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அ�த  காதல்ெகாண்ட 
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தனு�க் 
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cyf ehLfis gw;wp kpfr; 
RUf;fkhf njspthf tpsf;fpdhy; 

vg;gb ,Uf;Fk;. Kad;W ghu;g;Nghk;.

mnkupf;fh:
Rje;jpuk;  epge;jidfSf;F cl;gl;lJ.

fpNuf;fk;:
vkJ tuyhW Mapukhapuk; 

Mz;Lfs; ePz;lJ> Mdhy; ,g;NghJ 
jpthyhfptpl;Nlhk;.

M];jpupah:
gPNjhtd; M];jpupa ehl;ltu; 

vd;gijAk; `pl;yu; n[u;kdpad; 

vd;gijAk; cyFf;F nrhy;tJjhd; 
vkf;F ,Uf;Fk; kpfg; ngupa nghWg;G

gpupl;b\;
cyfpd; kpfg;ngupa Nguurhf 

,Ue;Njhk;> mjpfk; NjePu; rhg;gpl;L 
mj;jidiaAk; ,oe;Jtpl;Nlhk;.

epa+rpyhe;J:
ehq;fs; mT];jpNuypauy;y
gy];jPd;:
vd;d ehL?

 

  xw;iw thu;j;ijapy; cyfk; 

1972 nkhNuhf;Nfhtpy; ,lk;ngw;w 
rjpg;Gul;rpia me;ehl;L kd;du; 

,uz;lhtJ `]d; mlf;fpa 
tpjNk jdp. mjw;F mtu; 
ngupajhf xd;Wk; nra;atpy;iy> 
xNu xU ngha;jhd; $wpdhu;. 
gpuhd;]py; ,Ue;J kd;du; jpUk;gpa 
Nghapq; 727 tpkhdj;ij ,uhZt 
rjpg;Gul;rpahsu;fs; thdj;jpNyNa 
Rw;wp tisj;jhu;fs;. ehd;F n[l; 
tpkhdq;fs; kd;dupd; tpkhdj;ij 
Juj;jp Rl Muk;gpj;jd. 
cz;ikapNyNa kd;duhy; 
mg;NghJ jg;gpg;gJ fbdk;. 

Mdhy; tpkhdj;jpy; ,Uf;Fk; 
thndhyp fUtpia gwpj;njLj;j 
kd;du;> �RLtij epWj;Jq;fs;! 
nfhLq;Nfhyd; ,we;Jtpl;lhd;!� 
vd;W fpsu;r;rp n[l; tpkhd 
Xl;bfSf;F $wpdhu;. Vkhe;JNghd 
me;j tpkhd Xl;bfs; jhf;Fjiy 
epWj;jptpl;lhu;. ghJfhg;ghf 
jiuapwq;fpa kd;du; rjpfhuu;fis 
gopthq;f fij Kbe;jJ.     

ehd; capNuhL jhd; ,Uf;fpNwd; 
vd;gij ep&gpf;f gpuhd;]; 
ngz; xUtu; fle;j %d;W 

Mz;Lfshf ePjpkd;wj;jpy; Nghuhbf; 
nfhz;bUf;fpwhu;. �ehd; cyfpy; ,y;iy 
vd;why; xd;Wk; nra;ahky; tPl;by; ,Uf;f 
Ntz;baJ jhd;� vd;W tpuf;jpapy; $Wfpwhu; 
58 tajhd me;jg; ngz;.

mtupd; ngau; [Pd; ngsnra;d;. 
mtu; ,we;Jtpl;ljhf 2017 Mk; Mz;L 
kuzr;rhd;wpjo; $l ,y;yhky; ePjpkd;wk; 
jPu;g;gspj;jJ xU tprpj;jpukhd fij. 

rhjhuz Kjyhsp> njhopyhsp 
gpur;rpidjhd; ngsnra;Df;F jiyapbahf 

khwpaJ. 
mtu; Kd;du; xU 
Jg;GuT epWtdk; 
xd;iw elj;jp 
te;jhu;. mjpy; 
gzpahw;wpa 

Copau; xUtu; 20 Mz;LfSf;F Kd;du; 
jdJ Ntiyia ,oe;Jtpl;lhu;. mjw;fhf 
jdJ Kjyhspahd ngsnra;dplk; ,og;gPL 
Nfl;L rl;l eltbf;if vLj;jhu;. 

me;j Copau; Muk;gj;jpy; gpuhd;rpd; 
njhopyhsu; ePjpkd;wj;jpNyNa ,e;j 
tof;if njhLj;jpUe;jhu;. Mdhy; 
ngsnra;dpd; tof;fwpQu;fs;> mtu; 
njhopiy ,oe;jjpy; epWtdj;jpw;F 
nghWg;gpy;iy vd;W thjhbdhu;fs;.   

Mdhy; gpur;rpid Kbatpy;iy. tof;F 
njhlu;r;rpahd Nkd;KiwaPLfis fz;lJ. 
,e;j tof;F jkJ mjfhu vy;iyf;F 
ntspapy; ,Ug;gjhff; $wp gpuhd;]; cau; 
ePjpkd;wk; ,e;j tof;if js;Sgb nra;jJ.  

gzp ePf;fk; nra;ag;gl;l me;jg; ngz; 

gzpahsNuh 
tpLtjhf ,y;iy. 

jdJ Kjyhspahd ngsnra;Df;F jhd; 
mDg;gpa fbjq;fs; vjw;Fk; gjpypy;iy 
vd;Wk;> MfNt mtu; ,we;Jtpl;lhu; vd;Wk; 
njhopyhsu; ey Mizaj;jplk; njuptpj;jhu;. 
,jid Nfl;L ngsnra;d; ,we;J tpl;ljhf 
ePjpkd;wk; mwptpj;jJ. 

,jdhy;> ngsnra;d; jd; fztu; kw;Wk; 
kfDld; ,ize;J tq;fpapy; itj;jpUf;Fk; 
$l;L tq;fpf;fzf;if gad;gLj;j Kbahj 
xU #oy; Vw;gl;bUf;fpwJ.

mtuJ milahs ml;il> Xl;Leu; 
cupkk; kw;Wk; kUj;Jtf; fhg;gPL 
ml;il vd vijANk ngsnra;dhy; 
gad;gLj;jKbahJ.
mjdhy;> thq;fpa flidAk; 

nrYj;j Kbahky; NghfNt> 
ngsnra;dpd; fhiu mjpfhupfs; 
gwpKjy; nra;Jtpl;lhu;fs;.

jhd; capUld; ,Ug;gjhf tof;Fj; 
njhLj;jpUf;Fk; ngsnra;d;> vdJ tho;it 
kPl;nlLg;gjw;fhd filrp Kaw;rp ,J vd;W 
$Wfpwhu;. 

capNuhL ,Ug;gij ep&gpf;f NghuhLk; ngz;

rjpg;Gul;rpia 
Kwpabj;j xU 
ngha;

xw;iw thu;j;ijapy; cyfk; 

�ர்ெதௗஸ்�ர்ெதௗஸ்�ர்ெதௗஸ்
சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்சஞ்சாரம்
பூேகாள

nkhj;j 

kdpju;fspy; 

ehk; 7 tPjk;

jw;fhy kdpjd; 
,y;yhtpl;lhy; 

N`hNkh Nrg;gpad;fs; 
g+kpapy; Njhd;wp 
50>000 Mz;Lfs; 
fle;J tpl;ljhf 
Ma;thsu;fs; 
nrhy;fpwhu;fs;. 
mjhtJ kdpjDf;Fk; 
,e;j g+kpf;Fkhd 
cwT ,j;jid 
nebaJ. 
cyf kf;fs; 

njhif gzpafj;jpd; 
fzf;Fg;gb md;W 

njhlf;fk; ,d;W tiu 
cyfpy; 108 gpy;ypad; kdpjd; 
gpwe;jpUf;fpwhd;. ,g;NghJ cyf 
kf;fs; njhif 7.5 gpy;ypad;. 
mjd;gb ghu;j;jhy; ,e;j g+kpapy; 
,Jtiu gpwe;j kdpju;fspy; 
7 tPjkhdtu;fs; jw;NghJ 
capu;tho;e;J nfhz;bUf;fpwhu;fs;.    
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�ல �னங்களாக ேகம்ஸ்டாப் 
(GameStop) என்றும், பங்குச் 
சந்ைத என்றும், ெரட்�ட் 

என்றும், வால் ஸ்ட்�ட் என்றும் �ங்கள் 
அ�கம் ேகள்�ப்பட்�ருக்கலாம். 
��ெரன்று இைவ ஏன் இைணயத்�ல் 
�வா�க்கப்படு�ன்றன, ேகம்ஸ்டாப் 
என்றால் என்ன என �ங்கள் 
ேயா�த்தால் இேதா இந்த கட்டுைர 
உங்களுக்கானது.

ேகம்ஸ்டாப் என்றால் என்ன?
ேகம்ஸ்டாப் என்பது அெம�க்கா�ல் 

��ேயா ேகம் ேகசட்டுகள், கன்ேசால்கள் 
மற்றும் �ன்னணு சாதனங்கைள �ற்பைன 
ெசய்யும் �றுவனம்.

ெசால்லப்ேபானால் இது ெபருந்ெதாற்று 
காலத்�ல் ெபரும் அ�வாங்�ய ஒரு கைட 
என்று ெசால்ல ேவண்டும்.

ெரட்�ட் வைலதளத்துக்கு என்ன 
ெதாடர்பு?

ெரட்�ட்( Reddit) என்பது ட்�ட்டர், 
ஃேபஸ்புக் ேபான்ற ஒரு சமூக வைலதளம். 
அ�ல் �ங்கள் உங்களுக்கு ��த்த 
தைலப்புகள் ெகாண்ட குழுக்க�ல் 
இைணந்து ெகாள்ளலாம். கால்பந்து, 
வரலாறு என எதுவாக 

ேவண்டுமானாலும் 
அது இருக்கலாம்.

அ�ல் 
ஒன்றுதான் 

`வால்ஸ்ட்�ட்ெபட்ஸ்` (wallstreetbets) இ�ல் 
40 லட்சத்துக்கும் ேமலாேனார் உள்ளனர். 
இ�ல் பங்குச் சந்ைத கு�த்து ெப�தும் 
�வா�க்கப்படும். அேதேபால முத�டுகள் 
கு�த்தும் இ�ல் �வா�ப்பர்.

அெம�க்கா�ன் மன்ஹாட்ட�ல் உள்ள 
இந்த வால் ஸ்ட்�ட்�ல்தான் �யூயார்க் 
பங்குச் சந்ைத என்று ெசால்லப்படும் 
NYSE அைமந்துள்ளது. ேமலும் பல 
முக்�ய �� �றுவனங்கள் இங்கு 
உள்ளன. காலப்ேபாக்�ல் அெம�க்கா�ன் 
��ச் சந்ைதைய வால் ஸ்ட்�ட் என்றும் 
கு�ப்�ட்டனர்.

நாம் முன்னர் ெசான்னதுேபால 
ேகம்ஸ்டாப் என்பது லாபம் ஈட்டும் 
�றுவனமாக இல்ைல.

பலர் இந்த ெபருந்ெதாற்றால் ேந�ல் 
வந்து ேகம்கைள வாங்க�ல்ைல. எனேவ 
இந்த �றுவனம் ெபரும் அ�ைய சந்�த்தது.

பங்குகைள வாங்குபவர்கள், 
�ற்பவர்கள் ெபாதுவாக எ�ர்காலத்�ல் 
எந்த �றுவனம் லாபத்�ல் இயங்காேதா 
அதன் பங்குகைள வாங்குவது இயல்பு.

அவர்கள் அந்த �றுவனத்�ல் �ண்டும் 
பங்ைக வாங்குேவாம் என உறு�ய�த்து 
பங்ைக கடன் வாங்� அைத �ற்பார்கள்.

அந்த �றுவனத்�ன் பங்கு ம�ப்பு ச�யும் 
என்று உறு�யாக உங்களுக்கு ெத�ந்தால் 
அைத �ங்கள் �ண்டும் வாங்கும்ேபாது 
குைறந்த �ைலேய இருக்கும் அதுேவ 
லாபமாக அைமயும்.

உங்கள் நண்ப�ட�ருந்து �ங்கள் 
ஒரு ேபாக்�மான் கார்ைட கடன் 
வாங்கு��ர்கள் என்று ைவத்துக் 
ெகாள்ளுங்கள். ஏெனன்றால் உங்களுக்கு 
எ�ர்காலத்�ல் அதன் �ைல குைறயும் 
என ெத�ந்�ருக்கும். எனேவ அைத ஒரு 
மாதத்�ல் �ங்கள் �ருப்� தருவதாக 
உறு� அ�ப்�ர்கள். �ன் 

அைத ஒருவருக்கு 
ஐந்து ரூபாய்க்கு 

�ற்��ர்கள் என்று ைவத்து 
ெகாள்ளுங்கள். ��து 

காலத்�ல் அதன் �து உள்ள ஆர்வம் 
குைறந்து அதன் �ைல ம�ப்பு குைறயும் 
என �ங்கள் நம்பு��ர்கள். அேதேபால அது 
�ைல குைறந்து�டும் அப்ேபாது அைத 
�ங்கள் மூன்று ரூபாய்க்கு வாங்கு�ர்கள்.

இப்ேபாது உங்களுக்கு இரண்டு ரூபாய் 
லாபம். இதுதான் இந்த ேகம்ஸ்டாப் 
�ஷயத்ைதப் பு�ந்து ெகாள்வதற்கான ஒரு 
எ�ைமயான �ளக்கம்.

இது ஒரு சூதாட்டம் ேபான்று என 
ைவத்துக் ெகாள்ளலாம். இங்கு உங்கள் 
க�ப்பு தவறா� அந்த �றுவனத்�ன் 
பங்கு ம�ப்பு குைறயாமல் அதன் ம�ப்பு 
அ�க�த்தால் உங்களுக்கு லாபத்�ற்கு 
ப�லாக நஷ்டேம �ஞ்சும்.

இேதேபாலதான் இம்மா��யாக 
ேகம்ஸ்டாப் பங்குக�ன் �து பந்தயம் 
ைவத்தனர். ஆனால் ெரட்�ட்�ல் உள்ள 
வால்ஸ்ட்�ட்ெபட்ஸ் என்ற குழு�ல் 
உள்ள ��ய முத�ட்டாளர்கள் பலர் ேப� 
ைவத்துக் ெகாண்டு ேகம்ஸ்டாப்�ன் 
பங்குகைள வாங்�னர்.

எனேவ ேதைவ இருக்கும் இடத்�ல் 
பங்�ன் �ைல அ�க�த்தது. அைத யாரும் 
எ�ர்பார்க்க�ல்ைல. இந்த �றுவனத்�ன் 
பங்கு ம�ப்பு குைறந்துேபாகும் என 
�ைனத்தவர்களுக்கு ஏமாற்றேம �ஞ்�யது. 
ஆம் அதன் பங்குச் சந்ைத ம�ப்பு உயர்ந்தது 
ஆனால் அைதத் �ரும்ப வாங்குவதாக 
உறு�ய�த்தவர்கள் அைத வாங்�ேய ஆக 
ேவண்டும்.

ெடஸ்லா 
�றுவனத்�ன் �றுவனர் 
ஈேலான் மஸ்க் என்ன 
ெசய்தாலும் அது கூர்ந்து 
கவ�க்கப்படும். 
அேததான் இந்த 
�ஷயத்�லும் 
நடந்துள்ளது. அதாவது 
அவர் ட்�ட்ட�ல் 
`Gamestonk!!` என்று 
ஒரு வார்த்ைத�ல் 
ப�வு ெசய்�ருந்தார். 

அதன்�ன் ேகம்ஸ்டாப்�ன் பங்கு ம�ப்பு 
ேமலும் அ�க�த்தது.

ச� இவற்றால் என்ன பயன்?
இது ஒரு நல்ல ேகள்�. பலருக்கு இது 

ஆச்ச�யத்ைத அ�க்கலாம். பலருக்கு இது 
��க்கும் ஒரு �ஷயமாக இருக்கலாம். 
�லருக்கு இது ஒரு ைடம் பாஸாகக்கூட 
இருக்கலாம். ஏன் இைணயத்�ல் 
குழுக்களாக உள்ள மக்க�ன் சக்�யாகக்கூட 
இதைன பார்க்கலாம்.

ஆனால்  இது  முன்ெனப்ேபாதும்  
�கழாத  ஒன்று என வர்�க்�ன்றனர் 
துைறசார் �புணர்கள்.

இ�ல்  ஈடுபட்டவர்கள்  அதாவது  ��ய 
முத�ட்டாளர்க�ன்  இலக்கு ெபரும் பங்கு 
தரகர்கள்.

ஆம் ெரட்�ட்  தளத்�ல்  இடுைகக�ல் 
2008ஆம் ஆண்டு பல ெப�ய �றுவனங்கள் 
ஏற்படுத்�ய �� ெநருக்க�க்கு ப�வாங்கும் 
ெசயல்தான் இது என்று ேப� வரு�ன்றனர்.

இது ஒரு தைலமுைற சண்ைட. பணம் 
பைடத்தவர்க�ட�ருந்து பணத்ைத 
ெபற்று அைத ஏைழகளுக்கு ெகாடுக்கும் 
ஒரு நடவ�க்ைக என்றும் �ல ேப� 
வரு�ன்றனர்.

ஒரு �லர் ெரட்�ட் குழு�ல், 
இதன்மூலம் தாங்கள் சம்பா�த்த பணத்ைத 
ெதாண்டு �றுவனங்களுக்கு ெகாடுத்ததாக 
கூ�வரு�ன்றனர்.

GameStop 
என்றால் என்ன

உங்கள் அ�மான ெசந்தூரம் இத�ல் 
உங்கள் அன்புச் ெசல்வங்க�ன் 
�றந்தநாள் வாழ்த்துக்கைள �ரசு�க்க 
�ர்மா�த்�ருக்�ேறாம். குழந்ைதக�ன் 
அழ�ய �ழற்படம் ஒன்ைற �ன்னஞ்சல் மூலம் 
அனுப்� ைவத்தால் களமைமத்துக் ெகாடுக்க 
தயாராக இருக்�ேறாம். குழந்ைத�ன் முழுப் 
ெபயர், ெபற்ேறா�ன் ெபயர், �லாசம் 
என்பவற்றுடன் குழந்ைத�ன் �றப்புச் 
சான்�தழ் �ர� ஒன்ைறயும் இைணத்து 
அனுப்ப ேவண்டும்.
அனுப்ப ேவண்�ய முகவ�:

�றந்தநாள் வாழ்த்து, ெசந்தூரம், �னகரன் வாரமஞ்ச�
த.ெப.இல. 834, ெகாழும்பு.
Senthooramtkn@gmail.com

பிறந்த நாள் வாழ்த்து
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வரலாறு என எதுவாக 
ேவண்டுமானாலும் 

அது இருக்கலாம்.
அ�ல் 

ஒன்றுதான் 

அைத �ங்கள் �ண்டும் வாங்கும்ேபாது 
குைறந்த �ைலேய இருக்கும் அதுேவ 
லாபமாக அைமயும்.

உங்கள் நண்ப�ட�ருந்து �ங்கள் 
ஒரு ேபாக்�மான் கார்ைட கடன் 
வாங்கு��ர்கள் என்று ைவத்துக் 
ெகாள்ளுங்கள். ஏெனன்றால் உங்களுக்கு 
எ�ர்காலத்�ல் அதன் �ைல குைறயும் 
என ெத�ந்�ருக்கும். எனேவ அைத ஒரு 
மாதத்�ல் �ங்கள் �ருப்� தருவதாக 
உறு� 

ஐந்து ரூபாய்க்கு 
�ற்��ர்கள் என்று ைவத்து 
ெகாள்ளுங்கள். ��து 

? 



பு தியத�ொரு த�ொழில்-
நுட்பம் உலகை 
மேவும்ம்பொது அவ்வி-

டயம் ்பற்றிய தேலி�ொன ஐயப்பொ-
டுைள் இகையத�ளஙைளில் ஆங-

ைொஙகு தெடிததுக் கிளம்புெது 
இயல்பு �ொன்! ஆனொற் சில சே-

யஙைளில் இந� நியொயேொன ்பயங-
ைளுக்கும் ெம்புத�னேொன 

ெ�நதிைளுக்கும் இகடயில் 
இருக்கும் இகடதெளி 

ஒரு ைொகி�த �டிப-
்பளவின�ொைக் கூட 
இருக்ைொது என்்பது 
�ொன் உணகே.

5G த�ொகல 
த�ொடர்புத 
த�ொழில்நுட்பம் 
அணகேயில் 
உருெொன ம்பொது 
த�ொகலத�ொடர்-
புக் மைொபுரஙைளில் 

இருநது புறப்படும் 
மரடிமயொ அகலைள் 

ைொரைேொைப 
்பறகெைள் 
தைொததுக் 
தைொத�ொச் 
தசதது 
ேடிெது 
்பற்றிய 
ெ�நதிைளும் 
அெற்றுடன் 
மசர்நம� 
�ொன் உரு-
ெொயின. 
ெ�நதிைள் 
உருெொெதும் 
்பரவுெதும் 

முைநூலிலும் 
யூடியூபிலும் டவிட-
டரிலும் ேடடும் 

�ொன் 
என்று 
எணணி -
விடொதீர்ைள். அகெ ஒரு சந�ர்ப்பததில் 
அஙமை AUDUBON சஞ்சிகை அலுெ -
லை ெொயிற்ை�வு ெகர ெநதுவிடடன. 
இஙமை சஞ்சிகையின் ைடடுகரைளின் 
மீது ைருததுப ்பதிவிடடெர்ைள் கடரக் -
டர் சஙைர் என்்பெர் இப்படி அடித -
துச் தசொல்கிறொர், உஙைளிடம் கூறச் 
தசொன்னொர் என்றும் கூடக் கூறினொர்ைள். 
இஙமை சினிேொவுக்கும் அறிவியலுக்கும் 
இகடயிற் கூட அந�க் ைொகி�த �டிப்ப -
ளவு இகடதெளிகயக் ைொமைொம்.

இந�க் ைக�யொனது மைடகும் -
ம்பொது ேடடும் �ொன் �கல சுற்றுகி -
றம� தயொழிய அ�கனப பிய்ததுப 
்பகுப்பொய்வு தசய்ெத�ன்்பது ஒன்றும் 
ைடினேொன�ல்ல. நேக்கு நொமே 
ம்பொடடுக்தைொள்ளும் மைள்வி �ொன் 
தைொஞ்சம் ைடுகேயொை இருக்கிறது. 5G 
த�ொகலதத�ொடர்புத த�ொழில்நுட்பம் 
்பறகெைகளக் தைொல்ெது அப்படி -
தயொன்றும் உணகேயில்கலதயனில் 
உலைளொவிய ெகலபபின்னலில் எ�ற் -
ைொை அவ்ெளவு ஊகளச்சத�ம் மைடகி -
றது?

இந� ஆரொய்ச்சியின் மு�ற்்பொைம் 
அவ்ெளவு ைடினேொன�ொை இல்கல. 5G 
த�ொகலதத�ொடர்புத த�ொழில்நுட்பம் 
்பறகெைகளக் தைொல்லமெ யில்கல 
என்று நொம் அடிததுச் தசொல்லலொம், 
சநம�ைமேயில்கல. 5G ேடடுேல்ல, 
உல்ைளொவிய த�ொகலத த�ொடர்புக் -

தைன ஒதுக்ைப்படடுள்ள 
முழு மரடிமயொ அகலப 
்படகட -

யுமே 30Hz - 300 Hz உள் �ொன் அடங -
குகிறது. ்பறகெைள் �ேது தநடுந -
தூரப ்பொக�யின் ம�டு�லுக்குப 
்பயன்்படுததும் மின்ைொந� அகலைள் 
10Hz க்கு மேல் ம்பொெதில்கல. ஆைமெ 
த�ொகலத த�ொடர்புக் மைொபுரஙை -
ளிருநது ெரும் மரடிமயொ அகலைள் 
்பறகெைகளக் குழபபி அ்பொயஙைகள 
உருெொக்குெ�ற்ைொன சந�ர்ப்பம் எழு -
ெ�ற்ைொன அடிப்பகடமய அஙமை 
கிகடயொது என்று CALTECH ஐச் மசர்ந� 
Joe Kirschvink என்ற த்பௌதிைவுயிரிய -
லொளர் திடடெடடேொைக் கூறுகிறொர். 
அெருகடய சிறபபுததுகற ைொந�பபு -
லஙைளில் த�ொடர்்பொடலில் தெளிபபு -
றத �கலயீடுைள் ்பற்றிய�ொகும்.

கிர்ஷ்விஙகின் சிறப்பறிவு ைல்தடக் 
ைற்பித�லுக்குள் ேடடும் அடஙை -
வில்கல கீழேடட அகலப்படகடை -
ளில் இடம்த்பறும் ைொந�பபுலக் ைதிர் -
வீச்சொனது புலம்த்பயரும் ்பறகெைளின் 
்பொக� த�ொடரும் ஆற்றகல எவ்ெொறு 
்பொதிக்கின்ற்து என்்பது ்பற்றி அெரும் 
அெருடன் சம்்பந�ப்படொ� இன்தனொரு 
உயிரியலொளர் குழுவும் 2014 இல் 
தெர்ேனியில் 
தெவ்மெறொை 
ஆய்வு நடொத -
திக் தைொணடு 
இருந�ொர்ைள் 
535 Kz – 
1,705 
Kz க் -
குள் -

ளடஙகும் AM Band ேடடும் 
்பறகெைகளச் சற்றுத �டுேொற கெக்கி -
றத�ன்றொலும் அகெ உடனடியொைமெ 
மீணடுவிடுகின்றனதென்றும் அஙமை 
உணகேயொன ்பொதிபபு எதுவுமில்கல -
தயன்றும் அெர்ைள் த�ரிநது தைொண -
டொர்ைள் AM ்படகடக்கும் த�ொகலத -
த�ொடர்பு அகலப்படகடக்கும் 
இகடயிலுள்ள இகடதெளி மிைமிைப 
்பொரியது. என்றொலும் இந� ஆரொய்ச்சியொ -
ளர்ைள் எ�கனயுமே சந�ர்ப்ப சூழநி -
கலைளுக்கு விடடு கெக்ை விரும்்பொ� -
�னொல் உணகேயில் ்பொதிபபு உணமடொ 
இல்கலமயொ என்ற ம்பச்சுக்கிடமில்லொ -
ேல் AM ்படகடயின் ்பயன்்பொடு ்பற -
கெைளின் ெழகேயொன புலம்த்பயரும் 
ஓகடயில் (CORRIDOR) உலைளொவிய 
ரீதியில் ேடடுப்படுத�ப்பட மெணடு -
தேன்று தீர்ேொனித�ொர்ைள். ஆனொலும் 
�ம்முகடய ஆரொய்ச்சி முடிவுைகளப 
புறம்ம்பொக்ைொன வி�ததிற் த்பொதுேக்ை -
ளுக்கு எடுததுகரப்பத�ன்்பது ்பைடடொ -
ரெொரப ம்பொலிைளுக்கு ஒன்றும் த்பரிய 
விடயதேல்ல என்று த�ளிெொைப புரிந -
துதைொணட கிர்ஷ்விக் 2014 இமலமய 
அந� அறிக்கையில் �ம்முகடய 
அடிக்குறிபபில் இது ்பற்றி ஒரு எச்ச -
ரிக்கைகய விடுததிருந�ொர் அபம்பொது 
5G என்தறொன்று ்பொெகனக்கு ெருெது 
்பற்றிய ம்பச்சுக்மை இடமிருக்ைவில்கல 
யொயினும் �ம்முகடய அறிக்கை ்பற்றிய 
�ெறொன புரி�ல்ைளிலிருநது எழும் 
அகலம்பசிைள் மீ�ொன பிகழயொன ைட -
டுப்பொடுைளுக்கு ஒரும்பொதும் இடே -
ளிக்ைக்கூடொது என்று எச்சரிநதிருந�ொர். 
ஆமற ஆணடுைள் ைழிதது அெர் தசொன் -
ன்படிமய அது நகடத்பறப ்பொர்த�து..  

“5G அகலக்ைற்கற ்பறகெைகளக் 
தைொல்கிறது” என்ற ெ�நதியின் அடிப -
்பகடயொனது மெற்றுக்கிரைெொசிைள் 
்பற்றிய ஆரொய்ச்சியொளர் என்று முைநூ -
லில் �ன்கனத �ொமன அகடயொளப 
்படுததிக்தைொணட John Kuhles, என்்பெ -
ரிடமிருநது தெளிெநதிருந�த�ொரு ைருத -
துத �ொன்!, இந� ெொன் குஹ்ல்ஸ் 5 G 
சதிததிடடஙைள் ்பற்றிப ்பல இகையத 
�ளஙைகளயும் சமூை ெகலத�ளப ்பக் -
ைஙைகளயும் கூட நடொததி ெரு்பெர். 
�ன்னுகடய முைநூற்்பதிதெொன்றில் 
இெர் தந�ர்லநதில் இடம்த்பற்ற 5 G 
அகலக் ைற்கறயின் ெொனகலெொஙகிப 

(ANTENNA) ்பரிமசொ�கன ைொர -
ைேொை ஐதரொபபிய மசொகலக் -

குருவிைள் (STARLINGS) 
தைொததுக் தைொத�ொை 

வீழநது ேடிந�ன என்று 
குறிபபிடடிருந�ொர். 

(த�ொடரும்)
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தெய்வேந்திரன் காந்தியா 
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ரம்� :
ேநத்து உன் 
மைன�க்கும் உன் 
அம்மாவுக்கும் 
நடந்த சணைட�ல 
� யாருக்கு 
�ன்னா� �ன்ன?
சு�வன் :
ேபாடா நான் 
பத்�ரமா அலுமா� 
�ன்னுக்கு 
�ன்னுட்ேடன்.

சுேரஷ்:
இந்த ேராடு 
எங்கேபாவுது
ரேமஸ்:
எங்ேகயும் 
ேபாகல்ல, நான் 
�றந்த��ருந்ேத 
இங்ேக தான் 

இருக்கு 
சுேரஷ்:

   ஓ... அப்ப�யா....! மைன�: எங்�ட்ட உங்களுக்கு ��ச்சது என்ன?
அழகான முகமா?   அன்பான மனமா?
ப�வான குணமா?  
கணவன்: "உன்ேனாட இந்த காெம� தான்..!!

மைன�: "�ன்னா� �கர் இருந்தா கண்ணு 
ெத�யாதான்னு  ெலா�காரன் �ட்�ட்டு 
ேபாறான்... �ங்க ��க்��ங்க?"
கணவன்: "உன்ைன ெபாய் �கர்ன்னு ெசால்றான், 
அவனுக்குத் தான் கண்ணு ெத�யல.. அத 
ெநனச்�த்தான் ��க்�ேறன்..!!

கணவன்: "கடவுள்�ட்ட என்ன ேவண்�க்�ட்ட?"
மைன�: "ஏழு �ற��லும், �ங்கதான் கணவனா 
அைமயணும்னு ேவண்�க்�ட்ேடன். �ங்க?
கணவன் : இது ஏழாவது �ற�யா இருக்கணும்னு 
ேவண்��ட்ேடன்...!!

தைலவர்
என்னப்பா ேமைட�ல ஓடா 
வந்து �ழுது....!
ெதாண்டர்
ஓட்ைட அள்� �சுங்கன்னு 
ெசான்னது தப்பா ேபாச்சு

மைன�: "பா� மனுசா.. 
இவதான் உன் �ன்ன �டு 
ெசட்டப்பா? பாக்க �ச்ைசக்கா� 
மா�� இருக்கா?
கணவன்: "தூக்கத்துல கண்ணா� 
முன்னா� �ன்னு ஒலராத� 
ச�யேன..!!

புருஷனுக்கும் புடைவக்கும் என்ன 
�த்�யாசம்?
புடைவய ெதாவச்�ட்டு கட்டனும்..
புருஷன கட்�க்�ட்டு ெதா ைவக்கணும்..!!

மைன�: "என்னங்க ஏன் அ�க்க� 
சைமயல் ரூம் பக்கம் ேபா�ங்க?"
கணவன்: "டாக்டர் சுகர் 
இருக்கான்னு அ�க்க� ெசக் 
பன்�க்க ெசான்னார் அதான்.!!
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அ��ப்புத் துைற�ல் 
அ�த காதல்ெகாண்ட 

ெமாட�ங் அழ� 
தனுஷிக் விஜயகுமார் 

ெதாைலக்காட்�, இைணயத்தளம், 
வாெனா�, ேமைட மற்றும் 

ெமாட�ங் என பலேவறு துைறக�லும் 
தன் �றைமகைள ெவ�க் காட்� ெவகுசன 
ஊடகத்தைற�ல் முன்ேன� வரும் இளம் 
ெமாட�ங்  அழ� தனு�க் �ஜயகுமார். 
இந்�ய ந�கர்கள் பலைர ேநருக்கு ேநர் 
சந்�த்து  ேபட்� கண்டு வருபவர். அவைர 
ேபட்� கண்டேபாது �ைடத்த தகவல்கள் 
இேதா

 
 �ங்கள் இப்ேபாது ஆதவன் ெதாைல 
க்காட்��லா ேவைல ெசய்��ங்கள்?
தற்கா�கமாக ப�பு�வைத �றுத்� 

�ட்ேடன்.
  ஆதவன் ���ல் எப்ப ேவைல ெசய்�ங்கள்?

2018--- _ 2020
  �கழ்ச்� ெதாகுப்பாளராகவா ேவைல 
ெசய்�ங்கள்?
ஆம். �கழ்ச்� ெதாகுப்பாளர்

 �ங்கள் முதன் முதலாக எந்த துைற�ல் 
�ரேவ�த்�ங்கள்?
வசந்தம் TV �ல் பத்ெதான்பது வய�ல் 

�கழ்ச்� ெதாகுப்பாளராக ஆரம்�த்ேதன்.
  இப்ேபாது எத்தைன வயது ? 25
  வசந்தம் TV �ல் எவ்வளவு காலம் ேவைல 
ெசய்�ங்கள்?
5 வருடம்

  அதன் �ன் என்ன ெசய்�ங்கள்?
வசந்தம் TV இல் ப� பு�யும் ேபாேத 

YouThamizha எனும் Youtube Channel இல் 
�கழ்ச்� ெதாகுப்பாளர், தயா�ப்பாளர் மற்றும் 
content creator ஆக ப�பு�ந்ேதன் அத்ேதாடு 

D - M e d i a 

Productions என்னும் tamil 
agency இல் project manager 
ஆகவும் ப�பு��ேறன் 
மற்றும் நான் Modelling, 
Dubbing Artist, Voice Over 
Artist and TV Commercials 
எல்லாம் ெசய்�ேறன்.

 �ங்கள் ெகாழும்பு  
ெவள்ளவத்ைத ைசவ 
மங்ைகயர் �த்�யா 
லயத்�ல் தான் கல்� 
கற்�ங்களா..? ஆம்

 எது வைர கல்� 
கற்�ங்கள்?
1தரம் - A/L

  பாடசாைல கல்�ைய மு�த்தவுடன் ஏஎம்� 
� பாடசாைல�ல் மல்���யா �ைசங் என்ட் 
புேராடக்சன் சம்பந்தமாக கற்�ங்களா?
ஆம்...

  அந்த கல்� �றுவனம எங்ேக உள்ளது?
பம்பல�ட்��ல்

  எவ்வளவு காலம் ப�த்�ங்கள்?
3rd year என்னுைடய இறு� ஆண்டு 

தற்ேபாது... பட்டம் ெபறத் தயாரா�க் 
ெகாண்�ருக்�ேறன்.
   குடும்பத்ைதப் பற்�க் கூறுங்கேளன்?

அப்பா- �ஜயகுமார்  business man
 அம்மா - ம�வா� house wife 
அக்கா தனுஷ� - married, 
2 babies 
நான் குடும்பத்�ல் கைடக்குட்�, 

ெசல்லப்�ள்ைள.. என்னுைடய எல்லாம் 
முயற்�க்கும் குடும்பம் தான் உறுதுைணயாக 
உள்ளது... very supportive.
   �ங்கள் இந்தத் துைறைய ேதர்ந்ெதடுக்க 

காரணம் என்ன?
பாடசாைல காலத்�ல் இருந்ேத Mic 

��த்து ேபசுவது ெராம்ப ��க்கும்... அ�ல் 
ஏற்பட்ட தாக்கேம ெதாைலக்காட்�க்கு 

நான் வரக் காரணம்
அத்ேதாடு என்னுைடய ைக�ல் 

கூட Mic ஐ பச்ைசகுத்� (tattoo) 
உள்ேளன்.

 இைத ெவ�த்தனம் என்று ெசால்லலாமா?
தாராளமாக.. இத்துைற�ன் �து அ�த 

காதல்,
 பாடசாைல�ல் எத்தைனயாம் வகுப்பு 
ப�க்கும் ேபாது ைமக் ��த்�ங்கள்?
10 ஆம் தரத்�ல் இருந்து

 பாடசாைல�ல் இத்துைற�ல் ஈடுபட 
காரணமாக இருந்தவர் யார்?

 முதன் முதலாக எந்�கழ்ச்��ல் அ��ப்பு 
ெசய்�ங்கள்?
அவ்வாறு கு�ப்�ட்டு ெசால்ல யாரும் 

இல்ைல.. காரணம் நான் இத்துைறைய 
ெத�வு ெசய்ததது என்னுைடய 
ஆ��யர்களுக்கு இன்ப அ�ர்ச்�..

  முதன் முதலாக எந்�கழ்ச்��ல் அ��ப்பு 
ெசய்�ங்கள்?
நான் பாடசாைல�ல் Health Union இன் 

உப தைலவராக இருந்த ேபாது நைடெபற்ற 
�கழ்ச்��ல்

  முதன் முதலாக அ��ப்பு ெசய்யும்ேபாது 
எப்ப� இருந்தது?
பதற்றத்ேதாடு கலந்த பு�தான ஆனந்தம்

  பயம், நடுக்கம் இருந்ததா?
அய்ேயா அ�கமாக

  �ங்கள் யாைரப் பார்த்து அ��ப்பு ெசய்ய 
ஆைசப்பட்�ங்கள்?
எனக்கு இலங்ைகையப் ெபாருத்தவைர 

உலக அ��ப்பாளர்  அப்துல்  ஹ�ட்  
குரலுக்கு என்றுேம நான் ���. அவ�டம் 
இருந்து பார்த்து நானும் இதுேபால 
ர�கர்கைள உருவாக்�க்ெகாள்ள ேவண்டும்.   
இத் துைற�ல் கால் ப�க்க ேவண்டும் என்ற 
ஆைச எனக்குள் ஏற்பட்டது.

 ெதாைலக்காட்��ல் முதன் முதலாக 
உங்கள் �கழ்ச்� ஒ�பரப்பாகும்ேபாது 
எப்ப� இருந்தது?
அந்த அனுபவத்ைதப் பற்� ெசால்வதற்கு 

ஆ�ரம் வார்த்ைதகள் ேதைவ. முதன்முதலாக 
என்ைன  நான் ெதாைலக்காட்��ல் 
பார்க்கும் ேபாது என்ைன�ட என்னுைடய 
குடும்பத்தார் அைடந்த ம�ழ்ச்� இன்னுேம 
என் கண்ணுக்குள் இருக்�றது. முதல் 
�கழ்ச்�க்கு நானும் எனது தாயாரும்  
ெசன்ேறாம். வசந்தம் ெதாைலக்காட்��ன் 
முதல் �கழ்ச்�யாக நான் தயாராகும்ேபாது 
ச� ஸ்டூ�ேயாவுக்குள் ெசல்லும்வைர 
எனக்குள் இருந்த பதற்றமும் அைத�ட என் 
தாயார் என்ைன ெதாைலக்காட்��ல் காண 
ேவண்டும் என்று காத்�ருந்த அந்த காத்�ருப்பு 
ம�ழ்ச்�யும் முதலாவது �கழ்ச்��ன் ேபாது 
எனக்கு காணக்�ைடத்தது. இன்னுேம அந்த 
முதலாவது �கழ்ச்� ேநற்று நடந்தது ேபால் 
இருந்தாலும் ஐந்து வருடங்க�ல் வசந்தத்�ல் 
என்னுைடய பயணம் அைமந்�ருந்தது என்பது 
கு�ப்�டத்தக்கது.

 உங்கள் பாராட்�யவர்கள்
அம்மா, அப்பா. என்னுைடய முதலாவது 

�கழ்ச்��ன் தயா�ப்பாளர் மற்றும் அப்ெபாழுது 
வசந்தம் ���ன் �கழ்ச்� முகாைமயாளராக 
இருந்த �ரு முருேகசு குேலந்�ரன் அண்ணாவும் 
வாழ்த்� இருந்தார்கள்.

  தம்�ராைமயுடன் படம் எடுத்�ங்கேள  எப்ப�?
அது அவருடனான இரண்டாவது சந்�ப்பு. 

முதலாவது என்னுைடய யூ த�ழா எனும் யூ�யூப் 
ேசன�ல் ேநர்காணலுக்காக அவைர நாங்கள் 
சந்�த்து இருந்ேதாம். அதற்குக் காரணமாக 
இருந்த யூ த�ழா�ன் �ர்வா� உ�ைமயாளர் 
இலங்ைக�ன் பலராலும் அ�யப்பட்ட ேத�ய 
�ருது ெபற்ற இைசயைமப்பாளர் �ேரான் 
ெபர்னாண்ேடா அண்ணேவ. காரணம் அவர் 
தான் என்ைன முதன் முதலாக ெசன்ைனக்கு 
அைழத்துச் ெசன்றார். அப்ெபாழுது எங்கள் யூ 
த�ழா யூ�யூப் ேசனலுக்கு அவைர நாங்கள் 
ேநர்காணல் ெசய்து இருந்ேதாம். அருைமயான 
ேநர்காணல் �ந்�க்க ைவக்கக்கூ�ய 
ேநர்காணல். இது முதலாவது அனுபவம். 
இரண்டாவது அனுபவம் எனக்கும் இைச 
அைமப்பாளர்  �ேரான் அண்ணாவுக்கும் 
ஒரு இந்�ய த�ழ் கமர்�யல் Commercial 
TV Ad இல்  ந�க்க வாய்ப்பு �ைடத்தது. 
அதுவும் அண்ணா�ன் நண்ப�ன் இயக்கத்�ல் 
எ�ர்பாராத �தமாக அ�ல் தம்� ராைமயாயும் 
ந�த்�ருந்தார். எல்ேலாரும் ேசர்ந்து ந�த்து 
இருந்ேதாம். அந்த commercial TV Ad. இ�ல் 
அவர் எனக்குத் தந்ைதயாக ந�த்�ருந்தார். 
�கவும் ஒரு அருைமயான இரண்டாவது 
அனுபவம் இது.

YouThamizha எனும் Youtube Channel இல் 
�கழ்ச்� ெதாகுப்பாளர், தயா�ப்பாளர் மற்றும் 
content creator ஆக ப�பு�ந்ேதன் அத்ேதாடு 

D - M e d i a 

1தரம் - A/L
  பாடசாைல கல்�ைய மு�த்தவுடன் ஏஎம்� 
� பாடசாைல�ல் மல்���யா �ைசங் என்ட் 
புேராடக்சன் சம்பந்தமாக கற்�ங்களா?
ஆம்...

  அந்த கல்� �றுவனம எங்ேக உள்ளது?
பம்பல�ட்��ல்

  எவ்வளவு காலம் ப�த்�ங்கள்?
3rd year என்னுைடய இறு� ஆண்டு 

தற்ேபாது... பட்டம் ெபறத் தயாரா�க் 
ெகாண்�ருக்�ேறன்.

  குடும்பத்ைதப் பற்�க் கூறுங்கேளன்?
அப்பா- �ஜயகுமார்  business man
 அம்மா - ம�வா� house wife 
அக்கா தனுஷ� - married, 
2 babies 
நான் குடும்பத்�ல் கைடக்குட்�, 

ெசல்லப்�ள்ைள.. என்னுைடய எல்லாம் 
முயற்�க்கும் குடும்பம் தான் உறுதுைணயாக 
உள்ளது... very supportive.

  �ங்கள் இந்தத் துைறைய ேதர்ந்ெதடுக்க 
காரணம் என்ன?
பாடசாைல காலத்�ல் இருந்ேத Mic 

��த்து ேபசுவது ெராம்ப ��க்கும்... அ�ல் 
ஏற்பட்ட தாக்கேம ெதாைலக்காட்�க்கு 

நான் வரக் காரணம்
அத்ேதாடு என்னுைடய ைக�ல் 

கூட Mic ஐ பச்ைசகுத்� (tattoo) 
உள்ேளன்.
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 ேமைட  � கழ்ச்�க�ல் அ��ப்பு ெசய்து காசு �ைடத்� 
ருக்�றதா?
கண்�ப்பாக எந்த ஒரு ேவைலயும் இலவசமாக ெசய்யும் 

ேவைல இல்ைலேய.
  ேமைட�ல அ��ப்பு ெசய்து முதன்முதலாக காசு 
�ைடத்ததும் உங்கள் மன�ைல எப்ப� இருந்தது?
ேமைட அ��ப்பு என்பது எனக்கு �கவும் ��க்கும். நான் 

அ�கமாக ெசன்ைன�ல் �ைறய ேமைட �கழ்ச்�க�ல் அ��ப்பு 
ெசய்து இருக்�ேறன் பல அர�யல் �ரமுகர்கள் மத்��லும் 
மற்றும் ந�கர் ந�ைககள் மத்��லும் பல �கழ்ச்�கைள 
ெதாகுத்து வழங்��ருக்�ேறன். அைதத் ெதாகுத்து வழங்� 
அதன் �ன் எனக்கு �ைடத்த பாராட்டுக்களும் அைத�ட நான் 
ெசய்த ேவைலக்கான ம�ப்பும் எனக்கு மறக்கமு�யாத ஒன்று. 
அந்த ெவகும� என்பது எனக்கு காசாக மட்டுமல்ல நல்ல 
பாராட்டுக்களும் ேசர்ந்ேத �ைடத்தது.

 ெமாட�ங் துைறக்கு எப்ப� �ரேவ�த்�ங்கள்?
 ெமாட�ங் துைறைய ெபாருத்தவைரக்கும் �ைறயப்ேபர் 

எனக்கு ஆேலாசைன கூ� இருக்�றார்கள் �ங்கள் ஒரு தடைவயாவது 
முயற்� ெசய்து பார்க்க ேவண்டும் என்று அதற்காகேவ முயற்� 
ெசய்ேதன். அ�ல் எனக்கு �ருப்�யும் உண்டு.

 ெமாட�ங் துைறையப் பற்� தப்பான அ�ப்�ராயங்கள் 
கூறப்படு�ன்றனேவ. அதுபற்� என்ன கூற �ரும்பு�ங்கள்?
முதலாவதாக நான் முழுேநர ெமாட�ங் துைறைய ேசர்ந்த 

ெபண்�ல்ைல. இருப்�னும் இந்த  துைறையப் பற்� எ�ர்மைறயான 
கருத்துக்கள் �ைறயேவ இருக்�ன்றன. அதற்குக் காரணம் நாங்கள் 
ெத�வு ெசய்யும் வ�யும் தன்ைன �ளம்பரப்படுத்�க் ெகாள்ள 
முயற்�க்கும் வ�யும் தான். காரணம் ச�யான �தத்�ல் நாங்கள் 
ச�யானவற்ைற ெத�வு ெசய்யேவண்டும். ஆ�ன் நம்ைமச் சுற்� எந்த 
ஒரு எ�ர்மைறயான கருத்துக்களும்  அல்லது அவதூறுகளும் நம்ைம 
வந்து ேசராது.  ெமாட�ங் துைற மட்டுமல்ல எந்த ஒரு துைறைய 
எடுத்துக் ெகாண்டாலும் எ�ர்மைறயான கருத்துக்கள் �ைறயேவ 
இருக்�ன்றன.  ெதாைலக்காட்�யாக இருந்தாலும் ச� வாெனா�யாக 
இருந் தாலும் ச� எந்த ஒரு துைற�லும் ஆ�ரம் கருத்துக்கள் 
இருக்�ன்றன. நாங்கள் எந்தத் துைறைய ேதர்ந்ெதடுத்தாலும் 
அத்துைறக்கு நாங்கள் ெபருைம ேசர்ப்பவர் ஆக இருப்�ன் எந்த ஒரு 
கருத்தும் எம்ைம பா�ப்பு ஏற்படுத்தாது என்பது என்னுைடய கருத்து.

  �ங்கள் ெமாட�ங் துைற�ல் ஈடுபடும்ேபாது யாரும் எ�ர்ப்பு 
ெத��க்க�ல்ைலயா?
எ�ர்ப்புகள் இன்� புது முயற்�கள் அைமயாது இருந்தன. அதற்கு 

நான் ேதர்ந்ெதடுத்த வ� ச�யாக அைமந்தது. அந்த எ�ர்ப்புகள் 
எனக்கு உற்சாகமூட்டும் வார்த்ைதகளாக மா�ன.

 யார் எ�ர்ப்பு ெத��த்தார்கள்?
என்னுைடய அம்மா�ன் 
அம்மா. அவர்களுக்கு ெப�தாக  

ெமாட�ங் துைற�ல் 
ஈடுபாடு இல்ைல.  �கவும் 
வருத்தப்பட்டார். �ன்பு அைத 
பு�ந்துெகாண்டு என்னுைடய 
முதலாவது ���யாக அவர் 
மா��ட்டார்.

 Dubbing Artist 
துைறக்குள் எப்ப� 

�ரேவ�த்�ங்கள்?
நான் தற்ெபாழுது ப�பு�ந்து ெகாண்�ருக்கும் D-Media 

Productions �றுவனத்�ல் �ைடத்த ஒரு ப்ராெஜக்ட் அதன் 
மூலமாக நான் டப்�ங் ஆர்�ஸ்டாக ஒரு மா�ேனன். என்னுைடய 
முதலாவது டப்�ங் படம் ஆங்�ல படம். Dog showஎன்னும் 
படத்�ல் முக்�ய கதாபாத்�ரத்�ற்கு டப்�ங் ெசய்து அதன் 
மூலமாக இன்று வைர �ைறய �றுவர் �ைரப்படங்களுக்கும் 
டப்�ங் ெசய்து ெகாண்�ருக்�ேறன்

 �ங்கள் யாைர யாைர ேபட்� கண்டு இருக்��ங்கள்?
நான் இதுவைர �ஜய் �� புகழ் மாகாபா மற்றும் பலராலும் 

அ�யப்பட்ட ந�கர் ெஜயம் ர�, ந�கர் தம்� ராைமயா , ந�கர் 
ராதார�, ந�கர் பவர்ஸ்டார், ந�கர் ஜான் �ஜய், இயக்குனர்  
ெவங்கட் �ரபு, ந�கர் எஸ் ேஜ சூர்யா, ந�கர் �ரசன்னா, ந�கர் 
�காந்த், ந�ைக ைலலா, ந�ைக பார்வ� நாயர், பாடகர் ேதவன் 
ஏகாம்பரம், ந�கர் அேசாக் ெசல்வன், பாடகர் மற்றும் ெசால்�ைச 
கைலஞர் ேயா�, �, பாடகர் யுேகந்�ரன் வாசுேதவன், இயக்குனர் 
கார்த்�க் சுப்புராஜ், ந�ைக சா�ஷா, ந�கர் நாசர், ந�கர் 
மேனாபாலா, ந�கர் �ன்�ெஜயந்த், பாடகர் ேவல்முருகன், பாட� 
�ன்ைம ஞாபகத்�ல் இருந்தவைர ெசால்��ருக்�ேறன்.

 மறக்க மு�யாத �கழ்வுகள் ஏதாவது நடதுள்ளதா?
கண்�ப்பாக முதலாவதாக ந�கர் ெஜயம்ர�ைய ேநர்காணல் 

ெசய்யச் ெசன்றது. �கவும் மறக்க மு�யாத ஒன்று. அதுவைர 
நாங்கள் படத்�ல் பார்த்து ர�த்த ஒரு �றந்த ந�கைர ேநர்காணல் 
ெசய்யச் ெசல்�ேறாம் என்�ற ஒரு ஆனந்தம் மற்றும் பதற்றம் 
எனக்குள் இருந்தது. ஆனால் உண்ைமயாகேவ நாங்கள் �ைனப்பது 
ேபால் இல்ைல. அன்பாக  உபச�த்தார். க�வான 
வ ா ர் த் ை த க ள் . ம�ழ்�த்தார். �கவும் அழகான 

ஒரு ேநர்காணல். அது ஒரு �கவும் 
அழகான ஒரு அனுபவம். மற்ற 

அனுபவம் ஒரு ந�கைரப் 
பற்� �ைரயுலகத்�ல் பல 

கசப்பான கருத்துக்கள் 

மட்டும் �ைறந்�ருந்த தருணத்�ல் நாங்கள் ந�கர் ராதார��ன் 
ேநர்காணல் ெசய்யச் ெசன்றேபாது �கவும் பயந்ேதன். இவ்வாறு 
அவைர நான் முகம் ெகாள்வது எவ்வாறு அவ�ட�ருந்து 
ப�ல்கைள ெபற்றுக் ெகாள்வது எவ்வாறு என்று �கவும் 
பயந்ேதன். ஆனால் உண்ைமயாகேவ ஒரு க�வான அன்பான 
ம�தர். ேநர்ைமயான ம�தர். மன�ல் இருப்பைத மைறக்காமல் 
ெவ�ப்பைடயாக கூறக்கூ�ய ஒரு ம�தர். பயந்து நடுங்� ெசன்ற 
ஒரு ேநர்காணல். ஆனால் இறு��ல் �கவும் கலகலப்பான, 
�கவும் முக்�யமான ேநர்காணல் ஆக மா�யது. என்னுைடய 
வாழ்�ல் இந்த இரண்டு ேநர்காணலும் �க �க முக்�யமானது. 
மற்றும் மறக்க மு�யாத �கழ்வு.

 இன்னும் ஏதாவது கூற �ரும்பு��ங்களா?
கண்�ப்பாக ெபாதுவாக ஒரு ெபண்�ன் வாழ்க்ைக�ல் 

மாதா, �தா, குரு, ெதய்வம் இது நான்கும் ச�யாக அைமய 
ேவண்டும். அத்ேதாடு சமூகத்�ல் தனக்ெகன்று த� இடத்ைத 
��க்க ேவண்டும் என்று ஆைசப்படக் கூ�ய ெபண்களுக்கு 
கண்�ப்பாக �ைறய உறுதுைண ேவண்டும். உற்சாகம் 
தரக்கூ�யவர்கள் ேவண்டும். அந்த வைக�ல் எனக்கு என்னுைடய 
ெபற்ேறார்களும் என்னுைடய குடும்பமும் �கவும் சக்�யாக 
இருந்தது. அதுமட்டுமன்� குருவாக 20 வய��ருந்து இன்றுவைர 
என்னுைடய வளர்ச்�க்கு �க முக்�ய காரணமாக இருக்கக்கூ�ய 
என்னுைடய குரு ஆேலாசகர் உடன்�றவா சேகாதரர் இலங்ைக 
இைச அைமப்பாளர் �ேரான் ெபர்னாண்ேடா அண்ணாவுக்கு 
இத்தருணத்�ல் என்னுைடய நன்�கைள நான் கூ�க் 
ெகாள்�ேறன். அவருைடய ஆேலாசைனகளும் கண்�ப்புகளும் 
இல்ைலெயன்றால் என் வாழ்�ல் நான் �ைறய �டயங்கைள 
சா�த்து இருக்க மாட்ேடன்..  

 அ��ப்பு, ெமாட�ங் துைறக�ல் ஈடுபட்டுள்ள 
ெபண்களுக்கு �ங்கள் என்ன கூற �ரும்பு�ன்�ர்கள்?

அ��ப்பு  ெமாட�ங் இது ேபான்ற துைறக�ல் ஈடுபட 
�ைனக்கும் ெபண்களுக்கு �க முக்�யம் ெபாறுைம ேவண்டும். 
ெபாறுைமயாக இருந்து ேபாராட ேவண்டும். உங்கைளச் சுற்� 
இவ்வாறான கருத்துக்கள் இருப்�னும் �ங்கள் பய�க்கும் 
பாைதைய ச�யாக ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும். எத்தைன தைடகள் 
வந்தாலும் உங்கள் கனவுகைள ேநாக்� �ங்கள் பய�க்க 
ேவண்டும். எதற்காகவும் யாருக்காகவும் உங்கள் கனவுகைள 
�ட்டுக் ெகாடுக்கக் கூடாது என்பது �க முக்�யமான கருத்து.. 
அத்ேதாடு ெபற்ேறார்களுக்கு ெபருைம ேசர்ப்பவர்களாக  
இருக்க ேவண்டும். ெசய்யும் ேவைல தளத்�ற்கு ெபருைம 
ேசர்ப்பவர்களாக இருக்க ேவண்டும். நம்ைமயும் பாதுகாத்து. நம் 
குடும்பத்ைதயும் பாதுகாத்து. நம் சமூகத்ைதயும் பாதுகாத்து �றந்த 
முன் உதாரணமாக நாங்கள் இருக்க ேவண்டும்.  முக்�யமாக 
ெபண்கள் இருக்கேவண்டும். ஊடகத்துைற ெபாருத்தவைர�ல் 
பய�யுங்கள், முயற்� ெசய்யுங்கள். கண்�ப்பாக ெவற்� 
�ைடக்கும். துவண்டு �டா�ர்கள்

 உங்களுக்கு சைமக்க, ைதக்க ெத�யுமா?
சைமயல் கற்றுக் ெகாண்�ருக்�ேறன். ைதயைல 

ெபாருத்தவைர ��ய ைதயல்கள் ெசய்ய மு�யும்.
 க�கார சுஹெத�ேய பற்� ஒன்னும் ெசால்ல�ல்ைலேய

கண்�ப்பாக இந்தப் பாடல் இலங்ைகையச் ேசர்ந்த 
இைச அைமப்பாளர் �ேரான் ெபர்னாண்ேடா அண்ணா�ன் 
இைசயைமப்�ல் ெவ�யான பாடல். ஒரு சேகாதர ெமா� 
பாடல். இப்பாடலானது த��ல் �ரபல �ன்ன� பாடகர் 
��வாசனால் த��ல் பாடப்பட்டது. �ங்கள ெமா��ல் 
பாடகர் ேராய் ஜாக்சன் குரலால் பாடப்பட்டது. த�ழ் மற்றும் 
�ங்களம் இரண்டு ெமா��லும் �ேரான் ெபர்ணான்ேடா அண்ணா 
இைசயைமத்�ருந்தார். இப்பாட�ல் நான் ந�கர், ந�ைககைள 
ெத�வு ெசய்த�ல் இருந்து பாடல் முழுைமயாகும் வைர அைனத்து 
�தத்�லும் உட�ருந்து ப� பு�ந்துள்ேளன். என்னுைடய 
முதலாவது அனுபவம். அதுமட்டுமன்� நான் ப�பு�யும் D Media 
Production �றுவனத்�ன் இருந்து ெவ�யான ஒரு பாடல்.

நான் தற்ேபாது.. YouThamizha YouTube Channel  �கழ்ச்� 
ெதாகுப்பாளர். �கழ்ச்� தயா�ப்பாளர் மற்றும் D-Media Productions 
இல் Project Manager ஆக மட்டுேம ப� பு��ேறன்.

அ த் ே த ா டு YouThamizha YouTube Channel இலங்ைக�ல் 
இருந்து உலக த�ழர்களுக்காக இயங்�க் 

ெகாண்�ருக்�றது. 
இந்த இரண்டுக்கும் உ�ைமயாளர் 

இைசயைமப்பாளர் �ேரான் 
ெபர்ணான்ேடாேவ ஆவார் .

நான் ேதர்ந்ெதடுத்த வ� ச�யாக அைமந்தது. அந்த எ�ர்ப்புகள் 
எனக்கு உற்சாகமூட்டும் வார்த்ைதகளாக மா�ன.

 யார் எ�ர்ப்பு ெத��த்தார்கள்?
என்னுைடய அம்மா�ன் 
அம்மா. அவர்களுக்கு ெப�தாக  

ெமாட�ங் துைற�ல் 
ஈடுபாடு இல்ைல.  �கவும் 
வருத்தப்பட்டார். �ன்பு அைத 
பு�ந்துெகாண்டு என்னுைடய 
முதலாவது ���யாக அவர் 
மா��ட்டார்.

Dubbing Artist Dubbing Artist 
துைறக்குள் எப்ப� 

�ரேவ�த்�ங்கள்?
நான் தற்ெபாழுது ப�பு�ந்து ெகாண்�ருக்கும் D-Media 

Productions �றுவனத்�ல் �ைடத்த ஒரு ப்ராெஜக்ட் அதன் 
மூலமாக நான் டப்�ங் ஆர்�ஸ்டாக ஒரு மா�ேனன். என்னுைடய 
முதலாவது டப்�ங் படம் ஆங்�ல படம். Dog showஎன்னும் 
படத்�ல் முக்�ய கதாபாத்�ரத்�ற்கு டப்�ங் ெசய்து அதன் 
மூலமாக இன்று வைர �ைறய �றுவர் �ைரப்படங்களுக்கும் 
டப்�ங் ெசய்து ெகாண்�ருக்�ேறன்

 �ங்கள் யாைர யாைர ேபட்� கண்டு இருக்��ங்கள்?
நான் இதுவைர �ஜய் �� புகழ் மாகாபா மற்றும் பலராலும் 

அ�யப்பட்ட ந�கர் ெஜயம் ர�, ந�கர் தம்� ராைமயா , ந�கர் 
ராதார�, ந�கர் பவர்ஸ்டார், ந�கர் ஜான் �ஜய், இயக்குனர்  
ெவங்கட் �ரபு, ந�கர் எஸ் ேஜ சூர்யா, ந�கர் �ரசன்னா, ந�கர் 
�காந்த், ந�ைக ைலலா, ந�ைக பார்வ� நாயர், பாடகர் ேதவன் 
ஏகாம்பரம், ந�கர் அேசாக் ெசல்வன், பாடகர் மற்றும் ெசால்�ைச 
கைலஞர் ேயா�, �, பாடகர் யுேகந்�ரன் வாசுேதவன், இயக்குனர் 
கார்த்�க் சுப்புராஜ், ந�ைக சா�ஷா, ந�கர் நாசர், ந�கர் 
மேனாபாலா, ந�கர் �ன்�ெஜயந்த், பாடகர் ேவல்முருகன், பாட� 
�ன்ைம ஞாபகத்�ல் இருந்தவைர ெசால்��ருக்�ேறன்.

 மறக்க மு�யாத �கழ்வுகள் ஏதாவது நடதுள்ளதா?
கண்�ப்பாக முதலாவதாக ந�கர் ெஜயம்ர�ைய ேநர்காணல் 

ெசய்யச் ெசன்றது. �கவும் மறக்க மு�யாத ஒன்று. அதுவைர 
நாங்கள் படத்�ல் பார்த்து ர�த்த ஒரு �றந்த ந�கைர ேநர்காணல் 
ெசய்யச் ெசல்�ேறாம் என்�ற ஒரு ஆனந்தம் மற்றும் பதற்றம் 
எனக்குள் இருந்தது. ஆனால் உண்ைமயாகேவ நாங்கள் �ைனப்பது 

 

ேபால் இல்ைல. அன்பாக  உபச�த்தார். க�வான 
வ ா ர் த் ை த க ள் . ம�ழ்�த்தார். �கவும் அழகான 

ஒரு ேநர்காணல். அது ஒரு �கவும் 
அழகான ஒரு அனுபவம். மற்ற 

அனுபவம் ஒரு ந�கைரப் 
பற்� �ைரயுலகத்�ல் பல 

கசப்பான கருத்துக்கள் 

YouThamizha YouTube Channel இலங்ைக�ல் 
இருந்து உலக த�ழர்களுக்காக இயங்�க் 

ெகாண்�ருக்�றது. 
இந்த இரண்டுக்கும் உ�ைமயாளர் 

இைசயைமப்பாளர் �ேரான் 
ெபர்ணான்ேடாேவ ஆவார் .

ேபால் இல்ைல. 
வ ா ர் த் ை த க ள் . 

ேக.ஈஸ்வர�ங்கம்



காதைல ெவறுக்கும் 
நித்யா ேமனன்
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த�ழ் ��மா�ல் ந�ப்புக்கு 
இலக்கணம் வகுத்தவர், ‘ந�கர் 
�லகம்’ �வா�கேணசன். 

ேமைட நாடகங்கள் மூலம் 
ந�ப்ைப கற்று, ��மா�ல் 
நுைழந்து உலக கைலஞர்களுக்ேக 
ந�ப்புக்கு உதாரணமாக இருப்பவர், 
அவர். இன்று வைர ந�ப்பு எப்ப� 
இருக்க ேவண்டும் என்பது அவைர 
முன்ைவத்ேத ேபசப்படு�றது.

அவருைடய குடும்பத்�ல் இருந்து 
ஏற்கனேவ �ரபு, துஷ்யந்த், �க்ரம் 
�ரபு ஆ�ேயார் ��மாவுக்கு வந்து 
இருக்�றார்கள். இந்த �ைல�ல், 
�வா� குடும்பத்�ல் இருந்து 

இன்ெனாரு ந�கரும் ��மாவுக்கு 
வரு�றார். அவருைடய ெபயர் தர்சன். 
இவர், �வா��ன் மூத்த மகன் 
ராம்குமா�ன் மகன் ஆவார்.

தர்சன் முைறயாக ந�ப்ைப 
கற்றவர். ந�ப்பதற்காக 
தன்ைன முழுைமயாக 
ெசதுக்�க்ெகாண்� 
ருக்�றார். இவர் 
கதாநாயகனாக 
ந�க்க இருக்கும் 
பு�ய படத்துக்கான 
ஆரம்பகட்ட ப�கள் 
தற்ேபாது நடந்து 
வரு�றது.

ெசாநதமாக    
   

 2 �டுகள் 

வாங்�னார் 

ேபயாக ந�த்து 

�ரபலமான ந�ைக 

�க்� கல்ரா�.

த�ழ் 

பட முன்ன� 

கதாநாய�க�ல் 

ஒருவரான �க்� கல்ரா� 

ெபங்களூருைவ ேசர்ந்தவர். 

அவர் �ைரயுலகுக்கு வந்து 7 

வருடங்கள் ஆ�றது. ‘1983’ என்ற 

மைலயாள படத்�ன் மூலம் அவர் 

��மாவுக்கு அ�முகமானார். 2015-ல் 

‘டார்�ங்’ படத்�ன் மூலம் த�ழ் பட 

உலகுக்கு வந்தார். அந்த படத்�ல் அவர் ேபய் 

ேவடத்�ல் ந�த்தார்.

அதனால் கதாநாயகர்கள் ஒரு�த 

பயத்ேதாடு அவைர 

பார்த்தார்கள். நாளாக 

நாளாக அவர் �தான பயம் 

�ல�யது. �க்� கல்ரா�க்கு 

�ைறய பட வாய்ப்புகள் 

வர ஆரம்�த்தன. கடவுள் 

இருக்கான் குமாரு, ேவைலன்னு 

வந்துட்டா ெவள்ளக்காரன், ேகா-

2, கலகலப்பு-2, சார்� சாப்�ன்-

2 உள்பட பல 

படங்க�ல் ந�த்து 

�ரபலமானார்.

ெசன்ைன எழும்பூ�ல் உள்ள ந�ன 

கு��ருப்�ல் �டு வாங்�னார். இந்த 

கு��ருப்�ல்தான் நயன்தாரா தனது காதலர் 

�க்ேனஷ் �வனுடன் வ�க்�றார். அவர் 

மூன்றாவது மா��ல் வ�த்து வரு�றார். �க்� 

கல்ரா� 7-வது மா��ல் வ�க்�றார்.

இப்ேபாது அவர் இன்ெனாரு பு�ய �டு 

வாங்��ருக்�றார்!

கதாநாயகர்கள் �ல்லன்களாக ந�க்கத் 
ெதாடங்� உள்ளனர். �க்ரம் ேவதா 
படத்�ல் �ல்லனாக வந்த �ஜய் ேசதுப� 

ச�பத்�ல் �ைரக்கு வந்த �ஜய்�ன் மாஸ்டர் 
படத்�லும் �ல்லன் ேவடம் ஏற்றார். 

இரும்புத்�ைர இந்� �ேமக்�ல் �ல்லனாக 
ந�க்க �ஷா�டம் ேப� வரு�ன்றனர். அர்ஜ�ன், 
கார்த்�க், எஸ்.ேஜ.சூர்யா, அர�ந்தசா� 
உள்�ட்ேடார் �ல்லன் ேவடங்க�ல் 

ந�த்துள்ளனர். இந்த வ�ைச�ல் ஆர்யாவும் 
இைணந்துள்ளார்.

�ஷா�ன் எ�� படத்�ல் ஆர்யா ெகாடூர 
�ல்லனாக ந�க்�றார். �ஷாலுக்கு இைணயாக 
ஆர்யா�ன் �ல்லன் கதாபாத்�ரத்ைத உருவாக்� 
உள்ளனர். முகத்�ல் ரத்த காயம், ஒரு ைக�ல் 
�லங்குடன் ேகாபமாக இருக்கும் ஆர்யா�ன் 
�ல்லன் ேதாற்றத்ைத எ�� படக்குழு�னர் 
வைலத்தளத்�ல் ெவ��ட்டுள்ளனர். 
இந்த புைகப்படம் ைவரலா�றது. �ஷால் 
டு�ட்ட�ல் ெவ��ட்ட ப��ல், “எனக்கு 
��த்தமான எ�� ஆர்யா. இந்த படத்�ல் 
உங்கைள எனக்கு ��க்காது. ஆனால் �ஜ 
வாழ்க்ைக�ல் எப்ேபாதும் ேபாலேவ 
உங்கைள �ரும்பு�ேறன். உங்களுைடய 
அைனத்து பலத்ைதயும் ெகாண்டு என்ைன 
எ�ர்க்க தயாராகுங்கள். இந்த படத்�ல் நம் 
நட்ைப மன�ல் ைவக்க மு�யாது'' என்று 
கூ�யுள்ளார்.

''என் �து வரும் புகார்கைளயும் �மர்சனங்கைளயும் 
கண்டுெகாள்ள மாட்ேடன். எந்த �ஷயம் ஆனாலும் 

ஒ�வு மைறவு இல்லாமல் ேநராக எ��ல் ேபசுவதும், ெத�வாக 
ெசால்வதும்தான் எனது பழக்கம். எதற்கும் தயங்க மாட்ேடன். 
எனது முதல் காதல் ேதால்��ல் மு�ந்தது. அதன்�றகு ெகாஞ்ச 
நாட்கள் ஆண்கைளேய நான் ெவறுத்ேதன். இ�ேமல் காதல் 
என்ற ேபச்சுக்ேக இடம் இல்ைல. யாருக்காகவும் என்ைன 
நான் மாற்�க்ெகாள்வது சுத்தமாக ��க்காது. எனக்கு ��த்த 
மா�� வாழத்தான் �ரும்புேவன். �ஜ வாழ்க்ைக�ல் சாதாரண 
ெபண்ணாகத்தான் ேயா�ப்ேபேன த�ர நான் ஒரு ந�ைக 
என்ேறா, மற்றவர்கைள �ட �த்�யாசமானவள் என்ேறா, ஏேதா 
ஆகாயத்�ல் இருந்து கு�த்தவள் என்ேறா எப்ேபாதும் �ைனக்க 
மாட்ேடன்.'' இவ்வாறு �த்யா ேமனன் கூ�னார்.

இன்ெனாரு ந�கரும் ��மாவுக்கு 
வரு�றார். அவருைடய ெபயர் தர்சன். 
இவர், �வா��ன் மூத்த மகன் 
ராம்குமா�ன் மகன் ஆவார்.

தர்சன் முைறயாக ந�ப்ைப 

காதைல ெவறுக்கும் 
ந�த்துள்ளனர். இந்த வ�ைச�ல் ஆர்யாவும் 

�ஷா�ன் எ�� படத்�ல் ஆர்யா ெகாடூர 
�ல்லனாக ந�க்�றார். �ஷாலுக்கு இைணயாக 
ஆர்யா�ன் �ல்லன் கதாபாத்�ரத்ைத உருவாக்� 
உள்ளனர். முகத்�ல் ரத்த காயம், ஒரு ைக�ல் 
�லங்குடன் ேகாபமாக இருக்கும் ஆர்யா�ன் 
�ல்லன் ேதாற்றத்ைத எ�� படக்குழு�னர் 
வைலத்தளத்�ல் ெவ��ட்டுள்ளனர். 
இந்த புைகப்படம் ைவரலா�றது. �ஷால் 
டு�ட்ட�ல் ெவ��ட்ட ப��ல், “எனக்கு 
��த்தமான எ�� ஆர்யா. இந்த படத்�ல் 
உங்கைள எனக்கு ��க்காது. ஆனால் �ஜ 
வாழ்க்ைக�ல் எப்ேபாதும் ேபாலேவ 
உங்கைள �ரும்பு�ேறன். உங்களுைடய 
அைனத்து பலத்ைதயும் ெகாண்டு என்ைன 
எ�ர்க்க தயாராகுங்கள். இந்த படத்�ல் நம் 
நட்ைப மன�ல் ைவக்க மு�யாது'' என்று 

''என் 
ஒ�வு மைறவு இல்லாமல் ேநராக எ��ல் ேபசுவதும், ெத�வாக 

ேபயாக ந�த்து 

�ரபலமான ந�ைக 

�க்� கல்ரா�.

பட முன்ன� 

கதாநாய�க�ல் 

ஒருவரான �க்� கல்ரா� 

ெபங்களூருைவ ேசர்ந்தவர். 
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வருடங்கள் ஆ�றது. ‘1983’ என்ற 

மைலயாள படத்�ன் மூலம் அவர் 

��மாவுக்கு அ�முகமானார். 2015-ல் 

‘டார்�ங்’ படத்�ன் மூலம் த�ழ் பட 

உலகுக்கு வந்தார். அந்த படத்�ல் அவர் ேபய் 

ேவடத்�ல் ந�த்தார்.

அதனால் கதாநாயகர்கள் ஒரு�த 

�வா� குடும்பத்�ல் 
இருந்து இன்ெனாரு ந�கர்

�ண்டும் �ரபல காதல் 
ேஜா� எஸ்.�.ஆர். என்�ற 
�ம்புவும், நயன்தாராவும் 

இைணந்து ந�க்�றார்கள். 
எஸ்.�.ஆர். என்�ற �ம்புவும், 

நயன்தாராவும் ‘வல்லவன், இது 
நம்ம ஆளு’ ஆ�ய 2 படங்க�ல் 
ேஜா�யாக ந�த்தார்கள். ‘வல்லவன்’ 
படத்�ன் படப்��ப்�ன்ேபாது 
இருவருக்கும் இைடேய காதல் 
மலர்ந்தது. இரண்டு ேபரும் 

ெநருங்�ப்பழ�னார்கள்.
இருவரும் ெநருக்கமாக 

இருக்கும் புைகப்படங்கள் 
இைணயதளங்க�ல் 
ெவ�யானது. அைதத்ெதாடர்ந்து 
�ம்புவுடனான காதைல நயன்தாரா 
மு�த்துக்ெகாண்டார். �ன்னர் அவர் 
�ரபுேதவா, �க்ேனஷ் �வன் ஆ�ய 
இருவர் �தும் காதல் வளர்த்தார். 
�ம்பு�ன் காதல் ஹன்�கா பக்கம் 
�ரும்�யது. �றகு அந்த காதலும் 

மு�ந்து ேபானது.
கடந்த ஒரு வருடமாக 

�ம்பு�ன் கவனம் ��ஷா 
பக்கம் �ரும்��ருப்பதாக 
கூறப்படு�றது. இந்த �ைல�ல் 

அவரும், நயன்தாராவும் 
�ண்டும் ஒரு பு�ய படத்�ல் 
இைணயப்ேபாவதாக 
ேபசப்படு�றது. 

அவ்வப்ேபாது காதைல 
மாற்�க்ெகாள்வது, ��மா உல�ல் 
புதுசு அல்ல. ெராம்ப சகஜம்!

   ேபயாக      
  ந�த்தவளுக்கு 
    இரு �டுகள்

�ண்டும் பஞ்சும் 
ெநருப்பும்

�ல்லனாக 
ஆர்யா
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ெசாநதமாக    ெசாநதமாக    ெசா
   

2 �டுகள் 

வாங்�னார் 

ேபயாக ந�த்து 

�ரபலமான ந�ைக 

�க்� கல்ரா�.

த�ழ் 

பட முன்ன� 

கதாநாய�க�ல் 

ஒருவரான �க்� கல்ரா� 

ெபங்களூருைவ ேசர்ந்தவர். 
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வருடங்கள் ஆ�றது. ‘1983’ என்ற 

மைலயாள படத்�ன் மூலம் அவர் 

��மாவுக்கு அ�முகமானார். 2015-ல் 

‘டார்�ங்’ படத்�ன் மூலம் த�ழ் பட 

உலகுக்கு வந்தார். அந்த படத்�ல் அவர் ேபய் 

அதனால் கதாநாயகர்கள் ஒரு�த 

பயத்ேதாடு அவைர 

பார்த்தார்கள். நாளாக 

நாளாக அவர் �தான பயம் 

�ல�யது. �க்� கல்ரா�க்கு 

�ைறய பட வாய்ப்புகள் 

வர ஆரம்�த்தன. கடவுள் 

இருக்கான் குமாரு, ேவைலன்னு 

வந்துட்டா ெவள்ளக்காரன், ேகா-

2, கலகலப்பு-2, சார்� சாப்�ன்-

2 உள்பட பல 

படங்க�ல் ந�த்து 

�ரபலமானார்.

ெசன்ைன எழும்பூ�ல் உள்ள ந�ன 

கு��ருப்�ல் �டு வாங்�னார். இந்த 

கு��ருப்�ல்தான் நயன்தாரா தனது காதலர் 

�க்ேனஷ் �வனுடன் வ�க்�றார். அவர் 

மூன்றாவது மா��ல் வ�த்து வரு�றார். �க்� 

கல்ரா� 7-வது மா��ல் வ�க்�றார்.

இப்ேபாது அவர் இன்ெனாரு பு�ய �டு 

வாங்��ருக்�றார்!

ேபயாக ேபயாக      
  ந�த்தவளுக்கு   ந�த்தவளுக்கு 

இரு �டுகள்
  ந�த்தவளுக்கு 

இரு �டுகள்
  ந�த்தவளுக்கு   ந�த்தவளுக்கு 

இரு �டுகள்
  ந�த்தவளுக்கு   ந�த்தவளுக்கு 

இரு �டுகள்
  ந�த்தவளுக்கு 

இரு �டுகள்
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�யூரா�ங்க் என்னும் 
தங்களது ெதா�ல்நுட்ப 

�ட்டத்�ன் ஒரு பகு�யாக, 
தைலேயாட்�ல் (Skull) 
ெபாருத்தப்பட்ட �ப் மூலம் 
குரங்ெகான்று ��ேயா 
ேகம் �ைளயாடுவைத 
சாத்�யப்படுத்�யுள்ளதாக 
அெம�க்காைவ 
ேசர்ந்த ெதா�ல்நுட்ப 
ெதா�ல்முைனேவாரான 
ஈேலான் மஸ்க் 
ெத��த்துள்ளார்.

அெம�க்கா�ன் 
சான்�ரான்�ஸ்ேகா 
நகைர தைலைம�டமாக 
ெகாண்டு ெசயல்படும் 
�யூரா�ங்க் என்னும் 
இவரது பு�ய ஸ்டார்ட்அப் 
�றுவனம், ம�த மற்றும் 
�லங்குக�ன் மூைளைய 
இயந்�ரத்துடன் இைணக்கும் 
ெதா�ல்நுட்பத்ைத உருவாக்� 
வரு�றது.

அதன் ஒரு பகு�யாக 
நடத்தப்பட்ட ஆய்வு 
ஒன்�ல், குரங்கு ஒன்�ன் 
தைலேயாட்�ல் �று வயர்கைள 
ெகாண்ட �ப் ேபான்ற 
வயர்ெலஸ் (கம்��ல்லாமல் 
தகவைல கடத்தும்) கரு�ைய 
ெபாருத்�யுள்ளதாக 
கடந்த ஞா�ற்றுக்�ழைம 
இைணயவ�ேய நைடெபற்ற 

�கழ்ச்� ஒன்�ல் ஈேலான் மஸ்க் 
அ��த்துள்ளார்.

"�யூரா�ங்க் �றுவனத்�டம், 
தைலேயாட்�ல் (Skull) 
�று வயர்களுடன் கூ�ய 
கம்��ல்லா கரு� 
ெபாருத்தப்பட்ட குரங்ெகான்று 
உள்ளது" என்று கூ�யுள்ளார். 
அதாவது, மூைளைய 
இயந்�ரத்துடன் இைணக்கும் 
�யூரா�ங்க் �றுவனத்�ன் 
ெதா�ல்நுட்பத்ைத இந்த 
குரங்�ன் வா�லாக 
ப�ேசா�த்து வரு�ன்றனர்.

"உங்களால் அந்த �ப் எங்கு 
ப�யப்பட்டுள்ளது என்பைத 
காண மு�யாது. அது �கவும் 
ம�ழ்ச்�யான குரங்கு" என்று 
கூ�ய மஸ்க், இந்த �ட்டம் 
கு�த்த ேமல�க அ��ப்புகள் 
வரும் மாதங்க�ல் 
ெவ��டப்படும் என்று 

கூ�யுள்ளார்.
"இந்த �ப் 

ெபாருத்தப்படுவதன் மூலம், 
குரங்குகள் ஒன்றுக்ெகான்று மன 
�ைளயாட்டு �ைளயாடுவது 
சாத்�யமா? என்பது உள்�ட்ட 
�டயங்கைள நாங்கள் அ�ய 
�ரும்பு�ேறாம். அது �கவும் 
அருைமயாக இருக்கும் 
அல்லவா?" என்று அவர் 
ேமலும் கூ�னார்.

இதுேபான்ற �ேநாதமான 
�ட்டத்ைத ஈேலான் மஸ்க் 
ேமற்ெகாள்வது இது முதல் 
முைறயல்ல.

முன்னதாக, கடந்த ஆண்டு 
நடந்த �கழ்ச்� ஒன்�ல், 
மூைளைய இயந்�ரத்துடன் 
இைணக்கும் தனது 
ெதா�ல்நுட்ப �ட்டத்ைத 
�ரூ�க்கும் வைக�ல், 
மூைள�ல் ஒரு நாணய 
அள�ல் கம்ப்யூட்டர் �ப் 

ெபாருத்தப்பட்ட 
பன்�ைய 

ஈேலான் மஸ்க் 
அ�முகப்படுத்� 
இருந்தார்.

"இது ைகக�ல் 
அ�யும் ஃ�ட்�ட், 

மூைளக்குள் �று 
வயர்களுடன் இருப்பைத 

ேபான்றது" என்று இைணயம் 
வ�ேய நடந்த அந்த அ�முக 

�கழ்ச்��ல் ஈேலான் மஸ்க் 
கூ� இருந்தார்.

ம�த மூைளையயும் 
இயந்�ரங்கைளயும் 
இைணக்கும் இதுேபான்ற 
இைடமுகம், நரம்�யல் 
குைறபாடு உள்ளவர்கள் 
தங்களது மூைள மூலம் 
�றன்ேப�கள் அல்லது 
க��கைள கட்டுப்படுத்த 
வ�வைக ெசய்யும் என்று 
மஸ்க் கூறு�றார்.

அதுமட்டு�ன்�, 
�ற்காலத்�ல் மற� 
ேநாய், பார்�ன்சன் ேநாய் 
மற்றும் முதுெகலும்பு 
காயங்கள் ேபான்ற 
�ைலைமகைள குணப்படுத்த 
இந்த ெதா�ல்நுட்பம் 
பயன்படுத்தப்படலாம் 
என்றும் அவர் நம்�க்ைக 
ெத��க்�றார்.

ஆனால் இந்த �ட்டத்�ன் 
�ண்டகால ேநாக்கேம, 
"ம�தர்களுக்கு ேமற்பட்ட 
அ�வாற்றல் யுகம்" என்று 
கூறும் எலான் மஸ்க், 
அத்தைகய ஒரு யுகத்�ல் 
ெசயற்ைக நுண்ண�வு ம�த 
குலத்ைத அ�க்கும் அளவுக்கு 
பலம் ெபற்று�டும் என்றும் 
அப்ேபாது அைத எ�ர்த்துப் 
ேபாராடுவதற்கு தயாராக 
ேவண்டும் என்றும் அவர் 
கு�ப்�டு�றார்.

இந்த �ண்டகால 
�ட்டத்�ன், முதல் 
பகு�யாக கடந்த ஆண்டு, 
இந்த ெதா�ல்நுட்பத்ைத 
பன்�க�டத்�ல் 
ப�ேசா�ப்பது கு�த்த அ�முக 
கூட்டத்ைத கடந்த ஆண்டு 
இைணயம் வ�ேய நடத்� 
இருந்தார் மஸ்க்.

அ�ல், மூைள�ல் 
'கம்ப்யூட்டர் �ப்' 
ெபாருத்தப்பட்ட 
பன்�யான ெகர்ட்ரூட்�ன் 
நரம்�யல் ெசயல்பாடுகள் 
க�� வா�லாக 
கண்கா�க்கப்பட்டன.

அந்த பன்� தனக்கு 
முன்பாக இருக்கும் உணைவ 
பார்க்கும்ேபாது அதன் 
உட�ல் ஏற்படும் நரம்�யல் 
ெசயல்பாடுகள் கு�த்த 
தகவல்கள் அதன் மூைள�ல் 
ெபாருத்தப்பட்டுள்ள �ப் 
அனுப்பும் ஒயர்லஸ் �க்னல்கள் 
வா�லாக ெபறப்பட்டன.

சுமார் ஓராண்டுக்கு முன்னர் 
அ�முகப்படுத்தப்பட்ட 
�யூரா�ங்க் கரு��ன் 
முதல் ப�ப்பு தற்ேபாது 
எ�ைமயாக்கப்பட்டு, 
��யதாக மாற்றப்பட்டுள்ளதாக 
மஸ்க் அந்த �கழ்�ன்ேபாது 
ெத��த்�ருந்தார்.

2017ஆம் ஆண்டு 
ெதாடங்கப்பட்ட இந்த 
�றுவனம், உருவாக்கும் 
சாதனம் ஒரு ம�த 
தைலமு�ைய �ட ெமல்�ய 
ெந�ழ்வான நூல்களுடன் 
இைணக்கப்பட்ட 
3,000க்கும் ேமற்பட்ட 
�ன்முைனகைளக் 
(Electrodes) ெகாண்டுள்ளது. 
இது 1,000 மூைள 
நரம்பணுக்க�ன் (Neurons) 
ெசயல்பாட்ைடக் 
கண்கா�க்க மு�யும்.

மூைளயில் ெபாருத்திய 
சிப் மூலம் வீடிேயா ேகம் 
விைளயாடும் குரங்கு 

ெபாருத்தப்பட்ட 
பன்�ைய 

ஈேலான் மஸ்க் 
அ�முகப்படுத்� 
இருந்தார்.

"இது ைகக�ல் 
அ�யும் ஃ�ட்�ட், 

மூைளக்குள் �று 
வயர்களுடன் இருப்பைத 

ேபான்றது" என்று இைணயம் 
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 சுந்தரலிங்கம் . எல்கந்த 

சுபாஷினி, லிநதுலல்ல்க்ல்க

த்தன்மாஇநதுமதி ்்காழும்பு 15த்தலை

்கட்டுநாயக்க ்தாஜ்சமுததிராவில் த்கால்்டன நணபர்களு்டன ்்சனலனையில் ்நாமியா ்காயதரி 

 பிர்சனயா வத்தலை

மஹரிம் வாலைசத்சலனை

்மாஹம்மட் ்நௌ்சாத, கிணணியா சு்தரஷினி. வத்தலை ்ெயககுமார, தபலியா்்கா்ட

அக ஷயன ்கைனி வி்காலரயில் 
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எல்பர்ட்

சார்பியல் கோட்ாடு

ஐன்ஸ்டைனபெர்லினில்
இ்ராணுவ

அணிவகுபமெ
அடிக்்கடி
ொர்்த்ார்.

பொர் எனெது 
பெ்ரழிவுக்கும்,

 துய்ர்ததிற்கும்்ான
வழி வகுக்கும்.

என்ால் 
முடியாதுஅந் 

ஓ்கஸ்டில்
பெல்ஜிய்தம்
ஆக்கி்ரமி்த்து

பெர்ைனி.
விம்ரவில் 

உல்கபபொர் 
ப்ாடங்கியது

இபபொருக்கு 
பெர்ைனி ்கா்ரணைல்ல 
எனறு ஒரு அறிக்ம்க 

்யாரி்தது இருக்கி-
ப�ாம்.

பெர்ைனிமயச் பேர்ந் 
பு்கழபெற்�

விஞஞானியர், எழு்த-
்ாளர்்கள். ்கமலஞர்்கள் 

எ  ்98 பெர் ம்கபய-
ழு்ததிட்டிருக்கி�ார்்கள். 

இதில் நீங்்களும்...?

சரியான விடைடய 
த�ாைர்பு படுத்துங்கள்

சரி
ய

ான
 வி

ட
ைட

ய
 

வ
டை

மி
டடு

க
்க
ாட

டு
ங

்க
ள்

5 வித்தியாசங்கடை 
்கண்டுபிடியுங்கள்



இலங்ைக மா�க்கக் கற்களுக்கு த� 
மவுசு இருக்�றது.   ெவ�நாட்டு சுற்றுலா 

பய�கள் இலங்ைக மா�க்கக் கற்கள் ப�த்த 
நைககைள �ரும்� வாங்குவார்கள்.

�ர்ெகாழும்பு நகரத்�லுள்ள தங்க நைகக் கைடக�ன்  
வா�க்ைகயாளர்க�ல் பல ேபர்  தமது நைககைள 
வ�வைமப்புச் ெசய்யும் ேபாது அவற்�ல் மா�க்கக் 
கற்கைளப் ப�த்து  ெசய்து தருமாறும் ஓடர்கைள 
வழங்குவார்கள் . மா�க்கக் கற்கைள ேதர்ச்�யான 
முைற�ல் பட்ைட �ட்� எடுப்ப�லும் அவற்�ன் 
கவர்ச்�த் தன்ைமக்கு ஏற்ப மாற்� வ�வைமப்புச் 
ெசய்வ�லும் 35 வருடகால அனுபவமுள்ள எம் . என் . 
எம் . ரூ�ல். �ர்ெகாழும்பு நகரத்�ல் ெகாழும்பு - �லாபம் 
�ரதான ���ல் அைமந்துள்ள அவரது ேவைலத் 
தளத்�ல் " நான் ெராம்ப �� " பகு�க்காக சந்�த்ேதன் .

 க .ெபா . த . சாதாரண தரம் வைர கல்� கற்று �ன்னர் 
சுயெதா�ல் முயற்�யாக இத் ெதா��ல் ஈடுபட்டு 
வரு�றார் ரூ�ல்.

ேகள்�: மா�க்கக் கற்கைள  பட்ைட �ட்� எடுத்து 
வ�வைமக்கும்  நுட்பங்கைள �ங்கள் யா�ட�ருந்து கற்றுக் 
ெகாண்�ர்கள் ?

ப�ல்: என்னுைடய மூத்த சேகாத��ன் கணவரான 
ெமாஹமட் �ஸ்தா�டேம இந்தத் ெதா�ைல நான் கற்றுக் 
ெகாண்ேடன் . அவர் �கவும் நல்ல முைற�ல் இந்த 
ெதா�ைல எனக்கு கற்றுக் ெகாடுத்தார் .

ேகள்�:   எத்தைன வய�ல் இந்த ெதா��ல் �ங்கள் 
இைணந்து ெகாண்�ர்கள் ?

ப�ல்: எனக்கு இப்ேபாது 51 வயதா�ன்றது . 16 வய�ல் 
மா�க்கக் கற்கைள பட்ைட �ட்டும் ெதா�ைல கற்றுக் 
ெகாள்வதற்கு எனது மச்சா�டம் ேசர்ந்து ெகாண்ேடன். இந்த 
ெதா��ன் �தான ஆர்வத்�ன் காரணமாக இன்று வைர 
ெதா�ைல �டாமல் ெசய்து ெகாண்டு வரு�ன்ேறன்.

ேகள்�: மா�க்கக் கற்கைள உ�ய முைற�ல்  
பட்ைட �ட்டுவதற்கும் அவற்�ன் �றத்துக்கு ஏற்ப 
கவர்ச்�த் தன்ைமயாக  மாற்றுவதற்கு உ�ய அ�ைவயும், 
ப�ற்�ையயும் கற்�க்கக் கூ�ய கல்� �றுவனங்க�ல் 
�ங்கள் ப�ற்�கைள ெபற்றுக் ெகாண்டுள்�ர்களா?

ப�ல்: ஆம். எனக்கு 20 வயதாக இருக்கும் ேபாது நான்  
ெகாள்ளுப்�ட்��லுள்ள த�யார் கல்� �ைலயெமான்�ல் 
மா�க்கக் கற்கைள பட்ைட �ட்டுவதற்கும், அவற்ைற  
ெசப்ப�டுவதற்கும் கற்றுக் ெகாண்ேட. சுமார் நான்கு 
மாதங்களாக நான் அங்கு ப�ற்� ெபற்ேறன். எனது 
ஆ��யராக அப்ேபாது சுைஹப் மாஸ்டர் இருந்தார்.  

ேகள்�: மா�க்கக் 
கற்கைள அழகான 
முைற�ல் 

ெவட்டுவதற்கும், அவற்ைற ெசப்ப�ட்டு கவர்ச்�த் 
தன்ைமயாக மாற்றுவதற்கு எவ்வாறான பதார்த்தங்கைள 
�ங்கள் பயன்படுத்� வரு��ர்கள்?

ப�ல்:   மா�க்கக் கற்களுக்கு  ேதைவயான  
பதார்த்தங்கைளப் பயன்படுத்� வரு�ன்ேறன். டயமண்ட் 
பவுடர், ைவன் ஸ்��ட் ேபான்ற பதார்த்தங்கைளயும் ேமலும் 
அவற்ைற கற்க�ன் ேமற்பரப்�ல் ஒப்ப�டுவதற்காக  
�த்தைளச் சுருள்கள் (ைடப் ஒப் ெகாப்பர் ), உருைள 
வ�வான �ளாஸ்�க் குச்�கள் (�ளாஸ்�க் ெலப்ஸ்), 

ெபல்ட், உேலாகங்களான நாகம், தகரம் மற்றும் டயமண்ட் 
ெலப்  ஆ�யவற்ைற பயன்படுத்� வரு�ன்ேறன் .

ேகள்�: டயமண்ட் பவுடர் மற்றும் �ளாஸ்�க் ெலப்ஸ் 
ஆ�யவற்�ன் தற்ேபாைதய �ைலகள் எப்ப�?

ப�ல்: சாதாரண ெலப்ஸ் டயமண்ட் பவுடர் ஒரு கரட் 
முன்பு 40/= வுக்கு சந்ைத�ல் �ைடத்தது. அதன் இன்ைறய 
�ைல ஒரு கரட் 300/= ரூபாவாகும் . இைவ அ�தாகேவ 
�ைடக்�ன்றது. அேதேபான்று �ளக் டயமண்ட் பவுடர் ஒரு 
கரட் நூறு ரூபாய்க்கு

சந்ைத�ல் இருந்தது. ஆனால் அதன் இன்ைறய �ைல 
400/= ரூபாவாகும்.

ேகள்�: உங்களுைடய ெதா��ன் ஆரம்பம் பற்� 
கூறுங்கேளன்?

ப�ல்: பல வருடங்களுக்கு முன்பு �ர்ெகாழும்பு 
�ரேதசத்�லுள்ள உல்லாச ேஹாட்டல்கைள நா�  உல்லாசப் 
பய�கள் வந்தனர். அப்ேபாது ேஹாட்டல்களுக்கு அரு�ல் 
மா�க்கக் கற்கைள �ற்பைன ெசய்யும் வர்த்தகர்கள் 
கைடகைள அைமத்து மா�க்கக் கற்கைள �ற்பைன 
ெசய்து வந்தனர். அந்த காலத்�ல்  மா�க்கற்கைள 
பட்ைட�ட்டுவதற்கு அ�க ஓடர்கள் �ைடத்தன . இதனால் 
அ�க  வருமானம் �ைடத்தது.

  நான்   மா�க்கக் கற்கைள ெவட்டும் வர்த்தக 
�ைலயெமான்�ல் ேசர்ந்ேதன். �னச் சம்பளத்துக்ேக 
ேசர்ந்ேதன். ஒரு நாைளக்கு 750/= ரூபாய் நாள் சம்பளமாக 
�ைடத்தது. அதைன ேச�ப்பு ெசய்ேத இந்த இடத்�ல் 
கா� வாங்� �டு கட்�ேன. அப்ேபாது வாப்பா சவூ� 
அேர�யா�ல் ேவைல ெசய்து ெகாண்�ருந்தார் .

ேகள்�: உல்லாசப் பய�க�ன் வருைக தற்ேபாது 
முற்றாகேவ குைறந்து �ட்டது. ேமலும் ெகாேரானா 
ெதாற்று ேநாய் காரணமாக பல ைகத்ெதா�ல்கள் 
பா�க்கப்பட்டுள்ளன. உங்களது ெதா�ல் � ைலைம எப்ப� 
உள்ளது?

ப�ல்: தற்ேபாது ெதா�ல் முற்றாகேவ 
பா�க்கப்பட்டுள்ளது. ஓடர்களும் குைறவு. எனக்கு ஐந்து 

�ள்ைளகள் உள்ளனர். மூத்த மகன் க. 
ெபா. த. உயர் தரம் வைர ப�த்து 

�ட்டு என்ேனாடு ெதா�லுக்கு 
உத� வரு�றார்.

இதனால் �ர்ெகாழும்பு 
நகரத்�லுள்ள பல நைகக் 
கைடக�ன் ஓடர்கைள 

ெபற்றுக் ெகாண்டு ேவைல 
ெசய்து ெகாடுக்�ன்ேறன். இதன் 

மூலம் �ட்டு ெசலவுகைள சமா�க்க 
மு��ன்றது.
ேகள்�: நாட்�ன் எந்த எந்த பகு�க��ருந்து 

உங்களுக்கு ஓடர்கள் வரும்?
ப�ல்: கு�யாப்�ட்�ய , பதுைள , பசைற, ெகாழும்பு, 

ஹட்டன் ஆ�ய இடங்கைளச் ேசர்ந்த மா�க்கக் கல் 
வர்த்தகர்கள் பட்ைட �ட்டாத கற்கள் (ரப் ஸ்ேடான்) 
என்�டம் தந்து ெவட்� , பட்ைட �ட்டுவதற்கு  ெகாண்டு 
ெசல்வார்கள் .    

ேகள்�: இந்த ெதா��ன் மூலம் �ைடக்கும்   
வருமானம் உங்களுைடய குடும்பச் ெசலவுகளுக்கு 
ேபாதுமானதாக உள்ளதா?

ப�ல்: நான் மா�க்கக் கற்கைள �ற்பைன ெசய்யும் 
வர்த்தகர்க�ன் நம்�க்ைகைய ெவன்றுள்ேளன். �கவும் 
நுட்பமான முைற�ல் கற்கைள ெவட்� எடுத்து பட்ைட 
�ட்�க்  ெகாடுப்பதால் வருமானம் �ைடத்து வரு�ன்றது. 
இது அ�க வருமானம் தரக்கூ�ய ெதா�லாகும். இதற்கு 
நம்�க்ைகேய �ரதானமானது. 

ேகள்�: ெவ�நாட்டு உல்லாசப் பய�கள் உங்களுக்கு  
மா�க்கக் கற்கைள தந்து பட்ைட �ட்டச்  ெசல்வார்களா?

ப�ல்: ெகாேரானா ெதாற்றுக்கு முன்னர் அதாவது நாட்�ல் 
யுத்தம் மு�வுக்கு வந்த �ன்னர் ெவ�நாட்டு உல்லாசப் பய�கள் 
எனது ேவைலத் தளத்துக்கு வந்து கற்கைள பட்ைட�ட்�க் ெகாண்டு 
ெசல்வார்கள். அவர்கள் எஹ�யெகாட, இரத்�னபு� ஆ�ய 
�ரேதசங்க�ல் இருந்து  கற்கைள வாங்� வருவார்கள். இதனால்  
நல்ல வருமானமும் �ைடத்தது.

ேகள்�: எ�ர்காலத்�ல் இந்த ெதா��ன் �ைல எப்ப� 
அைமயும்?

ப�ல்: அரசாங்கம் மா�க்கக் கல் வர்த்தகத்ைத 
ஊக்கப்படுத்துவதற்கு நல்ல பல �ட்டங்கைள வகுத்துள்ளது.  
நான் இரத்�னக் கல் கூட்டுத்தாபனத்�ல்  கற்கைளபட்ைட 
�ட்டுவதற்கான அனும�ப் பத்�ரத்ைத ெபற்றுக் 
ெகாண்டுள்ேளன் .   இந்த ெதா�ைல எ�ர்காலத்�ல் 
�றப்பாக ெசய்ய மு�யும் என்ற நம்�க்ைக எனக்கு 
இருக்�ன்றது.

 மா�க்கக் கல் �யாபாரத்துக்கு நல்ல எ�ர்காலம் 
உள்ளது என்ேற கூறலாம் என்றார் ரூ�ல்.

�ர்ெகாழும்பு �னகரன் �ருபர் - ருஸ்மான் )
( படங்கள் ; �ர்ெகாழும்பு �னகரன் �ருபர் ) 

ெதாடர்புகளுக்கு 
shumsfahim@gmail.com
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 மா�க்கக் கற்கைள  பட்ைட �ட்டும் �ர்ெகாழும்பு  ரூ�ல்

�ள்ைளகள் உள்ளனர். மூத்த மகன் க. 
ெபா. த. உயர் தரம் வைர ப�த்து 

�ட்டு என்ேனாடு ெதா�லுக்கு 
உத� வரு�றார்.

நகரத்�லுள்ள பல நைகக் 
கைடக�ன் ஓடர்கைள 

ெபற்றுக் ெகாண்டு ேவைல 
ெசய்து ெகாடுக்�ன்ேறன். இதன் 

மூலம் �ட்டு ெசலவுகைள சமா�க்க 
மு��ன்றது.

நான்
ெராம்ப 
��...

சுற்றுலா துைற வீழ்ச்சியால் 
மாணிக்கக் கல் பட்ைட தீட்டும் 
ெதாழிலில் பாரிய வீழ்ச்சி 
ஏற்பட்டுள்ளது 

ெபல்ட், உேலாகங்களான நாகம், தகரம் மற்றும் டயமண்ட் 
ெலப்  ஆ�யவற்ைற பயன்படுத்� வரு�ன்ேறன் .

ஆ�யவற்�ன் தற்ேபாைதய �ைலகள் எப்ப�?

முன்பு 40/= வுக்கு சந்ைத�ல் �ைடத்தது. அதன் இன்ைறய 
�ைல ஒரு கரட் 300/= ரூபாவாகும் . இைவ அ�தாகேவ 
�ைடக்�ன்றது. அேதேபான்று �ளக் டயமண்ட் பவுடர் ஒரு 
கரட் நூறு ரூபாய்க்கு

400/= ரூபாவாகும்.

கூறுங்கேளன்?

�ரேதசத்�லுள்ள உல்லாச ேஹாட்டல்கைள நா�  உல்லாசப் 
பய�கள் வந்தனர். அப்ேபாது ேஹாட்டல்களுக்கு அரு�ல் 
மா�க்கக் கற்கைள �ற்பைன ெசய்யும் வர்த்தகர்கள் 
கைடகைள அைமத்து மா�க்கக் கற்கைள �ற்பைன 
ெசய்து வந்தனர். அந்த காலத்�ல்  மா�க்கற்கைள 
பட்ைட�ட்டுவதற்கு அ�க ஓடர்கள் �ைடத்தன . இதனால் 
அ�க  வருமானம் �ைடத்தது.

�ைலயெமான்�ல் ேசர்ந்ேதன். �னச் சம்பளத்துக்ேக 
ேசர்ந்ேதன். ஒரு நாைளக்கு 750/= ரூபாய் நாள் சம்பளமாக 
�ைடத்தது. அதைன ேச�ப்பு ெசய்ேத இந்த இடத்�ல் 
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கற்கைள அழகான 
முைற�ல் 
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 நகங்கைள �ளமாக வளர்ப்பதற்கு �ைறய 
ெபண்கள் �ரும்பு�றார்கள். ஒரு �லர் 
நகங்களாவது தங்கள் ஆைசக்கனைவ 

�ைறேவற்�த்தரும் என்ற நம்�க்ைக�ல் 
நகங்கைள பராம�ப்பதற்கு ெமனக்ெகடு�றார்கள். 
ஒரு�ல வ�முைறகைள �ன்பற்�னால் 
இயற்ைகயாகேவ நகங்க�ன் வளர்ச்�ைய 
அ�க�க்கச் ெசய்யலாம். �ண்ட நகங்களுக்கு 
ெசாந்தம் ெகாண்டா� �டலாம். அதற்கு ெசய்ய 
ேவண்�ய வ�முைறகள்:

ேதங்காய் எண்ெணய்: சருமம், கூந்தலுக்கு 
மட்டு�ன்� நகங்கைள ேமம்படுத்தவும் 
ேதங்காய் எண்ெணய்ைய உபேயா�க்கலாம். 
அ�லும் உைடயும் தன்ைம இல்லாத நகங்களாக 
இருந்தால் ேதங்காய் எண்ெணய்ைய தாராளமாக 
உபேயா�க்கலாம். ஒரு �ண்ணத்�ல் ��தளவு 
ேதங்காய் எண்ெணய் எடுத்துக்ெகாள்ளவும். 
அதனுடன் அேத அளவு ேதனும், 3 ெசாட்டு 
ேராஸ்ேம� எண்ெணய்யும் ேசர்த்து கலக்கவும். 
இந்த கலைவைய ேலசாக சூடாக்� அதனுள் 
கால் ம� ேநரம் நகங்கைள முக்� ைவக்கவும். 
வாரத்�ல் இரண்டு அல்லது மூன்று முைற 
இவ்வாறு ெசய்து வந்தால் நகங்கள் ேவகமாக 
வளரத் ெதாடங்கும். ஓ�ரு வாரங்க�ேலேய 
நகங்க�ன் வளர்ச்�ைய கண்கூடாக காணலாம்.

பால் - முட்ைட: இது நகங்க�ன் வளர்ச்�ைய 
தூண்டும் சக்� வாய்ந்த கலைவயாகும். 
முட்ைட�ன் மஞ்சள் கருவுடன் ��தளவு பால் 
ேசர்த்து நன்றாக �ளறவும். இந்த கலைவ�ல் 10 
��டங்கள் நகங்கைள முக்�ைவக்கவும். வாரத்�ல் 
இரண்டு அல்லது மூன்று முைற ெசய்து வரலாம்.

எலு�ச்ைச சாறு: இது நகங்க�ன் 
வளர்ச்�ையயும், வ�ைமையயும் உறு�ப்படுத்தும் 

தன்ைம ெகாண்டது. 
இ��ருக்கும் 

ைவட்ட�ன் �, 
நகங்கைள பலப் 
படுத்தும். 

அதன் வளர்ச்�ைய ஊக்கு�க்கும். 
காட்டன் பஞ்�ல் எலு�ச்ைச சாைற 
முக்� நகங்களுக்குள் ��து ேநரம் 
ெசாரு� ைவக்கலாம். ��தளவு 
சூடான ஆ�வ் எண்ெணய்யுடன் 
அேத அளவு எலு�ச்ைச சாைற 
கலந்து நகங்கள் �து தட� 
கால் ம� ேநரம் மசாஜ் 
ெசய்து வரலாம்.

பற்பைச: நகங்கைள வளர்ப்பதற்கு 
பற்பைசையயும் பயன்படுத்தலாம். பல் 
துலக்கும் பற்பைசைய நகங்கள் �து தட� 
நன்றாக ேதய்த்து�டவும். ��து ேநரம் 
க�த்து கழு��டலாம். வாரத்�ல் மூன்று 
முைறயாவது ெசய்து வரலாம். நகங்கள் 
நன்றாக வளரத் ெதாடங்கும்.

பூண்டு எண்ெணய்: பூண்��ல் இருக்கும் 
ெச��யம் நகங்க�ன் வளர்ச்�க்கு  
உதவும். பூண்ைட ேதால் �க்� நறுக்� 
நகங்க�ல் ேதய்த்து வரலாம். பூண்டு 
எண்ெணய்ையயும் பயன்படுத்தலாம். ஒரு 
முழு பூண்ைட ேதால் �க்� சுத்தம் ெசய்து, 
��தாக நறுக்� அதனுடன் ��தளவு 
ஆ�வ் எண்ெணய் கலந்து வாண��ல் 10 
��டங்கள் சூடாக்கவும். எண்ெணய்�ல் 
இருந்து புைக ெவ�படக்கூடாது. 
�று ��ல் பூண்டு நன்றாக 
ெபா�ந்ததும் இறக்�, 
அந்த எண்ெணய்ைய 
இர�ல் நகங்க�ல் 
ேதய்த்து மசாஜ் ெசய்து 
வரலாம்.

நீண்ட நகங்களுக்கு ெசாந்தம்
ெகாண்டாட விரும்பும் ெபண்களுக்கு...!

ேதைவயானைவ
 வாைழப்பழம்- 03

 உலர்�ராட்ைச - 50 �ராம்

 ேகாதுைம மா - 25�ராம்

 ேதங்காய்த் துருவல் - 01 கரண்�

 �� - 50 �ராம்

 முந்��ப்பருப்பு - 20

 ஏலப்ெபா� ேதைவயான அளவு

 உப்பு 1 �ட்�ைக

 எண்ெணய் - ேதைவயான அளவு

ெசய்முைற
 நன்கு பழுத்த வாைழப்பழங்க�ன் 

ேதாைல அகற்��ட்டுக் கட்��ல்லாமல் 
நன்றாக ம�த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். 
முந்��, உலர்�ராட்ைச, ேதங்காய் துருவல் 
ஆ�யவற்ைறச் ேசர்த்து �ழுதாக அைரத்துக் 
ெகாள்ள ேவண்டும். அைரத்த �ழுதுடன் 

வாைழப்பழம், ேகாதுைம மா, ��, 
ஏலப்ெபா�, உப்பு ஆ�யவற்ைறச் ேசர்க்க 
ேவண்டும். �ன்பு ��து ��தாகத் தண்�ர் 
ேசர்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். வாண��ல் 
எண்ெணய்�ட்டு நன்றாக காய்ந்தவுடன் 
வட்டங்களாக கைரத்த கலைவைய ஊற்� 
ெபான்�றமாக ெபா�த்து எடுத்து சுடச்சுடப் 
ப�மாற ேவண்டும்.

வாைழப்பழ 
அப்பம்

நீண்ட நகங்களுக்கு ெசாந்தம்
ெகாண்டாட விரும்பும் ெபண்களுக்கு...!

வளர்ச்�ையயும், வ�ைமையயும் உறு�ப்படுத்தும் 
தன்ைம ெகாண்டது. 

இ��ருக்கும் 
ைவட்ட�ன் �, 

நகங்கைள பலப் 
படுத்தும். 

அதன் வளர்ச்�ைய ஊக்கு�க்கும். 
காட்டன் பஞ்�ல் எலு�ச்ைச சாைற 
முக்� நகங்களுக்குள் ��து ேநரம் 

சூடான ஆ�வ் எண்ெணய்யுடன் 

ெகாண்டாட விரும்பும் ெபண்களுக்கு...!ெகாண்டாட விரும்பும் ெபண்களுக்கு...!ெகாண்டாட விரும்பும் ெபண்களுக்கு...!ெகாண்டாட விரும்பும் ெபண்களுக்கு...!
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 “சத்�ய எழுத்தாளன்”கலாபூஷணம் 
எஸ்.ஐ. நாகூர் க�  ஒரு பாடசாைல 
''எெஸம்�'' கூட்டத்�ல் வழைமயாக 
அ�பர் ேபசுவார். 

கல்�க் கந்ேதா�ன் கட்டைளகைள 
�ளக்குவார். ஆ��யர் ெதாடர்பான 
அ�க்ைககைள அ��ப்பார், மாணவர்க�ன் 
�வகாரங்கைள ெத�வுபடுத்� ேபசுவார். 
ஒரு மாணவ�ன் ெபயருக்கு –

பாடசாைல முகவ�க்கு வந்த க�தத்ைத 
– மாணவ�ன்ெபயர் கூ� அைழத்து 
ெகாடுக்�றார்.

இப்ப� நடப்பது அ�தான கா�யம். பல 
நாள் இப்ப� நடந்�ருக்�றது. முன்னர் 
ப�ப்�த்து, இடமாற்றம் ெபற்று, ெசாந்த 
ஊர் யாழ்ப்பாணத்துக்ேக ேபான ஆ��யர், 
தன் அ�மான முன்னாள் பாடசாைல 
மாணவனுக்கு க�தம்எழுத அ�பரும் 
மாணவன் நல்ல ைபயன் என்பதால்;  
எெஸம்��ல் கூப்�ட்டு ெகாடுக்�றார் 
என்றால், அந்த அ�மானத்�ற்கு�ய 
மாணவன் யார்.

அம்மாணவன் தான் - இன்று 
ஒருதரமான க�ஞனாய் வளர்ந்து, மலாய் 
இனத்��ருந்து த�ழுலகுக்கு வந்த முதல் 
மலாய்க் க�ஞன் �வங்ேசா! 

துவான் ரபாய் �வங்ேசா என்ற 
முழுப்ெபயர் ெகாண்ட இவைர ஊர் மக்கள் 
ரபாய் என்றும், க�ஞர்கள்  மலாய்க்  க� 
�வங்ேசா என்றும் அன்ேபாடு அைழத்து

ம�ழ்வர். ெகாழும்பு, பஞ்�காவத்ைத 
ெமா��ன் மஸ்�த்  பகு��ன் 
ைமந்தனா�ய இக்க�ஞன் பகு� 
பாடசாைலயான அல் -�தாயா முஸ்�ம் 
மகா�த்�யாலயத்�ல் தன் கல்�ைய 
கற்றார். பள்�க்கூட காலத்�ல்  தனக்குத் 
த�ழ்ப்பாலுட்�, த�ழ் ஆர்வத்ைத 
உண்டாக்��ட்ட “யாழ்ப்பாணத்து 
ஆ��யர்களான ஜனாப். இனனூன் - 
�ருவாளர். ம�ல்வாகனம், - �மாட்� 
குணரத்�னம் ஆ�ய மூவைரயும் 
ெநஞ்�ருக்கும் வைர �ைன�ல் 
�ரந்தர ஆசனம் ேபாட்டு அமரச் 
ெசய்தும�ழ்�ேறன்” என்ற ேபாது,

மலாய்  க�ஞ�ன் வதனத்�ல் மலர்ச்� 
மத்தாப்பாய் ெவ�ச்சமானது.

மைன� நல்லாள் -, மூன்று ெபண்  
�ள்ைளக�ன் தந்ைதயான இக்க�ஞன்,

பாடசாைல�ல் மாணவ கைலஞர்கைள 
உருவாக்�ய கலாமன்றத்து ைகெயழுத்து

ஏடுக�ல் எழு� ப�ற்� ெபற்று, �னப� – 
�ந்தாம� இதழ்க�ல் தன் எழுத்துப்

பயணத்ைத ஆரம்�த்தார். �லகாலம் 
ெவ�நாட்�ல் இருந்த ேபாது ��து 
தைடப்பட்�ருந்த எழுத்துப்பயணம்,ெவ�
நாட்��ருந்து தாய் மண் �ரும்�ய �ன்,அது

சுறுசுறுப்பா�, இன்றுவைர ஏந்�ய  
எழுதுேகாைல  �ேழைவக்காமல்,ெதாடர்ந்து

பய�த்து வரு�றார்.
குடும்பத்து உறவு ெநஞ்சங்க�ன் 

நலம், சமூக – சமய �ந்தைனக�ன் வளம்  
ேபான்றனவற்ைறேய ெபரும்பாலும் தன் 
க�ைதப்  ெபாருளாக்� ெகாண்டு க�ைதப் 
பைடத்துவரும் இந்த மலாய்க் க�, 
ச�பத்�ல் வலம்பு� க�தா வட்ட (வகவம்) 
ேமைட�ல் தன் தா�ன் மைறைவத் 
ெதாட்டு, தா�ன் �ன் ஆழத்ைதத் த�ழ்க் 
க�ைத வ�க�ல் பா�யேபாது, பல�ன் 
��கள் குளமா�ன, ஆம் தைலநக�ல் 
த�ழ்க் க�ைதகைள வளர்த்து, த�ழ்ப் 
ப�பு�ந்துவரும் வகவத்�ன் �ரதான 
முன்வ�ைச க�ஞர்க�ல்  இந்த மலாய்க் 
க� �வங்ேசாவும் ஒருவராவார்.

�லகாலம் அர�யல் பக்கம் 
சாய்ந்து, மர்ஹ�ம் எம்.எச்.
எம். அஷ்ர�ன் அன்ைபயும் - 
அ�மானத்ைதயும்  ெகாள்ைள�ட்ட இந்த 
''த�ழ்க்காதலன்''எந்�ைல�லும் த�ழ்

மங்ைகைய மறக்காமல் கரம்��த்து, 
த�ழ்க் க�ைதகைள �ரச�த்து வரு�றார். 
இதுவைர நூற்றுக்கும் ேமற்பட்ட 
க�ைதகைள பைடத்துள்ள இவர், இதுவைர 
தாெனாரு க�ைதத் ெதாகுப்�ைனயாவது    
ெவ��டாதது, ெபரும் குைற  என 
உணர்ந்து,ெவகு�ைர�ல் நூலாக்க 
முயற்��ல்  இறங்�யுள்ளார்.

இந்துக்கள், இஸ்லா�யர்கள், 
��ஸ்தவர்கள் உள்�ட்ட  பல இனத்தவர்கள் 
ேதன் மதுரத் த��ன் வளர்ச்�க்கும் - 
உயர்ச்�க்கும் ப�பு�ந்து அ�ெசய்துள்ள

வ�ைச�ல், மலாய்  இனத்ைதச் ேசர்ந்த 
(பூர்�கம்: இந்ேதாேன�யா) எந்தன் க�ைத

நூலும் த�ழ்த்தாய்க்கு சூடும் இன்ெனாரு 
மாைலயாக அைமயும் என்று ஆர்வத்ேதாடு

கூறு�றார், த�ழுக்கு வந்த இந்த 
முதல் மலாய்க்க� �வங்ேசா. இவ�ன் 
க�ைத நூல் ெவகு�ைர�ல் இலக்�ய 
உல�ல் உலாவர நாமும் �ரார்த்�ப்ேபாம். 
இனங்களுக்�ைட�ல் ஐக்�யத்ைதயு
ம்ஒற்றுைமையயும்,பு�ந்துணர்ைவயும் 
ஏற்படுத்துவதன் ெபாருட்டு ஐக்�யநாடுகள் 
க�ைதகள் ஒன்�யத்�ன் முஸ்�ம் ��வுத்

தைலவராகத் �கழ்ந்து,�ந்த�ழுக்கு 
ப�ெசய்துவருவது கவ�ப்புக்கு�யது. 
வானைலக�லும் தன் க�ைதவ�கைளத் 
தவழ (வாெனா� க�யரங்கு) �ட்ட 
அனுபவத்ைதக் ெகாண்டவர் இவர்.  த��ல் 
க�ைத பைடக்கும் �ங்கள – ேமமன் - 
மைலயாள இன க�ஞர்கள் வ�ைசக�ல்  
இவரும் மலாய்க் க�ஞராகக் ைகேகார்த்துக்  
ெகாள்�றார்.

வாழ்க மலாய்க் க� – வளர்க 
த��லக்�யம்

மலாய் இனத்��ருந்து 
த�ழுக்கு வந்த முதல் 
மலாய்க் கவிஞன் டிவங்ேசா

க�ைத ெநருப்பு
குளத்�ல் பறைவ 
அருந்து�றது �ர் 
�ர்�றது குஞ்�ன் தாகம் 

 

பட்டாம்பூச்� அழகு 
�றகுக�ல் வ�க்�றது 
வண்ண வான�ல் 

 

ேபா� மரத்�ன் �ழ் 
�ரகாசமாய் ஒ�ர்�றது 
�ன்��ப்பூச்�

இரவு ேநரம் 
கும்�ருட்�ல் நடக்�ேறன் நான்
என்கூடேவ வரு�றது  சூ�யன்

 

பாழைடந்து �டக்�றது �டு 
மூ��ருக்�றது கதவு 
உள்ேள குரல்க�ன் ஒ� 

 

பகல் ேவைள 
கு��ருக்�றது கு�ைசக்குள் 
கடும் இருட்டு 

 

�ழுது �ட்�ருக்�றது ஆலமரம் 
ஊஞ்சலாடு�றான்
அனாைதச் �றுவன் 

குஞ்சுக்கு உணவூட்டும்
தாய்ப்பறைவ வ�று 
மலர்�றது பூவாய் 

மரங்ெகாத்�ப் பறைவ அல�ல்
எத்தைனேயா ெதன்ைனக�ன்
புலம்பல் சத்தம்

ப�த்து�க்குள்
முகம் பார்க்�றது 
ஓர் எறும்பு 

வரேவற்பைற சா��ல்
ெச�ப்பாக வளர்ந்�ருக்�றது
முட்ெச� 

பூைவ ர�க்�ேறன் நான் 
என்னுள் பரவு�றது 
ேசாைல�ன் நறுமணம்

காட்டுப் பாைத 
ெசல்�ேறன் நான் 
எனக்குள் உறுமல் சத்தம்

ெநற்க�ர்க�ல் ம�ழ்ச்� 
அ�கம் �ைளந்�ருக்�றது 
உழவனுக்குக் கவைல

 

ராஜக� ரா�ல்

பூைவ ர�க்�ேறன் நான் பூைவ ர�க்�ேறன் நான் 
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