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தனியாக நாம் 
சிலவற்மறைச் செயயலாம்.
ஆனால், இமைந்து நாம்
ஏராளைானவற்மறைச் 
செயய முடியும்.

-சஹலன் சகல்லர்-சஹலன் சகல்லர்

கல்லூரிக் 
கனவுகளை 
நனவாக்கும்

சமுதாயச் சிற்பிகள்

முகவரி பவுண்டேஷன்
www.mugavarifoundation.org

சிறுதுளிகள் பவுண்டேசன் 
www.siruthuligalfoundation.org

டீம் எவரெஸ்ட்
www.teameverest.ngo

்�ோப் 3 பவுண்டேசன்
www.hope3.org

சீட்ஸ் பவுண்டேசன்
www.seeeds.org

இமைகள் எஜூ்கஷனல் & 
 ்சரிட்டேபிள் டிெஸ்ட்
www.imaigal.org



ஆளு்மச் சிறபி - மாதை இதைழின் ஆசிரியர்
டாகடர் மெ.ஞானசேகர் அவர்கள் 

எழுதியுள்ள நூல்கள
லவ்லை ் திப்்ம் வவளியீடு்ள்

ந்காரல் ் திப்்ம் வவளியீடு்ள்

1. வகாழ்கல் வகாழவதறந்

2. ைம்்வங்ளும் ைகாதலை்ளும்

3. சி்ரங்ள் சிநதலை்ள்

4. வவறறிதரும் ஆளுலைப ்ண்பு்ள்

5. ைகாதலைச் சி்ரங்ள் 

6. ைகாதி்க்த்தூண்டும் வகாழவியல் 
சிநதலை்ள்

7. சிை்டி்க்ச் வைய்யும் 
சிநதலைத் தூைல்்ள்

8. ைனிதர்ளும் ைகாதிரி்ளும்

9. ஆளுலைச் சிறபி்ள்

10. அரத்தமுள்ள அனு்வங்ள்
11. ஆளுலைச் சிநதலை்ள்
12. வவறறிப ்காலத்ள்
13. சி்ரம் வதகாட்டவர்ள் 
14. துளித்துளியகாய் ைகாறு்டும் ைனிதர்ள்
15. சு்ைகாை சுவடு்ள்
16. நி்ழவு்ளும் நிஜங்ளும்
17. சிநதி்க்ைகாம் வையல்்்டைகாம்
18. அறிவியல் உைகின் அறபுத ைனிதர்ள்
19. ைகான்நைகார ைகாதலை்ள்
20. ைகாதலையகாளர்ள் வகாழவும், வகா்ககும்

1. வகாழவதறகு வகாைநை எல்லை
2. வகாழ்கல்நயகாடு ல்குலு்ககுநவகாம்
3. ்டி்க்ப ்டி்க் ்கா்டம் இனி்ககும்
4. சிநதலை வையல் வவறறி
5. வகாழ்கல்லய்க ்காதலிபந்காம்
6. வகாழ்கல் வஜயிப்தறந்
7. ைகாறு்டும் ைனிதர்ள் 

ை்த்தகாை ைகாதலை்ள் 

8. ேம்புங்ள் வவல்லுங்ள்

9. எண்ணங்ள் வவறறி்ள்

10. வகாய்பபு! உலழபபு!! வவறறி!!!

11. விழிபந்காம்! முயல்நவகாம்!! 
வஜயிபந்காம்!!!

12. வவறறி்ககு வழி்காடடும் 
வவன்நைகார அனு்வங்ள்

13. வகாழ்கல் ஒரு ்ரிசு

புததைகஙகள் னவண்டுனவார் ததைாடர்பு தகாள்்ள...

AALUMAISIRPI
No.168/1, Adam Sahib Street, Royapuram, Chennai-600013

044-25976458, 9444203115 / www.aalumaisirpi.com
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SATYAN LAYOUT 

044-42663451  
www.satyanlayout.com

சிற்பி-13 சிைல-10 ஆகஸ்ட் 2021
வெளியிடுபெர் மற்றும் ஆசிரியர்
டேோகடேர்.ரை.ஞோன்சகர்

பைைபபபாளர்கள்
டேோகடேோ்.மி.்�ோயல்
திரு.சோம் ் டேனியல்

முைைெர். திருககுறள் தோ்ைோதென்
பபரபாசிரியர்கள் திரு.பிலிப் மற்றும்
திருைதி.இம்ைோகு்ேட் பிலிப்
டேோகடேர். ஜோண பி.�ோயகம்

திரு.முகில்
ெோணுவ விஞஞோனி டேோகடேர்.வி.டில்லிபோபு

திரு.ப.திருைமே
திரு.சிதம்பெம் இெவிசசந்திென்

டேோகடேர். ஆதமேயூர் சூரியகுைோர்
டேோகடேர்.சி.எஸ்.ெோஜூ
கவிஞர். ஏகமேவன்

முமனவர்.மவ.சஙகெலிஙகம்
திரு.சின்னைனூர் ் சோமு
ஆதவன்.மவ.கோளிமுத்து
ைதுமெ ஆர்.க்ேசன்

கவிஞர்.்ைகேோ
திருைதி.வோ.சோவித்திரி

சமூகப் பறறோளன் ஞோனசித்தன்
Mrs. Devi Venugopal 

Mr. Ganesh Swaminathan
Dr.Sundar Ram

Mr.J.Dinesh Babu
அலுெலக உதவி

G.குகன், K.ஆகோஷ், D.்ைோகன்
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்பெோறறமே 
ரவளிப்படுத்திய 
ரபணைணி!

ரைோழிகளின் 
கோவேர்! 

க்ேஷ் ்தவி

எணணிய 
ணணியோஙகு.

தூங்கு முகததவரின் 
இயல்புகள் 30

சதன்னாட்டு ஜான்சி ராணி!

அஞசமே 
அம்ைோள்

சுதந்திெப் ்போெோட்டே தியோகி
எதிர்நீசசல் 

தரும் ரவறறி!

Watch and improve 
your worthiness
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6முதல் ைனித ர் கள் !  முன்்னறற ப்  ப ோமதகள் !
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“இ ந்த உலகின் மிகச் சிறந்த அழகான 
ப�ாருடகளை நம்ால் காணவ�ா, 

ப்தாடடுப் �ார்ககவ�ா முடியாது. ஆனால், 
அ�றளற ந்து இ்தயத்தால் உணர முடியும” 
என்று கூறிய�ர பெலன் பகல்லர. இரு�்தாம 
நூறறாண்டில் ஆதி்ககம பெலுததிய ந�ரகளில் 
ஒரு�ராக்க கரு்தப்�டும பெலன் பகல்லர, ் ாறறுத 
திறனாளிகளு்ககு ்டடு்ல்லா்ல், நமபி்களக 

இழநது �ாடும �லரு்ககும முன்்ாதிரியாகத 
திகழ்கின்றார.

அப்ரி்ககாவிலுளை அல�ா்ாப் �குதியின் 
டஸ்குமபியாவில் ஆர்தர பென்லி பகல்லர 
்றறும காதரீன் எ�பரட ்தம�தியரின் ்கைாக 
27, சூன் 1880-இல் பிறந்தார பெலன் பகல்லர. 
்தநள்தயார ஒரு �ததிரிளக ஆசிரியர ்றறும 
ஓய்வுப�றற இராணு� அதிகாரி. பெலனு்ககு 
19 - ்ா்தஙகள நிகழ்ந்த வ�ாது ஏற�டட ஒரு 
காய்ச்ெல் காரண்ாக கண்�ாரள�யும, வகடகும 
திறனும �றிவ�ாயிறறு. அந்த்க காலததில் அ�ரு்ககு 
ஏற�டட வநாய் 97% இறப்பு்கவக விததிடும 
என்ற நிளலயில் பெலன் பகல்லர இந்த்க 
குளற�ாடுகவைாடு காப்�ாறறப்�டடது அபூர�்ான 
ஒன்றாகும. வ�்தளனப்�டட ப�றவறாரகள, ்தம 
பிளளைளய �ைரதப்தடு்கக, உரு�ா்கக மிகவும 
கடினப்�டடுளைாரகள.

�ைரும �ரு�ததில், நளட�யிலும �ரு�ததில் 
இ்ககுழநள்த்ககு ஏற�டட �ாதிப்புகளை்க கடநது 
�ைர�து என்�து ெ�ாலாக அள்ந்தது. 
்ருதது�ம, சிறப்பு்க கல்வி என்று எப்�டியா�து 
்தம ்களை �ைரததுவிட வ�ண்டும என்�தில் 

ெளை்ககா்ல் முயன்றுளைாரகள பெலனின் 
ப�றவறாரகள. இைம �யதில் ஏற�டட �ாதிப்�ால், 
இயலாள்யால் இ்ககுழநள்த்ககு எதிலும 
விருப்�மின்ள்யும, ப�றுப்பும உரு�ானது. 
எள்தயும புரிநது பகாளைவும, அறிநது பகாளைவும 
இ்ககுழநள்த கஷடப்�டடது. இ்தளன்க கண்டு 
பநஞெம �்தறிய ப�றவறார ஏ்தா�து பெய்து ்தம 
குழநள்தளய்க காப்�ாறறி, அ�ளு்ககு நல்லள்தச் 
பெய்ய ஆளெப்�டடாரகள.

பெலனின் ்தாய் புகழ்ப�றற எழுத்தாைர ொரலஸ் 
டி்கபகன்ஸ் எழுதிய ஒரு கடடுளரளயப் �டித்தார. 
அப்ரி்ககாவில் உளை �ாரள�யறவறாரு்ககான 
ப�ரகின்ஸ் �ளளி மூலம சிறப்�ாக அடிப்�ளட்க 
கல்வி கறற லாரா பிரிட்ஜவ்ன் என்ற அப்ரி்ககப் 
ப�ண்்ணி �றறி எழுதியிருந்தார. பெலன் 
பகல்லரு்ககு ஐம�து ஆண்டுகளு்ககு முன்வ� 
பிறந்த இ�ர ்தான் அப்ரி்ககாவில் கல்வி கறற 
மு்தல் �ாரள�யறற ப�ண்்ணி என்ற பெய்தி 
பகல்லரின் ்தாய்்ககு ஊ்ககமூடடியது.

எனவ�, ்தன் ் களை எப்�டி �ழிநடத்தலாம? 
என்று  அறிய �ால்டிவ்ார நகரில் ்ருதது�ர 
ஜீலியன் ஷிவ�ால்ம என்��ளரச் ெநதித்தார. 

்பெோறறமே 
ரவளிப்படுத்திய 
ரபணைணி!



ஆளுமைச் சிற்பி ׀ ஆகஸ்ட் 2021  ׀ 5

 

  æ˜ M©L¢ rªjh %. 300/-
 2 - M©LfŸ %. 550/-
	 3 - M©LfŸ %. 800/-
	 5 - M©LfŸ %. 1250/-
 btËehLfŸ (Xuh©L) %.3000/- 
	 MíŸ rªjh (15 M©LfŸ) %.3500/-

	 புரவலர் நன்கொடை %.10,000/-

rªjhit neÇnyh M.O. (or) D.D. ahfnth  
(or) Indian Bank A/c-மூலமொகவவொ  

brY¤jyh«. D.D.ia ‘AALUMAI SIRPI’, CHENNAI 
v‹w bgaU¡F vL¤J mD¥gî«.

ê‰î£ Mðó‹

AALUMAI SIRPI 
No. 168/1, Adam Sahib street, Royapuram, 
Chennai - 13. Ph : 25976458 / 9444203115

KftÇ:

ÝÀ¬ñ„ CŸH 

ÝÀ¬ñ„ CŸH A/C Mðó‹
A/C NAME: AALUMAI SIRPI  

A/C NO. 792705043  
INDIAN BANK 

IFS CODE : IDIB000R022 BRANCH CODE - 94.
ROYAPURAM BRANCH, CHENNAI - 600 013.

‘ஆளுமைச சிறபி’ இதமை  
www.aalumaisirpi.com என்ற 

இமேயத்தில் E-Book மூேம் வோசிககேோம், 
சந்தோ ரசலுத்தி E-Book வோசகர் ஆகேோம்.
E-Book - ஒரு வருடேச சந்தோ ரூ.200/-

உஙகள் சந்தோமவ 
BHIM UPI ID : aalumaisirpi@okicici 

மூேமும் ரசலுத்தேோம்.

இ�ர கிரொம ப�ல்ளலச் ெநதி்ககு்ாறு கூற, 
கிரொம ப�ல் ப்தறகு �ால்டனில் அள்நதிருந்த 
�ாரள�யறவறாரு்ககான ப�ரகின்ஸ் �ளளி்ககு 
அனுப்பினார. அந்தப் �ளளியின் நிர�ாகி 
கிரொம ப�ல்லின் உறவினர ஆ�ார. அ�ர 
பெலன் பகல்லரின் நிளலளயப் புரிநது 
பகாண்டவ்தாடு, �ாரள�்க குளற�ாடுளை அவ்த 
ெ்யம பெலனு்ககுப் �ாடம எடு்ககத ்தகுதியுளை 
ஆனி ெல்லி�ன் என்��ளர உடன் அனுப்பி 
ள�த்தார.

சல்லிவன் வருமக
்தன் ஆன்்ாவின் பிறந்த நாள என்று 

்ாரச்-5, 1887-ஆம வ்ததிளய பெலன் பகல்லர 
குறிப்பிடுகின்றார. காரணம, அந்தத வ்ததியில் 
்தான் அ�ரது ஆசிரியரும, வ்தாழள்யும ஆன 
ஆனி ெல்லி�ன் அ�ளர மு்தலில் ெநதித்தார. 
அன்று மு்தல் ஐம�து ஆண்டுகள ஆனி ெல்லி�ன் 
பெலவனாடு �யணித்தார. அ�ரது கல்வி, சுக, 
து்ககஙகள, பொறப�ாழிவுப் �யணஙகள என்று 
எல்லா�றறிலும உடனிருநது உ்தவினார.

ஆம! ஆனி ெல்லி�ன் �ரவு பெலன் 
பகல்லரு்ககுப் புதிய �ாழ்ள�த ்தந்தது. நல்ல 
ஆசிரியரகள அள்ந்தால் குழநள்தகளின் 
�ாழ்வில் புதுப் பிறப்ள�யும காணச் பெய்யலாம 
என்�்தறகு இந்த ஆசிரியர - ் ாண�ர உறவு ஒரு 
அறபு்த்ான எடுதது்ககாடடாகும.

ஆனி சல்லிவன் பு ரி ந்துக� ொள்ள , 
�ற்றுகக�ொள்ளக �டினப்பட்ட கெலனன 
முதலில் நன்கு புரிந்துக�ொண்டொர். முனையொன 
்படிபன்ப வழங்கும் முன்பு தனது விரல்�்ளொல் 
கெலனின் உள்ளங்ன�யில் எழுதி எழுத்து�ள 
மற்றும் வொர்த்னத�ன்ளப ்பயிற்றுவித்தொர். 
க்பொருட�ன்ளத் கதொடடுப ்பொர்க�ச் கசய்து 
அவற்றின் க்பயனரப புரிந்துக�ொள்ளச் கசய்தொர். 
ஒரு நொள கெலனின் ன�யில் ஒரு குவன்ளனயக 
க�ொடுத்து அது ‘குவன்ள’ என்று உணரச் கசொன்ன 
ப்பொது கெலன் எரிச்சலன்டந்து குவன்ளனயக 
கீபழ வீசி உன்டத்தொள. அதொவது, அந்த ஏழு 
வயது வனர கெலனின் மனதில், உலகிலுள்ள 
ஒவகவொரு க்பொருளுககும் மொறு்பட்ட க்பயர்�ள 
உணடு என்று உணரும் ்பககுவம் வரவில்னல 
என்்பனதச் சல்லிவன் �ணடுக�ொண்டொர்.

ப�ாறுள்வயாடும, அவ்தெ்யம சில 
ெ்யஙகளில் கண்டிப்வ�ாடும கூட ெல்லி�ன் 
்தன் கறபித்தளலத ப்தாடரநதுளைார. பெலனின் 
ளகயில் ்தண்ணீளர ஊறறி அது ‘நீர’ என்�ள்த 
எடுததுளரத்தார . இப்�டி ப�ாருடகளின் 
்தன்ள்களைத ப்தாடு்தல், நுகர்தல் ்றறும 
உணர்தல் மூலம உணரததி அ�ரு்ககு்க கறபித்தளல 

�ழஙகினார. அ்தன் பிறகு வ�சு�்தறகான 
�யிறசிளயயும, வகட�்தறகான �யிறசிளயயும 
�ழஙகினார.

1888-ஆம ஆண்டு �ாரள�யறவறாரு்ககான 
ப�ரகின்ஸ் சிறப்புப் �ளளியில் வெரநது பெலன் 
பகல்லர ்தனது முளறயான கல்விளயத 
ப்தாடஙகினார. 1894-இல் காது வகைாவ்தாரு்ககான 
சிறப்புப் �ளளி்ககுச் பென்றார. அஙகு ொரா புல்லர 
அ�ரகளின் துளணவயாடு வகடகும திறனில், 
க�னி்ககும திறனில் வ்தரச்சி ப�றறார. 1900-ஆம 
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	 நாம்	ஒன்றாடு	அதிகமாக	ஒனறிவிட்ால்	நாம்	
விரும்பும்	எதையும்	அதிகமாகச்	செய்ய	முடியும்.

	 ்நரமதற்யாக	இருப்பது	என்பது	ொைதைத்யப	
ச்பறுவைறகாை	நம்பிகதக்யாகும்.	நம்பிகதகயும்,	
உறுதியும்	இல்்ாமல்	எதையும்	நம்மால்	அத்்ய	
முடி்யாது.

	 உஙகள்	முகததைச்	சூரி்ய	ஒளித்ய	்நாககித	
திருபபுவீரக்ே்யாைால்,	உஙகோல்	நிழத்க	
காணமுடி்யாது.

	 ைனி்யாக	நாம்	சி்வறதறச்	செய்ய்ாம்;	ஆைால்,	
இதணந்து	ஏராேமாைவறதறச்	செய்ய்ாம்.

	 ொைாரணமாக,	அதமதி்யாக	இருப்பைால்	நம்தம	
உருவாககி்	 முடி்யாது.	 ்ொைதை	 மறறும்	
துன்பம்	மூ்ம்	நமது	ஆனமா	்ப்ப்படுகினறது.	
இ்டசி்யஙகள்	ஊககமத்கினறது.	
சவறறிகள்	ொததி்யமாகினறது.

	 ஒளியில்	ைனி்யாக	ந்ப்பதைவி்	
இருளில்	ஒரு	நண்பரு்ன	ந்ப்பது	
நல்்து.

	 ஒரு	முதற	அனு்பவிதைதை	நாம்	
ஒரு்்பாதும்	 இழகக	 முடி்யாது.	
க ா ரணம் , 	 ந ாம் 	 ஆழம ாக	
்நசிககும்	அதைததும்	நமது	ஒரு	
்பகுதி்யாக்வ	மாறிவிடுகினறது.

	 நம்பிகதக	என்பது	ஒரு	சிதைந்ை	
உ்கததிலிருந்து	 கிேம்பும்	
ஒளிககீறறாக	உள்ேது.

	 இவ்வு்கம்	 துன்பஙகோல்	
நிதறந்திருந்ைாலும்,	 அதை	
சவல்வைறகாை	 ஏராேமாை	
வாயபபுகோலும்	நிதறந்துள்ேது.

	 ஒரு்்பாதும்	 உஙகள்	 ைத்த்யக	 குனிந்து	
்நாககாதீரகள்.	எப்்பாதும்	உஙகள்	ைத்த்ய	
நிமிரததி	 உஙகேது	 கணகோல்	 உ்தக	
்நராகக	காணுஙகள்.

	 கண்பாரதவ	இல்்ாைதைவி்க	சகாடுதம்யாைது,	
்பாரதவயுள்ே	மனிைரகளுககுச்	ெரி்யாை	உ்கப	
்பாரதவ	இல்்ாை்ை.

	 இவ்வு்கில்	 எப்்பாதும்	 மகிழ்ச்சி	 மடடு்ம	
இருககுமாைால்,	நாம்	ஒரு்்பாதும்	துணிச்ெத்யும்,	
ச்பாறுதமத்யயும்	ச்பறறிருகக	மாட்்ாம்.

	 ெகிபபுத	 ைனதம்்ய	 கல்வியின	 உ்யரந்ை	
ச்பாககிஷமாகும்.

	 வாழ்கதக	என்பது	மிகப	ச்பரி்ய	ஒரு	ெவால்	
அல்்து	ஒனறுமில்்ாைது.

	 நான	மிகவும்	உ்யரந்ை	மறறும்	முைல்	ைரமாை	
செ்யல்்பாடுகதேச்	செய்ய	ஆதெப்படுகின்றன.	
ஆைால்,	 எைது	 முைல்	 க்தம	 சிறி்ய	
செ்யல்கதேச்	 சிறப்பாக	 முடிப்ப்ை	 ஆகும்.	
காரணம்,	அதவகளும்	உ்யரந்ை	மறறும்	முைல்	
ைரமாைதவக்ே.

	 மகிழ்ச்சித்ய	 உற்பததி	 செய்யாமல்	 அதை	
அனு்பவிகக	்யாருககும்	உரிதம	இல்த்.

	 இவ்வு்கின	ச்பரும்்பா்ாை	மககள்,	 ஒருவர	
மறறவரகளுத்்ய	ந்னில்	அககதறயுள்ேவரகள்	

எனறு	உணராைவதர	ெமூக	நீதி	
என்பது	ஒரு்்பாதும்	ச்பறப்ப்	
முடி்யாது.
	 அனபு,	 ஒளி	 மறறும்	
சைாத்்நாககுப	 ்பாரதவ்்ய	
அறிவாகும்.
	 எந்ை	எதிரமதறச்	சிந்ைதை	
சகாண்வரும்	நடெததிரஙகளின	
சூடசுமம்	 ்பறறிக	 கூறவில்த்;	
கண்றி்யாை	 நாடுகளுககுப	
்ப்யணிககவில்த்;	மனிைரகளின	
வ ே ம ா ை 	 வ ா ழ் வு க க ா ை	
கைவுகதேத	திறந்ைதில்த்.
	 சு்ய	்பரிைா்பம்	நமது	மிக	
்மாெமாை	எதிரி்யாகும்.	அதைக	

சகாணடிருந்ைால்	இந்ை	உ்கில்	உருப்படி்யாை	
எதையும்	செய்ய	முடி்யாது.

	 உணதம்யாை	மகிழ்ச்சித்ய	அத்வது	்பறறிப	்ப்	
மனிைரகள்	ைவறாை	எணணம்	சகாணடுள்ோரகள்.	
இது	 சு்ய	 திருபதி	 மூ்ம்	 அத்வைல்்.	
மாறாக,	ைகுதி்யாை	் நாககததுககாை	நம்்பகத	
ைனதமயின	மூ்்ம	அதை	அத்்யமுடியும்.

	 உ்கம்	 என்பது	 ்பணககாரரகளின	 ்பகடடு	
வாழ்வால்	மடடுமல்்,	ஒவ்சவாரு	் நரதம்யாை	
சை ாழி்ாளியின	 சிறி்ய	 மு்யறசியிலும்	
நகரதைப்படுகினறது	மறறும்	காககப்படுகினறது.

ர�ேன் ரகல்ேரின் 
ரபோன்ரைோழிகள்
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ஆண்டில் ொரவ�ரடு �ல்களல்ககழகததின் 
ராட்களிப் கல்லூரியில் ்தன் களலப் �டிப்ள�த 
ப்தாடஙகினார. 1904-ஆம ஆண்டு, ்தனது 24-
ஆம �யதில் கல்லூரிப் �டடம ப�றற�ரானார. 
இவ�ாறு உலகின் மு்தல் �ாரள�யறற ்றறும 
காதுவகைா்த �டட்தாரியாக உலகம முழு�தும 
அறியப்�டடார.

எழுது�்தறகும, �ாசிப்�்தறகும பிபரய்லி 
முளறளயயும, வகட�்தறகு ்தன்னிடம வ�சு��ரகளின் 
ப்தாண்ளட ் றறும உ்தடுகளில் விரல்களை ள�தது 
உணர�்தன் மூலம �யிறசி எடுதது்க பகாண்டார 
பெலன் பகல்லர. கல்லூரிப் �டிப்பின் மூலம 
்தன் கல்வித ்தகுதிளயயும, சிந்தளன �ைதள்தயும 
அதிகப்�டுததி்க பகாண்டார.

சமுதோயப் பணியில்
பெலன் பகல்லர உலகைவில் புகழ்ப�றற 

வ�ச்ொைராகவும, எழுத்தாைராகவும �ரி்ளித்தார. 
அப்ரி்கக ஜனாதி�திகள �லரும அ�ரு்ககு 
ஆ்தரவு ்தந்தனர. உலகின் �ல நாடுகளு்ககும 
ஆனி ெல்லி�னுடன் �யணித்தார. ஆனி 
ெல்லி�ன் இறப்பு்ககுப் பின்பு �ாலி ்தாமென் என்ற 
ப�ண்்ணி இறுதி �ளர உடனிருந்தார. ஜப்�ான் 
நாடு �லமுளற அ�ளர �ரவ�றறு உ�ெரித்தது. 
பெலன் பகல்லர ப�ாதுவுளடள்்க கடசியுடன் 
்தன்ளன இளணதது்க பகாண்டார. ப்தாழிலாைரகள 
நலம வ�ணும இய்ககஙகளுடன் அதிகத 
ப்தாடரபும பகாண்டிருந்தார. ப்தாழிலாைரகளை 
�ள்த்ககும �ண்ககாரரகளைச் ொடினார. இ�ரது 
�ல கடடுளரகள புரடசிகர்ாக அள்ந்த்தால் 
ரா்கப�ல்லர வ�ான்ற �ண்ககாரரகைால் 
புற்ககணி்ககப்�டடார. ஆயினும இறுதி �ளர 
்தனது கருததுகள ்றறும பெயல்�ாடுகளில் 
நிளலதது நின்றார.

அரசியல் ரீதியிலான இ�ரது கருததுகள 
்றறும எழுததுகள �ல �ததிரிளககளில் 
வி்ரசி்ககப்�டட ாலும உலகப்ஙகும 
்தன்னமபி்களகயூடடும ஒரு சிறந்த ப�ண்்ணியாக 
அறியப்�டடார.

இ� ரது  நூல்கள  எழுத்த ா ற றளல 
ப�ளிப்�டுததியவ்தாடு நல்ல சிந்தளனகளையும, 
தூண்டு்தல்களையும பகாடுத்தது.

22 �யதில் அ�ர எழுதிய “The Story of my 
Life” - “எனது �ாழ்்களக்க கள்த” என்ற நூல் 
மிகப் புகழ் ப�றறது.

1988-ஆம ஆண்டு “நான் �ாழும உலகம” 
என்ற ப�ாருள�டும “The World I Live” என்ற 
நூளல எழுதினார.

ஆன்மிகததில் ஈடு�ாடு பகாண்ட பெலன் 
பகல்லர “எனது ்்தம” என்ற ப�ாருள�டும 
“My Religion” என்ற நூலும, இ்தன் திருததிய 

்றறும வ்ம�டுத்தப்�டட �திப்�ான “Light in 
My Darkness” அ்தா�து “என் இருளில் காணும 
ஒளி” என்ற நூலும புகழ்ப�றற்தாக விைஙகியது.

இப்�டி �னிபரண்டு நூல்களை பெலன் 
பகல்லர எழுதினார. 500-்ககும வ்ற�டட 
கடடுளரகளைப் �ல்வ�று நாளி்தழ்கள ்றறும 
�ார இ்தழ்களிலும எழுதியுளைார.

தன்னுன்டய நு�ரும் தன்னமயொலும், �ொலடி 
ஓனசனயக ப�டகும் திைனொலும், சபதங்�ன்ளக 
கூர்ந்து �வனிப்பதொலும், என்ன க்பொருள? 
எங்ப� இருககிபைொம்? யொர் வருகின்ைொர்�ள? 
என்்பனத கெலன் க�ல்லர் எளிதில் 
�ணடுபிடித்துவிடுவொரொம். இவரது இவவ்ளவு 
நுணணறினவக �ண்ட ்பல மக�ள உணனமயில் 
இவர் ்பொர்னவயற்ைவர்தொனொ? �ொது ப�ட�ொதவர் 
தொனொ? என்றுகூ்ட சந்பத�ப்பட்டதுணடு. ்பல 
சமயங்�ளில் இவரது அ்பொர நினனவொற்ைலும், 
மனிதர்�ன்ள நினனவில் னவத்துக க�ொளவதில் 
�ொடடிய கதளிவும், குரனல னவத்து எளிதில் 
�ண்டறியும் திைனும் அதிசயிக� னவத்ததொ�க 
கூைப்படுகின்ைது.

ப�ாது இடஙகளில் �யணி்ககும வ�ாது 
�ல ெ்யம எஙவக இரு்ககிவறாம? அஙகுளை 
இயறளகச் சூழ்நிளலகள என்ன? என்�ள்தப் 
�றறிபயல்லாம மிக நுணு்கக்ாக்க கூறி, இ�ர 
ஆச்ெரியப்�டுதது�ாராம. பெலன் பகல்லவராடு 
�ழகிய�ரகள ்றறும �யணித்த �ாரள�யுளை 
�லரும ்தாஙகள �ார்ககா்தள்தயும கூட பெலன் 
க�னிதது்க கூறியுளைள்தப் �ல்வ�று ெம��ஙகளில் 
காணமுடிகின்றது.

இ்தறகு மு்ககிய்க காரணம, ்தன்ககுப் 
�ாரள�யில்ளல என்�்தாலும, வகடகும 
திறன் இல்ளல என்�்தாலும, ்தனது உணரும 
திறளன, நுகரும திறளன, ப்தாடு திறளனப் 
�ல ்டஙகு கூரள்யா்ககி �ாழ்ந்தார பெலன் 
பகல்லர என்கிறது அ�ரது �ரலாறு. இது�ளர 
�யணிததுளை ் ாறறுத திறனாளிகளில் இன்று�ளர 
சிறப்�ான ொ்தளனயாைராகவ� பெலன் பகல்லர 
�ார்ககப்�டுகின்றார.

்சமவயும் �ல்ரேணேமும்
�ாரள�யறவறாரு்ககான அப்ரி்கக நிறு�னம 

(American Foundation of the Blind) என்ற 
நிறு�னதள்தத ப்தாடஙகிப் �ல ஆண்டுகள 
சிறப்�ாக நடததினார பெலன் பகல்லர. உலகம 
எஙகும �யணிதது இந்த நிறு�னதது்ககாகவும, 
இதுவ�ான்ற �ல நிறு�னஙகளு்ககாகவும 
ப�ாருைா்தார உ்தவிகளைப் ப�றறு �ந்தார.

இ�ரது உலகைாவிய �யணத்தால் ்ாறறுத 
திறனாளிகள உதவ�கம ப�றறனர. ்தஙகைாலும 
ொதி்கக முடியும என்ற எண்ணஙகளில் 
�லுப்ப�றறனர .  பெலன் பகல்லரின் 
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பொறப�ாழிவுகள ்றறும அ�ரது நிறு�னம 
மூலம �ழஙகப்�டட உ்தவிகள ்ாறறுத 
திறனாளிகளின் �ாழ்வு்ககு உதவ�கம அளித்தது.

1911-ஆம ஆண்டு பெலன் பகல்லர அப்ரி்கக 
வ்தெம �றறி எழுதிய �ாரதள்தகள இஙகு நிளனவு 
கூறப்�ட வ�ண்டியள�யாகும.

“அளனதது ்்ககளின் �ாழ்�ா்தார்க 
கடடள்ப்ள�யும சிலர பகாண்டிருப்�்தால் இந்த நாடு 
�ண்ககாரரகளு்ககாகவும, நிறு�னஙகளு்ககாகவும, 
�ஙகியாைரகளு்ககாகவும, உளழ்ககும ் ்ககளின் 
உரிள்களைச் சுரண்டு��ரகளு்ககாகவும 
நிர�கி்ககப்�டுகின்றது. ஆனால், ்னி்த 
குலததில் ப�ரும�ாலான ்்ககள உளழ்ககும 
்்ககைா�ாரகள. இ�ரகைது �ாழ்�ா்தாரமும, 
உரிள்களும, கடடுப்�ாடுகளும இ�ரகளு்ககுப் 
�யனில்லா்தள�கைாக இரு்ககுமவ�ாது, ஆண்களின் 
உரிள்வயா, ப�ண்களின் உரிள்வயா நமமிடம 
இரு்கக முடியாது. ் னி்த குலததின் ப�ரும�ாலான 
்்ககள ப்தாழில்முளற ஒடு்ககுமுளறயால் 
�ாதி்ககப்�டு்ாறு சிறிய அைவிலான �ண்ககாரரகள 
ஆதி்ககம பெலுததுகின்றாரகள. இது வ�்தளனயான 
ஒன்றாகும” என்று கூறுகின்றார பெலன் பகல்லர.

அவ்தெ்யம, ்தனி ்னி்த �ாழ்வில் 
்னி்தரகள எல்ளலயறற ஆறறல்களை்க 
பகாண்டிரு்ககின்றாரகள என்�ள்தப் பின்�ரும 
கூறறின் மூலம எடுததுளர்ககின்றார.

“ஒவப�ாரு ்னி்தரும பிற்ககும வ�ாது, 
ஏராை்ான ஆறறல்களின் ப்தாகுப்புகவைாடு 
பிற்ககின்றாரகள. குழநள்தப் �ரு�ததில் இந்த 
ஆறறல்களின் �லிள்ளய நாம எல்வலாருவ் 
உணரகின்வறாம, �யன்�டுததுகின்வறாம. ஆனால், 
காலப்வ�ா்ககில் ஆறறல்கள �றறிய உணரவுகளை்க 
பகாஞெம பகாஞெ்ாக நமமில் �லரும 
இழநதுவிடுகிவறாம. அல்லது கண்டுபகாளைா்ல் 
விடடுவிடுகிவறாம.

�லர ்தஙகள �ாழ்்களக முழு�துவ், 
இந்த உளளு்ககுள இரு்ககும ஆறறல்களை்க 
க ண் டு ப க ா ள ை ா ் ல் ,  ப � ளி ப் பு ற ச் 
ெ்கதி்ககாகப் �ாடு�டடு �ாழ்்களகளயத 
ப்தாளலததுவிடுகின்றாரகள. நானும, சில 
காலஙகள அப்�டித்தான் �ாழ்நவ்தன். ஆனால், 
ஒரு ெ்யம நான் என் உடலு்ககுள இரு்ககும 
அத்தளன ஆறறல்களையும, உணர முற�டவடன். 
அந்த ஆறறல்களு்ககு இளடயில் உளை 
ப்தாடரபுகளை்க கண்டறிநவ்தன். வ்தஙகிப் 
வ�ாயும, வொரநது வ�ாயும கிடந்த எனது �ல 
ஆறறல்கள உயிரப�றறன. அ்தன்பிறகு, நான் 
நிளனத்த �ல பெயல்களையும மிக எளி்தாகச் 
பெய்து முடிதவ்தன்.

்னி்தரகள ஒவப�ாரு�ரும, ்தஙகளு்ககுள 
இரு்ககும ஆறறல்களை ஒருஙகிளணததுப் 
�யன்�டுதது�ள்தவய, மு்தல் இல்ககாக்க பகாண்டு 

உளழ்கக வ�ண்டும. நாவ ,் அை�றற ் திப்பு மி்கக 
ெ்கதியுளை�ரகள என்�ள்தப் புரிநதுபகாளளும 
வ�ாது ்கத்தான காரியஙகளை மிக எளி்தாக 
நாம பெய்து முன்வனறுகிவறாம” என்கிறார.

இறுதியாக, ஆனால் பெலன் பகல்லரின் 
்னி்தவநயதள்த விை்ககும இந்தச் பொறபறாடர 
அ�ரது ெமூக உணரள� ப�ளி்ககாடடுகின்றது.

“நொன் ஒரு சமயம் ்பொர்னவயற்ைவர்�ளின் 
நினலனம�ன்ள விசொரிக� ஒரு ஆனணயத்தில் 
நியமிக�ப்படப்டன். ்பொர்னவயின்னம என்ை 
ஒன்றுதொன் இந்த உலகில் மனிதக �டடுப்பொடடுககு 
அப்பொற்்பட்ட க�ொடுனம என்று நொன் அதுவனர 
எணணியிருந்பதன். ஆனொல் தவைொ�ச் கசயல்்படும் 
்பொர்னவயற்ை நிறுவனங்�ன்ள நொன் �ண்டப்பொது, 
‘‘்பொர்னவயின்னமக க�ொடுனமனய வி்ட சமூ�ப 
்பொர்னவயின்னமக க�ொடுனமயொனது’’ என்று 
உணர்ந்பதன். முதலொளி�ள ்பலரின் சுயநலம் 
மற்றும் ப்பரொனச �ொரணமொ� எணணற்ை மக�ள 
‘வறுனம’ என்னும் க�ொடுனமயொல் உந்தப்படடு 
ஆண�ளும், க்பண�ளும் கவட�கப�்டொன 
வொழகன�ககு உந்தப்படுவனதக �ணப்டன். இது 
்பொர்னவயின்னம என்ை உ்டல் குனை்பொடன்டவி்டக 
க�ொடுனமயொனது” என்று கவதும்புகிைொர் 
கெலன் க�ல்லர்.

1915-ஆம ஆண்டில் ் னநல்க குளற�ாடுகள 
உளை குழநள்த்ககு உயிர கா்ககும ்ருதது� 
நளடமுளறகளை ்றுப்�்தறகு எதிரப்புத 
ப்தரிவித்தார. இ�ரகைது �ாழ்்களக �யனறறது 
அல்ல. ்றறும இப்�டி ஒது்ககினால் அ�ரகள 
குறற�ாளிகைாக ்ாற்ககூடும என்றும 
எடுததுளரத்தார.

1946 மு்தல் 1957-ஆம ஆண்டு �ளர 35 
நாடுகளு்ககுப் �யணம பெய்்தார. 1961-இல் 
�்கக�ா்த வநாயால் �ாதி்ககப்�டடார. 1964-ஆம 
ஆண்டு பெப்டம�ர 14 அன்று அப்ரி்ககாவின் 
மிக உயரந்த குடி்்ககளின் கவுர� விரு்தான 
ஜனாதி�தி �்த்ககதள்த, அன்ளறய ஜனாதி�தி 
லிண்டன். பி. ஜான்ென் �ழஙகினார. 1968-ஆம 
ஆண்டு சூன் ்ா்தம 1-ஆம வ்ததி தூ்ககததில் 
்ளறந்தார; இவவுலக �ாழ்வில் விளடப�றறார.

்தனது குளற�ாடுகளை நிளறகைாக 
எடுதது்கபகாண்டு, ஒரு எடுதது்ககாடடான 
�ாழ்வு �ாழ்ந்த பெலன் பகல்லர வ�ாறறப்�ட 
வ�ண்டிய�ர. ‘நம்ால் முடியும’ என்ற நமபி்களக 
விள்தளய எல்லா ்னி்தரகளு்ககும �ழஙகும 
முன்்ாதிரியாக இ�ர திகழ்கின்றார. சிறு சிறு 
வ்தால்விகளில், வ�்தளனகளில் து�ண்டுவிடும 
வ�ாது பெலன் பகல்லரின் �ாழ்வும, நமபி்களக 
்தரும �ாரதள்தகளும ந்்ககும, பிறரு்ககும 
�ாழ்வின் அரத்ததள்தப் புரிய ள�்ககடடும.
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பண்�ாடு என்�து �ண்�டுத்தப்�டட நடதள்த 
முளற. “�ண்ப�னப் �டு�து �ாடறிநது 

ஒழுகு்தல்” என்ற கலிதப்தாளக அடியிலிருநது்தான் 
�ண்�ாடு என்ற பொல் உரு�ானது. �ண்�ாடளட 
எப்வ�ாது உணரமுடியுப்ன்றால் மீறப்�டுகிற 
வ�ாது்தான் �ண்�ாடளட உணரமுடியும. யாவரனும 
ஒரு இளைஞன் வில்ககப்�டட உறவிவல திரு்ணம 
பெய்யப் வ�ாகிறான் என்றால் அப்ப�ாழுது திரு்ண 
உறவுகளைப் �றறிய சிந்தளன �ரும. வ்தள� 
ஏற�டுமவ�ாது்தான் நாம �ண்�ாடளடப் �றறி 
வ�சுகிவறாம, உணரகிவறாம. ் றற வநரஙகளிவல 
இயல்�ாக மூச்சுவிடடு்க பகாண்டிருப்�துவ�ால 
நாம �ண்�ாடவடாடு கலநது்தான் �ாழ்நது 
பகாண்டிரு்ககிவறாம.

ஒரு நீர்கவகாள�வயா வ�று ஏவ்தா வநாய் �நது 
ெரியாக மூச்சுவிட முடியா்த வ�ாது மூ்ககு என்ற 
ஒன்று ந்்ககு நிளனவு்ககு �ருகிறது. அதுவ�ால 
மீறப்�டுகிற வ�ாது்தான் �ண்�ாடளடப் �றறிய 
க�ளல ந்்ககு �ருகிறது. நமமுளடய வீடடின் 
்தண்ணீரத வ்தள�ளயத தீரப்�்தறகு நகராடசி 
்தரும ்தண்ணீர வ�ா்தவில்ளல எனுமவ�ாது 
நமமுளடய வீடடிவலவய பூமி்ககு்க கீவழ நீர 
இரு்ககிறது என்ற உணரவு �ருகிறது. அதுவ�ாலத 
வ்தள� ஏற�டுகிறவ�ாது்தான் நாம �ண்�ாடளடப் 
�றறி வயாசி்ககிவறாம. �ண்�ாடு என்�து 
�ண்�ாடளட்க பகாண்டிரு்ககிற ்்ககளுளடய 
�ாழுகின்ற நிலப்�ரப்பு, உற�ததி முளற, அஙவக 
இரு்ககிற ்தட�ப�ப்�நிளல, அந்த ் ்ககளுளடய 
திருவிழா்ககள, நமபி்களககள, அ�ரகளுளடய 
ப்ாழி, இல்ககியம எல்லாம கலந்தது்தான் 
�ண்�ாடு.

தமிைர் பணபோடு என்றோல் என்ன?
்தமிழர �ண்�ாடு என்�து ‘�டவ�ஙகடம 

ப்தன்கு்ரி ஆயிளட ்தமிழ் கூறும நல்லுலகு’ 
என்று கூறுகிறது ப்தால்காப்பியம.

பேராசிரியர் த�ா.ே.வின் த�றிப்புகள்
பேர்காணல் : �யாளன் ஏ. சண்முகானந�ம்
தெளியீடு  : �டாகம் 112, திருெள்ளுெர் சாலை, 
    திருொன்மியூர்,தசன்லன-41.
விலை    : ரூ.100/- 

பணபோடு குறித்து…
ைோனுடே வோசிப்பு

“நெடிய�ோன் குன்்றமும் ந�ோடிய�ோள் ந�ௌவமும்
�மிழ் வரம்�றுத� �ண்புனல் ெல்ெோட்டு”
என்�து சிலப்�திகாரம. எனவ� வ�ஙகட்ளல 

ப்தாடஙகி கு்ரி �ளர �ாழுகிற ் ்ககளிடததிவல 
அடிப்�ளடயான சில கடடள்வுகள ஒன்றுவ�ால 
இரு்ககும. ்றற�டி எல்லாம ஒன்றாகயிரு்ககும. 
வ�ஙகடம மு்தல் கு்ரி �ளர �ாழுகிற ் ்ககள 
்தமிழ் ் ்ககள. ்தாய்்ா்னு்ககு ் ரியாள்த ்தரும 
�ண்�ாடடிவல்தான் �ாழ்நது பகாண்டிரு்ககிறாரகள.

அவ ்த வ � ால  இற ந ்த  உடலு்கக ான 
்ரியாள்தகளையும �ாரததீரகபைன்றால் 
்றற கலாச்ொரஙகளிலிருநது ்தமிழரகள 
்தனிததிருப்�து ப்தரியும. இறந்த உடலு்ககு 
்ரியாள்த பெலுதது�தும, இறந்த உடளலத 
ப்தாடடுப் �ாரப்�து என்று இறந்த உடலு்ககான 
்ரியாள்த இஙகு அதிகம. அதுவ�ால ப�ண் 
உடல் மீ்தான �ன்முளற இந்தச் ெமூகததில் 
அஙகீகரி்ககப்�டா்த ஒன்று. �ளிச்பென்று 
பொல்�்தானால் இள்தத்தான் பொல்லலாம. 
ப�ண்களின் உடலின் மீ்தான �ன்முளற்ககு 
அஙகீகாரமில்லாள், ்தாய்்ா்ன் ்ரியாள்த 
இள�களைத்தான் பொல்ல முடியும.

கண்டுபிடிப்பு 
நாயகர்கள்! 41

கடிகாரம் கண்டைர்
பீட்டர் ஹென்லின் என்்பவர் பூடடுகள் 

தயாரிக்கும் குடும்்பத்தச் சேர்்நதவர். இ்நதத 
ஹதாழிலில் ஏற்பட்ட ச�ாதலால், ஹகா்லக்குற்றம் 
ோட்டப்படடு, கிறிஸதவ �த குரு�ார்கள் 
வாழும் ஒரு ஆசிர�ததில் அ்்டக்கப்பட்டார். 
அ்நத ஆசிர�ம் அறிவியல் �றறும் வானியல் 
ஆய்வுக்ையும் ச�றஹகாண்டிரு்நதது. ஏறஹகனசவ, 
பூடடுத ஹதாழிலில் இரு்நத ஹென்லின் கடிகாரம் 
ஹேய்வதறகான ஹதாழில்நுட்பஙக்ை அஙகு 
கண்்டறி்நதார். ஆசிர�த்த விடடு ஹவளிசய 
வ்நத பின் நியூரம்ஹ்பர்க் நகரில் புகழஹ்பற்ற 
்கவி்னக் க்லஞராகத திகழ்நதார். ்பல்சவறு 
ேக்கரஙக்ைக் ஹகாண்டு, நாற்பது �ணிசநரம் 
ஓடும் கடிகாரத்த வடிவ்�தது விற்றார். 
இ்தப ்பணக்காரர்கள் ஆ்்டகசைாடு அணி்நது 
ஹகாண்்டார்கள். வாே்னத திரவியஙகள் சேர்தது, 
எததி்ேயில் திரும்பினாலும் �ணிகாட்டக் கூடிய 
ஒன்்றாக 1511-ஆம் ஆண்டு முதல் அறிமுக�ானது.
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உலகில் நம விருப்�ஙகள எல்லாம 
நிளறவ�றினால் ்டடுவ் இன்�நிளல, 

்றறள�பயல்லாம துன்� நிளல என்ற நிளலப்�ாடு 
ப�ரு்ைவில் உளைது. எண்ணஙகவை ்னி்த 
�ாழ்்களகளய நிரணயம பெய்கிறது என்றவ�ாதும, 
அவப�ண்ணஙகளை பநறி�டுததும ்னள்த 
ஆளுள்பெய்யத ்த�றிவிடடால் அளனததும 
்தனிப்�டட ்னி்தனு்ககும, அ�ன்ொரந்த 
உலகியலு்ககும ப�ருநதீஙளக இளழததுவிடு�ள்த 
நம்ால் உணரமுடிகிறது.  

“�ன்்ன�றிந்து ஆளும் தி்ற்ை ந�்றோதிங்குத
�ோழ்வுற்று நிற்ய�ோயைோ?”
என்ற ்காகவி �ாரதியாரின் உயிரப்�ான 

்னமொரந்த �ாெகதள்த நுண்ணிதின் 
எண்ணிப்�ார்கக வ�ண்டியுளைது.  ஏபனனில் 
உன்ன்த்ான துளறயில் உளை �ல ் னி்தரகளும, 
�ல்வ�று அொததிய திறள்களைப் ப�றறிருந்த 
வ�ாதும ்னஒடு்ககமின்றி சுயநலப்வ�ா்ககால் 
்னநதிரிநது, ்தடு்ாறி, ்த�றுகளை இளழதது 
்தளலகுனிநது புழுஙகு�ள்த ்தறெ்யஙகளில் 
ப�ளிப்�ளடயாக அறியமுடிகிறது.  

“குன்றின் அ்ன�ோரும் குன்றுவர் குன்றுவ
 குன்றி அ்ன� நெயின்”     (கு்றள்.965)
என்ற குறட�ாவும, எததுளன ஆறறல் 

மி்கக�ரும. ்தன்நிளல்க குளல�்தறகுரிய 
பெயல்களைச் பெய்யும வ�ாது, ்தரணியில் 
்தரம குன்றி ்திப்பிழநது வ�ாகிறாரகள, என்ற 
விழிப்புணரவிளன ்ானம என்ற அதிகாரததில் 

்னம�ட �லியுறுததுகின்றது. எனவ�, 
பெய்யத்த்ககன பெயல்கள, பெய்யத்தகா்தன 
பெயல்கள எள�பயல்லாம என்�்தளன ொன்வறார 
�ழியும, நல்ல புத்தகஙகள �ழியும, தூய 
ஆொன்கள �ழியும நன்குணரநது பெயல்�ட 
வ�ண்டியது காலததின் கடடாயமும, �ாழ்வியல் 
அ�சியமும ஆகின்றது.  அறததின் பநறிகள 
�ாசிப்�்தறகு அன்று, அள�கள உணரநது 
�ாழ்வியலில் களடப்பிடிப்�்தறவக ஆகும.  

“கற்்றபின் நிற்க அ�ற்குத �க” (கு்றள்.391)
 என்ற குறடப்தாடரானது, இமப்ய்ள்ளய 

அகிலததிறகு உரத்த சிந்தளனயாகத ்தநதுளைது.  
ஆன்மிக பநறிகள, தூய்னததின் அ�சியதள்த 
�லியுறுததுகிறவ்தயன்றி, ஆசிர்ததிறகு 
பொததுகளைப் ப�ரு்ககிடவ�ா, சிததுவிதள்தகளைச் 
பெய்திடவ�ா, ்தன்ளன்க கடவுைாக அறிவிததிடவ�ா, 
கூறு�்தறகில்ளல.  

“உற்்றோர்க்கு உடம்பும் மி்க”(கு்றள்.345)
துறவினில்,  ‘துய்ப்��ர்ககு இரு்ககும உடமபு 

கூட அதிகம’, என்ற வ�ா்கவக முற�டவ�ண்டும 
என்�து குறைறம. ஆனால் இன்று துறவிகளின் 
பொததுப் �டடியல் இ்ய அைவில் இருப்�தும, 
அ்தளன �ாயாறப் புகழும �்க்தரகளின் கூடடமும 
எண்ணறற அைவில் உளைதும்தான் �ருந்தத்த்ககச் 
பெய்தியாக உளைது.  

அவ்தவ�ான்று ்்ககள நலப்�ணிகளை 
ஆறறு�்தறகாகத வ்தரவுகள மூல்ாகத 
வ ்த ர நப்த டு ்க க ப் ப� ற று  உ ய ர �ணியில் 
அ்ரத்தப்ப�றும  அரொஙக அலு�லரகள, உயர 

அகவிழிப்பில் 
அநீதிகள் 
அகலும்!
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அதிகாரிகள என அளனதது அரசுததுளறகளிலும, 
சில ர  ்்ககளநல  வ ந ா ்க க ததிலிருநது 
விலகிச்பென்று ்த�றான�ழியல் ப�ாருள 
ஈடடு�ள்த்க காண்கின்வறாம.  அரொஙகததின் 
திடடஙகளை ்்ககளு்ககும,  ்்ககளின் 
வ்தள�களை அரொஙகததிறகும எடுததுச்பென்று 
�ால்ாக அள்நது பெயல்�டவ�ண்டிய�ரகள, 
்்ககளநலததிறகுப் �ா்த்ாகச் பெயல்�டு�ள்த 
கண்டுணரமுடிகின்றது.  பிறப்பு மு்தல் இறப்பு �ளர 
அளனததிலும ளகயூடடு இன்றி எந்தச் பெயலும 
நளடப�றாது என்�து எழு்தப்�டா்த ெடட்ாக 
பெயல்�டு�ள்த்க கண்டு நம பநஞெஙகள 
�்தறுகின்றன.   

இன்ளறய நிளலயில் எதிரகால ் ாண�ரகளை 
நல்லாறறுப்�டுதது��ரகள ஆசிரியரகள.  
அறப்�ணியான அப்�ணியிலும சில கருப்பு 
ஆடுகள �ாலியல் �ன்பகாடுள்களை 
அரஙவகறறு�து �ன்பகாடுள்யாக உளைது.  
இன்றும நமமுளடய அற�டி�ான ஆசிரியரகளை 
எண்ணிப்� ா ர ்ககின்வற ாம ,  அ� ரகளின் 
அரப்�ணிப்பினாவலவய்தான் ப�ரும�ாவலார 
�ாழ்வில் முன்வனறறம காணமுடிந்தது.  இன்று 
ப�ண்களை அச்ெமின்றி �ளளிகளு்ககும, 
கல்லூரிகளு்ககும அனுப்புகின்ற�ரகள எண்ணி்களக 
எதிரகாலததில் குளறநதுவிடுவ்ா, ப�ண்களின் 
கல்வியறிவிறகு குளற�நதுவிடுவ்ா என்ற 
நிளல சிநதி்கக ள�்ககின்றது.  இவ்தவ�ான்று, 
விளையாடடுததுளற, நீதிததுளற, கா�ல்துளற 
எனப்  �ல  துளறகளிலும சிலவ�ரின் 
்த�றான அணுகுமுளறயினால் அந்தந்தத 
துளற ொரந்த�ரகளு்ககும ்தளல்ககுனிவு 
ஏற�டுகின்றது.  இந்த்க குளற�ாடுகளை 

அச்சுறுததும ெடடஙகைாலும, ்தண்டளனகைாலும 
்டடுவ் ெரிபெய்துவிடமுடியு்ா? என்று 
எண்ணிப்�ார்கக வ�ண்டியது ொன்வறாரகளின் 
கடள்யாகும.  எததுளன்க கடுள்யான ெடடஙகள 
உளைவ�ாதும அற்றறச் பெயல்கள புறறீெல் 
வ�ால ப�ருகுகின்றவ்தப�ாழிய முறறிலும இல்லா 
நிளலளய அளடயமுடியவில்ளல.   அரசும, 
உயரநிளல அதிகாரிகளும, கல்வியாைரகளும, 
நாடடில் உளை அறவ�ாரகளையும அர�ளணதது 

இ்தறகு உைவியல் நிளலயிலான தீரவுகளை 
காண்�வ்த ப�ாருத்த்ான்தாக அள்யும.  
வ்லும �ாட �குப்புகளில் நீதியரெர ் ாண்புமிகு. 
்காவ்த�ன் அ�ரகள, 2015இல் ப�ளியிடட 
தீரப்பில் கூறியது வ�ான்று திரு்ககுறளை ஒரு 
�ாட்ாகவ� ள�தது, அ்தளன பெயல்முளற 
� டி � ா ்க க த வ்த ா டு  � யி ற று வி த ்த ள ல 
பநறி�டுத்தவ�ண்டும.  (Activity based training).  
ஆனால் இது�ளரயில் அந்தத தீரப்பு அ�ரகூறிய 
வி்தததில் பநறிமுளறப்�டுத்தப்�டவில்ளல என்�வ்த 
கெப்�ான உண்ள்யாகவுளைது.  

1. அனனவரும் சமமொனவர்�ப்ள , 
எல்பலொரும் நம்னமப ப்பொன்ைவர்�ப்ள 
என்ை �ருத்தொக�த்னதப ்பதிவு கசய்தல்,

2. பதச-பநச உணர்வினனச் கசழிக�ச் 
கசய்தல்,

3.  ஆண, க்பண சமன்னமனய உணர்த்தி, 
எவரும் எவருககும் அடினமயில்னல என்ை 
தன்மதிபபு நினலனய உணரச்கசய்தல்(In-
voking Gender Sensitization)

4. அன்பு, �ருனண, ஈடு்பொடு ப்பொன்ை 
்பணபுநலன்�ப்ளொடு ்பணி�ன்ள ஆற்றி்ட 
பவணடும் என்ை ஆன்ை ்பணிநினல 
நுட்பத்னத புகுத்துதல்,

5. தவைொன வழியில் க்பொருளீடடுவது, 
திருடுவனதவி்டக க�ொடுனமயொனது என்ை 
அைப்பொர்னவனய ்பதிவுகசய்தல்,

6. வீடடிலுள்ள க்பரியவர்�ளி்டம் சில 
குனை�ளிருபபினும், நன்றியுணர்வு்டன் 
அவர்�ன்ளப ப்பொற்றிபப்பண பவணடிய 
�்டனமயுணர்வினன உணர்தல்,(இவவழி 
இன்று சமுதொயப க்பருங்ப�்டொன 
முதிபயொர் இல்லங்�ன்ள இல்லொமல் 
கசய்யமுடியும்)

7. க்பொறுனம, சகிபபுத்தன்னம, தன்மதிபபு, 
தன்னம்பிகன� ப்பொன்ை அருங்குணங்�ன்ள 
உன்டனமயொககினொல், அதன்வழி, 
தங்�ளின் வொழகன�பய ஒரு கசய்தி 
(My life is my Message) என்ை 
�ொந்தியச் சிந்தனன துலக�ம் க்பறும்.  
பமலும் மக�ளின் வொழகன�முனையிலும் 
இயல்்பொன, எவவித பமற்்பொர்னவயில்லொத 
நினலயிலும், க்பருனமயும்

�ன்்னத�ோன் நகோண்நடோழுகின் உண்டு”(கு்றள்.974)
 என்ற குறடப்தாடர�ழி ப்ய்யான விழிப்புணரவு 

வகாவலாச்சும, எஙகும, எதிலும அறததின் 
ஆடசியானது �றபுறுத்தலின்றி உயிரப்புடன் 
இயஙகிடும.
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1652	சமாழிகள்	இந்தி்யாவில்	இருககிறது	எனறு	
1961-ம்	ஆணடில்	சவளி்யாை	ஒரு	கணகசகடுபபில்	
ைகவல்	 சொல்்ப்பட்து.	 The	 People's	 Linguistic	
Survey	 of	 India	 (PLSI)	எனறு	2010-ம்	ஆணடில்	
இந்தி்ய	அேவில்	ஒரு	கணகசகடுபபு	ந்தைப்பட்து.	
அப்்பாது	கணகசகடுககப்பட்	இந்தி்ய	சமாழிகளின	
எணணிகதக	780.	

எனில்,	மீதி	 852	 சமாழிகளின	நித்?	அதவ	
காற்றாடு	க்ந்து	்்பாயவிட்ைவா?	கா்த்ைாடு	
கதரந்து	 ்்பாயவிட்ைவா?	 இல்த்,	 ்்பசுவைறகு	
ஓர	ஆள்கூ்	இல்்ாமல்	மதறந்து	் ்பாயவிட்ைவா?	
ஒரு	 சமாழியின	 மரணம்	 என்பது	 ்பண்பாடடின,	
க்ாொரததின,	வர்ாறறின,	நாகரிகததின	மரணம்	
அல்்வா!	இந்ை	சமாழிகளின	மரணததைத	ைடுகக்வ	
முடி்யாைா?

்்பராசிரி்யர	க்ணஷ்	்ைவியின	சிந்ைதையிலும்	
இப்படி	ஒரு	்கள்வி	வந்து	அமரந்து	சகாண்து.	
அந்ைக	 ்கள்வி	 அவதர	 ்வசறதையும்	 சிந்திகக	
வி்ாமல்	 துரததி்யது.	 ‘எதைதை்்யா	 சமாழிகளின	
்பண்பாடு	 நிதறந்ை	 ்ைெம்	 இந்தி்யா.	 ஆைால்,	
நா்ைா	ஆஙகி்ததை	தவதது	பிதழபபு	ந்ததிக	

வெளிச்ச மனிதர்கள்! 23 முகில்

சகாணடிருககி்ற்ை!’	எனறு	அவர	குறற	உணரவு	
சகாண்	 கணததில்	 ைன	 வாழ்வின	 ்பாதைத்ய	
மாறறிைார.	அந்ை	மாறறம்,	மாச்பரும்	மாறறஙகளுககாை	
வாெத்த	திறந்து	விட்து.

ஆகஸ்ட	1,	1950	அனறு	்பம்்பாய	மாகாணததில்	
்்பார	 எனற	 ஊரில்	 பிறந்ைவர	 க்ணஷ்	 ்ைவி.	
்கா்ாபபூரின	சிவாஜி	்பல்கத்ககழகததிலும்,	பினபு	
பிரிட்னின	லீடஸ்	்பல்கத்ககழகததிலும்	்பயினறார.	
1980	சைா்ஙகி	்பதிைாறு	வரு்ஙகள்	்ப்ரா்ாவின	
மகாராஜா	 ொ்யாஜிராவ்	 ்பல்கத்ககழகததில்	
ஆஙகி்ப	 ்்பராசிரி்யராகப	 ்பணிபுரிந்ைார.	 ்்யல்	
்பல்கத்ககழகததிலும்,	லீடஸ்	்பல்கத்ககழகததிலும்	
்பல்்வறு	 ஆயவுகதேயும்	 ்மறசகாண்ார.	 சி்	
புதைகஙகதே	எழுதிைார.	் ்பராசிரி்யராக,	எழுதைாேராக,	
ஆயவாேராக	அவரது	வாழ்கதக	ெ்ைமினறி	நகரந்து	
சகாணடிருந்ைது.

ஒருநாள்	க்ணஷ்	் ைவி,	ஓர	இந்தி்ய	வதர்ப்ததை	
எடுததுகசகாணடு	அதில்	எந்சைந்ைப	்பகுதிகளில்,	
எனசைனை	சமாழிகள்	் ்பெப்படுகினறை	என்பதைக	
குறிகக	ஆரம்பிதைார.	் ம்்	வ்ககில்	இந்்ைா-ஆரி்ய	
சமாழிககுடும்்பஙகளும்,	 கீ்ழ	 சைறகில்	 திராவி்	
சமாழிக	குடும்்பஙகளும்	அழுதைமாை	வணணததில்	
இ்ம்ச்பறறை.	ஆைால்,	நடுவில்	வ்ககிருந்து	சைறகாக	
சி்	நூறு	கி்்ா	மீட்ருககும்,	் மறகிருந்து	கிழககாக	
சி்	நூறு	கி்்ா	மீட்ருககும்	இத்ப்பட்	்பகுதித்யத	
சைாகுததுப	 ்பாரதைார.	 கிழககு	 குஜராத,	 சைறகு	
ராஜஸ்ைான,	 சைறகு	 மததி்யப	பிர்ைெம்,	 வ்ககு	
மகாராஷ்டிரா,	ெததீஸ்கர,	ஆந்திரா	உள்ளிட்	ச்பரிதும்	
்பழஙகுடிகள்	வசிககும்	பிர்ைெஙகள்	அதவ.	ஆைால்,	
அவரகளுத்்ய	சமாழிகள்	எல்்ாம்	அதிகம்	கவைம்	
ச்பறாமல்	இருந்ைை.	ைன	் ைெததி்்்்ய	ஏராேமாை	
சமாழிகள்	கவைம்	ச்பறாமல்,	காணாமல்	்்பாயக	
சகாணடிருந்ைதை	அவர	உணரந்ை	்்பாது	கவத்	
சகாண்ார.	்்பராசிரி்யர	்வத்த்ய	விடடு	விடடு,	
்பழஙகுடிகதேயும்	அவரகேது	சமாழித்யயும்	் ைடித	
ைைது	்ப்யணஙகதே	ஆரம்பிதைார	க்ணஷ்	்ைவி.
இந்தி்யாவின	சவவ்்வறு	மாநி்ஙகள்.	சவவ்்வறு	
்பழஙகுடிகள்	 வசிககும்	 ்பகுதிகள்.	 ச்பரும்்பாலும்	
வைப்பகுதிகள்.	 18	 மாைஙகளில்	 சுமார	 300	
்ப்யணஙகதே	 ்மறசகாண்ார.	 அதில்	 க்ணஷ்	
்ைவிககு	ஏகப்பட்	ஆச்ெரி்யஙகளும்	காததிருந்ைை.	
அதைவி்	அதிகமாக	் வைதைகளும்	நிதறந்திருந்ைை.

மஹபாரபாஷ்டிர மபாநிலத்தில், மும்ைபக்குச் சற்று 
அருபக அரபிக் கைைல ஒட்டியுள்ள கிரபாமஙகளில் 
ெபாழும் மக்கள் ெழக்வகபாழிந்து பபபாை பபபார்த்துக்கீசிய 
வமபாழிையப பபசுெைதக் கணைபார். அந்தமபான் & 

ரைோழிகளின் 
கோவேர்!
கணேஷ் ணேவி
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‘MSik¢ á‰ã’Æ‹ K‹dhŸ ïjœfŸ ¬லேண்டிங் தசயயப்ேட்டு É‰gid¡F cŸsd. 

ïJtiu btËtªj ïjœfËš mWgJ (60) ïjœfis bkh¤jkhf¥ bgwyh«.

 60 ïjœfŸ  %. 1000 

 TÇa® bryî  %. 200 

 bkh¤j«   %. 1200

neÇš ekJ mYtyf¤ânyh அலலது ONLINE-மூலமொகவவொ ்ெறலொம். ‘Aalumaisirpi, 
Chennai’ v‹w bgaÇš D.D. mšyJ M.O. mD¥ã¥ bg‰W¡ bfhŸsyh«. ‘MSik¢ 
á‰ã’Æ‹ x›bthU ïjG« jÅ¤j‹ik thŒªj, bgh¡»õkhf¥ ghJfh¡f nt©oa 
brŒâfŸ ml§»aJ. goí§fŸ, k‰wt®fisí« go¡f¤ ö©L§fŸ!

ð¬öò Þî›èœ M¼‹¹«õ£¼‚°! (¬ð‡®ƒ ªêŒòŠð†´œ÷¬õ)

புத்தகஙகமளப் ரபற  
BHIM UPI ID : aalumaisirpi@okicici 
மூேமும் ரதோமகமயச ரசலுத்தேோம்.

நிக்பகபாபபார் தீவுக் கூட்ைத்தில் ெசிக்கும் சில ஒரு 
குழுவிைர், ‘கபாவரன்’ எனும் மியபான்மரின் பூர்விக 
வமபாழிகளில் ஒன்ைறைப பபசுெைத உணர்ந்தபார். 
குஜரபாத்தில் ெபாழும் சில பிரிவிைர் ஜபபபானிய 
வமபாழிகைளப பபசுெைதயும் கணைபார். இபபடியபாகத் 
தன் பதைலில் சுமபார் 125 வெளிநபாட்டு வமபாழிகைளத் 
தஙகளின் தபாய் வமபாழிகளபாகக் வகபாணடுள்ள 
இந்தியர்கைளச் சந்தித்தபார். 

இம்யமத்த்ய	 ஒடடி்ய 	 ்பகுதிகளில்	
புழககததிலிருககும்	 ்பழஙகுடி	 சமாழிகள்	 ‘்பனி’	
என்பதை	மடடும்	குறிப்பைறகு	160-ககும்	்மற்பட்	
சொறகள்	இருப்பதைக	கணடு	வி்யந்து	நினறார.	அ்ை	
ெம்யம்	ஓர	உணதமயும்	முகததில்	அதறந்ைது.	இந்ைச்	
சொறகதேயும்,	அவறதறப	்ப்யன்படுதது்பவரகதேயும்	
சகாஞெம்	சகாஞெமாக	இழந்து	சகாணடிருப்பதை	
உணரந்ைார.	ஐம்்பது	ஆணடுகளுககு	முனபு	அவரகேது	
முந்தை்ய	ைத்முதறயிைர	்ப்யன்படுததி்ய	்ப்	நூறு	
சொறகள்,	இப்்பாது	இல்்ாமல்	்்பாயிருப்பதைக	
கணடு	கவத்	சகாண்ார.	

அைறகாை	 காரணஙகள்	 ்ப்.	 ்பல்்வறு	
்பழஙகுடியிைர,	ைஙகளுககாை	சமாழி	அஙகீகாரம்	

இல்்ாை	 சூழலில்,	 பிதழபபின	 காரணமாக,	
இ்ம்ச்ப்யரவின	காரணமாக	்வறு	சமாழிகதேக	
கறறுக	சகாள்ளும்	நித்ககுத	ைள்ேப்படடுள்ேைர.	
அடுதைடுதை	ைத்முதறககு	ைஙகள்	ைாயசமாழித்யக	
க்தைாமல்	்வறு	சமாழித்யப	்்பசுவைன	மூ்ம்	
ைஙகள்	அத்்யாேஙகதே,	்பண்பாடத ,்	க ா்ொரததை	
இழககும்	 அவ்	 நித்ககு	 ஆோகியிருப்பதை	
உணரந்ை்்பாது	க்ணஷ்	் ைவி	அந்ை	சமாழிகதே	
எல்்ாம்	ஆவணப்படுதை	் வணடும்	எனற	முடிவுககு	
வந்ைார.

்பாத்வை	ராஜஸ்ைாதைச்	் ெரந்ை	நா் ா்டி	மககள்	
திறந்ை	மணல்சவளித்யக	குறிகக	மடடும்	ஏராேமாை	
சொறகதேக	 சகாணடிருந்ைைர.	 மனிைரகளும்	
வி்ஙகுகளும்	அந்ை	ஒனறுமறற	்பரந்ை	மணல்சவளியில்	
ச்பறும்	 அனு்பவஙகதே	 குறிகக	 பிரத்்யகமாை	
சொறகதேப	 ்ப்யன்படுததிைர.	 கா்னி்யாதிககக	
கா்ததில்	பிரிடடிஷாரால்	 ‘குறறப	்பரம்்பதரயிைர'	
எனறு	முததிதர	குதைப்பட்	அவரகள்	அப்்பாது	
ச்ல்லி	நகரத	சைருககளில்	வதர்ப்ஙகதே	விறறுப	
பிதழபபு	ந்ததி	வருவதை	க்ணஷ்	் ைவி	கண்ார.		
ைஙகள்	 ெமூகம்	 மீதுள்ே	 அந்ை	 குறற	 முததிதர	

மரணம்	வாழ்வின	அவ்ம்	அல்்.	மாறாக,	நாம்	உயி்ராடு	இருககும்	
்்பா்ை,	 நம்முள்	 ஆழமாக	 உதறந்திருககக	 கூடி்ய,	 நம்மால்	

ொதிககப்ப்க	கூடி்ய	ஒனறு.	மடி்ய	நாம்	அனுமதிககின்றா்ம,	அதுைான	
வாழ்வின	மிகபச்பரி்ய	அவ்ம்.

- �ோர்ைன் கசின்ஸ்,
�ததிரி்க�ோளர், எழுத�ோளர், ய�ரோசிரி�ர், உலக அ்ைதி வழக்கறிஞர்

வைன்றார் வ�ாழிகள்
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இனனும்	சைா்ரவைால்,	ைஙகதே	சவளிப்படுததிக	
சகாள்ோமல்	இருகக	அவரகளுககுள்	ஒரு	‘ரகசி்ய'	
சமாழியில்	் ்பசிகசகாள்வதை	அறிந்து	சகாண்ார.	

‘பழஙகுடிகபளபாடு பழகிய எந்தவெபாரு தருணத்திலும் 
அெர்கைள நபான் நபாகரிகமற்றைெர்களபாகபெபா, 
கல்வியறிவு அற்றைெர்களபாகபெபா ஒருமுைறைகூை 
கருதியதில்ைல. மபாறைபாக, அெர்களிைமிருந்து 
வதபாைர்ச்சியபாகக் கற்றுெருகிபறைன். பூமி எைக்குச் 
வசபாந்தமபாைதல்ல. நபான்தபான் பூமிக்குச் வசபாந்தம். பூமி 
என்ைை நம்பி இருபபதில்ைல. நபான்தபான் பூமிைய 
நம்பிக்வகபாணடிருக்கிபறைன் 
என்றை தீஙகற்றை அெர்களது 
சிந்தைைகைளவிை உயர்ந்தது 
எதுவும் கிைையபாது.’ கபணஷ் பதவி, 
பழஙகுடிகளின் வமபாழிையயும் 
கல பா ச பா ர த்ைதயும்  பதிவு 
வசய்ெதற்கபாகபெ ெபதபாதரபாவில் 
‘பபாஷபா வமபாழி ஆய்ெகம்’ 
அைமத்தபார். அதில் பல்பெறு 
மபாணெர்களும் இைணந்து 
பழஙகுடிகளின் சமூகஙகைளப 
பற்றிய ஆய்வுகைள பமற்வகபாள்ள 
ஆ ர ம் பி த் த ை ர் .  அ த ன் 
மூலம் பழஙகுடி வமபாழிகள் 
ஆெணபபடுத்தபபடும் பெைலகள் 
வதபாைஙகிை. ஆதிெபாசிகளின் 
நலனுக்கபாக குஜரபாத்தின் 
பதஜகத்தில் ‘ஆதிெபாசி அகபாவைமி’ 
ஒன்ைறையும் வதபாைஙகிைபார். 

சுைந்திரம்	கித்தது	எழு்பது	
ஆணடுகளுககு	் மல்	ஆை	பிறகும்	இந்தி்யாவிலுள்ே	
எடடு	் காடி	்பழஙகுடி	மககளில்	ச்பரும்	்பகுதியிைர	
வறுதமக	 ்காடடுககுக	 கீ்ழ,	 கல்வி,	 மருததுவ	
வெதி,	 அடிப்பத்	 வெதிகள்	 ஏதுமினறிைான	
வாழ்ந்து	 சகாணடிருககினறைர.	 இந்ை	 மககளின	
உரிதமகளுககாகக	 குரல்	 சகாடுப்பைறகாகவும்,	
அரசின	திட்ஙகள்	இவரகதே	முதற்யாக	வந்து	
்ெருவைறகாகவும்,	அவரகேது	வாழ்வாைாரததுககு	

வழிகாடடுவைறகாகவும்	க்ணஷ்	்ைவி,	Denotified	
and	Nomadic	Tribes	(DNT)	Rights	Action	Group	
எனற	அதமபத்பத	சைா்ஙகிைார.

ொராககள்,	அகமைா்பாததுககு	அருகில்	வசிககும்	
்பழஙகுடியிைர.	 ச்பாதுபபுததியில்	 ்பதிந்திருப்பது	
‘அவரகள்	குறறப்பரம்்பதரயிைர.	ஆ்பதைாைவரகள்!’	
ொராககதேத	 ்ைடிச்	 செனறார	 க்ணஷ்	 ்ைவி.	
முைலில்	ொராககள்	அவதரப	 புறககணிதைாரகள்.	
்்பெ	மறுதைாரகள்.	சைா்ரந்து	ொராககதேச்	செனறு	
ெந்திதது	 அவரகேது	 நம்பிகதகத்யப	 ச்பறறார.	

‘உஙகளுககு	 ஏைாவது	
செய்ய	 விரும்புகி்றன.	
எனை	 ்வணடும்?’	 எனறு–	
க்ணஷ்	் ைவி	் கட்்்பாது,	
அந்ை	 மககள்	 சொனை	
்பதில்,	‘நூ்கம்	அதமததுத	
ைாருஙகள்!’

அகமகிழ்ந்து	 நினற	
க்ணஷ்	் ைவி	உ்்ை	அதை	
நிதற்வறறிைார.	 மாத்	
்வதேகளில்	 ொராககள்	
ைஙகள்	 வீதிகளில்	 நா்கம்	
நிகழ்ததுவது	 வழககம்.	
ஒருநாள்	‘புைன’	எனும்	ச்ப்யர	
சகாண 	்்பழஙகுடித்யப	்பறறி்ய	
நா்கததை	 ந்ததிைாரகள்.	
புைன	என்பவர	ொரா	்பழஙகுடிச்	
ெமூகததைச்	 ்ெரந்ைவர.	
காவல்	 துதற்யால்	 ச்பாய	
வழககில்	தகது	செய்யப்படடு	

வதைகதே	 அனு்பவிததுக	 சகால்்ப்பட்வர.	
அவரது	உ்ல்	காவ்ரகோல்	ஒரு	மரததில்	சைாஙக	
வி்ப்பட்து.	 ைறசகாத்	 எனறு	 வழககம்்்பால்	
வழகதக	மாறறிக	சகாண்ாரகள்.	

இது	சைரிந்ைதும்	DNT	Rights	Action	Group	மூ்ம்	
க்ணஷ்	்ைவி	வழககு	சைாடுதது,	 புைனுககாகப	
்்பாராடி	சவறறி	ச்பறறார.	பினைர	‘புைன	நா்கக	
குழு’	 எனற	 ஒனதற	 அதமதைார.	 ொராககள்	

பிறரது	 வாழ்விறகுள்	 நாம்	 அனுபபுகினற	 அல்்து	
செலுததுகினற	 அதைததும்,	 நமது	 சொந்ை	

வாழ்விறகுள்ளும்	திரும்பி	வருகினறது.

- எட்வின் ைோர்ககம்,
அதெரிககக கவிஞர், கட்டுலரயாளர்

வைன்றார் வ�ாழிகள்
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மைசவழுச்சி்்யாடு	புைனின	நா்கததை	்பல்்வறு	
்மத்களில்	 ஏறறிைாரகள்.	 பினபு	 ெரவ்ைெ	
அேவிலும்	விருதுகதேயும்	்பாராடடுகதேயும்	ச்பறறுக	
சகாணடிருககிறாரகள்.	இனதறககு	ொராககள்	எனறால்	
‘குறறப்பரம்்பதரயிைர’	 எனற	 பிம்்பம்	 உத்ந்து,	
‘மாச்பரும்	கத்ஞரகள்’	எனறு	அத்்யாேப்படுததும்்படி	
ெமூகததின	்பாரதவ	மாறியிருககிறது.	

்பழஙகுடி	மககளுககுக	க்னுைவி	ச்பறறுத	ைருவது,	
சைாழிற்பயிறசி	அளிப்பது,	விதை	வஙகி	அதமததுக	
சகாடுப்பது,	சுகாைார	வெதிகள்	செயது	ைருவது	எனறு	
க்ணஷ்	் ைவியின	ெமூகச்	செ்யல்்பாடுகள்	சைா்ரந்து	
சகாணடிருககினறை.	ைவிர,	11	மத்வாழ்	சமாழிகளில்	
ெஞசிதக	ஒனதறயும்	்பதிபபிததுள்ோர.	

1998-ம்	 ஆணடில்,	 ்பழஙகுடி	 சமாழியில்	
எழுைப்பட்	ைைது	ெஞசிதக	ஒனறின	700	பிரதிகதே	
எடுததுகசகாணடு	ஒரு	ஏழ்தம்யாை	கிராமததுககுச்	
செனறார	க்ணஷ்	் ைவி.	‘இந்ை	அடத்பச்படடியில்	
உஙகள்	சமாழியில்	எழுைப்பட்	்பததிரிதக	ஒனறு	
இருககிறது.	 ஒரு	 பிரதியின	 வித்	 ரூ்பாய	 ்பதது.	
விரும்பு்பவரகள்	 எடுததுக	 சகாள்ே்ாம்’	 எனறு	
அறிவிததுவிடடு	ஊர	சுறறிப	்பாரககக	கிேம்பிவிட்ார.	
மாத்	வந்து	்பாரககும்்்பாது,	அடத்பச்படடியில்	
ஒரு	பிரதிகூ்	மிச்ெம்	இல்த்.	அதில்	்ப்	கெஙகி்ய,	
அழுககாை	்பதது	ரூ்பாய	் நாடடுகள்	கி்ந்ைை.	எல்்ாம்	
அந்ை	மககள்	கஷ்்ப்படடு	உதழததுச்	ெம்்பாதிதை	
்பணம்.	அப்படியும்	 ஒரு	 சி்ர	 ைஙகளுககுப	 பிரதி	
இல்த்	எனறு	க்ணஷ்	் ைவியி்ம்	சொனைாரகள்.

‘எஙகளுக்கு ெபாசிக்கத் வதரியபாது. ஆைபால், எஙகள் 
தபாய்வமபாழியில் ெந்த ஒரு பத்திரிைகைய ைகயில் 
ஏந்துெைதப வபருைமயபாகக் கருதுகிபறைபாம்’ என்று 
அந்த மக்கள் உணர்வுபூர்ெமபாகச் வசபான்ைபபபாது, 
வமபாழியின் ெலிைமைய, அைதப பபாதுகபாபபதன் 
அெசியத்ைத கபணஷ் பதவி முழுைமயபாக உணர்ந்து 
வகபாணைபார். 2010-ம் ஆணடில் இந்தியபாவில் 
புழக்கத்தில் இருக்கும் வமபாழிகைளக் கணக்கிடுெதற்கு 
எை சுமபார் 3500 தன்ைபார்ெலர்கள், மபாணெர்கள், 
ஆசிரியர்கள், நபாபைபாடிகள், வபபாதுமக்கள் உதவியுைன் 
ஆய்வுப பணிைய பமற்வகபாணைபார். அதுதபான் 
People's Linguistic Survey of India. அதன் 

மூலம் தற்கபாலத்தில் இந்தியபாவில் புழஙகபபடும் 
780 இந்திய வமபாழிகள் ஆெணபபடுத்தபபட்ைை. 
அைெ 39 புத்தகஙகளபாகவும் வகபாணடு ெரபபட்ைை. 
இன்னும் பல புத்தகஙகள் வெளி ெரும். தவிர, 
பல்லபாயிரக்கணக்கபாை பக்கஙகைளக் வகபாணை 
வமபாழிகள் சபார்ந்த குறிபபுகைள ஆெணபபடுத்தும் 
பணிகளும் வதபாைர்ந்து நைக்கிறைது. இந்த நூற்றைபாணடில் 
நைத்தபபட்ை வமபாழியியல் சபார்ந்த மபாவபரும் ஆய்வு 
என்று இைதச் வசபால்லலபாம். 2011-ம் ஆணடில் 
கபணஷ் பதவிக்கு சர்ெபதச அஙகீகபாரமபாை Lin-
guapax Prize ெழஙகபபட்ைது.

இந்தி்யாதவ	ஆளும்	்பாஜக	அரசு,	இந்தித்யத	
திணிகக	 மு்யல்வதை	 கடுதம்யாக	 எதிரககும்	
க்ணஷ்	்ைவி,	அதை	‘இந்தி்யாவின	சமாழிகளின	
்பனமுகதைனதம	 மீைாை	 ைாககுைல்'	 எனறு	
விமரசிககிறார.	 நாடடில்	 ெகிபபுதைனதம	குதறந்து	
விரும்்பதைகாை	செ்யல்கள்	அதிகரிததுள்ே	நித்யில்,	
1993-ம்	ஆணடில்	ைைது	After	Amnesia	நூலுககாக	
வழஙகப்பட்	ொகித்ய	அகாச்மி	விருதையும்	திருபபி	
அளிததுள்ோர.	

இந்தி்ய	 சமாழிகளுககாகவும்,	 ்பழஙகுடிகளின	
ந்னுககாகவும்	சைா்ரந்து	் ்பாராடி	வரும்	ஆயவாேர,	
ெமூகச்	 செ்யற்பாட்ாேர	 க்ணஷ்	 ்ைவியின	
்நரமுகம்	 ஒனறில்	 சொனை	 வாரததைகள்	 மிக	
முககி்யமாைதவ.	நம்	் ைெததின	்பனமுகதைனதமத்ய	
நாம்	 இழந்துவி்ாமல்	 இருகக	 சகாடுககப்பட்	
எச்ெரிகதக	மணியும்கூ்.	

‘நி்வி்யல்	அழிந்து,	அஙகுள்ே	மககள்	சிைறும்்்பாது,	
சமாழி	மதறகிறது.	சமாழி	மதறயும்்்பாது	்பண்பாடும்	
க்ாொரமும்	மதறகிறது.	இரு்பைாம்	நூறறாணடின	
சைா்ககததில்	உ்கில்	சுமார	 7,000	சமாழிகள்	
இருந்ைை.	21-ம்	நூறறாணடு	நிதறவத்யும்்்பாது	
இவறறுள்	300	மடடு்ம	உயிரததிருககும்.	இந்தி்யாவில்	
இப்்பாது	 புழககததிலிருககும்	 780	 சமாழிகளில்	
்பததில்	ஒரு	்பஙகு	மடடு்ம	அடுதை	நூறறாணடிலும்	
உயிரததிருகக	 வாயபபுகள்	 உணடு.	 	 அப்படிக	
காணாமல்்்பாகும்	சமாழிகளில்	ச்பரும்்பா்ாைதவ	
்பழஙகுடிகளின	சமாழிகோக்வ	இருககும்.’

சவறும்	ைதெ,	எலும்பிைால்	ஆை	இந்ை	உ்ல்	எனனும்	கூடடில்	எனை	
இருககிறது?	இவ்வு்கிலும்	எனைைான	இருககிறது?	ஏன,	மனிைர	மாத்யயில்	

அகப்படடுக	சகாள்ே்வணடும்?	குறிபபிட்	கா்ததில்,	இந்ை	உ்்ாைது	அழிந்து	
்்பாகப	் ்பாகினறது.	அது	எரிந்ை	பினபு	ஒரு	பிடி	ொம்்பல்ைான.	இைறகுள்	பிரிவிதை,	
சொந்ைம்,	்கா்பம்,	தீவிதை,	நல்்து,	சகட்து	ஆகி்யவறறில்	அதிக	நாட்ம்	ஏன?

- அன்மன சோெதோ ்தவி, 
ராெகிருஷணரின் துலணவியார், ஆன்மிக ெழிகாட்டி

வைன்றார் வ�ாழிகள்
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ïèó„ ê£¬ôèO™ ðóðóŠð£ù «ð£‚°õóˆ¶œ÷ 
ð°FèO™ C‚ù™ M¿‰î¾ì¡ °ö‰¬î»‹ 

¬è»ñ£è„ Cô˜ F¯ªóù º¬÷Šð£˜èœ. Ü™ô¶ 
°ö‰¬îè«÷ ¬è«ò‰F GŸð£˜èœ. ÍìŠð†ì 
è£K¡ èî¾è¬÷ˆ î†´õ£˜èœ. ïñ‚° âK„ê™ 
â†®Šð£˜‚°‹. Þ‰î‚ °ö‰¬îèœ âŠð®Š 
H„¬êªò´‚è õ‰îù âù ï£‹ ªï£®Šªð£¿¶‹ 
«ò£CŠðF™¬ô. ÜŠð®«ò «ò£Cˆî£½‹ 
"õÁ¬ñò£™ õ‰F¼Šð£˜èœ" â¡ø º®¾‚° 
õ‰¶M´«õ£‹. Þ‰î‚ °ö‰¬îèœ èìˆîŠð†´Š 
H„¬êªò´‚è ¬õ‚èŠð†®¼‚Aø£˜èœ âù 
ïñ‚° à¬ø‚è ï£÷£èô£‹. °ö‰¬îèœ ñ†´ñ™ô. 
ªð‡èœ, ªðKòõ˜èœ âù âõ¼‹ èìˆîŠðìô£‹. 
åšªõ£¼õ¼‹ «õÁ«õÁ è£óíˆ¶‚è£è‚ 
èìˆîŠð´Aø£˜èœ. Ü™ô¶ è£í£ñ™ «ð£Aø£˜èœ. 

‘èìˆîŠð´«õ£˜ Ü™ô¶ è£í£ñŸ«ð£«õ£˜' 
â¡ð¶ Þ¡Á àôè÷£Mò gFJ™ å¼ º‚AòŠ 
Hó„ê¬ùò£è à¼ªõ´ˆ¶œ÷¶. ñQî£Hñ£ù‹ 
ðŸP, ñQî àK¬ñèœ ðŸP âˆî¬ù Ü¬ñŠ¹èœ 
«ðCù£½‹ ªêòŸð†ì£½‹ Ãì ÞŠHó„ê¬ù‚° 
Þ¡Á‹ b˜¾ è£í º®òM™¬ô. 

ï£´èÀ‚A¬ì«ò ãŸð†ì »ˆîƒèœ, 
ÞùƒèÀ‚A¬ìJ™ ãŸð†ì èôõóƒèœ «ð£¡ø 
è£óíƒè÷£™ 20Ý‹ ËŸø£‡®™ è£í£ñŸ 
«ð£«ù£˜ â‡E‚¬è Iè ÜFèKˆî¶. Þó‡ì£‹ 
àôèŠ «ð£˜‚ è£ôˆF™ U†ôK¡ ªè£Çóñ£ù 
ïìõ®‚¬èJ¡ è£óíñ£èŠ ðˆ¶ ô†êˆFŸ°‹ 
«ñŸð†ì Îî Þùˆîõ˜ è£í£ñŸ «ð£ù£˜èœ. 
Ü«î«ïóˆF™ Þó‡ì£‹ àôèŠ«ð£˜ è£ôˆF™ 
²iì¬ù„ «ê˜‰î óæ™ ªõ£ô‡«ð‚ å¼ 
ô†êˆFŸ°‹ «ñŸð†ì è£í£ñŸ «ð£«ù£¬ó 
e†´œ÷î£è ÝŒ¾èœ ÃÁA¡øù. 1945Ý‹ Ý‡´ 

üùõK ñ£î‹ 17Ý‹ «îF óæ™ ªõ£ô‡«ð‚ 
ówòŠð¬ìJù£™ Ü¬öˆ¶„ ªê™ôŠð†ì£ .̃ Þõ˜ 
â¡ù Ýù£˜ â¡ð¶ Þ¡Â‹ ¹ôù£èM™¬ô. 

«ð£˜ ,  Þù‚èôõó‹ îM˜ˆ¶ ²ù£I, 
ªð¼ªõœ÷‹ «ð£¡øõŸø£™ è£í£ñ™ 
«ð£ùõ˜èœ ãó£÷‹. 2004Ý‹ Ý‡´„ 
²ù£IJ¡ «ð£¶ Þ‰Fò£, Þôƒ¬è àœO†ì 
ï£´èO™ è£í£ñ™ «ð£ùõ˜èœ ð™ô£-
Jó‚èí‚è£«ù£ .̃ ÞîŸ° Ü´ˆîè†ìñ£è, ð£Lò™ 
«ï£‚èˆFŸè£è¾‹, MŸð¬ù «ï£‚èˆFŸè£è¾‹, 
«õ¬ô õ£ƒ°õîŸè£è¾‹, àì™ àÁŠ¹èÀ‚è£è¾‹, 
ðNõ£ƒ°õîŸè£è¾‹ èìˆîŠð´õ¶ èì‰î 
Þ¼ðî£‡´è÷£è ÜFèKˆF¼‚Aø¶, ÞF™ ÜFè‹ 
ð£F‚èŠð´«õ£˜ CÁIèÀ‹ ªð‡èÀ‹. 

èìˆî½‹ è£í£ñ™ «ð£î½‹ 

‘ÜªñK‚è£ àœO†ì àôè‹ º¿õ¶‹ 
â™ô£ ï£´èO½‹ Ýœ èìˆî™ Mò£ð£ó‹ 
ïì‰¶ªè£‡´î£¡ Þ¼‚Aø¶. Ý‡èœ, ªð‡èœ, 
°ö‰¬îèœ âù Ü¬ùˆ¶ˆ îóŠHù¼‹ Þ‚ 
ªè£´¬ñ‚° àœ÷£A¡øù˜. Þšõ£Á ï£´ M†´ 
ï£´ ê†ì M«ó£îñ£è‚ èìˆF„ ªê™ôŠð´ðõ˜èœ 
i†´ «õ¬ôè¬÷„ ªêŒõîŸ«è£, ð£Lò™ 
ªî£NL«ô£ ðôõ‰îñ£è à†ð´ˆîŠð´Aø£˜èœ. 
°ö‰¬îè¬÷‚ èìˆF õ‰¶ ó£µõˆF™ 
«ê˜Šð¶ Ü™ô¶ Ý¬ôèO™ ñŸÁ‹ CÁ õ˜ˆîè 
GÁõùƒèO™ «õ¬ô ªêŒ»ñ£Á G˜Šð‰FŠð¶‹ 
ïì‚Aø¶. à‡¬ñJ™ ªê£™ôŠ «ð£ù£™, 
Þ¬õªò™ô£‹ ïiù »è Ü®¬ñˆîù‹î£¡’ 
â¡Á º¡ù£œ ÜªñK‚è ªõO»ø¾ Ü¬ñ„êK¡ 
º¶G¬ô Ý«ô£êè¼‹, Ýœ èìˆî½‚° 
âFó£ù àôè÷£Mò è‡è£EŠ¹ ñŸÁ‹ åNŠ¹ 
Ü½õôèˆF¡ Þò‚°ù¼ñ£ù ñ£˜‚ H. ôè£¡ 
â¡ðõ˜ å¼ ÜP‚¬èJ™ ÃPJ¼‰î£˜. 

கடேத்தப்படு்வோர் 
கணணியம் 
கோககப்படே 
்வணடும்
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ÜªñK‚è ªõO»ø¾ˆ ¶¬ø º¡ù£œ 
ªêòô£÷˜ ªè£‡ìhê£ ¬óv,  ‘Ýœ 
èìˆî™ â¡ð¶ ñQî˜èO¡ ²î‰Fóˆ¬î»‹ 
è‡Eòˆ¬î»‹ ðP‚°‹ °Ÿø‹’ â¡Á Ýœ 
èìˆî™ ªî£ì˜ð£ù ÜªñK‚è£M¡ â†ì£õ¶ 
ÝŒõP‚¬èJ™ °PŠH†®¼‰î¶ì¡ ÞîŸ° 
âFó£ù ê˜õ«îê ªêò™ð£†¬ì á‚°MŠðî¡ 
ÜõCòˆ¬î»‹ àí˜ˆFJ¼‰î£˜. 

 Þ‰Fò£M™
«îCò °Ÿø ÝõíˆF¡ (â¡.C.Ý˜.H) 

ÜP‚¬èJ¡ ð® 2019Ý‹ Ý‡´ Þ‰Fò£M™ 
3,80,526 «ð˜ è£í£ñ™ «ð£»œ÷ù˜, Üõ˜èO™ 
2,48,397 «ð˜ ªð‡èœ. è£í£ñ™ «ð£ù¶ 
ªî£ì˜ð£è ÜFè õö‚°èœ ñè£ó£w®ó£M™ 
ðFõ£ù¶. Üƒ° ªñ£ˆî‹ 66,478 «ð˜ è£í£ñ™ 
«ð£»œ÷ù ,̃ Þó‡ì£õî£è ñˆFòŠHó«îêˆF™ 
47,452 «ð¬ó‚ è£íM™¬ô. Í¡ø£õ¶ ÞìˆF™ 
«ñŸ° õƒè‹ (47,337) àœ÷¶. 

è£í£ñ™ «ð£ù ªð‡èO¡ â‡E‚¬èJ½‹ 
ñ è £ ó £w®ó £  º¡ùEJ™  àœ÷¶ , 
ñè£ó£w®ó£M™ 38,506 ªð‡èœ è£í£ñ™ 
«ð£»œ÷ù˜. ñˆFòŠ Hó«îêˆF™ 33,893 
ªð‡è¬÷‚ è£íM™¬ô. 31,299 õö‚°èœ 
ðFõ£ùî¡ õ£Jô£è «ñŸ°õƒè‹ Í¡ø£õ¶ 
ÞìˆF™ àœ÷¶. 

Þ‰Fò£M™ 2007Ý‹ Ý‡®™ ñ†´‹ 2 ô†ê‹ 
ªð‡èœ ð£Lò™ ªî£N™, åŠð‰îˆ ªî£N½‚è£è 
ñ£GôƒèÀ‚A¬ì«ò èìˆîŠð†´œ÷ù˜ â¡Á 
å¼ ¹œO Mõó‹ ÃÁAø¶. 

°ö‰¬îèœ 
Þ‰Fòˆ «îCò ñQî àK¬ñèœ Ý¬íòˆF¡ 

è¼ˆ¶Šð®, åšªõ£¼ Ý‡´‹, 40 ÝJó‹ 
°ö‰¬îèœ èìˆîŠð´A¡øù˜. ÞF™ 25 
êîiî‹ «ð˜ è‡´H®‚èŠðì£ñ™ àœ÷ù˜. 
Þ‰Fò£ º¿õ¶‹, Í¡Á ô†êˆ¶‚°‹ 

«ñŸð†ì °ö‰¬îèœ «ð£¬îŠªð£¼œ, 
õ¡º¬ø Ü„²Áˆî™è÷£™ H„¬ê â´‚è 
¬õ‚èŠð´A¡øù˜. 

Þ‰Fò£M™ åšªõ£¼ 8 GIìƒèÀ‚°‹ 
å¼ °ö‰¬î è£í£ñ™ «ð£õî£èˆ «îCò °Ÿø 
Ýõí‹ ªîKMˆ¶œ÷¶. Þ‰Fò£M™ åšªõ£¼ 
ï£À‹ êó£êKò£è 200 °ö‰¬îèœ è£í£ñ™ 
«ð£Aø£˜èœ. ÞF™ ªð‡ °ö‰¬îèO¡ 
â‡E‚¬è ãÁºèˆF™ àœ÷¶. 2016Ý‹ 
Ý‡®™ 65 êîiîñ£è¾‹, 2017Ý‹ Ý‡®™ 
67.4 êîiîñ£è¾‹, 2018Þ™ 70.3 êîiîñ£è¾‹ 
Þ¼‰î¶. Þ‰îŠ ¹œOMõóƒèœ ªð‡ °ö‰¬îèœ 
ÜFèŠ ð£FŠ¹‚° àœ÷£õ¬î‚ è£†´Aø¶. 

è£í£ñ™«ð£ù °ö‰¬îèO¡ â‡E‚¬èJ™ 
2019Ý‹ Ý‡®™ ñˆFòŠHó«îê ñ£Gô‹ 
ºîLìˆF™ (11,022) àœ÷¶. «ñŸ° õƒè‹ 
Þó‡ì£õ¶ ÞìˆF½‹ (8,205) Í¡ø£õ¶ 
ÞìˆF™ (7,299) dè£¼‹ àœ÷¶. 

îIöèˆ¬îŠ ªð£Áˆîõ¬ó 2016Þ™ 4,632 
°ö‰¬îèœ, 2017Þ™ 4196 °ö‰¬îèœ, 2018Þ™ 
4071 °ö‰¬îèœ è£í£ñ™ «ð£»œ÷ù˜. Þ¶ 
FùêK ²ñ£˜ 12 °ö‰¬îèœ è£í£ñ™ «ð£õ¬î‚ 
è£†´Aø¶. 

èì‰î 10 Ý‡´èO™ ªê¡¬ùJ™ è£í£ñ™ 
«ð£ù 7,994 °ö‰¬îèœ è‡´H®‚èŠð†´ 
e‡´‹ ªðŸ«ø£¼ì¡ åŠð¬ì‚èŠð†ìî£è„ 
ªê¡¬ù‚ è£õ™¶¬ø ªîKMˆ¶œ÷¶. è£í£ñ™ 
«ð£Œ‚ è‡´H®‚è º®ò£ñ™ «ð£ù 118 
°ö‰¬îè¬÷‚ è‡´H®ŠðîŸè£ù ºòŸCèœ 
ïì‰¶ õ¼õî£è¾‹ ªê£™Aø¶. è£í£ñ™ 
«ð£ù °ö‰¬îè¬÷ e†ðîŸ°‹ ñÁõ£›¾ 
ªêŒõîŸ°‹ ‘Ýð«óû¡ v¬ñ™-2021’ F†ì‹ 
ÜPºèŠð´ˆîŠð†´œ÷¶. 

Cø£˜ cF ðó£ñKŠ¹ ñŸÁ‹ °ö‰¬îèœ 
ð£¶è£Š¹„ ê†ì‹ - 2000¡ HK¾ 24(1)ð®, 
âõ˜ °ö‰¬îè¬÷Š H„¬ê â´ŠðîŸè£èŠ 
ðò¡ð´ˆ¶Aø£«ó£, Üõ˜ Í¡Á Ý‡´èœ 
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õ¬ó C¬øJ™ Ü¬ì‚èŠð´õ£˜. Üðó£îº‹ 
MF‚èŠð´‹. Ýù£™ Þ¶õ¬ó âˆî¬ù «ð˜ 
î‡®‚èŠð†®¼‚Aø£˜èœ? 

ªð‡èœ è£í£ñ™ «ð£õF™ 6õ¶ ÞìˆF½‹, 
°ö‰¬îèœ è£í£ñ™ «ð£õF™ 5õ¶ ÞìˆF½‹ 
îIöè‹ àœ÷¶. 

â¡ù ªêŒòô£‹ 

ªðKòõ˜èœ i†¬ìM†´ ªõO«òÁõîŸ°‹, 
è‡è£í£î Þì‹ ªê¡Á H„¬êªò́ ‚è¾‹, ÃL «õ¬ô 
ªêŒò¾‹ º‚Aò è£óí‹ °´‹ðˆF™ è‡Eòñ£è 
õ‰¶ªè£‡®¼‰î ªð£¼÷£î£ó‹ F¯ªóù ºìƒAŠ 
«ð£õ¶ î£¡. âù«õ,  ºîô£õî£è‚ °´‹ðƒèO¡ 
õ£›õ£î£óˆ¬î «ñ‹ð´ˆî ïìõ®‚¬èèœ â´‚è 
«õ‡´‹. õÁ¬ñ ºè£I†®¼‚°‹ °´‹ðˆ-
FL¼Šð¬î âõ¼‹ M¼‹¹õF™¬ô. 

ªð‡èœ è£í£ñ™ «ð£õîŸ° ð™«õÁ 
è£óíƒèœ Þ¼‰î£½‹ °´‹ð õ¡º¬ø 
Hóî£ù‚ è£óí‹. °®è£ó èíõ¡, «õ¬ô‚°„ 
ªê™ô£î °ö‰¬îèœ, °´‹ðˆ¬î„ êñ£O‚èŠ 
ªð£¼÷£î£ó G¬ô Þ™ô£î¶ «ð£¡ø¬õ»‹ 
è£óíƒè÷£è Ü¬ñA¡øù. °´‹ð õ¡º¬ø¬ò 
º®¾‚°‚ ªè£‡´õó ïìõ®‚¬èèœ ÜõCò‹. 
ªð¼‹ð£ô£ù °´‹ðƒèO™ èíõQ¡ °®ò£™ 
Hó„ê¬ù ãŸð´Aø¶. Ìóí ñ¶Mô‚° 
°´‹ð õ¡º¬ø¬òŠ ªð¼ñ÷¾ °¬ø‚°‹. 
Þ¬îˆ îM˜ˆ¶ Hó„ê¬ù Þ¼‚°«ñò£ù£™ 
è¾¡CLƒ Íô‹ ÝŸÁŠð´ˆFì ¬ñòƒèœ 
ãŸð´ˆî«õ‡´‹.

Ü«î«ð£ôŠ ðœOèO½‹ °ö‰¬îèÀ‚° 
Þí‚èñ£ù Åö™ à¼õ£è«õ‡´‹ . 
ð£ì²¬ñ«ò£, ÝCKò˜èO¡ Ü¿ˆî«ñ£, 
ðœO G˜õ£èˆF¡ ªè´H®«ò£ Þ¼‚è‚Ãì£¶. 

°ö‰¬îèÀ‚°ˆ îƒèœ °¬øè¬÷‚ 
ªè£†´õîŸ° õN«òŸð´ˆFì «õ‡´‹. 
ñùïô Ý«ô£ê¬ù õöƒ°õîŸ° åšªõ£¼ 
ðœOèO½‹ «î¬õ‚«èŸð Ý«ô£êè˜è¬÷ 
GòI‚è «õ‡´‹. 

°ö‰¬îè¬÷ i†¬ì M†´ ªõO«òø£ñ™ 
î´‚è¾‹ ðœOèO™ ªî£ì˜‰¶ è™M ðJô 
¬õŠð¶‹ º‚Aò‹. ÜîŸ°‚ Aó£ñƒèO™ Aó£ñ 
°ö‰¬îèœ ð£¶è£Š¹‚ °¿ ñŸÁ‹ áó£†C 
HóFGFè¬÷ ß´ð´ˆF‚ °ö‰¬îè¬÷‚ 
è‡è£E‚è «õ‡´‹. «ð£Fò GF õêF, 
à†è†ì¬ñŠ¹, ñQîõ÷‹ «ð£¡øõŸÁì¡ 
ªêò™ð´‹ Ý¬íòñ£è ñ£Gô °ö‰¬î àK¬ñèœ 
ð£¶è£Š¹ Ý¬íò‹ º¿¬ñò£è„ ªêò™ðì 
«õ‡´‹. 

°ö‰¬î«ò£, ªðKòõ˜è«÷£, ªð‡è«÷£, 
Ý‡è«÷£ ò£ó£è Þ¼‰î£½‹ èìˆîŠð†´„ 
Cˆóõ¬î‚°œ÷£°‹ ð£F‚èŠð†ì ñQî˜èO¡ 
è‡Eòˆ¬î e†ªì´ŠðF™ Ü¬ùõ¼‹ 
å¡Áð†´„ ªêòô£Ÿø «õ‡´‹. Þ¶ ñQî 
àK¬ñJ¡ ð£˜Šð†ì¶ ñ†´ñ™ô. ñQî 
«ïòˆ¬î Ýî£óñ£è‚ ªè£‡ì¶. 

(Ýèv† 30Ý‹ «îF Ü¬ùˆ¶ôè‚ 
è£í£ñŸ«ð£«ù£˜ Fù‹)

.

சிறந்தாங்கும் பணபுகள்
26
ஒரு	ஊரில்	சையவச்	சித 	்ஒனதற	

அழகாக	 வடிததிருந்ைாரகள்.	
அச்சித்்யாைது	்படிகள்	ஏறிச்செல்லும்	ஒரு	
உ்யரந்ை	 ்மத்யில்	 நிறுவப்படடிருந்ைது.	
திைமும்	அந்ைத	சையவச்	சித்ககு	மககள்	
்ப்ர	 வந்து	 ம்ர	 மாத்த்யப	 ்்பாடடு	
வணஙகிச்	செனறாரகள்.

சித்ககு	 அருகில்	 ைன	 சீ்ரக்ோடு	
வாழ்ந்ை	 முனிவர,	 “நீஙகள்	 காணகினற	
இந்ைத	சையவச்	சித்யும்,	அைதை	அத்்ய	
ஏறிச்செல்லும்	 ்படியும்	 ஒ்ர	 கறகோல்	
ஆைதுைான.	ஆைால்,	 ஒனறு	மாத்கள்	
ச்பறும்	கல்்ாகவும்,	பிறிசைானறு	மிதி்படும்	

்படிககல்்ாகவும்	ஆைது	எைைால்?”	எனறு	
்கட்ார.

சீ்ரகள்	அதமதி்யாக	இருந்ைாரகள்.	ஒரு	
சீ்ன	அப்்பாது	“அய்யா,	உளி்யால்	அடிககும்	
்்பாது	சி்	அடிகளி்்்்ய	உத்யும்	கறகள்	
்படிககல்்ாகினறை.	எவ்வேவு	அடிதைாலும்	
ைாஙகிக	சகாள்ளும்	கறகள்,	ைம்	உறுதித	
ைனதம்யால்	சித்்யாகினறை”	எனறான.

குரு	 அவதைப	 ்பாராடடி,	 அவன	
சொனை்ை	‘ெரி’	எனறார.

எண்்ணம் உறுதி�ோக இருந்�ோல், எண்ணி��டி 
உ�ரலோம்.
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ைாழ்த்துக் கட்டுவர மதுரை.ஆர்.கணேசன்

கல்வியறிவு ப�ற வ�ண்டுப்னில் அதில் 
ப்த்தத திளைத்த�ரகளிடம பகஞசி்க 

கூத்தாடியா�து நீ வகடடு அறிநதுபகாள அல்லது 
ப�றறு்கபகாள என்�ள்த "..கறளக நன்வற கறளக 
நன்வற பிச்ளெ புகினும கறளக நன்வற.." என்று 
ஒைள� �ாடடி உளரததிரு்ககிறார.

்தமிழகததில் நீண்ட இளடப�ளி்ககு பிறகு பிைஸ் 
2 ரிெல்ட ப�ளியாகி 100 ெ்தவீ்தம வ்தரச்சி விகி்தம 
என்று அரசு அறிவிததிரு்ககிறது.  இந்த சூழ்நிளலயில் 
�ளளி, கல்லூரிகள திறநதிரு்கக்ககூடும? திற்ககும 
சூழல் உரு�ாகியிரு்ககு்ானால் ்ாண�ரகளின் 
உயரகல்வி,  கனவு, நமபி்களக்ககு புததுயிர 
ஊடடியிரு்ககும.

அரசு ்றறும ்தனியார கல்லூரிகளில் 
்ாண�ரகளின் வ்ற�டிப்பு்ககாக விண்ணப்�ஙகள 
ப�றத ப்தாடஙகி ்ாண�ரகள வெர்களககளும 
நடநது பகாண்டிரு்ககிறது. அரசுப் �ளளி 
்றறும அரசு உ்தவி ப�றும �ளளியில் �டி்ககும 
்ாண�ரகள ்றறும ப�ாருைா்தாரததில் பின்  
்தஙகிய  ் ாண� - ் ாணவிகள வ்ற�டிப்பு்ககுச் 
பெல்ல  வநரிடும வ�ாது குடும� சூழ்நிளல  
காரண்ாக கல்வி்க கடடணம  கடட முடியா்ல் 
்தவி்கக்ககூடும? அ்தறகாக  ்ாண�ரகள 
எப்�டியா�து வ்வல �டிப்�்தறகு  முயறசிப்பீரகள, 
எதிரகால்க கல்வி்க கனவுகளை நன�ா்கக  
கைப்�ணியாறறும  ப்தாண்டு  நிறு�னஙகள 
உஙகளை �ரவ�றக காததிரு்ககின்றன. 
உலகப்ஙகும கல்வி்ககு வ�ரூன்றியிரு்ககும 
ப்தாண்டு நிறு�னஙகள எண்ணிலடஙகா கிளை 
விடடிரு்ககின்றன. அள�, ்தமிழகததிலும  
ஏராை்ாகச் பெயல்�டுகின்றன. 

"..நீஙக நல்லா �டி்ககணும நாஙக இரு்ககிவறாம 
க�ளலப்�ட வ�ண்டாம." என அளழ்ககும 
ப்தாண்டு நிறு�னஙகளில் கல்வி்ககாக 
இயஙகும சில�றளற வெகரிதது இஙகு 
்தக�லாக்க பகாடுததிரு்ககிவறாம.

முகவரி பவுண்டேஷன்
www.mugavarifoundation.org

2 0 0 2 ல்  ஒ ரு 
மொணவினய மருத்துவ 
(MBBS) ்படிபபு ்படிக� 
ன வ ப ்ப த ற் � ொ � 
உருவொக�ப்பட்டது  
த ொ ன்  ‘ மு � வ ரி 
்பவுணப்டஷன்’. 2002ல் 
இருந்து கதொ்டர்ந்து 
்படிப்படியொ� கிரொமபபுை 
மொணவர்�ளின் உயர் 
�ல்விக�ொ� குறிப்பொ� 
முதல் தனலமுனை 
்பட்டதொரி மொணவ 

மொணவி�ளுககு மு�வரி ்பவுணப்டஷன் 
உதவி வருகிைது. �்டந்த 19 வரு்டங்�ளில் 518 
மொணவ, மொணவி�ளுககு உயர் �ல்வி ்பயில 
அனனத்துச் கசலவு�ன்ளயும் ஏற்றுகக�ொண்டது. 
இதில் 143 மொணவ - மொணவி�ள தமிழநொடடில் 
உள்ள அனனத்து அரசு மருத்துவக �ல்லூரி�ளில்  
மருத்துவம் (MBBS)  ்பயின்று வருகிைொர்�ள 
என்்பது குறிபபி்டத்தக�து. மொணவ - மொணவி�ள 
70 ப்பர் கசன்னன அணணொ ்பல்�னலக�ழ�த்தில்  
க்பொறியியல் ்பயின்று வருகின்ைனர், 21 
மொணவ- மொணவி�ள ப�ொனவ அரசு பவ்ளொண 
்பல்�னலக�ழ�த்தில் ்பயின்று வருகின்ைனர்.

கல்லூரிக கனமவ
�னவோககும் 
சமுதோயச சிறபிகள்
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அரொஙக ்றறும ்தனியார நிறு�னஙகளில் 
152 வ�ர (ஐ.ஏ.எஸ், ஐ.பி.எஸ், ஐ.ஆர.எஸ்., 
உட�ட)  வ�ளல �ாரதது �ருகின்றனர. 
ப�ாருைா்தாரததில் மிகவும பின்்தஙகிய கிரா்ப்புற 
ஏளழ ் ாண�, ் ாணவிகளும ் னி்தவநயததுடன் 
்ருதது�ரகைாக �ணிபுரி�்தறகு  முக�ரி 
�வுண்வட�ன் ப்தாடரநது மு்ககியதது�ம 
பகாடுதது �ருகிறது �ாராடடு்தறகுரியது.

சிறுதுளிகள் பவுண்டேசன் 
www.siruthuligalfoundation.org

2015 ல் பென்ளனயில்  
ஏற�டட ப�ளைத்தால் 
�ாதி்ககப்�டட ்்ககளு்ககு 
நி � ா ர ண  உ ்த வி க ள 
�ழஙகச் பென்ற நண்�ரகள 
குழுவினர்ககு ஏன் நாம  
ஒன்றாகச் வெரநது ப்தாண்டு 
நிறு�னம  ஆரமபி ்க க 
கூடாது என்ற சிந்தளனயில் 
ப்தாடஙகப்�டடது.  

அ ்த ன்  மூ ல ் ா க 
ெமூகதள்த வ்ம�டுதது�்தறகான பெயல்�ாடுகளை 
‘சிறு துளி ்பவுணப்டசன்’ பெய்து �ருகிறது. 
கல்வியின் மு்ககியதது�தள்த அறிநது பகாண்டு 
்தஙகள கல்விளயத ப்தாடர இயலா்த அடித்தடடு 
நிளலயில் இரு்ககும ் ாண� - ் ாணவிகளு்ககு 
கல்வித வ்தள�ளய பூரததி பெய்து பகாடு்ககிறது.  
2017-ஆம ஆண்டு ப்தாடஙகி இன்று�ளர 
90-்ககும வ்லான ்ாண�, ்ாணவிகளு்ககு 
இப்�வுண்வட�ன் �ழியாக கல்வி உ்தவி 
்றறும ்தனிப்�டட உ்தவிகளையும பெய்து ்தநது 
சிறப்�ாகச் பெயல்�டடு �ருகிறது. 

பமலும் க்பொரு்ளொதொரத்தில் மி�வும் 
பின் தங்கிய கிரொமபபுை ஏனழ மொணவ, – 
மொணவி�ளின் �ல்வித் பதனவனய பூர்த்தி 
கசய்வபத இந்நிறுவனத்தின் பநொக�மொகும். 
ந�ர்பபுைங்�ளின் குழந்னத�ளுககு இனணயொ�, 
கிரொமபபுைக �ல்வினய வ்ளர்ககும் பநொக�த்தில் 
இரணடு கிரொமங்�ளில் பமம்்படுத்தப்பட்ட 
�ற்ைல் னமயத்னதயும் ஏற்்பொடு கசய்துள்ளது. 
பமலும் இதுப்பொன்ை பமம்்படுத்தப்பட்ட 
�ற்ைல் னமயங்�ன்ள தமிழநொடடில் உள்ள 
கிரொமபபுைங்�ளில் அன்டயொ்ளம் �ொணவும், 
இலவசக �ற்ைனல வழங்�வும் உதவி கசய்து 
வருகிைது. மொற்றுத்திைனொளி�ள, ்பொர்னவயற்ை 
மொணவர்�ளுககு உதவும் வன�யில் தற்ப்பொனதய 
க�ொபரொனொ சூழநினலயில் அவர்�ளின் 
ஆன்னலன் பதர்வு�ன்ளயும் மற்றும் இதரத் 
பதனவ�ன்ளயும் தங்�ள மொணவர்�ன்ளக 
க�ொணடு  கசயல்்படுத்தி வருகின்ைனர்.

இஙகு �யின்று �யன்ப�றற ்ாண� - 
்ாணவிகள ெமூக அ்ககளறயுடன் ்தஙகளைப் 
வ�ாலவ� அடித்தடடு நிளலயில் இரு்ககும 
கல்வி உ்தவிளய நாடும ்ாண�ரகளு்ககு 
்தானாக முன் �நது  “..நல்விள்தகள..” மூல்ாக  
அந்த ்ாண�ரகளு்ககு கல்வி உ்தவி �ழஙகி 
�ருகின்றனர.

டீம் எவரெஸ்ட் 
www.teameverest.ngo

இநதியாவின் மிகப்ப�ரிய 
ப்தாண்டு நிறு�னஙகளில் 
‘டீம் எவகரஸ்ட’  ஒன்று. 
இ ்த ன்  வ ந ா ்க க ம  
்தனிந�ரகளைத ப்தாண்டு 
பெய்ய ஊ்ககுவிப்�தும, 
ஏளழ ்ாண�ரகளு்ககு 
்த ர ் ா ன  க ல் வி ள ய 
�ழஙகு�தும ஆகும. 

இத்கதொணடு நிறுவனம் 
சொர்பில் ஆரணி தொலு�ொவில் 

வடு�சொத்து, �ொமககூர், மொமணடூர், ன்பயூர், 
�ல்பூணடி, உட்ப்ட 10 கிரொமங்�ன்ளத் பதர்வு 
கசய்து, அந்த ஊரில் அரசுப ்பளளியில் ்படிககும் 
மொணவ மொணவி�ளின் �ல்வித் தரத்னத 
பமம்்படுத்த தன்னொர்வலர்�ன்ள க�ொணடு இலவச 
டியூசன் �ற்றுத் தரப்படுகிைது. இதில் ்படிககும் 
மொணவர்�ளின் தனித் திைனன ஊக�ப்படுத்த 
அவர்�ளின்டபய ந்டனம், கசஸ், ப�ரம், ஓவியம், 
வினொடி வினொ, உட்ப்ட ்பல்பவறு ப்பொடடி�ள 
ந்டத்தப்படுகிைது.

வ்லும ்தன்னார�ததுடன் ப்தாண்டு பெய்யும 
கலாச்ொரதள்த உரு�ா்ககு�தும ஆகும.  25,000 
்தன்னார�லரகளின் உ்தவியுடன், ஆண்டு்ககு 
40,000 குழநள்தகளுடன் �ணி புரிகிறாரகள.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில்  850 ்ாண�ரகளின் 
கல்லூரிப் �டிப்பிறகாக உ்தவித  ப்தாளக �ழஙகி 
�ாழ்�ளிததிரு்ககிறாரகள.

சீட்ஸ் பவுண்டேசன் 
www.seeeds.org

சீடஸ் 2017 மு்தல் இநதியா, அப்ரி்ககா 
்றறும இஙகிலாநதில் �ாழும 
ப்ன்ப�ாருள ் றறும ் ருதது� 
�ல்லுநரகைால் இயஙகி்க 
பகாண்டிரு்ககிறது .  கீவழ 
குறிப்பிடப்�டடுளை ப�ாருைா்தார 
ரீதியாகப் பின் ்தஙகிய ் ாண�-
்ாணவியரகளின் உயர கல்வி்க 
கனள� நன�ா்கக அ�ரகளின் 
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கண்டுபிடிப்பு 
நாயகர்கள்! 42

ஈரம் காபபான
கப்பற்ப்்டயில் ்பணிஹேய்்பவர்கள் �றறும் 

க்டலுக்கடியில் ஹேன்று ஆராய்ச்சி ஹேய்்பவர்கள், 
ஒரு குறிபபிட்ட சநரததுக்கும் ச�லாகக் 
குளிர்ச்சியான க்டல் நீரில் இருக்க இயலாது. 
எனசவ, நீண்்ட சநரம் க்டலில் உ்டல் இருக்கத 
சத்வயான உ்்ட்யக் கண்்டறிவதில் ்பலரும் 
மு்ன்நதனர். ெக் பிராடனர் என்்ற அஹ�ரிக்கப 
ஹ்பாறியாைர் கப்பற ்ப்்டயில் ஆராய்ச்சியாைராகப 
்பல ஆண்டுகள் ்பணிஹேய்தார்.

ஒரு ே�யம் நீருக்கும் அடியில் இரு்நது ்பல 
ஆராய்ச்சிகள் புரியும் ்பகுதியில் சவ்ல்யில் 
அ�ர்ததப்பட்டார். தனது தீவிர�ான சத்டலால், 
ஹ்பாறியாைர் வில்லார்ட ்பாஸகாம் என்்பவரது 
அறிவு ர்ப்படி நியூபிரீ்னக் ஹகாண்்ட ஆ்்ட்யத 
தயாரிததார். இது இரண்டு அடுக்காக அ்�்நது 
நடுவில் தண்ணீ்ரக் ஹகாண்டிரு்நதது. இ்நதத 
தண்ணீர் உ்டலில் ஹவளிவரும் ஹவப்பத்தப 
ஹ்பறறுக் ஹகாண்டு கதகதப்்ப  உணர்ததியது. 
ஆனால், காலபச்பாக்கில் புதிய ஈரம் காக்கும் 
உ்்டகள் வ்நதன.

பின்னணி, இனம, ொதி, ்்தம, �ாலினம 
வ�ான்ற�றளறப் ப�ாருட�டுத்தா்ல் கல்லூரி்க 
கல்விளயப் ப�று�ள்த உறுதி பெய்�்தறகாக 
அரப்�ணி்ககப்�டடுளை ்தன்னார�த ப்தாண்டு 
நிறு�ன்ாகும.

அரசு மற்றும் அரசு உதவி க்பறும் ்பளளி�ளில் 
்படிககும் குழந்னத�ள தமிழநொடடின் அ�தி�ள 
மு�ொம்�ன்ளச் பசர்ந்த இலங்ன� குழந்னத�ள, 
ஆதரவு இல்லொத குழந்னத�ள அல்லது அனொனத 
இல்லங்�ளில் உள்ள குழந்னத�ள. அத்தன�ய 
மொணவ-மொணவியர்�ள தங்�ள �ல்வினய 
அன்டவதன் மூலம் க்பொரு்ளொதொர ரீதியொ� 
தன்னினைவு க்பை முடியும் என்று நம்புகிைது  
அவர்�ளுககு நிதியுதவி வழங்குவதன் மூலம், 
அவர்�ள விரும்பும் துனையில்  க்பொறியியல், 
மருத்துவம், சி.ஏ, நர்சிங் ப்பொன்ைவற்றில் தங்�ள 
இலகன� அன்டய உதவி வருகிைது.

ப்தாண்டு நிறு�னம ப்தாடஙகப்�டட  
நாள மு்தல் 249 குழநள்தகளு்ககு உயரகல்வி 
உ்தவிதப்தாளகளய �ழஙகியுளைது. கல்வி 
மூலம ்டடுவ் �றுள்ளய ஒழி்கக முடியும 
என்று உறுதியாக நமபுகிறது சீடஸ்.

இமைகள் எஜூ்கஷனல் & ்சரிட்டேபிள் 
டிெஸ்ட் www.imaigal.org

“..்ாண�ரகளின் கனள� நிளறவ�றற 
நாம கனவு காண்வ�ாம..” 
இது எஙகளின் ்தாரக ்நதிரம  
என்ற வநா்ககததில் பெயல்�டும 
அள்ப்�ாகும.

2001ல் ஐநது நண்�ரகளின் 
கூ ட டு  மு ய ற சி யி ல் , 
ப�ாருைா்தாரததில் பின்்தஙகிய 
்ாண�ரகளின் கல்வி்ககாக 
உரு�ா்ககப்�டடது. இன்று 
2 5 0  உறு ப் பின ர களுடன் 

நளடவ�ாடுகிறது. 

இது�ளர 250 ் ாண�ரகளின் கல்வி்ககனள� 
நிளறவ�றறி அ�ரகள �ல்வ�று துளறகளில் 
(ப�ாறியாைர,  ் ருதது�ர, பெவிலியர, ஆசிரியர, 
கல்லூரி  விரிவுளரயாைர, கா�லர,  சுயப்தாழில் 
முளனவ�ார) �ணிபுரிய உறுதுளணயாக 
இருநதுளைது. ்தறப�ாழுது 150 ்ாண�ரகளின்  
கல்வித வ்தள�களை முழுள்யா்ககி்க 
பகாண்டிரு்ககிறது. இது்டடு்ல்லா்ல் உரிய 
வநரததில் பெய்்த ்ருதது� உ்தவிகைால் 
150 �யனாளிகள �லன் ப�றறுளைனர. 
சிலவநரஙகளில் “..மீன் பகாடுப்�ள்த விட மீன் 
பிடி்கக கறறு்கபகாடுப்�து..”  சிறந்தது அதுவ�ால 

சிலகுடும�ஙகளு்ககு ப�ாருளீடட உ்தவியாக  
சிறுப்தாழில் (உண�கம, �ால் கறத்தல், 
ள்தயலகம, சிறு துணி்ககளட) அள்்கக  
உ்தவி இரு்ககிறது.

சுற்றுச்சூழல்: மற்றுகமொரு அைக�ட்டன்ளயு்டன் 
இனணந்து அ்டர்ந்த �ொடு�ன்ள (Miyavaki 
Forests)  உருவொக� உதவுகிைது �்டந்த இரணடு  
வரு்டங்�ளில் 25 �ொடு�ள, 50 ஆயிரம் 
மரங்�ளு்டன் உருவொகியிருககின்ைன.

்�ோப் 3 பவுண்டேசன் 
www.hope3.org

நமமுளடய ் ாண�ரகளில் திறள் இருநதும 
கல்லூரி வ்ற�டிப்பு �டி்கக 
�ெதி இல்லா்த அரசு ்றறும 
அரசு உ்தவி ப�றும �ளளி 
்ாண�ரகளு்ககு உ்தவுகிறது. 
�டிதது முடிதது நல்ல ் திப்ப�ண் 
எடுததிருந்தாலும �டிப்பு்கவகறற  
வ�ளல  கிளடப்�து ப�ரிய 
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இனறு	 என்பது	 நாதே	 என்பதைவி்	 முககி்யததுவம்	 வாயந்ைது.	
இபச்பாழுது	என்பதில்	ைான	எல்்ாப	ச்பாழுதுகளும்,	அதைததுக	

கா்மும்	அ்ஙகியுள்ேது.
- ்ஜ. கிருஷ்ேமூர்த்தி,  

�ததுவஞோனி, ‘உலக ஆசிரி�ர்’ என்று அ்ழக்கப�ட்டவர், நெோற்ந�ோழிவோளர்,
எழுத�ோளர், சு�ய�டல் - ஆன்மிகவோதி

வைன்றார் வ�ாழிகள்

ெ�ாலாக உளைது.  இந்தச் ெ�ாளல எதிரபகாளை 
ஆரமபி்ககப்�டடது ‘Hope3 Varsity’. 

Hope3 Varsity - இது வொப்3  �வுண்வடெனின் 
ஒரு அஙகம ்ாண�ரகளுளடய லடசியதள்த, 
அ�ரகளைவய அளடயாைம காணள�தது, 
அ்தளன அளடயும ்தைதள்த உரு�ா்ககி, 
அ�ரகளுடன் கூடவ� முழுள்யாகப் �யணிதது, 
அ�ரகளை ப�றறிப் �ாள்த்ககு அளழததுச் 
பெல்�வ்த எஙகளின் வநா்ககம. ்ாண�ரகள 
�ாடஙகளை ் னப்�ாடம பெய்யா்ல் ஆழ்ாகப் 
புரிநது �டி்ககிறாரகள, அப்�டி புரிநது �டித்தள்த 
எல்லாரும எளிள்யாக புரிநது பகாளளும 
வி்த்ாக Hope3 Foundation YouTube Channel  
லில் வீடிவயா�ாகப் வ�ாடுகிறாரகள.

உதொரணமொ�, Computer Science students, 
இன்்டர்கநட எப்படி கசயல்்படுகிைது என்றும், 
Medical students, Tattoo  ப்பொடுவதனொல் 
என்கனன்ன ்பொதிபபு வருகிைது என்றும், Engi-
neering students, Morse code மூலமொ� எப்படி 
Communicate  கசய்கிைொர்�ள என்றும் வீடிபயொ 
ப்பொடடிருககிைொர்�ள. இது தவிர க�ொபரொனொ 
கதொற்று அதி�மொ� இருந்த ப்பொது, மக�ள 
்படுகன� வசதிக�ொ� மருத்துமனனககு அனலந்து 
க�ொணடிருந்த பநரத்தில், இவர்�்ளது டீம் 
உருவொககிய findAbed என்கிை கசயலி மக�ள 

அவர்�ளுககு ்பக�த்தில் இருககிை எந்கதந்த 
மருத்துவமனன�ளில் எவவ்ளவு ்படுகன� 
�ொலியொ� இருககிைது என்்பனதக �ணடுபிடிக� 
மி�வும் உதவியொ� இருந்தது. அத்து்டன் Mi-
crosoft, Google, Facebook, Intel ப்பொன்ை 
்பன்னொடடுக �ம்க்பனி�ளின் ஊழியர்�ப்ளொடு 
்பயிற்சி எடுத்துக க�ொண்டதன் மூலமொ� Pro-
jects, Internships  மற்றும் பவனலவொய்பபுப 
க்பறுகிைொர்�ள..”

“..நான்  வ்றபகாண்டு �டி்கக வ�ண்டும..”  
என்று விருமபுகிற ் ாண�ரகளின்  க�னததிறகு 
நீஙகள அந்தந்த ப்தாண்டு நிறு�னஙகளை ப்தாடரபு 
பகாளை �ெதியாக ப்தாண்டு நிறு�னஙகளின் 
இளணய்தை முக�ரி இளண்ககப்�டடுளைது. 
ஆகவ� “..கறக  வ�ாராடு  கறற  பின்  நிறக அ்தறகுத 
்தக!” என்�திறவகற� உஙகள கனவுகளை நன�ா்ககி்க 
பகாளை கல்வியில் ப�றறி நளடவ�ாடுஙகள. 
கல்வியால் உயரந்த நிளலளய அளடய  �ாழ்ததுகள 
! ஏளழ ்ாண�ரகளின் கனவுகளை நன�ா்ககி, 
ஏறறமிகு �ாழ்ள�த ்தரும ஏணிப்�டிகைாய்த 
திகழும ப்தாண்டு நிறு�னஙகளு்ககும, அ்தன் 
உரு�ா்ககுனரகள, இய்ககுனரகள, உ்தவும 
உளைஙகள, உறுப்பினரகள அளன�ரு்ககும 
‘ஆளுள்ச் சிறபி’ ்ா்த இ்தழ் இருகரம கூப்பி 
பநஞொரந்த நன்றிகளையும, �ாழ்ததுகளையும 
ப்தரிவிதது்க பகாளகின்றது.
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முமனவர்.மவ.சஙகெலிஙகம்13சஜயிப்்பது நிஜம்

எ ந்த ஒரு நிளலயிலும ்தன் நிளலயிலிருநது 
் ா ற ா ்த  ்னி ்த வ ன  ் க த ்த ா ன 

ப�றறிகளைப் ப�றுகிறான். திடீர ப�றறிகைால் 
தி்ககுமு்ககாடிப் வ�ாய் ப�றறி்க பகாண்டாடடம 
நடதது��ரகள திளெ ப்தரியா்ல் வ�ாய் 
விடுகிறாரகள. அ�ரகள உறவுகளை உதிரதது 
விடடுப் பிறகு அன்பு்ககாக ஏஙகுகிறாரகள. 
உறவுகளை பநரு்கக்ாக ள�தது்கபகாண்டு 
விடடு்கபக ாடுதது �ாழ்��ரகள ்த ான் 
�ாழ்்களகப் �யணதள்த ்கிழ்ச்சியுடன் 
அனு�வி்ககிறாரகள. உஙகளில் �லரும கிளி்க 
கள்த வகடடிருப்பீரகள. இப்வ�ாது இந்த எலி்க 
கள்தளய்க வகளுஙகள.

எலி ஒன்று ள�ர வியா�ாரி வீடடிலிருந்த

ஒரு ள�ரதள்த விழுஙகிவிடடது. மிகவும

விளல உயரந்த ள�ரம அது. வியா�ாரி, 
எலி பிடிப்��ளனப் �ாரதது

எப்�டியா�து அந்த எலிளயப் பிடிதது

அ்தன் �யிறறில் இரு்ககும ள�ரதள்த 
எடுததுத ்தரச் பொன்னான். 

எலிளயச் சுடடு பிடிததுவிடலாம என்று 
திடடமிடடு்க பகாண்டு எலி பிடிப்��ன், 
துப்�ா்ககியுடன் �நதுவிடடான். எலி அஙவக 
இஙவகபயன்று வ�ா்ககு்ககாடடி ஓடியதில் 
திடீபரன்று நூறறு்ககண்ககான ெக எலிகள 
ஒன்று கூடிவிடடன.

அ ந ்த  நூ ற று ்க க ண ்க க ா ன 
எலிகளு்ககிளடவயயும அந்த ள�ரம முழுஙகிய 
எலி ் டடும அந்த எலி்ககூடடதவ்தாடு வெரா்ல் 
ஒதுஙகித ்தனியாக நின்று பகாண்டிருந்தது.

எலி பிடிப்��னு்ககு அது �ெதியாகப் 
வ�ாய்விடடது. ெரியாக குறி �ாரதது அந்த 
எலிளயச் சுடடான். எலி அஙவகவய சுருண்டு 
விழுநதுவிடடது.

ள�ர வியா�ாரி ெநவ்தா�்ாக அந்த 
எலியின் �யிறளற்க கிழிதது ள�ரதள்த 
எடுதது்கபகாண்டான்.  

பிறகு அந்த எலி பிடிப்��ளனப் �ாரதது 
ள�ர வியா�ாரி வகடடான். 

‘‘ஆ்ாம.. அந்த எலி ்ாததிரம ்றற 
எலிகவைாடு வெரா்ல் ்தனியாக நின்றது. 
நீயும அள்த ெரியாக அளடயாைம �ாரதது 
கண்டு சுடடுவிடடாய். இது எப்�டி?’’ 

அந்த எலி பிடிப்��ன்  பொன்னான்.

"இப்படித்தொன்,  ்பலப்பர் திடீர்ப
்பணக�ொரர்�ள ஆனதும், மற்ைவர்�ன்ள 

வி்ட
நொம் உயர்ந்தவர் என்று நினனத்துக 

க�ொணடு
மற்ைவர்�ளு்டன் தன்னனச் பசர்க�ொமல், 

தூரத்தில் னவத்துக க�ொளவொர்�ள. அதுபவ.
ஆ்பத்தில் அவர்�ளுககு உதவொமல் 

ப்பொய்விடுகிைது"
உைவு�ளும் அப்படித்தொன்.  சிலர் இன்டயில்
வந்து அழிந்துப்பொகும் கசல்வத்னத நம்பி
இனைவன்  க � ொ டு த் த  உ ைவு�ன்ள  

உதறிவிடடு ஒதுங்கி விடுகிைொர்�ள.
ஆயிரம வகாடி பெல்�ம இருந்தாலும 

பொந்த �ந்தமும, நல்ல நடபுவ் களடசி 
�ளரயில் நமமுடன் இரு்ககும.

உறவுகளை உ்தாசீனப்�டுத்தா்ல் இருப்�வ்த, 
உயரவு்ககு �ழி�கு்ககும.

உறலைக் ைாத்த
எலி
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ஆதவன் மவ.கோளிமுத்து10சவற்றித் திமெ

எணணிய 
ணணியோஙகு.

� ம எண்ணஙகள ்தான் நம �ாழ்்களகயாகிறது.
நாம ஒவப�ாரு�ரும எண்ணஙகைாவலவய 

�டி�ள்்ககப் �டுகிவறாம. ‘‘நம �ாழ்்களகளயச் 
பெது்ககும சிறபி நம எண்ணஙகவை’’ என்கின்றாரகள 
ொன்வறாரகள.

‘ ‘எண்ணி� எண்ணி�ோங்கு எய்து� எண்ணி�ர் 
திண்ணி�ர் ஆகப ந�றின்’’

என்கிறது திரு்ககுறள. நாம எண்ணியள்த 
எண்ணிய�ாறு அளடயலாம எப்வ�ாது? எப்வ�ாது 
திண்ணியர ஆகின்வறாவ்ா? அப்வ�ாது. திண்ணியர 
என்றால் திட்ான எண்ணம உளடய�ர, 
உறுதியான எண்ணம உளடய�ர என்கிறது 
இ்ககுறள.

எண்ணம என்றாவல எண்ணி்களக என்று 
ப�ாருள. ந்து ்னதில் எழும எண்ணஙகவைா 
எண்ணிலடஙகா்தள�. உண்ணும வ�ாதும, 
உறஙகுமவ� ாதும கூட நம எண்ணம 
நிளலப்�தில்ளல. உறஙகுமவ�ாதும நம ்னம 
எண்ணி்க பகாண்வட ்தான் இரு்ககிறது அது்தான் 
ந்்ககு கன�ாக �ருகிறது.

உண்ள்யான ் ன நலம உளை ் னி்தன் என்று 
யாளரச் பொல்லலாம?- என்றால் எ�னால் கனவு 
காணா்ல் உறஙக முடிகிறவ்தா அ�வன நல்ான 
்னதள்த உளடய�ன் ஆகிறான். �டு்களகயில் 
புரண்டு புரண்டு �டு்கக கூடாது, �டுத்தவுடன் 
தூ்ககம கண்களை பொருகிவிட வ�ண்டும. 
யாரால் தூ்ககதள்த ்தன் கடடுப்�ாடடில் பகாண்டு 
�ர முடிகிறவ்தா அ�ரகைால் அளனதள்தயும 
கடடுப்�டுத்த முடியும. ்தமமுளடய �ாழ்்களக்ககான 
�ாள்த என்ன? �யணம என்ன? என்�ள்த ப்தரிவு 
பெய்து அந்தப் �ாள்தயில் ்தடு்ாறறவ்ா, ்ன 
்ாறறவ்ா இன்றி அ�ரகைால் �யணம பெய்ய 
இயலும. இ�றறு்கபகல்லாம அடிப்�ளட ்தன் 
எண்ணஙகளை குளறததுப் �ழகு�தில் ்தான் 
உளைது.

ைனக குைப்பம்
் னி ்த  ் ன த தி ன்  அ ள ன த து ்க  

குழப்�ஙகளு்ககும, சி்ககல்களு்ககும காரணவ் 

எப்வ�ாதும ்தாறு்ாறாக ஓடி்கபகாண்டிரு்ககும 
வ்தள�யறற எண்ண ஓடடஙகவை. எண்ணதள்த 
ஒழுஙகு �டுதது�்தன் மூல்ாகத்தான் ஒரு�ர 
்ன நிளறள�யும, ் கிழ்ள�யும அளடயமுடியும.
எண்ணதள்த ஒழுஙகு�டுததும நுட�வ் 
எண்ணதள்த்க க�னிப்�்தாகும. ஒவப�ாரு 
கணமும விழிப்புணரவ�ாடு எண்ணஙகளை்க 
க�னி்கக்க க�னி்கக எழுகின்ற எண்ணஙகளின் 
எண்ணி்களக குளறய ஆரமபி்ககும.

யார ஒரு�ர  எண்ணஙகளை குளற்ககப் 
�ழகுகிறாரகவைா, அ�ரகவை ப�றறி என்ற 
இல்களக மிக எளிள்யாக அளடயத 
்தகுதியான�ரகைாகின்றாரகள. எண்ணதள்த 
நிறுத்த முடியு்ா? என்றால் முடியாது. வ�று என்ன 
பெய்ய முடியும? என்ன பெய்்தால் எண்ணஙகள 
குளறயும? என்றால், எழுகின்ற எண்ணஙகளை 
க�னி்கக ஆரமபித்தால் நம ்னததில் எழும 
எண்ணஙகள �டிப்�டியாக்க குளறய ஆரமபி்ககும.

ந ா ம  ப�றும  ெ ா டசிய ா க  நின்று 
க�னி்ககவ�ண்டும. நமமுளடய எண்ணஙகள 
இயல்�ாக குளறய ஆரமபிப்�ள்த நம்ால் நன்றாக 
உணரமுடியும. ்தம எண்ணஙகள மீது க�ன்ாக 
இருப்��ரகள ்தன்ளனவய அட்ககி ஆள��ர 
கைாகவும ்றற�ரகளையும ்தம �ெப்�டுததும 
ஆளுள் உளை�ரகைாகவும விைஙகுகிறாரகள.

இது ஒரு அறபுதைோன 
பயிறசி முமற

நாவ  ்இள்தச் பெய்து �ாரதது ப்தளி�ளடயலாம.
எண்ணஙகள குளறந்தால் ்தான் எழுகின்ற 
எண்ணஙகளை நம்ால் அளடயாைம காண 
முடியும. உ்தாரண்ாக ஒரு ப�ரிய கூடடம 
கும�லாக நிறகின்ற வ�ாது நம்�ரகள சிலர 
இருந்தால் அ�ரகளை அளடயாைம காண்�து 
கடினம அல்ல�ா? அவ்தவநரம கூடடம 
குளற�ாக இருந்தால் நாம நம நண்�ரகளை 
அளடயாைம கண்டுபகாளை முடியும அல்ல�ா? 
அவ்தவ�ால்்தான் குப்ள�யாக நம உளைததில் 
எழும எண்ணஙகள குளறய்க குளறய நாம நல்ல 
எண்ணஙகளை அளடயாைம காண இயலும.
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நொம் அன்டயொ்ளம் �ொணும் எணணங்�ள நம் 
வொழகன�னய பமம்்படுத்தும் எணணங்�்ளொ� 
மலரும். எந்த மொதிரியொன எணணங்�ன்ள 
எல்லொம் நொம் கசயல்்படுத்தினொல் வ்ளமொ� 
வொழலொம் என்று நம் எணணங்�ன்ள நொபம 
அன்டயொ்ளம் �ொணும்ப்பொது, அவவொறு நொம் 
அன்டயொ்ளம் �ண்ட எணணங்�ள தொன் நமககு 
திரும்்பத் திரும்்ப வர ஆரம்பிககும்.

எந்த எணணங்�ள திரும்்பத் திரும்்ப 
வருகின்ைபதொ அந்த எணணங்�ள கசயலுககும் 
வர ஆரம்பித்துவிடும் .  எனபவ தொன் 
சிந்தனனயொ்ளர்�ளும் தத்துவ ஞொனி�ளும்  
‘‘எணணத்தில் �வனமொ� இருங்�ள’’ என்று 
கூறுகின்ைொர்�ள. ‘‘எணணங்�ன்ளக கூர்ந்து 
�வனியுங்�ள’’ என்று கசொல்கிைொர்�ள.

்ாறாக குப்ள�யான எண்ணஙகள திரும�த 
திரும� �ந்தால் அள�கள பெயலு்ககும �ந்தால் 
நம �ாழ்்களக என்ன�ாகும? என்று எண்ணிப் 
�ாருஙகள.

எனவ� நம எண்ணஙகளை நாம இனம கண்டு 
பகாள�தும,  இனம கண்ட எண்ணஙகளை 
மீண்டும மீண்டும சிநதிப்�தும ்தான் நாம 
எடுதது்க பகாண்ட இல்களக அளட�்தறகான 
ஒவர �ழி. குளற�ான, ஆ்ககபூர�்ான சிறந்த 
எண்ணஙகளை மீண்டும மீண்டும சிநதிப்��ரகவை 
திண்ணியர ஆகின்றாரகள.

எணேஙகமளக குமறககும் வழி
எண்ணஙகள இயல்�ாக்க குளறய �ழி   

உண்டா ? என்றால் இரு்ககிறது. ் னி்தனின் உடல் 
்றறும ் ன இய்ககஙகளை ஆராய்நது அறிந்த நம 
நாடடு சித்தர ப�ரு்்ககள ் னி்த இனம நிளற�ாக 
�ாழ ஏராை்ான அறிவியல் உண்ள்களை 
ஆராய்நது �டி�ள்தது ஏடுகளில் எழுதி  
ள�ததுச் பென்றிரு்ககிறாரகள. அ�ரகள 
எண்ணததிறகும மூச்சிறகும ெம�ந்தம 
இரு்ககின்றது என்ற உண்ள்ளய்க கண்டுபிடிதது்க 
கூறி உளைாரகள

உயிர் மூச்சு மனம் எணணம்

இந்த �ரிளெயில் �ாரத்தால் உடலில் உயிர 
ஆறறல் சீராக இயஙக வ�ண்டுப்ன்றால் 
அ்தறகு பிராணன் அல்லது சு�ாெ காறறு என்ற 
மூச்சு்ககாறறு அ�சிய்ாகிறது.

ந்து சு�ாெததின் ்தன்ள் எதுவ�ா அது்தான் 
நம ்னததின் ்தன்ள்யாகவும அள்கிறது. 
சு�ாெம எந்த அைவில் நடந்தால் ந்்ககு 
நன்ள் எந்த அைவில் நடந்தால் ந்்ககு தீள் 
என்�ப்தல்லாம சித்த நூல்கள வ�சுகின்றன.

ைன அமேசசுைல்
வ�கவ�க்ாக சு�ாெம ஓடினால் ்னதின் 

அளலச்சுழல் விளரவு வ�க வ�க்ாக  
இரு்ககும. ்னம வ�கவ�க்ாக அளலச்சுழல் 
விளரவு பகாண்டு இயஙகும வ�ாது ந்து 
எண்ணஙகளும ்தாறு்ாறாக ்தான் ஓடி்க 
பகாண்டிரு்ககும. எண்ணஙகள குளறய 
வ�ண்டுப்ன்றால் ்னி்தனுளடய ்ன 
அளலச்சுழல் விளரள�்க குளற்கக வ�ண்டும. 
்னதின் அளலச்சுழல் விளரவு அைவு குளறய 
குளறய நம சு�ாெததின் ஓடட வ�கமும குளறயும. 
்னதிறகும சு�ாெததிறகும பநருஙகிய ப்தாடரபு 
உண்டு. சு�ாெததின் அைவு குளறநது நி்தான்ாக 
இயஙகினால் ் னதின் சூழல் விளரவு குளறயும, 
அல்லது ்னதின் சூழல் விளரவு குளறந்தால் 
சு�ாெததின் இயஙகும வ�கம குளறயும.

பிெோேோயோைம், தியோனம்
 சு�ாெததின் அைள�்க குளற்ககும 

�யிறசி்தான் பிராணாயா்ம எனும  
மூச்சுப்�யிறசி.

 ் ன தி ன்  சு ழ ற சி  வி ள ர ள � ்க 
குளற்ககும �யிறசி்தான் தியானம என்ற 
அகத்த�ப்�யிறசி.

ஆக பிராணாயா்ம என்னும மூச்சுப்�யிறசி 
அல்லது தியானப்�யிறசி இந்த இரண்டில் ஒன்ளற 
நாளவ்தாறும �ழகி �ந்தால் நம எண்ணததின் 
அைவு குளறய ஆரமபி்ககும.

அவ்தாடு ்டடு்ல்ல எண்ணஙகளை நல்ல 
எண்ணஙகள எள�, எள� பகடட எண்ணஙகள 
எள� எள� என்று, இனம காணும நுட�ம ந்்ககு 
இயல்�ாக �ாய்்ககும. அ்தன் பிறகு என்ன! நாம 
விருமபிய�ாறு  விருமபுகின்ற ப�றறி அளடய 
கூடிய ்னள்த நாம அளடய முடியும.

இன்னும ஒரு திரு்ககுறளும இள்த �லியுறுததும 
வி்த்ாக உளைது அது,
�வஞநெய்வோர் �ம்கருைம் நெய்வோர் ைற்்றல்லோர் 
அவஞநெய்வோர் ஆ்ெயுட் �ட்டு

்தமகர்ம என்�து ந்்ககு உளை வ�ளலளய, 
ந்்ககு என்று இயறளக விதி்ககப்�டட வ�ளலளய 
அளடயாைம கண்டு அள்தவய ்த�்ாகச் பெய்�து.

அ�மபெய்�து என்�து ந்்ககு என்று 
இயறளகயாக அள்ந்த அல்லது இயறளகயால் 
விதி்ககப்�டட வ�ளலளய விடடுவிடடு ஆளெயின் 
உநது்தலினால் ந்்ககு உ்த�ா்த பெயல்களை 
பெய்து பகாண்டிருப்�து.

நல்ல எண்ணஙகைால் ்தமகரு்ம என்னும 
நறகரு்ம, தீய எண்ணஙகைால் வ�ராளெ என்னும 
அ�மும விளையும. நாம எள்தத வ்தரநப்தடுப்�து? 
சிநதிப்வ�ாம!
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ராணுெ விஞ்ானி வி.டில்லிபாபு, 
பாதுகாப்பு ஆைாய்ச்சி மற்றும் ணமம்பாட்டு நிறுவனம், பபஙகளூரு

ப�ாறியியல் 
புரட்சிகள் 14

ஊடகஙகளில் இநதிய ஏவுகளணகளைப் 
�றறிய பெய்திகளை ஆர�தவ்தாடும 

சு�ாரசியதவ்தாடும ப�ாது்்ககள அதிலும 
குறிப்�ாக இைம்தளலமுளறயினர க�னி்ககின்றனர. 
இ்தனால் அ்கனி பிரவ்ாஸ் மி�ன் ெ்கதி உளளிடட 
ஏவுகளணகள வ்தநீர களடகளில் வி�ாதி்ககு்ைவு்ககு 
ப�ாதுப�ளியில் பிர�ல்ானள�.

இன்று ஏவுகளண ப்தாழில்நுட�ஙகளில் 
இநதியா உலகின் நான்கா�து நாடாக இரு்ககிறது. 
இந்த நிளலளய எப்�டி அளடந்தது? 

ஏவுகமேயும் இந்தியோவும்
ஏவுகளணகள இநதியாவு்ககுப் புதி்தல்ல. 

�திபனடடாம நூறறாண்டில் ஆஙகிவலயரு்ககு 
எதிரான வ�ாரில் இருமபு உருளையிலான 
ள்சூர ஏவுகளணகள (Mysorean Rock-
ets) �யன்�டுத்தப்�டடது �ரலாறறில் �திவு 
பெய்யப்�டடிரு்ககிறது.

சு்தநதி ர  இநதிய ாவில் ஏவுகளணத 
ப்தாழில்நுட�ம ப்தாடர�ான ஆய்வுகளும 
உற�ததி முயறசிகளும �ர�லாக ப்தாடரநது 
நிகழ்நது �ந்தன. ஆனால் எல்லா முயறசிகளின் 
�லன்களையும அ்தனால் கிளடத்த ப்தாழில்நுட� 

நிபுணதது�தள்த ஒருமுகப்�டுத்த வ�ண்டிய 
வ்தள� 1980-களில் ஏற�டடது. 

ஏ வு � ன ண � ளி ல்  ்ப ல  வ ன � � ள 
உணடு. ஏவு�னண�ளின் இயக�த்னத 
னவத்து  சீரியங்கு ஏவு�னண�ள (Cruise 
Missiles), எறிவினச ஏவு�னண�ள (Ballistic 
Missiles) என வன�ப்படுத்தலொம்.  ஏவப்படும் 
ஏவு�னண�ளின் துவக�ம் மற்றும் இலகன� 
னவத்தும் வன�ப்படுத்தலொம். நிலத்திலிருந்து 
ஏவப்படடு �டடி்டம், வொ�னம் உளளிட்ட நில 
இலககு�ன்ள தொககும் ஏவு�னண�ள (Surface 
to Surface Missiles), நிலத்திலிருந்து ஏவப்படடு 
விமொனம் கெலி�ொப்டர் உளளிட்ட வொன் 
இலககு�ன்ள தொககும் ஏவு�னண�ள (Surface 
to Air Missiles), ரொணுவ ்டொங்க வொ�னங்�ன்ள 
த�ர்ககும் ஏவு�னண�ள (Anti Tank Missiles) 
என ்பலபபிரிவு�ள உணடு. இது தவிர தொககும் 
தூரத்னத னவத்தும் ஏவு�னண�ன்ள வன�ப 
்படுத்தலொம். இலகன�த் தொக� பலசர் உளளிட்ட 
கதொழில்நுட்பங்�ளின் மூலம் ‘வழி�ொட்டப்படும் 
ஏவு�னண�ள’ (Guided Missiles) உணடு.

வடிவமைப்புச சவோல்
�ளகளயப் ப�ாறுதது ஏவுகளணகளின் 

�டி�ள்ப்பில் வ�று�ாடுகள இரு்ககும. ஒரு 
சிறறுநது (Van) �ாகனதள்த சிறிய ் ாறு்தல்கவைாடு 
�ளளி �ாகன்ாக சுறறுலா �ாகன்ாக ெர்ககு 
�ாகன்ாக அல்லது அ�ெர சிகிச்ளெ �ாகன்ாக 
�யன்�டுத்தலாம. ஆனால் ஒரு குறிப்பிடட 
வநா்ககததிறகாக �டி�ள்்ககப்�டட ஏவுகளணளய 
வ�று உ�வயாகததிறகாக �யன்�டுத்த முடியாது. 
சில ப்தாழில்நுட�ஙகள எல்லா ஏவுகளணகளு்ககும 
ப�ாது�ான்தாக இருந்தாலும ஒவப�ாரு 
�ளகயான ஏவுகளணயும ்தன்னைவில்  மிகுந்த 
்தனிதது�ம பகாண்டது.

ஒரு வ்தெததின் �ாதுகாப்பு்ககு �ல �ளகயான 
ஏவுகளணகள வ்தள�. ஒரு ஏவுகளணளய 
உரு�ா்கக �டி�ள்ப்பு, உற�ததிச் வொ்தளனகள 

அகனி ஏவுகமே

ஏவுகமேப் புெட்சி
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1980 �ளின் துவக�த்தில்  ஐ.ஜி.எம்.டி.பி 
கதொ்டங்�ப்பட்டது. ஏவு�னண�ன்ள உருவொககும் 
க்பொறுபபு ்பொது�ொபபு ஆரொய்ச்சி மற்றும் 
பமம்்பொடடு நிறுவனத்தி்டம் (டி.ஆர்.டி.ஓ) 
ஒப்பன்டக�ப்பட்டது. அபப்பொது டி.ஆர்.டி.ஓ 
நிறுவனத்தின் தனலவரொ� இருந்தவர் ்டொக்டர் 
வி.எஸ். அருணொசலம். இந்தத் திட்டத்திற்கு 
தனலனமப க்பொறுபபு வகித்தவர் ்டொக்டர் அபதுல் 
�லொம். இருவருபம தமிழர்�ள  என்்பது ஒரு 
தற்கசயலொன ஒற்றுனம. 

இ ந ்த த  தி ட ட த தி ன்  கீ ழ் , ப் ரி த வி 
(Prithvi), தரி�ுல் (Trishul), ஆகாஷ(Akash), 
நா்க (Nag) உளளிடட நான்கு ஏவுகளணகள, 
அ்கனி (Agni) என்ற ப்தாழில்நுட� பெயல்விை்கக 
�ாகனம (Technology Demonstrator Vehicle) 
வ�ான்ற�றறின் உரு�ா்ககப் �ணிகள து�ஙகின. 
டி.ஆர.டி.ஓ நிறு�னம ப்தாழிலகஙகள, கல்வி 
நிறு�னஙகளையும இந்த உரு�ா்ககப்�ணிகளில் 
இளணதது்க பகாண்டது. ராணு� விஞஞானிகளின் 
்தளலள்யிலான இந்த்க கூடடு முயறசி 

�லனளித்தது. 1980- களின் இறுதியில் ப்ரிதவி 
அ்கனி ஏவுகளணகள மு்தல் கடட வொ்தளனகளில் 
ப�றறி ப�றறன. வ்தெததில் ஒரு ப்தாழில்நுட� 
்று்லரச்சிளயயும உளநாடடு அறிவியல் 
்னி்த�ைததின் மீ்தான நமபி்களகளயயும இந்த 
ப�றறி உரு�ா்ககியது.

இந்த து�்கக ப�றறி்ககுப் பிறகு  ப்தாடர 
ப�றறிகள �ரும என எதிர�ாரத்த ராணு� 
விஞஞானிகளின் ்கிழ்ச்சி நீடி்ககவில்ளல. 
இநதியாவு்ககு வ�ரிடியாக �நதிறஙகியது உலக 
நாடுகள விதித்த ப்தாழில்நுட�த ்தளட.

(வதபாைரும்)

என �லகடடஙகளை்க  கட்கக வ�ண்டும.
ஒவப�ாரு �ளகயான ஏவுகளணளயயும 
�டி�ள்தது உரு�ா்ககப் �ல ஆண்டுகள 
வ்தள�ப்�டும. இந்தப்பின்புலததில் வ்தள�யான 
�ளககளில் ஏவுகளணகளை ஒன்றன்   பின்  
ஒன்றாக உரு�ா்ககினால் எப்வ�ாது இநதியா 
ஏவுகளணதப்தாழில்நுட�ததில் ்தன்னிளறவு 
அளட�து? இந்தச் ெ�ாளலச் ெ்ாளி்கக ஒரு 
தீரவு முன்ள�்ககப்�டடது. அது வ்தள�யான 
ஏவுகளணகளை ஒரு வெர �டி�ள்த்தால் என்ன?  
�ல்வ�று ஏவுகளணகளு்ககான �டி�ள்ப்பு, 
வொ்தளன உற�ததி இள�களு்ககு வ்தள�யான 
கடடள்ப்புகளையும ஒரு வெர ஏற�டுததினால் 
என்ன? இந்தப் புதுள் வயாெளனயில் உதித்தது 
்தான் ‘ஒருஙகிளணந்த �ழிகாடடப்�டட ஏவுகளண 
உரு�ா்கக நிரல்' (Integrated Guided Missile 
Development Program-IGMDP).

ஒரு ்செ ஏவுகமேகள்
ஒரு வெரப் �ல ஏவுகளணகளை உரு�ா்கக 

ராணு� விஞஞானிகள மீ்தான  இநதிய அரசின் 
நமபி்களக மு்ககிய காரணம  எனலாம. இ்தனால்  

ப்ரித்வி ஏவுகமே

வி.எஸ்.அருேோசேம், 
போதுகோப்பு அமைசசர் ஆர். ரவஙகட்ெோைன், 

பிெதைர்  இந்திெகோந்தி

அப்துல் கேோம்-வி.எஸ்.அருேோசேம்
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உஙகள அறிவுத திறன், நிளன�ாறறல்  
ஆகிய�றறிறகும நீஙகள அருநதும நீரின் 

அைவிறகும பநருஙகிய ப்தாடரபு உண்டு என்றால் 
நம� முடிகிற்தா? ஆம, அது்தான் உண்ள். நீரின் 
வ்தள� குறிதது ்தறவ�ாது காணலாம.

‘நீரின்றி அள்யாது உலகு’ என்�து �ளளு�ன் 
�ா்ககு. ்னி்தரகள, பிற உயிரினஙகள என 
அளனததுவ் உயிர�ாழ நீரும, சூரிய ஒளியும, 
பிராண �ாயுவும  இன்றியள்யா்தள�. உயிர�ாழ 
அடிப்�ளடயான வ்தள�கள. 

பூமிபயனும கிரகதள்த எடுதது்கபகாண்டால் 
அதில் ப�றும 27% ்டடுவ் நிலம. மீ்தமுளை 
83% நீர்தான்! எனவ�்தான் பூமிளய “ஆழி சூழ் 
உலகு” என்கிவறாம!

நிலததில் � ாழும உயிரினஙகளின் 
எண்ணி்களகளய விட நீரில் �ாழும உயிரினஙகளின் 
எண்ணி்களக �ல ்டஙகு அதிகம.

்னி்த உடலிலும இதுவ� நிளல. உடலின் 
பெல்களில் ப�ரும�குதி (சு்ார 76-80 ெ்தவிகி்தம 
�ளரயில்) ்தண்ணீர்தான் உளைது. 
உடேலுககு தணணீர் ஏன் அவசியம்?
‘நீரின்றி அள்யாது உலகு’ என்�ள்த ‘நீரின்றி 

அள்யாது உடல்’ என்றும பொல்லலாம. உடலின் 
இய்ககஙகளில் நீரின் �ஙகு எனப் �டடியலிடடால் 
அது மிக நீை்ாக இரு்ககும. மிக மு்ககிய்ான 
சில�றளற ்டடும சுரு்கக்ாக்க காணலாம.

உடேல் ரவப்பம் 
்னி்த உடலின் இயல்�ான ப�ப்�நிளல 37, – 

38 டிகிரி பெல்சியஸ். இது மிக அதிக்ானாலும 
உடலின், மூளையின் இய்ககஙகள �ாதிப்�ளடயும. 
ஒரு குறிப்பிடட அைள�த ்தாண்டி அதிகரித்தால் 
்ரணம கூட நிகழும.

உடலின் இயல்�ான ப�ப்�நிளல மிகவும 
குளறநது வ�ானாலும இதுவ� கதி. ஆக, உடலின் 
ப�ப்�நிளல சீராக இருப்�து மிக மிக அ�சியம. 

உடலின் ப�ப்�தள்தச் சீராக ள�தது்க 
பகாள�தில் நீரின் �ஙகு மு்தன்ள்யானது. 
ஒரு எளிய உ்தாரணம கூறு�்தாக இருந்தால் 
வியரள�ளய்க கூறலாம. உடலின் ப�ப்� நிளல 
அதிகரி்ககும வ�ாது வியரள�யும அதிகரிதது, 
உடளல்க குளிரவி்ககும. ப�ப்� நிளல குளறயும 
வ�ாது வியரப்�து முறறிலும நின்றுவ�ாய் உடல் 
ப�ப்�ம வெமி்ககப்�டும. நீஙகள அருநதும நீரின் 
அைவு குளற�ாக இருந்தால் இந்தப் �ணி ெரி�ர 
நளடப�றாது.

உேவு ரசரிைோனம்
உணள� விழுஙகு�து மு்தல் அ்தன் 

பெரி்ானம �ளரயில் அளனதது நிளலகளிலும 
்தண்ணீர வ்தள�யாக உளைது. 

உணவின் பெரி்ானம ந்து �ாயிவலவய 
து�ஙகிவிடுகிறது. �றகைால் உணவு அளர�ட 
உமிழ் நீரிலுளை ்தண்ணீர அ�சியம. உணள� 
மிருது�ா்ககவும, விழுஙகவும கூட இந்த உமிழ் 
நீர அ�சிய்ாக உளைது.

உணவின் பெரி்ானததிறகு �லவி்த்ான இய்கக 
நீரகள (என்ளெமகள) வ்தள�யாக உளைன. இள� 
அளனததுவ் நீளர ஆ்தார்ாக்க பகாண்வட 
உற�ததி ஆகின்றன. பெல்களில் நளடப�றும 
அளனதது வ�தியியல் ்ாறறஙகளு்ககும நீர 
அ�சியம.
உேவின் சத்துககள் உடேலில் ்சருதல்

உணவு பெரி்ான்ான பின் அதில் உளை 
உடலு்ககுத வ்தள�யான ெதது்ககள ்டடும 
சிறுகுடலில் உறிஞசி்க பகாளைப்�டுகிறது. இந்த 
ெதது்ககள நீரில் களரந்த நிளலயில் இருந்தால் 
்டடுவ் இது ொததிய்ாகும. 

தணணீர் 
தணணீர்!
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உேவின் சத்துககள் ரசல்கமள 
அமடேதல்

சிறுகுடலில் உறிஞசி்க பகாளைப்�டட இந்தச் 
ெதது்ககள இரத்தததின் �ழியாக அளனததுச் 
பெல்களையும பென்றளடகிறது.

ரத்த ஓடடம, நிணநீர ஓடடம, இய்கக 
நீரகள சுரப்பு, பெரி்ான நீரகள சுரப்பு என 
உடலின் �லநூறு இய்ககஙகளு்ககும ்தண்ணீவர 
அடிப்�ளடயாக உளைது.

சத்துககள் சகதியோக ைோறுதல் 
பெல்களின் உளவை நுளழந்த ெததுப் 

ப�ாருடகள ெ்கதியாக ்ாறவும நீர அ�சியம. 
உ்தாரண்ாக, குளுவகாஸ் நீரில் களரநது்தான் 
வ�தியியல் ்ாறறஙகள அளடநது, ெ்கதியாக 
உரு்ாற முடியும. ஆக உடலின் பெல்களு்ககுத 
வ்தள�யான ெ்கதி ்தளடயின்றி்க கிளட்ககவும 
நீர அ�சியம.
கழிவுப் ரபோருட்களின் ரவளி்யறறம் 

உடலில் உரு�ாகும கழிவுப் ப�ாருடகளை 
ப�ளிவய அனுப்�வும, உடளலத தூய்ள்ப் 
�டுத்தவும நீர அ�சிய்ாக உளைது. 

மூமள சூடு 
ஒரு �ணினி கதொ்டர்ந்து இயங்கும்ப்பொது 

சூ்டொகிவிடுவது ப்பொன்பை நமது மூன்ளயும் 
சூ்டொகிவிடும். இந்த சூடன்டக குனைக�வும், 
மூன்ளனயயும் தணடுவ்டத்னதயும் மி� 
அதிர்வு�ளில் இருந்து ்பொது�ொக�வும், இந்த இரு 
்பகுதி�ளும் கசரி்பபரொ ஸ்ன்பனல் திரவத்தொல் 
சூழப்படடுள்ளன. 

அருந்தும் நீரின் அ்ளவு மி�க குனைவொ� 
இருந்தொல் இந்த திரவத்தின் அ்ளவும் குனைந்து 
ப்பொகும். மூன்ள, தணடுவ்டம் ஆகிய ்பகுதி�ள 
சூ்டொகி, அவற்றின் இயக�ங்�ள ்பொதிப்பன்டயும். 
�ற்கும் திைனும், நினனவொற்ைலும் குனைந்து 
ப்பொகும்!  

நீரின்றி இயஙகோது உடேல் 
நீண்ட காலம ்ளழயின்றிப் வ�ானால் 

நிலம �றண்டு வ�ா�து வ�ான்வற, உடலு்ககுத 
வ்தள�யான அைவில் நீர கிளட்ககவில்ளல 
என்றால் ந்து பெல்களும - குறிப்�ாக மூளையின் 
பெல்கள �றண்டு வ�ாகும! (்ண்ளட காயும!) 
அ்தன் இய்ககஙகளும �ாதி்ககப்�டும. எளிதில் 
மூளை வொர�ளடநது வ�ாகும.

சில குழநள்தகள எப்வ�ாதுவ் ஒருவி்த ் ந்த 
நிளலயில் இருப்�ாரகள. எதிலும ஆர�வ்ா, 
ஈடு�ாவடா இராது. இந்த நிளல்ககு்க காரணம 
வ்தள�யான அைவில் நீர அருந்தா்த்தாக்ககூட 
இரு்ககலாம. வ்தள�யான அைவு நீர �ருகினாவல 
இ�ரகளின் உடலும, மூளையும சுறுசுறுப்�ாகிவிடும.

ஒரு நாளில் அருந்த வ�ண்டிய நீரின் அைவு 
எவ�ைவு என்�து உஙகைது �யள்தப் ப�ாறுதது 
்ாறு�டும. (ஒரு டமைர என்�து இருநூறு மில்லி 
லிடடர). 

வயது ஒரு �ோளில் ்தமவயோன 
நீரின் அளவு 

5 மு்தல் 10 �யது �ளர 5 டமைரகள, 10 
மு்தல் 15 �யது �ளர 7 மு்தல் 8 டமைரகள, 
15 �யதிறகுவ்ல் 10 மு்தல் 12 டமைரகள. இந்த 
அைவில் கடடாய்ாக நீர அருநதினால் மூளையும, 
உடலும சுறுசுறுப்�ாக இயஙகும. ் ந்தத ்தன்ள் 
நீஙகும, கல்வியில் சிறநது விைஙக முடியும.

நிமனவில் ரகோள்ள ்வணடியமவ
 ஒவர வநரததில் அதிக அைவில் நீர 

அருநது்தல் வ�ண்டாம. ஒரு நாளு்ககுத 
வ்தள�யான நீளரச் சிறிது சிறி்தாக நாள 
முழு�தும அருந்த வ�ண்டும.

 அருநதும நீர ெறவற ப�து ப�துப்�ாக 
(உடலின் ப�ப்�நிளலயில்) இரு்கக 
வ�ண்டும.

 தூய்ள்யான நீளர ்டடுவ் அருந்த 
வ�ண்டும.

 ப�யில் காலததில் அருநதும நீரின் 
அைள�ச் ெறவற அதிகரி்ககவும. 
குளிரகாலததில் ெறவற குளறதது்க 
பகாளைலாம.

அடுத்த இ்தழில் கறகும திறனு்ககும, 
உண்ணும  உணவு்ககும உளை ப்தாடரபு 
குறிதது்க காணலாம.

(வதபாைரும்)

கண்டுபிடிப்பு 
நாயகர்கள்!
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புவகபப்டங்களின தநவத
1825-ஆம் ஆண்டுகளில் காடசிக்ைப ்ப்ட�ாகப 

்பதிவு ஹேய்யும் முயறசியில் ஹவறறி ஹ்பற்றவராகத 
திகழ்நதார் நிசகா்பர் நிபஸ என்்பவர். பிஹரஞ்சு 
சதேத்தச் சேர்்நத இவர், தனது ேசகாதரர் கிைாட 
நிபசு்டன் சேர்்நது ச�லும் ்பல கண்டுபிடிபபுகளுக்குக் 
காரண�ானார். பு்கப்ப்டத்த இயற்கயாகக் 
ஹகாண்டு வருவதறகு நீண்்டகால முயறசிக்ை 
நிசகா்பர் நிபஸ எடுததுள்ைார். ஒரு தகடடில் 
அச்சிடடுப ்ப்டஙக்ை எடுக்கும் மு்்றயாக முதலில் 
இது அ்�்நதது. ஹீலிசயாகிராபி (சூரியப பு்கப்ப்டம்) 
என்்ற மு்்ற்ய வடிவ்�தது, அதறகான சக�ரா்வ 
உருவாக்கினார். ஏ்றக்கு்்றய ஐம்்பது ஆண்டுகள் 
தன் உ்ைப்்ப வைஙகினார்.
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தூஙகுமுகத்த�ரகளின் இயல்புகளில் (1) 
வொமவ�றித்தனம, (2) உணரச்சி ெ்நிளல 

ஆகிய 2 �ண்புகளைப் �ாரதவ்தாம. இந்த இ்தழிலும 
தூஙகுமுகத்த�ரின் வ�று சில குணநலன்களைப் 
�றறி �ாரப்வ�ாம.

3. ்சமவ ைனப்போன்மை
தூஙகுமுகத்த�ரிடம வெள� புரிய 

வ�ண்டுப்ன்ற ்னநிளல இயல்�ாகவ� 
காணப்�டும. “என் கடன் �ணிபெய்து கிடப்�வ்த” 
என்ற முளனப்பு இல்லாவிடடாலும �ணி/
வெள� என்று �ந்தால் ்தஙகள �ஙகளிப்ள�்க 
பகாடு்கக இ�ரகள ்தயஙக்ாடடாரகள. ்தன் 
காலப்ல்லாம ொ்ககளடயில் கிடநது அல்லலுறும 
்னி்தரகளை, ப்தாழுவநாயாளிகளை, ஆ்தர�றவறார, 
அனாள்த்க குழநள்தகள என்று ெமு்தாயத்தால் 
புறந்தளைப்�டவடாளர அர�ளணதது, அன்பு 
பெய்து �ரா்ரிதது அ�ரகளு்ககாகவ� ்தனது 
ப�துப�துப்�ான ஆசிரியப் �ணிளயத துறநது 
ெமூகத ப்தாண்டாறறி “ொ்ககளடயின் புனி்ததள்த” 
(Saint of the Gutters) என அளழ்ககப்�டும 
அகிலம வ�ாறறும அன்ளன ப்தரொ அ�ரகள, 
பிராரத்தளனயும வெள�யும ஒரு ்னி்தனின் 
�ாழ்வில் இளணநது வ�ாகவ�ண்டும என்கிறார. 
காரணம அ�ரது �ாரள�யில் பெயலறற (கடவுள) 
நமபி்களக உயிரறற்தாகும. பிராரத்தளன (பெ�ம), 
வெள�யில் ்தான் நிளறவு ப�றுகிறது. அந்தச் 
வெள� ்தான் ந்்ககு ்கிழ்ச்சியும அள்தியும 
்தருகிறது என்கிறார.

“ைவுனததின் கனி நெ�ம்;
நெ�ததின் கனி ெம்பிக்்க;

ெம்பிக்்கயின் கனி அன்பு;
அன்பின் கனி யெ்வ;
யெ்வயின் கனி அ்ைதியும் ைகிழ்ச்சியும்”
என்க கூறுகிறார அன்ளன. தூஙகுமுகத்த�ர 

வெள� பெய்யத ்தயஙக்ாடடாரகள.

4. நிதோனம் தவறோதவர் (Sober)
தூஙகுமுகத்த�ர எந்தச் சூழ்நிளலயிலும 

நி்தானததுடன் இருப்��ரா�ார. ் னி்தன் நி்தானம 
்த�றும வ�ாது அ�ன் ஒரு விலஙகு வ�ால நடநது 
பகாளளு�ான்; விததியாெ்ாகச் பெயல்�டு�ான். 
எனவ� ்தான் ்துள�ப் ப�ாறுத்த்டடில் 
நாம எச்ெரி்களகயுடன் இரு்கக வ�ண்டுப்ன 
அறிவுறுத்தப்�டுகின்வறாம. பிர�ல நாடக ஆசிரியர 
வ�்கஸ்பியர எழுதிய வொக நாடகஙகளுள 
‘ஒ்தல்வலா’ என்ற நாடகம பிர்தான்ானது. அதில் 
�ரும வில்லன் இயாவகா (Iago), ்தன்ககு வ�ண்டா்த 
ஒரு�ளன குடி்கக ள�தது நி்தானமிழ்ககச் 
பெய்கிறான். வ�ார ப�றறிளய்க பகாண்டாட 
ளெப்பிரஸ் தீவில் கூடி �ருமவ�ாது காசிவயா  
(Cassio) என்ற இந்த இராணு� அதிகாரிளய அ�ன் 
எவ�ைவ�ா பகஞசியும விடா்ல் அைவு்ககு மீறி 
குடி்கக ள�்ககிறான் இந்த வில்லன் இயாவகா.

வ�ாள்த ்தளல்கவகறியதும சுய்ககடடுப்�ாடளட 
இழந்த காசிவயா  இன்பனாரு�வனாடு 
ெண்ளடயிடுகிறான்; இ்தனால் நடுநிசியில் தீவு 
முழு�தும கல�ர பூமியாகிறது. இ்தனால் இந்த 
இராணு� ப�றறி்ககு்க காரண்ாக இருந்த 
ஒ்தல்வலா (க்தாநாயகன்)வின் தூ்ககம களலகிறது. 
அளனதது்க கவை�ரததிறகும காசிவயா்தான் 
காரணம என நிளனத்த ஒ்தல்வலா (Othello) 

தூங்கு முகததவரின் 
இயல்புகள்
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காசிவயாள� அந்த இடததிவலவய அதிகாரி 
ஸ்்தானததிலிருநது �்தவி நீ்ககம பெய்கிறான்.

“காசிவயா! நான் உன்ளன வநசி்ககிவறன்;

ஆனால் இனி நீ என் அதிகாரியாக இரு்ககவ� 
முடியாது”

Cassio! I love you

But you can never be an officer of mine

இவ�ைவும நளடப�ற்க காரணம காசிவயா 
ஒரு கணம நி்தானம ்த�றியது்தான். எனவ�்தான்,

“பநாடிப்ப�ாழுதில் ்த�றிளழத்தால் 

யுகம யுக்ாக �ருந்த வ�ண்டியிரு்ககும” 
என்�ாரகள.

5. ரபோது அறிவு மிககவர் 
(Man of Common Sense)

தூஙகுமுகத்த�ர எள்தயும ஆய்நது அறிநது 
பெயல்�டும உைப்�ாஙகு உளடய�ர. சிரிமுகத்த�ர 
வ�ான்று முன்வயாெளனயின்றி எள்தயும வ�ெவ�ா, 
எழு்தவ�ா, பெய்யவ�ா ்ாடடார இ�ர.

ஆபிரொம லிஙகன் �ழ்ககறிஞராக 
பெயல்�டட ெ்யம அது. ஒரு பகாளல நடந்தள்த, 
இரவு வநரததில் நடந்த அந்த ெம��தள்த 
தூரததில் பென்ற ஒரு�ர கண்ணால் �ாரத்த்தாக 
ொடசியளிததிருந்தார. ஆனால் அது ப�ாய்ச் 
ொடசியம என ஆபிரொம லிஙகன் நிரூபி்கக 
வ�ண்டிய கடடாயததிலிருந்தார. உண்ள்யில் 

அது ப�ாய்ச் ொடசியம்தான் என லிஙகன் 
அறிநதிருந்தாலும அ்தளன எப்�டி �ாதிடு�து, 
்தனது கடசி்ககாரளர எப்�டி விடுவிப்�து என 
குழமபி்க பகாண்டிருந்தார.

இரவு கவகுபநரம் வனர அனையில் அங்கும் 
இங்கும் ந்டந்தவொறிருந்தொர். திடீகரன தனககு 
முன்னொல் இருந்த �ொலண்டர் மீது அவரது 
�ண�ள ்பதிந்தன. அவரது உளமனம் அனத 
உற்றுபநொககுமொறு உணர்த்தியது. அந்பதொ! 
அவரது ப�ளவிககு ்பதில் கின்டத்துவிட்டது. 
மறுநொள நீதிமன்ைம் கசன்று, அந்த சொடசி க்பொய் 
என்று நிரூபித்தொர். அப்படி என்ன தொன் அந்த 
�ொலண்டரில் இருந்தது? பவறு ஒன்றுமில்னல - 
அது அமொவொனச நொள. அந்த க�ொனல ந்டந்த 
நொள அமொவொனச என ப்பொ்டப்படடிருந்தது. அந்த 
அமொவொனச கும்மிருடடில் அருகிலுள்ளவனரபய 
அன்டயொ்ளம் �ொண்பது �டினமொ� இருககும் 
ப்பொது, “இன்னொர்தொன் அந்த க�ொனலனய 
கசய்தொர்; என் �ணணொல் கதளிவொ�க �ணப்டன்” 
என்்பது சுத்தபக்பொய் என ஆபிரெொம் லிங்�ன் 
வொதிடடு தனது �டசிக�ொரருககு விடுதனல 
வொங்கிக க�ொடுத்ததொ� ஆபிரெொம் லிங்�னின் 
வொழகன� வரலொறு கூறுகிைது.

எனவ� தூஙகுமுகத்த�ர வொமவ�றிகள 
வ�ால் வ்தான்றினாலும, �ல துளறகளில் இ�ரகள 
்தடம�தி்கக இயலும.

.

சிறந்தாங்கும் பணபுகள்
27
பு கழ்ச்பறற	சஜன	துறவி	ைனதைத	

்ைடி 	 வரு்பவ ரகளுககுத	
ைனைா்ாை	 உ்ப்ைெஙகதேச்	 செயது	
வழிகாடடிக	சகாணடு	இருந்ைார.

ஒரு	நாள்	ஒருவர	அந்ை	சஜன	குருவி்ம்	
வந்து	“குரு்வ,	நீஙகள்	இறந்ை	பிறகு	எனை	
ஆவீரகள்?	 எங்க	 ்்பாவீரகள்?”	 எனறு	
்கட்ார.

சஜன	குரு	் வகமாக	“நான	நரகததிறகுப	
்்பா்வன”	எனறார.	இதைக	்கட்	அந்ை	
மனிைரும்,	 குருவின	 சீ்ரகளும்	 அவதர	
ஆச்ெர்யமாகப	 ்பாரதைாரகள்.	 ்கள்வி	
்கட்வர,	“எனை	குரு்வ,	நல்்வர	நீஙகள்	
சொரககம்	 அல்்வா	 செல்்்வணடும்?”	
எனறு	்கட்ார.

“ஆமாம்,	நீ	சொல்வது	நனறாகத	ைான	
உள்ேது.	ஆைால்,	எைககு	அதில்	துளியும்	
விருப்பம்	இல்த்.	காரணம்,	சொரககததுககுச்	
செல்்பவரகள்	 எல்்ாம்	 ஞாைமத்ந்ை	
நல்்வரகோகதைான	இருப்பாரகள்.	எை்வ,	
அங்க	எைககு	் வத்யிருககாது.	ஆைால்,	
நான	நரகம்	செனறால்	அஙகுள்ே	சி்ருககு	
நல்வழிகாட்்ா்ம,	அைைால்ைான	எைககு	
நரகம்	செல்்	ஆதெ”	எனறார.	சஜன	குருவின	
நல்்	எணணம்	எல்்்ாருககும்	புரிந்ைது.

ஒரு நூற்்றோண்டுக்குப பிரோர்த�்ன்�விட 
ஞோனிகளுடன் கழிக்கும் சில க்ணங்கள் 
யைலோன்வ.
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டாக்டர். ஆ்தலையூர் சூரி மார்திவை ் தடும் பறவை 40

நா ம கடந்த சில இ்தழ்கைாக அரசியலள்ப்பு 
�றறி �ாரதது �ருகிவறாம.  இந்த �ளகயில் 

இந்த இ்தழிலும அரசியலள்ப்பின் ப்தாடரச்சியாக 
உளைாடசி அள்ப்புகள குறிததுப் �ார்ககப் 
வ�ாகிவறாம.  ்தமிழகததில் புதிய அரசு அள்நது 
புதிய கண்வணாடடஙகள ஏற�டடிரு்ககின்றன.  
வநாய்த ப்தாறறு முழுள்யாக்க குளறந்த 
பிறகு அளனதது வ்தரவுகளும  அறிவி்ககப்�டடு 
நடத்தப்�டும. ்ாண�ரகள இந்த ஊரடஙகு 
காலகடடதள்த காலதள்த வீண் விரயம 
பெய்யா்ல் முழுள்யாகப் �யன்�டுததி்க 
பகாண்டால் �ருகின்ற வ்தரவுகளில் நிச்ெய்ாக 
ப�றறி ப�றலாம.  அள்த ்னதில் பகாண்டு 
ப்தாடரநது �டியுஙகள.

உளைாடசி அள்ப்புகள �றறி வகளவி 
வகடகா்த எந்த ஒரு வ�ாடடித வ்தரவுவ் 
இருந்ததில்ளல. உளைாடசி அள்ப்புகள வ்தர்தல் 
நடதது�்தறகான ெடடததிருத்தஙகள, உளைாடசி 
அள்ப்புகளின் �ளககள, பிரிவுகள, வெள�கள 
குறித்த வகளவிகள ப்தாடரநது எழுப்�ப்�டுகின்றன.  
எனவ� இந்தப் �குதிளய ் ாண�ரகள க�னம 
பகாடுதது �டிதது்க பகாளை வ�ண்டும.  
ஆஙகிவலயர காலததில்்தான் ்தலசுய ஆடசி 
(Local self Government) உரு�ா்ககப்�டடது. 
உரு�ா்ககிய�ர ரிப்�ன் பிரபு. 1884 ஆம ஆண்டு 

்தல சுயாடசிளய உரு�ா்ககினார. அதிகாரப் �ர�ல் 
்டடும்தான் கிரா் சுயாடசியின் குறி்கவகாள. 
்ததியில் குவிநது கிட்ககும அதிகாரஙகளை 
�ர�லா்ககு�து ்தலசுய ஆடசியின் வநா்கக்ாகும. 
‘கிரா்நவ்தாறும ஜனநாயகம' என்ற ்ததது�தள்த 
அடிப்�ளடயாக்க பகாண்வட ்தல சுயாடசி 
உரு�ா்ககப்�டடது.  ்தஙகைது கிரா்ததிறகு 
�ைரச்சி்ககுரிய திடடஙகளை �குத்தலும, 
நிளறவ�றறு�திலும கிரா்்க குடியரசின் 
�ணிகைாக அப்வ�ாவ்த �கு்ககப்�டடன. 
ஆஙகிவலயர காலததில் ‘்தலசுய’ ஆடசி 
என்கிற கிரா் நிர�ாகம என்�து அறிமுகப் 
�டுத்தப்�டடாலும ்தமிழரகள எல்லா�றறிலும 
முன்வனாடிகள அல்ல�ா?  உஙகளு்ககு 
ப்தரிநதிரு்ககும. வொழரகாலததில் கிரா்ெள�கள 
குடவ�ாளல வ்தர்தல் மூலம அள்்ககப்�டடன.  
உததிரவ்ரூர கல்ப�டடு இது�றறி கூறுகிறது. 

கிரா்ஙகளில் குடியரளெ அள்த்தது  
நம வொழ ்ன்னரகள. கிரா்ப் �ஞொயதது 
அள்ப்ள� அரசின் அடிப்�ளட்க கடள் என்ற 
அரசியல் ெடடததின் �ழிகாடடு பநறி கூறுகிறது.

 அந்த �ளகயில் வ்றபகாளைப்�டட 
மு்தல் முயறசி ெமு்தாய �ைரச்சித திடடம. 
1952 ஆம ஆண்டு அ்கவடா�ர ்ா்தம 2ஆம 
வ்ததி இந்த திடடம பகாண்டு�ரப்�டடது. 

உள்ளாட்சியையும் 
உரியையையும் 
உணர்வளாம்!
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இரண்டா�து நட�டி்களகயாக வ்தசிய விரி�ா்ககத 
திடடம 1953 ஆம ஆண்டு அ்கவடா�ர 
2ஆம வ்ததி அறிமுகப்�டுத்தப்�டடது. கிரா் 
�ைரச்சிளய ஆராய அள்்ககப்�டட மு்தல் 
குழு �ல்�நதராய் வ்த்தா குழு  1957 ஆம 
ஆண்டு அள்்ககப்�டடது. �ல்�நதராய் 
வ்த்தா கமிடடியின் �ரிநதுளரகள கிரா் ெள� 
அள்ப்�து, ்தாலுகா அைவில் �ஞொயதது ெமிதி 
அள்ப்�து, ் ா�டட அைவில் ஜில்லா �ரி�த 
அள்ப்�து, என்ற மூன்றடு்ககு �ஞொயதது 
ரா்ஜ அள்ப்ள� மு்தலில் �ல்�நதராய் வ்த்தா 
கமிடடி அறிமுகப்�டுததியது. இந்த மூன்றடு்ககு 
�ஞொயதது ரா்ஜ அள்ப்பு மு்தன் மு்தலில் 
ராஜஸ்்தான் ்ாநிலததில் 1959ஆம ஆண்டு 
அறிமுகப்�டுத்தப்�டடது. (இவ்த வகளவி 
�லமுளற �ல வ�ாடடித வ்தரவில் வகளவி 
வகடகப்�டடிரு்ககிறது. அ்தா�து எந்த ் ாநிலததில் 
மூன்றடு்ககு �ஞொயதது ரா்ஜ முளற மு்தலில் 
அள்்ககப்�டடது?  என்ற வகளவி. அ்தனால் 
ஒவப�ாரு �ரிளயயும கூரநது க�னியுஙகள) 

அதற்கு பிைகு 1 9 7 7  ஆம் ஆணடு 
அனமக�ப்பட்ட அபசொக பமத்தொ �மிடடி 
இரண்டடுககு முனைனய ்பரிந்துனர கசய்தது. 
்பனழய முனை�ளில் இருந்த குனை�ன்ளக 
�ன்ளந்து உள்ளொடசி அனமபபு�ளுககு 
அதி�ொரங்�ன்ளயும், மொநில அரசு�ள 
எதிர்க�டசி ்பஞசொயத்து�ன்ள �னலக�ொமல் 
�ொக�வும் ரொஜீவ�ொந்தி உருவொககியதுதொன் 
்பஞசொயத்து ரொஜ் சட்டம்.  ்பஞசொயத்து ரொஜ் 
சட்டத்திற்�ொன திருத்தங்�ள 73 மற்றும் 
74வது சட்ட திருத்தங்�ள.  தற்ப்பொது உள்ள 
்பஞசொயத்து அனமபபு�ளின் அடிப்பன்ட�ள 
்பஞசொயத்து ரொஜ் 73-வது சட்டத் திருத்தம் 
1992 ஆம் ஆணடு க�ொணடுவரப்படடு 1993-
ஆம் ஆணடு அறிமு�ப்படுத்தப்பட்டது. 
ந�ர்்பொலி�ொ சட்டத்திருத்தம் 74வது திருத்தமொ�க 
க�ொணடு வரப்பட்டது. இதுவும் 92ஆம் 
ஆணடு க�ொணடுவரப்பட்ட 93 ஆம் ஆணடு 
அறிமு�ப்படுத்தப்பட்டது. 

்தமிழ்நாடு �ஞொயதது ெடடம 1994 ஆம 
ஆண்டு அறிமுகம ஆனது.

்தமிழ்நாடு �ஞொயதது ரா்ஜ திருத்தச் 
ெ ட ட ததிருத ்தம  2 0 0 6  ஆம  ஆண்டு 
பகாண்டு�ரப்�டடது.

மூன்று அடுககு அமைப்பு
கிரா்ஙகளில் கிரா் �ஞொயதது: ஒவப�ாரு 

கிரா்ததிலும கிரா் �ஞொயதது அள்்ககப்�டும. 
இ்தனுளடய ்தளல�ர பிரசிபடண்ட என்று 
அளழ்ககப்�டுகிறார.

ஊெோட்சி ஒன்றியம்
ஒவப�ாரு �ைரச்சி �டடாரததிலும அள்்ககப் 

ப�றும. இ்தனுளடய ்தளல�ர வெர்ன் என்று 
அளழ்ககப்�டுகிறார.

ைோவட்டே பஞசோயத்து
ஒவப�ாரு �ரு�ாய் ்ா�டடததிலும 

அள்்ககப்�டும. இ்தன் ்தளல�ரும வெர்ன் 
என்று அளழ்ககப்�டுகிறார.

அரசியல் ெடடம மூன்று ்தளல�ரகளையும 
வெர்ன் என்வற குறிப்பிடுகிறது. விருப்�மவ�ால் 
ப�யர ்ாறறம ள�தது்க பகாளளும உரிள் 
்ாநிலஙகளு்ககு உண்டு. 

�கெஙகள் ்பரூெோட்சி
 நகரததிறகும கிரா்ததிறகும இளடப்�டட 

ஊரகளில் அள்்ககப்�டுகிறது வ�ரூராடசி. இ்தன் 
்தளல�ர பிரசிபடண்ட.

முனிசிபோலிட்டி
சிறிய நகரப்�குதிகளில் அள்்ககப்�டுகிறது. 

இ்தன் ்தளல�ர வெர்ன்.

ைோ�கெோட்சி
ப�ரிய நகரஙகளில் அள்்ககப்�டுகிறது.

்தர்தல்
உளைாடசி அள்ப்புகளு்ககு வ்தர்தல் 

நடதது�து ் ாநிலத வ்தர்தல் ஆளணயம ஆகும. 
உளைாடசி அள்ப்புகளின் �்தவி்ககாலம 5 
ஆண்டுகள. எனவ� ஐநது ஆண்டுகளு்ககு 
ஒருமுளற வ்தர்தல் நடத்தப்�டும. நடுவில் 

ைைககுத	்ைதவ்யாைதைப	ச்பறறுகசகாள்ேக	கூடி்ய,	
சு்யொமரததி்யம்	ஒரு	மனிைனுககு	இருககினற	வதர,	

மறறவரகளுத்்ய	உைவி	அந்ை	மனிைருககுத	் ைதவப்ப்ாது.

- எட்வர்ட் எவரெட்்�ல்,
எழுத�ாளர், நூைாசிரியர், ெரைாற்ாசிரியர், அலெசசர்

வைன்றார் வ�ாழிகள்
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களல்ககப்�டும. உளைாடசிகளு்ககு 6 ் ா்தததில் 
்று வ்தர்தல் நடத்தப்�ட வ�ண்டும. �ா்ககளி்கக 
18 �யது இரு்கக வ�ண்டும. வ�ாடடியிட 21 
�யது நிரமபி இரு்கக வ�ண்டும. 

ஒவப� ாரு  � ா ்க க ாைரும  கி ர ா ் ப் 
�ஞொயதது, ஒன்றியம, ்ா�டட �ஞொயதது 
ஆகிய மூன்று்ககும உறுப்பினரகளை வ்தரவு 
பெய்கிறார.  ப�ண்களு்ககு 33 ெ்தவீ்த இட 
ஒது்ககீடு அனு்தி்ககப்�டுகிறது. ்தாழ்த்தப்�டட 
�குப்பினரு்ககு  ஜனதப்தாளக்ககு ஏற�  இட 
ஒது்ககீடு �ழஙகப்�டுகிறது. 

நிதி ஆதோெம்
்ாநில அரசிடமிருநது நிதி உ்தவி �றறி ஆராய 

ஐந்தாண்டுகளு்ககு ஒருமுளற நிதி்க கமி�ன் 
ஆளுநரால் நிய்னம பெய்யப்�டும. வ்லும 
்ா�டட திடட்க குழு பெயல்�டுகிறது. �ஞொயதது 
அள்ப்புகளின் பெயல்�ாடளட்க கண்காணிப்��ர 
்ா�டட ஆடசியர .  ெடடவிவரா்த்ாக 
நிளறவ�றறப்�டும தீர்ானஙகளை அ�ர ரதது 
பெய்யலாம. ்தளல�ரகளையும �்தவி நீ்ககம 
பெய்யலாம. �ஞொயதள்த்க களல்ககலாம. 

நகராடசி அள்ப்புகளை்க களல்ககும 
அதிகாரம ்ாநில அரசு்ககு உண்டு. அரசு 
ரீதியாக  உளைாடசி அள்ப்புகளு்ககு நிர�ாக 
அதிகாரிகள நியமி்ககப்�டுகிறாரகள. கிரா்ப் 
�ஞொயதது்ககு �ஞொயதது பெயலாைர, ஊராடசி 
ஒன்றியததிறகு �டடார �ைரச்சி அதிகாரி,  
்ா�டட �ஞொயதது்ககு பெயல் அலு�லர.  
இதுவ�ால நகரப் �ஞொயததிறகு வ�ரூராடசி்ககு 
ஒரு நிர�ாக அதிகாரி, நகராடசி்ககு கமி�னர, 
்ாநகராடசி்ககு கமி�னர அரசு ொரபில் 
நியமி்ககப்�டு�ாரகள.

கிெோை சமப
வ்தர்தல் இல்லா்வலவய எப்ப�ாழுதும 

நிரந்தர்ாக இரு்ககும கிரா் சுய ஆடசி அள்ப்பு 
கிரா் ெள�. கிரா்ததின் �ா்ககாைர அளன�ரும 

இ்தன் உறுப்பினரகள. �ஞொயதது ்தளல�வர 
இ்தறகும ்தளல�ர. நிர�ாக அதிகாரியாகவும 
இருப்�ார.  ஆண்டு்ககு மூன்று முளற கடடாயம 
கிரா்ெள� கூடடம நடத்தப்�ட வ�ண்டும. 
கிரா்ப் �ஞொயதது ஆண்டு திடடஙகளை 
அஙகீகரித்தல், �ணிகளை்க கண்காணித்தல் 
ஆகியள� கிரா் ெள�யின் �ணிகள ஆகும.  
்ாநில ெடடப்வ�ரள� வ�ான்ற அதிகாரஙகள 
பகாண்டது கிரா்ெள�.

உளைாடசி அள்ப்புகளின் பெயல்�ாடுகள 
இததுடன் நிளறவு ப�றுகின்றன. நாம ஒரு 
புதிய ்தளலப்ள� �ார்கக வ�ாகிவறாம.

ைத்திய ைோநிே உறவுகள்
மத்திய மொநில அரசு�ளின் அதி�ொரங்�ள 

மூன்று வன�யில் ்பகிர்வு கசய்யப்படடுள்ளன.  
மத்திய ்படடியலில் 97 துனை�ள உள்ளன.  
மொநிலப ்படடியலில் 66 துனை�ள உள்ளன. 
க்பொதுப்படடியலில் 47 துனை�ள உள்ளன. 
மத்திய ்படடியலில் அயல்நொடடு விவ�ொரங்�ள, 
்பொது�ொபபு, ரயில்பவ, த்பொல் தந்தி, �ொகித மற்றும் 
நொணய ்பணம் ப்பொன்ை பதசிய முககியத்துவம் 
வொய்ந்த 97 துனை�ள உள்ளன. மொநிலப 
்படடியலில் மொநில அரசின் ்பணி�ள, சட்டம்-
ஒழுங்கு, சு�ொதொரம், �ொவல்்பன்ட, சினை�ள, 
பவ்ளொணனம, உள்ளொடசி ப்பொன்ை துனை�ள 
உள்ளன.  க்பொதுப்படடியலில் கசய்தித்தொள�ள, 
வினல �டடுப்பொடு, மின்சகதி, �ல்வி, திருமணம், 
கதொழிற்சொனல�ள, கதொழிலொ்ளர் நலம் 
ப்பொன்ைனவ உள்ளன. மத்திய அரசும் மொநில 
அரசும் இந்த ்படடியலில் உள்ள துனை�ன்ள 
்பற்றி சட்டம் இயற்ைலொம். சட்டங்�ளின்டபய 
முரண்பொடு ஏற்்பட்டொல் மத்திய அரசின் சட்டம் 
கசல்லு்படியொகும். எஞசிய அதி�ொரம் மற்றும் 
மூன்று ்படடியலிலும் இல்லொத துனை�ள ்பற்றி 
சட்டமியற்றும் அதி�ொரம் மத்திய அரசுகப� 
உணடு என்று சட்டபபிரிவு 248 கூறுகிைது.

ைத்திய ைோநிே நிர்வோக உறவுகள்
்ததியில் இயறறப்�டும ெடடஙகள எல்லாம 

்ாநில அரசுகளு்ககும பெல்லும.  ஜனாதி�தி 
நியமி்ககும ஆளுநரகள ்ததிய அரசின் 
பிரதிநிதிகள. அ�ரகள ்ாநிலத ்தளலள் 
குறிதது அடி்ககடி அறி்களக அனுப்புகின்றனர. 
யூனியன் பிரவ்தெஙகளில் ் ததிய அரசு நிர�ாகம 
இரு்ககும. ்ாநிலஙகளு்ககு இளடவய எல்ளல 
்றறும நீரத ்தகராறுகள தீர நாடாளு்ன்றம 
�ழி�கு்ககும.

்ததிய அரசின் �ரு்ான �ரி, எ்களெஸ், 
கஸ்டமஸ்  ஆகிய �ரி �ரு்ானஙகளை ் ததிய 
்ாநில அரசுகள �கிரநது பகாளளும. �ரிப்�ஙகீடு 



ஆளுமைச் சிற்பி ׀ ஆகஸ்ட் 2021  ׀ 35

்ானியம மு்தலியன ஐநது ஆண்டு்ககு ஒருமுளற 
அள்்ககப்�டுகின்ற நிதி்க கமி�னால் ஆய்வு 
பெய்யப்�டுகின்றன. ் ததிய அரசு ் ாநிலஙகளு்ககு 
கடன் ்தரலாம. இநதிய ்தளலள் ்தணி்களக 
அதிகாரி ் ாநில்க கண்ககுகளையும பெய்கிறார.  
்ததிய ்ாநில உறவு �றறி ஆராய ்தமிழக 
அரசு 1970 நியமித்தது ராஜ்ன்னார கமி�ன்.  
இ்தறகாக ்ததிய அரசு அள்த்தது ்தான் 
ெர்ககாரியா கமி�ன். 

இன்பனாரு மு்ககிய்ான ்தளலப்ள� இஙகு 
�ாரததுவிடலாம.

ஆறு அடிப்பமடே உரிமைகள்
இநதிய அரெள்ப்பு ெடடததின் �குதி 3 

ெடடப் பிரிவுகள 12 மு்தல் 35 �ளர உளைள� 
அடிப்�ளட உரிள்கள �றறி விை்ககுகின்றன. 
ெ்தது� உரிள் 14 மு்தல் 18 �ளர. சு்தநதிர 
உரிள் ெடடப்பிரிவு 19 மு்தல் 22 �ளர, 
சுரண்டப்�டாதிரு்ககும உரிள் ெடடப் பிரிவு 
23, 24, ெ்ய உரிள் ெடடப்பிரிவு 25 மு்தல் 28 
�ளர, கல்வி கலாச்ொர உரிள் ெடடப்பிரிவு  
29, 30, 31. வ்றகண்ட உரிள்களை �ாதுகா்ககும 
உரிள் �றறி ெடடப்பிரிவு 32 கூறுகிறது.

சைத்துவ உரிமை
ெடடததின் முன் அளன�ரும ெ்ம, 

உயரந்த�ர ்தாழ்ந்த�ர �ாகு�ாடுகள இல்ளல. 
ப�ாது இடஙகளில் நுளழய யாரு்ககும 
்தளடயில்ளல, �ளளி கல்லூரிகள அனு்தியிலும, 
வ�ளல�ாய்ப்பிலும அளன�ரு்ககும ெ் உரிள். 
இட ஒது்ககீடடு்ககு அனு்தி, அரசுததுளற 
வ�ளல�ாய்ப்பில் ெ்�ாய்ப்பு, தீண்டாள் ஒழிப்பு 
ஆகியள� �றறி ெ்தது� உரிள் கூறுகிறது. 
ஆஙகில அரசு பகாடுத்த ராவ �கதூர, தி�ான் 
�கதூர வ�ான்ற �டடஙகள இரு்கக்ககூடாது 
என்று ெடடப் பிரிவு 18 �லியுறுததுகிறது.

சுதந்திெ உரிமை
ஆறு விதமொன சுதந்திரத்னத நமககு 

வலியுறுத்துகிைது. 
 ப்பச்சுரினம, எழுத்துரினம, அரசுககு 

எதிரொ� வழககுத் கதொடுககும் உரினம.
 சங்�ம் அனமககும் உரினம.
 இந்தியொவில் எங்கும் கசல்லும் உரினம.
 இந்தியொவில் எங்கும் வசிககும் உரினம.
 எந்த கதொழினலயும் கசய்யும் உரினம.
 ஆயுதம் இன்றிக கூட்டம் பசர்ககும் 

உரினம.
சட்டப பிரிவு 20 மூலம் குற்ைங்�ளுககு 

தண்டனன அளிப்பதில் ்பொது�ொபபு க�ொடுக�ப 
்படடிருககிைது. அதொவது ஒபர குற்ைத்திற்கு 
இரணடு முனை தண்டனன அளிக�ககூ்டொது.

 6 முதல் 14 வயது வனரயுள்ள குழந்னத�ளுககு 
�ட்டொய இலவசக �ல்வி பவணடும் என்று 
சுதந்திர உரினம வலியுறுத்துகிைது.

சுெணடேப் படேோதிருககும் உரிமை
ெடட விவரா்த்ான பெயல்கைான பகாத்தடிள் 

வ�ான்ற பெயல்களை எதிர்ககிறது. சுரண்டல் 
்றறும நிரப்�ந்த ப்தாழிலாைர முளறளய ்தளட 
பெய்கிறது. குழநள்தத ப்தாழிலாைர முளறயும 
்னி்த �ணிகதள்தயும ்தளட பெய்கிறது. ெடடப் 
பிரிவு 24 இன் �டி குழநள்தத ப்தாழிலாைர 
முளற இரு்கக்க கூடாது என்று கூறுகிறது.

சைய உரிமை
சு்தநதிர்ாக எந்த ெ்யதள்தயும ொரநது 

இரு்ககவும, அள்த �ரப்�வும, உரிள். ்்தம 
ெம�ந்த்ான அள்ப்புகளை ஏற�டுததி்க 
பகாளளும உரிள் �றறி ெடடப் பிரிவு 25 மு்தல் 
28 �ளர உளை ெடடப்பிரிவுகள கூறுகின்றன. 

கல்வி கேோசசோெ உரிமை
சிறு�ான்ள்யினர ்தமமுளடய ப்ாழி, 

கலாச்ொரம, ஆகிய�றளற �ாதுகாதது்க 
பகாளை உரிள். சிறு�ான்ள்யினர ்த்்கபகன 
கல்வி நிறு�னஙகள, அற்ககடடளைகள, 
அள்தது்க பகாளை உரிள். இள��றறி 
ெடடப்பிரிவு 29 ்றறும 30 �லியுறுததுகிறது.
உரிமைகமள போதுகோககும் உரிமை
 ்றற உரிள்களை �ாதுகா்கக உ்தவும 

என்ற உரிள்ளய அரசியல் ெடடததின் இ்தயம 
என்கிறார டா்கடர அமவ�தகர. இது�றறி 
ெடடப்பிரிவு 32 �லியுறுததுகிறது.

44 ஆ�து ெடட திருத்தததின் அடிப்�ளடயில் 
உரிள்ப் �டடியலிலிருநது பொததுரிள் 
நீ்ககப்�டடது. பொததுரிள் அடிப்�ளட 
உரிள்யிலிருநது நீ்ககப்�டட ஆண்டு 1978. 
எனவ� பொததுரிள் என்�து அடிப்�ளட 
உரிள் இல்ளல. ொ்தாரண்ாக அரசியல் 
ெடட உரிள் ஆகும. அரசு ெடடததின் விதி 
300 அளன�ரு்ககும பொததுரிள்ளய உறுதி 
பெய்கிறது.

ராணு�ததினர, கா�ல்துளறயினரு்ககு 
அடிப்�ளட உரிள்களை அரசு ்று்ககலாம. 
அடிப்�ளட உரிள்களை ்தறகாலிக்ாக 
நிறுததி ள�்கக ஜனாதி�தி்ககு அதிகாரம 
உண்டு. அவ்த ெ்யம விதி 20 ் றறும 21 இல் 
உளை சு்தநதிர உரிள் ்டடும ஒரு வ�ாதும 
்று்கக முடியாது.

�ாழ்ததுகள �ாெகரகவை! இந்த இ்தழில் 
பகாடு்ககப்�டடுளை ்தக�ல்களை ஆழ்ாக 
�டிதது்கபகாளளுஙகள. அடுத்த இ்தழில் அரசு்ககு 
�ழிகாடடும பநறிமுளறகள என்ற ்தளலப்பில் 
�ாரப்வ�ாம.
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சமூகததில் நட்ககும அநீதிகளைத ்தடடி்க 
வகடக ப�ரிய அரசியல் பின்புலவ்ா  பிறரது 

ஆ்தரவ�ா வ்தள�யில்ளல. ்னதில் துணிவும  
்தான் பெய்யப் வ�ாகும பெயலில் ப்தளிவும 
இருந்தாவல வ�ாதும. அதுவும ப�ண்களு்ககு 
எதிரான பகாடுள்களைத ்தடடி்க வகடக ்தைரா்த 
்ன உறுதியும வநரள்யும அ�சியம. அத்தளகய 
ப�ண்களில் ஒரு�ரான வகரைதள்த ொரந்த விஜி 
�லிதவ்தாடி என்னும ப�ண்்ணிளயப் �றறி 
இ்ககடடுளரயில் காண்வ�ாம.  

இநதியாவில் �தது ் றறும �ன்னிபரண்டாம 
�குப்பிறகு பின் �ளளிப் �டிப்ள� ப்தாடர முடியா்த 
�ல இைம ப�ண்கள குடும� �றுள்யின் 
காரண்ாக துணி்க களட ்றறும நளக்க 
களடகளில் விற�ளனப் பிரிவில் �ணி புரிகின்றனர.  
எஙகும அ�ரகைது  நிளல மிகவும �ரி்தா�ததிறகு 
உரிய காடசியாகவ� இரு்ககின்றது.  அ�ரகைது 
�ரி்தா�ம ஒருபுறம என்றால் இ்ககளடகளு்ககு 
பென்று ்தன்ககு வ்தள�யான ப�ாருடகளை 
�ாஙகச் பெல்லும நாவ்ா ஒரு நாளும 
அ�ரகைது நிளலளய உணரா்ல் அடு்ககில் 
உளை அளனததுப் ப�ாருளகளையும எடுததுப் 
வ�ாடச் பொல்லி ்ணி்ககண்ககில் அ�றளற 
�ாரதது விடடு அதிலிருநது ஒன்ளற ்டடும 
எடுதது �ருவ�ாம. அ�றளற பிரிதது்க காடடவும 
மீண்டும களலத்தள்த அடு்ககவும எவ�ைவு 
வநரம ஆகும அ�ரகளு்ககு என்�ள்த நாம ஒரு 
நாளும நிளனததுப் �ாரப்�து இல்ளல. இதில் 
நாள பூராவும கால் கடு்கக நிறகும அ�ரகைது 
நிளலயில் நமள் ள�ததுப் �ாரத்தால் ்தான் 
அ�ரகைது சிர்ம ந்்ககு ப்தரியும.

இநநிளலயில் இத்தளகய ப�ண்களின் 
சிர்தள்தப் வ�ா்ககும ப�ாருடடு �ல புரடசிகளையும 

எதிரப்புகளையும வ்றபகாண்ட விஜி �லிதவ்தாடி 
வகரை ்ாநிலம வகாழி்கவகாடடில் ெகாவ்த�ன் 
்றறும க்லா ்தம�தியரு்ககு இரண்டா�து 
்கைாக 1968 ஆம ஆண்டு பிறந்தார. ்தனது 
குடும�த வ்தள�ளய நிளறவ�றறும ப�ாருடடு 
்தனது �தினாறு �யதிவலவய ள்தயற களலஞராக 
்தனது ப்தாழிளலத ப்தாடஙகினார விஜி.  
1992-ல் வகாழி்கவகாடடில் நடந்த வ்தசிய ப�ண்கள 
்ாநாடடில் சிறந்த ்தன்னார�லராக பெயல்�டடார. 
அப்ப�ாழுது ்தான் வ்தவி என்னும சில்லளற 
வியா�ார்க களடயில் �ணி புரியும ப�ண்ளண 
ெநதி்கக  வநரந்தது. அ�ர மூல்ாக அ�ரகள 
�டும இடர�ாடுகளை அறியும நிளல ஏற�டடது. 
பிறகு ்தான் விஜி �லிதவ்தாடி்ககு அ�ரகளு்ககு 
ஏ்தா�து பெய்ய வ�ண்டும என்று வ்தான்றியது.

அதன் க்பொருடடு 2000 ஆம் ஆணடில்  
ப�ொழிகப�ொடு ந�ர்புைத்தில் ்பணி புரியும் 
க்பண�ளுக�ொன ஒரு சந்திபபு கூட்டத்னத ஏற்்பொடு 
கசய்தொர். அககூட்டத்தில் க்பண�ள தங்�்ளது 
சம்்ப்ளம் மற்றும் ்பணி புரியும் இ்டங்�ளில் உள்ள 
சூழல் குறித்து விவொதிக�ப ்பட்டது.  அபக்பொழுது 
தொன் அவருககு கதரியவந்தது நினைய �ன்ட�ளில் 
க்பண�ள ப�ொன்டக �ொலத்தில் தணணீர் குடிக� 
அனுமதிக�ப்படுவதில்னல. பமலும்  சரியொன 
பநரத்தில் சிறுநீர் �ழிக�வும் அனுமதி இல்னல. 
சில பவன்ள�ளில் �ன்டககு ஆட�ள வரொத 
நினலயில் �ொல் வலி �ொரணமொ� உட�ொர்ந்தொபலொ 
சுவற்றில் சொய்ந்துக க�ொணடு நின்ைொபலொ அதனன 
ப�மிரொவில் ்பொர்ககும் �ன்ட உரினமயொ்ளர்�ள 
அவர்�ன்ள மறுநொளிலிருந்து பவனலனய விடடு 
நிறுத்திவிடும் அவலம் அல்லது சம்்ப்ளத்னத 
குனைத்துக  க�ொடுககும் நினல நிலவுவனதயும் 
அறிய முடிந்தது. 

விஜி
பலித்்தோடி
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பமலும் �ன்டயின் பமலொ்ளர்�ள ஒரு 
விபநொதமொன விதிமுனைனய �ன்டயில் ்பணி 
புரியும் கதொழிலொ்ளர்�ளுககு னவத்திருந்தனர். 
மனனத உனைய னவககும் கசயல்்பொடு�ள 
தொன் அனவ. அதொவது �ழிப்பனைககு கசன்று 
சிறுநீர் �ழிப்பனத தடுக� ஆண கதொழிலொ்ளர்�ள 
பி்ளொஸ்டிக ்பொடடில்�ன்ள தங்�ள �ொல் 
சடன்ட ன்ப�ளிலும் க்பண கதொழிலொ்ளர்�ள 
்பொலிதீன் ன்ப�ன்ள தங்�்ளது உள்ளொன்ட�ளில் 
னவத்து �டடிக க�ொள்ள பவணடும் என்னும் 
க�ொடுனமயொன நினலககு ஆட்படுத்தப ்பட்டனர். 

்னி்த உரிள்களைப் �றி்ககும இத்தளகய 
அ�லச் பெயல்களிலிருநது ப�ண்களை 
மீடகும ப�ாருடடு 2009 ஆம ஆண்டு விஜி 
“ப�ண்கூடடு” என்னும ப�ண்களு்ககான ஒரு 
அள்ப்பிளன து�ஙகினார. “ப�ண்கூடடு” 
என்றால் ்ளலயாை ப்ாழியில் “ப�ண்களின் 
கூடடம” என்று ப�ாருள. இதில் ப�ண்கள 
ஒருப�ாரு்கபகாரு�ர ஒததுளழப்புடன் இருநது 
அ�ரகைது பிரச்ெளனகளு்ககு குரல் பகாடுதது 
தீரதது்க பகாள�து என்�்தாகும. இவ�ள்ப்பு 
வகாழி்கவகாடளட ்தாண்டி வகரைததின் பிற 
்ா�டடஙகளிலும ்தனது சிறளக விரித்தது.

விஜி 2014-ல் “அெஙகதி்தா ் கிைா ப்தாழிலாளி 
யூனியன்” என்�ள்த ப்தாடஙகி அ்தன் 
்தளல�ராகவும சிறப்�ாகச் பெயல்�டடு �ருகிறார. 
காலஙகால்ாக இருநது �ரும ப்தாழிலாைர 
அள்ப்பில் ப�ண்களு்ககு ெரியான இடம 
கிளட்ககவும அ�ரகைது துயர ெரியான  வநரததில் 
களையப்�டவும முயறசி வ்றபகாளைப்�டடது. 
2014 உலகத ப்தாழிலாைர தினத்தன்று ப�ண்கள 
எல்லாம இரு்களககளை ளகயில் ஏநதி்க 
பகாண்டு  “உடகாரும உரிள்” வகடடுச் ொளல 
்றியல் பெய்்தனர. இவ�ாறாக இ�ரது அயரா்த 
உளழப்�ால் விற�ளன பிரிவில் �ணி புரியும 
ப�ண்களு்ககு ஆ்தர�ாக அவ�ாண்வட ஜூளல 4 
ஆம  நாள ெடடம இயறறப்�டடு  அ�ரகளு்ககு 
இரு்களகயில் அ்ரும உரிள் கிளடத்தது. ப�ருத்த 
அஙகீகாரதள்தப் ப�றறு ்தந்த இநநிகழ்�ானது 
அ�ரது பெயல்�ாடுகளை உலகறியச் பெய்்தது. 
அ்தளனத ப்தாடரநது வ்லும �ல்வ�று 
உரிள்களை்க வகாரி இன்றும வ�ாராடி �ருகிறார 
விஜி. வகரை ் ாநிலததில் “ப�ண்கூடடு” என்னும 
அள்ப்பின் பெயல்�ாடானது “அ்ரு�்தறகான 
உரிள் வகாரல்” ்டடுமின்றி ெரியான ஊதியம 
்றறும சிறந்த �ணிச்சூழல் என்�ள்த குறிததும 
குரல் பகாடுதது �ருகிறது.

எத்தளனவயா முளற ப்தாழிலாைர நலததுளற 
அதிகாரிகளை ெநதிததுப் �ணியிடததில் 

இரு்களகயில் அ்ரு�்தரகான உரிள் ்றறும 
கழிப்�ளற �ெதி வ�ண்டும என்று வகடட 
வ�ாப்தல்லாம “உஙகளை உடகார பொல்�்தறகான 
எந்த ெடடமும இஙகு இல்ளல” என்று கூறிய 
ப்தாழில் மு்தலாளிகள ்றறும அதிகாரிகளின் 
ஆண�ததிறகு கிளடத்த ப�ரும அடிவய 
இந்த ெடடம என ப�ருள்யாக்க கூறுகிறார 
விஜி.  வகரைத ப்தாழில் துளறயிலுளை மூத்த 
அதிகாரி கூறுளகயில் “எப்தல்லாம நட்ககாது 
என்று நிளனதவ்தாவ்ா அள�பயல்லாம இன்று 
நட்ககின்றது” என்றார. அ்தன் �டி ப�ண்கள 
கடடாயம அ்ர வ�ண்டும என்ற ெடடம 
களட உரிள்யாைரகள ்தஙகைது களட்ககு 
அருகில் கழிப்�ளற கடட வ�ண்டும ப�ண்கள 
ெரியான இளடப�ளியில் கழி�ளற்ககு பெல்லும 
உரிள் வ�ான்றள� கிளடத்தது. களடகளு்ககு 
அவ�ப்ப�ாழுது பென்று �ாரள�யிடடு 
இவவுரிள்களை �றி்ககும களட உரிள்யாைரு்ககு 
அ�ரா்தம விதி்ககப்�டும என்னும எச்ெரி்களகயும 
பெய்யப்�டடது. ெடடம அ்லு்ககு �நதும 
நியாயம கிளடத்தால் அள்தியாக இருப்�து 
இல்ளலவயல் ப்தாடநது வ�ாராடு�து என்ற 
பகாளளகயிவலவய அளன�ளரயும �ழி நடததி 
பென்றார விஜி.

வ�ளல �ார்ககும இடததில் ெறறு அ்ரநது 
இளைப்�ாறு�தும சிறுநீர கழி்கக இளடப�ளி 
ப�று�தும அளன�ரின் அடிப்�ளட உரிள். 
ஆனால் நம இநதிய திரு நாடடில் இ்தறபகல்லாம 
வ�ாராடி புதுப்புது ெடடஙகளை இயறறச் பெய்�தும 
புரடசிகள பெய்து புதுள் பெய்�தும �ழள்யாக 
உளைது.  இநநிளல வகரைாவில் ்டடு்ன்றி  
ப்தன் இநதிய அண்ளட ்ாநிலஙகளிலும 
காணப்�டுகிறது. ப�ரும�ாலும சில்லளற வியா�ார 
களடகளில் ப�ண்களைப் �யன்�டுததும இநதிய 
ப்தாழில்  நிறு�னததினர அ�ரகளு்ககான ெரியான 
�ாதுகாப்�ான சூழளலயும உரிய ஊதியதள்தயும 
்டடும ்தரு�தில்ளல. �ணி புரியும இடததில் 
ஊதிய முரண்�ாடு. வீடடிவலா ெரியான ெ்்ான 
்திப்பின்ள். இதுவ� ப�ண்களின் நிளலயாக 
இருநது �ருகிறது. இநதியாவில் ஏழு ெ்தவீ்தததினவர 
உரிய உரிள்களுடன் �ணி புரிநது �ரு�்தாக 
கருதது்க கணிப்பு ப்தரிவி்ககிறது. உரிய ஊதியம 
்ருதது�்க காப்பீடு ் றறும  ெரியான ஓய்வூதியம 
ப�றா்ல் �ஞசி்ககப்�டட ப�ண்கள கூட விஜி 
�லிதவ்தாடிளய முன்்ாதிரியாக்க பகாண்டு �ல 
ப்தாழிலாைர அள்ப்புகளை உரு�ா்ககி வ�ாராடி 
�ருகின்றனர. இன்று ப�ண்களு்ககாக ் டடுமின்றி 
ெமு்தாயததில் �ாதிப்பிறகு உளைாகும அளனதது 
�ளகயான ப்தாழிலாைரகளு்ககாகவும வ�ாராடி 
�ருகிறார. சில்லளற வியா�ார்க களடகளில் 
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கண்டுபிடிப்பு 
நாயகர்கள்! 44

உயிர் ைாயு கண்டைர்
ஹகாசரானா காலததில் அதிகம் ச்பேப்பட்டது 

ஆக்சிஜன் வாயு. ஆம், இ்நத உயிர்காக்கும் 
ஆக்சிஜ்ன அ்்டயாைப்படுததியவர்கள் கார்ல் 
வில்ஹெல்ம் ஷீல் �றறும் சஜாேப பிரீஸடலீ ஆவர். 
1772-ஆம் ஆண்டு ஆக்சிஜ்னப ்பல்சவறு 
சவதிபஹ்பாருள்களில் இரு்நது கண்்டறி்நதார் 
ஷீல். ஆனால், இ்த ஆக்சிஜன் என்று 
ஹ்பயரிடடு அவர் அ்ைக்கவில்்ல. 1774-
ஆம் ஆண்டு சஜாேப பிரீஸடலீ தன் ஆய்வுக் 
கடடு்ரயில் ஆவணப்படுததினார். ஆயினும் கார்ல் 
வில்ஹெல்ம் ஷீல் அ்த முதலில் கண்்டறி்நததாக 
ஏறறுக்ஹகாள்ைப்படுகின்்றது. இவர் தனது 14 
வயதிசலசய �ரு்நதுகள் ்பறறிப ்படிக்கச் ஹேன்்றார். 
அபச்பாதிலிரு்நசத சவதிபஹ்பாருடகள் மீது தீவிர 
ஆர்வம் ஹகாண்டு உ்ைததார்.

ச்பரியம் (1772), �ாஙகனீசு (1774), �ாலிபடினம் 
(1778), ்டஙஸ்டன் (1781), சிடரிக் அமிலம், லாக்டிக் 
அமிலம், கிளிேரால், ்ெடரஜன் ேய்னடு, 
்ெடரஜன் ஃபுளூ்ரடு �றறும் ்ெடரஜன் 
ேல்்்படு (1777) ச்பான்்றவற்்றக் கண்்டறி்நதவர் 
என்கி்ற ஹ்பரு்�யும் இவருக்கு உண்டு.

ஒரு நாளை்ககு 8 மு்தல் 10 ்ணி வநரம �ளர 
�ணி புரியும ப�ண்களு்ககு ஆரம�ததில் ரூ.100 
என்ற குளறந்த ஊதியதள்த ் ாறறி ரூ.500 மு்தல் 
�ழஙக வ�ாராடிய�ர �லிதவ்தாடி. 

அ�ர �தின்் �யதுப் ப�ண்ணாக இரு்ககும 
வ�ாவ்த அ�ரது அப்�ா, அம்ா, அ்ககா ் றறும 
�ாடடி ஆகிய யா�ரும குடும� நலனு்ககாக 
�ல்வ�று வ�ளலகளைச் பெய்்தனர. ஆனால் 
அ�ரது ்தநள்த ்டடும நான் ெம�ாதித்தள்த 
ெரியாக வீடடிறகு பகாடு்ககா்ல் வகளி்களககளில் 
ஈடு�டடு �ந்தார. அப்ப�ாழுவ்த அ�ரு்ககு ஆண் 
ப�ண் ெ்தது�ம குறிதது வ�ாராடும எண்ணம 
வ்தான்றியது. “் ாறறம மு்தலில் ந்து வீடடிலிருநது 
ப்தாடஙக வ�ண்டும” என்னும �ாெகததிறகு 
ஏற� அ�ரது வீடடில் ஆண் ப�ண் என்னும 
�ார�டெமின்றி அ�ரது கண�ர, ்கள ்றறும 
்கன் அளன�ரும வீடடு வ�ளலகளை �கிரநது 
பெய்கின்றனர. ெரியான கல்வியறிவு, �ெதி �ாய்ப்பு 
வ�ான்றள� இல்லா்த �லிதவ்தாடி மிகுந்த ்ன 
ள்தரியததுடன் வ�ாராடி ப�ண்களின் அடிப்�ளட 
உரிள்களு்ககாக குரல் பகாடுத்த்தன் விளைவு 
2018 ந�ம�ரில் அகில உலக அைவில் பிபிசி 
ப்தாளல்ககாடசி வ்தரநப்தடுத்த 100 �லிள் மி்கக 
எடுதது்ககாடடு ப�ண்்ணிகளில் ஒரு�ரானார.

1 0 0  க்பண�ளில் விஜி ்பலித்பதொடி  
73 வது இ்டத்னத பிடித்திருப்பது நம் கதன் 
இந்தியொவிற்கு கின்டத்த க்பருனமபய. இந்த 
அங்கீ�ொரத்திற்கு பிைகு அவரது அன்ைொ்ட 
வொழவில் சில மொற்ைங்�ள ஏற்்பட்டது. 
்பல்பவறு ்பளளி�ளும்,  �ல்லூரி�ளும் 
அவனர சிைபபு அனழப்பொ்ளரொ� அனழத்து 
ப்பச கசொல்வது்டன் ்பல்பவறு கதொழிலொ்ளர் 
அனமபபு�ளும் அவனர அனழத்து ஊக� 
உனரயு்டன் விழொவினன கதொ்டங்குகின்ைன. 
இவவொைொ� இவர் அனழக�ப்படும் இ்டங்�ளில் 
இவரது குடும்்ப நினலனய அறிந்து ஏதொவது 
க்பொருள உதவி கசய்தொலும் ்பயனொ� அனமயும். 
அவவொறு இன்றி அவருககு அளிக�ப்படும் 
பிரமொண்டமொன நினனவுப ்பரிசு�ன்ள னவப்பதற்கு 
கூ்ட தனககு கசொந்த வீடு இல்னல என்்பனதயும் 
பிபிசி நிறுவனம் தந்த  ்பதக�த்னதயும், நினனவு 
்பரினசயும் கூ்ட அனனவரும் ்பொர்ககும் வணணம் 
என்னொல் வீடடில் னவக� இயலவில்னல என்றும் 
தனது ஆதங்�த்னத கதரிவித்துள்ளொர்.

 “இநநகரததில் �சி்ககும எத்தளனவயா வீடு 
இல்லா்த ்்ககளில் நானும ஒரு�ள. என்ககும 
ஒரு நாள �ரும. அநநாளில் நானும வீடு �ாஙகி 
்கிழ்ச்சியாக �சிப்வ�ன்” என்று ் ன உறுதியுடன் 
கூறியுளைார. இருப்பினும இத்தளகய ்ன 

உறுதியுடன் ப�ண்களின் இடரகளை்க களலத்த 
அ�ரது நலன் கருதி “வகரை சிறகுகள” என்னும 
ப�ண்கள அள்ப்பு அ�ரு்ககு வீடு கடடித ்தர 
முன் �நதுளைது ப�ருள்்ககுரிய பெய்திவய. 
அ்தறகாக அவ�ள்ப்பிளன ொரந்த தீ�ா 
வகாழி்கவகாடு ்ாநகராடசியிடம பென்று வீடு 
கடடு�்தறகான உ்தவிளய நாடினர. ் ாநகராடசி 
அ்தறகு பொந்த நிலம வ்தள� என்று கூறவ� 
சிறகுகள அள்ப்பினர வகாழி்கவகாடு அருகினில் 
ஒரு கிரா்ததில் நிலம �ாரதது �ாஙகலாம 
என முடிவு பெய்து நிதி திரடடி �ருகின்றனர. 
“ப்தருவினில் நின்ற �ல ப�ண்களின் �ாழ்்களக்ககு 
விை்கவகறறிய அ�ர ப்தருவில் நிறக்க கூடாது” 
என்ற நல்ல வநா்ககததிறகாக அவ�ள்ப்பினர 
தீவிர்ாக பெயல்�டடு �ருகின்றனர. எந்த 
்தானஙகளையும அடுத்த�ரிடமிருநது எதிர�ார்ககா்த 
விஜி �லிதவ்தாடி ் ்ககள ் னம உ�நது அளி்ககும 
இப்�ரிசிளன ்கிழ்வுடன் ஏறறு்க பகாள�்தாக 
ப்தரிவிததுளைார. ஆயிரம ் திப்புமிகு விருதுகளை 
நம வ்தெமும அகில உலகமும அளித்தாலும 
்்ககளின் துயர துளடதது அ�ரகைது ்னதில் 
நீஙகா்ல் நிளலதது �ாழ்�வ்த ப�ருள்மிகு 
விருது என்�ள்த நிரூபிதது்க காடடியுளைார விஜி 
�லிதவ்தாடி.
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எடடா�து நிளலயில் ஔள� கூறும அமு்த 
ப்ாழியாக அள்ந்த �ா்ககியம ஒரு�ன் 

்தனது �ாழ்வில் களடப்பிடி்ககவ�ண்டிய மிக 
மு்ககிய்ான ப�ான் ப்ாழியாகும. ஒரு�ரிடம 
பென்று ்தன்ககு உ்த� வ�ண்டுப்ன இரநது 
வகடடல் இழி�ான பெயலாகும. யாரிடமும 
என்ககு இந்த ப�ாருள; இந்த உ்தவி என 
யாசிதது ஒன்ளறப்  ப�று்தல் கூடாது; அது 
ஓர இழி�ான பெயலாகும. எனவ� ஒரு�ரிடம 
யாசிததுப் ப�று�து இகழ்ச்சியாகும. வ்லும 
்தன்ககு வ�ண்டியள்த எந்த நிளலயிலும 
யாசித்தல் கூடாது என்�ள்த ஔள�யார ‘ஏற�து 
இகழ்ச்சி’ என்க கூறுகிறார. இ்தளன ஓர 
சிறுகள்தயின் மூலம விை்ககுகிவறன்.. ஒரு ஊரில் 
ஒரு ் னி்தன் இருந்தான் அ�ன் மிகவும நல்ல�ன். 
அ�ன் இளற�னின் �ளடத்தல் பெயளலப் �றறி 
நிளனதது வ�்தளனப்�டடான். இந்த உலகில் 
எல்லா உயிரகளையும இளற�ன் �ளட்ககும வ�ாது 
அ�றறில் உயரவு ்தாழ்வு ஏன்? எல்வலாளரயும 
ெ்்ாகவ� இளற�ன் �ளட்ககலாவ். இளற�ன் 
என் கண்முன் �ந்தால் இ்தளன வகடக வ�ண்டும. 
அ்தறகாக இளற�ளன்க காண வ�ண்டும என 
அனுதினமும பிராரத்தளன பெய்்தான்.

இவ�ாறு இரு்களகயில் இளற�ன் ஒருநாள 
அ�னு்ககு்க காடசி அளித்தார. அ�ரிடம இ�ன் 
‘இளற�ா! ஏன் நீ �ளடத்த ் ்ககளிடம �ாகு�ாடு 
காடடுகிறாய். அ�ரகள யா�ரும ்கிழ்வுடன் 
இருப்�தில்ளலவய. ஏன்?’ என்க வகடடான் அ்தறகு 
இளற�ன் அ�ரகளை ‘நான் ெ்்ாகத்தான் 
�ளட்ககின்வறன். �ைரும வ�ாது ஏற�டும ்ன 

்ாறறத்தால் ஒவப�ாரு�ரும என்னிடம எது 
வ�ண்டும என வ�ண்டுகிறாரகவைா அள்தத 
்தாவன நான் அ�ரகளு்ககுத ்தர முடியும’ என்க 

கூறினார. அந்த ் னி்தனு்ககு ஒன்றும புரியவில்ளல. 
அப்வ�ாது இளற�ன் அ�னிடம ‘ஒரு நாள நீ 
என்னுடன் இருநது �ார உன் உருள� ்ாறறி 
நான் உன்ளன என்னுடன் ள�ததிரு்ககிவறன் 
நடப்�ள்த �ார’ என்ககூறி அ�ளன யார 
கண்ணிலும ப்தரியா்த�ாறு பெய்்தார.

�்க்தரகள ஒவப�ாரு�ராக �நது இளற�னின் 
முன்நின்று ்தஙகளு்ககு வ�ண்டியள்த 
யாசிதது �ணஙகினாரகள. ஒரு�ன் பெல்�ம 
வ�ண்டுப்னவும; ஒரு�ன் எதிரிளய அழி்கக 
வ�ண்டும எனவும; ஒரு�ன் ்தன்ககு வியா�ாரததில் 
லா�ம அதிகம வ�ண்டுப்னவும; ்ாண�ன் 
ஒரு�ன் வ்தரவில் அதிக ்திப்ப�ண்கள ப�ற 
வ�ண்டும எனவும; ஒரு�ன் பிறர ப�ாருளைத திருட 
இளற�ன் உ்த� வ�ண்டும எனவும ஒவப�ாரு�ரும 
அ�ரகளு்ககுத வ்தள�யான�றளற இளற�னிடம 
யாசி்ககலானாரகள. அப்வ�ாது அருகில் அரு�்ாக 
இருந்த ் னி்தளன �ாரதது இளற�ன் �ாரத்தாயா 
நான் உலகில் எல்வலாளரயும ஒவர ் ாதிரித்தான் 
�ளட்ககின்வறன். ஒவப�ாரு�ரும ்தன் உளழப்பு 
கடள் இள�களை ்றநது ்தஙகளின் இன்�ம 
ஒன்ளறவய வநா்கக்ாக்க பகாண்டு ப�ாருள 
வ்தட குறு்ககு �ழிகளில் முயறசி்ககின்றனர.

இந்த ்பரந்த உலகில் மனிதன் தனககு 
பதனவயொனனத க்பற்று உனழத்து அதன் மூலம் 
இன்்பம் க்பைொமல் என்னி்டம் யொசித்துப க்பை 
பவணடும் என நினனககின்ைனர். ஒவகவொரு 
மனிதனும் தன் மீது நம்பிகன� னவத்து உனழத்து 
முன்பனை பவணடும். பநர்னமயொன வழியில் 
கசல்வம் க்பற்று வொழதல் பவணடும். யொரும் 
எனதயும் யொசித்து க்பறுதல் கூ்டொது. அது 
அவனுன்டய தன்னம்பிகன�னய அழிப்பது்டன் 
முயற்சிககு தன்டயொ�வும் அனமயும். ்பரந்த 
உலகில் ஒவகவொருவரும் தன் உனழப்பொல் தன் 
ன�னய நம்பி வொழந்தொல் வொழவில் உயர்வர் 
என்ைொன் இனைவன். மனிதனும் இனைவனின் 
்பன்டபன்ப உணர்ந்து அவரி்டம் மன்னிபபு ப�டடு 
அங்கிருந்து கசன்ைொன். ஔனவயும் இனதத்தொன் 
"ஏற்்பது இ�ழச்சி" என கூறுகின்ைொர். ஆைறிவு 
உன்டய மனிதன் இனைவனி்டம் கூ்ட யொசித்துப 
க்பைொது சிந்தித்து கசயலொற்றி வொழவில் உயர்தல் 
பவணடும். அதுபவ சிைபபு என கூறுகின்ைொர் 
ஔனவ! இது ஏற்புன்டய க்பொன்கமொழி தொபன. 

ஏறபது இைழ்ச்சி!
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நான் �ல �யிறசிகளில் �யிறசியாைரகளை 
‘தூஙகுமவ�ாது உடலுறுப்புகளும, 

மூளையும என்ன பெய்கின்றன?’ என்று வகடவ�ன். 
ப�ரும�ாலான�ரகளிடமிருநது �ரும �தில், 
“ஓய்வு எடுதது்க பகாளகின்றன” என்�து்தான். இது 
முறறிலும ்த�றான கருதது. பிறகு என்ன்தான் 
நட்ககிறது? ப�வவ�று உளளுறுப்புகளில் 
என்பனன்ன �ரா்ரிப்பு வ்தள�ப்�டுகிறது என்�ள்த 
மூளை கண்ககிடடு அந்த �ரா்ரிப்ப�ல்லாம 
தூ்ககததிவல நடததி முடி்ககப்�டுகிறது. 
இறந்த பெல்கள புதுப்பி்ககப்�டுகின்றன. 
்றுநாள உறொகதவ்தாடு வ�ளல பெய்ய ்தயார 
பெய்துவிடுகிறது. குழநள்தகளு்ககுப் �ரா்ரிப்பின் 
வ்தள� குளறவு. ப�வவ�று உறுப்புகள ் றறும 
மூளையின் �ைரச்சி அதிவ�க்ாக நட்ககிற்தாம.

�ாழ்வில் முன்வனறறம்தான் அ�சியம; 
தூ்ககம அ�சியம இல்ளல என்று �லர ெரியாகத 
தூஙகா்ல் ஓயாது உளழ்ககின்றனர. �ரா்ரிப்பு 
ெரியில்ளல என்றால் எது்தான் நீடிதது நல்ல 
நிளலயில் இரு்ககும? ஆகவ� தூ்ககதள்த 
ப�கு�ாக்க குளற்ககாதீரகள. தூ்ககதள்தப் �றறி 
ஆசிரியரின் குடடி்க கவிள்த இவ்தா :

“ைனி�னுக்கு மிகவும் இன்றி�்ை�ோ�து ஆழ்ந்� 
தூக்கம்.
தினமும் ய�ோதி� தூக்கம் தூங்குவது மிக ெல்ல 
�ழக்கம்.
தூக்கத்� அடக்க அடக்க ஏறும் யெோய்களின் �ோக்கம்
பி்றகு வோழ்க்்கயில் மிஞசுவய�ோ நெோல்நலோ்ணோ 
ஏக்கம்.”

உறஙகும் 
்போது 

உடேலில் என்ன 
�டேககிறது?

எப்படிப்பட்டே தூககத்மத �ோம் தூஙக 
்வணடும்?

தூ்ககததிவலவய கூட ்தர்ான தூ்ககம என்று 
இரு்ககிற்தா என்று நீஙகள வகடகலாம. இரு்ககிறது 
என்று விஞஞானிகள கண்டுபிடிததிரு்ககிறாரகவை. 
இ்தறகாக ப�ரிய ் ருதது�்ளனகளில் இ.இ.ஜி. 
(Electro Encephalo Graph) என்ற இயநதிரம 
இரு்ககிறது. இள்தத ்தளலயில் ப�ாருததி, 
தூஙகுமவ�ாது மூளையின் இய்ககதள்த �ளர�டம 
(Graph) மூலம �திவு பெய்கிறாரகள. அந்த 
�ளர�டம 25-லிருநது 90 நிமிடததிறகுள வ்வல 
ஏறும. பிறகு சு்ார 10-லிருநது 60 நிமிடததிறகுள 
கீவழ இறஙகும. இப்�டி ஒருமுளற ஏறி இறஙகு�ள்த 
ஒரு ளெ்ககிள என்று பொல்கிறாரகள. இப்�டி 
�ளர�டம ஏறி இறஙகினால் அந்த தூ்ககதள்த 
REM (Rapid Eye Movement) தூ்ககம என்று 
பொல்கிறாரகள. ஒவப�ாரு நாள தூ்ககததிலும 
்தர்ான ஆழ்ந்த தூ்ககம என்றால் 3 மு்தல் 
4 REM Cycle இரு்கக வ�ண்டும. குளறந்தது 
இரண்டு சுறறா�து இரு்கக வ�ண்டு்ாம.

ஆழந்த தூககத்தினோல் �ன்மைகள் 
உணடேோ?

தினமும வ�ாதிய அைவு ்தர்ான தூ்ககம 
தூஙகினால் உடலில் உளை உளளுறுப்புகளில் 
நல்ல �ரா்ரிப்பு நடப்�்தால் ஆவரா்ககியம 
நன்றாகவ� இரு்ககும.

ஆழ்ந்த தூ்ககம தூஙகினால் ஞா�க ெ்கதியும, 
சிந்தளன ெ்கதியும ப�ருகு்ாம. 

சரியோன தூககமின்மையோல் என்ரனன்ன 
ரகடுதல்கள் �டேககேோம்?

தூ்ககதள்த ்தளளிப்வ�ாடடு்கபகாண்டு வ�ளல 
பெய்து பகாண்வட இருந்தால் இரு்தய வநாய் 
�ரு்ாம. 

வ்லும ்தறகாலததில் 4-லிருநது 10 �யது 
�ளர உளை குழநள்தகள கூட ெரியாகத 
தூஙகும சூழ்நிளல �ல இல்லஙகளில் இல்ளல.  
டி.வி.ளயப் ப�றவறாரகள �ார்ககிறாரகள. கூடவ� 
குழநள்தகளும �ார்ககிறாரகள. ப�ரும�ாவலார 
டி .வி . �ாரதது்கபகாண்வட எள்தயா�து 
ொப்பிடடு்கபகாண்வட இரு்ககிறாரகள அப்�டி 
பெய்�்தால் குழநள்தகள குண்டாகிவிடுகிறாரகைாம. 
நல்ல தூ்ககம, நல்ான �ாழ்வு்ககு அடித்தைம 
என்�ள்த உணரநது பெயல்�டுவ�ாம
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முதல் ரபண சட்டேைன்ற 
உறுப்பினர் அஞசமே

ப�ண்கள �டி்ககா்த, ப�ளியில் �ரா்த 
காலததில் அஞெளல ்டடும துணிச்ெலாக 
ப�ளியில் �நது ்தனியாக ஆஙகிலம �டிதது 
சிறந்த வ�ச்ொைர ஆனார, இ�ரது வீரமி்கக 
ஆவ�ெ்ான விடு்தளல முழ்ககம வகடடு கா்ராஜர 
ராஜாஜி ் றறும ெததியமூரததி ஆகிவயார வியநது 
�ாராடடி உளைனர. காரணம? இ�ர உடமபு 
பகாஞெம கன்ானது, பநததியிவல ப�ரிய 
குஙகு்ப் ப�ாடடு ள�தது ்காலடசுமி வ�ால 
காடசி அளிப்�ார.

இவெது வீட்டின் ைகத்துவம்
கடலூர ஒல்டு டவுனில்38-சுண்ணாமபு்ககாரத 

ப்தரு்தான் இ�ர காஙகிரஸ் கடசி அலு�லகம. 
இஙகு ்தான் ப�ரிய ்தளல�ரகள கூடடம வ�சிவிடடு 

இரவு ்தஙகிச் ொப்பிடடு விடடுத்தான் அடுத்த 
ஊரகளு்ககுச் பென்றனர. ஒரு கடடததில் இ�ர 
வீடு ஏலததிறகு (அட்ானம ள�தது நிளறய 
கடன் �ாஙகிய்தால் ) �நதுவிடடது, அப்வ�ாது 
இ�ர சிளறயில் இருந்தார, நல்ல வ�ளை ஒரு 
�ெதி �ளடத்த காஙகிரஸ் பிரமுகர ்தன் �ணததில் 
இள்த ஏலம எடுதது மீடடு அஞெளலயிடம 
இல�ெ்ாக்க பகாடுத்தார. காரணம? இந்த 
வீடடில் ்தான் ப�ரியார, கா்ராஜர, ராஜாஜி, 
ெததியமூரததி ஆகிவயார ெநதிப்பு நடந்தது. 
சிளற�ாெம ்றறும சிளற பெல்�து என்�து 
இ�ரு்ககு ெ்ககளரப்ப�ாஙகல் ொப்பிடு�து வ�ால.

முககியைோன ்போெோட்டேம்
ஆஙகில பகாடுஙவகாலன் ்தை�தி ஸ்மிதநீல் 

என்��ன் விடு்தளலப்வ�ாரில் கலநதுபகாண்ட 
ஆயிர்ககண்ககான இநதியரகளை ஈவு இர்ககமின்று 
பீரஙகி குண்டுகைால் சுடடு்கபகான்ற�ன். இ�ன் 
சிளலளய பென்ளனயில் ஸ்ப�ன்ெர அருவக 
ஆஙகில அரொஙகம நிறுவி இருந்தது. அள்த 
உளட்ககும ப�ரிய வ�ாராடடம அஞெளல 
்தளலள்யில் நடந்தது. இ�ர �யிறறில் 8 ் ா்த 
குழநள்த, இடுப்பிவல 4 �யது ப�ண்குழநள்த, 

சதன்னாட்டு
ஜான்சி ராணி!
அஞசமே 
அம்ைோள்

சுதந்திெப் ்போெோட்டே
தியோகி

èM èì™ ï£èó£ü¡, î¬ôõ˜, ð£óFî£ê¡ Þô‚Aò ñ¡ø‹,  
èìÖ˜-1. ªê™:9865354678

முதல் ச்பண்



ஆளுமைச் சிற்பி ׀ ஆகஸ்ட் 2021 42 ׀

வாழ்கதகயின	உணதம்யாை	மகிழ்ச்சி	எது?	மகதைாைது	எது?	எனறு	
கணடுசகாணடு,	அந்ைச்	செ்யலுககாக	உஙகள்	உயிர	்பாடு்ப்	் வணடும்.	

நீஙகள்	் ையந்ை	ச்பாருோகக	குபத்ப்்யாடு	குபத்ப்யாக	எறி்யப்படுவைறகு	முனபு,	
உஙகள்	உயிர	முழுதம்யாக	உஙகளின	மாச்பரும்	செ்யலுககாகப	்ப்யன்படடிருகக	
்வணடும்.

- ஜோர்ஜ் ரபர்னோட்ஷோ, ெோடக ஆசிரி�ர், விைர்ெகர்,
அரசி�ல் ஆர்வலர், இலக்கி�ததுக்கு 1925-இல் யெோ�ல் �ரிசு ந�ற்்றவர்

வைன்றார் வ�ாழிகள்

ளகயிவல பகாடியும கடப்�ாளரயுடன் 
துணிச்ெலாக சிளலயின் பீடததிறகு 
அருவக பென்று ‘‘�நவ்த்ா்தரம 
பஜய்ஹிநத’’ வகா�ஙகள முழஙக நீல் 
சிளல உளடந்தது. இ�ர ் ண்ளடயும 
உளடநது ரத்தம பகாடடியது. 
ஆனால் திருப்பூர கு்ரன் வ�ால 
குழநள்தளய்க கீவழ வ�ாடடார, 
பகாடிளய்க காத்தார. இ�ர இரண்டு 
முளற கடலூர ் ா�டட ெடட்ன்ற 
உறுப்பினர ஆக இருநது �ல �ணிகள  
பெய்்தார .  1 8 9 0ல் பிறந்த�ர 
7 0  ஆ ண் டு க ள  � ா ழ் ந து 
20-02-1961- ல் ் ளறந்தார. ெமீ�ததில் 
20/02/2021- ல் இ�ரின் 50�து ஆண்டு 
நிளனவு தினதள்த முன்னாள 
அள்ச்ெர ெம�த முன்னிளலயில் 
நடததிவனாம. இ�ரது விடு்தளலப் 
வ�ாராடட �ரலாறறு �திவுகளை 
நூலாக எஙகள �ாரதி்தாென் 
இல்ககிய ் ன்றததின் மூலம அ�ர 
குடும�த்தார முன்னிளலயில் கடந்த 
02/10/2020 காநதி பஜயநதி அன்று 
ப�ளியிடவடாம.

இ ப் � டி ப் � ட ட  தி ய ா கி 
அஞெளல அம்ாளு்ககு ்ணி 
்ண்ட�வ்ா, சிளலவயா அரசு  
பெய்யலாம, அது்டடுமின்றி அந்த 
ப்தருவிறகு கூட அ�ர ப�யளர 
ள�்ககலாம! என்�து வ்லான 
வ�ண்டுவகாள. இ�ர ் கள காநதியின் பெயலாைர 
ஆம! ஆச்ெரியம, ஆனால் உண்ள். சிளறயில் 
அம்ாவுடன் இருந்த வ�ாது எர�ாடா சிளறயில் 
இந்தப் ப�ண்குழநள்தயும (அம்ா்ககண்ணு) 
இருந்தது, இள்த்க கண்ட காநதிஜி, ராஜாஜி 
உ்தவியால் இந்த்க குழநள்தளய ்தன் ெ�ர்தி 
ஆசிர்ததிறகு கூடடிச்பென்று லீலா�தி என்று 
ப�யர சூடடி ஆஙகிலம, இநதி, குஜராததி கறறு்க 

பகாடுதது ்தனது அலு�லக 
உ்தவியாைர ஆ்ககினார. பிறகு 
லீலா�தி �ரு�்ளடநது ப�ரிய 
ப�ண்ணாகி அ�ரும சிளற 
பென்றார.

கோதல் திருைேம் 
சினையில் இருககும் ப்பொது 

ஜமதககினி என்ை �ம்யூனிஸ்ட 
இன்ளஞர் மீது �ொதல் க�ொண்டொர்.
ஆனொல் இந்தியொ விடுதனலககுப 
பின்னபர �ொந்தி தனலனமயில் 
எளினமயொ� ₹12/- மடடுபம 
கசலவு கசய்து திருமணம் கசய்து 
க�ொண்டொர். இந்த ஜமதககினி 
சொதொரணமொனவர் அல்ல, 
நல்ல ்படிப்பொளி, ்பன்டப்பொளி, 
வ்டகமொழி, கதலுங்கு அறிஞர். 
மொபமனத �ொர்ல் மொர்கஸ் எழுதிய 
மூலதனத்னத சுமொர் 12000- 
்பக�ங்�ள தமிழ, கதலுங்கில் 
கமொழிக்பயர்த்தொர்.

உேவும், உேர்வும்
சிந்தளனச் சிறபி சிஙகாரவ�லர 

இ�ரு்ககு "்ார்கஸீய உணரள� 
யும ்தன்ககு �ழஙகிய ்ாமிெ 
உ ண ள � யு ம  சி ள ற யி ல் 
ஊடடினாராம "  இ�ரும 3 
ஆண்டுகள சிளற�ாெம பெய்்த�ர. 
84 �யதில் கால்ானார!. இ�ர 

களளு்ககளட ்றியல் வ�ாராடடததில் கலநது 
பகாண்டவ�ாது இ�ளரப் �ல்ாக அடிதது 
ரத்தகாயஙகளுடன் நடு இரவில் ஒரு விளல ் ா்தர 
வீடடு �ாெலில் வ�ாடடு விடடுச் பென்று விடடனர. 
நல்ல ஆஜான�ா�னாகத வ்தாறற்ளித்த இந்த 
இளைஞளன விளல்ா்தர �ரி்தா�ப்�டடு வீடடின் 
உளவை தூ்ககிச் பென்று காயஙகளு்ககு ் ருநது 
வ�ாடடு்க காப்�ாறறினர.நீஙகள இல�ெ்ாக உடல் 
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உறவு பகாளைலாம, இஙவகவய பகாஞெநாள 
்தஙகிப் வ�ாகலாம என்றனர. ஆனால் இ�வரா 
்ன்னி்ககவும, நான் ஒரு விடு்தளலப்வ�ாராளி, இஙகு 
இருந்தால் உஙகளு்ககு ஆ�தது 
�ரும, நான் உஙகள அளன�ளரயும 
என் ெவகா்தரிகைாகப் �ாவிதது 
உஙகள நிளல கண்டு �ருநதுகிவறன். 
நான் ஒரு ப�ண்ளண உயிராக 
கா்தலி்ககிவறன்! ்தயவு பெய்து 
என்ளன ப�ளியில் விடடுவிடுஙகள! 
என்று கூறிவிடடு ப�ளியில் �ந்த 
விததியாெ்ான ்னி்தவநயம 
மி்கக�ர.

அடுத்த�ர அஞெளலயின் ் கன் 
தியாகி பஜயில்வீரன்! இ�ரும 
பிர�ல்ான�ர, 1931ல் வ�லூர 
சிளறயில் அம்ா அஞெளல 
ளகதியாக இருந்த வ�ாது பிறந்த�ர.
எனவ�, இ�ர ப�யர பஜயில்வீரன். இ�ரும 
சில ஆண்டுகள சிளற �ாெம பெய்்த தியாகி 
்தான். ஆனால், அரசு இ�ரு்ககு தியாகி 
ப�ன்ென் பகாடு்ககவில்ளல ்ாறாக முதிவயார 
உ்தவிதப்தாளக ்ா்தம ₹1000/- ்டடும �ழஙகி 
�ந்தது, முளறயிடடும �லனில்ளல! இன்ளற்ககு 
ஒரு ொ்தாரண்ான கவுன்சிலர கார, �ஙகைா, 
அடியாடகள வ்ளட சூழ �லம �ருகிறார. �ா�ம 
இந்த விடு்தளல வ�ாராடட தியாகிவயா ஒரு 
ஓடளட ளெ்ககிளில் ஊளரச் சுறறி �நது களடசி 
மூச்சு �ளரயில் இரயில் நிளலயம அருகில் ஒரு 
்ாரியம்ன் வகாயிளல கடடி �ரா்ரிதது �ந்தார. 
்தனது 90 �யதில் எந்த அரசு ்ரியாள்தயும 
இல்லா்ல் எளிள்யாக �ாழ்நது ் ளறந்தார. ‘‘யார 
யாரு்கவகா சிளல ள�த்தாரகள, ் ணி ் ண்ட�ம  
கடடினாரகள, ஆனால் ்தன் ்தாய் அஞெளல்ககு எந்த 
்ரியாள்தயும ்தரவில்ளல! ப்தருவிறகு்க கூட அ�ர 
ப�யர ள�்ககவில்ளலவய’’ என்ற ஆ்தஙகதவ்தாடு 

ெமீ�ததில் கால்ானார. அந்த வீடடில் அஞெளல, 
முருகப்�ன், லீலா�தி, பஜயில்வீரன், பஜ்்த்ககினி 
ஆகிய 5 தியாகிகள �ாழ்நது ்ளறந்த்தறகு 

எந்த அளடயாைவ்ா இல்ளல! 
இ�ரக்ளைப் வ�ான்ற தியாகிகளு்ககு 
இநதியாவின் 75- �து சு்தநதிர 
விழாள� நாடு முழு�தும 
பகாண்டாடும இந்த வநரததில் 
்ரியாள்த பெய்யலாவ்! பகாஞெம 
சிந்தளன பெய்வ�ாம.

்தாழ்வுறறு �றுள் மிஞசி 
விடு ்தளல  ்த�றி ்கபக டடு ப் 
�ாழ்�டடு நின்றவ்தார �ார்தவ்தெம 
்தன்ளன �ாழ்வி்கக �ந்த காநதி 
்காத்ா நீ �ாழ்க!�ாழ்கவ�! 
அ்ரகவி �ாரதியார புதுள�்ககும 
�ாரதியாரு்ககும பநருஙகிய ப்தாடரபு 
உளைது அவ்தவ�ால �ாரதி்ககும 

காநதி்ககும கடலூரு்ககும பநருஙகிய �ரலாறறுத 
ப்தாடரபு உளைது எப்�டி?

1908 மு்தல் 1918 �ளர 10 ஆண்டுகள 
�ாரதியார புதுள�யில் �ததிர்ாக குடும�ததுடன் 
�ாழ்ந்தார, �ல நல்ல�ளடப்புகளை நாடடு்ககு்க 
பகாடுத்தார, ஆனால் �ாரதியார கடலூர 
�ழியாக களடயம பெல்ல விருமபி ்தமிழகததின் 

எந்ை	ஒரு	மனிைனும்	்்பாகாை	தூரததிறகுப	்்பாவது	
எனனுத்்ய	் நாககம்	இல்த .்	எந்ைசவாரு	மனிைனும்	

்்பாகக	கூடி்ய	தூரததிறகுப	் ்பாக்வ,	நான	விரும்பி்ைன.

- ்ஜம்ஸ் குக, பிரிட்டிஷ் ஆய்வோளர், ைோலுமி 
யகபடன், கடற்��ணி, கண்டுபிடிப�ோளர்

வைன்றார் வ�ாழிகள்
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கண்டுபிடிப்பு 
நாயகர்கள்!

45

உ்டற் கூறியல் ஓவியர்
லிசயானார்ச்டா வின்சி என்்றால் அவர் 

புகழஹ்பற்ற ஓவியஙக்ை வ்ர்நதவர் என்று 
எண்ணுகின்ச்றாம். ஆனால், அவர் ்பல்து்்ற 
வல்லுனராகத திகழ்நதார். கணிதததிறகான 
வ்ர்ப்டஙக்ை வ்ர்நதுள்ைார். மிலன் 
�றறும் சரா�ாபுரி �ருததுவ�்னகளில் 
�ார்கன்ச்டானியா என்்ற �ருததுவரு்டன் 
இ்ண்நது இ்ற்நத �னித உ்டல்க்ை, 
அதன் உறுபபுக்ை ஆய்வு ஹேய்து, 
அவறறின் நுணுக்கஙக்ைப ்ப்ட�ாக 
வ்ர்நதுள்ைார். இதயம், எலும்புக்கூடுகள், 
்பாலின உறுபபுகள், கருப்்ப ச்பான்்ற ்பல 
உறுபபுகளின் ்ப்டஙக்ைத ததரூ்ப�ாக 
வ்ர்நது த்நதுள்ைார் . பின்னாளில் 
�ருததுவ வைர்ச்சிக்கும், எழுச்சிக்கும் 
இப்ப்டஙகள் ச்பருதவி புரி்நதன.

எல்ளலயில் காலடி ள�த்தவுடன் ளகது �ாரண்டு 
இல்லா்வல ஆஙகில கா�ல்துளறயால் ளகது 
பெய்யப்�டடு 25 நாடகள இஙகு உளை வகப்�ர 
்ளல ் ததிய சிளறயில் ளகதியாக சிளற�ாெம 
பெய்்தது �ரலாறு! அவ்த வ�ால காநதியடிகள 
விடு்தளலப்வ�ாராடட காலததில் இரண்டு முளற 
இஙகு �நது விடு்தளல முழ்ககம பெய்துளைார 

என்�தும �ரலாறு. 1927ல் காநதி கடலூர �ந்த 
வ�ாது ்தான் கடலூளரச் (கடலூர ஒல்டு டவுன்) 
வெரந்த வீரப்ப�ண்்ணி மு. அஞெளல அம்ாள 
என்��ர ஆஙகில கா�ல்துளற கடடுப்�ாடுகளை 
மீறி ரகசிய்ாக காநதிஜிளய திருப்�ாதிரிப்புலியூர 
இரயில் நிளலயததில் முஸ்லீம ப�ண்கள 
வ�ால கருப்புததுணியில்(�ர்தா) மு்ககாடு 
வ�ாடடு்கபகாண்டு ெநதிதது ஆஙகிலததில் 
அ�ரிடம வ�சி ்தன்ளனயும ்தன்னுடன் உளை 
்ா்தர வெ�ா ெஙக உறுப்பினரகள 25 வ�ரகளையும 
காஙகிரஸ் கடசியில் வெரதது்கபகாண்டு விடு்தளல 
வ�ாராடடஙகளில் கலநது பகாளை அனு்தி 
�ழஙகி ஆசியும �ழஙக வ�ண்டும என்று 
வகாரி்களக ள�த்தார. ஆச்ெரயப்�டடு வியந்த 
காநதி அஞெளல அம்ாளின் (35�யது) 
துணிச்ெளலயும, வீரதள்தயும �ாராடடியவ்தாடு 
அ�ளர ‘‘ப்தன்னாடடு ஜான்சிராணி’’ என்று 

�ாராடடுத ப்தரிவிதது 
ஒரு காகி்தததில் அள்த 
ஆஙகிலததில் அப்�டிவய 
எழுதி்க பகாடுதது ளக  
எழுதது வ�ாடடு அ�ரிடம 
பக ாடுததுவிடட ா ர .
பிறகு காநதி இந்த 
ெ ம � � ம  கு றி தது 
்தன் �ததிரிளகயில் 
எழுதியுளைார, ஆனால் 
இ ந ்த  ப ெ ய் தி க ள 
அறிந்த ஆஙகில அரசு 

நீஙகள்	உஙகேது	கடிை	உதழபத்ப	முைலீடு	செயைால்,	விதேவுகள்	
நனறாக்வ	வரும்.	நான	எதையும்	அதர	மை்ைாடு	செயவதில்த்.	

ஏசைனில்,	 நான	 அவ்வாறு	 செயைால்,	 அதர	 மை்ைாடு	 கூடி்ய	
விதேவுகள்ைான	ஏற்படும்	என்பதை	நான	அறி்வன.

- மைக்கல் ்ஜோர்டேன், அநைரிக்கத ந�ோழிலதி�ர், கூ்டப�ந்து 
வீரர், கூ்டப�ந்து வி்ள�ோட்டில் உலகளவில் அறி�ப�டு�வர்

வைன்றார் வ�ாழிகள்
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சிறந்தாங்கும் பணபுகள்
28
பா ரசீக	 நாடத்ச்	 ்ெரந்ை	

ஒரு	 மனைர,	 ைைது	
நாடடிலிருந்ை	மூனறு	சிறந்ை	அறிஞரகதே	
அதழதது,	“இந்ை	மனிை	வாழ்கதகயின	
மிகபச்பரி்ய	து்யரம்	எது?”	எனறு	் கட்ார.

முைல்	அறிஞர,	“க்ன	தவததிருப்பதும்,	
அதைத	 திருபபிக	 சகாடுப்பைறகுப	
்பணமில்்ாமல்,	வாழ்கதக	வறுதமயில்	
உழல்வதுைான	 மிகபச்பரி்ய	 து்யரம்”	
எனறார.

இரண்ாவது	 அறிஞர,	 “உ்ல்ந்ம்	
்பாதிககப்படடு,	 ்நாயுறறு	 இருப்பதும்,	
அந்ை	்நாயககுத	தீரவு	ைரும்	மருந்்ைா	
அல்்து	வாயப்்பா	இல்்ாமல்	வாடுவது	
ைான	மிகபச்பரி்ய	்ொகம்”	எனறார.

மூ ன ற ா வ து 	 அ றி ஞ ர ,	
“இதவச்யல்்ாம்	 இல்த்	 மனை்ர”	
எனறு	 கூறிவிடடு,	 “ஒரு	 மனிைன	 ைன	
வாழ்வின	கத்சிக	கட்ததுககு	(ொகினற	
ைருவாயில்)	வந்துவிடடு,	அ்்ா,	 நமது	
வாழ்கதகத்யச்	ெரி்யாகப	்ப்யன்படுதைாமல்	
வீணாககிவிட்்ா்மா	எனறு	எதுவும்	செய்ய	
இ்ய்ாை	 நித்யில்	 வருந்துவதுைான	
மிகபச்பரி்ய	து்யரம்”	எனறார.	மனைருககு	
மூனறாவது	அறிஞரின	்பதி்்	மிகச்	ெரி	
எனறு	்பட்து.

வோய்பபுகள் ந�ோதுவோகப புததிெோலிக்குச் 
ெோ�கைோக அ்ையும்.

    - ய�ோ�ர்ட்

்தளடளய மீறி காநதிளய ெநதித்த குறறததிறகாக 
அஞெளலளய 6 ்ா்தம வ�லூர சிளறயில் 
அளடத்தனர. விடு்தளல்ககுப் பின் அஞெளல 
காநதியின் தீவிர �்கள்த ஆனார. காநதி நடததிய 
எல்லா வ�ாராடடஙகளிலும ்த�றா்ல் கலநது 
பகாண்டார. மு்தல் ப�ண் வ�ாராளி என்ற 
ப�யரும ப�றறார.

அஞசமே - போெதி சந்திப்பு
இ�ர ்தகப்�ன் முதது்ணி பொந்த்ாக குதிளர 

�ண்டிகள ள�ததிருந்தார. அததுடன் குதிளர்ககும 
்ாடுகளு்ககும லாடம கடடும ப்தாழிலும பெய்து 
�ந்தார. ப்தாழில் விெய்ாக சில முளற புதுள� 
பென்ற இ�ருடன் அஞெளலயும சில வநரஙகளில் 
கூடவ� பென்ற வ�ாது அ்ரகவி �ாரதி வீடடு்ககுச் 
பென்று அ�ளர ெநதிதது சில �ததிரிளகயும காசு 
பகாடுதது �ாஙகி �நது அள�களை கடலூர 
துளறமுகம �குதியில் ரகசிய்ாக விற�ளனயும 
பெய்திரு்ககிறார. அஞெளலயின் கண�ர இ�ர 
முருகப்�ன், பநெ�ாளி அததுடன் நியூஸ் வ�ப்�ர 
முக�ர. அன்றாடம அஞெளலயும இ�ரும 
பநெவுதப்தாழில் பெய்யும ப�ாது அன்ளறய 
அரசியல் ் றறும நாடடு நடப்புகளையும காநதி 
நடததும வ�ாராடடஙகளையும வ�சி்க பகாள�து 
�ழ்ககம. இ�ரும தீவிர காநதி �்க்தர, காஙகிரஸ் 

ப்தாண்டர, �ல முளற சிளற பென்றுளைார.
மீண்டும �ாரதிெநதிப்பு 1918-ல் �ாரதி கடலூர 
சிளறயில் இருந்த வ�ாது இ�ரும அஞெளலயும 
அ�ளர ெநதித்தனர. அஞெளல அம்ாள 
பெய்்த அருஞொ்தளனகள ப்தாடரநது �ல 
வ�ாராடடஙகளில் கலநது பகாண்டு ப்ாத்தம 9 
ஆண்டுகள சிளற�ாெம பெய்துளைார. வ�லூர, 
பென்ளன, எர�ாடா, கடலூர ் றறும ப�ஜ�ாடா 
சிளறச்ொளலகளில் ளகதியாக இருநதிரு்ககிறார. 
இப்�டி விடு்தளல்ககாக உணரவ�ாடு வ�ாராடிய ஒரு 
குடும�ததின் சிளற�ாெமும, வ்தெப்�றறும ந்்ககு 
விடு்தளலயின் அருள்ளய உணரத்தடடும. 



ஆளுமைச் சிற்பி ׀ ஆகஸ்ட் 2021 46 ׀

Cî‹ðó‹ ÞóM„ê‰Fó¡ சுற்றுச்சூழலியல் 14 Cî‹ðó‹ ÞóM„ê‰Fó¡ சுற்றுச்சூழலியல் 16

எரியும பநருப்பில் எண்ளண ஊறறு�து வ�ால 
பகாவரானா பகாளளை வநாயால் ்்ககள 

அ�தி்ககு ஆைாகியிரு்ககும வநரததில் வகாவிட19 
ள�ரசிறகு துளணயாக மியூகரள்்கவகாசிஸ் 
(Mucormycosis) என்ற கருப்புப் பூஞளெயும �ரவி 
�ருகிறது.

குடும்ப வெேோறு
வ்ால்டுகள (moulds) என்று அளழ்ககப்�டும 

பிரிள�ச் வெரந்த மியூகரள்சிஸ் என்னும 
பூஞளெகள இந்த வநாளய உண்டா்ககுகின்றன. 
இந்தப் பூஞளெயின் ஸ்வ�ாரகளை நாம 
சு�ாசி்ககுமவ�ாது, வ்தாலில் ஏற�டும ப்தாறறு, 
காயஙகள மூலம வநாய் ஏற�டுகிறது. மிக 
அபூர�்ாகவ� இது�ளர இந்த வநாய் ஏற�டடது.

நம சுறறுப்புறச் சூழலில் இது ொ்தாரண்ாகச் 
சூழல், ் ண், அழுகும ப�ாருடகள, காய்கறிகள, 
�ழஙகள, காறறு, ் ரப்�குதிகளில் காணப்�டுகிறது. 
இ்தன் சிறிய விள்த வ�ான்ற ஸ்வ�ாரகள 
காறறு ்ண்டலததில் உளைன. உடலின் வநாய் 
எதிரப்�ாறறலில் ஏற�டும குளற�ால் வநாய் 
ஏற�டுகிறது.

யோமெ போதிககும்?
உடலின் இயல்�ான வநாய் எதிரப்புச் 

ெ்கதிளய்க குளற்கக்ககூடிய உறுப்பு ்ாறறு 
அறுள�ச் சிகிச்ளெ பெய்து நீண்டகால ் ருநது 
எடுதது்கபகாள��ரகள, புறறுவநாயாளிகள, 

பெச்.ஐ.வி ப்தாறறால் �ாதி்ககப்�டட�ரகள, 
நீரிழிவு வநாயால் வ்ாெ்ாக �ாதி்ககப்�டட�ரகள 
வ�ான்வறார பூஞளெத ப்தாறறிறகு ஆைாகின்றனர. 
ஆனால் பகாவரானாவிறகு முன் இநவநாயால் 
�ாதி்ககப்�டட�ரகள விரல் விடடு எண்ண்ககூடிய 
அைவிவலவய இருந்தனர. பகாவரானாவின் மு்தல் 
அளல ்தா்ககியவ�ாதும இநவநாய் ஏற�டடது.

என்றாலும இரண்டாம அளல ்தா்ககும 
இநவநரததில் இதப்தாறறு இநதியாவில் கரநாடகா, 
வகரைா, ்காராஷடிரா, படல்லி, குஜராத 
வ�ான்ற �ல �குதிகளிலும �ரவி �ருகிறது. 
இந்த ப்தாறறினால் �ாரள� இழப்பு, கண்கள 
எடு்ககப்�டவ�ண்டிய �ரி்தா� நிளல, உயிரிழப்பு 
வ�ான்ற தீவிர �ாதிப்புகள ஏற�டுகின்றன.

்காராஷடிராவில் இது�ளர 52 வ�ர இ்தனால் 
இறநதுளை்தாகவும, அஙகு 2000 வ�ர, படல்லியில் 
23 வ�ர, வகரைாவில் 7 வ�ர உட�ட �லர 
�ாதி்ககப்�டடுளை்தாகவும பெய்திகள கூறுகின்றன. 
இப்வ�ாது இந்த பூஞளெயின் ்தா்ககு்தல் 
இளைஞரகள உட�ட �லரிடமும வ�க்ாக 
�ரவி �ரு�து ்ருதது� அறிஞரகளிளடயில் 
வியப்ள� ஏற�டுததியுளைது.

எப்்போது ஏறபடும்?
பகாவரானாவினால் �ாதி்ககப்�டடு சிகிச்ளெ 

எடுதது்கபகாண்டிரு்ககும வ�ாது, ள�ரஸ் ப்தாறறில் 
இருநது குண்ளடநது ஓரிரு �ாரஙகள கழிதது, 
பகாவரானா உளைது என்று உறுதிப்�டுத்தப்�டட 

எரியும் 
ர�ருப்பில் 
எணமே 
்போே
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நிளலயில் உளை�ரகளு்ககு இந்த வநாய் 
ஏற�டுகிறது. மிக அரி்தாகவ� �ாதிப்ள� 
ஏற�டுததினாலும வநாய் ்தா்ககம உண்டானால் 
அது வ்ாெ்ான்தாக இரு்ககும. இ்தனால் 40% 
மு்தல் 90% �ளர இறப்புகள ஏற�டுகின்றன.

கருப்பு பூஞமசயின் வமககள்
இப்பூஞளெயில் �ல �ளககள உளைன. கண், 

ெயனசிஸ், மூளைளயப் �ாதி்ககும �ளக, சு�ாெ 
பெல்களைப் �ாதி்ககும �ளக, குழநள்தகளின் 
�யிறு, குடளலப் �ாதி்ககும �ளக, வ்தாலில் 
காணப்�டும �ளக, வநாய் எதிரப்பு ெ்கதி 
குளறந்த�ரகளில் இரத்தததின் �ழியாகப் �ரவி 
உடலின் �ல உறுப்புகளையும �ாதி்ககும �ளக 
என்று �ல �ளககள உளைன.

சிகிசமச
இ்தறகு சிகிச்ளெ அளிப்�து கடினம என்று 

திரு�னந்தபுரம அரசு ப�ாது ்ருதது�்ளன 
ப்தாறறுவநாய்ப் பிரிவின் இளணப் வ�ராசிரியர 
டா்கடர சிந்தா எஸ் கூறுகிறார.

பூஞளெ எதிரப்பு ் ருநதுகள உளைன என்றாலும 
வநாயால் �ாதி்ககப்�டட�ரகள ் ருதது�்ளனயில் 
உளவநாயாளிகைாக ்தஙகியிருநது நீண்டநாடகள 
சிகிச்ளெ எடுதது்கபகாளைவ�ண்டும. சில 
ெ்யஙகளில் அறுள�சிகிச்ளெயும வ்தள�ப்�டும. 
அ்தனால் சிகிச்ளெ்ககுரிய பெலவும அதிகம.

அறிகுறிகள்
மூ்ககளடப்பு, மூ்ககில் இருநது இரத்தம 

அல்லது கருப்பு நிற திர�ம ப�ளி�ரு்தல், 
மூ்ககில் �லி, முகததில் நீர வகாரத்தல், �லி, 

்ரததுப்வ�ா�து, கண் வீ்ககம, ் ண்ளடயில் நீர 
வகாரதது்கபகாள�து, இரு்ல், �ாரள� ் ஙகு்தல், 
�ாரள� ப்தரியா்ல் வ�ா�து, ்தளல�லி, கண் 
�லி வ�ான்ற �ல அறிகுறிகள காணப்�டும. 
சு�ாெ உறுப்புகளை �ாதி்ககுமவ�ாது இரத்தம 
ப�ளி�ரும. ெளியுடன் இரத்தம மூ்ககு �ழியாக 
ப�ளிவய �ரும.

உடல் நலததுடன் உளை�ரகளிடம இந்த ப்தாறறு 
ஏற�டடாலும அ�ரகள �ாதி்ககப்�டு�தில்ளல. 
ஆனால், வ�று காரணஙகளு்ககாக ஸ்டீராய்டுகள 
எடுதது்கபகாள��ரகள, பகாவரானா சிகிச்ளெயின் 
ஒரு �ாக்ாக ஸ்டீராய்டு அளி்ககப்�டு��ரகளிடம 
இந்தத ப்தாறறு அதிக்ாக்க காணப்�டுகிறது. 
பகாவரானா பகாளளைவநாய் காலததில் இது 
அதிகம �ர� �ல காரணஙகள உளைன.

ப�ாது�ாக வநாய் எதிரப்�ாறறல் குளற�ாக 
இருப்��ரகளைவய பகாவரானா �ாதி்ககிறது. வ்லும 
எதிரப்பு ெ்கதி குளறந்த நீரிழிவு வநாயாளிகளின் 
இரத்தததில் குளு்கவகாஸின் அைவு அதிகம 
காணப்�டு�்தால் அ�ரகளையும இது �ாதி்ககிறது. 
பகாவரானா சிகிச்ளெயின்வ�ாது வநாய் எதிரப்பு 
ெ்கதியுடன் ப்தாடரபு பகாண்டுளை சிகிச்ளெயின் 
சி்ககல்களை ெ்ாளி்கக வநாயாளிகளு்ககு 
ஸ்டீராய்டு ் ருநதுகள பகாடு்ககப்�டுகின்றன. இது 
வநாயாளிகளின் எதிரப்�ாறறளல குளற்ககிறது.

ள�ரஸ் வ�ாலவ� எதிரப்பு ெ்கதி குளற�ாக 
உளை நிளலயில் ள�ரஸால் �ாதி்ககப்�டட 
்னி்தரகளிடம வ்லும இந்தத ப்தாறறு வ�க்ாகப் 

.

சிறந்தாங்கும் பணபுகள்
29
ஒரு வபரிய நகரின் சபாைலயில் சிெபபு 

விளக்குப பபபாைபபட்டு ெபாகைஙகள் 
நிறுத்தி ைெக்கபபட்ைது. எபபடியும் பதிைைந்து 
நிமிைஙகள் அெர்கள் அஙகு நிற்க பெணடும் 
என்பதும் வசபால்லபபட்ைது.

அபபபபாது இரணடு கபார்கள், அடுத்தடுத்து நின்றைை. 
முதல் கபாரிலிருந்த வபணமணி அடுத்த கபாரிலிருந்த 
வபணமணிையப பபார்த்துப புன்ைைகத்துவிட்டுப 
பபசிைபார். அெர்கள் முதல் ஐந்து நிமிைஙகள் 
பலெற்ைறைப பபசிைர்.

பின்பு, அெர்களது பபச்சின் பபபாது முதல் 
கபாரிலிருந்த வபணமணி, தன் அடுத்த கபாரின் 
வபணமணியிைம், “நீ தனிைமயில் ெபாழந்தபால், 
உைது மூைள ெறைணடு பபபாய்விடும். எைபெ, 
நபாம் நமது பநரத்ைத யபாைரயபாெது கெனித்துக் 

வகபாள்ளுதல் மூலம் சுறுசுறுபபபாகப பயன்படுத்த 
பெணடும். நபான் எைது எணபதுக்கு பமற்பட்ை இந்த 
ெயதிலும் இபபடித்தபான் என்ைைச் சுறுசுறுபபபாக 
ைெத்துள்பளன்” என்றைபார்.

உைபை, அடுத்த கபார் வபணமணி, இெைரப 
பபாரபாட்டிவிட்டு, “அபபடி யபாைரக் கெனித்துக் 
வகபாள்கிறீர்கள்?” என்று பகட்ைபார். உைபை அெர், 
“ஒரு ெயதபாை வபணமணிைய நபான் கெனித்துக் 
வகபாள்கிபறைன். அெருக்குத் பதைெயபாைைத 
ெபாஙகத்தபான் வசன்று வகபாணடுள்பளன்” என்றைபார்.

எணபது ெயதுக்கும் பமற்பட்ை இெர், இெைரவிை 
ெயதபாை வபணமணிையக் கெனிக்கிறைபார் என்பது 
அதிசயமபாைதபாக அடுத்த வபணமணிக்குப பட்ைது.

உங்களிடமுள்ள சி்றந்�்� உலகிற்குக் நகோடுங்கள். 
உலகம், சி்றந்�்� உங்களுக்குக் நகோடுக்கும்.
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�ரவுகிறது என்று முமள� சிவயான் (Sion) 
்ருதது�்ளனயின் �ருளக ் ருதது�ர டா்கடர 
(Dr Nair) நாயர கூறுகிறார. நீரிழிவு வநாயாளிகள 
பகாவரானா�ால் �ாதி்ககப்�டுமவ�ாது ஏறகனவ� 
அ�ரகளின் இரத்தததில் அதிகரி்ககும இரத்த 
ெர்ககளரயின் அைவு வ்லும கூடுகிறது.

இ்தனால் அ�ரகள கருப்புப் பூஞளெ 
ப்தாறறிறகும ஆைாகும �ரி்தா�நிளல ஏற�டுகிறது. 
இதுவ� பகாவரானா காலததில் இந்த கருப்புப் 
பூஞளெ ப்தாறறு அதிகரி்கக்க காரணம என்று 
நம�ப்�டுகிறது.

பூஞமச ரதோறறிமன அதிகரிககும் 
 ைருத்துவைமன வோசம்

்ருதது�்ளனகளில் �யன்�டுத்தப்�டும 
உ�கரணஙகள, குழாய்கள, ஆ்கசிஜன் 
விநிவயாகி்ககப் �யன்�டுத்தப்�டும கருவிகள 
வ�ான்ற�றறின் மூலமும பூஞளெ �ாதிப்பு 
ஏற�டலாம. இள்த்க கருததில் பகாண்டு 
இத்தளகய�றறில் உளளிரு்ககும காறறில் 
பூஞளெ �ாதிப்பு இல்ளல என்�ள்த உறுதிப்�டுத்த 
நுண்ணுயிரி நீ்ககம பெய்யவ�ண்டும என்று 
கூறப்�டடுளை்தாக படல்லி எய்மஸ் (AIMS) 
்தளல�ர டா்கடர ரன்தீப் குவலரியா கூறுகிறார.

தடுககும் முமறகள்
னவரஸ் பநொயொல் ்பொதிக�ப்பட்டவர்�ளின் 

பநொய் எதிர்பபு சகதினய அதி�ரித்தல், 
இரத்தத்தில் குளுகப�ொசின் அ்ளவு அதி�முள்ள 
நீரிழிவு பநொயொளி�ள இரத்த சர்க�னரயின் 
அ்ளனவ �டடுககுள னவத்திருக�  முயற்சி 
கசய்தல், ஸ்டீரொய்டு�ன்ள பதனவயொன 
பநரத்தில், பதனவப்படும் அ்ளவில், பதனவப்படும் 
ந்பர்�ளுககு மடடும் வழங்குதல் ப்பொன்ைனவ 
பூஞனச ்பொதிபன்ப ஏற்்ப்டொமல் தடுக� உதவும்.

ள�ரஸ் வ�ால இதுவும காறறின் மூலம 
�ரவு�்தால் முக்கக�ெம அணி�து இ்தளன்க 
குளற்கக உ்தவும. ப்தாறறு ஏற�டடால் அலடசியம 
காடட்ககூடாது. உடனடியாக சிகிச்ளெளய 
ஆரமபித்தால் வநாயின் தீவிரதள்த்க குளறதது 
அ்தனால் ஏற�டும �ாதிப்ள�யும குளற்ககமுடியும.

ள�ரஸின் ப்தாறறில் இருநது விடு�டும 
முன்வ� பூஞளெயும ்னி்தகுலதள்த பீதியில் 
ஆழ்த்த புறப்�டடு �நதுளைது. ள�ரஸ்களும, 
பூஞளெகளும நமமிடம பொல்லும வெதி ஒன்வற 
ஒன்று ்தான். இயறளகயுடன் இளணநது �ாழத 
ப்தாடஙகுஙகள என்�வ்த. இயறளக நலமுடன் 
�ாழ்ந்தால் ்டடுவ் ்னி்தன் உட�ட பூமியில் 
அளனததும நல்ாக �ாழமுடியும.

.

சிறந்தாங்கும் பணபுகள்
30
இேம்	 வ்யதில்,	 நாற்பது	

ரூ்ப ாய 	 ெம் ்பேததில்	
சிம்்ாவில்	 இருந்ை	 ஒரு	 ஓட்லில்	
உைவி்யாேராகப	 ்பணிசெயைார	 எம்.
எஸ்.	 ஓ்பராய.	 திைமும்	காத்	 நானகு	 
மணிகசகல் ா்ம்	ஓட் லுககு	வந்து	அஙகுள்ே	
விருந்திைரகளின	் ைதவகதேக	கவனிகக	
்வணடும்;	இதுைான	அவர	்வத .்

்வத்யில்	 ்ெரந்ை	 ஓ்பராய,	முைல்	
இரணடு	 நாள்கள்	 அதிகாத்	 நானகு	
மணிககு	வந்ைார.	மூனறாம்	நாளிலிருந்து	
அதிகாத 	்இரணடு	மணிக்க	வந்துவிட் ார.	
“எனை	இவ்வேவு	முனைைாக	வந்துவிட் ாய?”	
எனறு	ஓட்லில்	இருந்ைவரகள்	் கட்ைர.

“நான	காத 	்நானகு	மணிககு	் வத க்கு	
வந்ைால்,	 வந்ை	 ்நரம்	 சுடுைணணீர	

்கட்பவரகளுககுத	ைணணீர	ைரத	ைாமைம்	
ஆகிறது.	 எை்வ,	 இரணடு	 மணிககு	
வந்துவிட்ால்	அவரகள்	்கட்	்நரததில்	
ைணணீர	ைர	எளிைாக	இருககும்”	எனறு	
சொல்லி	அதைத	 சைா்ரந்ைார.	 அந்ைக	
கா் ததில்	இனறு	் ்பா் 	ஹீட் ரகள்	இல்த .்	
்பாததிரததில்	 சகாதிகக	 தவததுதைான	
ைணணீர	 ைர்வணடும்	 என்பைால்	 ைன	
்பணித்ய	இரணடு	மணிக்க	சைா் ஙகிைார.

இந்ை	எம்.எஸ்.	ஓ்பராய	ைான	பிறகா் ததில்	
உ்கசமஙகும்	 ்பரவியுள்ே	 ஓ்பராய	
ஓட்ல்கதே	நிறுவி்யவர.

 
வோய்பபுகள் க�்வத �ட்டுகி்ற ய�ோது, ��ோரோக 
இருப�து�ோன், நவற்றியின் ரகசி�ம்.

    - டிஸயரலி
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சமூகப் பறறோளன் ஞோனசித்தன்தன்னம்பிகமகத் ரதோடேர்-5

வோழ்்களகபயன்ற ப�ளைததில் எதிரநீச்ெல் 
அடி்ககும ் னி்தரகள அளன�ரும ொதி்ககிறாரகள 
ெரிததிரம �ளட்ககிறாரகள ஆனால் எதிரநீச்ெல்  
அடி்ககா்த ்னி்தரகவைா காய்ந்த ெருகுகள, 
இளலகளைப்வ�ால ப�ளைததில் அடிதது 
பெல்லப்�டுகிறாரகள. 

 வ்லும.
ென்்றோக நீச்ெல் ந�ரிந்�
துணிச்ெலோன ைனி�னுக்கு
ஆறு என்்றோலும் ெரி
குளம் என்்றோலும் ெரி
குட்்ட என்்றோலும் ெரி
கடல் என்்றோலும் ெரி
அ்னதது நீர்நி்லகளும் 
அந்� ைனி�னுக்கு 
ஒன்ய்ற ஆகும்.!!!
 வ்லும 
நீச்ெல் அடிக்க ந�ரிந்� 
ைனி�ர்கள்
ஆழத்� �ற்றி 
அச்ெப�ட ைோட்டோர்கள்.!!!
 எனவ� வ்தாழா!!!
உனது வோழ்வில் வருகின்்ற
ந�ரி� ந�ரி� �்டக்ள
இ�ற்்க�ோக வருகின்்ற
இன்னல்க்ள
எதிரிகளின்
இ்டஞெல்க்ள
ந�ோடர் ய�ோல்விக்ள

துன்�ங்க்ள
து�ரங்க்ள
ெதிக்ள
எள்ளளவும் 
ந�ோருட்�டுத�ோைல்
நீ எதிர்நீச்ெல் அடி
உனக்கு வோழ்வில்
நவற்றி நிச்ெ�ம்.!!!
 1968 - ஆம ஆண்டு நடிகர நாவகஷ 

அ�ரகள நடித்த எதிரநீச்ெல் என்கிற 
திளரப்�டததில், �ாலி� கவிஞர 
�ாலி அ�ரகளின் அறபு்த �ரிகளில், 
எம.எஸ். விஸ்�நா்தன் அ�ரகள இளெயில், 
சீரகாழி வகாவிந்தராஜன் அ�ரகளின் 
ப�ண்கல்ககுரலில் என்ககு மிகவும பிடித்த 
அருள்யான �ாடல் உஙகள �ாரள�்ககு

நவற்றி யவண்டுைோ? ய�ோட்டுப �ோரடோ எதிர்நீச்ெல்
ெர்�ோம் ய�ோடோ �்லவிதி என்�து நவறுங்கூச்ெல்
எண்ணித துணிந்�ோல் இங்கு என்ன ெடக்கோ�து
நகோஞெம் மு�ன்்றோல் இங்கு எது கி்டக்கோ�து?
நவற்றி யவண்டுைோ? ய�ோட்டுப �ோரடோ எதிர்நீச்ெல்
பிள்்ள்�ப ந�றுகி்ற அம்ைோவுக்கு �தது ைோ�மும் 

   எதிர்நீச்ெல்
ந�ோ்றக்கு்ற நகோழந்� ெடக்கு்ற வ்ரயில் �்ரயில்  

   ய�ோடுவது எதிர்நீச்ெல்
�ள்ளிக்குப �ள்ளி இடததுக்கு அ்லயும்    

   அப�னுக்கது �ோன் எதிர்நீச்ெல்
பிள்்ளக்கு எப�டி இடம் கி்டச்ெோலும் �ரிட்்ெ  

   வந்�ோ எதிர்நீச்ெல் எதிர்நீச்ெல்
நவற்றி யவண்டுைோ? ய�ோட்டுப �ோரடோ எதிர்நீச்ெல்
கடற்க்ரய�ோரம் ெடக்கு்ற கோ�ல் கல்�ோ்ணம்  

   முடிப�து எதிர்நீச்ெல்
க்ணக்குக்கு யையல பிள்்ள்�ப ந�தது  

   கோலங்கழிப�தும் எதிர்நீச்ெல்
கண்மூடி வழக்கம் ைண்மூடிப ய�ோகக் கருத்�ச்  

   நெோல்லுவது எதிர்நீச்ெல்
வீட்டுக்கு வீடு ஓட்டுக்கள் வோங்கி ��விக்கு வருவது  

   எதிர்நீச்ெல் எதிர்நீச்ெல்
 நவற்றி யவண்டுைோ? ய�ோட்டுப �ோரடோ எதிர்நீச்ெல்
ெர்�ோம் ய�ோடோ �்லவிதி என்�து நவறுங்கூச்ெல்
எண்ணித துணிந்�ோலின்று என்ன ெடக்கோ�து
நகோஞெம் மு�ன்்றோலின்று எது கி்டக்கோ�து?
நவற்றி யவண்டுைோ? ய�ோட்டுப �ோரடோ எதிர்நீச்ெல்.
 2000  - ஆம ஆண்டு ்தான் �ஙவகறற மு்தல் 

ஒலிமபி்க வ�ாடடியில் ஒரு வ�ாடடியில் 

எதிர்நீசசல் 
தரும் ரவறறி!
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கூட ப�றறி ப�றா்ல் ஜீவரா�ாக 
்தனது ்தாயகததிறகு ப�றுஙளகயுடன் 
திருமபினார அப்ரி்கக நீச்ெல் வீரர 
ள்்ககல் ஃப�ல்ப்ஸ்.

இந்த சமூ�த்தின்  ப�லி, கிண்டல், 
நக�ல், னநயொணடி, அவமொனம்,  உதொசீனம் 
ப்பொன்ைவற்னைச் சந்தித்தொர். தனது திைனமயொல்  
தீவிர ்பயிற்சியொல் வி்டொமுயற்சியொல், அடுத்தடுத்து 
நன்டக்பற்ை ஒலிம்பிக நீச்சல் ப்பொடடி�ளில் 
்பங்ப�ற்று 28 தங்� ்பதக�ங்�ன்ள கவன்று 
உலன�பய திரும்பிப ்பொர்க� னவத்தொர். முதல் 
ஒலிம்பிககில் ஜீபரொவொ� இருந்தவர்  தொன் ஓய்வு 
க்பறும் முடிவு ப்பொடடியின் ப்பொது 28 ்பதக�ங்�ன்ள 
கவன்று சரித்திர சொதனன ்பன்டத்தொர். ஜீபரொவொ� 
துவங்கிய அவரது வொழகன�ப ்பயணமொனது 
ஹீபரொவொ� கஜொலிககும் அ்ளவிற்கு வொழவில் 
உயர்ந்தொர். கவறும் ப்பச்சுககு மடடுமல்லொமல் 
உணனமயொன  தங்�ம�ன் என்கிை வரலொற்று 
சொதனனககு கசொந்தக�ொரர் ஆனொர் னமக�ல் 
ஃக்பல்பஸ் பமலும் தனது ்பயத்னத ்பலமொ� 
மொற்றிய நீச்சல் அரசன் னமக�ல் ஃக்பல்பஸ் 
்பற்றிய த�வல்�ள

 ள்்ககல் ஃப�ல்ப்ஸ் - அப்ரி்கக நீச்ெல் 
வீரர ஆ�ார. பிறப்பு:  30 - 06 - 1985

நீச்ெல் உலகின் அரென் என்று ள்்ககல் 
ஃப�ல்ப்ஸ் அளழ்ககப்�டுகிறார. ஒலிமபி்க 
வ�ாடடிகளின் ்தஙக ்கன் இ�வர ஆ�ார. 5 
ஒலிமபி்க வ�ாடடிகளில் �ஙவகறறு 28 �்த்ககஙகள 
ப�ன்றார. அதில் 23 ்தஙகப் �்த்ககஙகள ்தனியாக 
ப�ன்றார என்�து குறிப்பிடத்த்ககது ஆகும. 
ஃப�ல்ப்ஸ் சிறு �யதில் ADHD எனப்�டும. க�ன்க 
குளறவு, அதீ்த பெயலா்கக்க குளற�ாடடால் 
�ாதி்ககப்�டட�ர ஆ�ார.

குடும�தள்த விடடு ்தநள்த பிரிந்த்தால் அன்ளன 
்டடுவ் இ�ளர �ைரத்தார. ்தநள்த பிரிந்தது 
அ�ளரப் ப�ரியைவில் �ாதித்தது. 7 �யதில் 
ெவகா்தரிகளுடன் நீச்ெல் குைததில் இறஙகினார. 
்தளலளய நீரில் மூழ்கச் பெய்�்தறகுப் �யப்�டட 
ஃப�ல்ப்ஸ், முதுளக்க பகாண்டு பின்வனா்ககி 
நீச்ெலடி்ககத ப்தாடஙகினார. �யதள்த �ல்ாக 
்ாறறினார. �தது �யதில் அப்ரி்கக அைவில் 
நீச்ெலில் பிர�ல்ானார. கடின்ான �யிறசி 
வ்றபகாண்டார. 15 �யதில் ஒலிமபி்க வ�ாடடி்ககுத 
்தகுதிப�றறார.

2000 ஆம ஆண்டு ஒலிமபி்க வ�ாடடியில் இ�ரு்ககு 
�்த்ககம ஏதும கிளட்ககவில்ளல. அ்தன்பிறகு 
தினமும 6 ்ணி வநரம கடுள்யான �யிறசி 
பெய்து உடளல உறுதியாக ள�தது்கபகாள�தில் 
தீவிரம காடடினார. 2004 ஒலிமபி்க வ�ாடடியில் 

19 �யது ஃப�ல்ப்ஸ் 6 ்தஙகம 2 ப�ண்கலப் 
�்த்ககஙகளை ப�ன்றார.. 2008 ஒலிமபி்க 
வ�ாடடியில் கலநதுபகாண்டு 8/8 வ�ாடடியிலும 
்தஙகம ப�ன்றார. இ�ளர கண்டு உலகவ் 
ஆச்ெரியததில் மூழ்கியது. 2012, 2016 ஒலிமபி்க 
வ�ாடடிகளிலும ொதித்த ஃப�ல்ப்ஸ், 31 �யதில் 
விளையாடடில் இருநது ஓய்வு ப�றறார. ்தளடகள 
கண்டு �ருந்தா்ல் ்னஉறுதியுடன் உலகம 
வ�ாறறும விளையாடடு வீரரானார ஃப�ல்ப்ஸ். 
்தறவ�ாது ்றற�ரகளை ஊ்ககப்�டுத்தவும, 
முன்வனறறவும அற்ககடடளைத ப்தாடஙகி 
உ்தவி �ருகிறார. 

 எனது கிரா்்ான ப�ளை்ககல்�டடியில் 
இருநது ஐநது கி.மீ ப்தாளலவில் ஈச்ெப்�ாளற 
என்கிற இடததில் கல்குடளட கு�ாரிகள 
ஏராைம. �ல வ�ர அ்தன் ஆழதள்த்ககண்டு 
�யந்தாலும நான் �யப்�ட ்ாடவடன். 
எனது �யள்த ஒத்த நண்�ரகளு்ககு 
இரு�து்ககும வ்ற�டட�ரகளு்ககு நான் 
நீச்ெல் கறறு்கபகாடுதவ்தன். கல்கு�ாரி 
என்�்தால் �லவ�ரு்ககு ளக கால்களில் 
ப�டடு்ககாயம ஏற�டும அ்தனால் என்னுடன் 
வெரந்தாவல எனது நண்�ரகளு்ககு அன்ளறய 
தின்ானது பூளஜயில் முடியும. என் 
காது�டவ� அ�வனாடு வெராதீரகள அ�ன் 
அதிஙக பிரெஙகி, முரடன், முடடாள 
என்று �ாய்்ககு �ந்த�ாறு கண்ட�டி 
திடடு�ாரகள.

 எனது �யது நண்�ரகள வீடடில் 
உளை�ரகளின் வ�ச்ளெ்கவகடடு �யநது 
�யநது �ாழ்ந்த்தால் அ�ரகள இன்றும 
கிரா்ததில் கூலி வ�ளல பெய்து 
பகாண்டு கஷடப்�டடு �ாழ்கிறாரகள.
நாவனா பென்ளனயில் பெடடிலாகும 
அைவிறகு �ாழ்வில் ொதிதது விடவடன்.

 எது எப்�டிவயா ஒன்று ்டடும நிச்ெயம.

நாளை என்றும நம ளகயில் இல்ளல, நாம 
யாரும வ்த�ன் ளக ப�ாமள்கவை என்றால் 
கூட வ�ாராடு நண்�ா என்ளற்ககும வ்தாறகாது 
உண்ள்கவை!

எதிர் நீசசல் அடி! ரவன்று 
ஏத்து ரகோடி! 

அட, ஜாலியா �ாலி பொன்ன �டி எனவ� 
நண்�ரகவை நீஙகளும உஙகள �ாழ்வில் 
எதிரநீச்ெல் அடியுஙகள. அய்யன் திரு�ளளு�ர 
கூறிய முத்தான கருத்தான உளளு�ப்தல்லாம 
உயரவுளைல் என்�ள்த ்னதில் பகாண்டு 
வ�ாராடுஙகள உஙகளு்ககும ப�றறி நிச்ெயம. 
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Am o n g  t h e  m a n y 
i n v e n t i o n s  o f 

Benjamin Franklin was a 
mechanical arm for reaching 
books on high shelves. To 
reach the top shelves without 
using a step ladder, Franklin 

fashioned a "long arm" in his workshop. It 
was simply a piece of wood with two "fingers" 
mounted on the end. By pulling on a cable, 
Franklin could bring the fingers together to 
grip a book off a high shelf.

In October 
1972 the 

Univers i ty 
of Stuttgart, 
t h e n  We s t 
G e r m a n y, 
reported that 
their student 
Ve r o n i c a 

Seider (b. 1951) possessed a visual 
acuity 20 times better than average. She 
could identify people at a distance of 
more than a mile (1.6 km).

Her eyesight was so powerful that she 
could write a 10 page letter on the back 
of a postage stamp and read it clearly.

Fr o m  t h e 
p e r s p e c t i v e 

o f  e l e c t r i c i t y 
product ion ,  the 
biggest power plant 
in the world is the 

Itaipu Hydroelectric Station (Brazil/Paraguay) 
which annually produces 103,000,000,000 
kWhs fo l lowed by the  Three  Gorges 
Hydroelectric Plant (China) which produces 
93,500,000,000 kWhs.

Google receives over 
63,000 searches per 

second on any given day. 
That's the average figure 
of how many people use 
Google a day, which 
translates into at least 

2 trillion searches per year, 3.8 million 
searches per minute, 228 million searches 
per hour, and 5.6 billion searches per day.

In Oct 2019 Australian carrier Qantas 
Airlines completed a test of the longest 

non-stop commercial passenger flight 
as part of research on how the journey 
could affect pilots, crew and passengers.

The Boeing 787-9 with 49 people on 
board took 19 hours and 16 minutes to fly 
from New York to Sydney, a 16,200-km 
route.
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37Ganesh Swaminathan, IB-MYPand DP Mathematics Teacher.

The 21 grams 
experiment refers to a 

scientific study carried out in 
1907 by Duncan MacDougall 

in a failed attempt to 
measure the weight of the 

soul. He claimed 21 grams is 
the physical weight of the 
soul by measuring the body 
weight of 6 patients before 

and after their deaths which 
was rejected by the scientific 

community. 
21 is the smallest number of 
distinct integer-sided 
squares needed to tile a 
square. 

 

21 is also the number of gun 
shots fired in a peaceful gun 
salute to signify no hostility 

or to honour royalty and 
heads of state. 

For Number Nerds 

21 is the atomic number of 
the chemical element 

scandium. Discovered in 
1879, it is classified as a rare-

earth element. 

21 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 

21 is a triangular number 
and it is the total number of 
spots on a normal die. 

If a square number ends 
with xyxyxyxyxy, then xy = 21, 

29, 61, 69 or 84. 

For instance: 508,853,9892 = 
258932382121212121 

21 is the minimum voting age 
in Kuwait, Lebanon, Oman, 

Samoa, Singapore, the 
Solomon Islands, Tokelau (an 
independent territory of New 

Zealand), and Tonga. 

 

21 is a Fibonacci Number and     
221 - 21 is prime. 

21 is the third star 
number. Star numbers can 
be represented by a square 
with a triangle on each side. 

Here a 3 × 3 square is 
surrounded by four 

triangles. 

 

21 is a Blum integers 
because its prime factors 3 
and 7 are Gaussian primes 
(primes that can be written 

in the form of 4m+3) 

Find the missing number 

 

21 is a Motzkin number for 
n=5, the number of different 

ways of drawing non-
intersecting chords between n 

points on a circle (not 
necessarily touching every point 

by a chord) 

The flag of Kurdistan features a 
sun with 21 rays. 

 

 

The 2008 heist movie 21, 
inspired by the true story of the 
MIT Blackjack Team, a group 
of US university students who 
used card-counting techniques 

to beat casinos at blackjack. 

 

 

The Sun is the center of our 
solar system and makes up 99.8 

percent of the mass of the 
entire solar system. 

AMAZING  FACTS
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Dr.C.S.Raju Born to taste Success -13

A scrap iron rod of about 5 Kg weight is only 
worth Rs.100.

If the same scrap rod is converted into nails, 
it is worth Rs.1000

If the same scrap rod is converted into needles, 
it is worth Rs. 10,000

If the same scrap rod is converted into fine 
machine parts, it is worth Rs. 100,000

The same is true for you also. You have to 
decide whether you want to remain like scrap 
iron or you want to have a continuous value 
addition in your life so that you are in the path of 
improving your net worth all through your life.

If we carefully analyze people who do not 
succeed in life, it is generally their weakness 
of withdrawing from any effort even when they 
face minor problems. If you cannot view the 
problems in life as common and strive, success 
will be a rare commodity.  

Let us see a true story that happened in Japan

In Japan one Mr. Honda designed a new type 
of piston used in automobiles which he claimed 
would improve the performance of the engine. 
He offered his design to Toyota Company. The 
engineers turned down his offer. But Honda did 
not lose heart. He repeatedly attempted to meet 
the Toyota engineers. One day, he met them 
and explained about his piston. The engineers 
ridiculed him.  But not losing his heart, he went 
into great details and convinced them. At last, 

Watch and 
improve your 
worthiness

he got an order to supply pistons to Toyota. 
Honda then invested all his property as capital 
and constructed a plant to produce pistons on a 
large scale. But suddenly there was an earthquake 
in Japan that destroyed his factory.

Honda had great faith in his ability and he used 
the two keys to success namely perseverance and 
self-confidence. He started construction again. 
But when the factory was to start production, the 
following week, World War II broke out. Bombs 
bombarded Japan and most of the country was 
destroyed and so was Honda’s factory.

Although Honda lost his factory, property, 
wealth and friends he did not lose his self- 
confidence and perseverance. He continued his 
efforts and constructed his factory for the third 
time and gradually he started producing pistons 
and then cars.

Today, the Honda car company produces 
and sells more cars than Toyota. Honda should 
be a great source of inspiration and lessons of 
understanding and for succeeding in life.

Withdrawing from every effort when there 
are setbacks will lead you nowhere.  There will 
not be any growth and you cannot taste success. 
Remember - The tasty honey from a honeycomb is 
extracted only amidst the  danger of the bee bites.  

If you are scared to go near the honeycomb 
you cannot extract honey.  In every journey to 
great success, there are hurdles.

Overcome the setbacks, drawbacks and 
hindrances in life and apply the two keys of 
PERSEVERANCE and SELF-CONFIDENCE 
in life and succeed.

Efficiency is doing things right; ef-
fectiveness is doing the right things.
   - Peter Drucker

Vital Thoughts
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Mrs.DEVI VENUGOPAL EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST
INDONESIA 21

Dear Readers, it’s been a long journey 
through the uncertain times; it’s 

hard not to notice even the most resilient 
students and adults I know are getting 
tired of the pandemic and the on and off 
lockdown. There is a consistent rise in 
the mental pandemic along the side of the 
Covid. How to keep us motivated? How 
to continue our best in online schooling? 
How to make new friends in school, if this 
is how life will be for few more months?

Do I have solutions for all 
the above questions?

A Big NO! But I will share an essential 
tool with all the young minds and adults 
to pull yourself out of the negative voices 
pounding in your minds. It is not something 
new; it is the mindset coined by Carol 
S Dweck, a world-famous researcher 
in developmental psychology. In the 
world. According to Benjamin Barber, 
a Political Theorist, there are only two 
kinds of people in the world, learners 
and non-learners. The difference between 
the two is the mindset. Learners have the 
growth mindset, and the latter have the 
fixed mindset. 

We will understand what mindset is.
Mindset is a set of strong beliefs, and 

it is changeable with time, and we do 
have a choice.

The trait of mindsets varies in the 
beliefs about success, failures, and 
effort. Fixed mindset people believe 
that you are born intelligent or genius; 
failures and setbacks are for losers, not 
talented people. The more action you 
take, it clearly shows that you’re not 
smart. It questions your ability and 
shows that you’re a loser.

On the other hand, growth mindset, 
people believe that success is challenging 
yourself to learn something new; setbacks 
are opportunities to know your weak areas 
and work on them. Effort is the exercise 
to enhance your ability and skills. 

Every one of us is a born learner; 
what makes us a non- learner? When 
we were babies, we didn’t stop trying 
to walk because it was hard or we were 
constantly falling. We never stopped 
stretching ourselves. The transformation 
from a learner to non-learner happens 
when there is a constant message from 
society that you have to be perfect; you 

Mindsets 
and 

Learning 
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should not fail or make mistakes. How 
as caretakers, educators, and parents to 
role model for the future generation? 
When we feel competent when we are 
flawless or when we are learning? We 
need to pay attention to the praises we 
send across to children. 

Are we praising their excellent 
work, or are we praising their efforts 
towards the work? Becoming is better 
than being; a fixed mindset doesn’t 
give the luxury of becoming, as they 
always must be born ready. Mindsets 
change the meaning of failure; failure 
has been transformed from action to 
identity. Instead of thinking I failed, 
we think I’m a failure. Even in the 
growth mindset, failures are painful 
experiences, but those are opportunities 
to learn your weak zones. A study from 
the Lab of Columbia, where the brain 
waves showed the difference between 
the fixed and growth mindset. In the 
fixed mindset, students focused on only 
their correct answers, whereas in the 
growth mindset, students focus on the 
wrong answers to learn from them. 

Mindsets and depression go hand 
in hand; when the growth mindset was 
taught to students, it changed how they 
respond to depression. The growth mindset 
students successfully implemented the 
coping strategies, even while depressed, 
and kept their lives intact amidst the low 
life states. On the other fixed mindset 
students, thought that High effort is big 
risk, as it reveals that you don’t have the 
talent and are not perfect. The growth 

mindset students believe that low effort 
is high risk, and they are more resilient. 

The common questions 
around mindset are

1.  Are mindsets permanent parts of 
your make up or can you change 
them?

2. Can I be half-half?

The answers are
1. Yes, you can change them by 

bringing in awareness and finding 
out the triggers. You can walk 
around to shift the attitude.

2. Yes, you can be a mixture of 
fixed and growth mindset; the 
fixed mindset stands in the way 
of development, and the growth 
mindset is a starting point for 
change, but people need to decide 
for themselves.

Test scores and past achievement 
shows  where  t he  s tuden t  i s ,  bu t 
they don’t tell you where a student 
could end up. Fixed mindset limits 
achievement. It fills people’s minds with 
interfering thoughts; it makes an effort 
disagreeable. Important achievements 
require a clear focus, all-out effort, and 
a bottomless trunk full of strategies, 
plus allies in learning. Just because 
some people can do something with 
little or no training, it doesn’t mean 
that others can’t do it (and sometimes 
do it even better) with training.  Until 
the following article, you all can focus 
on the triggers that bring the fixed 
mindset to the forefront. It is an essential 
exercise in the process of shifting from 
a fixed to a growth mindset. 

Only one who can see the invisible 
can do the impossible.

  - Frank L. Gaines

Vital Thoughts
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Crowned Pigeon
After birth only people are made as 

kings and queens. But there is a 
pigeon who born with a crown in it’s head! 
It’s the Crowned Victoria pigeon. This 
most beautiful pigeon in the World live 
in dense forests of Papua New Guinea in 
the Pacific. As this species is only rarely 

seen even in 
t he  fo r e s t 
l i k e  t h e 
19th century 
Q u e e n  o f 
the British 
e m p i r e 
Q u e e n 
V i c t o r i a , 

scientists named this pigeon as “Victoria 
crowned pigeon”.

 But in real words this crowned beautiful 
pigeon is the Queen among the pigeons 
seen in this planet! Bluish grey feathers, 
crown in it’s head, big size, beautiful 
eyes make this one as the most beautiful. 
Due to climate change and hunting this 
species listed as threatened. These rare 
species wants to roam under the trees 
in small groups. During night time and 
when they feel unsafe they climb to the 
trees. Among 300 pigeon species widely 
known this Victoria crowned is unique. 
It weighs around 3.5 kg. Length 2.5 feet. 
This pigeon species lastly seen during the 
2018 bird count in Papua New guinea. 
How wonderful is the nature!

Heaven for Nilgiri Thar
We all know Nilgiri Thar is the state 

animal of our state. There are only 3 
wild goat species in the World and Nilgiri 
thar is amon them. Though these goats 
seen in the border area of  TamilNadu 
and Kerala, Nilgiri Thar largely live in 
eravikulam National Sanctury situated 
in Rajamala in Moonaar. Here visitors 
see the goats with their kids very near. 
Usually the breeding season begins in 
February each year. But in 2021 it started 
in January itself. For this purpose the 
reserve area closed for visiters. This 
wildlife reserve is under the Kerala Govt 
forest Department. Annual counting of 
these rare goats take up in April every 
year and this year in 2021 it was done 
from April 22 to 24.

Forest officials and employers go in 
groups to count the goats and new borns. 
In 2021 this counting was conducted under 
the supervision of the Moonaar wildlife 
division head Ms.Lakshmi. Tents setup 
and the counting was done. Nilgiri Thar 
goats live in South India only and in this 
Western Ghats area only. As per the 2020 
data there were 723 goats which include 
the 111 new borns. During this season 98 
new borns were found. Wildlife experts 
and lovers expect more number of new 
borns in 2021 sensus!

Chidambaram Ravichandran WONDER WORLD
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QUE STIONING THIRST

When scientist 
A l b e r t 

E i n s t e i n  w a s 
studying in a school 
in Germany, he 
had an encounter 
with his  history 
M a s t e r .  T h e 
History teacher, 
ment ioning the 
name of a war, 
a sked  E ins te in 

whether he  knew the date and year of 
the war.?The curious Einstein got up 
and asked the Master, “Sir, what  are we 
going to do by knowing the date and year 
of the war? Instead, if we know why it 
happened, it  may be useful for us and 
the society”. 

On hearing this, naturally, the master got 
irritated and asked Einstein to shut down 
his mouth. Even though one particular 
master stopped Einstein’s questioning 
thirst, Einstein continued  his meaningful 
questions, ‘why’ everywhere. That was 
what helped Einstein to become such a 
scientist and the world has known ‘why’ 
is the answer for many of its problems. 
Only those who have the chance to  
question can get good answers and solve 
problems;  mere reading is not enough 
to  achieve anything. 

∙ If one student can make a question 
of his own, he is better than one who can 
answer  thousand  questions. 

 -KOKILA THANGASAMY. 

CONCERN OF 
SWAMI VIVEKANANDA 

Swami Vivekananda 
was a  youth at 

home. One day he saw 
a sanyasi begging at 
his door. When  he 
keenly looked at the 
sanyasi, he could see 
that the dress worn 
by him was torn out 
in many  places. But 

Vivekananda was wearing a new dress. 
The sanyasi asked him, “Can you give 
me your  dress.?”.  Vivekananda went in 
immediately and changed the new dress 
and gave it to him. The sanyasi  left the 
place happily. 

Vivekananda was exemplary for his love 
for the poor and hungry. All through his 
life he had  proved it. He wrote, “When 
our one brother is hungry, feeding him is 
the best need for him”. He  adds, “When 
I go to foreign countries and  remember 
our Indian Children, I weep. Because our  
children can’t be compared”. He wanted 
to say that our children are poor, hungry 
and uneducated  because of poverty. The 
humane attitude of Swami Vivekananda 
made him a great spiritual leader. He  is 
one the best role models of the Indian 
Youth. 

∙ “If a dog is there without food in 
my country, to feed it immediately, that 
would be my religion”.

 - SWAMI VIVEKANANDA.

DR. M. GNANA SEKAR

INSPIRING STORIES TO THINK,  ACT AND ACHIEVE!
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வோசிப்மப ்�சிககும் பள்ளி ைறறும்
கல்லூரி ைோேவர்களுககு ஓர் �றரசய்தி!

‘ஆளுமைசசிறபி’ வைஙகும் பரிசுப் ்போட்டி
நமது	“ஆளுதமச்சிறபி”	மாை	இைழில்	வரும்	கடடுதரகளிலிருந்து	இந்ை	மாைம்		(ஆகஸ்ட	2021)	

முைல்,	 மீணடும்	 மாணவரகளி்ம்	 வாசிபத்ப	ஊககுவிககும்	விைமாக	 மாணவ	 வாெகர	 ்்பாடடித்ய	
ந்ததுகின்றாம்.	ஒவ்சவாரு	மாைமும்	சவளி்யாகும்	கடடுதரகளிலிருந்து	ஆறு	் கள்விகள்	் கடகப்படும்.	
ெரி்யாை	்பதில்	ைரும்	மாணவ,	மாணவி்யருள்	் ைரவு	செய்யப்படும்	்பதது	மாணவரகளுககுச்	ொனறிைழும்,	
நல்்	புதைகம்	ஒனறும்	்பரிொக	அனுபபி	தவககப்படும்.	வித்கதே	இந்ை	மாைம்	இறுதி	்ைதிககுள்	
அனுபபி	தவகக	்வணடும்.

“ஆளுளைச்சிற்பி” இதழ் - ஆகஸ்ட் - 2021 ககள்விகள்
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1.	 	செ்ன	சகல்்ரின	சிறந்ை	ஆசிரி்யர	்யார?

2.	 “குறறப்பரம்்பதரயிைர”	எனறதழககப்பட்வரகள்	பினைாளில்	----------------	
எனறு	அதழககப்பட்ாரகள்.?

3.	 எந்ை	ஆணடில்	பரிதவி	அகனி	ஏவுகதண	முைலில்	்ொைதை	செய்யப்பட்து.

4.	 “ச்பணகள்	கூடடு”	இ்யககததை	உருவாககி்யவர	்யார?

5.	 ஆகஸிஜதை	முைலில்	கண்றிந்ைவர	்யார?

6.	 Google	receives	how	many	searches	per	second?
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To equip the teachers to take their profession as a challenge and perform well, 
this book with the title HOLISTIC DEVELOPENT FOR TEACHERS has 

been brought out. The teachers need to develop excellence in teaching. But this 
is not just enough since it will only be a fragmental development and only one 
dimension. The second dimension relates to their Health without which nothing 
is possible. The third dimension is about living a happy life. Then only there is 
a meaning for their life. When their development is in all the three dimensions it 
becomes a solid development. This is what Holistic Development is. Integrating 
all these aspects the entire gamut of the teachers’ need for development and to 
move towards excellence has been vividly brought out in the following 5 parts. 

A Best Gift for ‘Teachers Day’

• Total role of a Teacher
• How to Motivate and Inspire Students
• How to Develop Values and build Character in Students
• Secrets of Healthy Living 
• Secrets of Happy Living

About the Author
Dr. C.S.Raju, a professional turned profound author with 39 books to his credit 

so far has brought out this book with the title HOLISTIC DEVELOPMENT FOR 
TEACHERS. His qualifications are B.Sc., B.E., FIE., PGDPM and PhD. He has 
teaching experience in colleges for 6 years followed by 26 years experience in 
training in public sector organizations. He Was heading the Training department for 
several years and retired as General Manager in the giant public sector organization 
namely Neyveli Lignite Corporation, presently NLC India Ltd.

The author is also a popular Trainer and trains senior class students, teachers 
and corporate professionals. His star training programmes are ‘Student motivation’ 
and ‘Teacher development’ programmes in schools and colleges.

No. of pages  : 160
Book Rate Rs : 150/-

Bulk orders will be given 25% discount.
For order contact : Coral Publishers and Distributors.
Cell No  : 9840750688
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