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1. அறிவியல் கதிர் - டிசம்பர் 4,
2021
இரா.இரமணன்

https://theekkathir.in/News/science/%E0%AE%9A%E0%A
change-and-the-reaction-of-organisms
1 ) பருவந ைல மாற்றமும்

உய ரினங்களின்

எத ர்வ ைனயும்
மத்த ய

அெமரிக்க

பஞ்சவர்ணக்

க ளிகள் உணவு க ைடக்காமல் இடம் ெபயர்வது,
ெபர்ரி
அைத
கரடிகள்

பழங்கள்
உண்ட
உடல்

காடுகளால்

முன்பாகேவ

அலாஸ்காவ ன்
பருமனாதல்,

பழுப்பு

ந றக்

மைறந்து

வரும்

இங்க லாந்த லுள்ள
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தாவரங்கள் வாழ்வ டம் இல்லாமல் அகத களாதல்
ேபான்ற தாக்கங்கள் பருவந ைல மாற்றங்களால்
ஏற்படுவைத ேநரிைடயாகக் கண்ட உய ரியலாளர்
ேதார் ஹான்சன் அைத ‘Hurricane Lizards and Plastic
Squid” எனும் தைலப்ப ல் புத்தகமாக எழுத யுள்ளார்.
இவர்

ஏற்கனேவ

குற த்து

இயற்ைகய ன்

அற்புதங்கள்

இறக்ைககள்,வ ைதகள்,காடுகள்,ேதனீ

ேபான்ற தைலப்புகளில் எழுத யுள்ளார்.
ெவப்பமைடதல்

பூமிய ல்

வாழ்க்ைகைய
என்பைத

உய ரினங்களின்

எவ்வாெறல்லாம்

இந்த

புத்தகத்த ல்

காட்டிய ருக்க றார்;ஆனால்

புவ

அது

மாற்றுக றது
ேகாடிட்டுக்
வ ரக்த ய ன்

ெதானிய ல் இல்ைல என்க றார் இந்த புத்தகத்ைத
அற முகம்
(Erika

ெசய்யும்

Engelhaupt)

எரிக்கா

எங்ெகல்ஹாப்ட்

பருவந ைல

மாற்றத்த ன்

அற வ யல் அடிப்பைடைய சுருக்கமாகக் கூற வ ட்டு
காலம்

மாற

ந கழும்
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அமிலமயமாதல்

ேபான்ற

மாற்றங்கைள

உய ரினங்கள் எத ர்ெகாள்ளும் வ தங்கள் குற த்து
வ வரிக்க றார்.

‘இடம் ெபயர்தல்.

தகவைமத்துக்

ெகாள்தல் அல்லது அழிந்துபடுதல்’ (MOVE,ADAPT
OR DIE- MAD)போன்ற ெதரிவுகேள உய ரினங்கள்
முன் உள்ளன என்று ெசால்லப்படுக றது. ஆனால்
சூழலின் ச க்கலான தன்ைமைய இது முழுைமயாக
காட்டவ ல்ைல.

எடுத்துக்காட்டாக

புத்தகத்த ன் தைலப்ப லுள்ள
ஆண்டு

கரீப யன்

ஏற்பட்ட
சமாளிப்பு

கடல்

சூறாவளிைய
மற்றும்

இந்தப்

ஓணான் 2017ஆம்

பகுத ய ல்
தனிெயாரு

தகவைமத்துக்

ெதாடர்ந்து
வ லங்கு
ெகாள்வது

என இல்லாமல் அந்த இனேம பரிணாம மாற்றம்
அைடந்துள்ளது.
அந்த
நீண்டும்

சூறாவளிக்குப்

ஓணான்களுக்கு

ப ன்னால்

முன்னங்கால்கள்

ப ன்னங்கால்கள்

குறுக யும்

வ ரல்களுக்க ைடேய உள்ள சவ்வு ேமலும் பற்றக்
www.Kaniyam.com
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கூடியதாகவும் மாற ய ருந்தைத அற வ யலாளர்கள்
கண்டுள்ளனர்.
ேமலும்

இது

உறுத யாக

தக்கது

ப ைழக்கும்

பார்க்க

முடிந்தது.

மரக்

க ைளகைள

பற்றுவதற்கு
என்பைத

உதவும்.

ெசயல்பூர்வமாக

முடிவாக

பருவ

ந ைல

மாற்றத்த ற்கு வ லங்குகளின் எத ர்வ ைன அதன்
சூழலுக்ேகற்ப
சல

இடம்

பல்தரப்பட்டதாகேவ

ெபயர்ந்துள்ளன;ச ல

இருக்கும்.

தகவைமத்துக்

ெகாண்டுள்ளன;ச ல அழிந்துவ ட்டன.

ஆனால்

நம்ப க்ைக வ ட ேவண்டாம் என்க றார் ஹான்சன்.
பருவந ைல

மாற்றத்ைத

‘ெபாறுப்புள்ள

ஒரு

எத ர்ெகாள்ள

குடிமகன்

என்ன

ெசய்ய

ேவண்டும் என்றால் என்னெவல்லாம் முடியுேமா
அைதெயல்லாம்
சுற்று

ெசய்ய

சூழலியலாளர்

ேமற்ேகாைள

ேவண்டும்’

ேகார்டன்

காட்டுக றார்.

என்க ற

ஓரியன்ஸ்ச ன்
அைதத்தான்

தாவரங்களும் வ லங்குகளும் ெசய்க ன்றன.
www.Kaniyam.com
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2 ) சூப்பர் ெஜல்லி
ஒரு யாைன ஏற
வலிைம

உைடய

ெபாருைள

ந ன்றால் கூட தாங்குக ற
ெஜல்லி

ேகம்ப ரிட்ஜ்

ேபான்ற

ஒரு

பல்கைலக்கழக

ஆய்வாளர்கள் உருவாக்க ய ருக்க றார்கள்.

80%

தண்ணீரால் ந ரம்ப ய இந்தப் ெபாருள் அதன்
மீது ஒரு கார் ஏற

ெசன்றாலும் மீண்டும் தன்

வடிவத்ைத அைடயக் கூடியது.

ேதாற்றத்த லும்

ெதாடுதலிலும் ெஜல்லிையப் ேபால் இருந்தாலும்
அழுத்தப்படும்ேபாது மிகுந்த கடினமான உைடயாத
கண்ணாடிையப் ேபால் ெசயல்படுக றது.
ெராபாட்டிக்ஸ்,

உய ர் மின்னணுவ யல்,

ெமன்
எலும்பு

மாற்று மருத்துவ இயல் ேபான்ற துைறகளில் இந்த
சூப்பர் ெஜல்லி பயன்படக்கூடும்.
3 ) புவ ெவப்பமயமாதலும் வ வாகரத்தும்
அல்பட்ராஸ்
www.Kaniyam.com
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நீண்ட காலம் ஒேர இைணயாக வாழக் கூடியைவ.
ஆனால் புவ ெவப்பமயமாதலினால் அைவ இைண
ப ரிக ன்றன என ஒரு ஆய்வு கூறுக றது..கடல் நீர்
ெவப்பமைடயும்

வருடங்களில்

அைவ

இைண

ப ரிவது 1-3% இலிருந்து 8% ஆக உயர்க ன்றதாம்.
ஒரு இைணப் பறைவகள் பருவ காலத்த ல் இனப்
ெபருக்கம் ெசய்யாமல் அடுத்த பருவத்த ல் ேவறு
ேஜாடிைய ேதடும்ேபாது இைண ப ரிவு நடக்க றது.
4

)

ெவளிவரும்

கார்பன்-ைட-ஆக்ைஸடு

அபாயம்
வளி
மடங்கு

மண்டலத்த லிலுள்ளது

ேபால்

கார்பன்

புைதந்துள்ளது.

பூமிக்குள்

மூன்று

ேபக்டீரியாக்களும் பூஞ்ைசகளும் இறந்த அழுக ய
ெபாருட்கைள

கார்பன்

ந ைறந்த

மாற்றுவேத இதற்குக் காரணம்.

மண்ணாக

ஆனால் இப்படி

உண்டாக்கப்படும் கார்பன் எல்லாம் ஒேர தன்ைம

www.Kaniyam.com
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உைடயன அல்ல.
இன்னும்
அப்படிேய

சல

ச ல பத்து ஆண்டுகளுக்கு,

நூற்றாண்டுகளுக்கு

இருக்கும்.

மற்றைவ

நுண்ணுய ர்களால்

காற்று

ெவளிவ டப்படுக ன்றன.
மண்ைண

பூஞ்ைசக்
வட

காளான்

பூஞ்ைசக்

மற்ற
கார்பன்-

ெவளிவ டுக ன்றன

வாழ்

ஆகேவ

மண்ணுக்குள்
காளான்

ேசமிப்பதற்கு

அவச யம்

காட்டுக றது.
தைர

அைவ

கண்டற யப்பட்டுள்ளது.

கார்பைன

புவ

ைவக்கப்பட்டிருந்த
www.Kaniyam.com
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என

இது

ெவப்பமாவத னால்

நுண்ணுய ர்கள்

மண்ணுக்கடிய ல்

ஒரு

ந ைறந்த

குைறவான

ைட-ஆக்ைசைடேய
என்பது

மண்டலத்த ல்

இப்ேபாது

சூடாக்கும்ேபாது

மண்ைண

வ ைரவாக

உட்ெகாள்ளப்பட்டு

கார்பன்-ைட-ஆக்ைசடாக
ேசாதைனய ல்

அழியாமல்

ெபருக
முன்

அைவ
ேசமித்து

உட்ெகாண்டு
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கார்பன்-ைட-ஆக்ைசடாக
உள்ளதாக
இந்தப்
ந ைறந்த

ெவளிவ டும்

அற வ யலாளர்கள்

ப ன்னணிய ல்தான்
மண்

அத கரிக்கும்

குற த்த

ெவப்பம்,

அபாயம்

கூறுக ன்றனர்.

பூஞ்ைசக்காளான்

ஆய்வு

வந்துள்ளது.

தீவ ரமான

வ வசாயம்,

அழிந்து வரும் காடுகள் இவற்றால் தைரவாழ்
நுண்ணுய ர்களுக்கு
ேபான்றவற்ற ன்
2100ஆம்

ஏற்படும்
ெமாத்த

ஆண்டுக்குள்

ேசதாரம்

பாத ப்புகளினால்
தைரக்கடிய ல்

ேசமிக்கப்படும் கார்பன் அளவு 40% குைறயும் என
கணினி மாத ரிகைளக் ெகாண்டு கணக்க ட்டத ல்
ெதரிய வந்துள்ளது.
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2. அறிவியல் கதிர் -- பிப்ரவரி 9,
2020
ரமணன்
https://theekkathir.in/News/tamilnadu/%E0%AE%8
5%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%B
F%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%20%E0%A
E%95%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%A
F%8D/plastic----are-you-good---**ad
1. ப ளாஸ்டிக் … நீங்க நல்லவரா… ெகட்டவரா?!
புத ய புத்தகம் ேபசுது - ஜனவரி 2020- ஆய ஷா
நடராசன்

கட்டுைரய லிருந்து

சல

சுைவயான

அற வ யல் தகவல்கள்.
1.ெநப்ேபாலியைன ேதாற்கடித்த ெவள்ளீயம்!
www.Kaniyam.com
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1812ஆம் ஆண்டு ஆறு லட்சம் வீரர்களுடன்
ெநப்ேபாலியன்

ரச யா

மீது

பைடெயடுத்தான்.

அவனுைடய

பைடவீரர்கள்

அணிந்த ருந்த

ெவள்ளீயப் ப த்தான்கள் 15-16 டிக ரி கடும் குளிரில்
தூள் தூளாக

உத ர்ந்துவ ட அவ ழுந்து வ ழுந்த

கால்சராையயும் சட்ைட ேகாட் எல்லாவற்ைறயும்
இறுக்க ப்

ப டித்து

ஆயுதங்கைளப்

ப டிக்க

முடியாமல் ஓடி ஒளிந்து ேபாரிலிருந்து ப ன்வாங்க
ேவண்டிவந்தது.
2.ேதனீக்கள்

ேபசுவது

ேவத ய யல்

ெமாழிய ேல!
ராணித்
ேதனியும்

ேதனியும்
தங்கள்

ேவைலக்காரத்

கூடுகளில்

உருவாக்கும்

ேவத ப்ெபாருளின் மூலக்கூறு ஒன்ேற.
கட்டைமப்பு மாறுபட்டது.!
கூறு

OH எனும் அடிப்பைட

இைணக்கப்பட்டிருக்கும்

www.Kaniyam.com
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மாற ய ருக்கும்.
3.பீனாலின் அவதாரங்கள்
அறுைவ

ச க ச்ைசக்குப்

ப றகு

ந கழும்

இறப்புகளுக்கு சாத்தான் காரணம் என்ற 19ஆம்
நூற்றாண்டின்

நம்ப க்ைகைய

ேஜாசப் லிஸ்டர்!

அவர் கண்டுப டித்த ஃபீனால்

எனும்

ேவத ப்ெபாருள்

அறுைவ

ப ன்

ஏற்டும்

ெதாற்று

அது

ேமலும்

பல

க ருமி

நாச னி;

தகர்த்தவர்
ச க ச்ைசக்குப்

ேநாய்கைள

தடுத்தது.

அவதாரங்களாக

மாற யது.

வண்ணமும்

ெமருகும்

ஏற்ற !

ெவடிகுண்டுகள்! ெவண்ணிலா ஐஸ் க ரீம்! பாடி
ஸ்ப ேர! புற்று ேநாய், எய்ட்ஸ் ஆக யவற்ற ற்கு வலி
ந வாரணி! மலட்டு தன்ைமக்கு மருந்து! இறுத யாக
ப ளாஸ்டிக் எனும் வடிவம் எடுத்து யாைனகைள
காப்பாற்ற யது.

அன்றாட

பயன்பாட்டுப்

ெபாருட்களான சீப்பு,

ேசாப்பு டப்பா,
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ேபனா, ெசஸ் காய்கள், ப யாேனா ெபாத்தான்கள்
என யாவுேம யாைனத் தந்தங்களால் மட்டுேம
ெசய்யப்பட்டதால் 1808க்கும் 1830க்கும் இைடய ல்
அழித்ெதாழிக்கப்பட்ட யாைனகளின் எண்ணிக்ைக
60லட்சம்.

ப ல்லியர்ட்ஸ்

தந்தத்த னால்

பந்துகள்

தயாரிக்கப்பட்டதால்

யாைன
1850க்கும்

1900க்கும் இைடய ல் இந்த அழிவு மூன்று மடங்கு
அத கரித்தது.
தயாரிக்க

ப ன் ப ல்லியர்ட்ஸ் பந்துகைள

ெசல்லுேலாஸ்

ெசல்லுலாய்ட்

கலந்த

பயன்படுத்தப்பட்டது.

ேபக்ைலட்டாக

மாற

மின்

பாலிமர்
1907இல்

ஊழியர்கைளக்

காப்பாற்ற யது! மின் வடங்களில் ேமல் தடவப்படும்
ெபாருள்

மற்றும்

மின்

ஊழியர்கள்

ைகயுைற

ஆக யவற்ற ல் பயன்பட்டது.
ப ளாஸ்டிக்
படகுகள்

என்றைழக்கப்படும்

முதல்

நாற்காலிகள்,

ேபக்ைலட்
ேமைசகள்

ேபான்றவற்ைற தயாரிக்கப் பயன்படுத்த யதால்
www.Kaniyam.com
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அேமசான்

காடுகளும்

காப்பாற்றப்பட்டன.
ெசயற்ைகக்

ஊனமுற்றவர்களின்

கால்கள்

ேநாயாளிகளின்

மரங்களும்
முதல்

ஸ்ெடன்ட்

ஆத க்கம் ெதாடர்க றது.

வைர

இருதய
அதன்

1933இல் ேபக்ைலட்

பாலித்தீனாக மாற சுற்று சூழல் அச்சுறுத்தலாக
வடிெவடுத்துள்ளது.

பாலித்தீன்

அல்லது

ப ளாஸ்டிக் இரண்டு வைகப்படும். ஒன்று இளகும்
தன்ைம ெகாண்டைவ இைவ மறு சுழற்ச ெசய்ய
முடிபைவ.
ஏற !

இன்ெனான்று பயன்படுத்து!

தூக்க

(use and throw) எனப்படும் மக்காத தன்ைம

ெகாண்டைவ.
உண்டு.

அைவகளுக்கும் பயன்பாடுகள்

ஆல்கைலடு ெரச ன் வைக மக்காத

ப ளாஸ்டிக்

வால்ைவ

ெகாலம்ப யா

பயன்படுத்த ய ருந்தால்

வ ண்கலம்

ெவடித்த ருக்காது;

கல்பனா சாவ்லா காப்பற்றப்பட்டிருப்பார். மக்காத
ப ளாஸ்டிக் தடுக்கப்படவும் கட்டுப்படுத்தப்படவும்
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ெசய்ய

ேவண்டும்

என்று

கட்டுைரைய

முடித்த ருந்தார்.
2. நடுவ ல ெகாஞ்சம் பக்கத்ைதக் காேணாம்
ச ேசாெபர்னியா
மனச்ச ைதவு

(Schizophrenia)

ேநாய்க்கும்

எனப்படும்

மூைளய ல்

உள்ள

நரம்பு இைணப்புகளில் ஏற்படும் இழப்புகளுக்கும்
ெதாடர்பு

உள்ளதாக

புத ய

ஊடுகத ர்(ஸ்ேகன்)

ேசாதைனய ல் ெதரியவந்துள்ளது.
நரம்பு

இைணப்ப ல்

உள்ள

‘SV2A’ எனும்

ஒரு

புேராட்டீன்

மூைளய ன் நரம்பு இைணப்புகளின் ஒட்டு ெமாத்த
அடர்த்த க்கு ஒரு நல்ல குற யீடு.

ஆய்வாளர்கள்

அைத அளவ ட்டத ல் இந்த ெதாடர்பு காணப்பட்டது.
3. சமச்சீர் ஆபத்து
வ லங்குகளின்
ேகாடுகள்
(bilateral

வண்ணங்கள்

ஆக யைவ
symmetry)
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பாதுகாப்ப ற்கு தைடயாக உள்ளது.
வ லங்குகளில்

இைரயாகும்

காணப்படும்

நடுக்ேகாடு

அவற்ைற சமச் சீராகப் ப ரித்துக் காட்டுவதால்
எத ரிகள்

அவற்ைற

எளிதாக

கண்டுெகாள்க ன்றன.
வளர்ச்ச ய ல்

இந்த

வண்ணங்கள்,

அைடயாளங்

எனேவ
வ லங்குகள்

வடிவங்கள்

பரிணாம

தங்களுைடய
ஆக யவற்ற ன்

சமச்சீைர குைறத்துக் ெகாண்டுள்ளன.

இந்த

முடிவுகள் ப ரிஸ்டல் பல்கைலக்கழக ஆய்வாளர்கள்
ெவளிய ட்டுள்ள ஆய்வ ல் வ வரிக்கப்பட்டுள்ளன.
4. தாவர வளர்ச்ச க்கு ஆன் ஆப்ஃ ஸ்வ ட்ச்
கலிேபார்னியா ரிவர்ைசடு பல்கைலக்கழகப்
புத ய ஆய்வ ல் தாவர வளர்ச்ச ைய கட்டுப்படுத்தும்
புேராட்டின்
கடுகு

ஒன்று

வைகைய

ெசல்களில்

IRK
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இந்த
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புேராட்டீன்

FreeTamilEbooks.com

காணப்பட்டது.

இைத உண்டாக்கும் ஜீன்(gene)

உய ரணுவ ன் இயக்கத்ைத ந றுத்தும்ேபாது அந்த
தாவரத்த ன் ேவர் ெசல்கள் ப ரிவது அத கரிப்பைத
ஆய்வாளர்கள் காட்டியுள்ளார்கள்.
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3.

அறிவியல் கதிர் -- அக்ேடாபர்
16, 2021
இரா.இரமணன்
https://theekkathir.in/News/%E0%AE%AE%E0%A

E%BE%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0
%AE%9F%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0
%AE%B3%E0%AF%8D/%E0%AE%95%E0%AF%8B%E
0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA
%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%
A4%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D/scientif
ic--------------------------------------------radiation
1

)

ேநாபல்

பரிசுகள்

யாருக்கு

எதற்கு

வழங்கப்பட்டன?
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இந்த ஆண்டின் மருத்துவத்த ற்கான ேநாபல்
பரிசு ேடவ ட் ஜூலியஸ் � ஆர்ேடம் படபூஷ யன்
ஆக ேயாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சூடு,குளிர்ச்ச
இைழகள்
என்பைத

,அழுத்தம்

மூலம்

ஆக யவற்ைற

உணர்க ன்றனர்

கண்டற ந்ததற்காக

வழங்கப்பட்டதாக

பரிசு

சுகுேரா

ஹாெசல்ேமன்

�

இயற்ப யலுக்கான
மனாேப,

மாத ரிகைள

இரண்டு

ஏற்படும்

வைர
ஒழுங்குக்

புவ

முன்னற வ த்ததற்காகவும்
அற ஞர்களுக்கு

வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அண்டம்

பார்ச

பருவந ைல

உருவாக்க யதற்காகவும்

ெவப்பமைடதல்
பாத

க ளாஸ்

க யார்க ேயா

ஆக ேயாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

முதல்

நரம்பு

எவ்வாறு

ேநாபல் குழு கூறுக றது.
ேநாபல்

மனிதர்கள்

அணு

பவுதீக
குைலவு

பரிச ன்
முதல்

ந ைலகளில்
மற்றும்

ஏற்ற

இறக்கங்களுக்க ைடய ல் ஏற்படும் வ ைனகைளக்
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கண்டற ந்ததற்காக

மூன்றாவது

அற ஞருக்கு

பரிச ன் இன்ெனாரு பாத யும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ேவத ய யலுக்கான
லிஸ்ட்

�

ேடவ ட்

பரிசு

ெபஞ்சமின்

ேமக்மிலன்

ஆக ேயாருக்கு

வழங்கப்பட்டுள்ளது.ேவத வ ைனகைள
வ ைரவுபடுத்தும்

கரிம

க ரியா

ஊக்க கைள

கண்டற ந்ததற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
2 ) ஆத மனிதத் தடம்?
அெமரிக்காவ லுள்ள

ந யூ

ெமக்ச ேகா

மாந லம் ஒய ட் ேசண்ட்ஸ் ேநஷனல் பூங்காவ ல்
நடத்தப்பட்ட
பழைமயான

ெதால்லிய யல்
மனிதனின்

கண்டற யப்பட்டுள்ளன.

ஆய்வ ல்
காலடித்

இைவ

மிகப்

தடங்கள்
21000-23000

ஆண்டுகள் பழைமயானைவயாக இருக்கலாம் என
மத ப்ப டப்பட்டுள்ளன.மணல்

அடுக்குகளுக்குள்

அைவ புைதந்து க டந்தன.
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3 ) கடல் ெவப்பமும் புவ ெவப்பமும்
கடல்

நீர்

ஒளிர்தன்ைம
ஆய்வ ல்

ெவப்பமைடவதால்
குைறக றதாம்..

கடல்

பூமிய ன்

இது

ெவப்பமைடவதால்

குற த்த

குைறவான

ஒளி ேமகங்கேள சூரிய ஒளிைய வான்ெவளிய ல்
ப ரத பலிக்க ன்றன.
ஆற்றல்

இதனால்

புவ ய ன்

பருவ

அனுமத க்கப்படுக றது.

மிகுத யான

அைமப்ப ல்

புக

கணிசமான சூரிய சக்த

பூமிய ன் காற்று மண்டலத்த லும் கடல்பரப்ப லும்
தங்க வ ட்டால் அது புவ ெவப்பமைடதலுக்கு இட்டுச்
ெசல்லும்.
4 ) க ரியா ஊக்க களின் முக்க யத்துவம்
ேவத ய யல்
இரண்டுவ தமான
அற யப்பட்டிருந்தன.

துைறய ல்
க ரியா

இதுவைர
ஊக்க கேள

ஒன்று நமது உடலுக்குள்

ேவத வ ைனகைள கட்டுப்படுத்தும் என்ைசம்கள்
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.இைவ

புரதத்தால்

ஆனைவ.

ேசாதைனச்சாைலகளில்
பயன்படுத்த

இவற்ைற

ெபரிய

இயலாது.

ப ளாட்டினம்,ேகாபால்ட்
கூட்டுப்ெபாருள்.

அளவ ல்
இரண்டாவது

ேபான்ற

இைவ

உேலாகக்

தண்ணீர்,

காற்று

நீக்கபப்ட்ட சூழலிேலேய வ ைன புரியும்.உற்பத்த
துைறய ல் அச்சூழைல உண்டாக்குவது கடினம்.
ேமலும் பல உேலாக க ரியா ஊக்க கள் சுற்று
சூழலுக்கு

மாசு

வ ைளவ ப்பைவ;

உயர்ந்தைவயும் கூட.

வ ைல

இந்த ஆண்டு ேநாபல்

பரிசு ெபற்ற ெபஞ்சமின் லிஸ்ட் நமது உடலில்
உணைவ
எனும்

ஆற்றலாக

மாற்றும்

ேவத வ ைனைய

ஆல்டால்

பரிேசாத த்த க்

ெகாண்டிருக்கும்ேபாது அத ல் ஈடுபட்ட ெபரியதும்
ச க்கலானதுமான என்ைசமில் ஒரு ச று பகுத ேய
க ரியா ஊக்க யாக ேவைல ெசய்க றது என்பைதக்
கண்டார்.

புேராலின் எனும் ஒற்ைற அமிேனா
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அமிலேம

அந்த

ேவைலேய

ெசய்ய

முடியும்

.

அேத ேபால் ேநாபல் பரிசு ெபற்ற இன்ெனாரு
ேவத ய யல் அற ஞர் ேமக்மிலன், ைட ஈல்ஸ் ஆல்டர்
வ ைன என்பைத பரிேசாத த்துக் ெகாண்டிருந்தார்.
ரப்பர்,மருந்து

எனப்

பல்ேவறு

ெபாருட்கைள

தயாரிக்க உதவும் ேவத வ ைன இது.

ஆனால்

இது மிக ெமதுவாக நைடெபறுவைதயும் ஈரத்த ல்
ேவைல ெசய்யாத உேலாக க ரியா ஊக்க கைள
சார்ந்த ருந்தைதயும் கண்டார்.
கரிம
க ரியா

மூலக்

கூறுகைள

ஊக்க கள்

ைவத்தார்.

ேமக்மிலன் ச ற ய

கட்டைமத்து

ேபாலேவ

உேலாக

வ ைன

புரிய

அதற்கு ‘அசமுத்துவ கரிம க ரியா

ஊக்க கள்’ எனப் ெபயரிட்டார்.
கண்டுப டிப்புகைளத்

ெதாடர்ந்து

இந்த இரண்டு
இத்துைறய ல்

பல்ேவறு க ரியா ஊக்க கள் கண்டற யப்பட்டன.
முக்க யமாக மருந்து தயாரிப்ப ல் இது உதவ யது.
5 ) நாகரீகத்த ல் நாய்கள்
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ஆர்டிக்

ப ரேதச

ஆண்டுகளுக்கு

மனிதர்கள்

முன்னேர

ப ரேதசங்களுக்கு
வணிகம்
ைசபீரிய

அவர்களின்

அப்பாற்பட்டவர்களுடன்
புரிந்துள்ளனர்

நாய்களின்

எடுக்கப்பட்ட

7000

டி

என்பது

படிமங்களிலிருந்து

என்ஏக்கள்

மூலம்

ெதரிய

வந்துள்ளது.உலக ன் ஒரு கைடக்ேகாடிய ல் அந்த
நாய்களும்

அைவகளது

வளர்ப்பாளர்களும்

வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாேத
ஐேராப்பா,அண்ைம

க ழக்கு

அைவ
நாடுகள்

ஆக ய

ப ரேதச நாய்களுடன் இனக்கலப்பு நடந்துள்ளது.
இந்த முடிவுகைள இதற்கு முன் கண்டற யப்பட்ட
ெதால்லிய யல்
பார்க்கும்ேபாது

ஆதாரங்களுடன்

இைணத்துப்

ெநடுங்காலத்த ற்கு

ைசபீரியர்கள் மத்த ய தைரக்கடல்,

முன்ேன
காஸ்ப யன்

கடல் ஆக ய பகுத கள் வைர நைடெபற்ற வணிகப்
ப ன்னல்களுடன்
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என்று ெதரிக றது ‘புரசீடிங்ஸ் ஆஃப் ேநஷனல்
அகடமி ஆஃப் சய ன்ஸஸ்’ என்க ற அற வ யல்
ஏட்டில் இந்த ஆய்வு ெவளிய டப்பட்டுள்ளது.
ஆண்டுகளாக

ஆர்டிக்

ப ரேதசத்த ல்

இழுத்தல்,

ேவட்ைடயாடுதல்,

ேமய்ப்பது,

உைட,உணவு

பயன்பாடுகளுக்காக
தங்கள்

வண்டி

கைலமான்கைள

ஆக ய

நாய்கள்

பலவ தமான
வ ைலமத க்க

முடியாத ஒன்றாக இருந்து வருக றது.
ெபாதுவாக

9500

நாய்கள்

வளர்ப்பாளர்கைள

வ ட்டு

ெவகு தூரம் ேபாவத ல்ைல. எனேவ மனிதர்களின்
இடம் ெபயர்தல், வணிகம் ஆக யவற்ைற நாய்கள்
மூலம் அற யலாம் என்க றார்கள் ஆய்வாளர்கள்.
கடலடிையக் காட்டும் த மிங்க லப் பாட்டு
முதுகுத்துடுப்புத்
ேவல்)

இைச

எழுப்புக ற

ேபால

ஓைச

www.Kaniyam.com

த மிங்க லம்
ஏற்ற

த மிங்க லப்

36

(ஃப ன்

இறக்கத்ேதாடு
பாட்டு

என்று

FreeTamilEbooks.com

குற ப்ப டப்படுக றது.
இைணைய

ஆண் த மிங்க லம் தனது

ஈர்ப்பதற்காக

இவ்வாறு

ஓைச

எழுப்புக றது (பாட்டுக்கும் காதலுக்கும் எங்ேகயும்
ஒரு ெதாடர்பு இருக்கத்தான் ெசய்க றது!). கடலில்
1,000 க .மீ.
முடியும்.

ெதாைலவு வைரய ல் அைதக் ேகட்க
கடலடிைய ேநாக்க

இரண்டைர க .மீ.

ஆழம் வைரய ல் ெசல்லக்கூடியது அந்த ஓைச.
இைதப் பயன்படுத்த க் கடலடி அைமப்பு பற்ற ய
வைரபடங்கைளத் துல்லியமாகத் தயாரிக்க முடியும்
என்று கண்டுப டிக்கப்பட்டிருக்க றது.

கடலடிைய

ஆராய தற்ேபாது ெபரிய அளவ லான காற்றுத்
துப்பாக்க
இனி

(ஏர்

த மிங்க லப்

கன்)

பயன்படுத்தப்படுக றது.

பாட்ைடப்

பயன்படுத்தலாம்

என்க றார்கள் ஆய்வாளர்கள்.

www.Kaniyam.com

37

FreeTamilEbooks.com

4.

அறிவியல் கதிர் -- நவம்பர்
13, 2021
இரா.இரமணன்

https://theekkathir.in/News/tamilnadu/%E0%AE%A
E%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%88/
scientific---------------------------radiation
1 ) அங்கீகரிக்கப்படாத அரிய அற வ யலாளர்
ேகாவ ட் ேநாைய உண்டாக்கும் சார்ஸ் – ேகாவ –
2 (SARS-CoV-2) நுண்க ருமிையப் ப ரித்ெதடுப்பதும்
அவற்ற ன் எண்ணிக்ைகைய கணக்க டுவதுமான
முைறய ன் முன்ேனாடி அற வ யலாளர் மார்கரி
ேவாக்(Marguerite Vogt) ஆவார். அவர் ெஜர்மனிய ல்
ப றந்து அெமரிக்கரான ெபண்மணி.
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வயத ேலேய ஈய ன் மரபணுக்கள் குற த்த ஆய்வுக்
கட்டுைரைய

ெவளிய ட்ட

அவர்

75ஆண்டுகள்

நுண்க ருமிகள் குற த்த ஆய்வ ல் ஈடுபட்டார்.
ேவாக ன்

ெபற்ேறார்கள்

ஆஸ்கார்

மற்றும்

ச ச ல் ேவாக் ெஜர்மனிய ல் மூைள ெதாடர்பான
முன்ேனாடி
இருந்தனர்.
ெபற்றார்.

அற வ யல்

ஆய்வாளர்களாக

ேவாக் 1936இல் முதுந ைல பட்டம்
ெஜர்மனிைய ஆண்டுெகாண்டிருந்த

நாஜிக்கள் ேவாக ன் ெபற்ேறார்கைள கம்யூனிஸ்ட்
ஆதரவாளர்கள் என குற்றம் சாட்டி பணிய லிருந்து
நீக்க

ெபர்லினிலிருந்து வ ரட்டினர்.

ேவாக ன்

ெபற்ேறார்கள் க ருப்ஸ் எனும் ெசல்வாக்கு மிக்க
குடும்பத்தாருக்கு
அவர்கள்

ஆயுதம்

அளித்துக்

ச க ச்ைச

அளித்த ருந்தனர்.

தயாரித்து

நாஜிக்களுக்கு

ெகாண்டிருந்தவர்கள்.அவர்களின்

தைலயீட்டினால் ச ைறத்தண்டைன அல்லது மரண
தண்டைன

ஆக யவற்ற லிருந்து
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அந்தக் குடும்பத்தா ரின் ந த உதவ யுடன் ப ளாக்
பாெரஸ்ட் எனும் ெதாைலதூரப் பகுத ய ல் தனியாக
ஆய்வகம்

நடத்த னர்.

முைறகளிலிருந்து

நாஜிக்களின்

தப்ப வரும்

அடக்கு

மற்றவர்களுக்கு

அைடக்கலமும் பணியும் அளித்தனர். இங்க ருந்து
ேவாக்

முக்க யத்துவம்

வாய்ந்த

39

ஆய்வுக்

கட்டுைரகைள ெவளிய ட்டார். இந்தக் கட்டுைரகள்
ஹார்ேமான்களும்

மரபணுக்களும்

எவ்வாறு

ஈய ன் வளர்ச்ச ய ல் பங்காற்றுக ன்றன என்பது
குற த்தைவ.
அதன்ப ன்

அவர்

குடிேயற னார்.1950ஆம்

அெமரிக்காவ ல்
ஆண்டுகளில்

அெமரிக்காவ ல் இளம்ப ள்ைளவாதம் மிக பயங்கர
மான

ேநாயாக

15000ேபர்கள்

இருந்தது.ஒவ்ெவாரு

ெபரும்பாலும்

ஆண்டும்

ச றுவர்கள்

இந்த

ேநாயால் பாத க்கப்பட்டனர்.அந்த ேநாய் இருந்த
பகுத கள் இப்ேபாது ெகாேரானா ேநாய் இருக்கும்
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பகுத கைள

தனிைமப்படுத்தப்பட்ட

பகுத களாக

அற வ ப்பதுேபால ப ரிக்கப்பட்டிருந்தன.
உண்டாக்கும் க ருமிைய பற்ற
வ ஞ்ஞானிகள்

பரிதவ த்துக்

அைத

அற ந்துெகாள்ள
ெகாண்டிருந்தனர்.

ஆனால் ெதாற்ற க்ெகாள்ளும் அந்த க ருமியுடன்
பணிபுரிய எவரும் தயாராக இல்ைல.அப்ேபாது
தான் கலிேபார்னியா ெதாழில்நுட்பக் கழகத்த ல்
ெரனாட்ேடா
ஆய்வகத்த ல்

டல்ேபக்ேகா
புத தாக

(Renato
துைண

Dulbecco)வின்
ஆய்வாளராக

ேசர்ந்த ருந்த மார்கரி ேவாக் அந்தப்
ஏற்றுக்ெகாண்டார்.

பணிைய

இளம்ப ள்ைள

வாத

க ருமியுடன் தான் பணி புரிவைத ெசான்னால்
தந்ைத ேகாப த்துக் ெகாள்வார் என்பதால் தன்
ெபற்ேறார்களிடம்கூட

ெசால்லாமல்

ஒருவருடம்

கடுைமயாக உைழத்து அத ல் ெவற்ற யைடந்தார்.
1954இல் அவரும் ெரனாட்ேடா டல்ேபக்ேகாவும்
இைணந்து
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ப ரித்ெதடுப்பது,

கணக்க டுவது

குற த்த

முைறைய ெவளிய ட்டனர்.இதைன பயன்படுத்த
ஆற்றலிழந்த ேபாலிேயா க ருமிகைள அைடயாளம்
கண்டு

ப ரித்ெதடுத்து

ேபாலிேயா

ெசாட்டு

மருந்து தயாரிக்கும் முைறைய ஆல்பர்ட் சபீன்
என்பவர் கண்டற ந்தார்.இதனால் உலெகங்க லும்
ெபரும் த ரள் தடுப்பு மருந்து ெசலுத்தும் இயக்கம்
நைடெபற்றது. இைதவ ட முக்க யமாக, ெசல்களில்
நுண்க ருமிகள்

எவ்வாறு

ெசயல்படுக ன்றன

என்பைதக் கண்டற யும் மாலிக்குலார் ைவராலாஜி
(molecular virology) துைற வளர இவரது முைற
உதவ யது.
கடுைமயான

மற்றும்

புதுைமயான

ஆய்வு

பணிகளுக்கு ேவாக் மிகுந்த ெபயர் ெபற்றவர்.
ெசல்கள், நுண்க ருமிகள், த சுக்கள் ஆக யவற்ைற
வளர்ப்பத ல் அவர் ‘நளினமான வ ரல்கள்’ ெகாண்ட
ந புணர் எனவும் பாராட்டப்பட்டார். ஒரு நாைளக்கு
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10 மணி ேநரமும் ஒரு வாரத்த ற்கு 6நாளும் அவர்
பணிய ல் ஈடுபட்டார்.
ேபாலிேயா ெவற்ற க்குப் ப றகு ேவாேகாவும்
டல்ேபக்ெகாவும்

இைணந்து

பால்ேயாமா

ைவரஸ் எனப்படும் க ருமி எத்தைன ெசல்கைள
புற்று

ேநாய்

ெசல்களாக

என்பைதக் கண்டற ந்தனர்.
தன்னுைடய

இந்த நுண்க ருமி

மரபணுக்கைள

டிஎன்ஏக்களுடன்

மாற்றுக றது

இைணத்து

ஓம்ப ய ன்(host)
கட்டுப்படுத்த

முடியாத ெசல் ெபருக்கத்ைத உண்டாக்குக றது
என்பைதயும்

வ ளக்க னர்.அற வ யலாளர்களும்

மருத்துவர்களும்

புற்றுேநாய்

குற த்து

ெகாண்டிருந்த ச ந்தைனைய இது மாற யது.
1975இல்
மற்றும்

டல்ேபக்ெகாவ ற்கு

ேஹாவர்ட்

ேடமின்

பால்டிேமார்
ஆக ேயாருடன்

இைணந்து ேநாபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. ஆனால்
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ேவாக்

அங்கீகரிக்கப்படவ ல்ைல.டல்ேபக்ேகா

தனது

ஏற்புைரய ல்

ேவாக ன்

பங்களிப்ைப

குற ப்ப டேவய ல்ைல..ேவாக ன்
முழுவதும்

ஒரு

வாழ்நாள்

குற ப்ப டத்தக்க

அங்கீகாரேமா

பரிேசா

அளிக்கப்படவ ல்ைல.அவர்

பணிபுரிந்த

சால்க்

ந றுவனத்த ல்

ேபராச ரியராக்கப்படவுமில்ைல;தனியாக ஆய்வக
மும் தரப்படவ ல்ைல.

இது அவைர மிகவும்

புண்படுத்த யது என்க றார் அவருடன் பணிபுரிந்த
ஒருவர்.
தனது
ஒரு

85ஆவது

ஆய்வுக்

முதுைமய ல்
எவ்வாறு

வயத ல்

கட்டுைரைய
மனித

இறுத யாக
ெவளிய ட்டார்.

ெசல்களின்

குைறக றது

மற்றும்

இயக்கம்
புதுப்ப க்கும்

ஆற்றைல இழக்க றது என்பது குற த்தது.
த ருமணம்

ெசய்துெகாள்ளவ ல்ைல.ஆய்ேவ

தனது வாழ்வு எனக் குற ப்ப ட்டார்.
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பலருக்கும்

நண்பராகவும்

த கழ்ந்தார்.
இளம்

இவர்

கீழ்

வழிகாட்டியாகவும்
ஆய்வு

அற வ யலாளர்கள்

ெபற்றனர்.இைசய ல்

ெசய்த

ேநாபல்

ஆர்வம்

பல
பரிசு

மிக்கவர்.

நண்பர்களுடன் இைணந்து ஒரு இைசக்குழுைவ
உருவாக்க னார்.

2007ஆம் ஆண்டு தனது 97ஆம்

வயத ல் அவர் இறந்தேபாது அவரது அைறய ல்
நூற்றுக்கணக்கான ஆய்வுக் கட்டுைரகள் அடங்க ய
ெதாகுத கள் இருந்தன.
(ெசப்டம்பர் 21 சய ன்ஸ் ந யூஸ் Megan Scudellari
அவர்களின் கட்டுைரய லிருந்து)
2 ) ெடங்குைவ குைறக்கும் ெகாசுக்கள்
ேவால்ேபக யா எனும் மிகச் சாதாரணமான
ேபக்டீரியா

ெகாசுக்களின்

உடலில்

உள்ளன.

இந்ேதாேனச ய ஆய்வாளர்கள் ெடங்கு ேநாையக்
கட்டுப்படுத்த

இவற்ைற
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உலக ெகாசு த ட்டத்துடன் இைணந்து நடத்தப்பட்ட
ஆய்வ ல்

ேவால்ேபக யா

பயன்படுத்துவதன்

மூலம்

ெகாசுக்கைள

77%

ெடங்கு

ேநாய்

குைறவது ெதரியவந்துள்ளது.இந்த ஆய்வு ந யூ
இங்க லாந்து மருத்துவ இதழில் ெவளிவந்துள்ளது.
’

ேகாட்பாட்டளவ ல் நாங்கள் ‘நன்ைம’பயக்கும்

ெகாசுக்கைள வளர்க்க ேறாம்’ என்க றார் அந்த
த ட்டக் குழுவ ன் ஒரு உறுப்ப னர்.
3 ) வ ர்ஜின் பர்த்
‘கலிஃேபார்னியா
அருக வரும்
பாலினச்

காண்டூர்ஸ்’

கழுக னத்த ல்
ேசர்க்ைக

ஆம்

ஆண்டுகளில்

குஞ்சுகளின்

முதன்முதலாக

இல்லாமல்

ெபாரிக்கப்பட்டுள்ளன.

எனப்படும்

2001

ெபாரித்த

மரபணுக்கைள

குஞ்சுகள்

மற்றும்
இரண்டு

2009
ஆண்

ேசாத த்தத ல்

அைவ கருவுறாத முட்ைடகளிலிருந்து ப றந்தைவ
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என்று

ெதரிய

வந்துள்ளது.பறைவய னத்த ல்

இனப்ெபருக்கத்த ற்கு ஆண்பால் இருக்கும்ேபாேத
‘வ ர்ஜின் பர்த்’(virgin birth) ந கழ்வதும் இதுேவ முதல்
முைற எனத் ெதரிக றது.
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5. அறிவியல் கதிர் -- நவம்பர்
20, 2021
இரா.இரமணன்
https://theekkathir.in/News/tamilnadu/%E0%AE%A
E%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%88/
scientific--------------radiation
1 ) சமணத்த லிருந்து ைசவத்த ற்கு மாற ய
ராஜராஜன்
ராஜராஜ
கடந்த

ேசாழனின்

சனிக்க ழைம

ெகாண்டாடப்பட்டது.

சதய

தமிழக

வ ழா

கடந்த

அரசாங்கத்தால்

ஆய ரம் ஆண்டுகளுக்கு

முன்பு இந்த ய அளவ ல் மிகச்ச றந்த மன்னர்களில்
ஒருவர்

உண்ெடன்றால்
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ேசர்ந்த ராஜராஜன் என்பத ல் மாற்றுக் கருத்து
இல்ைல. அவர் கட்டிய ராஜராேஜச்சுவரம் இன்றும்
தமிழர்களின் கட்டடக்கைலக்கு எடுத்துக்காட்டாக
உள்ளது.

ேசாழர்கள் ெபருைம பற்ற

தஞ்ைச

ெபரிய ேகாவ ல் சுற்றுச்சுவர்களில் ெபாற க்கப்பட்ட
கல்ெவட்டுக்கள்

நமக்கு

எடுத்துைரக்க ன்றன.

ராஜராஜைன

அைனத்து

ெபருைமயாகப்

பார்க்க றார்கள்.

அருண்ெமாழி

வர்மன்

அைழக்க றார்கள்.

சமூக

மக்களும்
ெபாதுவாக

என்று

ராஜராஜைன

ஆனால்

அருண்ெமாழி

வர்மனில் உள்ள ‘ண்’ என்ற எழுத்ைத வ டுத்து
அருெமாழி என்ேற அைழக்கப்பட ேவண்டும் என்று
கூறப்படுக றது.
இது ெதாடர்பாக த ண்டுக்கல் மாவட்டத்ைதச்
ேசர்ந்த கல்ெவட்டு ஆய்வாளரும்,

ெதால்லியல்

ஆய்வாளருமான நாராயணமூர்த்த கூறும் ேபாது,
ராஜராஜன் குற த்து புகழ்ெபற்ற ஆய்வாளர்களும்
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அருண்ெமாழி என்று தவறாகேவ அவரது ெபயைர
உச்சரிக்க றார்கள்.
கல்ெவட்டில்

கூட

ெபருஉைடயார்
அருெமாழி

குற ப்ப ட்டுள்ளது.

ராஜராஜன்

ேகாவ ல்

என்று

தான்

இளவரசனாக

இருந்த ேபாது கடலூர் மாவட்டத்த ல் வடலூருக்கு
அருேக கன்னிேகாய ல் என்ற இடத்த ல் எழுப்ப ய
ஒரு ேகாவ லுக்கு அருெமாழி ஈச்சுரம் என்று தான்
குற ப்ப டப்பட்டுள்ளது.
ச ைதந்து

ேபான

இன்ைறக்கும் அழிந்து
ந ைலய ல்

ராஜராஜனின்

கல்ெவட்டு உதவ யால் அதைன கண்டுப டித்ேதன்.
ராஜராஜன்

எழுப்ப ய

முதல்

அதாவது

கன்னி

ேகாவ ல் இதுவாக இருக்கலாம்.

அருெமாழி

என்பது ஒரு சமணப் ெபயராகும்.

ராஜராஜனின்

தந்ைத

சுந்தரச்ேசாழன்

ைசவராக

இருந்த

ேபாதும் சமணத்த ன்பால் ெகாண்ட ஈடுபாட்டின்
காரணமாக ராஜராஜனுக்கு அருெமாழி என்றும்,
ராஜராஜனின்
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சமணப்ெபயர்கைள
ப றந்த

இடம்

சூட்டினார்.

தஞ்ைச

த ருக்ேகாவ லூர்

ராஜராஜன்

அல்லெவன்றும்,

என்றும்

அது

கருதுக ன்றனர்.

ராஜராஜன் குழந்ைதயாக இருந்த ேபாது அவரது
தந்ைத
இதனால்

சுந்தரச்

ேசாழன்

அவரது

தாய்

ெகாைலயுண்டார்.
சுந்தரச்ேசாழனின்

ச ைதய ல் உடன்கட்ைட ஏற யதாக த ருக்ேகாவ லூர்
கல்ெவட்டு குற ப்ப டுக றது. அதனால் ராஜராஜன்
த ருக்ேகாவ லூரில்

ப றந்த ருக்கலாம்

ெதால்லியலாளர்கள்

என்று

கருதுக றார்கள்

என

நாராயண மூர்த்த கூற னார்.
ெபாதுவாக
சம

ணத்ைத

மாற னார்கேளா,
சமணத்ைதப்

ேபாற்ற
அேத
ேபாற்ற

மாற னார்கள்.
குந்தைவ

பாண்டிய

மன்னர்கள்
ப ன்

ைசவர்களாக

ேபால

ேசாழர்களும்

ப ன்

ைசவர்களாக

ராஜராஜனின்
நாச்ச யார்
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மாவட்டம்
குன்ற ல்

ஆரணி

அருேகயுள்ள

த கம்பர

சமண

த ருமைல
வளாகத்ைத

கட்டிக்ெகாடுத்தார். இேத மாவட்டத்த ல் ெதள்ளார்
தாலுகாவ ல் த றக்ேகாவ ல் மைலய ல் த கம்பர
சமணக்ேகாவ ைலயும், ஆற்காடு அருேக உள்ள
பூண்டி

க ராமத்த ல்

எனும்

ெபான்

மன்னார்குடிய ல்

பூண்டி

எழில்

அருகர்

நாதர்

ேகாவ ைலயும்,

மல்லிநாதர்ேகாவ ல்

சமணக்ேகாவ ைலயும்

ேகாவ ல்
என்னும்

கட்டிக்ெகாடுத்துள்ளார்.

இந்த குடவைரக் ேகாவ ல்கள், வ காரங்கள் ேசாழர்
கட்டடக் கைலக்கு ச றந்த எடுத்துக்காட்டுகளாக
உள்ளன. அேத ேபால க .ப . 8ஆம் நூற்றாண்டில்
ஶ்ரீவ ஜயம் என்ற ெபயரால் அைழக்கப்பட்டு வந்த
சுமத்ரா தீைவ ஆண்ட மகரத்துவஜன் சூடாமணி
வர்மனின்
தன்
ஆட்ச

மகன்

தந்ைதய ன்

வ ஜேயாத்துங்கவர்மன்

ந ைனவாக

.

ராஜராஜன்

காலத்த ல் நாகப்பட்டினத்த ல் சூடாமணி
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வ காரம்

எனும்

புத்தவ காரத்ைத

கட்டியதாக

யுவான்சுவாங் பயணக்குற ப்ப ல் கூறப்பட்டுள்ளது.
சூடாமணி
என

வ காரம்

என்பது

அைழக்கப்படுக ற
நூற்றாண்டில்

புத்தர்

பத்மசாம்பவருக்காக

அைமக்கப்பட்ட ேகாவ லாகும்.
19ஆம்

2ஆவது

இந்த ேகாவ ல்

ஆங்க ேலய

அரசால்

இடிக்கப்பட்டது. – இலமு.
2 ) ஆழ்ந ைல தூக்கம், அல்ெசமியர்ஸ் மற்றும்
தலாமிக் ெரடிகுலார் ந யூக ளியஸ்
நமது மூைளய ல் தலாமஸ் எனும் பகுத ைய
சுற்ற தலாமிக் ெரடிகுலார் ந யூக ளியஸ் (thalamic
reticular nucleus - TRN) என்பது அைமந்துள்ளது.
இதற்கும்

தூக்கக்

குைறபாடு

மற்றும்

அல்ெசமியர்ஸ் ேநாய் ேபான்றவற்ற ற்கும் ெதாடர்பு
உள்ளதாக
எலிகைள

ஆய்வாளர்கள்
ைவத்துப்
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இது

ெதரிய

வந்துள்ளது.

நமது

உடல்

உறுப்புகள் புத்தாக்கம் ெபறுவதும் வளர்ச்ச க்குத்
ேதைவயான ஹார்ேமான்கள் சுரப்பதும் சுேலா
ேவவ்

ச லீப்

ந ைலய ல்

(slow

wave

sleep)

எனும்

நைடெபறுக ன்றன.

ஆழ்ந ைல தூக்கமாகும்.

தூக்க

இது

மிக

தலாமிக் ெரடிகுலார்

ந யூக ளியஸ்ஸின் இயக்கம் குைறயும்ேபாது இந்த
தூக்க ந ைல குைறவதும் அது தூண்டப்படும்ேபாது
அத கமாவதும்
ெசல்களில்
loid

நைடெபறுக ன்றன.
அைமலாய ட்

plaque)

குைறக றது.

எனும்

ப ேளக்

புேராட்டின்

அைமலாய ட்

ப ேளக்

நரம்பு
(amyபடிவதும்
படிவது

முதுைமய ன் காரணமாக ஏற்படுக றது என்றாலும்
அல்ெசமியர்ஸ் ேநாய் உள்ளவர்களுக்கு இது அத க
அளவ ல் ஏற்படுக றது.
3

)

கார்பன்

மாசு

ஆய்வ ல்

இந்த ய

ஆய்வாளர்கள்
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கார்பன்

மாைச

ச றந்த

முைறய ல்

நீக்கும்

ெதாழில்நுட்பத்த ற்கு எலன் மஸ்க் அறக்கட்டைள
�100

மில்லியன்

டாலர்கள்

பரிசளிக்க றதாம்.

(இவரது ந றுவனம் வ ண்ெவளிப் பயணத்த ற்கு
சாதாரண
டாலர்

ஆட்கைள

கட்டணத்த ல்

அறக்கட்டைளயும்

இலட்சக்கணக்கான

அனுப்புக றது.)

இந்த

எக்ஸ்ப ைரஸ்

எனும்

ந றுவனமும் இைணந்து வழங்க ய 250000 டாலர்
ந த உதவ ைய ஐஐடி மும்ைபைய ேசர்ந்த நான்கு
மாணவர்கள் இரண்டு ேபராச ரியர்கள் அடங்க ய
குழு ெபற்றுள்ளது.

இந்தக் குழு கார்பன் ைட

ஆக்ைசைட த றனுடன் ப ரித்து அைத ேவத ய யல்
முைறய ல்

மாற்றும்

புத ய

ெதாழில்நுட்பத்ைத

கண்டுப டித்துள்ளதாம்.
4 ) ெகாேரானா ேசதத்ைதக் கண்டற ய புத ய
எக்ஸ்ேர
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ெகாேரானா

நுண்க ருமியால்

நுைரயீரலிலுள்ள

மிகச்ச ற ய

குழாய்களுக்கு

ஏற்படும்

எக்ஸ்ேர

மூலம்

யுச எல்

முைற

�ஐேராப்ப ய

ரத்தக்

ேசதத்ைத

புத ய

கண்டற யப்பட்டுள்ளது.
ச ன்க்ேராட்டான்

ஆய்வு

ைமய வ ஞ்ஞானிகள் இந்த புத ய முைறையப்
பயன்படுத்த யுள்ளார்கள்.
துகள்

வீச்சுக்

கருவ

தனித்துவமான

மூலம்

மிகுந்த

ஆற்றல்

ெகாண்ட எக்ஸ்ேர கத ர்கைள ெசலுத்த
ப ரகாசமான

படங்கள்

மருத்துவமைனகளில்

எடுக்கப்பட்டன.
எடுக்கப்படும்

அத க
இது

எக்ஸ்ேர

படங்கைளவ ட 100ப ல்லியன் மடங்கு ப ரகாசமாக
இருக்குமாம்.
5

)

புற்றுேநாய்

ஆய்வ ன்

முன்ேனாடிக்கு

ேநாய்

ஆராய்ச்ச க்

கவுரவம்
இந்த ய
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கழகத்த ன்

இயக்குனராக

இருந்தவர்

உய ரியலாளர் கமல் ரணத ேவ.

ெசல்

மார்பு புற்று

ேநாய்க்கும் பரம்பைரக்கும் உள்ள ெதாடர்புகைள
முன்ெமாழிந்த இந்த ய ஆய்வாளர்களுள் ஒருவர்.
நுண் க ருமிகளுக்கும் புற்று ேநாய்க்கும் உள்ள
இைணப்ைபயும் அைடயாளம் கண்டவர்.
104ஆவது

ப றந்த

ந றுவனம்

நாைள

ேகாட்டுப்

அவரது

முன்னிட்டு

படத்ைத

கூகுள்

ெவளிய ட்டுக்

கவுரவ த்தது.
6 ) வ லங்குகளுக்கு ஆளுைமகள் உண்டா?
மனிதர்களுக்கு ஒரு குற ப்ப ட்ட காலத்த ற்கு
மாறாத ருக்கும்

இயல்ைபேய

ஆளுைம

என்க ேறாம். இது வ லங்க னங்களுக்கு உள்ளதா
என்று

ஆய்வு

அெமரிக்கா
வத

மற்றும்

அணில்களிடம்
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உள்ளதாக

ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ைதரியம்,

தாக்குதல்,சுறுசுறுப்பு,சகஜத்தன்ைம

ஆக ய

நான்கு

குணங்கைள

ெவளிப்படுத்துக ன்றன.
குழிகளும்

அைவ

குறுக்குக் கம்ப களும்

உள்ள

கூண்டில்

அைடத்து

ைவப்பது;கண்ணாடிய ல் அவற்ற ன் ப ம்பங்கைள
காட்டுதல்; ெமதுவாக ெநருங்கும்ேபாது எதுவைர
அைவ ஓடாமல் இருக்க ன்றன; காயப்படுத்தாமல்
அவற்ைற
ஆக ய

ெபாற க்குள்

நான்குவ தமான

பரிேசாத க்கப்பட்டன.
அத கப்

பகுத களில்

கவனம்

ைவத்தல்

சூழல்களில்

அைவ

ைதரியமான அணில்கள்
தங்கள்

ெசயல்பாடுகைள

ெசலுத்துக ன்றன.ைதரியமாகவும்

சுறுசுறுப்பாகவும்
இயங்க ன.
அணில்

ச க்க

உள்ள

அணில்கள்

ேவகமாக

இேதாடு எத ர்க்கும் குணம் ெகாண்ட

கள்

அமருவதற்கு

வசத யான

இடங்

களுக்கு எளிதாக ெசல்க ன்றன.
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6.

வரலாற்றில் மிக நீண்ட சந்திர
கிரகணம் - நவம்பர் 18, 2021
https://theekkathir.in/News/science/%E0%AE%B5%

E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%B8%
E0%AF%8D%20%E0%AE%85%E0%AE%AA%E0%AF%
8D/wander-in-the-night-sky,-the**eauty-of-the-comingmoon
இரவு

வானில்

உலா,

வரும்

அழகு

ந லா

என்றும் மனிதைரக் கவர்ந்த ழுக்கும் இயற்ைகய ன்
அற்புதம்.

பூமிய ன் ந ழல் ந லைவ மைறப்பதால்

ந கழும்

முழு

மற்றும்

பகுத யளவு

க ரகணங்களும் நம்ைமக் கவர்பைவ.

சந்த ர

க ரகணம்

ெதாடர்பாக மூட நம்ப க் ைககள் நம் சமூகத்த ல்
இன்றும் ந ைல ந ற் க ன்றன.
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வ ஞ்ஞானரீத யான ேசத கைள பரப்புவதன் மூலம்
இைவ

வானில்

இயற்ைகயாக

ந கழ்பைவேய

என்ற வ ழிப்பு ணர்ைவ மக்களிைடய ல் நம்மால்
ஏற்படுத்த முடியும்.
அரித னும் அரிதான அத சய ந கழ்வு
வரலாற்ற ல் இதுவைர இல்லாத அளவு மிக
நீண்ட பகுத யளவு சந்த ர க ரகணம் நவம்பர் 19
அன்று ந கழவுள்ளது. 580 ஆண்டுக ளுக்குப் ப ன்
இந்த ந கழ்வு ஏற்படுக றது. அருணாசலப்ப ரேதசம்,
அஸ்ஸாம்

ஆக ய

மாந லங்களில்

இந்த யாவ ன்

இதைனக்

வட

காணமுடியும்

க ழக்கு
என்று

ெகால்கத்தா எம்.ப .ப ர்லா ேகாளரங்க ஆராய்ச்ச
மற்றும் அகாடமிய ன் இயக்குனர் ேதப

ப ரசாத்

துைர கூற யுள்ளார்.
க ரகண ேநரம்
நவம்பர்

19
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ெதாடங்க

மாைல

4.17

மணிக்கு

ந ைறவுறும்.

இதன் ெமாத்த கால அளவு 3 மணிேநரம் 28
ந மிடங்கள் 24 வ நாடிகள். இந்த அபூர்வ வானியல்
ந கழ்வு

கடந்த

580

ஆண்டுகளில்

இப்ேபாது

முதல்முைறயாக ந கழ்க றது. க ர கண சமயத்த ல்
ந லவு

இரத்தச்

ச வப்பாகக்

காட்ச யளிக்கும்.

க ரகணத்த ன் முழு வீச்சு நண்பகல் 2.34 மணிக்கு
ந கழும்.

இதைன அப்ேபாது பூமிய ல் இருந்து

ெதளிவாகக்
பூமிய ன்

காணமுடியும்.

ந ழல்

ந லைவ

அப்ேபாது
மைறக்கும்.

97%
இந்த

அளவு நீண்ட சந்த ர க ரக ணம் இதற்கு முன்
1440 ப ப்ரவரி 8 அன்று ந கழ்ந்தது.

நவம்பர்

19 அன்று ந கழ்வதற்குப் ப றகு இந்த அபூர்வ
வானியல் காட்ச

2669 ப ப்ரவரி 8இல் ஏற்படும்.

இதைன இந்த யாவ ன் வடக ழக்கு பகுத களில்
சல

இடங்கள்

தவ ர

வட

மற்றும்

ெதன்ன

ெமரிக்கா, க ழக்கு ஆச யா, ஆஸ்த ேரலியா, பசுப க்
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7. அறிவியல் கதிர் -- ஜனவரி 8,
2022
இரா.இரமணன்
https://theekkathir.in/News/tamilnadu/%E0%AE%A
E%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%88/
science-ray---ira.ramanan
1 புற்று ேநாய்க்கு நார்ச்சத்து உணவு
‘சய ன்ஸ்’
புத ய

இதழில்

ஆய்வ ன்படி,அத க

ெவளிவந்துள்ள
நார்

சத்து

ஒரு

ெகாண்ட

உணைவ எடுத்துக் ெகாள்ளும் புற்று ேநாயாளிகள்
குைறவாக

எடுத்துக்ெகாள்பவர்கைள

வட

ச க ச்ைசய ல் நல்ல முன்ேனற்றம் அைடக றார்கள்.
இன்ெனாரு
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நுண்ணுய ரிகள் நமது ேநாய் எத ர்ப்பு அைமப்ைப
தூண்டி புற்று ேநாய் ச க ச்ைசய ல் ேநாயாளிகளின்
முன்ேனற்றத்த ற்கு உதவுக ன்றன.இது எவ்வாறு
நைடெபறுக றது என்பது ெதளிவாகவ ல்ைல.
2 கருப்பு மரபணுக்கள்
நமது

ஜீன்களுக்கு

ெவளிேய

காணப்படும்

டிஎன்ஏ கருப்பு மரபணு எனப்படுக றது.
குற த்து

ஆய்வு

அண்ைமய ல்

ெசய்யும்

இது

வ ஞ்ஞானிகள்

ச ேசாெபர்னியா

மற்றும்

ைபேபாலார் ேபான்ற மனச்ச ைதவு ேநாய்களுக்கு
காரணமான
ெகாண்ட

புரதங்களுக்கான
வளர்ச்ச யைடந்த

கண்டற ந்துள்ளார்கள்.

இந்தப்

பத வுகள்
பகுத கைளக்
புரதங்கைள

உய ரியல் குற யீடுகளாக பயன்படுத்த

இரண்டு

ேநாய்கைளயும் ேவறுபடுத்தவும் ேநாயாளிகளில்
எவர்

அத க
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என்பைதயும்

காணலாம்

என்க றார்கள்

ஆய்வாளர்கள்.
3 ெகாசு அழிப்ப ல் மரபணு ெதாழில் நுணுக்கம்
ெடங்கு,

ஜிக்கா

பரப்பும்

ேநாய்கைளப்

ெகாசுக்கைள

அெமரிக்க
முைற

ேபான்ற

ந றுவனம்

ஒன்ைறக்

முைறய ல்

அழிப்பதற்கு
ஆக்ச ெடக்

கண்டற ந்துள்ளது.

ஆண்ெகாசுக்கள்

மரபணு

ெசய்யப்படுக ன்றன.

ப ன்

ெபண்ெகாசுக்களுடன்

இனப்

புத ய
இந்த
மாற்றம்

அைவகள்
ெபருக்கம்

ெசய்யும்ேபாது முட்ைடக்குள் புகும் ஒரு மரபணு
ெபண்ெகாசுக்கள்
கடிக்கு

முன்

வளர்ந்து

அவற்ைற

இனப்ெபருக்கத்த ல்
ெகாசுக்கள்
பல

ெபண்

அழித்துவ டுக ன்றன.
ப றக்கும்

அழியாமல்

வளர்ந்து

ெகாசுக்களுடன்
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ெசய்க ன்றன.இவ்வாறு

இந்தக்

ெகாசு

இனம்

ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக சுருங்க வ டுக றது.
4 மீன் மைழ
அெமரிக்க
மாதம்

ெடக்சாஸ்

29ஆம்

ேதத

மாந லத்த ல்

டிசம்பர்

புதன்க ழைம

அன்று

ெபய்த மைழய ன்ேபாது வானிலிருந்து மீன்கள்
வ ழுந்தன.’வ லங்குகள்
எனப்படும்

அரிய

ந கழ்க றது

மைழ’(animal

ந கழ்வு

எனபைத

இது.இது

ேநாக்க

எவ்வாறு

அற வ யலாளர்கள்

வ ளக்க யுள்ளார்கள்.தைரய லிருந்து
வாைன

rain)

ெசன்று

மீண்டும்

க ளம்ப
மைழயாக

ெபாழியும் நீர் சூறாவளி (waterspout) தைரய லிருந்து
மீன்கைள

இழுத்து

ெபாழியும்ேபாது

ெசன்று

மைழயாகப்

வானிலிருந்து

மீன்கள்

வ ழுவதுேபால் ேதான்றும்.
அழிந்த
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வ ஞ்ஞானிகள்
ெடக்ய லா எனும் மீன் வைக 2003 ஆண்டு
இயற்ைகயான

வச ப்ப டங்களிலிருந்து

மைறந்துவ ட்டது.ஆனால்
மிச்சேகானா
உய ரியல்
வளர்ப்ப ன்
ஆற்ற ல்

ெமக்ச ேகா

பல்கைலக்கழகமும்
பூங்காவும்
காரணமாக

அைவ

ெசஸ்டர்

இைணந்து
தற்ேபாது

மீண்டும்

நாட்டின்
ெசய்த

ெமக்ச ேகா

வ டப்பட்டுள்ளது.

1998ஆம் ஆண்டு உய ரியல் பூங்கா ஐந்து ேஜாடி
மீன்கைள

ெமக்ச ேகா

பல்கைலக்கழகத்த ற்கு

அனுப்ப யது.பல்கைலக்கழக

ஆய்வுச்சாைலய ல்

அைவ புத ய காலனியாக வளர்ந்தது.அங்குள்ள
வ ஞ்ஞானிகள்

அவற்ைற

பராமரித்து

வ ரிவாக்க யுள்ளனர்.
5 ெசல் இயக்கத்த ன் ஒருங்க ைணந்த மாத ரி
இன்று

ெசல்
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முைறய ல் ஒரு குற ப்ப ட்ட உய ரியல் இயக்கம்
மட்டுேம

கவனப்படுத்தப்படுக றது.

எனேவ

ஒவ்ெவாரு முன்மாத ரியும் ெசல் உள்ேள நடக்கும்
பல்ேவறு ச க்கலான இயக்கங்களில் ஒரு பகுத ைய
மட்டுேம படம் ப டிக்க இயலும். பல்ேவறுவைகப்பட்ட
உய ரியல்

முன்மாத ரிகைள

இைணத்து

ஒற்ைற கணிதச் சட்டகமாக மாற்ற னால் ெசல்
கட்டைமப்ைபயும்

இயக்கத்ைதயும்

ேமலும்

துல்லியமாகவும் முழுைமயாகவும் புரிந்துெகாள்ள
முடியும்.

இப்ேபாது ஷாங்காய் ெதாழில்நுட்ப

பல்கைலக்கழக
ேவறு

ஆய்வாளர்களும்

சல

ஆய்வாளர்களும்

மற்றும்
இைணந்து

ெவவ்ேவறு முன்மாத ரிகைள ஒருங்க ைணக்கும்
வழிமுைறையக்

கண்டுப டித்துள்ளார்கள்.

ஒன்றுக்ெகான்று
முன்மாத ரிகைள
முைறய ல்

ெதாடர்ப ல்லாத
ஒன்றுகூட்டி

இைணத்து

www.Kaniyam.com

72

சுமுகமான

துல்லியமானதும்
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வ ரிவானதுமான ‘ெமட்டா மாடல்’ எனும் ெசல்
வைரபடத்ைத உருவக்க யுள்ளார்கள்.
6 மருத்துவர்களுக்கு மரியாைத
இங்க லாந்த ல் புத்தாண்டு கவுரவப் பட்டியலில்
முன்னணி

அற வ யலாளர்கள்

பலர்

ெபற்றுள்ளனர்.இங்க லாந்த ன்

இடம்

முதன்ைம

மருத்துவ அத காரி க ரிஸ் வ ட்டிக்கு இரண்டாண்டு
ேகாவ ட்

ெபரும்ெதாற்றுப்

ைநட்ஹூட்
அேத

என்க ற

ேபால்

பணி

பட்டம்

சுகாதாரப்

களுக்காக

ெகாடுக்கப்பட்டது.

பாதுகாப்பு

முகைம

அத காரி ெஜன்னி ஹாரிசுக்கு ேடம்ஹூட் பட்ட
மும் வழங்கப்பட்டது.ெவல்ஷ் மற்றும் ஸ்காட்லாந்து
மருத்துவ அத காரிகளும் கவுரவ க்கப் பட்டனர்.
7 வழக்காட ெசயற்ைக நுண்ணற வு
வழக்காட
ெசயற்ைக

ெசயற்ைக

நுண்ணற வு

நுண்ணற ைவப்
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97சதவ க தம்

துல்லியமாக

தயாரிக்கும்

இயந்த ரத்ைத

மாந ல

புேடாங்

ேசாதைனகளும்

மக்கள்

குற்றப்
சீன

ைமயம்

ெசய்துள்ளது.

பத்த ரிைக
ஷாங்காய்

வடிவைமத்து
முடிவுகள்

எடுப்பத ல் வழக்குைரஞர்களுக்கு பத லாக இந்த
இயந்த ரங்கள் ஓரளவுக்கு பயன்படும் என்க றார்
இந்த
யாங்.

ஆய்வ ன்

முன்னணி

அற வ யலாளர்

ச

2015-2020ஆம் ஆண்டுகளில் நைடெபற்ற

17000 ெபாதுவான குற்றங்கள் இத ல் பத ேவற்றம்
ெசய்யப்பட்டுள்ளதாம்.
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8.

இந்தியாவில் கங்கண சூரிய
கிரகணம்- ஜூன் 22, 2020

https://theekkathir.in/News/%E0%AE%85%E0%A
E%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%A
E%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D/%E0%AE%87%E0%
AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AF%8B/gangasolar-eclipse-in-india
ெசன்ைன, ஜூன் 21- வானில் அரிய ந கழ்வான
கங்கண சூரிய க ரகணம் ஞாய றன்று காைல
10:22 மணியளவ ல் ெதரியத் துவங்க யது. கங்கண
சூரிய க ரகணம் மும்ைபய ல் ெதளிவாகெதரிந்தது.
சந்த ரன்,
எனினும்

சூரியைனவ ட
அது

ெபரியதாகத்

பூமிக்கு

மிகவும்
அருேக

ேதான்றுக றது.
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முழு

சூரிய

ந லவு

க ரகணத்த ன்

முழுைமயாக

ெதாைலவ ல்

ந லவு

ேபாது

சூரியைன

மைறக்க றது.

ெவகு

இருக்கும்

அதன்

ேபாது

ேதாற்ற அளவு சூரியனின் ேதாற்ற அளைவவ டச்
சற்று ச ற யதாக இருக்கும்.

அப்ேபாது க ரகணம்

ேநர்ந்தால் சூரியைனச் சந்த ரனால் முழுைமயாக
மைறக்க இயலாது.
ேபால

சூரியனின்

ஒரு கங்கணம்(வைளயம்)
ெவளிவ ளிம்பு

அத கபட்ச

க ரகணத்த ன் ேபாது ெவளித்ெதரியும்.
இதைன

கங்கண

அைழக்கப்படுக றது.

சூரியக ரகணம்

க ரகணத்த ன் பாைத

ஆப்ப ரிக்காவ ல்

ெபருங்கடலில்

என்று

ெசன்ைனய ல் 34 சதவீத

க ரகணேம ெதரிந்தது.
மத்த ய

எனேவ

ெதாடங்க ,

முடிவைடவதற்கு

முன்பு

பச ப க்
சவுத

அேரப யா, வட இந்த யா மற்றும் ெதற்கு சீனா
வழியாக
மத்த ய

பயணித்தது.
க ழக்கு

மற்றும்
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ெதற்கு

ஆச யாவ ன்
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ெபரும்பகுத

முழுவதும்

ெதரிந்தது.

வட இந்த ய நகரங்களான த ல்லி,

சாேமாலி,
ச ர்சா,

ேடராடூன்,
சூரத்கல்

ஒரு

பகுத

ேஜாஷ மத்,
ேபான்ற

க ரகணம்

குருேசத்த ரா,

இடங்களி

லும்

தமிழகத்த ல் ெசன்ைன, ேவலூர், ேகாைவ, த ருச்ச ,
மதுைர,

கன்னியாகுமரி மற்றும் புதுச்ேசரிய ல்

ெதரிந்தது.
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9. சூரியைன விட 70 மடங்கு
ெபரிய கருந்துைள
கண்டுபிடிப்பு - நவம்பர் 29,
2019
https://theekkathir.in/News/science/%E0%AE%87%
E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AF%8B/ch
ina-discovered-extraordinary**lack-hole-weighs-in-at-70solar-masses
சூரியைன வ ட 70 மடங்கு ெபரிய கருந்துைள
ஒன்ைற சீனாவ ன் ேதச ய வானியல் ஆராய்ச்ச
ைமய வ ஞ்ஞானிகள் கண்டுப டித்துள்ளனர்.
சீனாவ ன்
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ைமய

வ ஞ்ஞானிகள்,

ெதாைலேநாக்க
ஈர்ப்பு

வ ைச

ஒரு

அவர்கள்

மூலம்

கண்டுப டித்த
20

ஆய்வு

ைமயமாக
சுற்ற க்

பால்ெவளி
வ ஞ்ஞானிகள்
சூரியைன

ெபரிதானைவ

மத ப்ப டப்பட்டிருந்தது.

பல

ெகாண்டிருந்தைத

கருத்துைளகள்

என்று

ஆனால், தற்ேபாது, 70

மடங்கு ெபரிய கருந்துைள
கண்டற ந்துள்ளனர்.

ெதரியாத

ைவத்து

இதுவைர

மடங்குதான்

என்ற

ெசய்தத ல்,

கண்ணுக்கு

கண்டற ந்துள்ளனர்.

மண்டலத்த ல்
வட

மூலம்

ெபாருைள

நட்சத்த ரங்கள்

லேமாஸ்ட்

சீன வ ஞ்ஞானிகள்

இந்த கருந்துைள பூமிய ல்

இருந்து 15 ஆய ரம் ஒளி ஆண்டுகள் ெதாைலவ ல்
உள்ளதாக
ெபரிய

கணிக்கப்பட்டுள்ளாது.

கருந்துைளக்கு,

ெபயரிடப்பட்டுள்ளது.

எல்ப -1

இந்த
(LB-1)

என்று

இது குற த்த தகவல்கைள

சீன அற வ யல் அகாடமி, ெஜர்னல் ேநச்சர் என்ற
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ஆய்வு இதழில் ெவளிய ட்டுள்ளது.
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10.

விக்ரம் சாராபாய் -- 100 ஆகஸ்ட் 13, 2019

https://theekkathir.in/News/science/%E0%AE%B5%
E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%B8%
E0%AF%8D%20%E0%AE%85%E0%AE%AA%E0%AF%
8D/vikram-sarabhai--100
ெபங்களூரு,
த ட்டத்த ன்
வ க்ரம்
ப றந்த

ஆக.12- இந்த ய வ ண்ெவளித்
தந்ைத

அம்பாலால்
நாளான

என்று

ேபாற்றப்படும்

சாராபாய ன்

ஆகஸ்ட்

12

100ஆவது

த ங்க

ளன்று

அவைரக் ெகௗரவ க்கும் வ த மாக வ ஞ்ஞானிகள்
ெகாண்டாடினர்.
ேபான்ற
ெசலுத்த

சந்த ரயான்,

வ ண்கலன்கைள

மங்கள்யான்

ெவற்ற கரமாகச்

வ ண்ெவளித் துைறய ல் உலகளவ ல்
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ெபரும்

சாதைனகைளப்

வ ண்ெவளி

ஆராய்ச்ச

மிகப்ெபரிய

புரிந்துவரும்
ைமயத்த ன்

முன்ேனாடியாகத்

இந்த ய
(இஸ்ேரா)

த கழ்ந்தவர்

இஸ்ேராவ ன் தந்ைத என்று ேபாற்றப்படும் டாக்டர்
வ க்ரம் சாராபாய். ஆகஸ்ட் 12 அவருக்கு 100 ஆவது
ப றந்தநாள்.
வ க்ரம் சாராபாய் கடந்த 1919ஆம் ஆண்டு
ஆகஸ்ட் 12ம் ேதத
வசத யான

குடும்

அகமதா பாத்த ல் ப றந்தார்.
பத்த ல்

ப றந்த ருந்தாலும்,

ெதாழில் துைறய ல் ஈடுபடாமல் அவரது ஆர்வம்
முழுவதும்

இயற்ப யலின்

இங்க லாந்த ல்

மீேத

இயற்ப யல்

முடித்து டாக்டர் பட்டம் ெபற்றார்.

இருந்தது.

ஆராய்ச்ச ைய
அதன் ப ன்னர்

அகமதாபாத் த ல் இயற்ப யல் ஆராய்ச்ச ஆய்வ
கத்ைத 1947ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 11ஆம்
ேதத ந றுவ னார்.

ப ன்னர், குடும்பத்த னருடன்

ேசர்ந்து தனது 28ஆவது வயத ேலேய ஆராய்ச்ச
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அறக்

கட்டைள

இந்த யாவ ன்

ஒன்ைறயும்

முதல்

ெசயற்ைகக்

ந றுவ னார்.
ேகாளான

ஆரியபட்டா வ ண்ணில் ஏவப் பட்டதற்கு முழுக்
காரணேம இவர் தான். எஸ்ஐடிஇ(SITE) எனப்படும்
‘ெசயற்

ைகக்ேகாள்

உதவ யுடன்

ெதாைலக்

காட்ச ய ல் பய ற்றுவ க்கும் முயற்ச ’ மூலம் 24,000
இந்த ய க ராமங்களி லுள்ள 50 லட்சம் மக்களுக்கு
கல்வ ைய எடுத்துச் ெசல்ல உதவ னார்.
வ ண்ெவளி ஆராய்ச்ச
ெசய்தார்.

இந்த ய

ைமயத்ைத வ ரிவாக்கம்

பத்ம பூஷண், பத்ம வ பூஷண் ஆக ய

வ ருதுகைளப் ெபற்றுள்ள இவர், 1971ஆம் ஆண்டு
டிசம்பர் மாதம் 30ஆம் ேதத உய ரி ழந்தார்.
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11. அறிவியல் கதிர் -- பிப்ரவரி
19, 2022
இரா.இரமணன்
https://theekkathir.in/News/tamilnadu/%E0%AE%A
E%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%88/
science-ray----ira.ramanan
1

ெசயற்ைக இதயம் தயாராக றது

மனித
ெபறப்பட்ட
இயங்கும்
எேமாரி

இதயத்தைச
ஸ்ெடம்
மீன்

ெசல்களிலிருந்து

ெசல்கைளக்

ெபாற ைய

ஹார்வர்ட்

பல்கைலக்கழக

இதயம்

வ ரியும்ேபாது ஏற்படும் தைச

87

மற்றும்

ஆய்வாளர்கள்

உருவாக்க யுள்ளார்கள்.
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சுருங்க

இயக்கங்கைள
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இந்தப் ெபாற மீட்டுருவாக்குக றது.

ஸீப்ரா ப ஷ்

எனும் மீனின் வடிவம் மற்றும் நீந்தும் முைறகைள
ப ன்பற்ற இந்தப் ெபாற உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் கண்டுப டிப்ப ன் மூலம் ெசயற்ைக தைச
பம்புகைள

உருவாக்குவதுவும்

ெசயற்ைக

இதயம்

முயற்ச களில்

முன்ேனற்றம்

இறுத யாக

வடிவைமப்பதுவுமான
அைடந்துள்ளதாக

ஆய்வாளர்கள் கூறுக ன்றனர்.
2

அப்பவும் இருந்தது இம்ேபாச ஷன்

2000

ஆண்டுகளுக்கு

முந்தய

எக ப்த ய

வாழ்ைவ ச த்தரிக்கும் ைகேயடுகைள ெஜர்மன்
ஆய்வாளர்கள்
‘ஆஸ்டிரகா’

கண்டுள்ளார்கள்.இைவ
எனப்படும்

மண்பாண்டத்

துண்டுகளில் எழுதப்பட்டுள்ளன.வாங்க ேவண்டிய
ெபாருட்களின்

பட்டியல்,

ரசீது

ஆக யைவ

எழுத இைவ பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
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வாக்க யங்கள்

த ரும்ப

த ரும்ப

எழுதப்பட்ட

பள்ளி ைகேயடுகளும் இத ல் அடங்கும்.

இது

ேசட்ைடக்கார மாணவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட
தண்டைனகளாக
இத்தைகய

இருக்கலாம்

ஏறத்தாழ

எக ப்த லுள்ள

என்க றார்கள்.

18000

அத்ரிப ஸ்

எனும்

துண்டுகள்
இடத்த ல்

கண்டுப டிக்கப்பட்டுள்ளன.
3

த ைரய ல் ெதரியும் காட்ச

முற்ற லும்

ெநய்யப்பட்ட

45அங்குல

துணி

காட்ச த்த ைர ஒன்ைற ேகம்ப ரிட்ஜ் பல்கைலக்கழக
ஆய்வாளர்கள்
இதனுள்ேள

உண்டாக்க யுள்ளார்கள்.
த றன்

உள்வாங்க

உணர்வ கள்,

ேசமிக்கும்

ெசயல்

ஒருங்க ைணக்கப்பட்டுள்ளன.
காட்ச த்த ைரயாக,

ஆக யைவ
இது

உட்ெசலுத்தப்படுபவற்ைற

கண்காணித்தல்அல்லது
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ேசமித்து

ைவத்து

ஆக ய

பல

இத லிருந்து

ப ன்னர்

பயன்படுத்துவது

பயன்பாடுகள்

ெகாண்டது.

ெதாைலக்காட்ச யாக

பயன்படும்

த ைரச்சீைலகள்,ஆற்றைல
தைர

வ ரிப்புகள்,

இைடயீடு

சுய

ெசய்யும்

உண்டாக்கப்படலாம்

ேசமிக்கும்
ஆற்றல்

அங்க கள்
என்க றார்கள்

ெகாண்ட
ஆக யைவ
இந்த

ஆய்வாளர்கள்.
4

ேசதத்ைத தடுக்கும் ஒரிகாமி

ஒரு

கார்

எதன்மீதாவது

அதன்

தாக்கம்

எனும்

பாகத்ைத

காரிலுள்ள

ேமாதும்ேபாது
ஃெபண்டர்

ேசதப்படுத்துக றது.இந்தப்

பகுத ய ல் ஏதாவது ஒரு ெபாருைள ெபாருத்த
ேமாதலின் தாக்கத்ைதக் குைறத்து உட்பகுத கள்
ேசதமைடயாமல்
எனும்

ஆராய்ச்ச
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நைடெபற்றுள்ளது.
ஒரு

சக்த

த ல்ைல.
அைவ

இந்தப் ெபாருட்களின்மீது

அழுத்தும்ேபாது

அைவ

மாறாக கசங்குக ன்றன.
ெசங்குத்தாகேவா

உருக்குைலக ன்றன.

க ழிபடுவ
அதாவது

க ைடமட்டமாகேவா

ெசலுத்தப்படும் சக்த ய ன்

த ைசவழிய ல்

ந கழும்

உருக்குைலவுக்கும்

க ைடமட்டமாக

ந கழும்

உருக்குைலவுக்கும்

இைடேய உள்ள வ க தம் பாய்ஸன்(poisson) வ க தம்
எனப்படுக றது.

இந்த வ க தம் எத ர்மைறயாக

இருந்தால் அழுத்தும் சக்த ய ன் தாக்கத்ைத அது
தாங்க க்ெகாள்க றது.

இத்தைகய ெபாருட்கள்

ஆக்ெசடிக்ஸ்(auxetics) என அைழக்கப்படுக ன்றன.
ஏற்கனேவ கண்டுப டிக்கப்பட்ட இந்தப் ெபாருட்கள்
ெமன்ைமயானைவயாக உள்ளன.
வீரர்கள்

பயன்படுத்தும்

வ ைளயாட்டு

காலணிய ன்

உட்புறம்

இைவ ேசர்க்கப்படுக ன்றன. ஆனால் இைவ கார்
வ பத்து ேபான்ற ந கழ்வுகைள தாங்கக் கூடியதாக
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இல்ைல.

இப்ேபாது

இரண்டு

ெபாருட்கைள

இைணத்து
எனும்

ஆய்வாளர்கள்

அதன்

ஒரிகாமி

ெபாருைளக்

ஜப்பான்

ஐஐடி

ஓரங்களில்

ெமட்டாெமடீரியல்ஸ்

கண்டுப டித்துள்ளார்கள்.

கைலயான

ஒரிகாமிையப்

ேபான்ற

மடிப்பு முைறைய தகுந்த ெபாருளில் பயன்படுத்த
இைவ உண்டாக்கப்படுக ன்றன.
என்னெவன்றால்

இைவ

உண்டாக்கப்படுக ன்றன

இதன் ச றப்பு

எந்தப்
என்பது

ெபாருளால்
முக்க யமல்ல.

அது ேபப்பர்,பாலிமர் அல்லது உேலாகம் ேபான்ற
எதுவாகவும் இருக்கலாம்.
அைவ

ஒட்டப்பட்ட

மடிக ன்றன.

அழுத்தப்படும்ேபாது

வ ளிம்புகளின்

இந்த

ஆய்வு

வழிேய

‘ெபாற ய யல்

இயந்த ர இதழில்’(Journal of Engineering Mechanics)
ெவளிவந்துள்ளது.
இந்து

ஆங்க ல

(13.02.2022 ேதத ய ட்ட
நாளிதழ்

சுபஶ்ரீ

ேதச கன்

ட்டுைரய லிருந்து)
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5

அற வ யலில் பாலினப் பாகுபாடு (ெசன்ற

வாரத் ெதாடர்ச்ச )
‘ெமாேனாபலி’
வ ைளயாட்டின்

‘டிேரட்’

ேபான்ற

ச றுவர்கள்

முன்ேனாடியான

‘The

lord’s Game’ என்பைத எலிசபத் ேமக

Land-

ப லிப்ஸ்

என்பவர் 1903இல் கண்டுப டித்தார். உண்ைமய ல்
ஏகேபாக

ெபரு

முதலாளிகளான

கார்னக ,

ராக்ஃெபல்லர்

எத ர்ப்பு ெதரிவ க்கும்

ேபான்ற

ஆண்ட்ரூ
வர்களுக்கு

வ தமாகேவ அவர் இந்த

வ ைள யாட்ைட வடிவைமத்தார்.

அவர் இைத

ேபடன்ட் ெசய்தேபாது ெவறும் 500
க ைடத்தது.
சார்லஸ்

ப ன்னர்

ேடேரா

இந்த

என்பவர்

அற வ க்கப்பட்டது.

அவர்

டாலர்கேள
வ ைளயாட்டு

கண்டுப டித்ததாக
அைத

பார்க்கர்

ப ரதர்ஸ் என்க ற ந றுவனத்த ற்கு வ ற்றுவ ட்டார்.
அந்த
உருவாக்

ந றுவனமும்
க யவர்
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குேராமேசாம்களுக்கும்

கருவ ன்

ய ப்புகளுக்கும்

இைடய லுள்ள

கண்டுப டித்தவர்

ெநட்டி

ஆனால்

அவரது

சக

பால்

ந ர்ண

ெதாடர்ைபக்

ஸ்டீெவன்ஸ்

என்பவர்.

ஆய்வாளரும்

அவரது

வழிகாட்டியு மான ஈ.ப .வ ல்சன் என்பவர் அவருக்கு
முன்பாக தனது ஆய்வற க்ைகைய ெவளிய ட்டு
அந்தக் கண்டுப டிப்ப ன் ெசாந்தக்காரர் ஆனார்.
ச யன் ஷ ங் வூ என்பவர் யுேரனியம் உேலாகத்ைதப்
ப ரித்ெதடுக்கும்

முைறைய

1956இல் ‘வூ ேசாதைன’
இயக்கங்கள்
புத ய

குற த்த

கண்டுப டித்தார்.

எனப்படும் மின்காந்த
ேசாதைனகைள

நடத்த

முடிவுகைள கண்டார்.ஆனால் சாங் டாவ்

லீ என்பவரும் ெசன் ந ங் யாங் என்பவரும் இேத
ேபான்ற கருதுேகாள்கைள முன்ெமாழிந்து வூவ ன்
கண்டுப டிப்புகளுக்கு ெசாந்தக் காரர்களானார்கள்.
ேநாபல் பரிசும் ெபற்றார்கள்.
6 ெகாசுவுக்குப் ப டித்த ந றம்
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ெகாசுக்கள்

ச வப்பு,ஆரஞ்சு,கருப்பு

மற்றும்

பச்ைசஊதா(cyan) ஆக ய வண்ணங்கைள ேநாக்க
அத கம் ஈர்க்கப்படுக ன்றன என்று வாஷ ங்டன்
பல்கைலக்

கழக

ஆய்வு

கூறுக றது.

நமது

மூச்சுக் காற்ற லுள்ள கார்பன் ைட ஆக்ைசைட
ெகாசுக்கள்
ந றத்ைத

முகரும்ேபாது
ேசாத க்குமாறு

நமது

குற ப்ப ட்ட

அவற்ற ன்

தூண்டப்படுக ன்றன;

ப ன்

நம்ைம

அைவ

வருக ன்றன

என்க றார்

ெஜப்ரி

ரிஃபல்.

மனிதனின்

கண்கள்
ேநாக்க

ேபராச ரியர்
ேதால்

எந்த

ந றத்த லிருந்தாலும் அது ச வப்பு-ஆரஞ்சு வண்ண
சமிக்ைககைளேய

ெகாசுக்களின்

கண்களுக்கு

அனுப்புக ன்றனவாம்.
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12. சிங்காரேவலரின் அறிவியல்
பார்ைவேய இன்ைறய
ேதைவ - ஏப்ரல் 30, 2022
சு.ெபா.அகத்த யலிங்கம்
https://theekkathir.in/News/articles/%E0%AE%AA%E
0%AE%BE%E0%AE%9C%E0%AE%95/what-is-neededtoday-is-singaravelar’s-scientific-vision
‘வ ைடகைளக் கண்டுப டிப்பது மட்டும் அல்ல,
வ னாக்கைள எழுப்புவதும் அற வ யலின் பணிேய’
என்பார் அற வ யல் அற ஞர் ஐன்ஸ்டீன்.
சமூகத்ைத

ேநாக்க

ஓயாது

ேகள்வ

தமிழ்ச்
கைள

வ ைதத்து, பகுத்தற வுச் ச ந்தைனையத் தூண்டி
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யவர் ச ந்தைனச் ச ற்ப ேதாழர் ம.ச ங்காரேவலர்.
”உலக ல் மனிதன் அற யாைமய ல் ந ைறந்த ருந்த
காைல,

கல்லிலும்

தூணிலும்,

துரும்ப லும்,

ெசடி ய லும், ந லத்த லும், நீரிலும், பாழ்வீட்டிலும்,
குட்டிச் சுவர்களிலும், பருத்த ய லும், பட்ச ய லும்,
ேநாயாளி

ய டத்த லும்,

ெகாண்டவர்களிடத்த லும்
காற்ேறா?

கருப்பேனா?

கன்னிமாேரா?

ேபேயா?

கற்பைன
பரவப்பரவ

ேகாஷ்டிெயல்லாம்

ப சாேசா?

அண்ணன்மாேரா?

சாத்தாேனா?

வச ப்பதாக
‘’வ ஞ்ஞானம்

ைவத்த யம்

சனியேனா?
ெசய்துவந்தான்.’

இந்த

பறந்ேதாடிப்

ேபய்,

பூத

ேபாக ன்றன.

ஆனால் அந்தகார இருளைடந்த இந்த நாட்டிேலா
ஒவ்ெவாரு வீட்டிலும் இந்த ெபாய் ேதவைதகள்
வாசம் ெசய்யும் இடமாகத் துர்ப்பாக்க ய வசமாக
வ ட்டது. இந்த இருைளப் ேபாக்க ெமய்ஞானத்ைத
நாட்டில் அற ந்து நடக்கும் காலம் எக்காலேமா?”
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என ச ங்காரேவலர் ேவதைனப்பட்டதன் வ ைளவு.
1935 ல் தள்ளாத வயத ல்-76 வயத ல் அற வ யல்
ஞானத்ைதப் பரப்ப ’புத ய உலகம்’ என்ற ஏட்ைடத்
துவக்க னார்.
சுமார் 87 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ேவதைனப்
பட்டாேர, அேத ந ைலயா இன்று.

இல்ைலேய!.

இன்று வ ஞ்ஞான ஒளி எளித ல் க ைடக்க றது.
இருபத்
கால்

ேதாராம்
பகுத ய லும்,

நூற்றாண்டின்
21ஆம்

கைடச

நூற்றாண்டின்

இதுவைரய லும் அற வ யல் பாய்ச்சல் ேவகத்த ல்
முன்ேனற க் ெகாண்டிருக்க றது. தகவல் ெதாழில்
நுட்பம் உலைக வ ரல் நுனிய ல் அடக்க வ ட்டது.
பட்டைனத்

தட்டினால்

ெகாட்டுக ன்றன.
தூங்கும்

வைர

கருவ களும்

அற வ யல்

தகவல்கள்

காைல எழுந்தது முதல் இரவு
அற வ யல்

இல்லாமல்

கண்டுப டிப்புகளும்

நம்

வாழ்வ ல்

ஒரு

ெநாடிகூட நகரவ ல்ைல. ஆனால் அந்தகார இருள்
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ேபாய் வ ட்டதா?

மூட நம்ப க்ைக முைட நாற்றம்

அகன்றுவ ட்டதா?

“ெமய்ஞான

முைறையப்

ெபரும்பான்ைம மக்க ளுக்குத் ெதரிவ க்காமல்
அரச யல் துைறய லும் சமூகத்துைறய லும் த னசரி
பழக்க வழக்க ஒழுக் கங்களிலும் அற வுைடேயாரும்
தங்கள்

பகுத்தற ைவ

உபேயாகப்படுத்தாமல்

மூடப்பழக்கங்களுக்கும் மூட எண்ணங்களுக்கும்
ஆளாக ன்றனர்.

தமிழ்

தைலகீழாய்

வருவதற்கு

ந ன்று

உலகேம

இன்று

இந்த

அற

யாைமேய முதற்காரணம்.”
இவ்வாறு
‘த னசரி
எனக்

அடித்துக்

பழக்க

வழக்க

கூறுவைதக்

ேவண்டும்.
ேவண்டும்

கூறும்ேபாது

என்று

ஒழுக்கங்களிலும்’

கூர்ந்து

ஏெனனில்

அவர்

அவர்

அவதானிக்க
ெமய்ஞானம்

அற வுறுத்துக றேபாது,

அது,

ஏேதா அற வு ஜீவ யாக எல்ேலாரும் ப ன்னால்
ஒளிவட்டத்ேதாடு
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கற்பைன மயக்கத்த னால் அல்ல.

ேமலும்; எந்த

ஞானம் எல்லா ஞானத்ைதயும் வ ட ச றந்தது என்ற
ேகள்வ க்கு,” சயன்ஸ் (அற வ யல்) ஒன்ேற என்று
மாெபரும் ஞானியாக ய ெஹர்பர்ட்ஸ் ெபன்ஸர்
ெதரிவ த்தைத நாம் நம் தமிழ் மக்களிடம்
முகம்

ெசய்க ேறாம்”

வாழ்

ேவாடு

என்க றேபாதும்

உரச ப்பார்க்கும்

முன் ைவக்க றார்.

அற

அன்றாட

பார்ைவையேய

அவர் இந்தப் பார்ைவைய

எங்க ருந்து ெபற்றார்? அவர் ைசவ சமய நம்ப க்ைக
மிகுந்த குடும்பத்த ல் ப றந்தாலும், இளைமய ல்
ெபௗத்த ச ந்தைனயால் கவரப்பட்டு படிப்படியாக
மார்க்ச ய ச ந்தைனக்கு உயர்ந்தவர்.
தன் வாழ்நாள் முழுக்க

அதைனேய

ப ரச்சாரம் ெசய்தவர்.

அவர் ெபௗத்த மரப ன் ெதாடர்ச்ச யாக நாத்த க
ச ந்தைனக்குத் தாவ னார் என்பைதேய ெபாதுவாக
பலரும் வழிெமாழி க ன்றனர். ஆனால் ேபராச ரியர்
வீ. அரசு ேவெறாரு ேகாணத்ைத முன்ைவக்க றார்.
www.Kaniyam.com

101

FreeTamilEbooks.com

“ேதாழர்

ச ங்காரேவலர்

புத்ெதாளி

மரைப

மண்ணில்

ெசயல்

பகுத்தற வுக்கு
கடுைமயாக
மற்றும்

பட்டவர்.

வ மர்சனம்

அைனத்ைதயும்
ெசய்தவர்”

இயக்கத்த ன்

நைகயாடவ ல்ைல.
இழிைவ

ெசயல்பட்டார்.

இருந்த

பகுத்தற ைவ
மாறாக

துைடத்ெதற ய

அதைன
ெபரியார்,

ெவற

ேயாடு

சாத இழிைவ ஒழிக்க அதைன

ந யாயப்படுத்த ய
சடங்குகள்,

நாத்த கம்

வலுவாக

அடுத்த கட்டத்த ற்கு உயர்த்த னார்.
சாத

என்று

முன்ைவக்கும்ேபாது

தமிழகத்த ல்

சுயமரியாைத

தமிழ்

இங்க ருந்து

ச ங்காரேவலர்

பகுத்தற ைவ

அன்ைறக்கு
எள்ளி

உள்வாங்க த்

முரணான

சுட்டிக்காட்டுக றார்.

ஐேராப்ப ய

சாஸ்த ரம்,

ேவதங்கள்,

சம்ப ரதாயம்,

ப ராமணியம்,

மனுநீத

என அைனத்ைதயும் தர்க்க வாதங்கள் மூலம் தகர்த்
ெதற ந்தார்.

அதன் மூல ஆதாரமான மதத்ைத -
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அந்த மதத்த ன் இருப்புக்கு ஆதாரமான கடவுைள
ந ராக ரித்தார். ஆகச் சமூக அடித்தளத்த லிருந்து
கடவுள் மறுப்ைபக் ைகக்ெகாண்டார்.
பரிணாமக்
அைழத்துக்

ேகாட்பாட்ைடயும்
ெகாண்டார்.

ப ன்னர்
துைணக்கு

ஆய னும்

புராண

சாஸ்த ர எத ர்ப்ேப ெபரி யாரிடம் கூர்முைனயாக
இருந்தது.

ஆனால்

ச ங்காரேவலர்,

சமூக

அடிைமத் தனத்ைத சமூக ரீத ய லும் ெபாருளாதார
ரீத ய லும் ேவரறுக்கச் ச ந்த த்தார், ெசயல்பட்டார்.
எனேவ அற வ யைல ஆயுதமாக்க னார்.

மதத்

தத்துவங்கள் மீது அற வ யல்பூர்வமான ேகள்வ
எழுப்ப னார்.

பரிணா மக்ேகாட்பாட்ைட அதாவது

-படிமலர்ச்ச ேகாட் பாட்ைட –புவ ய ன் ேதாற்றத்ைத
– ப ரபஞ்சத்த ன் சுழற்ச ைய,
ந ரூபணங்கைள

இதர அற வ யல்

அடிப்ப ைடயாகக் ெகாண்டு

கடவுள் - மத மறுப்ப ல் ஈடுபட்டார்.
வரலாற்று ஆய்வாளர் ெசந்த ல்பாபு, ‘ச ங்கார
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ேவலரின் அற வ யல் பார்ைவயும் சுயமரியாைத
இயக்கத்த னரின் பகுத்தற வுப் பாைதயும்’ என்ற
தன் கட்டுைரய ல் ஒப்ப ட்டுக் கூறுக றார். ’மனிதன்
கடவுைளக் கண்டுப டித்தான்; அேத மனி தன்தான்
இப்ேபாது அற வ யல் சாதைன கள் அடிப்பைடய ல்
கடவுைள
முடியாத

மறுக்

க றான்.

அடித்தளப்

இந்தச்

பாைறய ன்

கப்ேபாராட்டத்த ற்கான

ச ைதக்க

மீேத,

நாத்த

ேகாட்ைடையக்

கட்ட

ேவண்டும்” என்று ச ங்காரேவலர் ெசான்னைத
ேமற்ேகாள்காட்டி இறுத ய ல் முடிவுக்கு வருக றார்
ெசந்த ல்

பாபு;

பணிைய ஒரு

“அற வ யல்

ெவளிப்பாட்டுப்

புரட்ச கர கம்யூனிஸ்ட் எவ்வாறு

அரச யல் நட வடிக்ைக ஆக்க யுள்ளார் என்பைத
நாம் காண முடியும்.
ஆண்டுகள்
சமூகத்த ன்
பரப்பும்

ச ங்காரேவலரின் ப ந்த ய

அன்ைறய

ெகாந்தளிக்கும்

அரச யலினூேட

தமிழ்ச்

அற வ யைலப்

பணிக்

காகேவ

ெசலவழிக்கப்பட்டது.’ ’
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அதுவும்

யாைர

ேநாக்க

என்பது

அடிப்பைட

யானது. 1931 ஆம் ஆண்டு நைடெபற்ற ெசன்ைன
மாகாண முதல் நாத்த கர் மாநாட்டில் உைரயாற்றும்
ேபாது ச ங்காரேவலர் குற ப்ப ட்டார்.

’இங்ேக

இருக்கும் கூட்டத்தவர்கள் முதலாளிகளாகவும் ச று
முதலாளிகளாகவும் இருக்க ன்றீர்கள்.

ரிக்ஷா

இழுக் க ன்றவன் எங்ேக? வண்டி இழுக்க ன்றவன்
எங்ேக? இங்ேக உங்கள் ேவைல இல்ைலயா? ஏன்?
எங்கள் மீன் ப டிக்கும் குப்பங்களிலும் ேசரிகளிலும்
நுைழந்து, ஏன் அங்க ருப்பவர்கள் மூடத்தனத்ைத
ேபாக்கலாகாது?”
அவர்
இந்த யா
நாத்த க

ேகள்வ ய ன்
முழுைமயும்
ஏடு

ந யாயம்
நாத்த க

களும்

19

இறுத ய ல் உருவா ய ன.
தமிழ்

நாட்டுக்குரியது

ஆம்

ஆழமானது.

அைமப்புகளும்
நூற்றாண்டின்

அத ல் ெபரும் பங்கு
எனில்

மிைக

அல்ல.

1875 வாக்க ல் தமிழ்நாட்டில் பகுத்தற வு கருத்து
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கைளப்

பரப்ப

’

இந்து

சங்கம்’ உருவானது.

சுயாக்க யானிகள்

ப ன்னர் இது ‘ெசன்ைன

ெலளகீக சங்கம்’ எனப் ெபயர் ெபற்றது.
ல்

முதல்

பகுத்தற வு

ஏடான

ச னி’ துவங்கப்பட்டது.

‘தத்துவ

1882
வ ேவ

பு.முனுசாமி நாயக்கர்,

அமரம்ேபடு முத்துசாமி முதலியார்,

எம்.மாச லா

மணி ஆக ேயார் இவ்ேவடு ெவளிவர காரணமா
ய னர். அப்ேபாது பகுத்தற வு இயக்கம் படித்தவர்க
ளின்

குறுக ய

வட்டத்த ேலேய

இருந்தது.இது

முதற்கட்டம். 1920க்கு ப றகு ெபரியார் வருைகக்கு
ப றேக பக்குத்தற வு மக்கள் இயக்கமானது.இது
இரண்டா வது கட்டம்.

இந்த இரண்டாவது கட்டம்

ெபரியார் ச ங்காரேவலர் கூட்டுறவால் ந கழ்ந்தது.
அதற்கு அந்த சர்வேதச ய,ேதச ய ந ைலைமகள்
அப்ேபாது ந லவ ன என்பார் ேதவ.ேபரின்பன் தன்
கட்டுைர ஒன்ற ல்.
1931

நாத்த கர்
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எழுப்ப ய

ேகள்வ ெசயலுக்கான வ ைதயானது.

இன்னும்

ெசால்லப்ேபானால்

அற வ யல்”

என்பைத

ச ங்கார ேவலர்.

“மக்களுக்கான
முன்ெனடுத்தவர்

இன்ைறக்கு அைத ேமலும்

வலுப்படுத்த ேவண்டி யதல்லேவா ெதாழிலாளி
வர்க்க

வரலாற்றுக்

கடைமயாகும்.

இேத

காலகட்டத்த ல் ச ைறய லிருந்த பகத்ச ங் “நான்
ஏன் நாத்த கனாேனன்?”

என்ற புயத்தகத்ைத

ஜீவா ெமாழிெபயர்க்க ெபரியார் ெவளிய ட்டார்.
அந்தப் புத்தகம் தர்க்க ரீத யாகவும் அற வ யல்
ரீத யா கவும் கடவுைள மறுத்தது.
தன்

பாணிய ல்

கடவுைள

மறுக்க றேபாதும்

பகத்ச ங்

ேபான்ேறாரின்

ச ங்காரேவலர்,
அற வ யல்பூர்வமான
துைணக்ெகாண்டார்.
ரீத யாக

ெபரியார்

மதத்ைதயும்

ஆக்கங்க

ைளயும்

ச ங்காரேவலர் அற வ யல்
கடவுைளயும்

வ மர்ச த்த

பாங்ேக தனி. ச ங்காரேவலர் தன் கட்டுைரகளில்
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புத ய அற வ யல் கண்டுப டிப்புகைளப் ேபசுவனாக
அைமந்தன.ஆய ன் அதைன முழுதாக வாச த்தால்
அற வ ய

ைலயும்

பகுத்தற ைவ

மதச்ச ந்தைனயும்

தூக்க ப்

அைமந்த ருப்பைதக்
அவரது

எழுத்து

ஒப்ப ட்டு

ப டிப்பதாகேவ

காணலாம்.

அற வுஜீவ

அைவ
அதுவும்

நைடய ல்

ச க்கல்

ச டுக்குள்ளதாக அைமயாமல் எளிைமயானதாக
அழுத்தமானதாக

அைமந்தது

பாட்டாளி

வர்க்கத்ைத

ெசய்யும்

அரச யல்

குற ப்ப டத்தக்கது.

தத்துவ

ரீத யாக

கடைமயாகேவ

தயார்

அதைனச்

ெசய்தார்.
“ெசன்ற
ெசய்துவரும்

25

வருடங்களாகச்

ஆராய்ச்ச ய ல்;அணுக்களும்

அணுத்த ரள்களாக ய நாமும் ;
)

சக்த யால்

தனிப்ெபாருளாக

இழுக்கும்(ஈர்ப்பு

(அட்ராக்ஷன்)
இருந்து

கட்டுண்டு
வருக ன்ேறாம்.

ஆதலின் தமது ேதகமும்[உடலும்] அதற்கு கீேழ
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உள்ள அணுக்களும் அணுத்த ரள்களும் இைவ
களுக்கு ேமேல உள்ள சூரிய,சந்த ர, நட்சத்த ரக்
கூட்டங்களும் ஈர்ப்பால் கட்டுண்டு ப ரபஞ்சத்த ல்
உலவுக ன்றன. இைதத்தவ ர, ேவெறந்த அற ேவா,
மனேசா, ைசதன்யேமா, சத்ேதா,ச த்ேதா? ஆன்மா
ேவா? கடவுேளா? ெதய்வேமா? நம்ைமயும் நமக்கு
ேமலும் கீழுமுள்ள ெபாருட்கைள நடத்துவைத மனி
தர்களாக ய நாம் அற ேயாம்.” ஆம், அற யவ ல்ைல.
இப்படி அற வ யல் உண்ைமகளின் மீது ந ன்று
ேகள்வ

எழுப்ப னார்.

அற வு”

ேவறு,

அற வ யல்

“அற வ யல்

“அற வ யல்

பார்ைவ”

பார்ைவையத்தான்

வலியுறுத்த னார்.

தகவல்
ேவறு.

ச ங்காரேவலர்

அற வ யல் பார்ைவ என்பது

சாதாரண வாழ்க்ைகய ல் அன்றாடம் சந்த க்க ற
ஒவ்ெவான்ைறயும்
ேகள்வ க்கு

உட்படுத்த

அற வ யல்

பூர்வமாக

பரிட்ச த்துப்பார்ப்ப

தும்

அப்படிப் பார்ப்பதன் மூலம் உண்ைம ைய அற ய
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முயற்ச

ெசய்வதும்

என்பேத

த டமான நம்ப க்ைக.
நம்ப க்ைகைய

ச ங்காரேவலரின்

ெபாதுவாக ச ங்காரேவலர்

இரண்டு

வைகப்படுத்துவார்.

ஒன்று சரியான நம்ப க்ைக. மற்ெறான்று சரியற்ற
நம்ப க்ைக.

“காற்றால் புயலடிக்க ன்றது என்பது

முதல்

நம்ப க்ைகக்கு

வாயு

ேதவனால்

த ருஷ்டாந்தம்

புயலடிக்க ன்றது

[சாட்ச ].
என்பது

சரியற்ற நம்ப க்ைக” என அற வ யல் பூர்வமாக
ச ங்காரேவலர் எடுத்துைரத்தார்.
கடவுள்,

தைலஎழுத்து,முன்வ ைனப்

பயன்,ேமாட்சம்,நரகம்,மறுப றப்பு,ேஜாத டம்,ஜாதகம்,ச
பார்ப்பது,சகுனம்
ேபய்,ப சாசு,ப ல்லி
மித ப்பது,அலகு

பார்ப்பது,குற

ெசால்வது,

சூனியம்,மந்த ரம்,தந்த ரம்,தீ
குத்துவது,சாமி

ஆடுவது,

ெமஸ்மரிசம்,ஹ ப்பனாட்டிசம்,ெடலிபத
என

ச ங்காரேவலர்

க ைடயாது.

ெதாடாத

வ சயேம

ஒவ்ெவான்ைறயும் ேகள்வ களால்
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குைடந்தார்.
ப ரித்து

அக்குேவறு

ஆணி

ேவறாகப்

அம்பலப்படுத்த னார்.

ேதாற்றம்,ப ரபஞ்சத்த ன்
ெகாள்ைக

என

புவ ய ன்

இயக்கம்,பரிணாமக்

இவர்

எழுத ய

அற வ யல்

ெசய்த களுக்கு கணக்ேக க ைடயாது.இன்றல்ல
சுமார்

85

வருடங்களுக்கு

இவற்ைற

எழுத

னார்

மதநம்ப க்ைககைள
மீது

குற்றப்

மத

என்பேத

ச றப்பு.

வாச க்க

ஆபாசங்கைள

ெபரியார்

தமிழில்

இழிவுபடுத்துவதாக

பத்த ரிைக

பச்ைசயாக

முன்ேப

முடியாது.

ெபரியாைரப்ேபால

ேபச யவரல்ல
பாணி

அவர்

ச ங்காரேவலர்.

அன்ைறய

ேதைவகளில்

உருவானது என்பது ேவறு சங்கத .

இந்து

மதம்,க ற ஸ்துவம்,இஸ்லாம்,ெபளத்தம்,சமணம்,நாட்டு
சமயம்

என

கூர்ைமயாக

எைதயும்

வ ட்டுைவக்கவ ல்ைல.

வ மர்ச த்தார்.

சமயம்,த ராவ ட
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ேதடி அைலயவ ல்ைல.

மத அப னி ேபாைத

ெதளிவதற்கு

கஷாயத்ைத

பகுத்தற வு

ஓயாது

புகட்டியவர் ச ங்காரேவலர்.
அப்படிப் புகட்டும் ேபாது மத உணர்ைவப் புண்
படுத்த வ ட்டனர்,மத ந ந்தைன என குறுக்குச் சால்
ஓட்டுேவாைர ச ங்காரேவலரும் எத ர் ெகாண்டி
ருக்க றார். அவர் எழுத னார், ” ச சுக் ெகாைலைய
ந றுத்த ய ேபாதும்,உடன் கட்ைட ஏறுவைதக் குற்ற
மாக்க ய ேபாதும்,‘மதம் அழிந்துவ ட்டது,

மதங்க

ளுக்கு ஆபத்து’ என ச ல பத்த ரிைககள் ஊைள
ய ட்டன.

சாரதா சட்டம் ந ைறேவற்ற ய ேபாதும்

எத்தைன
கூச்ச

பத்த ரிைககள்

லிட்டன.”

“வ சுவாச ,”

இன்றும்

“ஐயுறாேத”

அதற்கு

எத ராய்க்

அதுதாேன
என்பது

ந ைல.

மதங்களின்

பாைதயாகவும் “ேகள்வ ேகள்,” “சந்ேதக ” என்பது
அற

வ யல்

உள்ளது.

பாைதயாகவும்,

பார்ைவயாகவும்

மதங்கைளப் பற்ற ய வ மர்சனம்தாேன
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எல்லா தத்துவ வ மர்சனங்களுக்கும் அடித்தளம்.
ஆனால் மதங்கைள அற வ யல்பூர்வமாகக் கூட
வ மர்ச க்க முடியாத ஒரு பாச ச சமூகச் சூழல்
இன்று ந லவு க றேத ஏன்? ரிச்சர்ட் டாக்ஃ க ன்ஸ்
என்க ற

ேமைலேதச

மரபணு

வ ஞ்ஞானியும்

பகுத்தற வாளரும் தன் பத்து வயது மகளுக்கு
எழுத ய

புகழ்ெபற்ற

கடிதத்த ல்

கூறுவார்:

“துப்பற யும் ந புணர்கள் பல்ேவறு ஆதா ரங்கைளத்
த ரட்டி

உண்ைமகைள

எல்லாவற்ைறயும்
ேவண்டும்”
எல்லாம்

கடவுள்,

இத்தகு

கண்டற வதுேபால்

வ சாரைணக்கு
புனிதநூல்,

உட்படுத்த

பழம்ெபருைம

வ மர்சனத்துக்கு

உட்பட்டேத

என்பேத பகுத்தற வாளர் வாதம். இது ஒரு பாைத.
இப்படி

புனித

நூல்கைள

ஆராயக்கூடாது

என்பது மத நம்ப க்ைகயாளர்வாதம். “த ருடைனக்
கண்டுப டிப்பதற்காக வீட்டில் ேசாதைன ெசய்ய
நுைழயும்

ேபாலீஸ்காரர்
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கீைத

ையேயா

மார்க்க

பற

தரிசன

பயனில்ைல.

மதத்தவர்

ெகௗரவ க்கும்

நூல்கைளயாவது

படிப்பத ல்

படிப்பது கூடாது” என்றார் ராஜாஜி.

இன்று அதற்கும் ஒருபடி ேமேல ேபாய் அைவ
ேகள்வ களுக்கு

அப்பாற்பட்டது

படுக றது.

அற வ யல்

என்று

வாத டப்

கண்டுப டிப்புகைள

கருத்துக்கைளக் ெகாண்டு மதவாத கருத்துக்கைள
ந யாயப்படுத்தும்

ஆபத்தான

ேபாக்கும்

தைலதூக்க யுள்ளது. அற வ யைலப் பற்ற ந ன்று
உண்ைமையச்

ெசால்ல

நாம்

தயங்கக்கூடாது.

அற வ யல் என்பது இத்தைகய ேசாத ைனகைளக்
கடந்து ெவற்ற ெபறேவ என்பதற க !

“அற வ யல்

பார்ைவ” எனில் எைதயும் யாைர யும் ேகள்வ
ேகட்கவும்

வ மர்சன

தயங்கக்கூடாது.
உள்ளதா?

ரீத யாக

இன்று

அணுகவும்

அப்படிப்பட்ட

சூழல்

இல்ைலதான்,ஆய னும் நாம் மதெவ

ற யர் முன்பு மண்டிய ட முடியாது.
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இப்ேபாதும்

ெபாற்கால

மாையகளும்

கனவு களும் ெதாைலயவ ல்ைலேய!
துரத்து க ன்றனேவ!
”

இந்த ய

நம்ைமத்

ச ங்காரேவலர் ேகட்டார்:

நாடு

எந்தப்

ெபாற்காலத்த ல்

தற்காலத்ைத வ ட ச றப்புற்ற ருந்தார்கள் என்று
ெசால்லக்கூடும், ேகட்க ன்ேறாம். ேவதகாலத்த லா?
ப ராமண காலத்த லா?

சூத்த ர காலத்த லா?

ஸ்மிருத கள் காலத்த லா?

எனக் ேகட்க ன்ேறாம்.

லங்ேகஸ்வரனாக ய
காலமா?

ராவணைனக்

ெகான்ற

அல்லது குருச்ேசத்த ரக் காலமா என்று

ேகட்க ன்ேறாம்.

அல்லது ேசர, ேசாழ, பாண்டிய

ராஜ்ய காலத்த லா என்று ேகட்க ன்ேறாம்? எந்தக்
காலத்த ல்
ேலற்ற ய
எந்தக்

16

ஆய ரம்

காலத்த லா
காலத்த ல்

ெபருமாள்

என

ேகட்க ன்ேறாம்.
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வாழ்க்ைகைய உணராமல் ேவத ராஜ்யெமன்றும்,
ராமராஜ்யெமன்றும்,
ப தற்றுவத ல்

தர்மராஜ்ய

யாது

ேகட்க ன்ேறாம்.”

ெமன்றும்

ப ரேயாசனம்

இப்படி

அற வ யல்

என்று
பூர்வமாக

ச ங்காரேவலர் ேகள்வ எழுப்ப ய மரபு தமிழகத்த ல்
ெதாடராமல் ேபானது எப்படி?
பகுத்தற வ லும் உண்ைம - ேபாலி உண்டு.
இது ச ங்காரேவலர் வாதம். உண்ைமப் பகுத்தற வு
எது?

அவர் கூறுக றார்.

என்ன?

“பகுத்தற வ ன் தன்ைம

எல்லா வ ஷ யத்த லும் பகுத்தற ைவ

உபேயாக த்தல்;

எங்ேக

தாண்டவமாடுக றேதா
எத ர்த்துப்
ரத்த ற்கு
பகுத்தற வு
ெசல்லும்.

அங்ேக

ேபாராடும்.
அபாயம்

ெகாடுங்ேகான்ைம
பகுத்தற வு

எங்ேக

சுதந்த

ேநரிடுக றேதா

அங்ேக

அபாயத்ைதத்

தடுக்கச்

இத்யாத

எங்ேக பச யும் ப ணியும் வறுைமயும்

அற யாைமயும்
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பகுத்தற வு பச த்ேதாருக்கும் வருந்துேவாருக்கும்
உதவ புரிந்து ந ற்கும். இைதத்தான் உண்ைமயான
பகுத்தற வ ன் அைடயா ளம். மற்றைவகெளல்லாம்
ேபாலிப்பகுத்தற ேவ” என்றார்.
சமூகம் உணர்ந்ததா?
உலகச்

சூழலும்,

இதைன தமிழ்ச்

ப ன்பற்றுக றதா?

ேதசச்

சூழலும்,

ஆக

தமிழகச்

சூழலும் இன்ைறக்கு மிகவும் கவைல அளிப்பதா
கவும்,கடினமாகவும்
தனிமனித

மாற ப்ேபாயுள்ளன.

வாழ்வ ன்

ெவற்ற ,

ேதால்வ ,

ப ரச்சைன கள், ஒழுக்கம் எதுவாய னும் சமூகம்
அரச யல்

எதுவாய னும்,

வரலாறு,

தத்துவம்,

அறக்ேகாட்பாடு எதுவாய னும் எல்லா இடத்த லும்
அற வ யல்
குருட்டு

பார்ைவ

புறந்தள்ளப்பட்டு

நம்ப க்ைகயும்

சுயலாபமும்

முன்னிறுத்தப்படுக றது.
சூழலில்

நாம்

இன்று

ெவறும்
மட்டுேம

இத்த ைகய சமூகச்
ச ங்காரேவலைர

புத ய

அற வ யல் ேகாணத்த ல் மீண்டும் மீண்டும் ேபச
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ேவண்டியுள்ளது.
“அரசு என்பைதப் பற்ற ெபாதுவான கருத்த ல்
உள்ள

அம்சங்கைள

ெபாது

வான

ச வ ல்

கருத்துடன்

சமுதாயம்

என்ற

ெபாருத்த ப்பார்க்க

ேவண்டும். இந்தப் ெபாருளில் ெசால்லப்ேபானால்
அரசு

=

அர

சமுதாயம்.

ச யல்

சமுதாயம்

+

ச வ ல்

பலவந்தத்தால் பாதுகாக்கப்படுக ற

ேமலாண்ைமதான்

என்ற

அந்ேதானிேயா

க ராம்ஷ ய ன் கூற்ைற இங்கு ெபாருத்த ப்பார்க்க
ேவண்டும்.”

ச வ ல் சமூகத்ைதக் ைகப்பற்றுவேத

எமது இறுத இலக்கு என இந்துத்துவ தைலவர்கள்
அடிக்கடி ப ர கடனம் ெசய்வைதயும், இஸ்லாமிய
மற்றும் க ற ஸ்துவ மதவாத கள் ச வ ல் சமூகத்த ன்
மீது

தங்க

வலுவாக

ளின்

ப ைணக்க

ந ைனத்துப்பார்த்தால்

பழைமவாத

நுகத்தடிைய

முயலுவைதயும்

இங்ேக

நாம்

ெசய்ய

பயணம்

ேவண்டிய தூரமும் பரப்பும் ேதைவயும் அவசர
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அவச யமும் புலப்படும்.

“அரச யல் நடத்தவும்

குடும்பம் நடத்தவும் அற வ யல் பார்ைவ ேதைவ”
என ச ங்காரேவலர் ெசான்னத ன் ஆழமும் வ ரிவும்
இப்ேபாது துலக்க மாக றது.

ேபசப் ேபச நீளும்.

ச ங்காரேவலர் 1931ல் “ெபாதுவு ைடைம முழக்கம்”
எனும் கட்டுைரய ல் எச்சரித்த ஓர் ெசய்த ேயாடு
ந ைறவு ெசய்ேவாம்.
“நமது

நாட்டில்

முதன்ைமயான

தீைம கள் பரவ யுள்ளைதக் காணலாம்.

மூன்று
இந்த

மூன்று தீைமகளும் இந்த ய ேதசம் முழுைமயும்
பரவ யுள்ள

ைதக்

தீைமகளும்

இந்த ய

குடி

காணலாம்.இம்மூன்று

ெகாண்டிருக்க ன்றன.

ேதசம்

முழுைமயும்

அைவ

யாவன.

மதேபதம்,ஜாத ேபதம்,ெபாருளாதார ேபதம் என்ேற
காணப்படும்.
இம்மூன்று

இந்த ய ேதசத்த ல் மாத்த ரேம
தீைமகளும்

ந ைலெபற்றுள்ளன.

ஆதலில் இந்த ய ேதசத்த ல் ெபாருளாதார வ த்த
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யாசத்ைதப் ேபாக்குவது மட்டும் ேபாதாது. இந்த ய
ேதசத்த ல் ெபாருளாதார வ த்த யாசம் ஒழிவேதாடு
சாத ,மத வ த்த யாசங்களும் ஒழிய ேவண்டியது
மிக அவச யம் ஆகும்.”
கருத்துகைள

”ஆய ரம்

ஆய ரம்

அற வ யல்

முத்து முத்தாகஓயாமல் ெகாட்டிய
ச ங்காரேவலைர
வ டுமுைற ேபாடாத
காலம் அற யும்
வீடுேதாறும் இருக்கும்
தமிழர்கள் அற ய ேவண்டாமா?”
என்க ற
கவ ைத

ஈேராடு

எழுப்பும்

தமிழன்பனின்

ேகள்வ ைய

எல்ேலாரும்

எழுப்புங்கள்.வ ைட ேதடுங்கள் ! ச ங்காரேவலரின்
அற வ யல்பார்ைவ
ஒவ்ெவாருவருக்கும்

இன்ைறக்கு
அவச யத்

நம்

ேதைவ.அற க

!

ப ன்பற்றுக!
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13. ேபாலி அறிவியைல
முறியடிப்ேபாம்… அறிவியல்
மனப்பான்ைமைய
வளர்த்ெதடுப்ேபாம்…. ஆகஸ்ட் 20, 2021
https://theekkathir.in/News/articles/%E0%AE%AA%E
0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E
0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E
0%AE%BF/lets**reak-the-fake-science-lets-develop-ascientific-mindset
ஜனவரி

30,

1948

அன்று

காந்த ஜீ

அவர்கைள ேகாட்ேச சுட்டுக் ெகான்றது ேபான்ற
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ந கழ்வுஆகஸ்ட் 20, 2013 அத காைலய ல் நடந்தது.
நடந்த இடம் புேன, மகாரஷ்டிரா மாந லம். காைல
7.20

மணியளவ ல்

தனது

வீட்டருேக

பாலத்த ன்ேமல் நைடப்பய ற்ச
ஓம்கேரஸ்வர்

உள்ள

ெசல்லும் ேபாது,

ேகாவ லுக்கருக ல்,

துப்பாக்க

ஏந்த ய இரண்டு நபர்கள் ேமாட்டார் ைசக்க ளில்
வந்தபடி நேரந்த ர தேபால்கைர ேநருக்கு ேநராகச்
சுட்டனர்.

இரண்டு

குண்டுகள்

தைலய லும்

மார்ப லும் பாய அேத இடத்த ல்மரணமைடந்தார்.
அவர்

வீர

மரணம்

அைடந்த

இடத்ைதப்

பார்ைவய டுவதற்கான வாய்ப்பு 2018ஆம் வருடம்
க ைடத்தது.

ேம

மனப்பான்ைம

மாதம்

த னப்

ெசன்ற ருந்ேதாம்.
இடத்த ல்

இருந்து

நேரந்த ர

தேபால்கர்

ேதச ய

அற வ யல்

பய ற்ச க்காக

நாங்கள்

தங்க

அத காைல
சுட்டுக்

புேன
இருந்த

புறப்பட்டு

ெகால்லப்பட்ட

பாலத்ைதப்பார்ைவய டச் ெசன்ேறாம். ஒரு ச ற ய
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ஆறு மீது அந்தப்பாலம் கட்டப்பட்டிருந்தது. அந்தப்
பாலத்த ல் நடந்துெசன்ற ேபாது அங்கு நடந்து
ெகாண்டிருந்த நபரிடம்வ சாரித்ேதாம்.
துணிச்சலான மனிதர்
“இது

தாேன

நேரந்த ர

தேபால்கர்

சுட்டுக்

ெகால்லப்பட்ட பாலம்” என்று ேகட்ேடாம்.
“ஆம் என்றார்”
“எந்த இடத்த ல்” என்ேறாம்.
“இந்த இடத்த ல் தான்” என்றார்.
“அப்படியானால்

நீங்கள்

அப்ேபாது

இருந்தீர்களா?”
“ஆம்.

எனக்குத்

ெதரியும்.

நானும்

வழக்கமாக இத ல்தான் நைடப் பய ற்ச ெசய்ேவன்.
அப்ெபாழுது தான் நடந்தது” என்றார்.
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“அப்படியானால்

யார்

என்று

உங்களுக்குத்

ெதரியும்அல்லவா?”
“இல்ைல..ெதரியாது”

என்று

ெசால்லிவ ட்டு

அப்படிேய நகர்ந்துவ ட்டர்.
அவர் முகத்த ல் பயமும் கலவரமும் ெதன்பட்டது.
ஐந்து வருடங்களுக்குப் ப ன் இது தான் அன்ைறய
ந ைல.

ஆனால் இன்ேறாடு எட்டு வருடங்கள்

ந ைறவுெபற்றும்

இன்று வைர குற்றவாளிகள்

தண்டிக்கப்படவ ல்ைல.
அண்டுேர,
நபர்கள்

ஷரத்

வ க்ரம் பாேவ, சச்ச ன்

கலாஸ்கர்

குற்றவாளிகளாக

ஆக ய

மூன்று

கண்டற யப்பட்டு

ச ப ஐ மூலம் ஆைம ேவகத்த ல் வழக்கு ெசன்று
ெகாண்டிருக்க றது.
இதற்கு

முன்

1983

முதல்

பலமுைற

தேபால்கருக்கு ெகாைல மிரட்டல் வ டப்பட்டுள்ளது.
இருப்ப னும்
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பாதுகாப்புகைளயும்

ெபறவ ல்ைல.

“எனது

நாட்டிேலேய என் மக்களிைடேய நான் ேபாலீஸ்
பாதுகாப்புடன் தான் ெசல்ல முடியும் என்றால்
ஏேதா

என்னிடம்

அர்த்தம்.

தப்பு

இருக்க றது

என்று

நான் இந்த ய அரச யல் அைமப்புச்

சட்டத்த ற்குட்பட்டு ேபாராட்டத்ைத நடத்துக ேறன்.
நான்

யாருக்கு

ஆனால்

எத ராகவும்

ெசயல்படவ ல்ைல.

எல்ேலாருக்குமாகப்

ேபாராடுக ேறன்

என்றார்.” எவ்வளவு துணிச்சலான மனிதர்!
ஒேர முைறய ல் 4 ெகாைலகள்
தேபால்கைரத்
2015),டாக்டர்
லங்ேகஷ்

ெதாடர்ந்து

கல்புர்க

(

பன்சாேர

ஆக.2015),

(ெசப்.2017)என

ெசய்யப்பட்டனர்.
அத ர்வைலகைளப்
ெகாைலய லும்
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குழுக்கள்சம்பந்தப்பட்டிருக்க றெதன்றும்
முைறய ல்

இந்தக்

ெகாைலகள்

ஒேர
நடந்ேதற

இருப்பதும் ெதரிய வந்துள்ளது.ஆனால் இவர்கள்
இன்னும் தண்டிக்கப்படவ ல்ைல.

எனேவ தான்

அக ல இந்த ய மக்கள் அற வ யல் கூட்டைமப்பு,
புவேனஸ்வரில் 2018 ப ப்ரவரிய ல் நடந்த16ஆவது
அக ல இந்த ய மாநாட்டில்,
ெகால்லப்பட்ட

தேபால்கர் சுட்டுக்

த னத்ைத

மனப்பான்ைம

த னமாக

தீர்மானித்தது.

இதன்

படுெகாைலகைளத்

ேதச ய

அனுசரிப்பெதன
மூலம்

தடுத்து

ெகாைலகாரர்கைளக்

கண்டற ந்து

தண்டைன வழங்கவும்,

அற வ யல்
அற ஞர்கள்
ந றுத்தவும்,
கடுைமயான

மூட நம்ப க்ைககளுக்கு

எத ரான சட்டத்ைத மாந ல அரசுகளும் ஒன்ற ய
அரசும்

ெகாண்டு

அற வ யல்

வர

வலியுறுத்த யும்

இயக்கங்கள்

மக்கள்

வருடந்ேதாறும்

இத்

த னத்ைத அனுசரிக்க ன்றன.
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ேபாலி அற வ யல் ஆய்வுக்கு ந த
சுதந்த ரம்

ெபற்ற

75

ஆண்டுகளில்

கடந்த

ஏழுஆண்டுகளில் தற்ேபாைதய ஒன்ற ய அரச ன்
ப ரதமர்உள்ளிட்ட

அைமச்சர்களும்,

அரச ன்

ந ர்வாகங்களும் அதன் ெகாள்ைககளும் அரச யல்
அைமப்புச்
51

ஏ

(எச்)

சட்டத்த ற்கு
என்ற

எத ராகவும்

அற வ யல்

குற ப்பாக

மனப்பான்ைமப்

ப ரிவுக்கு எத ராகவும் ெசயல்பட்டு வருக ன்றனர்.
புராணங்களில்

கூறப்பட்ட

கற்பைனகைள

அற வ யல் எனச் ச த்தரித்து ேபாலி அற வ யைல
ப ரபலப்படுத்துவதும்; சரஸ்வத நத ையத் ேதடுதல்,
சஞ்சீவ

மைலையத்

ேதடுதல்;

சாணம்,ச றுநீர்

உள்ளிட்ட பசு ஆராய்ச்ச க்காக ஒரு
அைமப்ைப உருவாக்க

ஆராய்ச்ச

ேபாலி அற வ யலுக்கு

ெபருமளவ ல் ந த ஒதுக்கீடு ெசய்தல் நைடெபற்று
வருக றது.இதனால்

முைறயான

அற வ யல்

ஆராய்ச்ச க்கான குைறந்த ந த யும் (0.6 சதவீத
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ஜிடிப )

ேபாலி

அற வ யல்

ஆராய்ச்ச களுக்குத்

த ருப்ப வ டப்பட்டுள்ளது.இேத ேபான்று கல்வ ய ல்
வாஸ்து சாஸ்த ரம்,
ேபான்ற

ேஜாத டம்,

படிப்புகைளத்

முயற்ச க்க றது.

ேவத கணிதம்

தீவ ரமாகத்

த ணிக்க

பல்கைலக் கழக மானியக்குழு

இது வைரய லும் இல்லாத வைகய ல் வரலாற்றுப்
பாடத்த ட்டத்ைத தாேன தயாரித்து அத ல் த ராவ ட
ச ந்து

ெவளிநாகரிகத்ைத

நாகரிகமாகவும்,
இந்த யா

ஆரியர்களின்

தான்எனக்

நாகரிகத்ைத

ச ந்து-சரஸ்வத

கூற யும்,

ஆரியர்களின்

ப றப்ப டம்
ேவத

கால

நாகரிகமாகவும்,

மத்த ய கால இந்த ய வரலாற்ைற ஆற ல் ஒரு
பகுத யாகச்
தான்

சுருக்க யும்

நால்வர்ண

கைடப்ப டிக்கப்

இஸ்லாமியர்காலத்த ல்

முைற

ேதான்ற யெதன்றும்

பட்டெதன்றும்

தயாரித்து

இைத தான் பாடமாக்க ைவக்க ேவண்டும் என
ந ர்பந்த த்து உள்ளது. இைத வ டக் ெகாடுைமயாக
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பதஞ்சலி ராம் ேதவ், ேவத பாடங்கைள எல்லாம்
ஒன்ற ைணத்து “ேவத க் ேபார்டு ஆஃப் எஜுேகசன்”
என்று

ச ப எஸ்ச ,

ஐச எஸ்ச க்கு

இைணயாக

மத்த ய கல்வ வாரியமாக ஒப்புதல் ெபற்றுள்ளார்.
இனிேமல் இந்தக் கல்வ வாரியம் மூலம் பள்ளிக்
கல்வ ையப் படித்து உயர் கல்வ க்குச் ெசல்லலாம்
என்ற ந ைலைய உருவாக்க உள்ளனர்.
அற வ யேல ெகாேரானாைவ ெவன்றது
ேமலும்
ெகாேரானா

கடந்த

ஒன்றைர

ேநாய ன்

வருடங்கள்

தாக்குதைல

முதல் பல ஒன்ற யஅைமச்சர்கள்,
வைர

அற வ யல்

ரீத யாக

ப ரதமர்

அத காரிகள்

அணுகுவதற்குப்

பத லாக மூடநம்ப க்ைகய ன் வழிய ல் மக்கைளத்
த ைச

த ருப்ப

ெவளிப்படுத்த யைத

தங்களது

இயலாைமைய

உலகேம

அற ந்தது.

ைகையயும், தட்ைடயும் தட்டச் ெசான்னது; டார்ச்
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ைலட்ைடயும், ெசல் ேபான் ைலட்ைடயும் வானத்ைத
ேநாக்க

அடிக்கச் ெசய்தது;

மருந்தாகப்

பரிந்துைர

சாணம், ச றுநீைர
ெசய்தது:ஆக்ச ஜன்

பற்றாக்குைறையத் தீர்க்க இயலாமல் தடுமாற
காயத்த ரி
அளவு

மந்த ரம்

கூடும்

எண்ணற்ற

என

ேபாலி

ெசான்னால்
ப ரச்சாரம்

ஆக்ச ஜன்

ெசய்தது

அற வ யைல

என

ப ரச்சாரம்

ெசய்து ேதால்வ அைடந்து இறுத ய ல் அற வ யேல
ெகாேரானாைவ ெவன்றது என்பது உலகற ந்தது.
இதனால் இந்த ஆண்டு ேதச ய அற வ யல்
த னத்த ல்நாடு

முழுவதும்

உள்ள

மக்கள்

அற வ யல் இயக்கங்கள் எவ்வாறு ெகாேரானாப்
ெபருந்ெதாற்ைறஎத ர்
ேநாய ன்

ெகாள்வத ல்

அற வ யலும்,

கண்டுப டிப்புகளான

அதற்கான
தடுப்பு

ைவரஸ்
அற வ யல்

மருந்துகளும்,

அற வ யல் அணுகுமுைறயும்,

அற வ யல் வழித்

த ட்டமிடலும்,

மனப்பான்ைமயும்
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முன்னின்று

ேபாலி

அற வ யைலயும்

மூடநம்ப க்ைககைளயும்
என்பைத

முற யடித்தது

மக்களிடம்

எடுத்துச்ெசன்று

ெகாண்டிருக்க ன்றனர்.
மக்கள்

இயக்கமாகஅேத

ேபால்

ேஜாத டத்ைத

ஒரு பட்ட ேமற்படிப்புப்பாடமாக்க இந்த ரா காந்த
த றந்த ெவளிப் பல்கைலக் கழகம் மூலம் ஒன்ற ய
அரசு,

தனது

இந்துத்துவா

குற க்ேகாைளயும்

ேதச ய கல்வ க் ெகாள்ைகய ன் ஒரு பகுத யான
கல்வ ையக்
ெசய்து

காவ மயமாக்குவைதயும்

வருக றது.

வைகய ல்ேஜாத டப்
வானவ யல்
முைறய ல்

இைதத்
படிப்ைப

படிப்ைப

முயற்ச
தடுக்கும்

ந ராகரிப்ேபாம்

வரேவற்ேபாம்

ப ரச்சாரங்கள்

என்ற

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு

வருக ன்றன. அக ல இந்த ய,
மாந ல,

இைணய

வழிக்

கருத்தரங்குகள்,

பய ற்ச கள்,சமூக ஊடகப் ப ரச்சாரங்கள்; மாவட்ட
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அளவ ல்,

க ைளஅளவ ல்

பங்ேகற்கும்

வைகய ல்

முைற

ேசாதைன

உறுப்ப னர்கள்

கூட்டங்கள்,
வ ளக்கங்கள்

ெசயல்
என

மாெபரும் மக்கள் இயக்கமாக நாடு முழுவதும்
நைடெபற்று வருக ன்றது.

ஆகஸ்ட் 20க்கான

மக்கள்அற வ யல் இயக்கங்களின்

ந கழ்ச்ச கள்

அற வ யைலயும் அற வ யல் மனப்பான்ைமையயும்
வளர்ப்பதற்கான ேபெரழுச்ச ஆகும்.
கட்டுைரயாளர்

:

ெபா.இராஜமாணிக்கம்,

ெபாதுச் ெசயலர், மக்கள் அற வ யல் கூட்டைமப்பு
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14. இந்திய ேபாலி அறிவியல்
காலண்டர்… - ஜனவரி 18,
2021
https://theekkathir.in/News/articles/%E0%AE%AA%E
0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E
0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E
0%AE%BF/indian-pseudoscience-calendar
ஒரு

ப ரபல

தமிழ்

அற வுமுைற குற த்த
ஒரு கட்டுைர
இயங்கும்

நாளிதழில்

நாட்காட்டி பற்ற ப் பாராட்டி

வந்த ருந்தது.

ேநரு

இந்த ய

ஐஐடி காரக்பூரில்

அற வ யல்

ெதாழில்நுட்ப

அருங்காட்ச யகம் சார்பாக ெவளிய டப்பட்டதாகக்
குற ப்ப டப்பட்டுள்ளது.
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பண்ைடய அற வு குற த்தும் அதைனப் பாராட்டும்
வ தமாக

ேமைலநாட்டு

பாராட்டுக்
இத ல்

கருத்துகளும்

முக்க யமாக

வ ஞ்ஞானிகளின்
குற ப்ப டப்பட்டுள்ளது.

ெசால்ல

முயற்ச ப்பது,

சமஸ்க ருதப் ெபருைமயும் சமஸ்க ருதம் சார் அற வு
முைறயும்

இந்த யாவ ன்

கூறப்படுக றது.

உன்னத

வரலாறாகக்

இைவ அைனத்தும் ஆதாரமற்ற

புைனவு வைக அற வு என்பேத

முதல் கட்டப்

பார்ைவயாகும்.
‘சப்த ரிஷ கள்’
ஜனவரி மாதத்ைத காஸ்யபா், ஜமதக்னி, ெகௗதமா,
பரத்வாஜா,

வ சுவாமித்த ரர்,

வஷ ஷ்டர்,

அட்ரி

உள்ளிட்ட ஏழு ரிஷ கைள சப்த ரிஷ கள் எனக்
குற ப்ப ட்டு

ஆரம்ப த்து டிசம்பர் மாதத்ைத கண்

முன்ேன வாழ்ந்த ப .ச .ராய்,

ேஜ.ச .

சீனிவாச ராமானுஜன், எஸ்.என்.
சாட்டர்ஜி, ஜானக
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ேபான்ற

தைலச றந்த

வ ஞ்ஞானிகளுக்கு

‘ஆச்சார்யா’

பட்டத்துடன்

இதன்

நமது

மூலம்

முன்ேன

சாதைன

ஆச்சார்யா

தைலமுைறகளில்
ெசய்த

கண்

வ ஞ்ஞானிளுக்கு

ெகாடுத்து

ேவதங்கள்,

இத காசங்கள்,

புராணங்களில்

கற்பைனப்

பாத்த ரங்களாக

ச த்தரிக்கப்பட்ட

ரிஷ கைள

வ ஞ்ஞானிகேளாடு

இைணத்து

சம

பட்டம்

முடிக்க ன்றனர்.

கால

வரலாற்றுச்
இந்த

சான்றாக

காலண்டரின்

இருக்க றது.

இந்த

மாதங்களுக்கு
ஐேராப்ப ய

ந ரூப ப்பதுதான்

முக்க ய
இரண்டு

இைடேய

ெமாழிகளுக்கு

ேவைலயாக

துவக்க,

சமஸ்க ருதம்
முதன்ைம

முடிவு
தான்
என்றும்,

கணிதம் அத்ைவதத்த ன் சூனியக் ேகாட்பாட்டில்
இருந்து ஆரம்ப த்தது என்றும், அர்த்தசாஸ்த ரம்
இன்ைறய ெபாருளியலின் முன்ேனாடி என்றும்,
ஆயுர்ேவதத்த ன் முன்ேனாடி தன்வந்த ரி என்றும்,
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கலிலிேயா,

ெகப்ளருக்கு முன்னேர ேவதத்த ல்

வானியல்

குற ப்ப டப்பட்டுள்ளது

தற்ேபாைதய

புவ

என்றும்,

ெவப்பமயமாதல்

உள்ளிட்ட

சுற்றுசூழல் ப ரச்ச ைனகைளப் புரிந்து ெகாள்ள
புராணங்களில் கூறப்படும் வனவாசம் முனேனாடி
என்றும், தற்ேபாைதய கட்டிடக் கைலக்கு ஏழாவது
மண்டல ரிக் ேவதம் முன்ேனாடி என்றும், ந யாயம்,
தர்மம், பணி ேநர்ைம ஆக ய சமூகம், சூழல், சட்டம்
ஆக யன
மண்டலம்

குற த்து

ரிக்

ேவதத்த ன்

பத்தாவது

என்றும்,

நாட்டிய

ேபசுக ன்றது

சாஸ்த ரத்த ற்கு அக்னி சாஸ்த ரம்,
அகஸ்த ய ரிஷ

ேவதாங்கம்,

ஆக ேயாேர துவக்கம் என்றும்

இைடேய உள்ள பத்து மாதங்களில் ஒவ்ெவான்றாக
ச லாக த்து உள்ளனர்.
இத ல்

ெகாடுைம

என்னெவன்றால்

பண்ைடய இந்த யாெவன தற்ேபாது கருதப்படும்
ந லப்பரப்ப ல்
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ஆர்யப்பட்டா,

ப ரம்மகுப்தா,

வராகமிக ரர்,

சுஸ்ருதா,

ேபான்ேறார்களும்

பாஸ்கரா,

சரகா,

ஆத்ேரயா

ப ன்னுக்குத்

தள்ளப்பட்டு

பாத்த ரங்களான

ரிஷ கேள

முன்ேனாடி என்றும் ேவதங்கள்,

காவ யங்கள்

கற்பைனப்
ஆக யைவ

அற வ யல்

ஆராய்ச்ச

நூல்களாக

முன் ைவக்கப்படுவது தான்.அேத ேபால் இத ல்
குற ப்ப டப்பட்டுள்ள ரிஷ கள், ெசால்லப்ேபானால்
ெகௗடில்யர்
ஒரு

என்றைழக்கப்பட்ட

கற்பைனயான

கதாபாத்த ரம்

ஆராய்ச்ச யாளர்கள்
ரிஷ கள்

குற ப்ப டும்

அைனவருேம

கதாபாத்த ரங்கேள!
தற்கால

சாணக்க யேர
ெபாழுது,
கற்பைனக்

இவர்களுடன்

தைலச றந்த

ஏழு

என

நமது

வ ஞ்ஞானிகைள

ஆச்சாரியர்களாக இைணத்து அந்த ரிஷ களுக்கு
சரித்த ரச் சான்று ெகாடுத்து ந ரூப க்கும் முயற்ச
என்பைதத்

தவ ர
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குற ப்பாக

சரகா,

உய ேராடு

வாழ்ந்து

சுஸ்ருதர்

ேபான்ேறார்

மருத்துவத்

துைறக்கு

ச றப்புச் ேசர்த்தவர்கள். அவர்கள் கற்பைனயான
புைனவு தன்வந்த ரிையப் ப ன்பற்ற யவர்கள் என
கூறுவது தன்வந்த ரிக்ேக வரலாற்று அைடயாளம்
ெகாடுப்பதாகும்.

தன்வந்த ரி உட்பட இந்த சப்த

ரிஷ களின் காலத்ைதக் கூற முடியுமா?
இந்த யாவ ன் ஆரம்பகால அற வு
‘இந்த யன்

நாலட்ஜ்

ச ஸ்டம்’

(இந்த ய

அற வுக் கட்டைமப்பு) என்று ெசால்லும் ேபாேத
அது

நவீன

ேசாதைனக்கு

உருவாவதற்கு

முன்னர்

உட்பட்ட

இருந்த

அற வ யல்

ஆரம்ப

கால

பாரம்பரிய அற வு என்ேற ெகாள்ளலாம். அப்படி
என்றால்

இந்த யாவ ன்

ெதாழில்நுட்பம்
முற்பட்டது.

என்பது

ஆரம்ப
ேவத

கால

அற வு,

காலத்த ற்கு

ஆதாரங்களுடன் கூடியது என்றால்
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அது ச ந்து சமெவளி நாகரீகத்த ல் இருந்து இது
அல்லவா ெதாடங்கப்பட்டிருக்க ேவண்டும்? எழுத்து,
ெதாழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட ஆதாரங்கள் சமஸ்க ருத
காலத்த ற்கு முற்பட்டைவ ஆகும். அது ஏன் இந்த ய
அற வுசார் பாரம்பரியம் ேபசும் இந்தக் காலண்டரில்
இடம்ெபறவ ல்ைல ?
இந்த ய

பாரம்பரிய

சமஸ்க ருதத்த ற்கு
த ராவ ட

அற வு

வரலாற்ற ல்

முன்னேர

உருவான

ெமாழிகளில்

ெதான்ைமயான

தமிழ்

ேபான்ற

ெமாழியும்

மிகத்

ச ந்துெவளி

நாகரீகத்ைதப் ேபாலேவ ேவதகாலத்த ற்கு ப ற்பட்ட
கீழடி

ேபான்ற

ெதாழில்நுட்பம்
பாரம்பரிய

ஆதாரப்பூர்வமான
குற த்ேதா,

ச த்தர்களின்

அற வ யல்

ெதன்னிந்த ய
அற வு

வளர்ச்ச ேயா

ஏன் கண்டு ெகாள்ளப்படவ ல்ைல? ேகரளாவ ல்
மலர்ந்த

கணிதவ யல்,

வானவ யல்

ஏதும் ஏன் இடம்ெபறவ ல்ைல?
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முதன் முதலாக அற வ யலுக்கான ேநாபல்பரிசு
ெபற்ற ச .வ .ராமன் இடம் ெபறவ ல்ைலேய, ஏன்?
வ டுதைலக்குப்ப ன்

இந்த யாவ ன்

ப ரச த்த

முன்ேனற்றமான அணு அற வ யல், வ ண்ெவளி
அற வ யல் குற த்த எதுவுேம இல்ைலேய?

அைத

மைறப்பதன் ேநாக்கம் என்ன? ஏெனன்றால் இதன்
ேநாக்கேம ேவதங்கள், இத காசங்கள், புராணங்கள்
ஆக யவற்ற ல் கற்பைனயாக கூற யவற்ைற சம
கால அற வ யேலாடு ெபாருத்த ப் ேபச ெபருைம
ெகாள்வதும் அைத வரலாற்றாக்குவதும் தான்.
உண்ைம அற வ யைல மக்களிடம் ெகாண்டு
ெசல்ேவாம்!
ேமலும் புைனவு அற வ யைல ந யாப்படுத்தும்
வ தமாக ஐேராப்ப ய, அெமரிக்க, இந்த யாவ ன்
ப ரபல வ ஞ்ஞானிகளின் படங்கைளப் அந்தந்த
மாதத்த ல் ேபாட்டு ஒவ்ெவாரு புைனவுகைளயும்
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பாராட்டுவது ேபால குற ப்புகள்ெகாடுத்துள்ளனர்.
வ ல்

துராந்த்,

ேராலண்ட்,

ஐன்ஸ்டீன்,

அர்னால்ட்

டாய ன்

முல்லர்,

அலீஸ்

ேபானர்

ந றுத்த

புைனவு

அற வு

தவறுமானது

பீ,

ேமக்ஸ்

முைறக்கு

அங்கீரம்
ந யூட்டன்

ெகாள்ைககள்

என்று

முன்

இத ல் ேவடிக்ைக

ஐன்ஸ்டீன்,

ேபான்ேறார்களின்

ட்ைவன்,

ஆக ேயாைர

ெகாடுக்க முைனக ன்றனர்.
என்னெவன்றால்

மார்க்

இந்த ய

தப்பும்

வ ஞ்ஞானிகள்

மாநாட்டில் ேபச யஜாம்பவான்கள் தான் இவர்கள்.
ேமலும்
நாம்
நாட்டு

நவீன
ேபசும்

அற வ யல்

வளர்ச்ச

ேபாெதல்லாம்

ஐேராப்ப ய

பற்ற

இவற்ைறேமைல

அற வ யல்

என்றும்

நவீன

அற வ யல் குற த்துப் ேபசுபவர்கைள ெமக்காேல
புத்த ரர்கள் என்றும் ஏளனம் ெசய்வதும் இேத
பாரம்பரியவாத கள் தான்!
இைவ

ஒரு
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வரலாற்ைறத்

த ரித்து

அற வ யல்

எழுத யும்

வரலாற்ைற

ேபாலி
உருவாக்கும்

ெசயல்பாட்ைட ஒரு நவீன அற வ யல் ெதாழில்நுட்ப
ைமயம்

ெசய்யலாமா?

முதலாக

உருவாக்கப்பட்ட

ெபருைமக்கும்
தன்ைன

உண்ைமய ல்

அற வ யல்

அர்ப்பணித்த

காரக்பூர்

முதன்

ஐஐடிய ன்

மனப்பான்ைமக்காக

ேநருவ ன்

ெபயருக்கும்

இந்தக் காலண்டர் ெபருங்களங்கம் வ ைளவ க்கும்
வைகய ல் உள்ளது.
தற்ேபாைதய
சார்ந்த

சுருக்கமாகக் கூற னால்

மத்த ய

ேபாலி,

அரச ன்
புைனவு

ப ரபலபடுத்துவதற்காகத்

அரச யல்
அற வ யைல

தயாரிக்கப்பட்ட

காலண்டர் என்பது தான் உண்ைம.

இதற்கு

மாற்றாக இந்த யாவ ன் அற வ யல் ெதாழில்நுட்ப
வரலாற்ைற

உண்ைமயாகப்

காலண்டர்

ஒன்ைற

தயாரித்து

வருக ன்றன.
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இயக்கங்கள்
இதன்

மூலம்
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உண்ைமயான

அற வ யல்

மக்களிடம்

எடுத்துச்

ெசால்லப்படும்.
கட்டுைரயாளர்: ேபரா.ெபா. இராஜமாணிக்கம்,
ெபாதுச்ெசயலாளர்,

அக ல

இந்த ய

மக்கள்

அற வ யல் கூட்டைமப்பு

www.Kaniyam.com

145

FreeTamilEbooks.com

15.

புரட்சியாளனாகத் திகழ்ந்த
அறிவியலாளர் ேஜ.டி.ெபர்னல்
-- ேம 10, 2019
எஸ்.சட்டர்ஜி

https://theekkathir.in/News/science/%E0%AE%9A%
E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%88/th
e-revolutionary-scientist-jd**ernal-s-stergeji
( புரட்ச யாளனாகத் த கழ்ந்த அற வ யலாளர்
ேஜ.டி.ெபர்னல் (1901-1974) நூற்றாண்ைடெயாட்டி
எஸ்.சட்டர்ஜி எழுத ய கட்டுைர ஃப்ரண்ட்ைலன், 2001
ேம 12 - 25)
தன்னுைடய
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மனித நலனுக்காக மட்டுேம அற வ யலாளர்கள்
பயன்படுத்த ேவண்டும் என்ற அர்ப்பணிப்புக்கு
ேஜ.டி.ெபர்னலின்

வாழ்க்ைக

சான்றாக

இருக்க ன்றது.

1940ஆம் ஆண்டு ஆங்க ேலய க ராமப்புறம்
ஒன்ற ல் இருந்த ரய ல் ந ைலயத்த ற்கு இரண்டு
ஆண்கள்

வந்து

இறங்க னர்.

தங்களுைடய

பரிேசாதைனைய நடத்துவதற்காக ைகவ டப்பட்ட
ெகாட்டைக ஒன்ைறத் ேதடி சர்வேதச அளவ ல்
புகழ்

ெபற்ற

அவர்கள்
அந்தப்

அற வ யலாளர்களாக

இருவரும்

அங்ேக

பரிேசாதைனையச்

இருந்த
வந்தனர்.

ெசய்வதற்கான

பய ற்ச ேயா அல்லது அனுபவேமா அவர்களிடம்
இருக்கவ ல்ைல
பரிேசாதைனைய
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FreeTamilEbooks.com

ந த யும்

அவர்களிடம்

அவர்களில்
இருந்து

ஒருவர்

அப்ேபாது

இயற்ப யல்

உய ரியல்

ேஜ.டி.ெபர்னல்,

க ைடயாது.
ஆய்வாளராக

ஆய்வாளராக

மற்ெறாருவர்

மாற ய

மருத்துவராக

இருந்து உடற்கூற ய யல் ந புணராக மாற ப ன்னர்
வ லங்க யல் பூங்காவ ன் பாதுகாவலராக மாற ய
ேசாலி ஸக்கர்ேமன்.
அந்தப்

பரிேசாதைன

ேதைவயாக

இருந்தது.

மிகவும்
அது

அவசரமான
இரண்டாம்

உலகப் ேபார் ெதாடங்க இருந்த ேநரம்.
இல்லாத

காலம்.

ெஜர்மன்

ேரடார்

லஃப்ட்ெவஃப்

வ மானப்பைடத் தாக்குதல்கள் லண்டனில் பீத ைய
ஏற்படுத்த

இருந்தன.

குண்டுகளின்

பல்ேவறு அளவ லான

ேசதத்ைத

அளவ டுவது

மற்றும்

குண்டு ெவடிப்ப ன் தாக்கம் தூரத்ைதப் ெபாறுத்து
எவ்வாறு மாறுபடுக றது என்பைதக் கண்டற வதாக
அவர்களுைடய இந்த பரிேசாதைனய ன் ேநாக்கம்
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இருந்தது.

உண்ைமய ேலேய

எளிைமயான ேசாதைனதான்.

அது

மிகவும்

காவல்துைறய ன்

அனுமத யுடன், குரங்குகள், புறாக்கள் அைடத்து
ைவக்கப்பட்ட கூண்டுகளில் இருந்து ேவறுபட்ட
ெதாைலவுகளில் குண்டுகைள ெவடிக்கச் ெசய்த
ப ன்னர்
தங்க

அந்த

கூண்டுகளுக்கும்,

ைவக்கப்பட்டிருந்த

அவற்ற ல்

வ லங்குகளுக்கும்

ஏற்பட்ட ேசதங்கைள அவர்கள் ஆராய ேவண்டும்.
அந்த ேசாதைனய ல் அளவ டப்பட்ட ேசதமானது
ஏற்கனேவ ெபாதுவாக இருந்த ேசதம் குற த்த
அளவுகைள வ ட மிகவும் குைறவாகேவ இருந்தது.
அவர்கள்

இருவரும்

பரிேசாதைனய ல்
பயன்படுத்த க்

தங்கைளேய

க னி

அந்தப்

பன்ற களாகப்

ெகாண்டனர்.

அதாவது

குண்டுகைள ெவடிக்கச் ெசய்த ேபாது, அவர்கள்
இருவரும் கூண்டுகளுக்குள் உட்கார்ந்து ெகாண்டு,
குண்டு ெவடிப்பால் மனிதர்களுக்கு ஏற்படுக ன்ற
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தாக்கம் குற த்த முதல்தர தரைவச் ேசகரித்தனர்.
ப ரிட்டிஷ்

குடிமக்களின்

மனவுறுத ைய

அத கப்படுத்துவத ல்,
இந்த
பங்ைகக்

அவர்களுைடய

கண்டுப டிப்பு

மிக

ெகாண்டிருந்தது.

தங்குமிடங்கைளயும்,
அைமப்புகைளயும்

முக்க யமான
பாதுகாப்பான

ச வ ல்

பாதுகாப்பு

வடிவைமப்பதற்கும்

அது

உதவ யது. குற ப்பாகச் ெசால்வதானால், மிகவும்
பாத க்கப்படக்கூடிய
வர்க்கத்த ற்கு

ப ரிவான

உதவுவதாக

ெதாழிலாள
அவர்களுைடய

கண்டுப டிப்பு இருந்தது.
பரிேசாதைனய ல்
மட்டுமல்லாது,

அந்த

‘அற வ யலாளர்
ஒருவராக

க ைடத்த

இருக்க

பரிேசாதைனய ேலேய

ஒருவருக்கு
ேவண்டிய

ெபாறுப்பு இருக்க றது.

முடிவுகளில்
குடிமக்களில்
மிகப்

ெபரிய

தன்னுைடய அற ைவ

மனித நலனுக்காக மட்டுேம அவர் பயன்படுத்த
www.Kaniyam.com
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ேவண்டும்’

என்ற

ெசய்த

மைறந்த ருந்தது.

இவ்வாறான அர்ப்பணிப்புக்கு ஒரு சான்றாகேவ
ெபர்னலின்

வாழ்க்ைக

பன்முகத்தன்ைம
இருந்தார்.

இருந்தது.

ெகாண்ட

அற வ யல்

எல்ைலகளுக்கு

அரிதான

மனிதனாக

அவர்

சேகாதரத்துவத்த ன்

அப்பாற்பட்டதாக

அவரது

அற வார்ந்த ெசல்வாக்கு இருந்தது. அற வ யலில்
இயற்ப யல்,

ேவத ய யல்,

உய ரியல்

அைமப்புகளில் அைமந்த ருக்க ன்ற கட்டைமப்புகள்
மற்றும் ெசயல்பாடுகளுக்க ைடய லான உறைவப்
புரிந்து

ெகாள்வத ல்

த கழ்ந்தார்.
அற வ யலின்

அவர்

முன்ேனாடியாகத்

சமூகத்ைதப்

ெபாறுத்தவைர,

ெசயல்பாடுகள்

ெசயல்படுக ன்ற

மற்றும்

சமுதாயத்த ன்

அது

கட்டைமப்பு

ஆக யவற்ற ற்கு இைடய லான உறைவ ஆராய
முயன்ற அவர் அந்த த ைசய ல் அைனவருக்கும்
பாைத

வகுத்துக்
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உலகத்ைத வ ளக்குவது மட்டுேம என்று இருந்து
வ டாமல்,

இந்த உலைக எவ்வாறு மாற்றுவது

என்பைதயும் தத்துவஞானிகள் பார்க்க ேவண்டும்.
இத்தைகய

உலகப்பார்ைவைய

தன்னுைடய

மனத ல் ெகாண்டிருந்த ெபர்னல்,

ஏைழகைளச்

சுரண்டுவதற்கான சலுைககைளப் ெபற்ற ருக்கும்
வர்க்கத்த ன் ைககளில் கருவ யாக ஆக வ டாமல்,
அற வ யலின் சமூகச் ெசயல்பாடுகைள மாற்ற
அைமப்பேத

அற வ யலாளரின்

கடைம

என்ேற

கருத னார்.
1901ஆம்
அயர்லாந்து

ஆண்டு

ேம

கத்ேதாலிக்க

மாதம்

குடும்பத்த ல்

ெடஸ்மண்ட் ெபர்னல் ப றந்தார்.
அெமரிக்கர்.

ஒன்பது

எழுத யது உட்பட,
ெசய்த
இருந்தார்.

நாள்
ஜான்

அவரது தாய்

வயத ல்

சுயசரிைத

பல வ ஷயங்கைள முயற்ச

படுசுட்டிக்

குழந்ைதயாக

கருவ கைள
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த றைம இல்லாத அவர் பல்ேவறு ெபாருட்கைள
உருவாக்க

முயன்றவராகேவ

இருந்தார்.

ஒருமுைற அவரும், அவரது நண்பரும் எக்ஸ்கத ர்
குழாைய

வடிவைமக்கும்

ேபாது

தாக்குதலுக்குள்ளாக னர்.
வாழ்க்ைகய ன்

மின்சாரத்
தன்னுைடய

ப ற்பகுத ய ல்

ெதாைலேநாக்கு

பார்ைவயுடன் புத ய கருவ கைள உருவாக்குவது
பற்ற

தன்னுைடய

வழங்க னார்.
உைடந்த
என்று

கருத்துக்கைள

அவருடன் பணி புரிந்தவர்கள்

கடிகாரங்கள்,

அத கம்

ப றருக்கு

ைசக்க ள்

ெசலவ ல்லாத

டியூப்கள்

ெபாருட்கைளப்

பயன்படுத்த புத ய கருவ கைள உருவாக்க னர்.
இங்க லாந்த ல்
ேசர்வதற்காக,

உள்ள

பள்ளிய ல்

தன்னுைடய பத்தாவது வயத ல்

ெபர்னல் அயர்லாந்ைத வ ட்டுச் ெசன்றார். ஐரிஷ்
சுதந்த ர இயக்கத்ைதக் கண்டிருந்த அவர் முதலாம்
உலகப் ேபாரால் இங்க லாந்து சமூக வாழ்க்ைகய ல்
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ெகாண்டு வரப்பட்ட துயரத்ைதயும் கண்டவராக
இருந்தார்.
ேகம்ப ரிட்ஜ்

பல்கைலக்கழகத்த ல்

படிக்கும்ேபாது

அற வார்ந்த

க ைடத்தைத

ெபர்னல்

உணர்ந்தார்.

த ருப்த
முதல்

அங்ேக

தனக்கு
முைறயாக

நைடெபற்ற

பல

கூட்டங்களில் கலந்து ெகாண்ட அவர் பல்ேவறு
மக்கைளயும் சந்த த்தார்.
மாணவர்கள்

மற்றும்

அந்த கூட்டங்களில்
அற வுஜீவ கள்

கலந்து ெகாள்ளவ ல்ைல.

மட்டும்

ராணுவ வீரர்கள்,

ெதாழிலாளர்களும் அங்ேக இருந்தனர். சூரியேன
அஸ்தமிக்காத

ப ரிட்டிஷ்

சாம்ராஜ்யத்த ல்

ஏைழகளுக்ெகன்று இருண்ட பகலும், மனச்ேசார்வு
மட்டுேம

காத்து

ந ற்பைதக்

ஆச்சரியமைடந்தார்.
ஒன்ற ல்

1919ஆம்

கண்டு

ெபர்னல்

அவ்வாறான
ஆண்டு

நவம்பர்

7

கூட்டம்
அன்று

கலந்து ெகாண்ட ேபாது, ரஷ்யாவ ல் நைடெபற்ற
www.Kaniyam.com

154

FreeTamilEbooks.com

அக்ேடாபர் புரட்ச பற்ற யும், புத தாகப் ப றந்த ருந்த
ேசாவ யத் ஒன்ற யத்த ல் நடத்தப்பட்ட ேசாசலிச
பரிேசாதைனகள் பற்ற யும் தன்னுைடய நண்பர்
ஒருவர் கூற ெபர்னல் ேகள்வ ப்பட்டார்.

அந்த

தகவல் அவருக்கு முன்பாக புத யேதார் உலைகத்
த றந்து

காட்டியது.

ஐரிஷ்

ேதச யவாதம்

என்பைத
“நான்

ெகாண்டிருந்த

எவ்வளவு

ெபர்னல்

ெவறுத்த

மக்கேள

தான்

குறுக யது

அப்ேபாது

அைனத்து

உணர்ந்தார்.

வ ஷயங்கைளயும்

துைடத்ெதற ந்தனர்…

அது

அற வ யல்

உலைகக் ெகாண்டு வருவதாக இருந்தது” என்று
கூறுமளவ ற்கு அது அவைர மிகவும் கவர்ந்தது.
புத ய ேசாவ யத் சமுதாயத்த ன் அடிப்பைடயாக
இருந்த

கருத்த யைல,

ெலனினிசம் பற்ற

அதாவது

மார்க்ச சம்

-

அற ந்து ெகாள்வதற்கு அது

அவைர வழிநடத்த யது.

இதன் மூலம் உலகக்

கண்ேணாட்டத்ைதப் ெபற்ற ெபர்னல், ேகம்ப ரிட்ஜ்
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பல்கைலக்கழகத்த ல் வழங்கப்பட்டு வந்த பல்ேவறு
படிப்புகைளயும் பய ன்று அற வ யல் குற த்தெதாரு
பரந்த பார்ைவையப் ெபற முயன்றார். தன்னுைடய
இறுத ப்

பட்டத்த ற்காக

உய ரியல்,

கணிதம்,

ேவத ய யல்,

மற்றும்

கனிமவ யல்

இயற்ப யல்

ேபான்ற பல்ேவறு பாடங்கைள அவர் வாச த்தார்.
அத க அளவ ல் அவரிடமிருந்த கைலக்களஞ்ச ய
அற வு அவருக்கு முனிவர் என்ற புைனப்ெபயைரப்
ெபற்றுத் தந்தது.
மார்க்ச சத்ைத
ெபர்னல்

ஏற்றுக்

கத்ேதாலிக்க

ெகாண்ட

மதத்ைதக்

ப ன்னர்

ைகவ ட்டார்.

அவர் நாத்த கராகவும் கம்யூனிஸ்டாகவும் தன்ைன
அற வ த்துக் ெகாண்டார். அவரின் இந்தச் ெசயல்
அவருைடய

குடும்பத்த னருக்குத்

ஏற்படுத்த க் ெகாடுத்தது.
கடவுள்

மீது

ெதாந்தரைவ

ெபர்னலிடம் மீண்டும்

நம்ப க்ைகையக்

ெகாண்டு

வருவதற்காக, அவருடன் ேபசுவதற்காக மதகுரு
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ஒருவைர ெபர்னலின் தந்ைத அனுப்ப ைவத்தார்.
ஆனால் அவரின் முயற்ச க்கு ேநர் எத ர்வ ைளேவ
அதனால் ஏற்பட்டது.

ெபர்னலிடம் ேபசச் ெசன்ற

அந்த மதகுரு மனம் மாற ேதவாலயத்ைத வ ட்ேட
ெவளிேயற வ ட்டார்.
ெகாஞ்சம்

வ த்த யாசமான

சந்த ப்பும் அப்ேபாது நைடெபற்றது.

இன்ெனாரு
அந்த இளம்

கம்யூனிஸ்டுக்கு பாடம் கற்ப க்க ேவண்டும் என்று
ஒரு

சல

இைளஞர்கள்

ந ைனத்தனர்.

ஒரு

நாளிரவ ல் அவருைடய அைறய ல் ெபர்னைலத்
தாக்க

அவர்கள்

அட்மிரலாக

முயற்ச த்தனர்.

இருந்த

ப ன்னர்

மவுண்ட்ேபட்டனுடன்

ெதாடர்பு ெகாண்டிருந்ததாகக் கூறப்பட்ட இந்தக்
குழுவ னருக்கு ெபர்னலிடம் இருந்து கடுைமயான
அடி க ைடத்தது. அவர்கள் அங்க ருந்து தப்ப ஓடி
வ ட்டார்கள்.
குழு

ெபர்னைலத் தாக்க வந்த அந்தக்

உறுப்ப னர்கள்
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வ ட்டனர். தாக்க வந்த அவர்கள் ச கெரட் புைகத்துக்
ெகாண்ேட வந்தனர்.

தன்னுைடய அைறய ல்

இருந்த

வ ளக்குகைள

ெபர்னல்

அைணத்து

வ ட்டார்.

எனேவ

அவர்களால்

ெபர்னைலப்

பார்க்க முடியவ ல்ைல ஆனால் அவர்கள் எங்ேக
இருக்க றார்கள் என்பைத ெபர்னலால் எளிதாகப்
பார்க்க முடிந்தது.

ஒவ்ெவாருவரின் முகத்த லும்

ஓங்க குத்து வ ட அவரால் முடிந்தது.
1923வாக்க ல்,
மைனவ யும்

ெபர்னலும்

அவருைடய

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

உறுப்ப னர்களாக இருந்தனர். அவர்கள் இருவரும்
இைணந்து 1926 ெபாது ேவைலந றுத்தத்த ற்கு
ஆதரவாக ெதாழிலாளர்கைள அணி த ரட்டினர்.
ஒரு

பத்தாண்டுகள்

உறுப்ப னர்
இறுத வைர

கழித்து

என்பைதக்
அவர்

இருந்தார்.
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கட்ச யுடன் அவருக்க ருந்த ஆழமான ப ைணப்புகள்
இறுத வைரய ல் ெதாடர்ந்தன.
மார்க்ச சத்ைத ஏற்றுக் ெகாண்டத ல், ெபர்னல்
மட்டும் தனியாளாக இருக்கவ ல்ைல. இன்னும் ப ற
அற வுஜீவ
அந்த

அற வ யலாளர்கைளக் ெகாண்டதாக

ேகம்ப ரிட்ஜ்

குழு

இருந்தது.

அந்தக்

குழுவ ல் ேஜாசப் நீதாம், ேஜ.ப .எஸ்.ஹால்ேடன்
ேபான்றவர்களும்

இருந்தனர்.

ேசாவ யத்

ேசாசலிச குடியரசுகளின் ஒன்ற யத்த ல் இருந்த
ஓபரிைனப்

ேபாலேவ,

பரிணாமக்

ேகாட்பாட்டின்,

என்பது

உய ரற்ற

இருக்க ன்றது

என்ற

உய ரின்

ேவத ய யல்

அதாவது

உய ர்

மூலக்கூறுகளாகேவ
முன்ேனாடி

ஹால்ேடன் ெசய்த ருந்தார்.

ேவைலகைள

இதற்கு மற்றுெமாரு

பரிமாணத்ைத ெபர்னல் ேசர்த்துக் ெகாடுத்தார்.
மூலக்கூறுகளின்

ேவத ய யல்

பண்புகைள

மட்டும் அல்லாது, இந்த மூலக்கூறுகள் எவ்வாறு
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அைமக்கப்பட்டிருக்க ன்றன என்பைத,

அதாவது

இந்த

எவ்வாறு

மூலக்கூறுகளின்

அவற்ற ன்

அைமப்பு

ெசயல்பாட்ைட

என்பைதயும்

ேசர்த்ேத

பார்க்க

என்று ெபர்னல் கூற னார்.
வாட்சன்
ரிேபா

மற்றும்

க ரிக்

ந யூக்ளிக்

கட்டைமப்ைபக்
ஆய்வுகளின்
அதாவது

ந ர்ணய க்க றது
1953ஆம் ஆண்டில்

ஆக ேயார்

அமிலத்த ன்
கண்டற ந்தது

முதல்

இருபது

முன்ேனாடி

ேவண்டும்
டிஆக்ஸி
(டி.என்.ஏ)
இத்தைகய

ெவற்ற யாக

அைமந்தது.

ஆண்டுகளில்,

ெபர்னலின்

ச ந்தைனகள்

உய ரியலில்

ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்ட வழிமுைறகள் ஆக வ ட்டன
என்பைதேய அது குற த்தது.

“உய ர் என்பது

குற த்த மர்மம் நீங்க

“உய ர் குற த்த

ெபரும்பாலான
இன்ைறய
இருந்து

வ ட்டது”,

மர்மங்கள்

அகற்றபப்டுவதால்,

உய ரியலாளர்களின்

உய ரின்
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அழைகயும்

பாராட்டுக ன்ற

தன்ைம

சற்றும்

குைறயப் ேபாவத ல்ைல” என்ற ெபர்னலின் கூற்று
இப்ெபாழுது மனித ஜீேனாம் வைரபடத்த ன் மூலம்
படம் ப டிக்கப்பட்டு,

நைடமுைறய ல் குற யீடான

படமாக, புத ராக, வ ைட காணக் கூடிய குற யீடாக
உறுத ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஒரு
மற்றும்

மாணவராக
கணிதத்த ல்

தனித்த றைமக்கான
ெபற்ற ருந்த

இயற்ப யல்

அவரிடம்

இருந்த

அங்கீகாரத்ைத

ெபர்னல்

ேபாத லும்,

இறுத யாக

அவர்

உய ரியல் துைறய ேலேய தனது ஆய்வுகைளத்
ெதாடங்க

நடத்த னார்.

ஆய்வுகளில்

ஒரு

எக்ஸ்கத ர்

படிக

உருவாக்க னார்.

உய ரியல்

முக்க யமான

கருவ யாக

வைரவ யைல
ப ற்காலத்த ல்

குற த்த
அவர்

உய ரியல்

துைறய ல் ஏற்பட்ட அளவ ட முடியாத வளர்ச்ச க்கும்,
ெபர்னலின்

எண்ணற்ற
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பங்களிப்புகளுக்கும்

அந்த

ெதாழில்நுட்பேம

காரணமாக ப் ேபானது.
கணினிகள்

இல்லாத

காலத்த ல்,

படிகங்களின் கட்டைமப்புகள் பற்ற
படிகவைரவ யலாளர்கள்
ெகாள்ளும்

நீரின்

பற

ெதாடர்பான

புரதங்கள்,

பனிக்கட்டி,

அற ந்து

அட்டவைணகைளத்

பாலியல்

ஹார்ேமான்கள்,
மற்றும்

எளித ல்

வைகய ல்

தயாரித்தது,

ஆரம்பகால

ைவரஸ்கள்

ெவண்பனி

ெவவ்ேவறு

தட

மற்றும்

வடிவங்களின்

கட்டைமப்புகள் குற த்த முன்ேனாடி ேவைலகள்
ஆக யைவ

ெபர்னலின்

ஆய்வுகளாக
அவர்

இருந்தன.

த ரவ

முதன்முதலாக

ந ைலக்கான

உருவாக்க ெகாடுத்தார்.
இயற்ப யல்

குற ப்ப டத்தக்க

குற த்து

வடிவைமப்ைப

கூட்டுப் ெபாருட்களின்
ஆய்வு

ெசய்தவர்களில்

முன்ேனாடியாகவும் அவர் கருதப்படுக றார்.
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தங்கள் ஆய்வுகளின் இறுத க் கட்டங்களில்
ெபர்னலின்

நுண்ணற ேவ

தங்களுைடய

ெவற்ற க்கு காரணமாக இருந்ததாக புகழ்ெபற்ற
உய ரியலாளர்கள்,

ேநாபல் பரிசு ெபற்றவர்கள்

பலரும் ெதரிவ த்துள்ளனர். தனக்கு அளிக்கப்பட்ட
ேநாபல்

வ ருைத

தனியாக

தான்

மட்டுேம

ெபறுவதற்குப் பத லாக, ெபர்னலுடன் இைணந்ேத
ெபற்ற ருக்க
மாணவ

ேவண்டும்

ேடாரத

என்று

ேஹாட்க ன்

ஹீேமாகுேளாப ன்

மற்றும்

அவரது

கூற ய ருந்தார்.
மேயாகுேளாப ன்

கட்டைமப்பு குற த்த ேமக்ஸ் ெபருட்ஸ் மற்றும் ஜான்
ெகண்ட்ரூ ஆக ேயாரின் ேநாபல் வ ருைதப் ெபற்ற
ஆய்வுகள், எெலக்ட்ரான் நுண்ேணாக்க ெகாண்டு
ஆேரான்

க்ளக்கால்

ெசய்யப்பட்ட

ஆய்வுகள்

ேபான்றைவ ெபர்னல் அளித்த உள்ளீடுகளுக்கு
ெபருமளவ ல்

கடைமப்பட்டைவயாகேவ

இருக்க ன்றன. ஆனாலும் ெபர்னல் தனக்ெகன்று
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ேநாபல் வ ருைதப் ெபறேவ இல்ைல.
உய ரியலின் மீது மட்டுமல்லாது, ெபர்னலும்
அவருடன் பணியாற்ற யவர்களும் உண்ைமய ல்
உய ரின்

மீது

ஆர்வம்

ெகாண்டவர்களாகேவ

இருந்து வந்தனர். ஆய்வகத்த ற்கு ெவளிேய நடந்த
ந கழ்வுகேள,

ஆய்வகத்த ன் மீதான அவர்களது

முழு கவனத்ைதயும் உண்ைமய ல் ச தறடித்தன.
இந்த

உலகளாவ ய

காரணமாகேவ
நாட்களில்

ப ரச்ச ைனகளின்

ேகம்ப ரிட்ஜில்
ேபாருக்ெகத ரான

இருந்த
ேகம்ப ரிட்ஜ்

அற வ யலாளர்கள் குழு என்ற குழுைவ ெபர்னல்
உருவாக்க னார்.
ஏற்பட்ட

இந்தக் குழுவானது 1930களில்

ெபாருளாதார

மந்தந ைல,

ஹ ட்லரின்

ெஜர்மனிய ல் நாஜிக்கள் உருவாக்க ய ேபரச்சம்,
ஸ்ெபய ன் உள்நாட்டுப் ேபார், சீனா மீது ஜப்பானிய
பைடெயடுப்பு, ப ரிட்டிஷ் காலனிகளில் நைடெபற்ற
சுதந்த ர இயக்கங்கள் ேபான்ற ப ரச்சைனகள் மீது
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எழுந்த ச க்கல்களின் மீது தனது கவனத்ைதச்
ெசலுத்த யது.

இந்த

ேசாகமான

சூழலில்,

ேசாவ யத் யூனியன் மட்டுேம நம்ப க்ைகக்கான
தீப்பந்தமாக இருந்தது.
இவாேனாவ ச்

1931இல் ந க்ேகாலாய்

புஹாரின்

ஒரு

இங்க லாந்த ற்கு வழிநடத்த
ெபர்னல்

ேசாவ யத்

குழுைவ

வந்த ேவைளய ல்,

அற வ யலாளர்களுடன்

ெதாடர்புகைள ஏற்படுத்த க் ெகாண்டார்.
தங்களுக்க ைடேய
வ வாதங்களின்
ேதைவகள்

நைடெபற்ற

மூலம்

இரண்டு

இருப்பைத

அவசரத்

அற வ யலாளர்கள்

உணர்ந்து ெகாண்டனர். சாதாரண குடிமக்களிடம்
அற வ யல்

குற த்த,

குற ப்பாக

அவர்களுைடய

வாழ்க்ைகக்கு அற வ யல் எவ்வாறு உதவும் என்பது
குற த்தும்,

அழிவுகரமான

ேநாக்கங்களுக்குப்

பயன்படுத்தும்

ேபாது

தீங்கு

வ ைளவ க்க ன்ற

வைகய ல்

அற வ யலிடம்

இருக்க ன்ற
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சாத்த யங்கைளப்

பற்ற ய

வ ழிப்புணர்ைவ

ஏற்படுத்துவது பற்ற யும், சமூகப் ப ரச்ச ைனகள்
குற த்து அற வ யலாளர்களிடம் இருக்க ேவண்டிய
ெபாறுப்புகைளப் பற்ற யும் இன்னும் அத கமான
கல்வ ேதைவ என்பது வ ைரவ ேலேய அவர்களால்
உணரப்பட்டது.
இத்தைகய
வ ைடயளிக்கும்

சமூக

ேகள்வ களுக்கு

வைகய ல்,

ெபர்னலின்

பகுப்பாய்வுகைளத் ெதாகுத்து ‘அற வ யலுக்கான
சமூகப் ெபாறுப்பு’ என்ற புத்தகம் ெவளிய டப்பட்டது,
1939ஆம் ஆண்டு அந்தப் புத்தகம் ெவளிவந்தேபாது
பரபரப்ைப

உருவாக்க யது.

ஒன்ற யத்த ல்
புரட்ச யால்

ேசாவ யத்

நைடெபற்ற
ஏற்பட்ட

ேசாசலிசப்

வ டுதைலைய

அந்தப்

புத்தகத்த ல் ெபர்னல் பகுப்பாய்வு ெசய்த ருந்தார்.
முதலாளித்துவ அைமப்பு முைறய ன் சுரண்டல்
தன்ைமைய
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தைடயாகேவ

அவர்

புத்தகத்த ல்
அற வ யல்

கருத னார்.

காலனிய
ந ைலைம

குற ப்ப ட்டிருந்தார்.
எப்ேபாதாவது
தன்ைமையப்

அந்தப்

இந்த யாவ ல்

இருந்த

குற த்து

சுருக்கமாகக்

இந்த ய

அற வ யலில்

எழுக ன்ற
பற்ற யும்,

அற வார்ந்த

நம்பகத்தன்ைமயற்ற

இந்த ய அற வ யல் குற த்தும் அவரது கருத்துக்கள்
ெதரிவ க்கப்பட்டிருந்தன.

சுதந்த ரம்

மற்றும்

சுயசார்புக்காக ேபாராடிய அரச யல் ேபாராளிகேள
இந்த ய

அற வ யல்

இருந்தனேர

வளர்ச்ச க்குப்

தவ ர,

ப ன்னால்

அற வ யலாளர்கள்

இருக்கவ ல்ைல என்ற கூர்ைமயான கருத்ைதயும்
ெபர்னல் அந்தப் புத்தகத்த ல் குற ப்ப ட்டிருந்தார்.
அந்தப்

புத்தகத்த ன்

ெபரும்பகுத

நாஜி

ெஜர்மனிய ல் இருந்த அற வ யல் ஆய்வுக்ெகன்ேற
அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருந்தது.

ெஜர்மன்

பல்கைலக்கழகங்களில்

பய ற்றுவ க்கப்பட்ட
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அற வ யலானது ெதாழிற்துைறயுடன் குற ப்பாக
ேவத த்ெதாழில்துைறகளுடன்

ஆழமான

ெதாடர்புகைளக்

இருந்தது.

அதன்

ெகாண்டதாக

வ ைளவாக

அது

ராணுவவாதத்த ற்கு

உதவ , கல்வ த் துைறக்குள் பாச சக் கருத்த யல்
நுைழவதற்கு வழிேகாலியது. ஹ ட்லர் கல்வ ையத்
தவ ர்ப்பதற்கான மற்ெறாரு காரணமாக, யூதர்கள்
அல்லாத
இருந்தது.

அற வுஜீவ களின்

மனந ைறவும்கூட

யூதர்கைள கல்வ

ந ைலயங்களில்

இருந்து ெவளிேயற்றுவதன் மூலம் தங்களுக்கான
வாய்ப்பு க ைடக்கும் என்று அவர்களில் பலரும்
கருத யதாகேவ ெபர்னலின் கருத னார்.
இனத் தூய்ைம, ேதச யப் ெபருைம, சமாதானம்
என்பைத
பார்த்தது,

ேபாருக்கான
ராணுவத்ைத

ஆயத்தம்
ேதச ய

என்பதாகப்
கல்வ க்கான

உயர் பள்ளியாகக் கண்டது ேபான்று மனிதேநய
வ ழுமியங்கைள
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கருவ யாக
மாற யது.

பாச சத்த ன்
அது

கீழ்

அைமத யாக

ெகாள்ள ேவண்டும்,

அற வ யல்

வாழக்

கற்றுக்

ேதைவப்பட்டால் அநீத க்கு

கட்டுப்பட்டு அைமத யாகேவ வாழ ேவண்டும் என்று
கற்றுக் ெகாடுக்க ற கருவ யாக ஆக ப் ேபானது.
ஆய னும், ப ெரஞ்சு அற வுஜீவ களால் நம்ப க்ைக
ஊட்டப்பட்டது.

ப ெரஞ்சு பாச சத்ைத அவர்கள்

உறுத யாக எத ர்த்து ந ன்றனர்.

பாச ச-எத ர்ப்பு

ெபாதுமக்கள் ேமைடக்கு ஆதரவாக மக்களுைடய
கருத்துக்கைள
ப ெரஞ்சு

அவர்கள்

அணி

கம்யூனிஸ்டுகள்

த ரட்டினர்.

முதுெகலும்பாக

இருந்த அந்த அைமப்ப ற்குப் ப ன்னால் மக்கைளத்
த ரட்டுக ன்ற முக்க ய ப ரமுகர்களாக ப ரெடரிக்
ேஜாலியட், ஐரீன் ேஜாலியட் க யூரி, லாங்ேகவ ன்,
பாப்ேலா ப க்காேசா, ஜீன் பால் சாத்ேர ேபான்ற
ப ரபலமான அற ஞர்கள் இருந்தனர்.
ஹ ட்லர்

தைலைமய லான
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ேபரரசு

உலக

வ டும்

என்ற

ேபார்

யுத்தத்ைத
முடிவ ற்கு

கட்டவ ழ்த்து

வந்த

ெபர்னல்,

தயாரிப்புகளுக்காக

அற வ யலாளர்கைள

அணி

ப ரிட்டிஷ்
த ரட்டினார்.

ெபர்னல் ஒரு கம்யூனிஸ்டாக இருந்தேபாத லும்,
அவரிடமிருந்த இத்தைகய ஈடுபாடு அரசாங்கப்
பாதுகாப்பு
அவரது
உதவ

ந றுவனங்கள்

நண்பர்கைள
ெசய்தது.

எத ர்ப்பாளர்கள்

ஆய்வுக்

ஏற்றுக்

மற்றும்

ெகாள்வதற்கு

மிகவும் உறுத யான பாச ச
என்பதால்,

கம்யூனிஸ்டுகைள
முடியாது.

ெபர்னல்

வ லக்க

ந ச்சயமாக
ைவத்த ருக்க

இந்த ேபார் காலத்த ல் ெசயல்பாட்டு
கருத்துக்கைளப்

பயன்படுத்த ய

முன்ேனாடிகளில் ஒருவராக இருந்த ெபர்னல் ேநச
நாடுகளின் பைட நார்மண்டிய ல் வந்த றங்குவத ல்
ேநரடியாக ஈடுபட்டார்.
ந ைலகளில்
www.Kaniyam.com

பல்ேவறு காற்றழுத்த

நார்மண்டி
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ஏற்படுக ன்ற அைலகளின் வடிவங்கைள அற ந்து
ெகாள்ளும் வைகய ல் வான்வழி புைகப்படங்கள்
எடுப்பதற்கான

வழிமுைறகைள

வடிவைமத்தது

அவருைடய ச றப்பான பங்களிப்பாக இருந்தது.
இந்த அைல வடிவங்களிலிருந்து கடற்கைரகளின்
சாய்மானங்கைள

ந ர்ணய த்துக்

ெகாண்டது

என்பது, அந்த கடற்கைரகள் டாங்க கள் மற்றும்
கவச

வாகனங்கைள

தாங்க

ந ற்க

முடியுமா

என்பைத அவர் புரிந்து ெகாள்ள உதவ யது.
இரண்டாம்

உலகப்

ேபாரின்

முடிவ ல்,

பனிப்ேபார் ெதாடங்க யவுடன் இந்த பாச ச எத ர்ப்பு
கூட்டணியும் சீர்குைலவுக்குள்ளானது. ப ரான்ச ல்
இருந்த

அவரது

நண்பரான

ேஜாலியட்ைடப்

ேபான்ேற ெபர்னலுக்கும் அரசு ந றுவனங்களின்
ஆதரவு

இல்லாமல்

ேபானது.

தங்கள்

அற வ யல் ஆய்வுகளின் முடிவுகள் அழிவுகரமான
ேநாக்கங்களுக்காகப்
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என்பதற்கு

அற வ யலாளர்கள்

ெகாள்ள

ேவண்டும்

ெபாறுப்ேபற்றுக்

என்ற

ந ைலைமக்கு

ஹ ேராஷ மா மற்றும் நாகசாக

மீது வீசப்பட்ட

குண்டுவீச்சு ெகாண்டு ெசன்றது.
பனிப்ேபார்

ஏற்படுத்த ய

கட்டுப்படுத்துக ன்ற
ெதாழிலாளர்கள்
மாநாடு,
பல
ெபர்னல்

ேசதங்கைளக்

வைகய ல்,

அற வ யல்

சங்கம்,

உலக

அைமத க்

அைமப்புகைள
தன்ைன

பக்வாஷ்
குழு

ேபான்ற

ஏற்படுத்துவத ல்

ஈடுபடுத்த க்

ெகாண்டார்.

சமாதானத்த ற்கான இந்த இயக்கத்த ல் சாஹா,
டி.டி.ேகாசம்ப , எஸ்.எஸ்.ேசாேக ேபான்ற இந்த ய
வ ஞ்ஞானிகள் தைலைம வக த்தனர்.
சுதந்த ரமைடந்த
அற வ யைலத்

காலனிய

புத தாக

நாடுகளுக்கான

த ட்டமிடுவதற்ெகன்று

ப ரிட்டிஷ்

அற வ யலாளர்கைள ெபர்னல் ஒருங்க ைணத்தார்.
யுெனஸ்ேகா
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உருவாவதற்கான
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ஆதரைவயும் அவர் த ரட்டினார்.
1950களில்

ெவளியான

‘வரலாற்ற ல்

அற வ யல்’

என்ற

ெபர்னலின்

அளப்பரிய

பைடப்ைப

வ வாத ப்பதற்ெகன்று

ேசாவ யத்

அற வ யல்

அகாடமி

தன்னுைடய

அமர்ைவயும் அர்ப்பணித்தது.
ெவறுமேன
குற த்த

வரலாற்ற ல்

அந்தப் புத்தகம்

காலவரிைசப்படியான

வரலாற்று

முழு

நூலாக

அற வ யலின்

அற வ யல்

இருக்கவ ல்ைல.
பங்ைக

ஆய்வு

ெசய்வதற்கான வழிமுைறைய அது வழங்க யது.
” அற வ யல் என்பது மனிதத்த றன் இன்ைமயால்
ேதால்வ யைடயாது, மாறாக அற வ யலின் த றைன
சமூக அைமப்ப ற்காகப் பயன்படுத்த க்ெகாள்ளும்
த றன்

குைறவாக

ேதால்வ யைடயும்”
இவ்வாறான

இருக்கும்
என்று

ேதால்வ

ேபாேத

ெபர்னல்

அது

கூற னார்.

வளர்ச்ச ய ன்ைமைய

நீடித்த ருக்கச் ெசய்யும் வைகய ல் ஏகாத பத்த ய
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அைமப்பு

ெசயல்படுவதாேலேய

ஏற்படுக றது.

அதன் வ ைளவாக ஒட்டுெமாத்த மனிதகுலமும்
அற வ யல்

முன்ேனற்றத்துடன்

ெதாடர்புபடுத்த க்

ெகாள்வதற்கு

ைவக்கப்படுக ன்றது.
ஆக யவற்ற ன்
ெபரும்

தன்ைனத்
முற்றுப்புள்ளி

மனிதகுலம்,

அற வ யல்

முன்ேனற்றத்ைத

ேநாக்க

மனிதவளத்ைத

ஏகாத பத்த யம்

ெவளிப்படுத்துவதாக

மற்றும்

முதலாளித்துவ

அைமப்ப ற்கு ஏற்படுக ன்ற அழிேவ காரணமாக,
இருக்கும்

என்ற

கருத்ைத

ெபர்னல்

ெகாண்டிருந்தார்.
ேசாசலிச

அைமப்ப ன்

ஏற்படுத்துக ன்ற
இருப்பதாக

வைகய ல்

ெபர்னலின்

ேசாசலிசத்த ன்

கீழ்

முன்ேனற்றத்ைத
ஆராய்ந்தார்.
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மீது

நம்ப க்ைக

இந்த

நம்ப க்ைக

கருத்து

இருந்தது.

ஏற்பட்ட

அவர்

மிகவும்

அற வ யல்
வ ரிவாக

ஒரு ச லைரப் ெபாறுத்த வைர,
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க ழக்கு ஐேராப்பாவ ல் ஏற்பட்ட ேசாசலிசத்த ன்
வீழ்ச்ச யானது
அழிவு

ேசாசலிச

என்பைதக்

ச த்தாந்தத்த ன்

குற ப்பதாகேவ

இருந்தது.

ஆய னும், இவ்வாறான ேசாசலிச சமுதாயங்களில்
கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்டிருக்கும் அற வ யல்
முன்ேனற்றத்ைதப்

ேபால

ேவெறந்தெவாரு

சமூகத்த லும்

ஏற்பட்டிருக்கவ ல்ைல

என்பைதயும்,

ெபருமளவ லான மனிதகுலத்த ன்

ேசைவக்ெகன்று

அற வ யைல

இவ்வாறு

எந்தெவாரு சமூகமும் முன்ைவத்தது க ைடயாது
என்பைதயும்
இயங்குக ற

வரலாற்றாய்வ ல்
எந்தெவாரு

தீவ ரமாக

மாணவரும்

ந ச்சயம்

ஒப்புக் ெகாள்வார். சீன மக்கள் குடியரசு உள்ளிட்ட
எந்தெவாரு
எத ர்காலம்

சமுதாயத்த லும்
என்பது

அணு

அற வ யலின்
ஆயுதப்

ேபார்

உள்ளிட்ட ேபாரின் அச்சுறுத்தைல முற யடிக்கும்
வைகய ல்

இந்த
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சமுதாயங்கள்
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த றன் மூலமாக ேசாசலிச முகாம்களுக்க ைடேய
ேமாதல்கைளத் தவ ர்ப்பது.
உள்ள
சார்ந்ேத

மற்றும் அவற்ற டம்

உள்ந ைலத்தன்ைம
இருப்பதாக

வந்த ருந்தார்.

ஆக யவற்ைறச்

ெபர்னல்

முடிவ ற்கு

க ழக்கு ஐேராப்பாவ ல் நடந்த

ந கழ்வுகளின் அடிப்பைடய ல் பார்த்தால்,
முடிவு

மிகவும்

தீர்க்கதரிசனமான

இந்த

முடிவாக

இருப்பதாகேவ ேதான்றுக றது.
ேசாவ யத்
ஆண்டுகளுக்கு

ஒன்ற யத்த ன்
முன்பாக,

வீழ்ச்ச க்கு

1971

ெசப்டம்பர்

அன்று ெபர்னல் மரணமைடந்தார்.
இருந்ேத

ேசாவ யத்

புரியும்

வழக்கமான

அவர்,

ஸ்டாலின்

20
15

1950களில்

ஒன்ற யத்த ற்கு

வருைக

வருைகயாளராக

இருந்த

காலம்

மற்றும்

அதற்கு

அடுத்தடுத்த காலங்களில் இருந்த குைறபாடுகைள
ந ச்சயம் கவனித்த ருப்பார்.
அல்லது

அவருக்குப்
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ஒன்ற யத்த ல் இருந்த தைலைமையேயா அவர்
ஒருேபாதும்
அவருைடய

கண்டிக்கவ ல்ைல
மத ப்பீடுகள்

என்பதால்,

என்ன

ெதளிவாகக் கூற இயலவ ல்ைல.
குருேசவ்,

மாேசதுங்,

ஜவஹர்லால்
நல்லெதாரு

ேநரு

பால்

ேபான்ற

ேராப்சன்

மற்றும்

ேபான்றவர்களுடன்
அவர்

அவர்

ப க்காேசா,

ேபணி

நடவடிக்ைககள்

நாச ம்

ஒன்ைற

உறுத யாக

இருந்தார்

ஹ க்ெமட்,

பாப்ேலா

ெநருடா
ெதாடர்ைப

அவருைடய

ஏகாத பத்த ய

முன்னணி

வந்தார்.

ெகாண்டிருந்த

ெநருக்கமான

ெகாண்டிருந்தார்.

ந க்ரூமா,

தைலவர்களுடன்

எத ர்ப்பு

அற ஞர்களான

சூஎன்லாய்,

குவாேம

உறைவ

ஏகாத பத்த ய

என்பைதத்

இந்த

எத ர்ப்ப ற்கான

உருவாக்குவத ல்
என்பைதேய

அவர்

எடுத்துக்

காட்டுக ன்றன.
இந்த யாவுடன்
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ெநருக்கமான

உறவு

இருக்க ன்றது.
வருைக

குற ப்ப டத்தக்கதாக

இந்த யாவ ற்கு பலமுைற அவர்

புரிந்துள்ளார்.

ப ளாக்ெகட்,

அற வ யல்

இந்த யாவ ற்கு
இந்த ய

அவரது

பல

ஆேலாசகராக

முைற

மாணவர்கள்

நண்பரான

வந்த ருக்க றார்.

பலரும்

ெபர்னலின்

மாணவ யான ேடாரத ேஹாட்க னுடன் இைணந்து
பணியாற்ற

வந்தனர்.

அவர்களில்

பலரும்

ப ன்னர் ெபங்களூரில் ேவைல ெசய்து வந்தனர்.
ெபர்னலின்

நண்பரான

ேஜ.ப .எஸ்.ஹால்ேடன்

1950களில் இந்த யாவ ற்கு வந்து குடிேயற ப ன்னர்
இந்த ய குடிமகன் ஆனார்.
இரண்டு

காரணங்களுக்காக

இந்த ய

அற வ யலாளர்கள் ெபர்னலுக்கு நன்ற ெதரிவ க்க
கடைமப்பட்டிருக்க றார்கள்.

ேபாருக்குப் ப ந்ைதய

காலத்த ல்

கட்டைமப்பு

தீர்வு

புரதங்களின்

காண்பதற்கான
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மீது

மிகப்ெபரிய

இந்த ய

அற வ யலாளராக

இருந்து வந்த ஜிஎன்ஆர் என்று அைழக்கப்பட்ட
ஜி.என்.ராமச்சந்த ரனின்

கவனத்ைத

ஈர்த்தத ல்

ெபர்னலின் பங்கு மிக முக்க யமானது என்பத ல்
சந்ேதகேம

இல்ைல.

அவர்கள்

இருவரும்

ெசன்ைனய ல் நைடெபற்ற கருத்தரங்க ல் சந்த த்த
ேபாது, ெகாலாஜன் என்ற புரதத்த ன் கட்டைமப்பு
குற த்து

ஜிஎன்ஆரிடம்

சல

முக்க யமான

தகவல்கைள ெபர்னல் ெதரிவ த்தார். ெகாலாஜன்
புரதத்த ன்
என்பேத

மாத ரிகள்
அப்ேபாது

எங்ேக

க ைடக்கும்

ஜிஎன்ஆருக்கு

ப ரச்சைனயாக இருந்து வந்தது.

இருந்த

உங்களுக்கு

மிக அருகைமய ல் இருக்க ன்ற ச எல்ஆர்ஐய ல்
ஒருேவைள
என்ற

ெகாலாஜன்

ெபர்னலின்

ேபானது.

க ைடக்கக்

பரிந்துைர

கூடும்

உண்ைமயாக ப்

ெசன்ைனய ல் உள்ள மத்த ய ேதால்

ஆராய்ச்ச ந றுவனத்ைதேய ெபர்னல் அப்ேபாது
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குற ப்ப ட்டிருந்தார்.

அதுேவ

ெகாலாஜன்

கட்டைமப்பு குற த்த ஜிஎன்ஆரின் ஆய்வுகளுக்கு
வழிவகுத்தது என்பதால் இந்த ஆய்வ ல் ெபர்னல்
மிகப்ெபரிய வ ைனயூக்க யாக இருந்தார் என்பது
புலப்படுக றது.
1950இல்

புேனவ ல்

நைடெபற்ற

அற வ யல்

காங்க ரஸின்

அற வ யல்

கழகத்த ன்

ேபாது,

இந்த ய
இந்த ய

ஏ.ஆர்.வாசுேதவ்

மூர்த்த ைய டி.டி.ேகாசம்ப க்கு ெபர்னல் அற முகம்
ெசய்து ைவத்தார்.
அற வ யல்

ேதைவையக் கண்டற வதாக

அற வு

இருப்பதாக

ேகாசம்ப

அற வ யல் பற்ற குற ப்ப ட்டிருந்தைத தன்னுைடய
‘வரலாற்ற ல்

அற வ யல்’

ெபர்னல் பயன்படுத்த
தனியார்

ெசாத்து,

என்ற

புத்தகத்த ல்

இருக்க றார்.

அரசு’

என்ற

‘குடும்பம்,
ஏங்கல்ஸின்

புத்தகத்த ன் அடிப்பைடய ல் இந்த ய வரலாற்ைற
தான்

ஆய்வு

ெசய்ய

www.Kaniyam.com

வ ரும்புவதாக
180

வாசுேதவ்

FreeTamilEbooks.com

மூர்த்த ய டம்
இந்த

ேகாசம்ப

வழிய ேலேய

அற வ யல்

கூற ய ருக்க றார்.

ெபங்களூரில்

சமூகத்துடன்

ேகாசம்ப ய ன்

ஒருங்க ைணப்பு ெதாடங்க யது.
சமூக ெசயல்பாடுகள்,

இருந்த

அற வ யலின்

பண்ைடய இந்த யாவ ன்

கலாச்சாரம் மற்றும் நாகரிகம் பற்ற ய உற்சாகம்
மிகுந்த

வ வாதங்களில்

அவர்கள்

ஈடுபடும்

வைகய ல் அவர் ஊக்கப்படுத்த வந்தார்.
மனிதகுலத்த ற்காக
அளித்த ருக்கும்

அற வ யல்

வாக்குறுத ைய

ெபர்னலின்

ப ற்கால எழுத்துக்களில் காண முடியும். “ேவைல
எதுவும் ெசய்யாமல் இருந்து ந ைறய உணைவப்
ெபறுக ன்ற வாழ்க்ைக” பற்ற
மற்றும்
உலக ன்

இளவரசர்களுக்கு
அைனத்து

மனிதகுலத்த ன்
அளிப்பதாகேவ
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மட்டுமல்லாமல்

குடிமக்களிடமும்

ெபருங்கனவ ற்கு
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உருவான ெநருக்கடிய னால் அற வ யலில் தூண்டி
வ டப்பட்ட 20ஆம் நூற்றாண்டின் புரட்ச இருந்தது..
ஆனால் இதைன அைடவதற்கு ேபார் இல்லாத
உலகத்ைத உருவாக்க மக்கள் அைனவரும் ஒன்று
ேசர ேவண்டியத ருந்தது. முதலாளித்துவம் மற்றும்
ேசாசலிசத்த ன் ஒப்பீட்டளவ லான நன்ைமகைளப்
பற்ற ய கருத்து ேமாதல்கள் ெதாடர ேவண்டுேம
தவ ர, அைவ ஒருேபாதும் ஆயுத ேமாதல்களினால்
தீர்க்கப்பட ேவண்டியைவயல்ல.
அற வ யல்

என்பது

“கவர்ந்த ழுக்கும்

ேநாக்கம்” ெகாண்டதாக இருந்த ந ைலைமய ல்
இருந்து

ஏகேபாக

அரசாங்கங்கள்
முகைமகளுக்கு

ெதாழிற்சாைலகள்

ேபான்ற

மற்றும்

நத

வழங்குக ன்ற

கீழ்ப்படிந்து

“அற வ யல்

ெதாழிலாளி”களின் ெசயல்பாடுகள் இருக்க ன்ற
வைகய ல் ஊத யம் ெபறுக ன்ற ெதாழிலாக மாற
இருப்பைத 20ஆம் நூற்றாண்டு கண்டது. அற ைவ
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அைனவரும்

சமமாகப்

ெபறுக ன்ற

உரிைம

என்பது அற வ யலும், அதன் நுட்பமும் அற வ யல்
ெதாழிலாளிகள்

உட்பட

அைனத்து

உைழக்கும்

மக்களிடமும் ெசன்றைடய ேவண்டிய ஜனநாயகக்
ேகாரிக்ைகயாக இருக்க ன்றது.
பழத்ைத

ருச ப்பது

ெசார்க்கம்

என்ற

என்பது

அற வு என்ற

இந்த

உலக ற்கான

குற த்த

பார்ைவைய

மனிதனுக்கு அளிப்பதாக 20ஆம் நூற்றாண்டின்
ஜனநாயகப் புரட்ச கள் இருக்க ன்றன.
நூற்றாண்டில்
வழிகாட்டியாக

நைடமுைறச்
வ ளங்க ய

20ஆம்

ெசயல்களுக்கான
சமுதாயத்த ன்

அற வ யலானது மிகுந்த நனவுடன் வரலாற்ைற
உருவாக்க மனிதனுக்கு உதவுக றது. உண்ைமய ல்
மனிதகுலத்த ன்

உண்ைமயான

வரலாறு

இத லிருந்ேத ெதாடங்குவதாக இருக்க றது.
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0860.htm
முைனவர் தா.சந்த ரகுரு வ ருதுநகர்
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16. அறிவியெலன்னும் அகதி -மார்ச் 8, 2020
ஈ.ேகாைல
https://theekkathir.in/News/science/%E0%AE%87%
E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AF%8B/re
fugee-is-a-refugee
தகவல் அற ேவாம்
ேதச ய
எவ்வ த

அற வ யல்

அற குற யும்

கடந்த ருக்க றது.
ேபருக்கு
கூடத்

இல்லாமல்

இந்த யாவ ல்

ஒருத்தர்தான்

தகுத யானவர்

என்ற

துணுக்குகளில்
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த னத்துக்கான

185

ப ப்ரவரி

28

பத்து லட்சம்

ஆராய்ச்ச
புள்ளி
ெலன்ஸ்

ெசய்யத்

வ வரத்ைதக்
ைவத்துத்
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ேதடினாலும்

க ைடப்பத ல்ைல.

ேபசாமடந்து

(ஆண், ெபண் என்றால் தாேன ேபசா மடந்ைத,
மடந்தன்)

ஊடகங்கள்

ப ன்னால்

ந ர்மலா

ஓடியேதயன்ற

காமராசர்

ேதவ ய ன்

அேத

மதுைரக்

பல்கைலக்கழகத்த ல்

சர்வேதச

அளவ ல் ப ரசுரிக்கப்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுைரைய
ேமாந்துகூடப் பார்க்கவ ல்ைல.
மூலக்கூறு

உய ரியல்

ேபராச ரியர்

சுப்ைபயா

வழிகாட்டுதலால்
ேரகா

துைறய ன்

(இன்று

ராமசாமி

முைனவர்
உலக

இைணப்
அவர்களின்

பட்ட

மகளிர்

ஆய்வாளர்

த னம்)

மற்றும்

ஆய்வுக் குழுவ னர் உருப்படியான ஆராய்ச்ச ையச்
ெசய்த ருக்க ன்றனர். அன்றாடம் நம் கண்ணுக்குத்
ெதன்படும் கலர் கலரான ேகாலா குளிர்பானங்கள்
குற த்த

இத்தைகய

அத ர்ச்ச யான

ஆய்ைவயும்

தகவைல

மிகவும்

கூடேவ
புகழ்ெபற்ற

Nature Scientific Reports சஞ்ச ைக 19/11/2018 அன்று
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ெவளிய ட்டது.
ஏற்கனேவ

இருக்க ற

தமிழ்நாட்டின்
குடித்த

ெகாஞ்ச

நீர்வளத்ைதயும்

இத்தைகய

பன்னாட்டு

நுகர்ேவார்களுக்கு

உற ஞ்ச க்
ந றுவனங்கள்,

வாழ்க்ைகையேய

ெசல்லக்கூடிய

பலவ த

ேநாய்கைளயும்

இலவசமாக

ெசய்க ன்றனர்.

நஞ்ச

வ ட்டுச்

அபாயகரமான
இறக்குமத

இக்கட்டுைரய ன்

முக்க ய

ேவத ப்ெபாருளான 4-Methyl Imidazole(4MEI) –லானது
உடலுக்குள் நடக்கும் வளர்ச்ச ைத மாற்றங்களால்
உருவாக்கப்படுக றது.

இத ல் NAD+ மூலகூைறத்

த ரும்பக் ெகாடுக்கும் ெநாத த்தல் ந கழ்ச்ச யும்
அடங்கும்.
இைத

சர்வேதச

புற்றுேநாய்

ஆய்வ யல்

ந றுவனம் குரூப்-IIB என்று வைகப்படுத்த யுள்ளது.
அதாவது

புற்றுேநாைய
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வாய்ப்பு,

இைவகளுக்குச்

இருக்க றது என்பதன் ேநாய்
அதுவாகும்.

சுகேபாகமாக
மைறக்

குற யீேட

ெவறும் எலிகளில் மட்டுமில்லாமல்

மனிதர்களில் ேசாதைன ெசய்தத ல், அத கமாக
வண்ணமயமான
மடக்ெகன்று

குளிர்பானங்கைள

அன்றாடம்

மடக்கு

குடித்தவர்களுக்கு

தாறுமாறான குளுக்ேகாஸ் அளவும் இன்சுலினும்
உற்பத்த யாக உள்ளது.
அதனால்

கைணயத்த ன்

ெசல்கள்

கடுைமையப் ேபாராடி, ெநாந்து, வீங்க , அடிபட்ட
ந ைலக்குத் தள்ளப்படுவதும் ெதரியவந்துள்ளது.
இதைன

அனாப்லாச யா

வார்த்ைதயால்
புற்றுேநாய்க்கு

என்ற

குற ப்ப டுக ன்றனர்.
முந்ைதய ந ைலயாகும்.

ெடரர்
இது
ேமலும்

இத்தைகய ஆய்வு ெசால்லாத ஒன்ைற “குற ப்பாக
இத்தைகய
எலிகள்

ஆய்வுக்கு

உற்படுத்தப்பட்ட

வ ைரவ ேலேய
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இறந்துேபாய ன” என்று
சுப்ைபயா

ராமசாமி

ெசால்லியுள்ளார்.
அத ர்ச்ச

இைணப் ேபராச ரியர்

ேநரிைடயாக

நம்மிைடேய

மிகப்ெபரிய

இன்ெனாரு

என்னெவன்றால்

அைவகள்

டீ,

காப ய லும் இருக்க ன்றனவாம். வண்ணமயமான,
கண்கைளக்

கவரும்

குளிர்பானங்கள்

குற த்து

வ ழிப்புணர்வுடன் இருக்கேவண்டிய தருணமிது.
கலரா கலரா கலரானால்

கூல்டிரிங்ஸ் ெபயேர

மரண வாசம்.
Reference:
1.Chronic uptake of 4-MEI induces Hyperinsulinemia
and Hypoglycemia via pancreatic cell Hyperplasia and glucose dyshomeostatis/ Nature Scientific Reports.
2.யாருைடய எலிகள் நாம்? - சமஸ், பக்கம்-121
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17. ேதசிய அறிவியல் தினம் பிப்ரவரி 26, 2022
https://theekkathir.in/News/tamilnadu/%E0%AE%A
E%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%88/
national---------science-day
இந்த ய அற வ யல் ேமைத சர் ச .வ .ராமன்
தனது

அற வ யல்

கண்டுப டிப்ைப

அற வ த்த த னம் ப ப்ரவரி 28.
ச தறைல

கண்டுப டித்தத னால்,

வ ைளவு’என்று

உலகுக்கு

அவர் ஒளிய ன்
இது

அைழக்கப்படுக றது.

’ராமன்
அதன்

முக்க யத்துவம் கருத , இந்த ய அற வ யல் மற்றும்
ெதாழில் நுட்பத்துைற 1986 -லிருந்து ப ப்ரவரி
28ஐேதச ய அற வ யல் த னமாக அற வ த்தது. இந்த
நாள்

இந்த யா
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அற வ யலாளர்களாலும் ெகாண்டாடப்படுக றது.சர்
ச .வ .ராமன் ப றந்த நாள் – 7-11-1888.
ந ைனவு நாள்..
மனித

21-11-1970.

குலத்த ன்

ெசய்துள்ளது.
ச ரமங்கைள

அற வ யல் வளர்ச்ச

ேமம்பாட்டிற்குப்
தனி

அவரது
ேபருதவ

மனித

வாழ்க்ைகய ன்

குைறத்துள்ளது.

மனித

சமுதாயத்ைதப்

படுெகாைல

ெசய்யவும்

இந்த

அற வ யல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இைவ பற்ற ய வ ழிப்புணர்ைவ மனிதர்கள்
ெபறும்ேபாது
ேமம்பாட்டிற்கு
என்ற

அற வ யைல
மட்டுேம

உணர்வு

மனித

சமூக

பயன்படுத்தேவண்டும்

ஊற்ெறடுக்கும்.

கல்ைலத் தட்டி ெநருப்ைபக் கண்டு

ச க்க முக்க
ப டித்தது

தான் மனி தனின்-முதலாவது அற வ யல் கண்டு
ப டிப்பு எனலாம்.

அன்றுெதாட்டு இயற்ைகைய

ெவல்ல மனிதன் ைகய ல் க ைடத்த மகத்தான
கருவ இந்த அற வ யல் 18-ஆம் நூற் றாண்டின்
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மத்த ய ல் ஏற்பட்ட அற வ யல் கண்டுப டிப்புகள்
ெபரும்

மாறுதல்கைள

ஏற்படுத்த ன.

ஜார்ஜ்

ஸ்டீவன்சன் நீராவ எந்த ரத்ைத உருவாக்க னார்.
அச்சு எந்த ரத்ைத காக்ஸ்டன் உருவாக்க னார்.
ைரட்

சேகாதரர்கள்

உருவாக்க னார்.

ஆகாய

வ மானத்ைத

மின்சாரத்ைத

எடிசன்

கண்டுப டித்து ெபரும் புரட்ச ைய உண்டாக்க னார்.
வ வசாய

முன்ேனற்றத்த ற்கான

ஒரு
மனித

புறம்

கண்டுப டிக்கப்பட்டுள்ளன.

ேநாய்கைள

அற வ யல்
அணுசக்த

ஒரு

குணமாக்கும்
புறம்

மருத்துவ

வளர்ச்ச யுற்றது.

கண்டுப டிக்கப்பட்டது.

ெதாைலக்காட்ச ,

கருவ கள்

கணிப்ெபாற ,

வாெனாலி,
ெசயற்ைகக்

ேகாள் எனத் தகவல் ெதாழில்நுட்பபுரட்ச ஏற்பட்டது.
உலகேம

இன்ைறய

வளர்ச்ச யால்
இதைனத்

ஒரு

மாெபரும்

க ராமமாகச்சுருங்க வ ட்டது.

த ரும்ப ப்பார்ப்பதும்,
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வளர்ப்பதும்
மட்டுேம
மக்கைள

ஆக்கபூர்வமானவளர்ச்ச க்கு
பயன்படுத்தேவண்டும்

ச ந்த க்க

ைவப்பதும்

என்று

இத்த னத்த ன்

முக்க ய ேநாக்கமாக இருக்கேவண்டும்.

புத ய

புத யகண்டுப டிப்புகள்

என்ற

ஆர்வத்ைத

ெசய்யேவண்டும்

தூண்டுவதுமட்டுேம

அற வ யல்

த னத்த ன் ேநாக்கமன்று. ஏெனனில் அனுகுண்டு
கண்டுப டிக்கப்பட்டதும்
ஹ ேராஷ மா

ஜப்பானில்,

நாகசாக -

நகரங்கள்மீது

அெமரிக்காவ ன்

அணுகுண்டுகள் வீசப்பட்டன.

2 ேகாடி மக்கள்

மாண்ட சம்பவம் மனித குலம் அற வ யல் வளர்ச்ச ப்
பாைதய ல், ஒரு கரும்புள்ளியாகும்!
அேத
–

அெமரிக்கா,

குண்டுகைள,

கண்டுப டித்து

அபாயகரமான

ரசாயன

வ யட்நாமில்

ஆயுதங்கைளக்
லட்சக்கணக்கான

மக்கைளக்

ெகான்றது

ஆகும்.

குேளானிங்முைறய ல்
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உருவாக்க ய வ ஞ்ஞானிகள் ெசயற்ைக முைறய ல்
மனிதைன

உருவாக்கும்

முயற்ச

மனிதவாழ்க்ைகய ல்
ஏற்படுத்த வ டும்
ெசய்க றது.

எத ர்கால

ெபருங்குழப்பத்ைத

எனும்

அச்சமும்

ந லவத்தான்

அற வ யல் வளர்ச்ச ய ன் ஒவ்ேவார்

அம்சமும் மனித ேமம்பாட்ைட ைமயப்படுத்த ேய
இருக்கேவண்டும்

என்ற

வ ழிப்புணர்ைவ

மக்களிடம் ஏற்படுத்த ேவண்டும். அதற்கு துைண
புரிவதுதான் இந்த ேதச ய அற வ யல் த னமாகும்.
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18.

மனித ரத்த மாதிரிகளில்
பிளாஸ்டிக் நுண்துகள்கள் விஞ்ஞானிகள் அதிர்ச்சி
தகவல் - மார்ச் 28, 2022

https://theekkathir.in/News/science/%E0%AE%AE%
E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%
E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%AE%
E0%AF%8D/plastic-particles-in-human**lood-samples-scientists-shocking-information
மனித

உடலில்

மாத ரிகளில்

இருந்து

ப ளாஸ்டிக்

இருப்பைத

எடுத்த

ரத்த

நுண்துகள்கள்
ெநதர்லாந்து

வ ஞ்ஞானிகள் முதன்முைறயாகக் கண்டற ந்துள்ளனர்
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‘என்வ ரான்ெமண்ட் இண்டர்ேநஷனல்’ என்ற
அற வ யல் ஆய்வு இதழில் ெவளிய டப்பட்டுள்ள
இந்த ஆய்வு முடிவுகளின் படி, நாம் வாழும் சூழலில்
நம்ைமச் சுற்ற யுள்ள ச ற ய ப ளாஸ்டிக் துண்டுகள்
நமது ரத்தத்த ல் உற ஞ்ச க் ெகாள்ளப்படுக றது
எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.
ப ளாஸ்டிக்

ெபாருள்களின்

ேவத ப்ெபாருள்களான பாலிெயத்லின் ெடரிஃப்தேலட்
ஆய்வுக்காக

எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்ட

மனித

ரத்த

க ைடத்ததாகவும்,
ேவத ப்ெபாருளின்
கணக்க ட

முடியாத

மாத ரிகளில்

பாலிப்ேராப்லீன்
அளைவத்
அளவுக்குக்

என்ற

துல்லியமாகக்
குைறவாகச்

ரத்தத்த ல் ேசர்ந்த ருப்பதாகவும் இந்த ஆய்வ ல்
ெதரிவ க்கப்பட்டுள்ளது.
பாலிெயத்லின்
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ேவத ப்ெபாருள்

ேசாடா

பாட்டில்கள்,

குடிநீர்

பாட்டில்கள் ஆக யவற்ற லும், பாலிெயத்லீன் என்பது
பால்

பாட்டில்கள்,

வீட்டில்

பயன்படுத்தப்படும் க்ளீனர்கள் முதலானவற்ற ன்

மூலமாகவும், ெவள்ைள பாலிமர்கள் ப ளாஸ்டிக் ெபாரு
மூலமாகவும் மனித ரத்தத்த ல் ேசர்க ன்றன.
சுமார்

22

ேபரின்

ரத்த

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
சராசரியாக
ஒரு

மாத ரிகளில்
ஆய்வுகளின்படி,

ஒவ்ெவாருவரின்

மில்லி

ரத்தத்த லும்

லிட்டருக்கு

சுமார்

1.6 ைமக்ேராக ராம் அளவ லான ப ளாஸ்டிக் ேவத ப்ெப
கலந்த ருப்பது

ெதரியவந்துள்ளது.ேசாதைன

ெசய்யப்பட்டத ல்
ரத்த
அளவுக்குப்

நான்க ல்

மாத ரிகளில்
ப ளாஸ்டிக்

ஒருவரின்
கணக்க டும்

ெபாருள்கள்

எதுவும்

இல்ைல எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
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ஆம்ஸ்ெடர்டாம் நகரத்த ன் வ்ரிேஜ பல்கைலக்கழக
ேசர்ந்த

ஆய்வாளர்

ஹீதர்

ெலஸ்லீய ன்

குழுவ னர் மனித ரத்தத ல் ைமக்ேரா,
அளவ லான

ப ளாஸ்டிக்

நாேனா

ெபாருள்கைளக்

கணக்க டும் முைறைய உருவாக்க யுள்ளனர். ப ளாஸ்டி
அடிப்பைட
ேபரிடம்
முடிவு

ேவத ப்ெபாருள்கைள

ேசாதைன

ெசய்தத ல்

சுமார்
இந்த

ெபறப்பட்டுள்ளது.

ெசய்யப்பட்டவர்களுள்

22

ஆய்வு

பரிேசாதைன

நான்க ல்

மூவரின்

ரத்தத்த ல் ப ளாஸ்டிக் ெபாருள்கள் இருந்ததாக
இந்த ஆய்வ ல் ெதரிவ க்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப்

புத ய

ஆய்வ ல்

மக்கள்

ேமலும்,
தாங்கள்

வாழும் சூழலிலிருந்து ைமக்ேரா அளவ லான ப ளாஸ்டி
உற ஞ்ச க் ெகாள்வதாகவும், அதன் அளவுகைள
ரத்தத்த ல்

கணக்க ட

முடியும்

எனவும்

கூறப்பட்டுள்ளது.
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19.

மாணவர்கள் எைத ெதரிந்து
ெகாள்ளணும் -- மார்ச் 12,
2022
ேதனி சுந்தர்

https://theekkathir.in/News/tamilnadu/%E0%AE%A
E%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%88/
what-students-need-to-know
அது
பள்ளி.

ஒரு

ேமல்ந ைலப்

பள்ளி.

அரசுப்

ெமாத்தம் 300 குழந்ைதகள் மட்டுேம

பய ல்க ன்றனர்.
ேபசுவதற்காக

அங்கு
ஒரு

முைற

அைழத்த ருந்தார்.
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என்
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குழந்ைதகள் அரங்க ல் இருந்தனர்.

ஐந்தாறு

ஆச ரியர்களும் உடன் இருந்தனர்..
வழக்கம் ேபால தைலைம ஆச ரிைய உைர..
அது இது என அைர மணி ேநரம் ஓடி வ ட்டது.
அவர்களது

உைரய ன்

ேபசுவார்..

ேபாேத

சார்

அைதப்

சார் இைதப் பற்ற ேபசுவார் என்று

அவரவர்க்கு

சல

ேகாடுகைளப்

ேபாட்டுச்

ெசன்றனர்.

எந்த ேகாட்டிலும் ேபாக எனக்கு

வ ருப்பம் இல்ைல.
அன்று

ஒரு

வ ஞ்ஞானிய ன்

ப றந்த

நாள்.

எனேவ அந்த வ ஞ்ஞானிய ன் ப றப்பு,

இறப்பு,

ஆராய்ச்ச கள்,

மற்றும்

ஆண்டுகள்,

கண்டுப டிப்புகள்
நாடு

நகரங்கள்

பற்ற ெயல்லாம்

நான் ேபசப் ேபாவதாக முன்னுைரகள் வழங்கப்
பட்டிருந்தன..

ஆமாம்.

அவர்கள்

ேகாடிட்ட

இடங்கள், ெபாருத்துக ேபான்ற ஒரு மத ப்ெபண்
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வ னாக்களுக்கும் சுருக்கமாக வ ைட அளி ேபான்ற
வ னாக்களுக்கும்

குழந்ைதகள்

பத ல்

ெசால்ல

தயார்படுத்தும் மனந ைலய ல் தான் இருந்தனர்..
நான்

எனக்குரிய

ெதாடங்க ேனன்.
நான்

பாைதய ல்

உைரையத்

அது உைரயாடலாக நகர்ந்தது.

துவக்கத்த ேலேய

ெசால்லி

நான் ேபசப் ேபாவத ல்ைல.
ேபாக ேறாம்..

என்

நான்

நாம் தான் ேபசப்

ேபச னால்

நீங்களும் ேபச ேவண்டும்.

வ ட்ேடன்.
என்ேனாடு

இல்ைலெயன்றால்

எனக்கு ேபச வராது. நான் பாடினால் என்ேனாடு
நீங்களும் பாட ேவண்டும்.

இல்ைலெயன்றால்

எனக்கு பாட வராது..
என்னுைடய டீலுக்கு குழந்ைதகள் ஓேக ெசால்லி
வ ட்டனர்.

நான் ஹாய் என்ேறன்..

அவர்களும்

ஹாய் ெசான்னார்கள்.
முதலில்

யாேரனும்

முன்வாருங்கள்..
www.Kaniyam.com
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ஒவ்ெவாருவரும்

ேகளுங்கள்

குழந்ைதகளில்

என்ேறன்.

ஒருவரும்

150

முன்வரவ ல்ைல.

மீண்டும் மீண்டும் ஊக்கப்படுத்த

ேபச ய ப றகு

மூன்று ேகள்வ கள் மட்டுேம முன்வந்தன. ஆனால்
ஒருவருக்ெகாருவர்

காதுகளில்

க சுக சுத்துக்

ெகாண்டனர். ஒன்றும் இல்லாமல் இல்ைல. முன்
வந்த மூன்று ேகள்வ கைள வ ட மிகச் ச றப்பான
ேகள்வ கள் இருந்த ருக்கக் கூடும்.

தயக்கம்..

பயம்..!
அப்புறம்

அற வ யல்

மனப்பான்ைம

பார்ைவ,

ேபான்றவற்ைற

உதாரணங்களுடன் ேபச

அற வ யல்
எளிைமயான

அற வ யலாளர்கைளக்

ெகாண்டாடுவது முக்க யம் இல்ைல.
வ ழிப்புணர்ேவாடு

அன்றாட

அற வ யல்
வாழ்வ ல்

ெசயல்படுவேத மிக முக்க யம் என்று கூற என்
உைரைய முடித்ேதன்..
உண்ைம

தாேன.?!
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ப றந்த நாள்,

நாடு,

ஆக யவற்ைற

மனப்பாடம்

ைவப்பதும்

அல்ல

கண்டுப டிப்புகள்,

வருடம்

ெசய்வதும்

அற வ யலின்

ெசய்ய
ேநாக்கம்.

வகுப்ப ல் ஆச ரியர் ேகட்க, ேகட்க டக்கு டக்குன்னு
பத ல்

ெசால்ல

ேகள்வ கள்
ேகள்வ கள்

ைவப்பதும்

ேகட்க
மூலம்

அல்ல

ைவப்பேத
ேமலும்

அற வ யல்..
அற வ யல்..

ேமலும்

தன்ைன

வளர்த்துக் ெகாள்வேத அற வ யல் மனப்பான்ைம…
ஆக, ேகள்வ கள் எழ ேவண்டும் இல்ைலயா..!
பள்ளிக் கூடங்கள் பத ல் ெசால்லி மட்டுேம பழக்கப்
படுத்த க் ெகாண்டிருக்க ன்றன. குழந்ைதகளுக்கு
பள்ளிையத்
ஏற்படுத்த க்

தாண்டிய
ெகாடுக்க

அவச யமாக இருக்க றது..

அனுபவங்கைள
ேவண்டியது

மிக

அதன் மூலம் ந ைறய

கற்றுக் ெகாள்க றார்கள். அதற்கும் ஒரு உதாரணம்
என் ந ைனவுக்கு வருக றது.
பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ெநல்ைலய ல் ஒரு
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தனியார்

கல்லூரிய ல்

அற வ யல்

இயக்கம்

சார்ப ல் குழந்ைதகளுக்கான மாந ல அளவ லான
ஒரு அற வ யல் த ருவ ழா நைடெபற்றது.
மாந லம்

முழுவதும்

இருந்து

சுமார்

ெகாண்டனர்.
ெசய்யப்பட்டது.

பல்ேவறு

150

அத ல்

மாவட்டங்களில்

குழந்ைதகள்

கலந்து

அங்கும் ஒரு அமர்வு ஏற்பாடு
ேகள்வ கள் ேகட்பது குற த்து

ஒரு ச று அற முகம் வழங்கப் பட்டது.

அவ்வளவு

தான். ெகாஞ்ச கால அவகாசமும் வழங்கப் பட்டது.
அன்று ஒரு நாள் மட்டும் குழந்ைதகள் தாளில்
எழுத க் ெகாண்டு வந்து ெகாடுத்த ேகள்வ களின்
எண்ணிக்ைக ஆய ரத்ைத தாண்டியது.
ேகள்வ கள் வீணாகவும் இல்ைல.
துளிர்

இதழில்

குழந்ைதகளின்

அதற்கான

நீண்ட காலம்

பத ல்கள்

ெபயர்களும்

அந்த
(அந்தக்

குற ப்ப டப்பட்டு)

ெவளிவந்து ெகாண்டிருந்தன.
சரி

வ சயத்த ற்கு
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ந கழ்ச்ச ய ன்

இறுத ய ல்

ப ன்னூட்டமும்
ஒேர

ஒரு

ந ன்றதும்

குழந்ைதகளின்

ேகட்ேடன்.

ெபண்

தயங்க த்

குழந்ைத

எனக்கு

வந்து

ைககால்கள்

தயங்க

ேமைடய ல்

உதறுக ன்றன.

பதற்றமாக இருக்க றது என்றாள்.

முன்வந்து

ேமைட ஏற யைமக்கு பாராட்டு ெதரிவ த்து ஒரு ச று
புத்தகத்ைத வழங்க ந கழ்ைவ ந ைறவு ெசய்ேதாம்..
ந கழ்வு

முடிந்து

க ளம்பும்

ேபாது

சரண்

என்க ற எட்டாம் வகுப்பு ைபயன் ஓடி வந்தான்.
சார்

நான்

ஒண்ணு

ெசால்லணும்

என்றான்.

ெசால்லுப்பா என்ற படி அவன் ேதாளில் ைகேபாட்டு
ெகாண்ேடன்..
“இவ்வளவு
நடத்துவாங்க..
ெசால்லுவாங்க..

நாளாக

சார்

ேகள்வ

பாடம்

பத ல்

படிக்க

பரிட்ைச வப்பாங்க..

கெரக்டா பத ல் ெசால்லணும்..
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அப்டின்னு
நாமளும்
ேகள்வ

தான்
ேகள்வ
ேகட்க

ெநனச்சுக்க ருந்ேதன்
ேகட்கலாம்.
முடியும்ங்க றத

சார்..

நம்மாலும்
இன்ைனக்கு

ெதரிஞ்சுக ட்ேடன் சார்..!”
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அட்லாண்டிக் கடலுக்குள்
புைதந்திருக்கும் மிகப்ெபரிய
நன்னீர் ஏரி - ஜூன் 30, 2019

https://theekkathir.in/News/science/%E0%AE%A4%
E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%
E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AF%81%E0%AE%9F%
E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AF%8D/amassive-freshwater-sea-is**uried**eneath-the-atlanticocean
ெகாலம்ப யா பல்கைலக்கழக ஆய்வாளர்கள்,
வடக ழக்கு அெமரிக்க பகுத க்கு அருேக உள்ள
அட்லாண்டிக்

கடலுக்குள்

மிகப்ெபரிய

நன்னீர்
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ெதரியவந்துள்ளது.
ெகாலம்ப யா பல்கைலக்கழக ஆய்வாளர்கள்,
வடக ழக்கு அெமரிக்க பகுத க்கு அருேக உள்ள
அட்லாண்டிக்

கடற்பகுத ய ல்,

ேமற்ெகாண்டனர்.

ஆய்வு

எெலக்ட்ேரா

ஒன்று

ேமக்னடிக்

ெசன்சார்கள் ெபாருத்தப்பட்ட ச ற ய வைக படகு
ஒன்று

ந யூ

ெஜர்ச ய லிருந்து

மாஸச்சஸட்ஸ்

வைர பயணித்து, சுமார் பத்து நாட்கள் ஆய்வு
நடத்தப்பட்டது.
மிகப்ெபரிய

இந்த
நன்னீர்

ஆய்வ ல்,
ஏரி

கடலுக்குள்

புைதந்த ருப்பது

ெதரியவந்துள்ளது.
இந்த
சுமார்

நன்னீர்

600

அடிக்கு

அளவ ற்கு

ஏரி

அட்லாண்டிக்

கீழாக

சுமார்

பரவ ய ருப்பதாக

50

கடலில்
ைமல்

ஆய்வாளர்கள்

ெதரிவ த்துள்ளனர். இந்த நீர்ந ைல ஒன்டாரிேயா
ஏரிைய

வட
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ெபாதுவாகேவ

கண்டத்தட்டுகள்

அைடயும்ேபாது

ந லத்த ற்கு

இடப்ெபயர்ச்ச

அடிய ல்

இப்படி

நன்னீர் ச க்க க்ெகாள்ளும் வாய்ப்புகள் அத கம்.
இைவ நன்னீர் என்று அைழக்கப்பட்டாலும் நாம்
குடிக்கும் நீைரப்ேபான்று அைவ இருப்பத ல்ைல.
ஆனால் கடல் நீைரப்ேபான்று உப்பாகவும் இைவ
இருக்காது. மாறாக கடல் நீரின் உவர் தன்ைமய ல்
ஆய ரத்த ல் ஒரு மடங்குதான் இந்த நீரில் உப்பு
இருக்கும்.
இருந்தால்

இதுேவ
அைவ

ந லப்பரப்ப ற்கு

குடிநீர்

ேபாலேவ

அருக ல்
இருக்கும்.

இதுகுற த்த ேமற்கட்ட ஆராய்ச்ச கள் நடத்தப்பட்டு
வருக ன்றன.

www.Kaniyam.com
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மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்:
மின்புத்தகங்கைளப்
ைகய ேலேய
கருவ கள்

படிப்பதற்ெகன்ேற

ைவத்துக்

தற்ேபாது

ெகாள்ளக்கூடிய

சந்ைதய ல்

பல

வந்துவ ட்டன.

Kindle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்ற ல்
ெபரும்பங்கு

வக க்க ன்றன.

கருவ களின்

மத ப்பு

இத்தைகய

தற்ேபாது

4000

6000 ரூபாய் வைர குைறந்துள்ளன.

முதல்
எனேவ

ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன
வாங்க வருக ன்றனர்.
ஆங்க லத்த லுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்க லத்த ல்
மின்புத்தகங்கள்
ெபறுக ன்றன.
www.Kaniyam.com
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தற்ேபாது

க ைடக்கப்
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ேபான்ற வடிவங்களில் இருப்பதால்,
ேமற்கூற ய

கருவ கைளக்

அவற்ைற

ெகாண்டு

நாம்

படித்துவ டலாம்.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு
மின்புத்தகங்களாக

க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.

ProjectMadurai.com

எனும்

குழு

தமிழில்

மின்புத்தகங்கைள

ெவளிய டுவதற்கான

ஒர்

உன்னத ேசைவய ல் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு
இதுவைர வழங்க யுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்
அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன.

ஆனால்

இைவ மிகவும் பைழய புத்தகங்கள்.
சமீபத்த ய

புத்தகங்கள்

ஏதும்

இங்கு

க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
சமீபத்த ய புத்தகங்கைள தமிழில் ெபறுவது
எப்படி?
www.Kaniyam.com
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அேமசான்

க ண்டில்

கருவ ய ல்

தமிழ்

ஆதரவு தந்த ப றகு, தமிழ் மின்னூல்கள் அங்ேக
வ ற்பைனக்குக்

க ைடக்க ன்றன.

ஆனால்

அவற்ைற நாம் பத வ றக்க இயலாது.

ேவறு

யாருக்கும் பக ர இயலாது.
சமீபகாலமாக
பத வர்களும்,
பற்ற ய

பல்ேவறு

எழுத்தாளர்களும்,

சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப்

வ வரங்கைளத்

ெதாடங்க யுள்ளனர்.
வ ைளயாட்டு,
அரச யல்,
தகவல்

தமிழில்
அைவ

கலாச்சாரம்,

ெதாழில்நுட்பம்

இலக்க யம்,

உணவு,

புைகப்படக்கைல,

வணிகம்

ேபான்ற

எழுதத்
ச னிமா,
மற்றும்
பல்ேவறு

தைலப்புகளின் கீழ் அைமக ன்றன.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து
தமிழ் மின்புத்தகங்கைள உருவாக்க உள்ேளாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

www.Kaniyam.com
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Creative

Commons

எனும்

ெவளிய டப்படும்.
மூலம்

கீழ்

இவ்வாறு ெவளிய டுவதன்

அந்தப்

புத்தகத்ைத

ஆச ரியருக்கான

உரிைமகள்

பாதுகாக்கப்படுக ன்றன.
மின்புத்தகங்கைள
யாருக்கு

உரிமத்த ன்
எழுத ய

மூல

சட்டரீத யாகப்

அேத ேநரத்த ல் அந்த

யார்

ேவண்டுமானாலும்,

ேவண்டுமானாலும்,

இலவசமாக

வழங்கலாம்.
எனேவ

தமிழ்

படிக்கும்

ஆய ரக்கணக்க ல்
மின்புத்தகங்கைள

வாசகர்கள்

சமீபத்த ய
இலவசமாகேவ

தமிழ்
ெபற்றுக்

ெகாள்ள முடியும்.
தமிழிலிருக்கும்

எந்த

வைலப்பத வ லிருந்து

ேவண்டுமானாலும் பத வுகைள எடுக்கலாமா?
கூடாது.
ஒவ்ெவாரு
www.Kaniyam.com
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ஒருச ல அனுமத கைளப் ெபற்ற ருக்கும்.

ஒரு

வைலப்பத வ ன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள
“யார்

ேவண்டுமானாலும்

பயன்படுத்தலாம்”

என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம அதைன நாம்
பயன்படுத்த முடியும்.
அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்த ன்
கீழ் வரும் பத ப்புகைள மட்டுேம நாம் பயன்படுத்த
முடியும்.
அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும்
உரிமத்த ன் கீழ் இருக்கும் பத ப்புகைள நம்மால்
பயன்படுத்த முடியாது.
ேவண்டுமானால் “All Rights Reserved” என்று
வ ளங்கும் வைலப்பத வுகைளக் ெகாண்டிருக்கும்
ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள “Creative Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

நாம்

நமது ேவண்டுேகாைளத் ெதரிவ க்கலாம். ேமலும்
www.Kaniyam.com
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அவரது

பைடப்புகள்

ெபயரின்

கீேழ

தான்

அைனத்தும்

அவருைடய

ெவளிய டப்படும்

எனும்

உறுத ையயும் நாம் அளிக்க ேவண்டும்.
ெபாதுவாக
பத வுகைள
பத வுகள்

புதுப்புது
உருவாக்குேவாருக்கு

அவர்களது

ந ைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய

ேவண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும்.
அவர்களது

பைடப்புகைள

எடுத்து

நாம்
இலவச

மின்புத்தகங்களாக வழங்குவதற்கு நமக்கு
அவர்கள் அனுமத யளித்தால்,
அவர்களது

பைடப்புகள்

மக்கைளச்

ெசன்றைடயும்.

உண்ைமயாகேவ

ெபரும்பான்ைமயான
வாசகர்களுக்கும்

ந ைறய புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் க ைடக்கும்
வாசகர்கள்

ஆச ரியர்களின்

வைலப்பத வு

முகவரிகளில் கூட அவர்களுைடய பைடப்புகைள
ேதடிக் கண்டுப டித்து படிக்கலாம். ஆனால் நாங்கள்
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வாசகர்களின் ச ரமத்ைதக் குைறக்கும் வண்ணம்
ஆச ரியர்களின்

ச தற ய

வைலப்பத வுகைள

ஒன்றாக இைணத்து ஒரு முழு மின்புத்தகங்களாக
உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

ேமலும்

புத்தகங்கைள

“மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்”க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்
ெசய்க ேறாம்.
FREETAMILEBOOKS.COM
இந்த

வைலத்தளத்த ல்தான்

ப ன்வரும்

வடிவைமப்ப ல் மின்புத்தகங்கள் காணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3,
ODT
இந்த

வைலதளத்த லிருந்து

ேவண்டுமானாலும்
இலவசமாகப்
www.Kaniyam.com
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மின்புத்தகங்கைள

பத வ றக்கம்(download)
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ெகாள்ளலாம்.
அவ்வாறு பத வ றக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட
புத்தகங்கைள

யாருக்கு

ேவண்டுமானாலும்

இலவசமாக வழங்கலாம்.
இத ல் நீங்கள் பங்களிக்க வ ரும்புக றீர்களா?
நீங்கள்

ெசய்யேவண்டியெதல்லாம்

எழுதப்பட்டிருக்கும்

தமிழில்

வைலப்பத வுகளிலிருந்து

பத வுகைள
எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற
wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர் எளிய மின்புத்தகமாக
மாற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளவுதான்!
ேமலும் ச ல பங்களிப்புகள் ப ன்வருமாறு:
1. ஒருச ல
அவர்களது
www.Kaniyam.com

பத வர்கள்/எழுத்தாளர்களுக்கு
பைடப்புகைள
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உரிமத்த ன்கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

மின்னஞ்சல் அனுப்புதல்
2. தன்னார்வலர்களால்

அனுப்பப்பட்ட

மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும்

தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்
3. ேசாதைனகள் முடிந்து அனுமத வழங்கப்பட்ட
தரமான

மின்புத்தகங்கைள

நமது

வைலதளத்த ல் பத ேவற்றம் ெசய்தல்
வ ருப்பமுள்ளவர்கள்

freetamilebook-

steam@gmail.com எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்பவும்.
இந்தத்

த ட்டத்த ன்

மூலம்

பணம்

முழுக்க

முழுக்க

சம்பாத ப்பவர்கள் யார்?
யாருமில்ைல.
இந்த

வைலத்தளம்
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தன்னார்வலர்களால்
ஒரு

வைலத்தளம்

ேநாக்கம்

ெசயல்படுக ன்ற
ஆகும்.

என்னெவனில்

மின்புத்தகங்கைள

இதன்
தமிழில்

உருவாக்குவதும்,

ஒேர

ந ைறய
அவற்ைற

இலவசமாக பயனர்களுக்கு வழங்குவதுேம ஆகும்.
ேமலும்

இவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

மின்புத்தகங்கள், ebook reader ஏற்றுக்ெகாள்ளும்
வடிவைமப்ப ல் அைமயும்.
இத்த ட்டத்தால்

பத ப்புகைள

எழுத க்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பத வருக்கு என்ன
லாபம்?
ஆச ரியர்/பத வர்கள்

இத்த ட்டத்த ன்

மூலம்

எந்தவ தமான ெதாைகயும் ெபறப்ேபாவத ல்ைல.
ஏெனனில்,

அவர்கள்

புத தாக

இதற்ெகன்று

எந்தஒரு பத ைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவத ல்ைல.
ஏற்கனேவ அவர்கள் எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும்
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பத வுகைள எடுத்துத்தான் நாம் மின்புத்தகமாக
ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.
அதாவது
இந்தப்

அவரவர்களின்

பத வுகள்

அைனத்தும்

க ைடக்கப்ெபற்றாலும்,
ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து

வைலதளத்த ல்
இலவசமாகேவ

அவற்ைறெயல்லாம்
ebook

reader

ேபான்ற

கருவ களில் படிக்கும் வ தத்த ல் மாற்ற த் தரும்
ேவைலைய இந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.
தற்ேபாது

மக்கள்

ெபரிய

அளவ ல்

tablets

மற்றும் ebook readers ேபான்ற கருவ கைள நாடிச்
ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு
நல்ல வாய்ப்பாக அைமயும்.
நகல் எடுப்பைத அனுமத க்கும் வைலதளங்கள்
ஏேதனும் தமிழில் உள்ளதா?
உள்ளது.
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ப ன்வரும் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல்
எடுப்பத ைன அனுமத க்க ன்றன.
1. http://www.vinavu.com
2. http://www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. http://kaniyam.com
5. http://blog.ravidreams.net
எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS

உரிமத்த ன்

கீழ்

அவரது

பைடப்புகைள

ெவளிய டுமாறு கூறுவது?
இதற்கு

ப ன்வருமாறு

ஒரு

மின்னஞ்சைல

அனுப்ப ேவண்டும்.
<துவக்கம்>
உங்களது
www.Kaniyam.com
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[வைலதளத்த ன் ெபயர்].
தற்ேபாது

படிப்பதற்கு

உபேயாகப்படும்

கருவ களாக Mobiles மற்றும் பல்ேவறு ைகய ருப்புக்
கருவ களின்

எண்ணிக்ைக

அத கரித்து

வந்துள்ளது.
இந்ந ைலய ல் நாங்கள் h t tp : / / w w w . F r e e T a
m i l E b o o k s . c o m எனும் வைலதளத்த ல், பல்ேவறு
தமிழ் மின்புத்தகங்கைள ெவவ்ேவறு துைறகளின்
கீழ்

ேசகரிப்பதற்கான

ஒரு

புத ய

த ட்டத்த ல்

ஈடுபட்டுள்ேளாம்.
இங்கு

ேசகரிக்கப்படும்

மின்புத்தகங்கள்

பல்ேவறு கணிணிக் கருவ களான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,
iOS ேபான்றவற்ற ல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும்.
அதாவது இத்தைகய கருவ கள் support ெசய்யும் odt,
pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்ப ல் புத்தகங்கள்
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அைமயும்.
இதற்காக

நாங்கள்

வைலதளத்த லிருந்து

உங்களது

பத வுகைள

ெபற

வ ரும்புக ேறாம். இதன் மூலம் உங்களது பத வுகள்
உலகளவ ல் இருக்கும் வாசகர்களின் கருவ கைள
ேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.
எனேவ

உங்களது

பத வுகைள

வைலதளத்த லிருந்து

ப ரத ெயடுப்பதற்கும்

மின்புத்தகங்களாக

அவற்ைற

மாற்றுவதற்கும்

உங்களது

அனுமத ைய ேவண்டுக ேறாம்.
இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில்
கண்டிப்பாக
மற்றும்

ஆச ரியராக

உங்களது

இடம்ெபறும்.
உரிமத்த ன்

உங்களின்

வைலதள

ெபயரும்

முகவரியும்

ேமலும் இைவ “Creative Commons”
கீழ்

மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும்

எனும் உறுத ையயும் அளிக்க ேறாம்.
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http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள்

எங்கைள

ப ன்வரும்

முகவரிகளில்

ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G plus: https://plus.google.com/communities/108817
760492177970948

நன்ற .
</முடிவு>
ேமற்கூற யவாறு
உங்களுக்குத்

ஒரு
ெதரிந்த

மின்னஞ்சைல
அைனத்து

எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்ப அவர்களிடமிருந்து
அனுமத ையப் ெபறுங்கள்.
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முடிந்தால்

அவர்கைளயும்

“Creative

Com-

mons License”-ஐ அவர்களுைடய வைலதளத்த ல்
பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.
கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத
அளித்து அனுப்ப ய ருக்கும் மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எனும் முகவரிக்கு
அனுப்ப ைவயுங்கள்.
ஓர்

எழுத்தாளர்

ேவண்டுேகாைள

உங்களது

மறுக்கும்

உங்களது

பட்சத்த ல்

என்ன

ெசய்வது?
அவர்கைளயும் அவர்களது பைடப்புகைளயும்
அப்படிேய வ ட்டுவ ட ேவண்டும்.
ஒருச லருக்கு
முயற்ச ய ல்

அவர்களுைடய
மின்புத்தகம்

ெசாந்த
தயாரிக்கும்

எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆகேவ அவர்கைள நாம்
மீண்டும் மீண்டும் ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.
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அவர்கைள அப்படிேய வ ட்டுவ ட்டு அடுத்தடுத்த
எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க

நமது

முயற்ச ையத்

ெதாடர ேவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அைமய ேவண்டும்?
ஒவ்ெவாருவரது
குைறந்தபட்சம்
காணப்படும்.

வைலத்தளத்த லும்

நூற்றுக்கணக்க ல்
அைவ

பத வுகள்

வைகப்படுத்தப்பட்ேடா

அல்லது வைகப்படுத்தப் படாமேலா இருக்கும்.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் த ரட்டி
ஒரு ெபாதுவான தைலப்ப ன்கீழ் வைகப்படுத்த
மின்புத்தகங்களாகத்

தயாரிக்கலாம்.

அவ்வாறு

வைகப்படுத்தப்படும்

மின்புத்தகங்கைள

பகுத -

I பகுத -II என்றும் கூட தனித்தனிேய ப ரித்துக்
ெகாடுக்கலாம்.
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தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள் யாைவ?
இனம்,

பாலியல்

மற்றும்

வன்முைற

ேபான்றவற்ைறத் தூண்டும் வைகயான பத வுகள்
தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.
எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வது எப்படி?
நீங்கள் ப ன்வரும் முகவரிகளில் எங்கைளத்
ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
� EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
� Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEb
ooks
� Google Plus: https://plus.google.com/communities/
108817760492177970948
இத்த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யார்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
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கணியம் அறக்கட்டைள- http://kaniyam.com/foun
dation
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision
தமிழ்

ெமாழி

மற்றும்

சார்ந்த ெமய்ந கர்வளங்கள்,
அற வுத்ெதாகுத கள்,

இனக்குழுக்கள்
கருவ கள் மற்றும்

அைனவருக்கும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல் க ைடக்கும் சூழல்
பணி இலக்கு – Mission
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அற வ யல்
வளர்ச்ச க்கு
பயன்பாடு

மற்றும்

சமூகப்

ெபாருளாதார

தமிழ்

ெமாழிய ன்

ஒப்ப,
வளர்வைத

உறுத ப்படுத்துவதும்,

அைனத்து அற வுத் ெதாகுத களும், வளங்களும்
கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல்

அைனவருக்கும்

க ைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்
� கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com/
� க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இலவச
தமிழ் மின்னூல்கள் – http://FreeTamilEbooks.co
m

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
� உைர ஒலி மாற்ற – Text to Speech
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� எழுத்துணரி – Optical Character Recognition
� வ க்க மூலத்துக்கான எழுத்துணரி
� மின்னூல்கள் க ண்டில் கருவ க்கு அனுப்புதல்
– Send2Kindle
� வ க்க ப்பீடியாவ ற்கான ச று கருவ கள்
� மின்னூல்கள் உருவாக்கும் கருவ
� உைர ஒலி மாற்ற – இைணய ெசயலி
� சங்க இலக்க யம் – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி
� WikisourceEbooksReportஇந்திய
ெமாழிகளுக்ககான

வ க்க மூலம்

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்
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� FreeTamilEbooks.com

–

Download

counter

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்

� வ க்க

மூலத்த ல்

உள்ள

மின்னூல்கைள

பகுத ேநர/முழு ேநரப் பணியாளர்கள் மூலம்
வ ைரந்து ப ைழ த ருத்துதல்
� முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு
கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள் உருவாக்குதல்
� தமிழ்

NLP

க்கான

பய ற்ச ப்

பட்டைறகள்

நடத்துதல்
� கணியம் வாசகர் வட்டம் உருவாக்குதல்
� கட்டற்ற

ெமன்ெபாருட்கள்,
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காமன்சு

உரிைமய ல்

வளங்கைள

உருவாக்குபவர்கைளக்

கண்டற ந்து

ஊக்குவ த்தல்
� கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள
உருவாக்குதல், பய ற்ச அளித்தல்
� மின்னூலாக்கத்துக்கு

ஒரு

இைணயதள

ெசயலி
� எழுத்துணரிக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� தமிழ்

ஒலிேயாைடகள்

உருவாக்க

ெவளிய டுதல்
� http://OpenStreetMap.org ல் உள்ள இடம், ெதரு,
ஊர் ெபயர்கைள தமிழாக்கம் ெசய்தல்
� தமிழ்நாடு முழுவைதயும் http://OpenStreetMap.
org ல் வைரதல்
� குழந்ைதக்
www.Kaniyam.com
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வழங்குதல்
� http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்குபடுத்த API க்கு
ேதாதாக மாற்றுதல்
� h t tp : / / T a . w i k t i o n a r y . o r g க்காக ஒலிப்பத வு
ெசய்யும் ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுத்துப் ப ைழத்த ருத்த உருவாக்குதல்
� தமிழ்

ேவர்ச்ெசால்

காணும்

கருவ

உருவாக்குதல்
� எல்லா h t tp : / / F r e e T a m i l E b o o k s . c o m
மின்னூல்கைளயும்

Google

Play

Books,

GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்
� தமிழ்

தட்டச்சு

கற்க

இைணய

ெசயலி

உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய
ெசயலி உருவாக்குதல் ( aamozish.com/Course_www.Kaniyam.com
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preface ேபால)

ேமற்கண்ட
உருவாக்க

த ட்டங்கள்,

ெமன்ெபாருட்கைள

ெசயல்படுத்த உங்கள் அைனவரின்

ஆதரவும் ேதைவ.
பங்களிக்க

உங்களால் எவ்வாேறனும்

இயலும்

எனில்

உங்கள்

வ வரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்கு
மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

ெவளிப்பைடத்தன்ைம
கணியம்
த ட்டங்கள்,
அைனவருக்கும்

அறக்கட்டைளய ன்

ெசயல்கள்,

ெமன்ெபாருட்கள்
ெபாதுவானதாகவும்,

ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும்

யாவும்
100%

இருக்கும்.இந்த

இைணப்ப ல் ெசயல்கைளயும், இந்த இைணப்ப ல்
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மாத அற க்ைக, வரவு ெசலவு வ வரங்களுடனும்
காணலாம்.
கணியம் அறக்கட்டைளய ல் உருவாக்கப்படும்
ெமன்ெபாருட்கள்

யாவும்

ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன்,
Apache,

கட்டற்ற
GNU GPL,

BSD, MIT, Mozilla ஆக ய உரிைமகளில்

ஒன்றாக ெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும் ப ற
வளங்கள்,

புைகப்படங்கள்,

காெணாளிகள்,

ஒலிக்ேகாப்புகள்,

மின்னூல்கள்,

கட்டுைரகள்

யாவும் யாவரும் பக ரும், பயன்படுத்தும் வைகய ல்
க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இருக்கும்.
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நன்ெகாைட
உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற
வளங்கைள

உருவாக்கும்

ெசயல்கைள

ச றந்த

வைகய ல் வ ைரந்து ெசய்ய ஊக்குவ க்கும்.
ப ன்வரும்

வங்க க்

கணக்க ல்

உங்கள்

நன்ெகாைடகைள அனுப்ப , உடேன வ வரங்கைள
k a n i y a m f o u n d a t i o n@ g m a i l . c om க்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்புங்கள்.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618
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Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கான QR Code
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குற ப்பு:

ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR

Code ேவைல ெசய்யாமல் ேபாகலாம்.

அச்சமயம்

ேமேல உள்ள வங்க க் கணக்கு எண், IFSC code ஐ
பயன்படுத்தவும்.
Note: Sometimes UPI does not work properly, in that
case kindly use Account number and IFSC code for internet
banking.
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