பணர ரஜேந்றன்

ப ோர்ப ோகிரோபியும்இலக்கியமும்

தீடபதல்கள் இன்று ல்னரச் சபகங்கபிலும் திச்சறபணக்குரிர்கள் ஆகறிட்டரர்கள்
குந்பகஜபரடு தரலுநவு ககரள்றல் ஆர்ம் ககரண்டர்கள்
உநவு ககரள்ரர்கள்

.

படிரது ஜதரணரல்

.

இர்கள்

. குந்பகபப பச்சறம் கசய்து

ந்றரண பபநில் கடத்றச் கசல்ரர்கள்

.

இங்கறனரந்றல் இந் ணறபன ககரண்டர்கள் தன கதண்குந்பகபப தரனறல் தனரத்கரத்துக்கு
உட்தடுத்றப் தின் ககரபன கசய்து சறிட்டுச்
ீ
கசன்நறபேக்கறநரர்கள்

. கதரதுரக இர்கள் உபில்

தரறப்புக்கு உள்பரணர்கள் ண உபில் ஆய்ரபர்க ள் கசரல்கறநரர்கள்.
கல த்ர கமணி னும் லத்ரபர்
லறிபேக்கறநரர்.

,

இண்டு சறறுர்கபபக் ககரன்ந எபே சறறுற தற்நற நூபன

றகவும் சறறுறல் சறறுற தரனறல் ன்பபநக்கு உட்தட்டிபேந்ப அது

ணறபனத் றரிபுக்கரண கரங்கபில் என்நரக கல த்ர கமணி கசரல்னறிபேந்ரர்

. சறறுறின் ரய்

எபே ிபனரது ன்றும் அள் இச்சறறுறபத் ணது ரடிக்பகரபர்கபின் ன்பபநக்கு
இபரக்கறணரள் ன்றும் சுட்டிக் கரட்டிிபேந்ரர் . அபப் ஜதரனஜ தீடபதல்கள் து சறறுறல்
தரனறல் அத்துீ நலுக்கு ஆபரணரல் ணம் க்கரித்துப் ஜதரகறநரர்கள் ன்று எபே உபி
ிபக்கம் இபேக்கறநது

.

ல்

இவ்பகில் ஜனரனறடர ரல் இந்ப் திச்சறபணப உபில்

தரிரணத்றனறபேந்து அணுகுரல் இன்நபவும் பக்கறரண இனக்கறரகக் கபேப்தடுகறநது .
ஜரப்திச் சபகங்கபில் குந்பகலக்கு றரண தரலுநவுக் குற்நங்கள் குநறத் ிறப்புர்வு
அறகரித்து ந் றபேக்கறநது. அத்ஜரடு தீடபதல்கள் தற்நற ிரபம் றக பக்கறரண இடத்பப்
கதற்று பேகறநது .

திரன்மறல் றழ்ப் கதண்குந்பன்று இவ்பகில் ககரல்னப்தட்டன்

ஜபண அபனகள் ம் றபணப ிட்டு அகனில்பன
ன்பபநக் குற்நங்கள் இங்கறனரந்ற

.

குந்பகலக்கு றரண தரனறல்

ல் அறகரித்ப அடுத்து

,

எபே கதண் தத்றரிபகரபர்

ஜற்ககரண்ட பற்சறபத் கரடர்ந்து தீடபதல்கலக்குப் கதரதுக்கஜப ண்டபண ங்கக்கூடி
அபவுக்கு றபனப உபேரணது
அடிக்கப்தட்டரர்கள்.

.

அசத்றல்,

சந்ஜகறக்கப்தட்ட சறன அப்தரிகலம்கூட

இபணத் கரடர்ந்து ணி உரிபரபர்

கலம் ரரபரறகலம்

தத்றரிபகரபரின் ன்ணிச்பசரண டடிக்பகபக் கண்டித்ரர்கள்
எபே ிம் கபிரக னறபறுத்ப்தட்டது

. இந் ிரங்கபின் ஜதரது

– குந்பகள் ீ து தரலுநவுக் குற்நம் புரிதர்கபப

உபில் சறகறச்பசக்கு அனுப்த ஜண்டும் ன்ததுரன் அது

. குந்பகள் ீ து தரனறல் குற்நம்

புரிதர்கபப உபில் சறபன ககரண்டர்கபரக இந் ணி உரிபரபர்கள்

, ரரபரறகள்

பேம் எப்புக்ககரள்பில்பன ன்தது கணத்துக்குரிது .
தரனறல்பு குநறத் ீிக் கபனக்கும் ஜதரர்ஜணரகறரதிக்கும் இபடினரண தபடப்தில் ஜரக்கறனரண
ல்பன குநறத் திச்சறபண

,

குந்பகள் ீ ரண தரனறல் ன்பபந குநறத்து உனக அபில்

ற்தட்டு பேம் ிறப்புர்வு ற்றும் அந் ன்பபநரபர்கபின் ந்றஜரதரங்கள் குநறத்
உபில் தகுப்தரய்வு ,

ஜசறம் குநறத் கபேத்றல் ம்

ஜதரர்ஜணரகறரதிில் கபகறந தரிரதம்
கரறனரபர்கள்,

றபேடர்கள்,

,

ிர்சண ிறப்பு அறந் றபன

ன்ந அன ரடகம் குநறத் ிரம்

றன்கம்தக் ககரபனகள் குநறத்து ிர்சணரீறரண

,

,தரனறல்
,

சக்குபக

றதரட்டுக்கு றரண அநில் ிசரப , சரபே றஜறரின் உன்ண சங்கல ம் ன்று ன்பணக்
ஜகரரிக்ககரள்லம் ஜதரர்ஜணரகறரதி லத்து தற்நற

,

எபே தீ

டபதனறன் உபிபன சக்கு

றதரடரக்கும் திற தற்நற தறவுகள் ண ஜதரர்ஜணரகறரதிக்கும் ஜதரனறத் னறத்றத்துக்கரண அதத்
உரிபஜகரலுக்கும் இபடினரண உநபக் குநறத்து சறன அடிப்தபடகபப ிரறப்தது இந்க்
கட்டுபின் ஜரக்கம்.
தரலுநபச் சறத்ரித் இனக்கறங்கபில் கதபேம் அற
டி.கயச்.

ர்ச்சறப உபேரக்கற இண்டு ரல்கள்

னரன்மறன் ஜனடி சரட்டர்னறஸ் னர் ற்றும் ிபரறறர் தக்ஜகரின் ஜனரனறடர

சறந்றப்தர்கபிபடஜ றகப்கதபேம் சர்ச்பசகபபத் ஜரற்றுித் இண்டு உனகத் றபப்தடங்கபபச்

.

கசரல்ன ஜண்டுரணரல் ,

என்று ேப்தரணி இக்குணர் கறசர எமறர

ின் அய்ஜடர ஜகரர

,

ற்கநரன்று கதர்ணரர்ஜடர கதர்ட்டலூசறின் னரஸ்ட் ஜடங்ஜகர இன் தரரீஸ் .
1958 இல் கபிரண தக்ஜகரின் ஜனரனறடர ரல்
குப்ரிக்கரல் றபப்தடரக உபேரணது
தடங்கபப டுத் அட்ரின்

.

, 1962 இல் சறநந் கபனஞணரண ஸ்டரன்னற

அஜ கப ஜதடல் அட்ரக்ஷன் ஜதரன்ந கர்றல்

னறணரல் 1997 இல் டுக்கப்தட்டது . ஜனடி சரட்டர்னறஸ் னர் ரல்

,

திகஞ்சு மரப்ட் ஜதரர்ஜணரகறரதி டிபகபம் இம்ரனுகல் ன்ந கரடர்ீனப்தடங்கபின்
ரகறபரண மறல்ிர கறநறஸ்டல் டிக்க

,

டுக்கப்தட்டது.

1993

அன் இன்கணரபே டிம்

1981
இல்

இல் ேஸ்ட் ஜேக்கறணரல் றபப்தடரக
ஆங்கறன இக்குணர் ககன் ஸ்மனரல்

டுக்கப்தட்டது.
ஜனடி சரட்டர்னறஸ் னர் ரல் அன் அடிப்தபடில் ணபறர்ச்சற கதற்ந ஆண்கள் கதண்கலக்கு
இபடில் படகதறும் றபேம் ீ நற தரலுநப றக கபிப்தபடரகச் சறத்ரித்து

. அன்று

ீறத்துபநின் கண்டிப்புக்கும் ிக்பகக்கும் உள்பரண இந் ரல் , இன்று ஜற்கத்ற சபகத்றல்
அன்நரடம் றகலம் திச்சறபணபச் சறத்ரிக்கும் எபே சரர ரனரக ஆகறிட்டது

.

அய்ஜடர

ஜகரர தடம் ஜதரர்க்கரனங்கபின் ன்பபநக்கும் ேப்தரணி ககய்ர ிடுறக் கனரச்சரத்றன்
ட்டுீ நற தரலுநவு ஜட்பகக்கும் இபடினரண சறக்

கபன னரறு ற்றும் உபில்

தின்ணிில் ஆய்வு கசய் பற்தட்டது . அன் இக்குணர் எமறர உனகப் புட்சறகபப ஆரித்
ரர்க்மறஸ்ட் புட்சறரபரகவும் றகழ்ந்ரர் . ணபறர்ச்சற கதற்ந ஆண்கள் கதண்கலக்கு இபடில்
றகலம் தரலுநவு குநறத் றக ஜடிரண சறத்ரிப்புகள் இப்தட த்றல் இடம்கதற்நண .
இந் ரல்கலம் தடங்கலம் சறந்றப்தர்கபிடம் லப்தி ஜகள்ிகள் சபக அநில் சரர்ந்ப

.

இப ணபறர்ச்சற கதற்நர்கபின் தரலுநவு ஜட்பககள் ற்றும் திச்சறபணகள் கரடர்தரணப

.

ஜனடி சரட்டர்னறஸ் னர் ரனறல் கசரல்னப்தடும் தரலுநவு ஜட்பகபபம் ீ ந

பனபம் ர்க்கக்

கண்ஜரட்டத்றல் றக பிரக ிபங்கறக்ககரள்ப படிபம் . டி.கயச். னரன்மறன் கரறனரபி ர்க்க
ரழ்னுதத்பபம் அது கதற்ஜநரர்க்கறபடினரண உநவு குநறத் அது ிர்சண
உர்பபம் ஜகரதத்பபம் அது தரலுநவுச் சறத்ரிப்புகபில் கர படிபம்

.

அது ரய்

ஜல்டுத் ர்க்கத்பச் ஜசர்ந்ர் . ந்ப கரறனரபி ர்க்கத்பச் ஜசர்ந்ர் . அது ரய் ன்
கப ரழ்ரள் பலதும் உரசலணப்தடுத்ற ந்றபேக்கறநரர்

.

ிக்ஜடரரின் சபகத்றன்

இட்படறபன றப்தீடுகள் ீ ரண றக பர்க்கரண ரக்குபனத்ரன் அந்ரனறல் ரம்
தரர்க்கறஜநரம். ஜரப்திச் சபகத்றல் றக அறகரண ஜதரர்ஜணரகறரதி லத்துக்கள் ிக்ஜடரரின்
றப்தீடுகள் றபநந் கரனத்றல்ரன் ந்ண . ஆட்சற கசலுத்ற ம்சத்ரின் தரலுநவு ிகரங்கள்
அன்று பனிரித்ரடிண

.

அஜ ஜபபில் ஜட்டுக்குடி ர்க்கம்

தரலுநப  னறபறுத்றர்கபரகவும் அர்கஜப இபேந்ரர்கள்

.

,

ம்சத்துக்குள்பரக தூ

இந்ப் தின்ணிில்ரன் ர்க்க

ஜறுதரடுகபபக் கரநறபறழ்ந்து கதபேகும் உக்கறரண உடலுநபபம் அறனறபேந்து ிபபபம்
கரபனபம் அலத்ரகச் சறத்ரித்ரர் னரன்ஸ் .
தக்ஜகரின் ஜனரனறடர ரல் லப்தி திச்சறபணகள் ித்றரச
தரத்றம் ம்தது து கடந் ஏர் ஆண்

.

ரணப.

அன் பன்பப்

கதண் தரத்றம் தறபன்று ஜரண குந்ப

இர்கலக்கு இபடில் ற்தடும் தரலுநப ஆண் தரர்பில் இபேந்து

,

ணறல் ஜரற்நம் பேகறந ஏர் ஆின் தரர்பில் இபேந்து ிரித்து இந்ரல்
உநிணரல் அந் ஆின் ணறல் ற்தடும் குற்நவுர்வு

. அத்பக

, சந்ஜகங்கள், ற்சரர்தரண ரங்கள் ,

அந் உநின் கரங்கபபக் கண்டபட அன் ஜற்ககரள்லம் பற்சறகள்

,

சந்ஜரங்கள் ,

துங்கள் ண அபணத்பபம் எஜ பத்றல் சறத்ரித்து ன்தது அந் ரனறன் றக றகக்
குநறப்திடத்க்க அம்சரகும்.
ஜறுதட்ட உர்வு றபனகபபபம் உபில் கபேக்கடிகபபபம் உபில் ன்பினரண
கரறில் இந்ரல் ிரித்ஜ அல்னரல் , ஆண் கதண் உறுப்புகள் சரர்ந் கபிரட்டங்கபபக்
கரட்சறப்தடுத்ற ிகரப்தடுத்தும் கரறபடில் சறத்ரிக்கில்பன
ிங்கபபச் சறத்ரிப்தகன்தது

,

.

கரணரக ரசகர்

.

உறுப்புகள் சரர்ந்

ிக ஜரக்கம் ககரண்ட கறபர்ச்சற ஜரக்கம் ககரண்ட

ஜதரர்ஜணரகறரதிப் தண்பு ன்று இந்நூனறன் தின்னுபில் தக்ஜகரவும் கூநறிபேக்கறநரர் .

உடல் சரர்ந் கபேக்கடிகபப உபில் கரறில் கபிப்தடுத்துது ன்தது இனக்கறத்றன்
தண்தரக இபேக்க ,
இபேக்கறநது.

உறுப்புகள் சர ர்ந் கபிரட்டங்கபப ிரிப்தது ஜதரர்ஜணரகறரதிின் தண்தரக

தரலுநவு அனுதத்ப எபேர் ணக்குள் கசற்பகரக உபேரக்கறக் ககரள்பத்

ஜபப்தடும் கறபர்ச்சறப ஊட்டுஜ ஜதரர்ஜணரகறரதிின் ஜரக்கரக இபேக்கறநது . தரலுநவு இங்ஜக
ஏர் இல்தனுதரக ஆறல்பன சக்பகப் ஜதரன்
தக்ஜகரவ்,

ந ேடத் ன்பப அது அபடகறநது னும்

இவ்பகில் ன் லத்துக்கும் ஜதரர்ஜணரகறரதி லத்துக்கும் இபடினரண

ஜறுதரட்பட றகத் கபிரகக் குநறப்திடுகறநரர்

.

சபகத்றல் றகழ்ந்து ககரண்டிபேக்கும்

ஆதத்ரணகரபே ஜதரக்க இந்ரனறன் தரத்றங்கள் சுட்டுகறன்நண ன்று இந்ர

லுக்கு பன்னுப

லறபேம் ரனறல் எபே தரத்றரக பேதபேரண ேரன் ஜ குநறப்திடுகறநரர் .
சபகம் கதற்றுக் ககரள்ற்கரண எபே கதரதுப் தரடம் இந்ரனறல் இபேக்கறநது சரத்றரண
றர்கரன தங்கம் இந்ரனறல் இபேக்கறநது தரதுகரப்தரண உனகறல் எபே ல்ன பனபபநப
உபேரக்க ம் பச் சறந்றக்கத் தூண்டுகறநது உபில் ஆய்வுக்கு றக அசறரணரக இந்ரல்
இபேக்கறநது.

கப ரகன் எபே தரலுநவு கநறன் ன்தபக் கரட்டி

,

ரகரிகரண சபகத்ப

உபேரக்கக்கூடி றப்தீடுகபப உபேரக்குற்கு இந்ரல் க்கு றகரட்டும் ன்றும் அர்
கூறுகறநரர்.
ஸ்டரன்னற குப்ரிக்கறன் ஜனரனறடர தடத்றலும் தறபன்று துப் கதண்குந்பின் உடலுநபச்
சறத்ரிக்கும் கரட்சறகஜபர கரறரக் ஜகரங்கஜபர இல்பன . அட்ரின் னறணின் ஜனரனறடரில் அந்ப்
தறபன்று துக் குந்ப புஷ்டிரண அகரிக்கக் கறபர்ச்சற ககரண்ட இபம் கதண்ரகறநரள் . அள்
உடல் ீ ரண

குஜபரசப் கரட்சறகள் கரறரக் ஜகரங்கள் ஆகறன்நண

ஜனடி சரட்டர்னறஸ் னர் ஜதரர்ஜணரகறரதிப் தடரகறநது

.

. மறல்ிர கறநறஸ்டல் டித்

கதண்கள் தற்நற றகக் ஜகனரண

அதிப்திரபம் சறத்ரிப்பும் ககரண்ட ககன் ஸ்மனறன் தடபம் ஜதரர்ஜணரகறரதித் ன்பபத்ரன்
கதறுகறநது.

அஜ ஜபப

,

கபிப்தபடரக தரலுநபச் சறத்ரித்ரலும் கூட

,

உபில்

அறர்ச்சறகபபக் ககரண்டணரக கதர்ட்டுலூசற ற்றும் எமறரின் தடங்கள் இபேக்கறன்நண .
ிக்ஜடரரின் றப்தீடுகலக்கு ஜனடி சரட்டர்னறஸ் னர் ந் அறர்ச்சற இன்று பநந்துிட்டது

.

றபேம் ீ நற தரலுநவு , ர்க்கம் கடந் தர லுநவு ன்தகல்னரம் இன்று சரரரகற ிட்டது .
ஜற்கறல் அந்ரனறன் சபகப் கதரபேத்ப்தரடு ன்தது இன்று ஜய்ந்து ஜதரய்ிட்டது
ஜதசற ிங்கள் இன்நபவும் திச்சறபணக்குரிணரகஜ இபேக்கறன்நன்

1997

.

ஜனரனறடர

இல் கூட அது

தடரக்கப்தட்டிபேக்கறநது. குந்பகள் ீ ரண தரலுநவு க் குற்நங்கள் கதபேகறிட்ட இன்பந சூனறல்
ஜனரனறடர றகவும் கதரபேத்ப்தரடு ககரண்டரகஜ இபேக்கறநது .
குந்பகஜபரடு தரலுநவு ககரள்ப றபணக்கும் ஜற்கத்றர்கபில் றபநப்ஜதர் இன்று பன்நரம்
உனக ரடுகலக்குத்ரன் கசல்கறநரர்கள்

.

தினறப்பதன்மறல் கதண்குந்பகள் ிதச்சரத்றல்

ஈடுதடுத்ப்தடுதும் இனங்பகில் ஆண்குந்பகள் ஏரிணப் புர்ச்சறில் ஈடுதடுத்ப்தடுதுரண
ககரடுபகள் இன்று உனகறன் ணசரட்சறப உலுக்கற பேகறன்நண

. இந்ப் தின்ணிில் ஜனரனறடர

இன்நபவும் ிரறக்கப்தட ஜண்டிரக இபேப்தபப் புரிந்து ககரள்ப படிகறநது .
அந்ரல் 1950-60 கபில் ிசரபக்கு டுத்துக் ககரண்ட அநில் , உபில் ற்றும் சபகில்
சரர்ந் திச்சறபணகள் இன்று பூரகரண சபக தங்கங்கபரகவும் ககரபனகபரகவும்
பர்ந்றபேக்கறன்நண. தரலுநவுச் சறத்ரிப்தில் து தபடப்புத் ன்ப ககரண்டது , து ஜதரர்ஜணரகறரதித்
ன்ப ககரண்டது ன்று தி

ரித்நற னரறு கடுகறலும் லத்துக்கலம் தடங்கலம் கரக்

கறபடக்கறன்நண. ஜதரர்ஜணரகறரதி குநறத் ிரங்கலக்கு ஜற்கறல் எபே ீண்ட பு இபேக்கறநது

.

ஸ்டரன்னற குப்ரிக்கறன் கறபரர்க் ககரர்க்க ஆஞ்ச் தடத்ப திரிட்டிஷ் ிக்பக அபப்பு பட
கசய்து.

கரரன்ஸ் னும் தட

த்துக்கு ந் றதந்பபணபம் கட்டும் இல்னரல் சரன்நறழ்

ங்கறது. ன்பபநரண தரலுநவு , குப் புர்ச்சற ன்று கரட்சறகபபக் ககரண்ட அப்தடத்ப
இக்கறர் எபே கதண் .
தபடப்தில் ஜகள்ிகள் ,

ிரங்கள் தற்நறகல்னரம் ந்க் கபனபம் இல்னரல் பற்நறலும்

சுந்றரண பபநில் இன்ஜணரர் உனகம் இங்கறக் ககரண்டுரன் இபேக்கறநது

.

கரக்

கறபர்ச்சறபெட்டுபஜ பல ஜரக்கரகக் ககரண்டு உனககங்கும் கசல்தட்டுபேம் ஜதரர்ஜணரகறரதிப்

தட உனகம்ரன் அ

து.

உங்கலக்குக் கறபர்ச்சற ,

ங்கலக்குப் தம் ன்ந தூ ிக ஜரக்கம்

அல்னரது ஜறு ந்ப் ஜதரனறத்ணங்கலம் இவ்பகப் தடங்கலக்கு இல்பன

. இப்தபடப்புகபபத்

ரரிப்தர்கள் பேம் ம்பபடப கபனப் தபடப்புக்கள் ன்று ஜகரரிக் ககரள்றல்பன .
அறுதது லததுகபில் கதங்கலர் ச

ஜரேரஜிின் ஜதரர்ஜணரகறரதிக் கபகபபப் தடித்துிட்டுக்

கறபர்ச்சற கதநரன் னுஜில்பன ணச் கசரல்னனரம்

(பச் கசரல்னில்பன

,

ஆண்டுகபபச் கசரல்கறஜநன் ). திற்தரடு ண்ததுகபில் இபேந்து இன்றுப இத்பககரபே லத்து
பக ககுேண பத்றல் றனித்ரன் ந்றபேக்கறநது . பக்குத்ற’ தத்றரிபகினறபேந்து ிபேந்து ப
இற்கு சரட்சறங்கள் இபேக்கறன்நண . இந்துஜசன், சறப்புரடர ன்று ஞ்சள் தத்றரிபகக் கனரச்சரம்
இபேந்ஜ ந்றபேக்கறநது .

புஷ்தர ங்கதுப ,

திஜனர ன்று தரலுநவுக் கறபர்ச்சற லத்துக்கள்

இபேந்து ந்றபேக்கறன்நண . புஷ்தர ங் கதுபின் சறப்பு ிபக்குக் கபகலக்கு கேரஜ் ஜதரட்ட
சறத்றங்கபப திக்கரஜமர கதபேடன் ஜதரட்டரல் ணரது அப உன்ணக் கபன ன்று
கசரல்ரணர?

ஆங்கறனத்றல் திஜபக் ஜனஸ் னும் தறப்தகம் கபிிடும் ஜதரர்ஜணரகறரதிப்

புத்கங்கள் இன்று ககுேணத் பத்றல் இனட்சக் கக்கறல் ி

ற்கக் கூடிணரக இபேக்கறன்நண

.

அகரிக்கரில் பய ரிஸ்க் னும் கதரில் பேம் புத்கங்கலம் இத்பகபரன் .
இந்ப் புத்கங்கள் லதுதர்கள் ரபேம் ரம் லதுதப இனக்கறம் சரர்ந்ப ன்ஜநர து
லத்து இனக்கறம்

,

ரம் கசய்து சபகப் புட்சற

,

றறுரத்துக்கு றரண

து,

ர்க்க

எடுக்குபபநக்கு றரணது , னறத்றம் சரர்ந்து , அறகரத்துக்கு றரணது , சறன்ணக் கபரடல்கள்
ன்கநல்னரம் ஜகரரிக் ககரள்றல்பன

.

உனகறல் ந் ரட்டில் ந் கரறில் லறணரலும்

அறர்ச்சற பேன் பனம் கணம் கதறுதும் , சபகத்றல் இடம் ஜகரபேதும் , அன் பனம் இனரதம்
கதறுதும்ரன் து ஜரக்கம் ன்தறல் அர்கள் கபிரக இபேக்கறநரர்கள் .
இன்பந ரரபர சபகத்றல் ஜதரர்ஜணரகறரதி ன்தது அங்கல கரிக்கப்தட்ட றகப் கதபேம் ிகச்
சக்கரகற ிட்டது . அற்ககன்ஜந ணித் கரபனக்கரட்சறச் ஜசணல்கள்
ிர்சகர்கள்,

ட்சத்றங்கள் இபேக்கறநரர்கள்

.

, தரலுநவுச் சறந்பணரபர்கள் ,

உனகபில் ீனப்தட ிரக்கலம் படகதநத்

கரடங்கற ிட்டண . கறபர்ச்சறபெட்டுற்ககன்று தரலுறுப்பு சரர்ந் ிங்கபப ிரிக்கும் ந்
லத்தும் இனக்கறம் ஆகரது

.

ங்கள் லத்துக்கள் ஜதரர்ஜணரகறரதிரன் ன்று அவ்ரறு

லதுதர்கள் ரரக எப்புக் ககரள்கறநரர்கள்

. இன்னும்கூட இத்பக லத்துக்கபில் து

ந், ணபறர்ச்சறபடந் ணிர்கஜப ங்கள் கசரந் ிபேப்புடன் அச்கசல்கபில் ஈடுதடுரக
ிரிக்கப்தடுகறநது.

குந்பச் சறத்ரிப்புகபபபம் அர்கள் ீ து ஜற்ககரள்பப்தடும் தரலுநவு

ிகரங்கபபபம் ஜதரர்ஜணரகறரதித் கரறல் சரர்ந்ர்கஜப ிர்க்கறநரர்கள் .
ணி சபகத்றன் ரகரிகம் கபேற

,

குந்பகள் ீ ரண தரலுநவு ிகரங்கபப குற்நச்

கசல்கபரகவும் ண்டபணக்குரிணரகவும் ஜற்கத்ற கபேதுகறன்நண
ன்தப அர்கள் ற்றுக் ககரள்றல்பன ணபற

.

குந்பகபின் சம்ம்

ர்ச்சறற்ந குந்பகபப ரற்நற க்கற

ஆட்ககரள்லம் ந்றப் கதரறுக்கறத்ணரகஜ டுத்துக் ககரள்கறநரர்கள்

.

ஜதரர்ஜணரகறரதிப

அங்கல கரிக்கும் ரரபரறகள்கூட குந்பகள் ீ ரண தரலுநவு ஜட்பககபபக் கடுபரகஜ
றர்ககரள்கறநரர்கள்.
உள்பரகறநரர்கள்.

அகரிக்கர ஜதரன்ந ரடுகபில் இக்குற்நம் புரி

தர்கள் ஆபள் ண்டபணக்கு

இங்கறனரந்றல் ணிர்கள் டரடும் இடங்கபில் இபேந்து றந்ரகப் திரித்து

பக்கப்தடுகறநரர்கள். இர்கள் உபில் ஆய்வுக்கு உட்தடுத்ப்தட ஜண்டிர்கள் , தரிரதத்துக்கு
உரிர்கஜபர தபடப்தரபிகள் ன்று அங்கல கரிக்கத் க்கர் கஜபர அல்ன.
கதண் உறுப்பத றதடுதும் அபது றங்கபப பேசறப்ததும் கதண்பப் கதபேபப்தடுத்தும் து
ணித்ன்ப ன்று க்கம் கரட்ட ிபரர்கள்
குடித்ர் இந்றப் திரகஜ இபேந்றபேக்கறநரர்

.
.

துறபேஷ்டம் ன்ணகன்நரல் ,
உறுப்புகள் குநறத்து ஜ்ண ீஷ் ஜ

பத்றம்
ற்ககரண்ட

ரபரண ஜசரபணகள் திற்தரடு அறகர ர்க்க அபப்தரக இறுகறப் ஜதரணது னரநரக
இபேக்கறநது. றர்ரக் கம்பென்கள் குநறத்துச் ஜசரபணகள் கசய் தல்ஜறு ஆஸ்ட்ரி ரர்க்சற
அபப்புகபில் றனி தரலுநவுச் சுண்டலும் அறகர ர்க்க றறுண அபப்புக் குநறத்
ிர்சணங்கலம் றபந இபேக்கறன்நண .

இது சறத்ரந்ப் ஜதரனறத்ணம் ட்டுல்ன

, இனக்கறப் ஜதரனறத்ணரகவும் பகம் கரட்டுற்கரண

ஆரரகஜ இபேக்கறநது இந் ஜதரர்ஜணரகறரதி லத்து

.

இக்கப சரப்திணின் இபச தற்நறச்

சறனரகறக்கறநது. கமரன்டரகறமறன் ரல் தற்நறப் ஜதசுகறநது . எபே சந்ர்ப்தத்றல் கரனச்சுடு இலக்கு
சரபே றஜறரின் லற எபே கடித்றன் கசய்றரண ரன் லறக் ககரண்டிபேந் ரபனப்
ஜதசுகறநது.

ணது சு னரற்றுக்கும் புபணவுக்குரண இபடகபிப ங்க பத்து ணது

கசரந் அனுதரக ஜகரரிக் ககரள்கறநது . புத் ம் தற்நற , கறரம் ப லதும் றபநந்றபேக்கும் றழ்
ிபகள் தற்நற, தரனறல் தனரத்கரம் கசய்ப்தட்ட றழ்ப் கதண்பக் கண்டு ணம் ரநற புத்த்
துநிரக ரறும் சறங்கப இரணுத்றணன் தற்நறப் ஜதசுகறநது .
றகவும் ஜடிக்பக ன்ணகன்நரல் , இந்ற இரணும் ணது கர்ப்திணி பணிபப் தரனறல்
தனரத்கரம் கசய்ணரல்ரன் சறங்கப ஜரன் ககரத்னரனர இரணுத்றல் ஜசர்ந்து றர்கபபக்
ககரல்கறநரணரம். றழ் ர்கள்
ீ
அணது ரபபம் சஜகரரிபபம் ககரல்கறநரர்கபரம் .
சறங்கப இரணுத்றணர் றழ் க்கபபக் ககரல்ற்கரண இரணு உபில் ன்ண அற்புரகக்
கட்டபக்கப்தடுகறநது ! ன்ண அற்புரண னரற்று ஞரணம்
த்றங்கலம் அஜரக்கறத்ணத்றன் உச்சம்

.

ணிணின் ஆன்றக கபேக்கடி தற்நற ிசரபகள்
க்பஸ்ட் எபே கத்ரண கரிம்

.

! இத்பக னரற்றுப் கதரய்கலம்

கமரன்டரகறமறன் ரல்கள் இந் நூற்நரண்டு
.

அது னரஸ்ட் கடம்ப்ஜடமன்ஸ் ஆப்

இபசக்கு  ணம் தநறககரடுக்கும் ஜபரக தரவ்னர ஜறு

கமரன்டரகறமறன் ஆன்றக உன்ணம் தற்நற உர்ந்ரகப் ஜதத்ல்
புணிப்தடுத்தும் னரற்றுப் கதரய் இது

.

!

!

கதௌத் ஜனரறக்கத்பப்

றழ்ப் கதண் தனரத்கரப்தடுத்ப்தட்டபத் ரன்

ககரடுபரகப் தரர்ப்தரக கபக்கு ீம் ஜதனன்ஸ் தண்ணும் ந்

றம் இது . பலக்க பலக்க றக

ஜடிரண ஜதரர்ஜணரகறரதிக் ஜரக்கம் ககரண்ட சஜரேரஜி லத்து ர்பண இது
இனக்கறம் ன்று கசரன்ணரல் றணனர் ரசகன் ம்தனரம்

. ஆங்கறன,

திகஞ்சு,

.

இப

திந ஜரப்தி

இனக்கற ரசபணற்நன் ம்தனரம் . ஜசறம் குநறத்து , தின்புட்சற குநறத்து ந் ப் தடிப்பும் அனுத
உர்வும் அற்ந னும் ம்தனரம்

.

உனக இனக்கறத்றல் தரிச்சபள்ப

,

சகரனப் ஜதரக்குகள்

குநறத் அநறவுள்ப பணபம் ரற்ந படிரது .
இந்ப் ஜதரர்ஜணரகறரதிப் திறின் ரகன் எபே தீடபதல்
குந்பப பச்சறரக ர ற்றுகறநன்.

– குந்பப் புர்ச்சற ரட்டபபடன் .

ரன் கசய்றபேக்கக்கூடி குந்ப ீ ரண தரலுநவு

அத்துீ நபன ரந்றரீக ந்றரற ஜதரன ரஜ ண ிபித்து

,

உனகறன் சகன ேீரசறகபது

ஜரணிகபிலும் கனி புரிது எஜ அனுதம்ரன் ன்று ஜகரபேகறநன் இன்
ஜகரறக் குஞ்ஜசர , கதரஜணின் ரய்க்குட்டிஜர

. அது குந்பஜர ,

துரினும் என்ஜந ன்தப இன் அத்ப

றபன ன்றுகூடச் கசரல்ன பல்ரன் . துறபேஷ்டம் ன்ணகன்நரல் , இந்ப் ஜதரர்ஜணரகறரதரின்
ற பேசறப்புச் சரபணப இது ஸ்கரண்டிஜி ஆசரன்கள் ற்ககணஜ றேரகஜ
கரட்சறபைதரகஜ றகழ்த்ற ிட்டரர்கள்

.

உடனறன் றங்கபப ிரிப்தது

இனக்கறம் ன்று

ற்றுக்ககரள்ப ஜண்டுகணில் , றடக் கறவுகபப பேசறத்தடி இந்ச் கசபன ஜற்ககரள்பபம்
சறத்ரிப்தபபம் கூட இனக்கறம் ன்று ற்றுக்ககரள்ப ஜண்டிிபேக்கும் .
கதண்றபனரறகபின் இனக்கறம் குநறத் அநறல்கபில் றக பக்கறரணது
இனக்கறங்கபப றுரசறப்புக்கு உட்தடுத்துது ன்ததுரன்
அணுகுபபந இவ்ரறு இபேக்கறநது
அணுகுபபநில் இபேந்து ,

.

, னரறு பலதுரண

ஜனரனறடர தற்நற அர்கபது

: கதண்கள் ற்றும் அர்கபது உடல்கபின் ீ ரண ஆண்கபின்

அறல் இபேந்து கதநப்தடும் அர்கபின் றப்தீடுகபில் இபேந்து

,

அந்

றப்தட்ட தரர்ப ில் இபேந்துரன் கதண்கபின் ீ ரண தரலுநவுரீறினரண அர்கபது தரர்பகள்
கட்டபக்கப்தடுகறன்நண . இற்கு ஜக்ஸ்திபேம் ிறினக்கறல்பன , தக்ஜகரவும் ிறினக்கறல்பன .
1940-50கபில் கன்மர்ஜடிவ் கபேத்துள்ப அகரிக்க ஆண்கபில் தனர் இன்கசஸ்ட் ன்று
கசரல்னப்தடுகறந குடும்தத்
ந்றபேக்கறநரர்கள்.
ந்றபேக்கறநரர்கள்.

துக்குள்பரண பபநீ நற தரனறல் உநவுகபப ஜற்ககரண்டு

அஜ ஜபப

,

கபிபனகுக்குப் தரனறல் புணித்பப் ஜதரறத்து

அகரிக்கரின் ததப்தரண றகழ்ச்சறத் ரரிப்தரபரண கேர்ரி ஸ்திரிங்கரின்

றகழ்ச்சற கசரல்கறநது : அகரிக்கரில் இன்று

– இபேதரம் நூற்நரண்டின் இறுறில்

– து கசரந்

கள்கபபஜ தரனறல் தனரத்கரத்துக்கு உட்தடுத்றப் தின் ககரன்றுிட்டு அந்ப் திங்கபப
திபரஸ்டிக் பதகபில் கட்டி குப்பதத் கரட்டிில் சறிடுது
ீ
எபே திச்சறபணரக இபேக்கறநது . அந்

றகழ்ச்சறில், து கப்தன்ரர்கபின்

குந்பகபபஜ கதற்று பர்க்கறந சறன கதண்குந்பகள்

து ஜசரகத்பச் கசரன்ணஜதரது கஞ்ஜச கடித்துிடுகறந ஜபண ற்தட்டது .
எபே பகில் , இத்பகர்கள் தற்நற பரண்டிரகவும் ஜனரனறடர ரபன சறன ிர்சகர்கள்
ிபக்குகறநரர்கள்.

குந்பகள் ீ ரண தரலுநவு ஜட்பக ககரண்டர்கள்

சப்தரலுநரபர்கபரக

இபேப்தரர்கள் னும் கூற்பந இன்று கபிப்தபடரக ந்றபேக்கும் சப்தரலுநரபர்கள் கடுபரக
றுக்கறநரர்கள்.

கரம்,

குந்பகஜபரடு உநவு ககரள்றல் உள்ப அனத்ப இர்கள்

உர்ந்றபேப்தரல்ரன் . இந்ற திலும் றகத்றலும் தரல் ிரகத்பபம் பற

ர்கள் சறறு

கதண்கபப ந்து ககரள்பபம் கரட்டுறரண்டித்ணரணது ன்று ிர்சறத்து ந்றபேக்கறஜநரம்

.

ஜசகர் கபூரின் தன்டிட் குின் தடத்றல் ரனறதனுக்கு படித்துக் ககரடுக்கப்தட்ட சறறுற பூனரன்
ஜிின் உடல் தடும் ஜபணப ரம் உர்ந்றபேக்கறஜநரம் .
சறறுறகஜபரடு

உநவு ககரள்தர்கபபபம் குந்பகபபப் தரனறல் தனரத்கரத்துக்கு

உட்தடுத்துதர்கபபபம் தற்நற உபில் ஆய்வுகபில் , இத்பகர்கள் சறறு றல் இவ்ரநரண
அனுதங்கலக்கு உட்தடுத்ப்தட்டர்கபரக இபேந்றபேப்தரர்கள் ன்ந கரங்கலம்
கசரல்னப்தடுகறன்நண .

ஜதரர்ஜணரகறரதி தற்நற ி

ரங்கபில் கூட கதண்கபின் ீ ரண தரனறல்

ன்பபநக்கும் ஜதரர்ஜணரகறரதிப் தடங்கபபப் தரர்ப்தற்கும் ஜடிரண கரடர்பு இபேப்தரகச்
சுட்டப்தடுகறநது.

ஜதரர்ஜணரகறரதிப ஆரிக்கறந கதண்றபனரறகலம் உண்டு

ர்ங்கபபபம் தல்ஜறு உடலுநவு சரத்றங்கபபபம் கதண்

.

உடலுநவு குநறத்

கலக்கு இந்ப் தடங்கள்

கபிரக்குகறன்நண ன்தரல் அற்பந ஜற்க ஜண்டும் ன்தது அர்கள் ப்பு ரரக
இபேக்கறநது.
தரலுநில் றக கபிப்தபடரண கசல்கபப ஜற்ககரள்பக்கூடி ஜற்கத்ற சபகங்கபிஜனஜ
இத்பண ிரங்கள் டந்து பேகறந சூனறல்

,

தரனறல் ிறப்புர்ற் ந எபே சபகத்றல்

தரலுநவு குநறத் அநறில்பூர்ரண கல்ி இல்னர எபே சபகத்றல்

,

, சறறுறகள் ீ ரண தரனறல்

ன்பபந தற்நற ிறப்புர்ற்ந எபே சபகத்றல் ஜதரனறத் னறத்றர்கள் குந்பகள் ீ ரண
ன்பபநப் ஜதரர்ஜணரகறரதிப இனக்கறம் ன்று கசரல்னற ிற்தது ஆச்சரில்னர ன்.
ரனுடத்றன் சறக்கல்கபப ிசரப கசய்பம்

, ஜடல்கபில் ஈடுதடும் கபிரண இனக்கறத்றல்

அந் ிசரபின் ன்ப தல்னடுக்குத் ன்ப ககரண்டரக

,

தன்பகப் தரிரணங்கள்

ககரண்டரக அபபம் . ஜதரர்ஜணரகறரதிில் பேம் உடல்கலக்கு னரறு இபேக்கரது
சரர்ந் தரிரணங்க ள் இபேக்கரது கனரச்சரக் கடந்கரனம் இபேக்கரது

.

. உபில்

குநறகள் துபேத்ற றநந்

உடல்கபரகஜ அர்கள் பேரர்கள் . உடலுநவு ி ஜகநபபம் அர்கள் தரர்பரபனுக்குத்
பேறல்பன. றபேம்தத் றபேம்த ிிரண பபநகபில் ஜறுஜறு ஜரற்நங்கபில் உடலுநவு
ககரண்டதடிஜ இபேப்தரர்கள் . உடலுநின் றங்கள் தற்நற ர்பணகஜப இபேக்கும் .
உன்ண சங்கல ம் கபின் பன்தகுறக்கும் தின்தகுறக்கும் உள்ப ஜறுதரட்பட எபேர் றகச்
சரரரகக் கர படிபம் . தின்தகுறில் அஜரக்கறத்ணத்துக்கு ஏர் அநில் ன்பப
அடிப்தபடபத் பேற்கரகஜ குற்நணம் ககரண்ட

,

புத்த் துநிப உபேரக்கற தனரத்கரத்றன்

ீ து ரன் ிர்சண உர்வு ககரண்டிபேப்தரண தரவ்னரபத் றட்டறட்டு உபேரக்குகறநரர் சரபே
றஜறர.

சரபே றஜறர னும் தர் ட்டுஜ பரணரக

,

ன்ணனுதச் கசரல்னறரக ,

உபில் அநறவு ககரண்டரக , ணது ிகரத்ப றதடுதரக  ணவும் ஜசர்த்துக் ககரள்பனரம் ,
இக்கபில் ீக்கந றபநந்றபேக்கறந எஜ ிம் ஜதரதும்

, இந்க் கபின் எற்பநப்தட்படத்

ன்பப டுத்துக்கரட்டுற்கு .
இன் ஜதரனறத்ன்பப அநறந்து ககரள்ப ஜண்டுகணில்
கதரய்பப ரம் அநறந்து ககரண்டரஜன

ஜதரதும்.

, இந்ச் சறத்ரிப்தில் உள்ப னரற்றுப்

ணம் ரறும் சறங்கப இரணுத்றணர்கலம்

சறங்கபப் கதண்கபபப் தனரத்கரப்தடுத்தும் இந்ற இரணுத்றணபேம் பலபரண னரற்றுப்
திபகள். ணம் ரநற சறங்கப இரணுத்றணன் ன்று பணபம் ந் னரற்று ஆரபம்
கரட்டிறல்பன. ரநரக, றர்கபபக் ககரன்று குித் துிட்டு கற்நற ன்று கநறக்கபிரட்டம்
ஜதரட்ட சறங்கப இரணுத்றணபஜ தரர்த்றபேக்கறஜநரம்
தனரத்கரப்தடுத்ப்தட்டர்கள் ஈத் றழ்ப் கதண்கஜப ி

.
,

இந்ற இரணுத்ரல்

சறங்கபப் கதண்கள் அல்ன

.

சரபே

றஜறரக்கு ஈபம் கரிரது . எபே ண்ணும் கரிரது . றக ஜரசரண எபே கதரறுக்கறத்ணத்ப
உன்ணப்தடுத்ஜ ரக்ணரின் இபச குநறத் ிபகலம் சரப்திணின் இபச குநறத் குநறப்புகலம்
கமரன்டரகறமறன் கதபேம் அர்த்ற்ந பகில் கதரபேத்ற்று ஜதரனறரண பபநில்
றட்டறட்டுக் பகரபப்தடுகறன்நண . உன்ண சங்கல ம் , இற்பக, ஜரணி, கய்கம்
ீ
ன்று அத்ப
றபன றன்று திதஞ்ச இகசறத்ப ிண்டு பப்தரக இந் லத்து

,

அப்தட்டரண ரனுட

ிஜரப் ஜதரனற லத்து ன்தறல் ந்ச் சந்ஜகபம் இல்பன .
இந்றத் ரந்றரிக தில் துநிகள் தற்தன றபேகங்கலடன் ஜரணிிலும் புட்டத்றலும் உநவு
ககரள்து குநறத்து ிரிக்கப்தட் டுள்பது. ண்புலக்கள், றும்புகள் தரலுநவு ககரள்து குநறத்து சரபே
றஜறரணது கபில் சறனரகறப்தப இங்கு எப்புஜரக்குது ல்னது

.

ஏர் இடத்றல்

ன்பணநறரஜன ணது ஜரக்கத்ப கபிப்தடுத்ற ிடுகறநரர் இந்ப் திகறபேற

:

ரன் சப்

தரலுநவு ககரள்லம் ஜேரன்மறடறபேந்துர ன் கப ஆம்தித்றபேக்க ஜண்டும் ன்கறநரர் .
ன்பணக் கரனறத் இண்டு அஜரக்கறர்கலம் ன்பண ரற்நறரலும் கதரபேபரர ரீறில்
ன்பணச் சுண்டிரலும்ரன் சறல்க் ஸ்றர ற்ககரபன கசய்து ககரண்டரர்
கணிலும் றபணிலும் சர உரித்துப் தரர்த்துக் ககரண்டி

. அந்ப் கதண்பக்

பேந் ந் ரபம் அபது இறுறச்

சடங்குக்குச் கசல்னில்பன . சறல்க் ஸ்றர ீ து ரிரப கரட்டுரகச் கசரல்னறக் ககரண்டு எபே
புத்கத்பச் சர்ப்திக்கும் இந்ப் ஜதரனற , இறல் இஜசு கறநறஸ்துவுக்கு பன் றர்ரரக ஆடுகறந
கதண்ரகவும்,

‘give me a hand’

ண அபபக் கறநறஸ்து

அபப்தரகவும் சறத்ரித்றபேக்கறநரர் .

கறநறஸ்த்றன் தரலுநவு அணுகுபபந தற்நற பரண்டிரக இப ரம் புரிந்து ககரள்ப
ஜண்டுரம்!

கணவுகபில்கூட சறல்க் ஸ்றர றர்ரரகத்ரன் ஜரன்றுகறநரர் ன்நரல் அது

வ்பவு ஜபணரணது ன்தது இந்க் குநற ஸ்கதனறஸ்டுக்குப் புரி

ரறல் ஆச்சரிம்

என்றுறல்பன.
ணி உரிப குநறத் அறக்கபந ககரண்ட ஜற்கத்ற ரடுகபில் சரபே றஜறரின்
இம்ரறரிரண ஜதரர்ஜணரகறரதி லத்து குற்நப்திரிின் கல ழ் பேம்

.

ரகரிகச் சபகங்கபில்

சறபநச்சரபனகபபபம் ணஜரரபிகள் கரப்தகங்கபபபம் சறனபப் கதரறுத்து தரிக்

கத்ரன்

ஜண்டிிபேக்கறநது. வுகசய்து சறபந குநறத் பூக்ஜகரின் ஆய்வுகபபபம் அல்தூசரின் உபில்
சறகறச்பச றபனங்கள் குநறத் ிர்சணங்கபபபம் இனுடன் குப்திக் ககரள்ப ஜண்டரம்
உறபேம்ஜதரது சறபநபம் உறர்ந்து ஜதரகும் ன்று ரபம் ம்புகறஜநரம்

. அப்ஜதரது சரபே

. அசு
றஜறர

ஜதரன்ந ஜதரனறகள் இபேக்க ரட்டரர்கள் ன்றும் ம்புகறஜநரம் .
உன்ண சங்கல ம் கபில் றஜல் பூக்ஜகரின் கதகல்னரம் தரிக்கப்தடுகறநது

.

திசுரிக்கப்தடரல் ங்ஜகர ஜர எபே ண்தரிடம் இபேப்தரகச் கசரல்னப்தடும் அது
ஜதரர்ஜணரகறரதி ரல் தற்நற ந்றகலம் இடம் கதறு

கறன்நண. வ்ரநரினும், தீடபதல்கபபப்

தபடப்தரபிகள் ன்று அர் எப்புக்ககரள்ப ரட்டரர் ன்தது ட்டும் றச்சம்

. ஆய்ினறபேந்து சபக

ரற்நம் ஜரக்கறக் குல் ககரடுக்கறந பேம் சறறுறர் ீ ரண தரனறல் க்கறங்கலக்குச்
சரர்புபப்தஜர அந் க்கறங்கபப றதரடு கசய்ஜர இ ல்பன

Posted on October 13, 2014 by Yamuna

