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���ைர

இ�ைறய ச�தாய� எதி�ேநா�கி��ள மிக�ெப�ய சவா�கள�� ஒ��

ேபாைத�ெபா�� பாவைன.

ெபா��ேபா�கி�காக��, சிறி� ேநர� கிைட��� அ�ப ச�ேதாச�தி�காக��

பய�ப��த�ப�� இ�த ேபாைத�ெபா��க� உட� நல�தி��

ேக�வ�ைளவ��� உய��ழ���கைள ஏ�ப���வேதா�, ச�க�தி� பல

சீ�ேக�கைள�� ேதா��வ��கி�றன.

இ�நிைலய�� ேபாைத�ெபா��கள�� பாவைனைய த��� நி���வ��

அைவ ெதாட�பாக ம�கள�ைடேய வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப���வ�� மிக��

அவசியமா��.
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இ�க��ைரய�� ேபாைத�ெபா�� பாவைன ப�றிய வ�ழி��ண�ைவ

காணலா�.

ேபாைத�ெபா�� அறி�க�

ேபாைத�ெபா��களானைவ பய�ப��த�ப�� ேபா� அவ�றி��

அ�ைமயாகி நாளைடவ�� அைவ இ�றி வாழ��யாத நிைலைய

உ�வா���.

இ�வாறன ேபாைத�ெபா��கள��� உதாரணமாக ம�பான வைகக�,

�ைகய�ைல, க�சா, அப�� ேபா�றவ�ைற �றி�ப�டலா�. இவ���

ம�பான� அைனவரா�� பரவலாக பய�ப��த�ப�� ஒ��.

ம�பான�தி�� அ�ைமயாகி அதைன� பய�ப���ேவா� தவ�ர

நாக�கேமாக�தா��, ச�க�தியாக த�க�ைடய ெச�வ�ெசழி�ைப கா���

ெகா�வத�காக�� ம�ைவ� பய�ப���ேவா�� உ�ளன�.

அப��, க�சா ேபா�ற ேபாைத�ெபா��க� பய�பா���� தைட

வ�தி�க�ப�டைவயா��. இவ�ைற� பய�ப���வ� மிகேமாசமான

வ�ைள�கைள ஏ�ப����.

இ�த அைன��� ேபாைத� ெபா��க�ேம நா�கள�� க�ைமயான

ச�டவ�திகள��� உ�யனைவயாக� காண�ப�கி�றன.
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ேபாைத�பாவைன�� இைளயச�க��

இ�ைறய இள� ச�தாய� பரவலாக ேபாைத�பாவைன�� உ�ப��

வ�கி�ற�. வ�ைளயா�டாக ஆர�ப���� இ�பழ�க�, நாளைடவ��

உய��ழ���கைள ஏ�ப���கி�றன.

இள� தைல�ைறயாக� க�த�ப�கி�ற மாணவ�க� ேபாைத�பாவைன��

அ�ைமயாக மாறிவ�வ� த�ேபா� ேப�ெபா�ளாக மாறி��ள�.

மாணவ�க� ேபாைதவ���க�ட� ைக� ெச�ய�ப�வ��,

ேபாைத�ெபா��கைள பய�ப��திவ��� ச�கவ�ேராத� ெசய�கள��

ஈ�ப�� மா���ெகா�வ�� ப�தி�ைககள�� அ�றாட ெச�திகளாக

மாறிவ��டன.

மாணவ�க� ேபாைத�பழ�க�தி�� அ�ைமயா�வத�கான ப�ரதான

காரணமாக அைமவ� அவ�கள�� வ �����ழ�. வ ���� வசி��� யாராய���

ஒ�நப� ம�பான�,�ைகய�ைல ேபா�றவ�ைற பய�ப���ேவாராக

இ��தா�, அ�வ ���� வசி��� சி�வ�க�� அதைன� பய�ப��த

��ட�ப�வ�.

ெப�ேறா�க� தம� ப��ைளக� வ ����� ெவள�ேய எ�வாறான ெசய�கள��

ஈ�ப�கி�றா�க�. யா�யா�ட� ந��� ெகா�கி�றா�க� என க�காண��க

தவறி வ��கி�றா�க�.

இதனா� ேபாைத�ெபா��கைள வ��பைன ெச�ேவா� இள�பராய�தினைர

இல�� ைவ�� தம� வ�யாபார�ைத ேம�ெகா�ள இல�வாக உ�ள�.
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கவன��பார�ற நிைல ஆகியன இள�ப�வ�தினைர ேபாைத�ெபா��கைள

ேநா�கி இ���� ெச�கி�றன.

ேபாைத�பாவைனைய ஒழி�த�

��ெனா� கால�தி� ேபாைத�ெபா��கைள காண�கிைட�பேத அ�தாக

காண�ப�ட�. ஆனா� த�ேபா� ஒ�ெவா� வ �திகள�� காண�ப��

சி�கைடக� ெதாட�கி அைன��� கைடகள��� ம�பான�க��, சிகர�

�ைகய�ைல ேபா�ற �ைக�த� ெபா��க�� வ��பைன ெச�ய�ப�கி�றன.

இதைன� த��க க�ைமயான ச�டதி�ட�க� இய�ற�ப���ள ேபா��

அதைன� க���ப���வெத�ப� சவாலான ஒ�றாகேவ காண�ப�கி�ற�.

ெபா� இட�கள�� ம�பான� அ���வேதா, சிகர� �ைக�பேதா �டா�

எ�ப� பரவலாக கைட�ப���க�ப�� வ�தி�ைற.

ஆனா� அதைன �ற�கண��� ச�க அ�கைறய�� ெபா�ம�க� ���

இட�கள�� இ�தைகய தகாத நடவ��ைகள�� ஈ�ப�ேவாைர காணலா�.

இத�ெக�லா� �த�காரணமான ேபாைத�ெபா��கள�� கிைட�பனைவ

ம���ப��தினா� மா�திரேம ேபாைதய�ற ச�தாய�ைத உ�வா�க

��ய�.
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சாதாரண ம�கள�� வா��ைகய�� அதிக தா�க�ைத ஏ�ப���வ� சின�மா.

சில� சின�மா திைர�பட�கள�� வ�� ��ேபாைத� கா�சிகைள நாக�கமாக�

க�தி ேபாைத�� அ�ைமயாகி�றன�.

திைர�பட�கள�� அ�வாறான கா�சிகைள ைவ�கா� ச�க அ�கைறேயா�

நட�� ெகா�ள� அவசியமா��.
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ேபாைத�ெபா��கள�� அதிக வ�ய�ைன வ�தி�ப��, ச�டதி�ட�கைள

க�ைமயா��வ�� ேபாைத�ெபா��கைள ஒழி�பத�கான வழியா��

ேபாைத�ெபா�ள�லி��� ம�ெள�த�

ஒ�வ� ேபாைத�பழ�க�தி�� அ�ைமயாகிவ��டாராய�� அவ� நிைன�தா�

அ�பழ�க�திலி��� ம�ெள��� ஆேரா�கியமான வா��ைக வாழ ����.

ெப�ேறா�க� த�ப��ைளக� ேபாைத�பழ�க�தி�� அ�ைமயாகி வ��டா�க�

என அறி�� ெகா�டா� அவ�கைள ��ற� ெசா�வேதா, த���பேதா

�டா�.

அவ�கைள அரவைண�� ேபாைதபழ�கதா� ஏ�ப�� ப��வ�ைள�கைள

எ��� �றி அவ�கைள அ�பழ�க�திலி��� சிறி� சிறிதாக ெவள��ெகாணர

ேவ���.

ம�வா�� ைமய�க�டாக �ைறயான சிகி�ைச எ���� ெகா�வத�

�ல�� ேபாைதய�லி��� ம���வர ����.

���ைர

நா����� வ ������ ேக�வ�ைளவ���� ேபாைத�ெபா��கள��

பாவைனைய த��� நி���வேதா�, அவ�ைற ��தாக ஒழி�க ேவ���.
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தைடெச�ய�ப�ட ேபாைத�ெபா��கைள வ��ேபா���

சிைற�த�டைனகைள வழ��வேதா�, பதிென�� வயதி��

�ைறவாேனா��� ம�பான�, சிகர� ேபா�றனவ�ைற வ��பைன

ெச�ேவா��� த�க த�டைன வழ�க ேவ���.

இ�வா� அரேசா� ேச��� ம�களாகிய நா�� வ�ழி��ண�ேவா� ெசய�ப��

ேபாைதய�ற உலைக உ�வா��ேவாமாக.
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