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கோலி, பம்பரம், கிட்டிப்புள், காத்தாடி விடுதல், மறைந்து விளையாடுதல், என பல
விளையாட்டுகளை நாம் சிறு வயதில் விளையாடியிருப்போம். கல்லாங்காய், பாண்டி
விளையாட்டு, பல்லாங்குழி, தாயம், ஆடுபுலி ஆட்டம், சதுரங்கம் கூட
விளையாட்டுகள் கூட சிறு வயதினர் பலர் விளையாடும் விளையாட்டுகளே. பள்ளிகளில்
கிரிக்கெட், கால்பந்து, கபடி, கோகோ போன்ற விளையாட்டுகளும்
விளையாடியிருப்போம். இந்த விளையாட்டுகள் உடற்பயிற்சியாக அமைந்தது
மட்டுமல்லாது மனமகிழ்ச்சியும் அளிப்பவையாக அமைந்தவை. படிப்பை விட
விளையாட்டில் கவனம் அதிகமானால் பெற்றோர்களின் கண்டிப்பும் சில சமயம்
தண்டனையும் கிடைத்த அனுபவங்கள் நம்மில் பலருக்கு இருக்கலாம். ஆனால்
கல்வியும் விளையாட்டும் அவற்றுக்குரிய கவனம் செலுத்தப்பட்டு அவற்றில்
மின்னும் குழந்தைகளை பெற்றோர் கடிந்து கொள்வதில்லை.

ஆனால் அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் அதி நவீன முன்னேற்றங்களை நம் விட்டில்
பயன்படுத்தும் பொருட்களில் நம்மை உணரச் செய்துகொண்டிருக்கும் இந்த
நவநாகரீக காலத்தில் இந்த விளையாட்டுகளை விட பெற்றோர்களுக்கு வேறு ஒரு
விளையாட்டு வினையாக எழுந்து குழந்தைகளை ஆட்டிவைத்துள்ளது கண்டு
செய்வதறியாமல் திகைத்துள்ளனர்.

கணிணிமயமான இந்த காலக்கட்டத்தில் சிறுவர்களும், பள்ளி வயது பதின்
பருவத்தினரும் மனமகிழ்ச்சிக்கும், விளையாட்டுக்கும் தேர்ந்தெடுக்கம் களம்
இணையமாகிவிட்டது. ஆம் இணைய விளையாட்டுக்களே இன்றைக்கு சிறு வயதினரின்
விருப்ப விளையாட்டுகளாக மாறியுள்ளன. நாம் முன்னர் குறிப்பிட்ட விளையாட்டுகள்
கணிணினியிலேயே மென்பொருட்களின் சூட்சுமத்தால் விளையாடக் கிடைக்கும் போது,
எதற்கு வெளியே சென்று விளையாடவேண்டும். மட்டுமல்ல சில இணைய
விளையாட்டுகள் தொடர் விளையாட்டுகளாக, நீண்ட காலம் விளையாடும் வகையில்
அமைந்திருப்பதோடு, உலகின் பல பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒன்றாக ஒரே நேரத்தில்
தங்கள் முன் உள்ள கணிணியின் உதவியோடு விளையாட முடிகிறது. எனவே எதற்கு
தெருவில் சென்று மாஞ்சா போட்டு காற்றாடி விட வேண்டும்
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அல்லது கொலை கொலையா முந்திரிக்கா நரிய நரிய சுத்திவா, கொள்ளையடிச்சவ
எங்கிருக்கா கூட்டத்தில் இருக்கா கண்டுபிடி என்று "சின்னப்புள்ளத்தனமா
விளையாடவேணாம்ல". இந்த தொனியில்தான் இன்றைக்குள்ள பதின்பருவத்தினரின்
சிந்தனையும், கேள்விகளும் அமைகின்றன.

அவர்களைச் சொல்லிக் குற்றமில்லை, நாம் சிறு வயதினராய் இருந்தபோதும் கூட
பெரியோர்கள் ஏதாவது சொன்னால் நாம் நன்றாக தலையாட்டிவிட்டு, பெருசுக்கு வேற
வேலையில்லை என்றுதான் சொல்லியிருப்போம். ஆக, அவசரமாகிப்போன தற்போதைய
விளையாட்டில் எல்லாமே கணிணிமயமாகிய சூழலில் இளம் வயதினரின் மனம்
கணிணியிலேயே சிறைப்பட்டிருப்பதை நம்மால் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. சில
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வீடியோ கேம்ஸ் என்று உலவிய, தொலைக்காட்சியில்
இணைப்பு ஏற்படுத்தி விளையாடும் விளையாட்டுகளின் பரிணாம வளர்ச்சியாக இணைய
விளையாட்டுகள் அமைந்துள்ளன. ஆனால் இன்றைக்கு உலகில் பெரிதும் எழுந்துள்ள
கரிசனை, இந்த இணைய விளையாட்டுகள், ஏன் இணைய பயன்பாடுமே கூட மது,
போதைப்பொருள் போல மாறி மக்களை அதற்கு அடிமைப்படுத்திவிட்டதோ
என்பதுதான். ஒரு சாரார் போதை பழக்கம் போல் இதை பார்க்க தற்போதைக்கு
தயங்குகின்றனர் ஆனால் மறு சாரார் ஏற்கனவே இந்த இணைய போதை பழக்கத்தின்
விளைவுகளை, பாதிப்புகளை கண்டபின் அதற்கான சிகிச்சை நகர்வையும்
மேற்கொண்டுள்ளனர்.

கற்றாடின்னு சொன்னீங்க, பம்பரம் விட்டீங்க, கொலை கொலையா முந்திரிக்கான்னு
சொன்னீங்க இப்போ என்னடான்னா போதைப்பழக்கம்னு சொல்றீங்க,
திருச்சியிலிருந்து எழும் குரல் எமக்கு கேட்கிறது. புதுவைக்காரருக்கும்
நீலகிரியாருக்கும் இதே கேள்வி எழுந்திருக்கக் கூடும். சரி...

2006ம் ஆண்டின் இறுதியிலான ஒரு புள்ளி விபரத்தின்படி, சீனாவில் 137 மில்லியன்
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இணையப் பயன்பாட்டாளர்கள் இருப்பதாக அறியப்படுகிறது. அதாவது 13 கோடியே 70
லட்சம். இதில் 18 வயதுக்கு குறைவானவர்களின் எண்ணிக்கையில் 2.3 மில்லியன் பேர்
அதாவது 13 விழுக்காடினர் இணைய போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையானவர்களாக
மதிப்பிடப்படுகிறது. சீன தேசிய குழந்தைகள் மையம் நடத்திய ஒரு ஆய்வு இதை
கூறுகிறது. மேற்கத்திய நாடுகள் இந்த இணைய போதை பழக்கம் என்பதையோ அதற்கு
அடிமையாதல் என்பதையோ ஒரே அளவுகோளால் அணுகவில்லை. இப்படியான ஒரு
போதை பழக்கம் என்பது உள்ளதா அல்லது எதெல்லாம் இருந்தால் அது இணைய
போதை பழக்கம் என்று அழைக்கப்படலாம் என்பது பற்றிய ஒரு தெளிவு
மேற்கத்தியவர்கலிடையே தற்போதைக்கு திடமாக இல்லை. ஆனால் சீனாவில் இந்தக்
கதை வேறு விதம்.

ஸ்டான்போர்ட் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் 2006ம் ஆண்டிலான ஒரு ஆய்வு,
வயதுக்கு வந்தோரில் 8 பேரில் ஒருவர், இணைய வசதிகள் இல்லாமல் சில நாட்கள்
இருப்பதை மிகக்கடினமான ஒன்றாக கருதுவதாக கண்டறிந்துள்ளது. அதிகப்பாடியான
இணையப்பயன்பாடு இணைய போதை என்று பொருள்படுமா என்பதை இந்த ஆய்வு
குறிப்பிடவில்லை.

மறுபுறம் சீனாவில் மதுபோதை, சூதாட்டம், போதைப்பொருள் அடிமைத்தனம்
இவற்றோடு இணைய போதையையும் ஒரே தராசில் பார்க்க சீன மருத்துவ
வட்டாரத்தினர் சிறிதும் தயங்கவில்லை. போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையாவோர் அந்த
போதையை பெறுவதற்காக எதையும் செய்ய தயங்குவதில்லை. இணைய போதைக்கு
அடிமைப்பட்ட சிறார்களும் அப்படித்தான். சிலர் பள்ளிகளை இடைநிறுத்துகின்றனர்,
சிலர் பணத்துக்காக மக்களை தாக்குகின்றனர், சிலர் வீட்டில் பொருட்களை திருடி
இந்த இணைய விளையாட்டுக்களை தொடர்ந்து விளையாடுகின்றனர். இந்த இணைய
போதைக்கும் மற்ற போதை பழக்கத்துக்கு அடிமைப்படுதலுக்கும் வேறுபாடுகள்
பெரிதாக ஒன்றுமில்லை என்று விளக்குகிறார் தாவ் ரென் என்பவர். யாரிந்த தாவ் ரென்
என்பதை சொன்னால் அவர் சொல்வதும், இதோ இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் சொல்வதும்
உங்களுக்கு நன்றாகவே புரியும்.
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பெய்சிங் மாநகரின் தாசிங் என்ற வட்டத்தில் உள்ள மையத்தின் இயக்குனர்தான் அந்த
தாவ் ரென். ராணுவ பயிற்சி முகாமை ஒத்த பரிவும், பண்பான ஒழுக்கமான
நடவடிக்கையையும் வலியுறுத்து விதமாக அமையும் இந்த அமையும் இந்த ராணுவ
பாணி பயிற்சி முகாம், சீனாவின் இணைய போதை பழக்கத்தை எதிர்த்த போர்க்களமாக
அமைந்துள்ளது என்றே சொல்லவேண்டும். இந்த பயிற்சி முகாம் அமைந்துள்ள
மையத்தின் பெயர் இணைய போதை பழக்க சிகிச்சை மையம். ராணுவ ரீதியிலான உடற்
பயிற்சி உள்ளிட்ட தீவிரமான பயிற்சிகளும், சிகிச்சையளிப்புமாக இணைந்து
அமைந்துள்ளது இந்த மையத்தின் பயிற்சி முகாம். இணைய விளையாட்டு, இணையத்தில்
பாலியல் ரீதியிலான வலைமனைகளில் மூழ்கிக்கிடந்தோர், சாட் எனப்படும் இணைய
அரட்டையை நாளந்த நடவடிக்கையாக்கி அதை இழக்க மனமில்லாதோர் என
இணையத்தின் பலவகை அம்சங்கள் பழகி அதை கைவிட முடியாமல் தங்கள் இயல்பு
வாழ்கை மாறி துன்பப்படுவோர் அல்லது மற்றவருக்கு தீங்கிழைப்பவராக மாறியோர்
இந்த பயிற்சி முகாமின் பரிவும், கண்டிப்பும் கலந்த பயிற்சியின் மூலம்
சிகிச்சையளிக்கப்படுகின்றனர். அரசின் நிதியுதவியுடன், பெய்சிங் ராணுவ
மருத்துவமனையைச் சேர்ந்த ராணுவ அதிகாரி ஒருவரால் வழைநடத்தப்படும் இந்த
மையத்தின் பயிற்சி முகாமின் சிறப்பான சிகிச்சையளிப்பால் பல இளம் வயதினர் தங்கள்
இணைய போதை அடிமைத்தனம் நீங்கியுள்ளனர். இந்த மையத்தின் சிகிச்சையளிப்பு
வெற்றி 2004ம் ஆண்டில் துவங்ப்பட்டதிலிருந்து 70 விழுக்காடாக அமிந்துள்ளது
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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