப்பித்தவிடுங்லகபொ”,

என்றபொள் மைபொமி தன் மைகடனப்

பபொரத்து.
“ என்ன பபயர டவெக்க லயபொசிச்சிருக்கிறியள்’? என்டன அப்பபொ லகட்டைபொர.
“ ஆதித்தியபொ என்று பபயர டவெக்க லயபொசித்திருக்கிலறபொம் அப்பபொ”.
“ நல்லேபபயர தபொன் அறிவில் சூரியடன லபபொல் பிரகபொசமைபொக அவென் வெளரட்டும்”
என் அம்மைபொ வெபொழ்த்தினபொள்.
எங்கள் மைகனின் வெரடவெ நபொம் எதிரபபொரத்துக் பகபொண்டிருந்லதபொமை.; என் மூன்று
பபண்களுக்கும் தங்களுக்கு ஒரு தம்பி வெரப்லபபொகிறபொன் என்ற மைட்டைற்ற மைகிழ்ச்சி.
நபொன் எதிரபபொரக்கபொவெபொறு அவென் குறிப்பிட்டை கபொலேத்துக்கு முதல், குடற மைபொதக்
குழந்டதயபொக , எட்டு மைபொதத்திலலேலய, திருலகபொண நட்சத்திரத்திலே பிறந்தபொன் ;. ஏன்
பிரசவெம் முதல் மூன்று பிரசவெங்கடளப் லபபொல் சுகப் பிரசவெம் இல்டலே.
“திருலகபொண நடைசத்திரம் எனற படியபொலே ஒரு லகபொணத்டத உன் மைகன் ஆளுவெபொன்”
என்றபொள் அம்மைபொ.
“அம்மைபொ உன் வெபொக்கு பபபொன் வெபொக்கபொக இருக்கட்டும் “ என்லறன் நபொன்.
பிறந்ததும் ஆதித்தன் அழவில்டலே. சிலே நிமிடைங்களுக்கு பின்னலர அவென்
அழுடகக் குரல் லகட்டைது. என்னருலக அவென் படைத்திருந்த லபபொது திரும்பி அவெடனப்
பபொரத்லதன்.

பபயருக்கு

ஏற்ற

பிரகபொசமைபொன

முகம்.

நபொதடனப்லபபொல்

பகபொழுத்த

கன்னங்களுமை,; நிறமும். என்டனப்லபபொன்ற அகண்டை விழிகள். தடலே நிடறய கறுத்த
மையிர. குழந்டதயின் அங்க அடசவு சற்று குடறவெபொக எனக்குத் பதரி;ந்தது.
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நபொட்கள் லபபொகப்லபபொக அவென் வெளரச்சியில் ஒரு வித வித்தியபொசம் இருந்தடதக்
கண்லடைன். அவென் பபொரடவெயில் ஒரு ஏக்கம் பதரிந்தது. அங்க அடசவுகளில் ஒரு சிறு
நடுக்கம். அழுடகயில் கூடை பதபொடைரச்சி இருக்கவில்டலே. எதபொவெது பபபொம்டமைடய டகயில்
பகபொடுத்தபொல், உடைலன அடத மைற்ற குழந்டதகள் லபபொல் ஆடசபயபொடு வெபொங்கமைபொட்டைபொன்.
லபபொத்தலில் பபொல் பகபொடுக்கும் லபபொது, உறிஞ்சிக் குடிக்கமைபொட்டைபொன். அதிக லநரம்
எடுக்கும். எனக்கும் நபொதனுக்கும் அவென் வெளரும் லபபொது தபொமைதித்த அவெனின் அங்க
அடசவுகடள கபொணக்கூடியதபொக இருந்தது. எனக்கு பிறக்கும் மைகன் குடறவெற்றவெனபொக
பிறக்க லவெண்டும் என நபொம் இருவெரும்; எதிரபபொரத்ததுலபபொல் என் மைகன் இருக்கவில்டலே
என்படத ஆதித்தனுக்கு இரண்டு வெயதபொக இருக்கும்லபபொது கண்லடைபொம். எலதபொ ஒரு
கிரகணம் சூரியடன மைடறத்து விட்டைது லபபொல் எனக்குப் பட்டைது. என் அம்மைபொவும்,
அப்பபொவும் ஆதித்தனின் லபபொக்கிலே இருந்து, சபொதபொரணக் குழந்டத லபபொல் அவென் இல்டலே
என்படத கவெனித்துவிட்டைபொரகள்.
“சுந்தரி, ஆதித்தனில் ஏலதபொ குடறயிருக்கறது லபபொலே எனக்குத் பதரிகிறது.;
ஆதித்தடன நீங்கள் அவெசியம் டைபொக்டைரிடைம் பகபொண்டு லபபொய் கபொட்டு. தபொமைதிக்கபொலத “
என்றபொள் என் அம்மைபொ. என் மைபொமியும் அவெலளபொடு லசரநது பகபொண்டைபொள்.
.“பரவெபொயில்டலே அம்மைபொ, அவென் வெளரந்ததும்; அவெனில் மைபொற்றம் ஏற்படைலேபொம்.
அவெனுக்கு ஒரு பிரச்சனயும் இல்லே. டைபொக்டைடரப் லபபொய் பபொரக்க லதடவெயில்டலே. பிறகு
பவெறு எடதயும் பரிலசபொதடனயில்

கண்டு பிடித்து பசபொல்லேக் கூடைபொதடத டைபொக்டைர

பசபொன்னபொல், எங்களபொல் தபொங்கிக்பகபொள்ள முடியபொது அம்மைபொ. எங்களுக்கு இவென்தபொன் ஒலர
மைகன். இனி எனக்கு குழந்டதகள் லவெண்டைபொம்”இ நபொன் உறுதிலயபொடு அம்மைபொவுக்குச்
பசபொன்லனன்.
வெயது ஏற ஏற, அவெனின் அட்டைகபொசம் கூடியது. வீட்டு மைதிலிலும், லதபொட்டைத்தில்
இருந்த மைரங்களிலும் ஏறத் பதபொடைங்கினபொன். லசபொபபொவில் ஏறி குதித்து விடளயபொடுவெபொன்.
லமைடசயில் இருநத விடலே உயரந்த கடிகபொரத்டத பத்தகத்டத வீசி உடடைத்துவிட்டைபொன்.
நபொன் பபபொறுத்துக்லகபொண்லடைன். எங்களுக்கு அவென் ஒலர மைகன் அல்லேவெபொ?
சிலேரின் ஆலலேபொசடன படி, குழந்டதகடள பரபொமைரிக்கும் இடைத்தில் பகபொண்டு லபபொய்
லசரத்லதன். மைற்ற குழந்டதகலளபொடு ஆதித்தன் லசரந்து விடளயபொடினபொல், சிலே லவெடலே
அவெனில் மைபொற்றம் எற்படைலேபொம் என்று நபொன் நிடனத்லதன். அந்த நிடலேயத்தில் அவென்
லபபொய் லசரந்து ஒரு மைபொதததுக்குள் எங்களுக்கு அவெடனப்பற்றி; வெந்த முடறபட்பபொடுகள்
பலே.
“உங்கடடை மைகன் மைற்ற பிள்டளகலளபொடு லசரந்து விடளயபொடுகிறபொன் இல்டலே.
நபொங்கள் பசபொல்வெடத லகட்கிறபொன் இல்டலே. அடைம் பிடிக்கிறபொன். சிலே சமையம் மைற்ற
பிள்டளகடளக் கிள்ளுகிறபொன். அவெரகள் அழுவெடதப் பபொரத்து டக தட்டிச் சிரிக்கிறபொன்.
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உங்கடடை மைகனுக்கு “ஓட்டிசம்” என்ற மைன இறுக்க லநபொய் இருக்கிறது லபபொல் எனக்குத்
பதரிகிறது. உங்கள் மைகடன ஒரு மைனலநபொய் ஸபபசலிஸட்டிடைம் பகபொண்டு லபபொய்
கபொட்டினபொல் நல்லேது. அப்படி ஓட்டிசம் லநபொயபொக இருந்தபொல் அதற்கபொன நிவெபொரணத்டத
அவெர பசபொல்லேலேபொம்”இ என்றபொள் சிறுவெரகடள பரபொமைரிக்கும் நிடலேயத்தி;ன் தலேடமை
ஆசிரிடய. அவெள் தனது அனுபவெத்டத டவெத்து பசபொன்னபொள். மைற்ற சிறுவெரகள் உங்கள்
மைகலனபொடு லசரந்து விடளயபொடை பயப்படுகிறபொரகள். சிலே சமையம் ஒருவெலரபொடும் லபசபொது
ஒரு முடலேயில் லபபொய் லபசபொமைல் அமைரந்திருப்பபொன் உங்கள் மைகன,; உணவு உண்ண அடைம்
பிடிப்பபொன்., இப்படி அவெடனப் பற்றி பலே தரப்பட்டை முடறப்பபொடுகள்.
இறுதியில் நபொனுமை,; நபொதனும் ஒரு பிரபலே மைலனபொடவெத்தியரிடைம் ஆதித்தடன
பகபொண்டு பபபொய் கட்டிலனபொம். டைபொக்டைர என்ன பசபொல்லேப் லபகிறபொலரபொ என்ற பயம்
எங்களுககு; இருந்தது. ஆதித்தனுக்கு ஒரு பபபொம்டமைடய டைபொக்டைர பகபொடுத்தபொர;. அவென்
அடதவெபொங்;கி சுழட்டி எறிந்தபொன். சித்திரம் வெடரய லபப்பரும் வெரணப்பபன்சில்கடள
டைபொக்டைர பகபொடுத் லபபொது ஆதித்தன் அடத வெபொங்கி சுழட்டி எறிந்தபொன். லபப்பரில் சித்திரம்
வெடரயபொமைல் தபொறுமைபொறபொக கிறுக்கி லபப்படர கிழித்பதறிந்தபொன். டைபொக்டைர அவென்
பசயல்கடள அவெதபொனித்தவிட்டு ,என்டனப் பபொரத்து.
“அம்மைபொ இந்த சிறுவென் உங்கள் வெயிற்றில் கருவெபொக இருக்கும் லபபொது ஏதூவெது
பபபொக்களிப்பபொன, சின்ன முத்து லபபொன்ற பதபொற்று லநபொலயதும் உங்களுக்கு வெந்ததபொ”?
“இல்டலே டைபொக்டைர”,; என்லறன்.
“எப்லபபொதபொவெது

நீஙகள் விழுந்து, பபொரதூரமைபொக உங்கள் வெயிற்றில் அடி ஏதம்

பட்டைதபொ”?
“ இல்டலேலய டைபொக்டைர.”
“உங்கள் அல்லேது, உங்கள் கணவெனின் பரம்படரயில் யபொரபொவெபொத மைனலநபொயபொல்
பபொதிக்கப்பட்டிருக் கிறபொரகளபொ”.
“இல்லவெ இல்டலே டைபொகடைர”
“நீங்கள் இச்சிறுவெடன கருவில் டவெத்திருக்கும் லபபொது பகபொழுப்ப நிடறந்த
மைபொமிசம் அதிகமைபொக உண்டீரகளபொ”?
“இல்டலே டைபொக்டைர. நபொங்கள் பவெஜட்லடைரியன்”
“உங்களுக்கு சரக்கடர வியபொதி உண்டைபொ”?
“அதுவும் இல்டலே டைபொக்டைர”
டைபொக்டைர சற்று லநரம் லயபொசித்தபொர. இன்னும் சிலே இரத்தப்;பரிலசபொதடன, பிபரயின்
ஸகபொன் பசய்த பின் என் முடிடவெ சிலே தினங்களில் பசபொல்லுகிறன் என்றபொர டைபொகடைர. அவெர
எழுதிக் பகபொடுத்த பரிலசபொடனகள் எல்லேபொவெற்டறயும் ஆதித்தனுக்கு பசய்லதபொம்.
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அன்று பவெள்ளிக்கழடமை. ஆதித்தஆனபொடு லகபொவிலுக்குப் லபபொய் அவென் பபயரில்
அரச்சடன பசய்து வெடுடை திரும்பிய லபபொது டைபொக்டைரின் ஒபிசில் இருநது தன்டன வெந்து
சந்திக்கும் படி லகபொலே வெந்தது.
அவெடர நபொஙகள் இருவெரும் லபபொய் சந்தித்த லபபொது அவெர பசபொன்னது எமைக்கு
அதிரச்சிடயக் பகபொடுத்தது.
“மைன்னிக்கவுமை.; உங்கள் மைகனுக்கு மைன இறுக்கம் என்ற ஓட்டிசம் (Autism) என்ற
லநபொய் ஆரம்ப கட்டைத்தில் இருக்கிறது. பலேகுழந்டதகள் இந்த லநபொயபொல் பபொதிக்கப்
பட்டிருக்கிறபொரகள். கவெடலே லவெண்டைபொம். சிலேலநரம், கபொலேம் லபபொக உங்கடடை மைகனின்
நிலேடமை மைபொறலேபொம். அவென் வெபொழும் சுழ்நிடலேடய பபபொறுத்தது. அவெலனபொடு எதிரத்து
நிற்கபொதீரகள். கண்டித்து லபசபொதீரகள். பபபொறுடமையபொக, விடைடுக்லகபொடுங்கள். அன்பபொக
இருஙகள். அவென் விரும்பியடத பசய்யுங்கள். அவெனில் சிலே லவெடலே மைபொற்றம்
ஏற்படைலேபொம். நல்லேபொக தூங்க விடுங்கள். மைனதில் அடமைதி ஏற்பட்டைபொல், அதுலவெ உங்கள்
மைகனுக்கு இருக்கும் லநபொய் லபபொக உதவும்,”
“மைருந்து ஏதும் லதடவெயில்டலேயபொ டைபொக்டைர’? என் கணவெர லகட்டைபொர.
“இப்லபபொடதக்கு லதடவெயில்டலே. இயற்டக தபொன் மைருந்து. கடைவுளின் லமைல்
நம்பிக்டக டவெயுஙகள். என்டன மூன்று மைபொதங்களில் மைகலனபொடு; வெந்து பபொருங்கள்.
திரும்பவும் பரிலசபொதித்து உங்கள் மைகனில் மைபொற்றம் இருக்கிறதபொ என்று பபொரக்கிலறன்”.;
என்றபொர டைபொக்டைர.
நபொங்கள் வீடு திரும்பியதும் டைபொக்டைர பசபொன்னடத என் மைபொமைன் மைபொமியபொருக்கும் என்
பபற்லறபொருக்கும் பசபொன்லனபொம். ஏன் மூன்று மைகள்மைபொரும் தங்கள் தம்பியின் லநபொய் தீர
எங்கலளபொடு ஒத்துடழப்பதபொக பசபொன்னபொரகள்.
ஆதித்தடன டைபொக்டைர பரிபசபொதித்த லபபொது அவெனுக்கு வெயது ஏழு. கபொலில் சிலே
சமையம் சப்பபொத்துக்டள மைபொற்றி லபபொட்டைபடி நடைப்பபொன். லலேஸ; கட்டைத் பதரியபொது.
யபொரபொவெது அவெனுக்கு உதவெ லவெண்டும் ஆதித்தனின் சலகபொதரிகள் அவெனின் பசயல்கடளப்
பபபொறுடமைலயபொடு ஏற்றுக்;பகபொண்டைனர.
அன்று சடமையல் பசய்து பகபொண்டிருந்த என் கபொதில் ஒரு ஆங்கிலே இடச
பியபொபனபொவில் லகட்டைது. என்ன சரஸவெதி பதுடமையபொக என்றுமில்லேபொதவெபொறு ஆங்கிலே
டியூன் வெபொசிக்றபொள் என நபொன் நிடனத்லதன்.
“என்ன சரஸவெதி பதுடமையபொக ஆங்கிலே டியூன் வெபொசிக்கிறபொய்”? நபொன் என் கடடைசி
மைகடளக் லகட்லடைன்.
“அம்மைபொ நபொன் இல்டலே பியபொலனபொ வெபொசிக்கிறது. ஓடி வெந்து இங்டக பபொலரன் யபொர
பியபொலனபொ வெபொசிக்கிறது என்று”இ என்றபொள் சரஸவெதி.
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நபொன் ஹபொலுக்குப் லபபொய் பபொரத்த லபபொது நபொன் கண்டை கபொட்சி என்டனத் திடகப்பில்
ஆழ்த்தியது. அந்த பியபொலனபொ இடசடயக் லகட்டு என் கணவெரும் ஹபொலுக்குள் வெந்தபொர.
பியபொலனபொவில் இடசடய மட்டியது லவெறு யபொரும் இல்டலே, எங்கள் மைகன் ஆதித்தன் தபொன்.
அவென் பபொரடவெ முழுவெதும் கீ லபபொரட்டில் இருந்தடதக் கவெனித்லதபொம்.
நடைக்கும் அதிசயத்தபொல் நபொம் இருவெரும் உடறந்து லபபொய் நின்லறபொம். ஆதித்தன்
டியூடன வெபொசித்து முடித்து, ஒன்றுலமை பதரியபொதவென் லபபொல் எழும்பிப்லபபொய் லசபொபபொவில்
அமைரந்தபொன். அவென் முகத்தில் அடமைதி பதரிந்தது. நபொங்கள் இருவெரும் ஒன்றுலமை
லபசவில்டலே. அவென் பசயடலேக் கபொணபொதவெரகள் லபபொல் இருந்லதபொம்.
“அம்மைபொ தம்பி பியபொலனபொவில் வெபொசித்த டியூன் நபொன் ஒரு லபபொதும் லகட்கபொத டியூன்.
இவென் பியபொலனபொ விடளயபொடை எப்ப படித்தவென்’? சரஸவெதி என்டனக் லகட்டைபொள்.
“எனக்குத் பதரியபொது மைகள். சிலே லநரம் நீ;P இல்லேபொத லபபொது பியபொலனபொடவெ தட்டி;க
பகபொண்லடை இருப்பபொன். நபொன் தடுப்பதில்டலே. நபொன் நிடனக்கிலறன் இவெனுக்கு நீ
பியபொலனபொ வெபொசிப்படதக் கண்டு தபொனும் வெபொசிக்க லவெண்டும் என்ற ஆடச வெந்துவிட்டைது
லபபொலேத் பதரிகிறது. இந்த இடசலமைல் ஆரவெம் கடைவுள் பகபொடுத்த வெரம் என்று நபொன்
நிடனக்கிலறன் சரஸவெதி”.
நபொனும் நபொதனும் கலேந்து அலலேபொசித்து அவெனிடைம் இருந்த இடசத் திறடன விருத்தி
பசய்வெதபொல் அவெனுக்கு இருக்கும் ஓட்டிசம் லநபொடய இல்லேபொமைல் பசய்து விடைலேபொம் எனறு
தீரமைபொனித்து ஒரு பியபொலனபொ டீச்சடர அவெனுக்கு முடறப்படி பியபொலனபொ வெபொசிக்க ஒழுங்கு
பசய்லதபொம்.
டீச்சர வெந்து மூன்று நபொட்களில் அவெ பசபொன்னது எம்டமை ஆச்சரியப்படை டவெத்தது
“உங்கள் மைகன் இந்த வெயதில் ஒரு அதிசயத்தக்க திறடமை உள்ளவென். இடதத் தபொன்
பபரபொடிஜ என்று ஆங்கிலேத்தில் பசபொல்லுவெபொரகள். உங்கள் மைகனுக்கு இடச தபொனபொகலவெ
வெருகிறது. நபொன் அறியபொத டியூன்கடள எல்லேபொம் வெபொசிக்கிறபொன். இவெனுக்கு பிலயபொலனபொ
டிபரயினிங் லதடவெயில்டலே. அவென் லபபொக்கில் வெபொசிக்க விடுங்கள்”இ

என்றபொள்

பியபொலனபொ டிச்சர.
ஆதித்தனில் ஏற்பட்டை தீடிர மைபொற்றதடதப் பற்றி டைபொக்டைருக்கு பசபொன்லனபொம்..
“நீங்கள் பசபொல்வெடத லகட்க எனக்கு சந்லதபொஷமைபொக இருக்கு. உங்கள் மைகன் ஒரு
பபரபொடிஜ லபபொல் எனக்குத் பதரிகிறது. நபொன் அறிந்த பலே பபரபொடிஜகளுக் ஓட்டிசம்
இருந்ததபொக லகள்விப்பட்லடைன். இது மைரபணுலவெபொடு பதபொடைரபள்ளதபொக இருக்கலேபொம்..
லமைபொரசபொட் என்ற இடச லமைடத ஐந்து வெயதில்; இடச அடமைக்கத் பதபொடைங்கினவெர.
லபத்லதபொவெனும் அப்படிலய. யபொர கண்டைது ஆதவெனும் வெருங்கபொலேத்தில் ஒரு இடச லமைடத
ஆகலேபொம். இடசயில் இருந்து பவெளியபொகும் ஒலி அடலேகளின் அதிரவுகள்;, சக்தி
வெபொயந்தடவெ. அதனபொல் தபொன் பிரபொமைணரகள் லகபொவிலில் மைந்திரம் பசபொல்லும் லபபொது
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லதபொன்றும் அதிரவுகளுக்கு மைனடதச் சபொந்தப்படுத்தும் சக்தியிருக்கிறது எனக்குத் பதரியும்
ஒரு லகஸ;. பபொடைகியபொன ஒரு பபண்; தன் வெயற்றில் குழந்டதடய கருவில் டவெத்திருக்கும்
லபபொது வெயலின் வெபொசித்து பக்தி கீரத்தடனகள் பபொடுவெது வெழக்கம். குழந்டத பிறந்து,
அழும்லபபொது தபொய் வெயலின் வெபொசித்துப் பபொடினபொல் குழந்டத அழுடகடய நிறுத்தி தபொடயப்
பபொரத்தபடிலய இருக்கும். அந்தப் பபண் குழந்டத மூன்று வெயதிலலேலய இனிடமையபொகப்
பபொடைத்பதபொடைங்கியது என்று பசபொன்னபொல் நம்ப மைபொட்டீரகள்”இ என்றபொர டைபொக்டைர.
“அப்லபபொ டைபொக்டைர ஒலி அடலேகள் ஓட்டிசத்டத லபபொக்கி விடுமைபொ”.
“இருக்கலேபொம். ஒலி அடலேகளில் உள்ள சக்திடய மைருத்துவெத்துக்கு அல்டிரபொ
சவுண்ட் என்று பபொவிக்கிறபொரகள். எதற்கும் சிலே கபொலேம் பபபொறுத்திருந்து பபொர;லபபொலமை.
இப்பத்தபொன் ஓட்டிசத்டதப் லபபொக்க லமைடலே நபொடுகளில் ஆரபொச்சி பசய்து வெருகிறபொரகள்.”
என்றபொர டைபொக்டைர.
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கடத 14 - லதபொட்டைபொ

கல்விச் லசடவெயில் பகுத்தப்பட்டை தரப்படுத்தல் சட்டைத்தின் மூலேம் ஈழத்தில்
பபொதிப்படடைந்த பத்திசபொலி மைபொணவெரகள் பலேர. அரசுக்கு திறடமையபொன மைனிதவெளத்டதத்
தன் இனலவெற்றுடமை சட்டைத்தினபொல் இழந்தடத பற்றி கவெடலே இருந்ததபொகத்
பதரியவில்டலே. அரசின் முழு லநபொக்கமும் பபரும்பபொன்டமை மைக்களின் ஆதரடவெப்
பபற்று, நபொட்டடை ஆளுவெலத. இச்சட்டைத்தபொல் பபொதிக்கப்பட்டை மைபொணவெரகள் பலேர
விடுதடலேப் லபபொரபொளிகளபொனபொரகள். பண வெசதி படடைத்த சிலே மைபொணவெரகள்; பபொதுகபொப்ப
லதடி, தம் வெருங்கபொலேம் நல்லேதபொக அடமைய லவெண்டும் என்ற லநபொக்கத்லதபொடு பிற
நபொடுகளுக்கு பலேம் பபயரந்தபொரகள். தம் அறிடவெப் பயன்படுத்தி பதியடத கண்டுபிடிக்க
லவெண்டும், வி;ஞ்ஞபொனியபொகி தங்களின் தமிழ் சமூகத்துக்க உதவெலவெண்டும் என்ற
லநபொக்கம் பகபொண்டை இரு மைபொணவெரகள் பற்றிய கற்படனக் கடத இது.
சங்கரும், சீலேனும் இரபொசபொயனவியல் ஆசிரியர மைகபொலிங்கத்தின் இரு மைகன்கள்.
இவெரகளில் மூத்தவென் மைபொதவென் அவென்p ன் தம்பி சீலேன்; இரு வெருடைங்களபொல்; இளடமை.
படித்தவெரகள் வெபொழும் ஊரபொன பருத்தித்துடறயிலே பிறந்தவெரகள். மைகபொலிங்கம் மைபொஸடைர
பருத்தித்துடற ஹபொரட்டிலி கல்லூரியில் உயர வெகுப்பகளுக்கு இரசபொயனப் பபொடைம்
கற்பிக்கும்

பிரபல்யமைபொன

ஆசிரியர.

அக்கல்லூரி

பலே

அறிஞரகடளயும்

விஞ்ஞபொனிகடளயும் உருவெபொக்கியுள்ளது. மைகபொலிங்கத்தின்; மைடனவி இந்துமைதி ஒரு கணித
ஆசிரிடய. பருத்தித்துடற பமைதடிஸட் பபண்கள் உயரதரப் பபொடைசபொடலேயில் கணித
ஆசிரிடயயபொக லவெடலே பசய்பவெள்.
சங்கரும், சீலேனும் வீட்டில் டவெத்து பரிலசபொதடனகள் பசய்வெதில் ஆரவெம்
கபொட்டிவெந்தபொரகள். அவெரகடள ஊக்கப்படுத்த அவெரகள் இருவெரினதம் லவெண்டுலகபொளுக்கு
இணங்கி பரிலசபொதடனகள் நடைத்துவெதற்கு வீட்டில் தனி அடறபயபொன்று பபற்லறபொரபொல்
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ஒதுக்;கப்பட்டைது. இரசயபொனப்; பபபொருட்கடள வெபொங்குவெதற்கு லதடவெயபொன பணத்டத,
இங்கிலேபொந்தில் இரசபொயனப் பபபொறியியலேபொரபொக லவெடலே பசய்யும் தபொய்மைபொமைன்; அனுப்பி
வெந்தபொர.
சங்கர, சீலேலனபொடு ஒன்றபொகப் படித்தவெரகள் பஜயமும் ரவியும். பபொல்ய நண்பரகள்.
உறவினரகள் கூடை. அவெரகள் இருவெரும் பிரபல்யமைபொன பிஸனஸமைன் கலணசலிங்கத்தின்
மைகன்கள்.

படிப்பில்

சங்கடரயும்

சீலேடனயும்

லபபொல்

பகட்டிக்கபொரரகளபொக

இல்லேபொவிட்டைபொலுமை,; அவெரகள்; தந்டதடயப்லபபொல் வெணிகத்தில் அதிகம் ஆரவெம்
உள்ளவெரகள். பணவெசதி இருந்ததபொல் படிப்டப இலேங்டகயில் பதபொடைரபொமைல் கனடைபொவுக்கு
பலேம் பபயரந்தபொரகள். கனடைபொ பசன்ற பஜயமும் ரவியும், ரியல் எஸலடைட் ஏஜண்டுகளபொகி,
பிரபல்யமைடடைந்தபொரகள் , தங்களின் பபொல்ய நண்பரகளபொன சங்கடரயும் , சீலேடனயும்
கனடைபொவுக்கு வெரும்படி அவெரகள் பலேதடைடவெ அடழத்தும், பிறந்த மைண்டண விட்டு
வெரமுடியபொது என்று அவெரகள் மைறுத்துவிட்டைபொரகள். அவெரகளின் லநபொக்கம் லவெறு.
வென்னி கபொட்டுப் பகுதியில் ஒரு பபொரிலசபொதடன கூடைம் அடமைத்து இருவெரும் தமிழ்
ஈழ விடுதடலேப் லபபொருக்கு தம் அறிடவெப் பயன் படுத்த தீரமைபொனித்தபொரகள். தங்கள்
லநபொக்கத்டத; நண்பரகளபொன பஜயத்துக்கும் ரவிக்கும் அறிவித்தபொரகள்.
“உங்கள் பரிலசபொதடனக்கு லதடவெயபொன நிதி உதவி பசய்ய நபொங்கள் தயபொர. உங்கள்
ஆரபொச்சி பவெற்றி பபற எங்கள் வெபொழ்த்துக்கள். ஆனபொல் ஒன்று. நபொம் உங்கள்
பரிலசபொதடனக்கு நிதி உதவி பசய்யும் விஷயம் எங்களுக்குள் மைட்டுலமை இரகசியமைபொக
இருக்கட்டும். எங்கள் தந்டதயபொருக்கும் பதரியக் கூடைபொது” என்று கனடைபொ வெபொழ் நண்பரகள்
இருவெரிடைம் இருந்து பதில் வெந்தது.
பரிலசபொதடனக்குத் லதவெப்பட்டை இரபொசயனப் பபபொருட்கடளயும் கருவிகடளயும்
பிறநபொட்டில் இருந்து வெபொங்குவெதற்கு லதடவெயபொன நிதி உதவிடயயுமை,; ஒழுங்குகடளயும்
பஜயமும் ரவியிம், பசய்தபொரகள்.
சங்கரும், சீலேனும் 48 மைணித்தியபொலேங்களுக்கு உடறய டவெக்கும் துப்பபொக்கி
லதபொட்டைபொக்கடள தம் ஆரபொச்சி மூலேம் கண்டுபடித்தனர. ஆரம்பத்தில், வென்னி கபொட்டில்
உள்ள

சிலே

மிருகங்களில்

பரிலசபொதடன

பசய்து,

முழு

பவெற்றி

கண்டைபொரகள்.

லபபொரபொட்டைத்டத நடைத்தும் தடலேவெரிடைம் தங்கள் கண்டு பிடிப்டபப் பற்றி எடுத்து
பசபொன்னபொரகள். அவெரகளுடடைய கண்டுபிடிப்டப தடலேவெர முதலில் ஏற்றுக்பகபொள்ள
மைறுத்துவிட்டைபொர.
“உங்கள் பரிலசபொதடனயின் பவெற்றிடயப் பபொரபொட்டுகிலறன். ஆனபொல் நபொம் இந்த
உடறய டவெக்கும் லதபொட்டைபொக்கடள பபொவிப்படத ஊடைகங்கள் அறிந்தபொல் நபொங்கள்
இரபொசபொயன ஆயுதம் பபொவிக்கிலறபொம் என்று எம் லமைல் குற்றம் சபொட்டுவெபொரகள். அலதபொடு
மைட்டுமைல்லே இரசபொயன ஆயுதங்கடள லபபொரில் பபொவிப்பது தடடை பசய்யப்பட்டுள்ளது.
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ஆதனபொல் நபொம் இந்த லதபொட்டைபொக்கடள பபொவிப்படத தவிரக்கலவெண்டும்” என்று
பசபொன்னபொர.
“ இது 1988 இல் குரதிஷ் மைகள் லமைல் சதபொம் ஹ_பசயின் பபொவித்த கடுகுவெபொயு
லபபொன்ற இரசபொயன ஆயுதம் லபபொல் அல்லே இது. லநருக்கு லநர எதிரிகலளபொடு துப்பபொக்கி,
பபொவித்து

சுடும்

லபபொது

மைட்டுலமை

இத்

லதபொட்டைபொக்கடள

பபொவித்து,

48

மைணித்தியபொலேங்களுக்கு எதிரிகடள பசயல் படை முடியபொமைல் உடறய டவெக்கலேபொம்.;
உடறந்த

எதிரிகடள

இலேகுவில்

சிடறபிடித்து

லபபொரக்

டகதிகளபொக்கலேபொம்.

சிடறபிடித்தவெரகடள டவெத்து அரசபொங்கத்லதபொடு லபரம் லபசி, எமைக்கு லவெண்டியடதப்
பபறலேபொம். இந்த லதபொட்டைபொக்கடள பபொவிப்பதபொல் எதிரிகளின் உயிருக்கு ஆபத்து
ஏற்படைபொது. பபபொது மைக்கடளயும் பபொதிக்கபொது என சங்கரும்; சீலேனும் தடலேவெருக்கு
விளக்கம் பகபொடுத்தபொரகள். அடர மைனலதபொடு அவெர சம்மைதித்தபொர.
யபொடனயிறவு லபபொரக்களத்தில் இவெரகள் கண்டு பிடித்த லதபொட்டைபொக்கள் நூற்றுக்
கணக்கபொன எதிரிகடள இலேகுவெபொக லபபொரக் டகதிகளபொக உயிலரபொடு சிடறபிடிக்க
உதவியது. இனிவெரும் லபபொரகளிலும் அந்த

உடறய டவெக்கும் லதபொட்டைக்கடள 72

மைணித்தியபொலேங்களுக்கு நீண்டை லநரம் உடறயடவெக்கும் வெடகயில் பரிபசபொதடனகள்
மூலேம் தயபொரிக்க முடியுமைபொ என்ற ஆரபொச்சிடயத் பதபொடைர முடிவு எடுக்கப்பட்டைது.
லபபொரின் உச்சக் கட்டைத்தின் லபபொது சங்கர , சீலேன் பரிலசபொதடன சபொடலேடயப்பற்றிய
விபரம் எதிரிகளுக்கு இனத் துபரபொகிகள் அறிவி;த்ததபொல் பரிலசபொதடனச் சபொடலே குண்டு
தபொக்குதலுக்கு உற்பட்டு அழிந்தது. அத்தபொக்குதலினபொல் பரிலசபொதடன சம்பந்தப்பட்டை
ஆவெணங்கள் எரிநது சபொம்பலேபொயிற்று. சங்கரும்; . சீலேனும் மைரணத்டதத் தழுவினபொரகள்.
தமிழ் ஈழம் சிறந்த விஞ்ஞபொனிகடள இழந்தது.

(யபொவும் கற்படனலய)

89

கடத 15 - கிரகவெபொசி வெருடக

பறக்கும் தட்டில் பூமிக்கு பிற கிரக வெபொசிகள் வெந்ததபொக பலே கடதகடள
லகள்விப்பட்டிருக்கிலறன். அவெரகள் எவ்வித லதபொற்றம் உள்ளவெரகள் என கற்படனயில்
சிருஷ்டித்து பலே இடி (ET) லபபொன்ற படைங்கள் எடுத்திருக்கிறபொரகள். பிற கிரக வெபொசிகள்
பூமிக்கு வெந்ததபொக லபபொதிய ஆதபொரங்கள் இல்டலே. சிலே சமையம் அப்படியும்
நடைந்திருக்கலேபொம் என அறிவியல் கண்பகபொண்டு இக்கடத எழுதப்பட்டைது.
உலேகத்திலலேலய அதிக உயரமைபொன 29,029 அடிகள் உயரமுள்ள இடமையமைடலேயின்
சிகரத்டத, பலே மைனிதரகள் அடடைந்தபொலும், 21,578 அடி உயரமுள்ள டகலேபொச மைடலேயின்
சிகரத்டத ஒருவெரும் இது வெடர அடடையபொதது ஆச்சரியத்துக்குரியது.
பனித மைடலேயபொன டகலேபொசமைடலேடயப் பற்றி பதரியபொத இந்து, பபபௌத்த, பஜயின்
மைதத்தவெரகள் மிகக் குடறவு. இந்து நதி, பிரமைபத்திரபொ, கங்டகயின் கிடளநதி கரனபொலி,
இந்து நதியின் கிடள நதி சட்பலேஜ் ஆகிய நபொன்கு நதிகள் அம்மைடலேயில் இருந்து
உருவெபொகிறது. இந்துக்கள் தமைது இதிகபொசங்களில் குறிப்பிட்டை இம்மைடலே இருப்பது,
பபரும்பபொன்டமையினரபொன

இந்துக்கள்

வெபொழும்

இந்தியபொவில்

அல்லே

என்பது

குறிப்பிடைத்தக்கது. 1959 இல் சீனபொ ஆக்கிரமித்த நபொடைபொன தீபத்தில் இம்மைடலே இருந்தபொலும்,
பக்தரகள் லபபொய் வெர பலே கட்டுப்பபொடுகள் உண்டு. இம்மைடலேயில் சீன அரசின் அனுமைதி
பபற்று இம்மைடலேடய 1980 இல் இத்தபொலிய நபொட்டு மைடலேலயறி ஒருவெர திட்டைமிடைடு சீன
அரசின் அனுமைதி கிடடைத்தபொலும்,; பின் அவெரபொகலவெ
டகவிட்டைபொர.
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சிந்தித்து தன் முயற்சிடயக்

லநபபொள லதசத்தின் அருகில் உள்ள நபொடு தீபத். லநபபொளத்தின் தடலேநகரபொன
கட்டைமைண்டுவில் இருந்து டகலேபொசமைடலேக்கு 538 கி. ம தூரம். சிவெபபருமைபொனின்
வெபொசஸதலேம் என்றும்,; பலே ரிஷகள் நடைமைபொடும் இடைம் என்றும் இதிகபொசங்களில்
குறிப்பிடைப்பட்டுள்ளது.

இரபொமைபொயணத்திலும்,

மைகபொபபொரதத்திலும்

இம்மைடலேக்கு

முக்கியத்துவெம் பகபொடுக்கப்பட்டு, எழுதப்பட்டுள்ளது. டகலேபொசமைடலே அடிவெபொரத்தில் இரு
ஏரிகள். ஒன்று வெட்டை வெடிவெமைபொன மைனலசபொலேரவெர ஏரி. அவ்லவெரியில் சிவெனும் பபொரவெதியும்
நீரபொடுவெபொதபொக மைக்கள் நம்பிக்டக. அவ்லவெரிக்கு அருலக, சந்திரனின் பிடற வெடிவெத்தில்
ரபொஷ்சத்தபொல் என்ற எரி உண்டு. இரபொவெணலனபொடு இவ்லவெரிடயத் பதபொடைரப படுத்தி
இதிகபொசக் கடதகள் உண்டு.
டகலேபொசமைடலேயபொனது
உள்ளடைக்கியமைடலே.

தங்கம்,

பளிங்கு.

உண்டமையில்லேபொமைல்

கருங்கல்

இதிகபொசக்

லபபொன்றடவெடய

கடதகள்

உருவெபொகபொது.

உதபொரணத்துக்கு விஸவெபொமித்திர மைகபொ ரிஷ படடைத்த திருசங்கு பசபொரக்கம் உருவெபொகிய
கடதயபொனது பலே ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்க முன் எழுதப்பட்டைது. அதன் அடிப்படடையில்
ஆரதர சி கிளபொரக் என்ற அறிவியல் கடதகள் எழுதியவெர, 1945 பசய்மைதிடய பற்றி தன்
நபொவெல் ஒன்றில் குறிப்பிட்டைபொர. அந்நபொவெல் பவெளிவெந்து பலே ஆண்டுகளுக்குப் பின்
1957 இல் ஸபட்னிக் 1 என்ற பசய்மைதிடய முதன் முதலில் விண பவெளியில் ரஷ்யபொ
மிதக்கவிட்டைடத யபொவெரும் அறிந்தலத.
இனி கடதக்கு வெருலவெபொம். நடைக்க இருக்கும் பலே கண்டு பிடிப்பகள், சம்பவெங்கள
மைடலேக் குடகளில் பதிவெபொகியுள்ளன என்பது மைடலேபயறியபொன பஜய்சிங்கின் கருத்து.
அவெடரப்லபபொலேலவெ

திருவெண்ணபொமைடலேயில்

வெபொழும்

டகலேபொசநபொதனும்

சிந்தடன

உள்ளவெர. பலே தடைடவெ திருவெண்ணபொமைடலேடயச் சுற்றி கிரிவெலேம் வெந்தவெர. அலத லபபொல்
டகலேபொச மைடலேடய சுமைபொர 52 கிம கிரிவெலேம் வெரலவெண்டும் என்பது அவெர ஆடச.
டகலேபொசமைடலேயின் லதபொற்றம் சிவெலிங்கம் லபபொன்றது.
திருவெண்ணபொமைடலேக்கு
பஜய்சிங்லகபொடு;

எதிரபபொரத

கிரிவெலேம்
விதமைபொக

தரிசனத்துக்கு
பதபொடைரப

வெந்த

லநப்பபொளியபொன

டகலேபொசநபொனுக்கு

கிடடைத்தது.

டகலேபொசநபொதன் பசன்டன பல்கடலேக்கழகத்தில் பதபொல்லியல் துடறயில் முடனவெர
பட்டைம் பபற்று, பலே ஆரபொய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டைவெர. எட்மைணட் ஹில்லேரிலயபொடு முதன்
முதலேபொக இடமையமைடலேயின் சிகரத்டத அடடைந்த லநபபொள லதசத்து, மைடலேபயறியபொன
படைன்சி;ங்கின் பரம்படர வெழி வெந்தவெர பஜய்சிங். டகலேபொச மைடலேலயறி, சிகரத்டதத்
பதபொட்டு, பிரபல்யமைபொக லவெண்;டும் என்பது அவெரது லநபொக்கம் மைட்டுமைல்லே, அவெலரபொடு
பதபொல்லியல்

ஆரபொய்ச்சியபொளரபொன

முடனவெர

டகலேபொசநபொனுடைன்

லசரந்து

டகலேபொசமைடலேயினுள் படதந்துள்ள இரகசியத்டத ஆரபொய்ச்சி பசய்து அறிய லவெண்டும்
என்பது அவெர நீண்டை கபொலேத் திட்டைமை.; பஜய்சிங் ஒரு மைடலேஏறி மைட்டும் அல்லே, பது
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படைல்கியில் ஜலயபொலேஜ என்ற நிலேவியல் துடறயில் படித்து, ஆரபொய்ச்சி பசய்து,
முடனவெரபொனவெர.
டகலேபொசமைடலேயின் சுற்றபொடைடலேப் பற்றி அறிந்த நண்பரகளபொன பஜய்சிங்கும் ,
டகலேபொசநபொதனும்; தபொங்கள் படித்த துடறகளில் பதபொடைரந்து டகலேபொசமைடலேயில் ஆரபொய்ச்சி
பசய்ய திட்டைம் மிட்டைபொரகள். அதற்கு லதடவெயபொன நிதி உதவிடய பலே இந்துமைன்றங்கள்
பகபொடுத்து உதவெ முன்வெந்தன. டகலேபொசமைடலே அருலக வெசிக்கும் பலேர, அம்மைடலேயின்
உச்சியில் இருந்து வெபொடன லநபொக்கி பிரகபொசமைபொன ஒளி பசன்றடதக் கண்டைதபொக
பசபொன்னபொரகள். முதலில் ஒருவெரும் அடத நம்பவில்டலே. பின் மைடலேயடிவெபொரத்தில்
வெபொழ்பவெரகள,; குறித்த நபொளில் அவெரகள் பசபொன்னதில் உண்டமை உண்டு என்படத
அறிந்தபொரகள்.
ரஷ்யரகள்

தங்களின்

ஊருவெபொக்கப்பட்டை

ஒரு

ஆரபொய்ச்சி

மூலேம்

பிரமைபொண்டைமைபொன

டகலேபொச

பிரமிட்

என

மைடலேடய

மைனிதனபொல்

குற்p ப்பிட்டுள்ளபொரகள்.

டகலேபொசத்திலே ஏலதபொ ஒரு சக்தி மைடறந்திருக்கிறது என்ற முடிவுக்கு வெந்த இரு
நணபரகளும் பதபொடைரநது தமைது பதபொல்பபபொருள், நிலேவியல் அறிடவெ டகலேபொசமைடலேயில்
படதந்து கிடைக்கும் இரகசியங்கடள கண்டைறிய தீபத் நபொட்டுக்கு வெந்தபொரகள்.
சீன அரசின் பலேத்த கட்டுபபொடுகடளக் கடைந்து மைடலேயின் அடிவெபொரத்டத
அடடைந்தபொரகள். முதலில் ஆதி டகலேபொசம் என்று பசபொல்லேக்கூடிய ஓம் பரவெதம், ஆண்டின்
நபொன்கு மைபொதங்கள் தவிர பிற மைபொதங்களில் பனியபொல் முழுவெதுமைபொக மூடைப்பட்டுவிடும்.
ஆகலவெ இந்த நபொன்கு மைபொதஙகளுக்குள் அவெரகள் தமைது ஆரபொய்ச்சிடய முடித்தபொக
லவெண்டும் எனத் தீரமைபொனித்தபொரகள். மைடலே ஏறும்; லபபொது, அவெரகளுக்கு பபபொதுடககடள
சுமைந்து

பசல்லே

மைடலேயடிவெபொரத்தில்

வெபொழும்

இரு

மைடலே

ஏறும்

தீபத்தரகள்

அமைரத்தப’படைனர.
இந்தக் குறிப்பிட்டை நபொன்கு மைபொதங்களில் பனிப் பபபொழிவெபொனது சமைஸக்ருத
பமைபொழியில் உள்ள ஓம் என்ற எழுத்துலபபொலே இம்மைடலே மது பரவி இருக்கும். எனலவெ இது
ஓம்

பரவெதம்

(மைடலே)

என்று

அடழக்கப்படுகிறது.

கபொட்மைபொண்டுவில்

இருந்து

மைபொனசலரபொவெர ஏரி,; ஆயிரம் கி.ம. தூரம். மைடலேப்பபொங்கபொன பகுதியபொக இருப்பதபொல்
இதடனக் கடைக்க நபொன்கு நபொட்கள் எடுத்தன.
கபொட்மைபொண்டுவில் இருந்து கிளம்பி, முதலில் பசன்றடடைநதது மைபொனசலரபொவெர ஏரி.
இது இயற்டகயபொகலவெ அடமைந்த ஏரி இமையமைடலே உட்படை அருகில் உள்ள பலே
மைடலேகளில் இருந்து வெரும் நீர, இந்த ஏரிடய வெந்தடடைகிறது. கடும் குளிர கபொரணமைபொக ஏரி
நீர சில்பலேன்று இருக்கும். பக்தரகள் இங்கு ஸநபொனம் முடித்துப் பூடசகள் பசய்வெபொரகள்.
டகலேபொசமைடலேயில் மைட்டுமைல்லே இந்த ஏரிக்கடரயிலும் சிவெ தீரத்தங்கள் கிடடைக்கும்.
விடியற்கபொடலே சூரிய ஓளியில் டகலேபொசமைடலேயின் லதபொற்றம் பபபொன்டனக் பகபொட்டி
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டவெத்ததுலபபொலே சிகப்பபொகச் பஜபொலிக்கிறது. மைடலேடய சுமைபொர 20 கிம தபொரத்துக்கு கிரிவெலேம்
வெந்த பின்னலர மைடலேயில் ஏறத் பதபொடைங்கினபொரகள். இம்மைடலேயில் தங்கம் பவெள்ளி,
பளிங்கு, கிடரடனட் என்ற கருங்கல் லபபொன்ற கனிவெளங்கள்

உண்டு என்படத

டகலேபொசநபொதன் மைடலேப் பபொடறகடள ஆரபொய்ச்சி பசய்து கண்டு பிடித்;தபொர.
டகலேபொசமைடலே கிட்டைத்தட்டை கடைல் மைட்டைத்தில் இருந்து 21,800 அடிகள் உயரமைபொனது.
இம்மைடலே 29,029 அடிகள்

உயரமைபொன உலேகிலலேலய உயரமைபொன இடமையமைடலேலயபொடு

ஒப்பிடும் லபபொது இம்மைடலேயின் உயரம் எழுபத்டதந்து விகிதலமை. சுமைபொர 21,500 அடிகள்
இருவெரும் ஏறியவுடைன் ஒரு குடகடயக் கண்டைபொரகள். ஒருலவெடள இக்குடகக்குள் இருந்து
சிவெனும், ரிஷகளும் தியபொனம் பசய்தபொரகலளபொ? அதனுள் பிரலவெசித்து ஆரபொய்ந்த லபபொது
குடகயின் சுவெரகளில் உள்ள பலே ஆயிரம் கபொலேத்துக்கு முந்திய சித்திரங்களும்,
பதிக்கப்பட்டிருந்த எழுத்துகளும், டகலேபொசநபொதனுக்கு ஆச்சரியத்டத பகபொடுத்தது. இந்து
நதிப்பல்லேதபொக்கில், பதபொல் பபபொருள் ஆரபொய்ச்சி அவெர பசய்தவெரபொச்லச. உடைலன இவ்
எழுத்துக்கள் சிந்து நதி பல்லேத்தபொக்கு நபொகரீக கபொலேத்துக்கு முற்பட்டைதபொக, கி.மு 26 ஆம்
நூற்றபொண்டில் இருந்த சுலமைரியன் கபொலேத்து எழுத்துகடள விடை, பழடமை வெபொய்ந்தடவெ
என்படத அறிந்தபொர. அடவெ அச்சித்திரங்கள் மூலேமும், எழுத்துக்கள் மூலேமும்; ஒரு
பசய்திடய

பூமி

வெபொழ்

மைக்களுக்க

பசபொல்கிறது

என்று

பஜய்சிங்

நபொதனுக்குச்

சுட்டிக்கபொட்;டினபொர.
“இருக்கலேபொம் பஜய். எனது கணிப்ப படி இடவெ லவெற்று கிரகவெபொசிகள் பதித்த
தடடையங்களபொக இருக்கலேபொம்”
“அப்லபபொ பசவ்வெபொய் கிரக வெபொசிகள் பதித்த தடடையங்கள் என்று பசபொல்லுகிறீரபொ
நபொதன்’?
“பசவ்வெபொய் கிரகம் பூமிக்கு அருலக உள்ள கிரகமைபொனபொலும் அது ஒரு வெரண்டை
கிரகம். நபொசபொ

என்ற விண்பவெளி ஆரபொய்ச்சி டமையம், அக்கிரகத்தில் உயரினங்கள்

வெபொழ்ந்தபொக இதுவெடர கண்டு படிக்கவில்டலே” என்றபொர நபொதன்.
“அப்லபபொ எங்கிருந்து வெந்து இம்மைடலேயில் இறங்கியிருப்பபொரகள் என ஊகிக்கிறீர
நபொதன்”? பஜயசிங் லகட்டைபொர.
“நல்லேலகள்வி. பூமியில் வெபொழும் உயரினங்கடள விடை அதிக பத்திசபொலித்தனமும்,
பதபொழில் நுட்பத்துடறயில் முன்லனறிய உயரினமைபொக இருக்கபொலேம். அவெரகள் லதபொற்றத்தில்
பூமியில் இருக்கும் மைபொனிடைரகடளப் லபபொல் இருந்திருக்க லவெண்டிய அவெசியமில்டலே.
அடலே வெடிவெத்திலும் இருந்திருக்கலேபொம். ஓளியின் லவெகத்டத விடை லவெகமைபொக பயணம்
பசய்பவெரளபொகவும் இருந்திருக்கலேபொம். அதனபொல் பலே ஆயிரம் ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில்
இருந்து பூமிக்கு வெந்திருக்கலேபொம். அவெரகள் சூரிய குடும்பத்டத சபொரந்தவெரகளபொக இருக்க
முடியபொது என்பது என் கருத்து பஜய்”.
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“ நீர என்ன பசபொல்லேவெருகிறீர என்று விளக்கமைபொக பசபொல்லேமுடியமைபொ நபொதன்”?
“நபொன் நிடனக்கிலறன் பலே ஆயிரம் ஒளி வெருடைத் தூரத்துக்கு அப்பபொல் இருக்கும்
பபொல்பவெளியில்

இருந்து

வெந்தவெரகளபொக

இருக்கலேபொம்.

இவெரகலள

இந்து

மைதக்

தத்துவெத்துக்கு வித்திட்டைவெரகள். இந்து மைத கடைவுள்கடள லதபொற்றுவித்தும் இருக்கலேபொம்.
இந்தத் பதபொற்றத்தினபொல் டகலேபொச மைடலேயிலே வெபொசம் பசய்யும் சிவெனும் லதபொன்றி
இருக்கலேபொம். ரிஷகளும், சித்தரகளும்; அவெரகள் உருவெபொக்கியவெரகலள. அதனபொல் தபொன்
நபொம் நினத்துப் பபொரக்க முடியபொத அதிசயங்கடள பசய்திருக்கிறபொரகள் என்று இந்து
ஐதீகங்கள் பசபொல்கிறது”.
“நபொதன் இது ஒரு பதடமையபொன சிந்தடன. இது எவ்வெளவுக்கு உண்டமை என்படத
நபொம் லமைலும் ஆரபொய்ச்சி பசய்து அறியலவெண்டும். இதுலவெ அம்மைடலேயின் உச்சிடய
அடடைய ஒருவெரும் முயற்சிக்கபொததற்கு கபொரணம்”, என்றபொர பஜயசிங்.
“வெபொரும் முதலில் டகலேபொசமைடலேயின் உச்சிடயப் லபபொய் அடடைலவெபொம். இன்னும்
300 அடிகள் ஏற லவெண்டியிருக்கிறது நபொம் உச்சிடய அடடைய. பவெறு என்ன அதிசயங்கள்
அங்கு கபொத்திருக்கிறலதபொ பதரியபொது” டகலேபொயநபொதன் பசபொன்னபொர.
“இடத லகட்டைதும் எனக்கு ஒரு ஐதீகக் கடத ஞபொபகத்துக்கு வெருகுது” என்றபொர
பஜய்.
“என்ன கடத பஜய்”?
“சிவெனின் உச்சிடயயும் அடிடயயும் கபொண, பிரம்மைபொவும் விஷ்ணுவும் முடறலய
அன்னப்பறடவெயிலும்

வெரபொகத்திலும் பறப்பட்டை கடததபொன். யபொர பபரிது என்ற

ஆணவெத்டத அடைக்க, சிவென் டவெத்த பரிலசபொதடன. அந்த கடதயில் சிவென், முடியும்,
அடியும் பதரியபொத லஜபொதி வெடிவெமைபொக கபொட்சி பகபொடுத்தபொர என்கிறது, அதனபொல்….” பஜய்
பசபொன்னபொர.
“அதனபொல் என்ன?.”
“மைடலே அடிவெபொரத்தில் வெபொழும் மைக்கள் கண்டை லஜபொதி அந்த ஒளியபொக இருக்குலமைபொ
என்று நபொன லயபொசிக்கிலறன் நபொதன்.”.
“சிந்திக்க லவெண்டியது தபொன். இப்பவியில் வெபொழும் நபொம் லவெற்று கிரகவெபொசிகளின்
அறிவுக்கு ஈடைபொக வெருவெதற்கு பலே ஆயிரம் ஆண்டுகள்; எடுக்கலேபொம்” என்றபொர
டகலேபொயநபொதன்.
“சரி சரி வெபொரும் சிவெனின் உச்சிக்குப்லபபொலவெபொம். கங்டக உருவெபொகுவெடதயும்,; சந்திர
பிடறடயயும் கபொணலேபொம்.” என்றபொர சிரித்தபடி பஜய்சிங்;.
நண்பரகள் இருவெரதும் ஆரபொய்ச்சிப் பயணம் பதபொடைரந்தது,
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லலேபொகநபொதன் சிறுவெயது முதற்பகபொண்லடை அறிவியல் துடறயில் அதிக
ஆரவெமுள்ளவென்;. லலேபொநபொதனின் தந்டத சிவெநபொதன்,; பபபௌதிகத்துடற லபரபொசிரியரபொக
இருந்து 55 வெயதில் கபொலேமைபொனவெர. அவெரின் துடனவி பபொரவெதி, உயிரியல் துடறயில்
லபரபொசிரிடயயபொக இருந்து ஐம்பது வெயதில் மைபொரப பற்று லநபொய் கபொரணமைபொக இறந்தவெள்.
இவெரகளுக்குப் பிறந்த இரு ஆண் குழந்டதகளில் மூத்தவென் லலேபொகநபொதன். பலயபொ
பகமிஸடிரி துடறயில் பட்டைம் பபற்று உயிரி லவெதியியலில் பலே ஆய்வுகடள
லகம்பிரிட்ஜ் பல்கடலேக் கழகத்தில் நடைத்தி வெருபவென். அவெனது திறடமை அறிந்த அவெனது
பலரபொபபசர வில்லியம், அவென் வெருங்கபொலேத்திலே பதிய கண்டுபடிப்பகடள; பசய்து மைனித
இனத்துக்குப் லபருதவி பசய்வெபொன் என்று சக லபரபொசிரியரகளிடைம் அடிக்கடி
பசபொல்லுவெபொர.
லகம்பிரிட்ஜ் பல்கடலேக் கழக ஆய்வு கூடைத்தில்; மைரபபணு சிகிச்டச மூலேம்
மைனிதனின் ஆயுள் கபொலேத்டத நீடிக்க முடியமைபொ என்பதில் ஆரபொய்ச்சி நடைத்தி வெந்தபொன்
லலேபொகநபொதன். அவ் ஆரபொய்ச்சியில் அவென் முக்கிய சிரத்டத எடுதத்துக்கு கபொரணம், அவெனது
பபற்லறபொரகள் குடறந்த வெயதில் மைரணித்தலத. அவெனது பபற்லறபொரின்; பரம்படரடயச்
சபொரந்தவெரகள்,

குடறந்த கபொலேம் வெபொழ்ந்வெரகள்.. அதனபொல் அவெனது பரம்படரடயச்

சபொரந்தவெரகளின் மைரபணுக்கள் பவெகு விடரவில் சிடதந்ததபொல் அவெரகளின் ஆயுற்
கபொலேபொங்கள் குடறவெபொக இருந்திருக்கலேபொம்; என்று லலேபொகநபொதனுக்கு பபரபொபபசர வில்லியம்
பசபொன்னடத அவென் அடிக்கடி நினவு படுத்திக்பகபொள்வெபொன். தனக்கும் அவெரகடளப் லபபொல்
ஆயுள்கபொலேம் குடறவெபொக இருக்கலேபொலமைபொ என்று அவென்p ன் பபரபசரிடைம் லகட்டை லபபொது
அதற்கு அவெர,
“லலேபொகபொ, உன் ஆயுடளப் பற்றி இப்ப லயபொசிக்கபொலத. பவெகு விடரவில் ஆயுடள
நீடித்து, நுண்ணறிவு கூடிய படைபொல்பின்கடனப் லபபொல் 150 வெருடைங்கள் மைனிதன்
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வெபொழக்கூடிய வெழிடய நீ கண்டு பிடித்து விடுவெபொய் என்ற நம்பிக்டக எனக்கு
உண்டு”என்றபொர.
லலேபொகனபொதனுக்கு ஆரபொய்ச்;சியில் துடணயபொக இருந்து, பின் துடணவியபொனவெள்
லமைரி இசபபலேபொ. அவெளுடடைய தந்டதயும் லவெதியியல் துடறயில், லேண்டைன் பல்
கடலேக்கழகத்தில் லபரபொசிரியபொரக இருந்து ரிட்டைடடையரபொகி, அறுபது வெயதில் ஹபொரட்
அட்டைபொக்கபொல் கபொலேமைபொனவெர. அவெரின் மைடனவியும் இளடமை வெயதில் மைபொரப பற்று
லநபொயபொல் கபொலேமைபொனவெள். பபற்லறபொர இளம் வெயதில் மைரணித்தது லமைரிடய லவெகுவெபொக
பபொதித்தது. லலேபொகநபொதனிதும், லமைரியினதுமை பரம்படரடயச் சபொரந்தவெரகள் குடறந்த ஆயுள்
உள்ளவெரகளபொக வெபொழ்ந்ததபொல், மைனிதனின் ஆயுடள அதிகரிக்க “ஜீன் திரபி” (பநபந
வுh நசயிh லே) எனும் மைரபணு சிகிச்டச பற்றிய ஆரபொய்ச்சிலய அவெரகளின் இருவெரினதும்
குறிக்லகபொள்.
“ லலேபொகபொ, நீர இந்தியபொடவெச லசரந்தபடியபொல் ஜபொதகத்தின் லமைல் அதிகம் நம்பிக்டக
உள்ளவெரபொ”? வில்லியம் லகட்டைபொர
“ ஏன் லசர அப்படி லகட்கிறியள்”?
“ இல்டலே, இங்கு கணித லபரபொசிரியரபொக இருக்கும் சுப்பிரமைணியன் ஜபொதகப்
பபபொருத்தம் பபொரத்துத்தபொன் தன் சபொதிக்குள் திருமைணம் பசய்ததபொக எனக்குச் பசபொன்னபொர.
அந்தப்பபபொருத்தத்தில் தபொலிப் பபபொருத்தம், ஆயுள் லபபொருத்தம் , மைனப் பபபொருத்தம்,
பிள்டளப் பபபொருத்தம்; ஆகியடவெடய முக்கியமைபொக பபொரத்து தன் பபற்லறபொர தனக்குத்
திருமைணம் பசய்து டவெத்ததபொக எனக்குச் பசபொன்னபொர. ஆதனபொல் தபொன் லகட்லடைன்.”
“இருக்கலேபொம் லசர. அப்படி பபபொருத்தம் பபொரத்து திருமைணம் பசய்தவெரகள் கூடை
பவெகு விடரவில் பிரிந்து இருக்கிறபொரகள். இறந்தும் இருக்கிறபொரகள். லமைடலேத்
லதசங்களில் ஜபொதம் பபொரபதில்டலேலய, ஆனபொல் திருமைணத்துக்கு முன் பிளட் படைஸட்
பசய்வெதபொக லகள்வி”.
“ உண்டமைதபொன் உலேகில் ஆயுள் கூடிய மைக்கள் வெபொழும் லதசங்களில் பமைபொபனபொக்லகபொ
(ஆழபழஉழ)

முதலிடைத்தில்

இருக்கிறது.

பலே

பில்லியனியரகள்

இத்லதசத்தில்

வெபொழ்கிறபொரகள். அதற்கு அடுத்த ஆயள் கூடிய மைக்கள் வெபொழும் நபொடு ஜப்பபொன். ஆனபொல்
ஆகஸட் 1945 இல் அபமைரிக்கபொ வீசிய அனுக்குண்டைபொல் குடறந்த ஆயுலளபொடு
லபபொனவெரகள் பல்லேபொயிரக கணக்கபொன ஜப்பபொனியரகள்;. ஆயுள் அதிகமுள்ள மைக்கடளக்
பகபொண்டை மூன்றபொவெது நபொடைபொக பஹபொங்பகபொங்.”
“லகட்க ஆச்சரியமைபொக இருக்கிறது. அபமைரிக்கபொ, கனடைபொ, இங்கிலேபொந்து லபபொன்ற
லதசங்களில் வெபொழும் மைக்களின் சரபொசரி ஆயட்கபொலேம், பலே இடைங்கள் கீலழ உள்ளது .
இலதபொடு ஒப்பிட்டுப் பபொரக்கும் லபபொது இந்தியபொ, பபொக்கிஸதபொன், பங்களபொலதஷ, பதன்
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கிழக்கு ஆசிய நபொடுகளில் வெபொழும் மைக்களின் சரபொசரி ஆயுள் குடறவு. இதற்கு வெறுடமையம்,
பபபொருளபொதபொரமும் கபொரணமைபொக இருக்கலேபொம்”, லலேபொகநபொதன் பசபொன்னபொர.
“ மைனிதனின் ஆயுடள அதிகரிக்கும் ஆரபொயச்சி நல்லுது தபொh ன், ஆனபொல் எதிரபபொரபொத
விதமைபொக ஏற்படும் மைரணம் தவிரக்க முடியபொதது ஒன்று. உதபொரணத்துக்குப் விபத்து, லபபொர ,
பூகம்பம்,

சூறபொவெளி,

சுனபொமி,

லபபொன்றடவெயபொல்

ஏற்படும்

மைரணம்

தவிரக்க

முடியபொதடவெ”இ பபரபொபபசர பசபொன்னபொர.
“ எதற்கபொக பவெகுவிடரவில் மைனிதனுக்கு வெயது அதகரிக்கும் லபபொது, லதபொல்கள்
சுருங்கி, நடைக்கும் சக்தி இழந்து, பலே வித லநபொய்கள் வெந்து உறவு பகபொண்டைபொடுகிறது
என்படதப்

பற்றிலய

நபொன்

ஆரபொய்ச்சி

பசய்து

வெருகிலறன்.

அதிபத்திசபொலியபொன

படைபொல்பிடனப் பபொருங்கள். அது சுமைபொர 150 முதல் 200 வெயது வெடர வெபொழ்கிறது. ஆடமை, 400
வெயது வெடர வெபொழ்கிறது. ஏன் யபொடன கூடை 90 வெருடைங்கள் வெடர வெபொழ்கிறது. ஆனபொல்
மைற்டறய உயரினங்கடள அடைக்கி ஆட்சி பசய்யும் மைனிதன் மைட்டும்; சரபொசரி 70
ஆண்டுகலள வெபொழ்கிறபொன்”, லலேபொகநபொதன் பசபொன்னபொர.
“வெயதபொகும் லபபொது நமைது உடைலில் உள்ள மைரபணுக்களும் பசல்களும் படிப்படியபொக
சிடதவெதபொல் பசயல் குடறந்து லநபொய்கடள எதிரக்கும் சக்திடய இழந்து விடுகிறது.
அதனபொல் டையபடீஸ, கிட்னி வியபொதி, அல்பசய்மைபொர. பற்ற லநபொய், இருடதய லநபொய்
லபபொன்றடவெ உடைலில் லசரந்துவிடுகிறது. ஆனபொல் மைரபணுக்களும்;, பசல் எனபபபடும்
கலேங்கள்; லவெகமைபொக சிடதயபொமைல்

இருக்க வெழிவெடககள் உண்டு லசர. சிடதடவெ

குடறத்;தபொல் லநபொய்கள் வெரபொமைல் இருக்கமுடியும். அதனபொல் ஆயுளும் நீளலேபொம்.”இ லமைரி
கருத்து பதரிவித்தபொள்.
“ லமைரி நீர பசபொல்வெதில் ஓரளவுக்கு உண்டமையிருக்கிறது. ஆனபொல் பசல்கள்
சிடதயபொமைல் இருக்கும் சிகிச்டசடய பவெகு இலேகுவெபொக பசய்யமுடியபொது என நபொன்
நிடனக்கிலறன்”இ வில்லியம் பசபொன்னபொர..
“ லசர, பசல்லின் வெளர சிடதவு பிரச்சடன உருவெபொக்கலேபொம். எமைது பசல்கள்
கழிவுப்பபபொருட்கடள லசகரிக்கிறது. இதனபொல் உயிரியல் பசயல்முடறகள் சீரகுடலேந்து
லபபொய்விடுகிறது.” லலேபொகநபொதன் பசபொன்னபொர.
“லலேபொகபொ. ஓன்டற நீர கவெனத்தில் எடுத்துக்பகபொள்ள லவெண்டும். இறுதியபொக, உடைல்
உறுப்பகள்

மைறு

உருவெபொக்கம்

குலரபொலமைபொலசபொமினில்

இருக்கும்

பிரச்சிடனகடள
படைலிபமைரஸ

எதிரபகபொண்டைபொல்
எனும்

மைரபணுக்கள்

ஒவ்பவெபொரு
கலேங்கள்

பிரியும்லபபொது சுருங்கிக் பகபொண்டு லபபொகிறது. இந்த சுருக்கத்டத தவிரக்கபொவிடில் பசல்கள்
பசயல் இழந்து விடுகிறது. ஒரு கட்டைத்திலே பசல்கள் இறுந்து விடுகின்றன. அதனபொல்
பல்லவெறு லநபொய்கள் உடைடலேப் பபொதித்து மைரணத்டதக் பகபொண்டுவெரலேபொம்.
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இடத நீங்கள் கவெனத்தில் பகபொண்டு ஆரபொய்ச்சிடய நடைத்தலவெணடும்;” லபரபொசிரியர
வில்லியம், லலேபொகனபொதனுக்கும் . லமைரிக்கும் அறிவுடர வெழங்கினபொர,
“லசர உதபொரணமைபொக, ஒரு பபபொதுவெபொன நீரிழிவுக்கு எடுக்கும் பமைட்ஃலபபொரமின்
மைருந்டத, பபபொறுத்தவெடர, எலிகளில் பசல்களின சிடதவு பமைதுவெபொக நடைக்கிறத. ஆதகபொலே
கூடிய கபொலேம் வெபொழக் கூடியதபொக இருக்கிறது. ஒரு (சுழரபனறழசஅ) என்றவெட்டைப்பழுவில்
உள்ள உயிரணு வெளரச்சிடத ஈடுபட்டை ஒரு மைரபணு மைபொற்ற அதன் பபற்லறபொரகள் விடை
நீண்டை ஆயுலளடு விவெகுக்குமை. இயற்டகயபொனது எப்படிலயபொ சிலே உயிரினங்கள தமைது
ஆயுடள நீடிக்கும் வெழிடய கண்டுபிடிக்க உந்துகிறது.
“ லலேபொகபொஈ உமைது உணரம் என்ன”?
“ ஏன் லசர திடீபரன்று என் உயரதடத லகரகிறரகள்”?
” கபொரணத்லதபொடு தபொன்”.
“ ஆறடி மூன்று அங்குலேம் லசர “.
“ உயரமைபொனவெரகள் நீண்டை கபொலேம் வெபொழ்வெபொரகள் என்றுமை,; பசல்கள் சிடதவெடடைவெது
குடறபவென்றும்

எங்டகலயபொ

நபொன்

வெபொசித்தது

நிடனவிருக்கிறது.

அதனபொல்தபொன்

லகட்லடைன். நீங்கள் இருவெரும் விடைபொமுயற்சியபொக உங்கள் ஆரபொய்ச்சிடய பதபொடைருங்கள்.
என் உதவி உங்களுக்கு எப்லபபொதும் இருக்கும்”.
கினி பன்றிகள் (Guinea Pig) மைருத்துவெ ஆரபொய்ச்சி பபரிதும்

பயன்படுகின்றன?

அடவெ ஆய்வுத் துடறகளில் பயனுள்ள பபொலூட்டிகள். அடவெக்கும் , மைனிதரகளுக்கும் பலே
உயிரியல் ஒற்றுடமைகள் உண்டு. பலே நூற்றபொண்டுகளபொக அடவெ பரிலசபொதடனக்கு
பயன்படுத்தப்பட்டு வெருகின்றன்.'கினி பன்றி ஒரு மைனித லசபொதடன பபபொருள். கினிப்
பன்றிகள், சுமைபொர 4 முதல் 8 வெருடைங்கள் வெபொழக்கூடியடவெ. டவெட்டைமின் சி, கபொசலநபொய்
பபொக்டீரியம், இரத்த ஏற்றம், சிறுநீரக லநபொய், இரத்த உடறதல் லபபொன்ற லநபொய்களுக்கபொன
மைருந்துகடள கண்டுபிடிக்க பபொவிக்கப்பட்டைன. இக்கபொரணத்தபொல்; தங்களின் ஆரபொய்ச்சிக்கு
கினி பன்றிடய ஆரம்பத்தில் பபொவித்தனர.
லலேபொகநபொதனும் லமைரியும் ஆரம்பத்தில்; கினி பன்றியில் பசல் சிடதடவெப்
குடறக்கும் மைருந்டதக் கண்டுபிடித்து, பரீட்சித்துப் பபொரத்தபொரகள். அவ் உயிரினத்தில் பசல்
சிடதவின் விகிதம்

குடறந்தடத கண்டைபொன்கள். ஆதன் கபொரணமைபொக கினி பன்றி; 15

வெருடைங்கள் வெடர கூடிய கபொலேம் வெபொழக்கூடியதபொக இருக்கும் என்பது அவெரகள் கணிப்ப.
லலேபொகநபொதனும்,

லமைரியும்

தங்கள்

ஆரபொய்ச்சியின்

முடிடவெப்பற்றி

லபரபொசிரியர

வில்லியத்துக்கு பசபொன்னலபபொது அதற்கு அவெர:>
“எனக்கு இப்லபபொது வெயது அறுபது. எனது லதபொல் சுருங்கத் பதபொடைங்குவெடதக்
அவெதபொனிக்;கிலறன். அடிக்கடி எனக்கு தடிமைன், இருமைல், உடைம்பவெலி லபபொன்றடவெ
வெருகிறது. மைறதியும் வெருகிறது. பவெகு தபொரம் நடைக்க முடியபொமைல் இருக்கிறது. பவெகு கபொலேம்
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நபொன் வெபொழ்வெலனபொ பதரியபொது, அதனபொல் நீங்கள் உங்கள் ஆரபொய்ச்சிக்கு என்டனப் பயன்
படுத்தினபொல் என்ன?” பபரபொபபசர லகட்டைபொர.
“என்ன லசர இப்படிச் பதுடமையபொக பசபொல்லுகிறீரகள். நீங்கள் என்ன கினி பிக்கபொ
(Guinea Pig)”?
“அப்படிச் பசபொல்லேலவெண்டைபொம். உடைலின் 25 பவெவ்லவெறு மைனித உறுப்பககடள,
மைபொற்று நன்பகபொடடையபொக பகபொடுக்க முடியும். சிறுநீரகம், கல்லீரல், நுடரயீரல், கண்கள், ;
சிறு குடைல் . இரத்த நபொளங்கள், எலும்பகள், இருதய வெபொல்வுகள், மைற்றும் லதபொல்
இத்தபொனத்தில் ஆகியடவெ அடைங்கும். அலதலபபொல் என் உடைடலே உங்கள் ஆரபொய்ச்சிக்கு
பயன் படுத்த நபொன் ஒத்துக்பகபொவெதபொல் மைனித இனத்துக்கு லசடவெ பசய்வெதபொக நபொன்
கருதுகிலறன். ஊடைலில் உள்ள மைனித உறுப்பகள் தபொனம் பசய்வெதில்டலேயபொ? அலத லபபொல்
எனது

முழு

உடைடலேயும்

உங்கள்

ஆரபொய்ச்சிக்கு

நபொன்

தபொனம்

பசய்வெதபொக

எடுத்துக்பகபொள்ளுங்கலளன். நபொன் இன்னும் பத்து வெருடைம் வெபொழ்வெதபொக இருந்தபொல், எனது
ஆயள் கபொலேம் 100 வெருடைங்களுக்கு லமைல் நீடிக்கலேபொம் அல்லேவெபொ?. என்ன இருவெரும்
பசபொல்லுகிறீரகள்”? பபரபொபபசர வில்லியம் உறுதிலயபொடு அவெரகடளக் லகட்டைபொர.
லலேபொகநபொதனபொலும் , லமைரியபொலும் அவெர பசபொல்வெடத நம்பமுடியவில்டலே. அவெரது
லவெண்டுலகபொடள நிரபொகரிக்கவும் முடியவில்டலே.
“லசர எங்களுக்கு சிலே மைபொதங்கள் தபொருங்கள் எங்கள் முடிடவெச் பசபொல்லே. நபொங்கள்
தற்லபபொது பசய்யும் பரிலசபொதடனகள் நூறு விகிதம் பவெற்றி என்று அறிந்த பின், நபொங்கள்
கலேந்து ஆலவெபொசித்து முடிபவெடுத்து, உங்கள் உடைடலேப் பரிலசபொதடனக்கு பபொவிக்க
சம்மைதமைபொ இல்டலேயபொ என்று பசபொல்லுகிலறபொம்”, லமைரி பசபொன்னபொள்.
“சரி ஆறுமைபொதங்கள் தருகிலறன். நபொன் ரிட்டடையரபொக இன்னும் 9 மைபொதங்கள்
மைட்டுலமை இருக்கு. அதற்கு முன் உங்கள் முடிடவெ பசபொல்லேலவெண்டும்” என்றபொர
பலரபொபபசர வில்லியம்.
நபொட்கள் மைபொதங்களபொயிற்று. பபரபொபபசர பசபொன்ன ஆறு மைபொதங்ஙகள் முடிய இன்னும்
இரு கிழடமைகலள இருந்தன. தபொங்கள் பசய்த ஆயள் நீடிப்ப பரிலசபொதடனகள் பவெற்றி
என்படதக் கண்டை லலேபொகநபொதனும் லமைரியும், பபரபொபசரின் லவெண்டுலகபொளுக்கு சம்மைதிக்க
அவெர வீட்டுக்குப் லபபொய் கதடவெத்தட்டினபொரகள். அவெரகளுக்கு பபரபொபசர வில்லியத்தின்
மைகன் பீட்டைர பசபொன்ன பசய்தி அவெரகடள அதிரடவெத்தது.
“என்ன பரபபசர வில்லியம் கபொர அக்சிபடைன்டில் இறந்துவிட்h ரபொ?. எப்லபபொது இது
நடைந்தது”? லலேபொகநபொதன் பீட்டைடரக் லகட்டைபொர.
“ஆமைபொம் லநற்று அப்பபொ யூனிவெரசிட்டியபொடலே வீடு திரும்பம் லபபொது டஹலவெயில்
ஒரு பலேபொரிலயபொடு அவெர கபொர லமைபொதியதபொல் அவெர அந்த இடைத்தலலேலய இறந்திட்டைபொர”
அழுதுபகபொண்லடை மைகன் பீட்டைர பசபொன்னபொர.
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லலேபொகநபொதன் லமைரிடயப் பபொரத்தபொர. லமைரி அதிரச்சியபொல் லபசபொது நின்றபொள்.
“பபொரத்தபொயபொ லமைரி நபொம் எவ்வெளவு ஆரபொயச்சி பசய்து ஆயுடள நீடிக்க மைருந்து கண்டு
பிடித்தபொலும், எது எது எப்ப எப்ப நடைக்க லவெண்டுலமைபொ, அது அது அப்ப அப்ப நடைக்கும்.
அடத என்ன ஆரபொய்ச்சி பசய்தும் யபொரபொலும் நிறுத்த முடியபொது” என்றபொர லலேபொகநபொதன்.
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