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இந்த மினனூலலைப் பற்ற

உங்களுக்கு இம்மினனூல், இலணைய நூலைகமதொன, விக்கிமூலைத்தில் இருந்து
கிலடைத்துள்ளது[1].
இந்த இலணைய நூலைகம் தனனதொர்வெலைர்களதொல் வெளருகிறது. விக்கிமூலைம் பதிய
தனனதொர்வெலைர்கலள வெரவவெற்கிறது. ததொங்களும் விக்கிமூலைத்தில் இலணைந்து வமலும் பலை
மினனூல்கலள அலனவெரும் படக்குமதொறு தசெய்யலைதொம்.
மிகுந்த அக்கலறயுடைன தமய்ப்பு தசெய்ததொலும், மினனூலில் பிலழை ஏவதனும்
இருந்ததொல் தயக்கம் இல்லைதொமல், விக்கிமூலைத்தில் இம்மினனூலின வபச்சு பக்கத்தில்
ததரிவிக்கலைதொம் அல்லைது பிலழைகலள நீங்கவள கூடை செரி தசெய்யலைதொம்.
இப்பலடைப்பதொக்கம், கட்டைற்ற உரிமங்கவளதொட (தபதொதுகள /குனு -Commons /GNU FDL
)[2][3] இலைவெசெமதொக அளிக்கப்படகிறது. எனவவெ, இந்த உலரலய நீங்கள் மற்றவெவரதொட
பகிரலைதொம்; மதொற்ற வமம்படத்தலைதொம்; வெணக வநதொக்கத்வததொடம், வெணக வநதொக்கமினறயும்
பயனபடத்தலைதொம்
இம்மினனூல் செதொத்தியமதொவெதற்கு பங்களித்தவெர்கள் பினவெருமதொறு:
Balajijagadesh
Rocket000
Be.anyone
Patricknoddy~commonswiki
Xato
Mecredis
HoboJones
Fleshgrinder
↑ http://ta.wikisource.org
↑ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
↑ http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
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உலைகளதொவிய தபதொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது செட்டை ஏற்புலடைய உரிமத்தின சுருக்கம் மட்டவம. முழு உலரலய
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode எனற முகவெரியில் கதொணைலைதொம்.
பதிப்புரிலம அற்றது இந்த ஆக்கத்துடைன தததொடைர்புலடையவெர்கள், உலைகளளதொவிய
தபதொதுப் பயனபதொட்டக்கு என பதிப்புரிலமச் செட்டைத்துக்கு உட்பட்ட, தங்கள் அலனத்துப்
பதிப்புரிலமகலளயும் விடவித்துள்ளனர்.
நீங்கள் இவ்வெதொக்கத்லதப் படதயடக்கலைதொம்; வமம்படத்தலைதொம்; பகிரலைதொம்; வவெறு
வெடவெமதொக மதொற்றலைதொம்; வெணகப் பயனகளும் அலடையலைதொம். இவெற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல்
ஏதும் வகதொரத் வதலவெயில்லலை.
***
இது, உலைகத் தமிழ் விக்கியூடைகச் செமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இலணையக்
கல்விக் கழைகமும் ( http://tamilvu.org ) இலணைந்த கூட்டமுயற்சியில், பதிவவெற்றய
நூல்களில் ஒனறு. இக்கூட்ட முயற்சிலயப் பற்ற, https://ta.wikisource.org/s/4kx எனற
முகவெரியில் விரிவெதொகக் கதொணைலைதொம்.
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication
This is a human readable summary of the legal code found at
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
No Copyright The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the
public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all
related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking
permission. ***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community (
https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this
collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx .+
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பதிப்புலர
தநருநல் உளனஒருவென இனறுஇல்லலை - எனனும்
தபருலம உலடைத்துஇவ் வுலைகு"
எனறு, உலைகியல் இயக்கத்திற்கு வெதொழ்வியல் செட்டைத்லத வெகுத்தளித்த தமிழ் மலற
ஞதொனி திருவெள்ளுவெர் தபருமதொன, "வநற்று இருந்த ஒருவென இனறு இல்லலை எனறு
தசெதொல்லும்பட நிலலையதொலமலய உலடையது இந்த உலைகம்" எனறு கூறயுள்ளதொர்.
அதற்வகற்ப, தனது வெதொழ்நதொதளல்லைதொம் ஓட, யதொட உலழைத் துலழைத்து; தமிழைகத்தின
தததொழில் அறவுக்கு ஞதொனியதொகத் திகழ்ந்த தததொழிலியல் விஞ்ஞதொனி ஜ.ட. நதொயுட
அவெர்கள், 04.01.1974-ஆம் ஆண்ட வெலர நம்வமதொட நடைமதொட - கதொலைத்தின பசிக்கு
நல்லைமுதம் ஆனதொர்!
ஏறக்குலறய முப்பது ஆண்டகள் ஆகினறன - அவெர் நம்லம விட்ட மலறந்து
பிரிந்து, ஆனதொல், சுமதொர் எண்பது ஆண்டகள் அந்த தததொழிலியல் வமலத நம்வமதொட
வெதொழ்ந்து, நதொடைகம் பதொர்க்க வெரும் கூட்டைம் வபதொலை, சிறுகச் சிறுகச் தசெல்வெத்லதச் வசெர்த்து,
அது நிலலையில்லைதொத நீர்க்குமிழ் எனபலத உணைர்ந்தும், நிலைலயதொன - அறமதொன
தததொழிலியல், விவெசெதொய இயல், கல்விப் புரட்சி இயல், சித்த லவெத்திய இயல், விஞ்ஞதொன
வியல் வபதொனற பல்வியல்களில் நிலலையதொன, வெதொழ்வியல் அறங்கலளச் தசெய்து, வநற்று
நதொன இருந்வதன, இனறு மலறந்வதன எனறு கூறுமளவுக்குக் கதொலைத்தின புரட்சிக்கு
விலதயதொக விளங்கியுள்ளதொர்.
தததொழிலியல் விஞ்ஞதொனி ஜ.ட. நதொயுட, ததொன ஈடபட்டை ஒவ்தவெதொரு தசெயலலையும்,
How to Know எனற அடப்பலடையில், 'அறவெது எப்பட?' எனற தத்துவெ இயலுக்கு ஏற்றபட
ஆரதொய்ந்து உண்லமகலள உணைர்ந்து - அவெற்றவலை வெதொலக சூட, வெதொழ்ந்து கதொட்ட,
மற்றவெர்களுக்கும், இனறும் வெழி கதொட்டயதொகத் திகழ்கினறதொர்!
தத்துவெஞதொனி, தனலன, தனது மனத்லத, மனம் எழுப்பும் வகள்விகளுக்கு - மனவம
தரும் பதில்கலள, விவெகதொர அறலவெ, கதொரணைத்லத, விவெதொத முடலவெத் ததொன நம்புவெதொன;
ஏற்று நடைப்பதொன.
ஆனதொல், கண்களதொல் கதொணை முடயதொதவெற்லற விஞ்ஞதொனம் நம்புவெதில்லலை.
கண்களதொல் கதொணை முடயும் எனபனவெற்லறப் பற்றய ஆரதொய்ச்சியும் - வதடதலும்ததொன
விஞ்ஞதொனத்தின அடப்பலடை.
எனவவெ, விலளவுகலள ஆரதொயும் விஞ்ஞதொனத்தின முனபு தத்துவெ ஞதொனம் மங்கி
இருந்ததொலும்கூடை, கதொரணைங்கலள வினதொக்களதொக எழுப்பும் தத்துவெ ஞதொனத்தின
சிந்தலனயதொலும், விலளவுகலள விளக்கும் விஞ்ஞதொனச் சிந்லதயதொலும், தனது தசெயல்
ஒவ்தவெதொனலறயும் அறவெது எப்பட? எனற எண்ணைத்ததொல் புரிந்து தசெயல்பட்ட,
தததொழிற்செதொலலை, விவெசெதொயம், கல்வி, மருத்துவெத் துலறகளில் தனது செதொதலனகளுக்குச்
செதொனறுகளதொக தததொழிற்செதொலலை கலள, கல்விக் வகதொட்டைங்கலள, விவெசெதொயப் பண்லணைகலள
மற்ற எல்லைதொ உலைக விஞ்ஞதொனிகலளயும் விடை ஜ.ட. நதொயுட அலடையதொளங் களதொக நிறுவிக்
கதொட்ட, அலவெ இயங்கவும் வெழிகதொட்ட மலறந்ததொர்.
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ததொம் கண்டபிடத்தலவெகலள உலைகுக்குக் தகதொலடைகளதொக வெழைங்கிவிட்ட மற்ற
விஞ்ஞதொனிகள் மலறந்ததொர்கள்! ஆனதொல், நமது நதொயுடததொன தனது கண்டபிடப்புகலள,
தனது உயிர்வெதொழ் கதொலைத்திவலைவய இயக்கி, மக்கலளயும் - அதன மூலைமதொக வெதொழைவும்
லவெத்ததொர். அதற்கு அவெர் நிறுவிய பல்துலற தததொழிற்செதொலலைகவள செதொனறுகளதொகும்.
'உலழைப்பின வெதொர உறுதிகள் உளவவெதொ?' எனற தமய்ப் தபதொருளுக்கு ஏற்றவெதொறு,
"உலழைப்பதொளர்கள் எவெரும் உயர் வெதொழ்லவெ அலடைவெதொர்கள்" எனற உண்லமக்கு
இலைக்கணைமதொக உலழைப்பின சினனமதொக வெதொழ்ந்து கதொட்டயவெர் ஜ.ட.நதொயுட அவெர்கள்.
அந்த வமலதயின அறவெதொற்றலலை, வநதொபல் பரிசு தபற்ற விஞ்ஞதொனியதொன, செர்.சி.வி.
இரதொமன மட்டமனறு, உலைக நதொடகளின அறஞர்கள் எல்லைதொம் பதொரதொட்ட வியந்ததொர்கள்.
வரசெண்ட் பிவளட தததொழில் வபதொட்டயில் வபதொட்டப் வபதொட்டத் வததொற்றதொர்கள்; உலைக
நதொடகளில் தமிழைன தபருலமலய நிலலை நதொட்டப் புகழ் தபற்றதொர் திரு.ஜ.ட. நதொயுட
அவெர்கள். அத்தலகய ஒரு தததொழிலியல் விஞ்ஞதொனி ஒருவெர் பற்றய நூல்ததொன இந்த நூல்!
வெள்ளலைதொர் நூலைகம் இந்த நூலலை தவெளியிடவெதில் தபரும் வபறு தபறுகிறது.
தமிழ்நதொடம்; தமிழ்ப் தபருமக்களும் இந்த வெரலைதொற்று நூலுக்கு ஆதரவு கதொட்டமதொறு
பணவெனபுடைன வவெண்டகிவறதொம்.
என.வி. கலலைமண
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1. ஆக்கம் அழிவுக்வக!

Construction for Destruction
ததனலன மரத்தில் கதொய்த்துத் தததொங்கிக் தகதொண்டருக்கும் வதங்கதொலய நதொம்
பதொர்த்திருக்கிவறதொம். அவத கதொய்கள் அங்கதொடகளிவலை விற்பலனயதொகும் வபதொதும் நதொம்
அதனதன அளலவெயும் அடக்கட கண்டருக்கிவறதொம்.
பத்து வதங்கதொய் உருவெம்
ஒவர வதங்கதொயில் அலமந்துள்ளது!
அத்தலகய வதங்கதொய்கலளப் வபதொலை பத்து வதங்கதொய்கலள ஒனறு வசெர்த்து ஒவர
கதொயதொக்கினதொல் எந்த அளவிற்கு அதன அளவில் அது தபரியததொக இருக்குவமதொ,
அப்படப்பட்டை அளவில் ஒரு வதங்கதொலய நீங்கள் ததனலன மரத்தில் இனறுவெலரப்
பதொர்த்திருக்கிறீர்களதொ?
இத்தலகய ஒரு தபரிய வதங்கதொலய நதொன பதொர்த்திருக்கிவறன. நதொன மட்டம்
பதொர்க்கவில்லலை. வகதொலவெ நகருக்குச் சுற்றுலைதொ வெரும் தபதொது மக்களும், நூற்றுக்கு
வமற்பட்டை கல்லூரி மதொணைவெ, மதொணைவிகளும் அந்தக் கதொய்கலளக் கண்ட வியந்து வபதொய்
விட்வடைதொம்!
வகதொலவெயில் எங்வக பதொர்த்திருக்கிறீர்கள் இந்த அதிசெய, அற்புதத் வதங்கதொலய? எனறு
வகட்கிறீர்களதொ?
வகதொலவெ நகரில், கதொலைம் தசெனற தததொழிலியல் விஞ்ஞதொனி யதொன industrial Scientist வமலத
ஜ.ட. நதொயுடவின அறவியல் கண்டபிடப்புகளின புகலழைப் பதொடக் தகதொண்டருக்கும்
பிரசிதடைனசி ஹதொல் (Presidency Hall) எனப்படம் திரு. ஜ.ட. நதொயுடவினுலடைய அறவியல்
தபதொருட்கதொட்சி அரங்கில் நதொங்கள் அந்தத் வதங்கதொயின புலகப் படைத்லதக் கண்ட
ஆச்செரியப் பட்வடைதொம்.
தமிழைகத்தின நதொலைதொ பக்கங்களிலிருந்தும் அந்த விஞ்ஞதொன வித்தக அரங்கிற்குச் சுற்றுலைதொ
பயணகள் தினந்வததொறும் வெந்து - அலதப் பதொர்த்துவிட்ட, அவெரவெர் புருவெங்கலள
வமவலைற்றக் தகதொண்வடை தசெல்கிறதொர்கள். அந்த அற்புதத் வதங்கதொயின உருவெப்படைம்
மட்டமதொ அங்வக இருக்கினறது?
வெதொலழை மரம் அளவு :
உயரம் உள்ள வநற்தசெட!
உழைவெர் தபருமக்கள், தங்களது வெயல்களில் விவெசெதொயம் தசெய்து வெரும் தநற்பயிர்கலள
நதொம் கண்டருக்கிவறதொம். அந்தப் பயிர்கலளப் வபதொலைல்லைதொமல், ஒவ்தவெதொரு தநற்பயிர்
தசெடயும், வெதொலழை மரம் வபதொல் உயர்ந்த வெளர்ந்திருப்பலத நீங்கள் யதொரதொவெது

8

பதொர்த்திருக்கிறீர்களதொ? நதொங்கள் அனற வெதொலழை மரம் வபதொல் நீண்ட உயர்ந்து வெளமதொக
வெளர்ந்துள்ள தநற்பயிர் மரக் கதொட்சிப் படைங்கலளக் கண்வடைதொம்! வியந்வததொம்!
அந்த வெதொலழை மரம் வபதொனற விவெசெதொய தநற்பயிர்களில் கதிர்கள் முற்ற, நதொணைம் தகதொண்டை
பருவெப் தபண்களின சிவெந்த முகங்கலளப் வபதொலை தசெந்தநற்கதிர்கள் தகதொத்துக் தகதொத்ததொக
கதொய்த்துத் தலலைக் குனிந்துத் தததொங்கிக் தகதொண்டருக்கும் பயிர்களின கதொட்சிலயயும் நதொங்கள் அந்த அரங்கிலுள்ள தநற்பயிர் புலகப் படைங்களிவலை பதொர்த்வததொம். பிரமித்துப்
வபதொவனதொம்!
பிறகு, வெதொலழை மரங்கள் உள்ள படைத்லதயும் கண்வடைதொம். அந்த வெதொலழை மரங்களிவலை
தள்ளப்பட்டருந்த ஒவ்தவெதொரு வெதொலழைக் குலலையிலும்; வெரிலசெ வெரிலசெயதொக அடக்கி
லவெத்த ததொர் வபதொனறருந்த வெதொலழைச் சீப்புகளிவலை உள்ள நூற்றுக் கணைக்கதொன வெதொலழைக்
கதொய்கள், ஏறக்குலறய ஆயிரத்துக்கும் வமலிருக்குவமதொ எனனவவெதொ, அவ்வெளவு தபரிய
வததொற்றமுலடைய வெதொலழைக் குலலைலய ஒவ்தவெதொரு மரத்திலும் புலகப் படைமதொகப்
பதொர்த்ததும்; எங்கலளயும் அறயதொமல் அவடை...யப்பதொ...! எனறு அசெந்து வபதொவனதொம்!
தமிழ் நதொட்டல் அபூர்வெப் பிறவியதொக, அதிசெய மனிதரதொகப் பிறந்து மலறந்த தததொழிலியல்
விஞ்ஞதொனி வகதொயம்புத்தூர் துலரசெதொமி நதொயுட எனறு தமிழ் மக்களதொல் வபதொற்றப்
புகழைப்பட்டை ஜ.ட. நதொயுடவின அறவியல் கதொட்சியகத்திவலை, விவெசெதொயத் துலறயின இந்த
விஞ்ஞதொன அற்புதங்கலளப் புலகப் படைங்களதொக எடத்து லவெக்கப்பட்டருக்கும்
கதொட்சிகளிவலை கண்வடைதொம்.
சுற்றுலைதொ பயணகளுடைன
நதொனும் இலணைந்வதன
வகதொலவெ நகர் தசெனறு அந்தக் கதொட்சிலய நதொன கதொன விரும்பியலதப் வபதொலை, கல்லூரி
மதொணைவெ, மதொணைவியர்களும் நதொன அங்வக தசெனற அனறு வபருந்துகளிவலை பயணைம் வெந்து
பிரசிதடைனசி ஹதொல் எனற கதொட்சியரங்கம் முனபு கூடயிருந்ததொர்கள். அவெர்கள்
கூட்டைத்திவலை நதொனும் ஒருவெனதொகச் வசெர்ந்துக் தகதொண்வடைன.
நதொள்வததொறும் இவ்வெதொறு கதொட்சி அரங்கம் முனபு திரண்ட கதொணைப்படம்
பதொர்லவெயதொளர்கலள அலழைத்துச் தசெனறு, அங்வக இருக்கினற புலகப்படைக் கதொட்சிகலள
விளக்கிக் கூறடை தபதொறயியல் படத்த சுமதொர் இருபது வெயதுள்ள ஒரு ததரிலவெ தபண்
எங்களுடைன வெந்ததொர்.
எங்களுடைன வெந்த சுற்றுலைதொப் பயணகள் வகட்கும் வகள்வி களுக்கு அனறலைர்ந்த
தசெந்ததொமலர முகத்துடைன செற்றும் தயங்கதொமல், நலகச்சுலவெயுடைனும் - நயத்துடைனும் அந்தப்
தபண் பதிலைளித்துக் தகதொண்வடை வெந்து, ஒவ்தவெதொரு கதொட்சிலயயும் சுட்டக் கதொட்டனதொர்.
விஞ்ஞதொன வமலத ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள், எனதனனன அற வியல் செதொதலனகலளக்
கண்ட பிடத்து உலைகுக்கு அறவு ததொனமதொக, தகதொலடை மடை பண்வபதொட வெழைங்கினதொவரதொ,
அலவெ அலனத்லதயும், அவெற்றுடைன செம்பந்தப்பட்டை பிறவெற்லறயும் அந்தக் கதொட்சியக
அரங்கத்துள் புலகப்படைங்களதொக எடக்கப்பட்ட இடைம் தபற்றருந்தன.

9

அந்த நிழைற்படைக் கதொட்சிகள் ஒவ்தவெதொனலறயும், எனவபதொனற சுற்றுலைதொ பயணகள்,
மதொணைவிகள், மதொணைவெர்கள், தபதொது மக்களுள் சிலைரதொக வெந்த எல்லைதொரும் கூர்ந்து
வநதொக்கியவெதொவற அரங்குக்குள் நகர்ந்துக் தகதொண்வடை இருந்வததொம் - ஆலமகள் வபதொலை!
நதொங்கள் அங்வக கண்டை சிலை கதொட்சிகள் இலவெ : தததொழிலியல் ஞதொனி நதொயுட அவெர்கள்
கண்டபிடத்த கடகதொரங்கள், வெதொதனதொலிப் தபட்டகள், தபதொறயியல் இயந்திரங்களுக்கதொகக்
கண்டபிடக்கப்பட்டை உதிரி உறுப்புகள், மனிதனுலடைய உருவெத் லதச் சிறயததொகவும்,
தபரியததொகவும், எதிதரதொலிக்கும் தகடகள், அழைகதொக பதொதுகதொப்பதொக, அடக்கடக்கதொக அலவெ
அடக்கி லவெப்பட்டருக்கும் கதொட்சிகள், இவெற்லறதயல்லைதொம் வமலத ஜ.ட. நதொயுட
மலறவுக்குப் பிறகும், தபதொறுப்வபதொட திரட்டச் வசெகரித்து, பதொது கதொப்வபதொட கதொட்சி
அரங்கமதொக லவெக்கப்பட்டருக்கும் அந்த விஞ்ஞதொன வித்தகரின திருக்குமதொரர் திரு. ஜ.ட.
வகதொபதொல் அவெர்களின அக்கலறயதொன அரும் உணைர்வுகலளயும் கண்ட, நதொன மட்டமனறு,
என வபதொனற எண்ணலைர் அசெந்து வபதொவனதொம் அவடை.யப்பதொ.. எனறு!
கதொட்சியகத்திவலை கண்டை அதிசெயங்கள்!
அந்த அரங்கத்தின கதொட்சிகளில் ஒனறல் - கதொர் ஒனலறக் கண்வடைன பதொவெதொணைர்
தமதொழிப்பட அந்த 'உந்து'வுக்கு வமல் கூலர இல்லலை; அததொவெது மூடைப்படம் வமல் மூட
தகட இல்லலை. திறந்த தவெளி உந்து அது. அதன அப்வபதொலதய விலலை எனன ததரியுமதொ?
இரண்வடை ஆயிரம் ரூபதொய் மட்டம்ததொன.
அந்த வமற்கூலரயற்ற திறந்த கதொரிவலை செவெதொரி தசெய்தவெர்கள் யதொர் யதொர் ததரியுமதொ? ஒட்டநர்
ஜ.ட.நதொயுட, எதிர்கதொலை இந்தியக் குடயரசுத் தலலைவெர்களுள் ஒருவெரதொக இருந்தவெரும்,
அப்வபதொலதய தததொழிற்செங்கத் தலலைவெரதொகவும் விளங்கிய திரு. வி.வி. கிரி, மற்றும் ஜ.ட.
என. அவெர்களின நண்பர்கள் ஓரிருவெர் உட்படை அந்த 'உந்து'வில் அமர்ந்து வகதொலவெ
நகலரப் பவெனி வெந்திருக்கிறதொர்கள். அந்தக் கதொட்சிகளும் அரங்கில் புலகப்படைங்களதொக
உள்ளன.
தந்லத தபரியதொரும், தததொழிலியல் ஞதொனியுமதொன ஜ.ட. நதொயுடவும் இலணைந்து பங்வகற்ற
சிலை விழைதொக்கள், தபதொதுமக்கள் கருத்தரங்குகள் ஆகியவெற்லற நிலனவுப்படத்தும்
நிகழ்ச்சிச் செம்பவெங்களும் அங்வக படைங்களதொக லவெக்கப்பட்டருந்தன.
இலவெ மட்டமதொ? மினகதொந்த ஆற்றவலைதொட இயங்கும் விலளயதொட்ட இரயில் ஒனலற
எங்களுக்கு அங்வக இயக்கிக் கதொட்டனதொர்கள். அந்த இரயில், நதொங்கள் தற்வபதொலதய
தசெனலன கிஷ்கிந்ததொ கதொட்சித் திடைலிலும், தீவுத் திடைல் கதொட்சியரங்கிலும், வி.ஜ.பி.-யின
தங்கக் கடைற்கலரயில் கண்ட களித்ததுவபதொனற உணைர்ச்சிகலளயும் நிலனவூட்டன.
அதனதொல், ஜ.ட. நதொயுட விலளயதொட்ட இரயில் இயக்கம், அதன அறவியல் நுட்பச்
செதொதலன, எங்கலள அடலம தகதொண்டைது. அந்த ஆண்டகளிவலைவய ஜ.ட. நதொயுட
அவெர்களது சிந்தலன, தற்வபதொலதய ஆண்டகளின விஞ்ஞதொன வெளர்ச்சிலய நிலனவூட்ட,
வியப்லப விலளவித்தது எனறதொல், எத்தலகய ஓர் அறவியல் சிந்தலனவயதொட அலத
அவெர் அக் கதொலைத்திவலைவய உருவெதொக்கி இருப்பதொர் எனபலத நதொம் எண்ணப் பதொர்க்க
வவெண்டம்.
வவெளதொண்லமத் துலறயில் ஜ.ட. நதொயுட, வதங்கதொய் புரட்சி, வெதொலழைப் புரட்சி,
தநற்பயிர்களது விவெசெதொயப் புரட்சிகலள மட்டவம தசெய்து கதொட்டயவெர் அல்லைர்.
10

விவெசெதொயத் துலறயிவலை பருத்தி விலளவிப்பதில் புரட்சி, துவெலரயில் புரட்சி, பப்பதொளிப்
பழைம் புரட்சி, ஆரஞ்சுப் புரட்சி, கதொலிஃபிளவெர் புரட்சி, வசெதொளம் புரட்சி வபதொனற பலை
புரட்சிகலள எல்லைதொம் - தனது தசெதொந்த விவெசெதொயப் பண்லணையிவலை விலளவித்துக் கதொட்ட
நிரூபித்துச் செதொதலன புரிந்த தசெயல் வீரர் தசெம்மல் ஜ.ட. நதொயுட எனறதொல், இது ஏவததொ
புத்தகச் செடைங்குக்கதொகக் கூறப்பட்டைதனறு எனபலத - இனலறய இலளய
தலலைமுலறயினர் உணைர வவெண்டகிவறதொம்.
பிரிசிதடைனசி அரங்கில் எங்களுடைன வெலைம் வெந்த அந்த Guider ஆகிய வெழிகதொட்ட
தநறப்படத்தும் மங்லகயின விளக்கவுலர, செதொதலனயுலரகலளச் செதொற்றய பதொங்குலர,
எங்களுலடைய மன உணைர்வுகளுக்கு ஒரு நல் விருந்ததொக அலமந்தது.
அந்தப் தபண், தசெல் விருந்வததொம்பி எங்கலள வெழியனுப்பி லவெத்த பினபு, வெரு
விருந்தினர் திரள்களுக்கதொக எங்கலள விலரவுப் படத்தி தகதொண்வடை எங்களுடைன நகர்ந்து
வெந்து தகதொண்டருந்ததொள்.
ஆனதொல், எங்கலளப் தபதொருத்தவெலரயில் அந்த விஞ்ஞதொன அரங்லக விட்ட தவெளிவய வெர
முடயதொத தசெதொல்தலைதொணைதொ மகிழ்ச்சி யில் திலளத்வததொம்; இப்படயும் ஒரு விஞ்ஞதொனி
தமிழ்நதொட்டல் இருந்ததொரதொ எனறு மதொணைவெர்கள் வபசிக் தகதொண்வடை வெந்ததொர்கள். விஞ்ஞதொன
வமலத மட்டமல்லை ஜ.ட.நதொயுட; ஒரு தததொழில் வமலதயும் கூடை. தனது வமதொட்டைதொர்
தததொழிலலை, ஜ.ட. நதொயுட ஒவர ஒரு வபருந்துலவெக் தகதொண்ட இயக்கத் துவெங்கினதொர்.
முதலைதொளியும் அவெவர!
தததொழிலைதொளியும் அவெவர!
எறக்குலறய 200 க்கும் வமற்பட்டை வபருந்துகளுக்கு ஜ.ட. நதொயுட உரிலமயதொளர் ஆனதொர்
எனறதொல், இது எனன மதொய மந்திரத்ததொலை அந்த வபருந்துகலள உருவெதொக்கினதொர்?
இது எனன செதொததொரணைமதொன செதொதலனயதொ? அவெற்றுக்கதொக அவெர் இரவும் பகலும் உலழைத்த
உலழைப்புகள் எனன செதொமதொனயமதொனததொ? எண்ணப் பதொருங்கள். இவெரல்லைவெதொ உலழைப்பதொல்
உயர்ந்த உத்தமர்?
அதமரிக்க வமதொட்டைதொர் மனனர் ரூதர் ஃவபதொர்ட, தனது வமதொட்டைதொர் கதொர் தததொழிலில்
செதொதலன புரிய எனன அரும்பதொட பட்டைதொவரதொ, அவெலரவிடை பலை மடைங்கு உலழைப்புக்கலள
ஜ.ட. நதொயுட தனது தததொழிற்துலற தவெற்றக்கதொகத் தியதொகம் தசெய்தவெர் எனறதொல், இது ஒர்
அரிய தசெயற்கரிய தசெயலைல்லைவெதொ?
வகதொலவெயில் வபருந்துகலள நடைத்திய அவெரது துவெக்கக் கதொலைப் வபருந்து நிறுவெனத்துக்கு
ஜ.ட. நதொயுடவவெ முதலைதொளி. அவெவர அந்த ஒரு வபருந்துக்குரிய ஒட்டநர், அவெவர கிளினர்.
பஸ் நிலலையத்தில் குரல் தகதொடத்துப் பயணகலளச் வசெகரிக்கும் பணயதொளர், சுருங்கக்
கூறுவெததொனதொல் எல்லைதொவம ஜ.ட. நதொயுட ததொன.
முதலைதொளிக்கு முதலைதொளியதொகவும், தததொழிலைதொளிக்குத் தததொழிலைதொளியதொகவும் அவெவர வவெலலை
தசெய்தததொல்ததொன, தததொழிலைதொளிகளின வெதொழ்க்லகத் தரம், வெளம், நலைம் ஆகியலவெகள் உயர
முடயும் எனற உண்லமகலள அவெர் உணைர்ந்ததொர்.
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அவெரது வபருந்து நிறுவெனத்தில் தததொழிலைதொளி ஒருவென உடைல் நலைமில்லைதொமல் தததொழிலுக்கு
வெந்து பணயதொற்றனதொல், ஜ.ட. நதொயுட நிறுவென நிர்வெதொகம் அந்தத் தததொழிலைதொளிக்குப் பத்து
ரூபதொலய அபரதொதம் விதித்தது. இதிலிருந்து நமக்கு எனன ததரிகிறது?
தததொழிலைதொளர் சுகவம, நலைவம தனது சுகம், நலைம் எனறு ஜ.ட. நதொயுட எண்ண
வெதொழ்ந்தததொல்ததொன, அவெரதொல் ஒரு தபரும் வபருந்து நிறுவெனத்துக்கும், 200-க்கும் வமற்பட்டை
வபருந்துகளுக்கும், முதலைதொளியதொக உயர முடந்தது. அத்துடைன அந்த மனித குலை வநயர்,
தததொழிற் செங்கத் தலலைவெரதொகவும் நியமனமதொகி முனவனற முடந்தது.
நதொயுட கண்டபிடத்த அற்புத செதொதலனகள்
முகம் செவெரம் தசெய்யும் வரசெண்ட் எனற தபயருலடைய பிவளட ஒனலற ஜ.ட. நதொயுட கண்ட
பிடத்ததொர். அந்த பிவளட 200 முலறகள் முகச் செவெரங்கலளத் தததொடைர்ந்து தசெய்யும் கூர்லம
தபற்றததொக இருந்தது. ஏறக்குலறய 2 ஆண்டக்களுக்கு அந்த பிவளட முக செவெரம்
தசெய்யுமதொம்!
அப்படப்பட்டை அற்புத பிவளட ஒனலற இதுவெலர உலைகத் ததொல் கண்டபிடக்கப்படை
முடயவில்லலை எனறதொல், ஜ.ட. நதொயுடவின விஞ்ஞதொன ஆய்வுத் திறத்தின திறலம
எவ்வெளவு நுட்பமதொனது எனறு எண்ணப் பதொர்ப்வபதொருக்குத்ததொன உண்லம புரியும்.
ஒலி செமனக் கருவி எனற ஒனறக் கண்டபிடத்தவெர் ஜ.ட நதொயுட. அலத ஆங்கிலைத்தில்
Distance Adjuster எனபதொர்கள். அதன விவெரத்லத உள்வள உள்ள பகுதிகளில் படத்துப்
புரிந்து தகதொள்ளுங்கள்.
எடசென லகவிட்டை
ஒட்டப் பதிவு இயந்திரம்!
இந்தியதொ முழுவெதும் நலடைதபறும் வதர்தலில், மக்கள் வெதொக்குகலளப் பதிவு தசெய்யும்
இயந்திரங்கலளப் பயனபடத்தப் வபதொவெததொக, இந்தியத் வதர்தல் அதிகதொரிகள் இப்வபதொது
மிகப் தபரு மிதத்வததொட கூறுகிறதொர்கள். ஏவததொ ஒரு புதிய விஞ்ஞதொனக் கருவிலயப்
பயனபடத்தவபதொவெது வபதொலை மக்களிடைம் பிரச்செதொரம் தசெய்கிறதொர்கள்.
வெதொக்குப் பதிவு தசெய்யும் இந்த இயந்திரத்லத, அததொவெது vote Recording Machine எனற
மினசெதொரக் கருவிலய, ஜ.ட. நதொயட 50 ஆண்டகளுக்கு முனவப கண்டபிடத்து உலைகுக்கு
வெழைங்கினதொர். அலத அப்வபதொலதய இந்திய அரசும், தமிழ்நதொட அரசும் பயனபடத்திக்
தகதொள்ளதொமல் விட்ட விட்டைன. இப்வபதொது அவத ஒட்டப் பதிவு இயந்திரத்லதத்
வதர்தல்களிவலை பயனபடத்தப் வபதொவெததொக வதர்தல் ஆலணையம் அறவித்துள்ளது. ஜ.ட.
நதொயுட கண்டபிடப்பில் இந்த வெதொக்குப் பதிவு இயந்திரத்லதக் கண்டபிடப்பதற்குச் சிலை
ஆண்டகளுக்கு முனபு, உலைகப் புகழ் தபற்ற விஞ்ஞதொனிகளுள் ஒருவெரதொன ததொமஸ்
ஆல்வெதொய் எடசென, இந்த ஒட்டப் பதிவு இயந்திரத்லதக் கண்டபிடக்க மிக முயற்சி
தசெய்ததொர். ஏவததொ சிலை சிக்கல்களதொல் அவெர் அந்த முயற்சிலய அனறு லகவிட்ட விட்டைதொர்.
எடசென லகவிட்டை அந்த அரும் முயற்சிலய, தமிழ்நதொட்டத் தததொழிலியல் விஞ்ஞதொனியதொன
ஜ.ட. நதொயுட அப்வபதொவத கண்ட பிடத்ததொர் - தவெற்றயும் தபற்றதொர்!
செதொலலைகளில் ஓடம் வபருந்துகளின வவெக அதிர்ச்சிகலளச் வசெதொதித்துப் பதொர்க்கும் Vibrat
Testing Maching எனற ஒரு கருவிலய ஜ.ட. நதொயுட கண்டபிடத்ததொர்.
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இந்த வவெக அதிர்ச்சிலயச் வசெதொதிக்கும் கருவிலயக் கண்ட பிடத்தவெர். தனது வபருந்துகள்
ஒடம் வவெகம் எனன? எவ்வெளவு? எனபலத அறவெதற்கதொகவவெ முதன முதலைதொக அலதப்
பயனபடத்திடைத் தனது வபருந்துகளுக்குப் தபதொருத்தினதொர்.
பழைங்கலளச் செதொறு பிழியும் கருவிகள் இப்வபதொது பழைக் கலடை களில் இயங்குவெலதப்
பதொர்க்கினவறதொம். செதொத்துக்குட ஜெஜூஸ், ஆப்பிள். திரதொட்லசெ, அனனதொசி, செப்வபதொட்டைதொ,
ஆரஞ்சு, கதொரட் ப்வபதொனறலவெ கலள இயந்திரக் கருவிகளில் வபதொட்ட செதொறு பிழிந்து
விற்கிவறதொம். பருகுகிவறதொம் அல்லைவெதொ? அந்தக் கருவிகலளக் கண்ட பிடத்தவெர் நமது
ஜ.ட. நதொயுடததொன. இது எத்தலனப் வபருக்குத் ததரியும்?
இரும்புச் செட்டைங்களில் உள்ள நுணுக்கமதொன தவெடப்புகலளக் கண்டபிடக்கும் Magro Plux
Testing Unit 6t&TD எனற கருவிலய ஜ.ட. நதொயுட எனற அறவியல் வமலதததொன
கண்டபிடத்ததொர். யதொருக்குத் ததரியும் இந்த விஞ்ஞதொன செதொதலன? இருட்டைடப்பு தசெய்து
விட்டைன அப்வபதொலதய மத்திய- மதொநிலை அரசுகள்.
இனலறக்கு எந்தக் கணைக்லகப் வபதொடவெததொனதொலும் சுலைப மதொகப் வபதொடவெதற்குரிய
Calculating Machine-லனப் பயனபடத்தும் நிலலை உள்ளது. ஒவ்தவெதொரு மளிலகக்
கலடைக்கதொரனும் அலதப் பயன படத்திடம் வெளர்ச்சிலய அது தபற்றுள்ளது. அந்தக்
கணைக்கிடம் கருவிலயக் கண்டபிடத்தவெர் யதொர் ததரியுமதொ? நமது தததொழிலியல்
விஞ்ஞதொனியதொன ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள்ததொன.
இலவெ மட்டமதொ? தூரத்துப் பதொர்லவெக்கதொகப் பயனபடத்தும் தததொலலைப் பதொர்லவெ
கண்ணைதொடயதொன Lence-யும்; குளிர்பதனக் கருவியதொன Refrigerator-யும்; ஒலிப்பதிவு தசெய்யும்
இயந்திரமதொன Recording Machine-யும், வெதொதனதொலி கடகதொரமதொன Radio Clock-லகயும் கதொஃபி
தரும் கலைலவெ இயந்திரமதொன Coffee Supplier. -லரயும், வபருந்து நிலலையத்திற்குள் நுலழையும்
வபருந்துகளின கதொலை வநரத்லதயும், அது வபதொலைவவெ நிலலையத்லத விட்டப் புறப்பட்ட
தவெளிவய வபதொகும் கதொலைத்லதயும், கணைக்கிடம் கருவிலயயும், உணைவு ததொனியங்கலள
மதொவெதொக அலரக்கும் Griender கருவிகலளயும், வெதொதனதொலி Radio தபட்டகலளயும்
கண்டபிடத்தவெர் நமது ஜ.ட. நதொயுடததொன எனறதொல், தமிழ் மக்கள் ஆச்செரியப்படவெதொர்கள்.
நகரதொட்சிகள், வபரூரதொட்சிகள், தபரும் நகரங்கள்வததொறும் முக்கியமதொன இடைங்களில்
நதொனகு முகக் கடகதொரங்கலள - அததொவெது Tower Clock-க்லகயும், கதொர்களுக்கும், அததொவெது
உந்து வெண்ட களுக்கும், வபருந்துகளுக்கும் வதலவெயதொன உதிரி உறுப்புகலளச் தசெய்து
தகதொள்ளும் Foundry Castings கருவிகலளயும், மினசெதொர வமதொட்டைதொர் உற்பத்திகலளயும்
கண்டபிடத்த விஞ்ஞதொனியதொகவும் ஜ.ட.நதொயுட விளங்கினதொர்.
தசெப்புக் கம்பிகலளப் பலை வெலகயதொன அளவில் தயதொர் தசெய்யும் ஆர்முச்சூர் லவெண்டங்
எனற லடைனவமதொக்களுக்குத் வதலவெ யதொன கம்பிச் சுருள்கலளத் தயதொரிக்கும்
நிறுவெனத்லதயும் ஜ.ட. நதொயுட உருவெதொக்கினதொர்.
செத்து மதொவு தயதொரிக்கப்படம் Malt Products நிறுவெனத்லத நதொயுட ஏற்படத்தினதொர். கதொசுகலள
ஒரு கருவியுள் வபதொட்டைதொல், அந்தக் கருவி ததொனதொகவவெ பதொடைல்கலள பதொடம் Slot Singing
Machine-யும் தபதொழுது வபதொக்குக்கதொகக் கண்டபிடத்தவெர் திரு. நதொயுட.
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பள்ளி, தபதொறயியல் கல்லூரி வபதொனற பள்ளிகலளயும், சித்த மருத்துவெத் துலறயில், பலை
மருந்துகலளப் பரிவசெதொதித்து நீரிழிவு வநதொலய குணைமதொக்கும் மருந்துகலளயும், தவெள்லள தவெட்லடை எனற வநதொய்களுக்குத் தனது நண்பர்களுடைன இலணைந்து, வமல் நதொடகள்
வபதொற்றுமளவுக்கு சிறப்பதொன மருந்து கலளயும், ஜ.ட.நதொயுட கண்டபிடத்ததொர். இதனதொல்
சித்த லவெத்தியப் வபரதொசிரியர் எனற பட்டைத்லதயும் நதொயுட தபற்றதொர்.
ஆக்கம் அழிவுக்வக!
உலடைத்து தநதொறுக்கினதொர்!
இலவெ மட்டமதொ? அறவியல், தததொழிலியல் துலறகளில் வமலும் பலைவிதமதொன அரிய
கண்டபிடப்புகலள எல்லைதொம் ஜ.ட.நதொயுட கண்டபிடத்த விவெரங்கலள, புத்தகத்தின
உள்வள நீங்கள் படத்து மகிழைலைதொம்.
இத்தலகய அரிய விஞ்ஞதொனக் கண்டபிடப்புக்கலள அரும் பட்டக் கண்டபிடத்த
ஜ.ட.நதொயுட, தனது விஞ்ஞதொன விந்லதக் கருவிகள் எல்லைதொவெற்லறயும் தசெனலனயில் ஒரு
தபதொருட்கதொட்சியதொகத் திறந்து லவெத்து, மக்கலளப் பதொர்க்குமதொறு தசெய்ததொர்.
மக்கள் அந்தப் தபதொருட்கதொட்சிலயப் பதொர்த்த பினபு, மனம் தநதொந்து, விரக்தி உள்ளத்வததொட,
வவெதலனப்பட்ட, “ஆக்கம் அழிவுக்வக' Construction for Destruction எனற அறவிப்புப்
பலைலகயிவலை அலத எழுதி, அந்த கதொட்சியகத்தின வெதொயிலிவலை மதொட்டத் தததொங்க லவெத்து,
அதலனயும் மக்கள் பதொர்க்குமதொறு தசெய்ததொர் ஜ.ட. நதொயுட.
தந்லத தபரியதொலரயும், அறஞர் அண்ணைதொ அவெர்கலளயும் அந்த விஞ்ஞதொனப் தபதொருட்
கதொட்சியகத்துக்கு வெரவெலழைத்து, அவெர்கலளயும் அவெற்லறப் பதொர்க்கச் தசெய்த பினபு,
கூடயுள்ள மக்கள் கூட்டைத்திற்கு முனபதொக, தனது அரிய கண்டபிடப்புக் கருவிகலள
எல்லைதொம் மக்கலள விட்வடை அடத்து உலடைத்து தநதொறுக்கினதொர்!
தததொழிலியல் விஞ்ஞதொனியதொன ஜ.ட. நதொயுட மனம் உலடைந்து ஏன அவெற்லற அடத்து
உலடைத்து தநதொறுக்கினதொர்? எனற விவெரத்லத நீங்கள் இந்த நூல் உள்வள படக்கலைதொம்
வெதொருங்கள்!
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2. படக்கதொத வமலத நதொயுட;
பதொர் வபதொற்றும் விஞ்ஞதொனி ஆனதொர்!

இரதொபர்ட் கிலளவும்
ஜ. துலரசெதொமியும்!
இரதொபர்ட் கிலளவ் எனற ஒரு சிறுவென இங்கிலைதொந்து நதொட்டவலை வததொனறனதொர்! அவென ஒரு
தீரதொத விலளயதொட்டப் பிள்லளயதொக இருந்ததொன. பள்ளிப் பருவெக் கதொலைத்தில் அவென மிகப்
தபரும் குறும் பன. எங்வக கலைகம் உண்டைதொகினறவததொ, எந்ததந்த இலைண்டைன நகர வீதி
களிவலை செண்லடையும் செச்செரவும் கதொணைப்படகினறவததொ அந்தந்த இடைங் களிவலை எல்லைதொம்
கிலளவ் ததொன கதொரணை கர்த்ததொவெதொக விளங்கினதொன.
கற்கலள எடத்து கலடைகள் வமவலை வீசுவெதொன. கதொரணைம், கலடைக்கதொரன கிலளவ்
வகட்டைலதத் தரமதொட்டைதொன; தகதொடக்க மதொட்டைதொன எனறதொல், கலடையிவலை அவென வகட்டைப்
தபதொருள் இருக்கதொது. அதனதொல் வெதொயட வெம்புகலள வெளர்ப்பதொன, செதொக்கலடைச் வசெறுகலள
வெதொரி கலடை மீது வீசுவெதொன. அதனதொல் ஒரு கலைகம் வததொனறும். கலடை வீதிவய அவென
குறும்புத்தனத்லதக் கண்டக்கும்; இழிவெதொகப் வபசும், கதொவெல் துலறக்குள் புகதொர்கள் புகும்.
மனனித்து அவெலன தவெளிவய விரட்டவெதொர்கள் - சிறு லபயனதொக இருக்கிறதொவன எனற
கதொரணைத்ததொல்.
அத்தலகய ஒரு வபதொக்கிரி எனறு தபயதரடத்தவென - வெதொலிபனதொனதொன. பிரிட்டஷ்
பலடைகளின ஒரு பிரிவெதொன கிழைக்கிந்தியக் கம்தபனி எனற வெணக நிறுவெனத்திவலை அவென
வசெர்க்கப்பட்டைதொன - வெணகம் தசெய்யும் ஊழியனதொக!
குறும்புகவள குணைமதொக வெளர்ந்த அந்தக் குறும்பனுலடைய தததொல்லலைகளதொல் உருவெதொன
குழைப்பங்கலளக் கண்ட; அவென வெதொலிபத் திமிர்கலள அடைங்குவெதற்கதொக இந்தியதொவுக்கு
அனுப்பி லவெத்தது - கிழைக்கு இந்திய கம்தபனி எனற வெணக நிறுவெனம்!
இந்தியதொவிற்கு அனுப்பப்பட்டை அந்த வெதொலிபனதொன இரதொபர்ட் கிலளவ், தமிழ்நதொட்டல்
இருந்த கிழைக்கு இந்திய கம்தபனியின வெணகக் கிலளக் குழுவில் பணயதொற்றனதொன.
அவென அதிகதொரத்தில் ஒரு இரதொணுவெப் பலடையும் இருந்தது.
இரதொபர்ட் கிலளவ் எனற அந்த குறும்பன ததொன, இந்தியதொவில் சூரியன மலறயதொத
பிரிட்டஷ் செதொம்ரதொச்சியத்லத The Never Sur Set im British Empire-ஐ வததொற்றுவித்ததொன. அந்தக்
குறும்புத்தனமதொனவெனததொன வெரலைதொற்றல் தனக்தகன ஒரிடைத்லத உருவெதொக்கிக் தகதொண்டை
வெரலைதொற்று மதொவீரனதொன: அவெனதொல் இந்தியதொவில் பிரிட்டஷ் வபரரசு உருவெதொகி - நிலலையதொக
நிறுத்தப்பட்டைது.
அந்த செரித்திர நதொயகலனப் வபதொலைவவெ, தமிழ்நதொட்டல், வகதொயம்புத்தூர் மதொவெட்டைத்தில்
‘கலைங்கல்’ எனற ஒர் ஊரில் வகதொபதொல்செதொமி எனபவெருலடைய மகனதொக ஜ. துலரசெதொமி பிறந்து
வெளர்ந்ததொர்.
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அவெருக்குக் கலைங்கல் கிரதொமத்தில் ஒரு வீடம், வததொட்டைமும், சிறது புனதசெய் நிலைமும்
இருந்தது. அதனதொல் வகதொபதொல்செதொமி அந்த ஊர் வபதொற்றும் ஒரு வவெளதொண் குடமகனதொக
தபயரும் புகழும் தபற்று வெதொழ்ந்து வெந்ததொர்.
வகதொபதொல்செதொமி, விவெசெதொயியதொக மட்டமல்லைதொமல், தனது வததொட்டைத்திவலை பஞ்சும்,
புலகயிலலையும், பயிர் தசெய்து வெந்தததொல், ஒரளவு அவெர் தனது மலனவியுடைன
தசெல்வெதொக்வகதொட வெதொழ்ந்த வெந்தவபதொது, 23.3.1893-ஆம் ஆண்டல் அவெருக்குப் புதல்வெனதொகப்
பிறந்தவெர்ததொன நதொம் முனபு குறப்பிட்டை அந்த ஆண் குழைந்லதயதொன ஜ. துலரசெதொமி எனற
குழைந்லத.
பிள்லளப் பருவெமும் :
கல்வி நிலலையும்!
குழைந்லத பிறந்த ஓரதொண்டக் குள்ளதொகவவெ, வகதொபதொல்செதொமி தனது வெதொழ்க்லகத் துலணை
நலைமதொக வெதொழ்ந்து வெந்த அருலம மலனவிலய இழைந்ததொர். அதனதொல், துலரசெதொமி
குழைந்லதயதொக இருந்தவபதொவத ததொலயப் பறக் தகதொடத்து விட்டைதொர் எனற பரிததொபத்ததொல்,
அவத வகதொலவெ மதொவெட்டைத்திவலை இருந்த தனது ததொய் மதொமனதொன இரதொமசெதொமி எனபவெரின
ஆதரவவெதொட இலைட்சுமி நதொயக்கன பதொலளயம் எனற ஊரில் துலரசெதொமி வெளர்ந்து வெந்ததொர்.
பள்ளிக்குச் தசெல்லும் பருவெம் வெந்ததும், துலரசெதொமிலயத் ததொய் மதொமன இரதொமசெதொமி, அங்வக
இருந்த ஒரு திண்லணைப் பள்ளியில் கல்வி கற்கச் வசெர்த்து விட்டைதொர். பள்ளி வெதொழ்க்லகலய
துலரசெதொமி தவெறுத்ததொர். அவெலர அனபுக் கதொட்டப் பள்ளிக்கு அனுப்புவெதொர் யதொருமில்லலை.
ததொயில்லைதொப் பிள்லள அல்லைவெதொ? அதனதொல் அவெர்மீது அனபு கதொட்டவெதொர் யதொரும் இல்லலை.
வீட்டல் எப்படக் குறும்புத்தனம் தசெய்து வெந்ததொவரதொ, அவத அரட்லடைகலளயும்,
செச்செரவுகலளயும் வீட்டற்கு தவெளியிலும், தபதொதுவெதொக அந்தக் கிரதொமத்திலும், இரதொபர்ட்
கிலளலவெப் வபதொலைச் தசெய்வெலதவய பழைக்க வெழைக்கமதொகக் தகதொண்டருந்ததொர் - துலரசெதொமி!
இந்தத் தததொல்லலைகள் நதொளுக்கு நதொள் அதிகமதொகவவெ, அந்தக் குழைப்பங்கலளத் தடக்கவும்,
நிறுத்தவும் - அவெருலடைய ததொய் மதொமன திண்லணைப் பள்ளிக்கு அனுப்பியும்கூடை, அவத
உபத்திரவெங்கள் வமலும் தததொடைர்வெததொல் ரதொமசெதொமிக்கு மிகவும் வெருத்தமதொக இருந்தது.
ததொயில்லைதொப் பிள்லளலய எனன தசெய்வெது, எவ்வெதொறு அவெலர முனவனற்றுவெது எனபதிவலை
அக்கலற தகதொண்ட சிந்தலன தசெய்ததொர் - ததொய் மதொமன!
சிறுவென துலரசெதொமி பள்ளிக்குச் தசெனறதொவர ஒழிய, அவெர் குறும்புத்தனங்கள்
குலறந்தபதொடல்லலை. பள்ளியில் உள்ள மற்றப் பிள்லளகளுக்கும் அவெரதொல் துனபங்கள்
அதிகமதொயின.
அதனதொல், திண்லனப் பள்ளி ஆசிரியர் பிரம்பதொல் அடக்கும்வபதொது மட்டம் துலரசெதொமி
செற்று பணந்ததொவர தவிர, பிறகு அவத குறும்புகலள அடைதொவெடத்தனமதொக,
தனலனயறயதொமவலைவய தசெய்யும் சூழ்நிலலை பள்ளிப் பிள்லளகளதொல் அவெருக்கு
உருவெதொனது.
இந்த பள்ளி இலடையூறுகளுக்கு இலடையிலும், சிறுவென துலரசெதொமி அவத பள்ளியில்
மூனறதொண்டகலளக் கழித்து வெந்த வபதொது, அவெர் தமிழ் தமதொழிலய ஓரளவுக்குப்
படக்கவும், எழுதவும் கற்றுக் தகதொண்டைதொர், கணைக்குப் வபதொடவெதிலும் சிறந்து விளங்கினதொர்.
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எனனததொன குறும்பனதொக இருந்ததொலும், துலரசெதொமி தமிழ்ப் பதொடைத்திலும், கணைக்குப்
வபதொடவெதிலும் மற்ற பிள்லளகலளவிடை, வெல்லைவெனதொக இருப்பலதக் கண்டை திண்லணைப்
பள்ளி ஆசிரியருக்கு: அந்தச் சிறுவென துலரசெதொமி மீது தனிதயதொரு மதிப்பும், மரியதொலதயும்,
அனபும் வெளர்ந்து வெந்ததது. அதனதொல், சிலை வநரங்களில் அந்தச் சிறுவென தசெய்யும் துஷ்டைத்
தனங்கலளயும் மனனித்துக் கருலணைக் கதொட்ட வெந்ததொர்.
சிறுவென துலரசெதொமிக்குத் திண்லணைப் பள்ளி வெதொழ்க்லக தவெறுப்லப வெளர்த்தது. இந்தப்
பள்ளிலய விட்ட எவ்வெதொறு தவெளிவயறுவெது எனபதில் அந்தப் லபயன கவெனம் தசெலுத்த
ஆரம்பித்ததொன.
ஒரு நதொள் ஆசிரியர் துலரசெதொமியிடைம் ஒரு பதொட்லடை மனனம் தசெய்யுமதொறு கூறயிருந்ததொர்.
ஆனதொல், அச் சிறுவென தனது விலளயதொட்டத் தனத்ததொல் பதொட்லடை மனப்பதொடைம்
தசெய்யதொமல் வபதொகவவெ, ஆசிரியர் பிரம்லபக் லகயில் எடத்ததும், துலரசெதொமிக்கு
எதிர்பதொரதொமல் ஆசிரியர் மீவத வகதொபம் வெந்து விட்டைது.
திண்லணைப் பள்ளி அல்லைவெதொ? அதன சுவெற்வறதொரம் தகதொட்ட லவெக்கப்பட்டருந்த - பரப்பி
லவெக்கப்பட்டருந்த மணைலலை இரு லககளதொலும் வெதொரி ஆசிரியர் கண்கள் மீது வீசிதயறந்து
விட்ட ஓட விட்டைதொர்.
ஆசிரியர் தனது கண்கலள ஊதித் துலடைத்துக் தகதொண்ட, இனி துலரசெதொமி வெந்ததொல்,
பள்ளியில் உட்கதொர லவெக்க வவெண்டைதொம் எனறு மற்ற மதொணைவெர்களிடைம் கூறனதொர்!
அதற்குப் பிறகு, துலரசெதொமியும், அந்தப் பள்ளிக்கு வெரதொமல் நினறு விட்டைதொர். பள்ளிப்
படப்பு வெதொழ்க்லகயும் அனவறதொட முடந்தது.
துலரசெதொமி மணைலலை வெதொரி வீசிய செம்பவெத்லத அவெனுலடைய ததொய் மதொமன ரதொமசெதொமியிடைம்
வீட வதடப் வபதொய் பள்ளி ஆசிரியர் கூறவவெ, துலரசெதொமியதொல் உண்டைதொகும்
தததொல்லலைகலளப் தபதொறுக்க முடயதொமல், அவெலனத் வதட அலலைந்து கண்டபிடத்து
அவென தந்லதயிடைவம ஒப்பலடைத்து விட்டைதொர். சிறுவென துலரசெதொமி மீண்டம் ததொன பிறந்த
ஊரதொன கலைங்கல் கிரதொமத்துக்கு வெந்து தந்லதயின பதொதுகதொப்பிவலை இருந்ததொர்.
லமத்துனர் ரதொமசெதொமி கூறயலதக் வகதொபதொல்செதொமி வகட்டைவுடைன மகனமீது வகதொபம்
தகதொண்ட அவெலனத் வததொட்டைத்து வீட்டவலைவய தங்க லவெத்து, பருத்தி, புலகயிலலை
விவெசெதொயத்லதக் கற்றுக் தகதொடத்து, பயிலரப் பதொதுகதொத்துக் தகதொண்ட வததொட்டைத்லத விட்ட
தவெளிவய எங்கும் வபதொகக் கூடைதொது எனறும் கண்டத்ததொர்.
விவெசெதொயம் தசெய்ய பயிற்சி தபற்றதொர்!
கிரதொமத்லத விட்டச் சிறது தூரம் தள்ளி வததொட்டைம் இருந்த ததொல், சிறுவென தனிலமயதொகவவெ
இருக்கும் நிலலை ஏற்பட்ட விட்டைது.
கதொலலையில் எழுந்ததும் துலரசெதொமி, பருத்தி, புலகயிலலை வெயல் தவெளிகளில் மண்
தவெட்டவெதொர்; பிறகு மதொடகலள வமய்ப்பதொர்; வெயற் கதொட்டல் உள்ள கலளகலள எடப்பதொர்;
வததொட்டைத்லதக் கதொவெல் கதொப்பதொர்; இவெற்லறத் தினந்வததொறும் தசெய்து, விவெசெதொய
வவெலலைகலளச் தசெய்வெதொர்.
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இவ்வெளவு வவெலலைகலளயும் தசெய்து வெரும் தனது மகனுக்கு உதவியதொக, அவென தந்லத
ஒரு கதொவெலைதொளிலய நியமித்ததொர். அவென துலரசெதொமி தசெய்து வெந்த பணகலள எல்லைதொம்
தபதொறுப்வபற்று தசெய்து வெந்தததொல், ஓய்வு வநரம் அதிகமதொகக் கிலடைத்தலத வீணைதொக்கதொமல்,
தமிழ் நூல்கலளக் கற்று அறலவெ வமலும் வெளர்த்துக் தகதொண்டைதொர் துலரசெதொமி.
உண்ணுவெதும், உறங்குவெதும், புதுப் புதுத் தமிழ் நூற்கலள வெதொங்கிப் படப்பதும் அந்த
வெதொலிபனின அனறதொடை பணயதொக இருந்தன.
மதொடகள் மீதுள்ள கருலணை:
லவெக்வகதொல் வபதொரில் தீ!
தீபதொவெளி திரு விழைதொலவெக் கலைங்கல் கிரதொம மக்கள் எப்வபதொதும் விமரிலசெயதொகக்
தகதொண்டைதொடவெது வெழைக்கம். அதனதொல், வகதொபதொல் செதொமியும், மகலனத் தனது ஊரிலுள்ள
வீட்டக்கு அலழைத்துவெந்து தீபதொவெளிலய விமரிலசெயதொகக் தகதொண்டைதொடை விரும்பியததொல்,
வததொட்டை வீட்டலிருக்கும் மகலன அலழைத்து வெர அவெர் ஓர் ஆலள அனுப்பி இருந்ததொர்.
அந்த ஆளும், துலரசெதொமியும் கலைங்கல் கிரதொமத்திலுள்ள அவெரது வீட்டக்கு வெந்து
தகதொண்டருக்கும்வபதொது, வெழியில் ஒரு லவெக்வகதொல் வெண்ட நிலற மதொதக் கர்ப்பிணவபதொலை
தமதுவெதொக வெந்து தகதொண்டருந்தது.
வெண்டயில் பதொரம் அதிகம்! மதொடகளதொல் அந்த வெண்டலய இழுக்க முடயதொமல் நலடை
தளர்ந்து வெந்து தகதொண்டருப்பலத கண்டை துலரசெதொமி, பதொரத்லத இழுக்க முடயதொமல்
தள்ளதொட வெரும் மதொடகலளப் பதொர்த்ததும் இரக்கமலடைந்து. அந்த மதொடகலளச் செற்று
ஒய்தவெடக்க விடைலைதொம் எனறு நிலனத்ததொன.
எனன தசெய்வெது? இந்த இரக்க உணைர்லவெ வெண்டக்கதொரனிடைம் கூறனதொல் வகட்பதொனதொ?
வகட்கவவெ மதொட்டைதொன எனற முடவுக்கு வெந்த துலரசெதொமி, தனனிடைமிருந்த தீப்தபட்டலய
எடத்து ஒரு தீக்குச்சிலயத் வதய்த்து லவெக்வகதொல் வெண்டயின வமவலை வபதொட்டைதும்,
வெண்டயிவலை இருந்த லவெக்வகதொல் எல்லைதொம் எரிந்து செதொம்பலைதொனதொது. மதொடகள் பூட்லடை
விட்ட அலைறத் தப்பித்து ஓடன. வெண்டக்கதொரன இந்த தசெய்திலய ரதொமசெதொமியிடைம் ஓடப்
வபதொய் கூறனதொன.
வகதொபதொல்செதொமி மிகவும் வெருந்தினதொர். மீண்டம் துலரசெதொமிலயத் தனது வததொட்டை வீட்டக்வக
தசெல்லுமதொறு, கண்டத்துப் வபசி அனுப்பி விட்டைதொர். துலரசெதொமி தனது வததொட்டை
வீட்டக்குள்வளவய ஏறக்குலறய ஒனபது ஆண்டகள் இருந்ததொர். அதற்குள் ஆங்கிலை
அறவும், தபற்றடை விரும்பினதொர்.
வெயது பதிதனட்டைதொனது, வெதொலிபன ஆனதொர் துலரசெதொமி. வததொட்டை வெதொழ்க்லகயில் பருத்தி
விவெசெதொயத்லதயும், அதன வியதொபதொர நுட்பத்லதயும், புலகயிலலைப் பயிரதொல் வெரும்
நனலமகலளயும், பன வெருவெதொய் தரும் அவெற்றன முழு விவெரத்லதயும் அறந்த துலரசெதொமி,
தனது தந்லதயதொரின வியதொபதொரத்துக்குத் துலணையதொகவும் இருந்து, தந்லதயின தததொழில்
நுட்பங்கலள எல்லைதொம் நனகு புரிந்து தகதொண்டைதொர். தந்லதயும் - மகனும் தததொழிலில்
வசெர்ந்வத ஈடபட்டைதொர்கள்.
தந்லதயுடைன தததொழிலில் ஈடபட்டை வநரம் வபதொக, ததொன பலழையபட குறும்புத்தனமதொக
விலளயதொடவெதிலும், படப்பதிலும் அவெர் வநரத்லதச் தசெலைவெழித்ததொர். ஒரு நதொள் கலைங்கல்
கிரதொமத்து மணயக்கதொரர் அவெசெரமதொக தவெளியூர் தசெல்லும் வநரம் வெந்தததொல், ததொன திரும்பி
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வெரும் வெலரயில், கிரதொம மணயம் பணலய துலரசெதொமி கவெனித்து வெருவெதொர் எனறு
வமலைதிகதொரிகளுக்கு எழுதி லவெத்து விட்டப் வபதொனதொர். துலரசெதொமியும் அதற்குச்
செம்மதித்துக் தகதொண்டைதொர். அதனதொல், மணயம் வவெலலைலய ஒழுங்கதொகச் தசெய்து வெந்ததொர்.
மணயக்கதொரர் தசெய்த எருலம செவெதொரி!
வெட்டை ஆட்சியர், வெருவெதொய் துலற அதிகதொரி, அவெர்களுக்குப் பணபுரிய வெரும் அலுவெலைகப்
பணயதொள் ஆகிவயதொர், கலைங்கல் கிரதொமத்லத வநர்முகமதொகப் பதொர்லவெயிடை, அரசு பணகள்
விவெரம் அறய - அந்த ஊருக்கு வெந்து தகதொண்டருந்ததொர்கள்.
துலரசெதொமி தனது வததொட்டை வீட்டவலை இருந்து எருலம மீது செவெதொரி தசெய்து தகதொண்ட, ஊர்
புறம் வீட்டக்கு வெருவெதும், எருலமயின பதொலலைக் கறந்து குடத்து விட்ட பிறகு வெழைக்கம்
வபதொலை அவத எருலம மீவத செவெதொரி தசெய்து தகதொண்ட வததொட்டை வீட்டக்குப் வபதொவெதும்
வெழைக்கமதொகக் தகதொண்டருந்ததொர்.
ஊர் வநதொக்கி வெந்து தகதொண்டருந்த அரசு அதிகதொரிகள் மணயக்கதொரர் வீட்டைருவக வெந்து
அவெலர அலழைத்து வெருமதொறு ஊர் தபரியவெர்களிடைம் வகட்டைனர். அதற்வகற்ப ஆட்கள்
ஓவடைதொட துலரசெதொமிலய அலழைத்து வெந்ததொர்கள்.
உடைவன ததொசில்ததொர் தரவினயூ அதிகதொரிலயப் பதொர்த்து, இந்த ஆள் எருலமவமவலை செவெதொரி
தசெய்து தகதொண்டருந்த ஆளல்லைவெதொ? எனறு வகட்டைதொர். அவெரும் ‘ஆம்’ எனறு பதில் கூறவவெ,
‘எருலம மதொட்ட மீது செவெதொரி தசெய்பவெனதொ இந்த ஊர் மணயக்கதொரன?’ எனறு வியப்வபதொட
அவெர்கள் துலரசெதொமிலயவய பதொர்த்து நினறதொர்கள்.
ஆனதொல், துலரசெதொமி தனது எருலமச் செவெதொரிலயப் பற்ற அதிகதொரிகளிடைம் தபருலமயதொகப்
புகழ்ந்து வபசிக்தகதொண்வடை இருந்ததொர்.
இலதக் வகட்டை அதிகதொரிகள் அந்த இலளஞனுலடைய விலளயதொட்டத் தனத்லதப்
தபதொருட்படத்ததொமல் திரும்பினதொர்கள்.
துலரசெதொமி ஒரு நதொள் தனது நண்பர் ஒருவெலனத் துரத்திக் தகதொண்வடை ஓடனதொர். ஓடய
வவெகத்தில் அந்த நண்பருலடைய வீட்டல் தததொங்கிக் தகதொண்டருந்த இரும்புச் செங்கிலி
ஒனறல் சிக்கிக் தகதொண்டைதொர். துலரசெதொமியின கதொல்கள் செங்கிலித் தததொடைரில் பினனிக்
தகதொண்டைன. விடபடை முடயதொமல் திணைறனதொர்; தவித்ததொர். அந்த நண்பலனவய தனலன
விடவிக்குமதொறு துலரசெதொமி வவெண்டனதொர்.
அதற்கு அந்த நண்பன இரண்ட விதிகள் துலரசெதொமிக்கு விதித் ததொன. அதற்குச் செம்மதித்ததொல்
அவென விடவிப்பததொகக் கூறனதொன. அவெரும் அதற்கு ஒப்புக் தகதொண்டைதொர். எனன அந்த
இரண்ட விதிகள்?
“இரண்டைதொண்டகள் நீ எனலனத் துனபுறுத்தக் கூடைதொது. மற்தறதொனறு, நதொன உனலனத்
துனபுறுத்தினதொல் நீ எனலனப் தபதொறுத்துக் தகதொள்ள வவெண்டம். எனன செம்மதமதொ?” எனறு
கூறயவெனுக்கு, துலரசெதொமி ‘செரி’ எனறு கூறவவெ, அந்த நண்பன அவெலன விடவித்ததொன.
அவெர்களுக்குள் எனன துனபவமதொ, எனன விவெகதொரவமதொ, அலத அவெர்கள் இருவெருவம
ஒருவெருக்கு ஒருவெர் இனனததனறு கூறக் தகதொள்ளவில்லலை. இருந்ததொலும், அவெர்களது
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ஒப்பந்தம் இரண்டைதொண்டகள் நீடத்தது. அதனதொல், துலரசெதொமி அந்த நண்பனுக்கு
அடைங்கிவய நடைந்து தகதொண்டைதொர்.
பட்டைம் விடவெதற்கு !
தங்கக் கம்பி நூல்!
துலரசெதொமியின நண்பர்கள் வகதொலடைக் கதொலைப்தபதொழுது வபதொக்குக்கதொக கதொற்றதொட விடகினற
பழைக்கம் உலடையவெர்கள், அவ்வெதொறு ஒரு நதொள் அவெர்கள் பட்டைம் விடம் வெழைக்கத்லதத்
துலரசெதொமி பதொர்த்ததொர். தனக்கும் அதுவபதொலை கதொற்றதொட பறக்கவிடை வவெண்டம் எனற ஆலசெ
எழுந்தது. ஆனதொல், அவெரிடைம் பட்டைம் இல்லலை. எனன தசெய்வெது எனறு சிந்தித்ததொர்
அப்தபதொழுது அக் கூட்டைத்தில் இருந்த ஒரு சிறுவெனிடைம் பட்டைம் இருப்பலத துலரசெதொமி
பதொர்த்ததொர். அவெனிடைம் தசெனறு பட்டைத்லதக் வகட்டப் தபற்றதொர். நூலுக்கு எனன
தசெய்யலைதொம் எனறு வயதொசித்தவபதொது, பக்கத்தில் தட்டைதொன ஒருவென தங்க ஆபரணைம்
தசெய்வெதற்கதொக தங்கத்லத கம்பிவபதொலை நீட்ட இழுத்துக் தகதொண்டருப்பலதப் பதொர்த்து
விட்டைதொர். அவ்வெளவுததொன! துலரசெதொமி அந்த தட்டைதொனிடைம் ஓட, அந்தத் தங்கக் கம்பிலயப்
பிடங்கிக் தகதொண்ட, தனது பட்டைத்துக்கு அலதக் கயிறதொகக் கட்டக் கதொற்றல்
பறக்கவிட்டைதொர் கதொற்றதொடலய!
‘கதொற்றதொட விட்டை ஆலசெ தீர்ந்ததும், பட்டைத்லத அந்தப் லபயனிடைவம தகதொடத்து விட்ட,
தங்கக் கம்பிலயத் தட்டைதொன இடைவம திருப்பிக் தகதொடத்துவிட்ட, அதற்கு நனறலயயும்,
அவெர் தசெதொல்லி விட்டத் தனது வததொட்டைத்துக்குத் திரும்பி வெந்ததொர்.
துலரசெதொமி தனது ஓய்வு வநரத்தில் ஊலரச் சுற்ற வெருவெதொர். தனக்கு வவெண்டய
நண்பர்கலளப் பதொர்த்துப் வபசிவிட்ட, கற்க வவெண்டய நூல்கலள நண்பர்களிடைம் தபற்றுக்
தகதொண்ட வததொட்டை வீட்டக்கு அவெர் வெருவெது வெழைக்கம்.
ஒரு நதொள் இவ்வெதொறு நண்பர்கலளச் செந்தித்து விட்டத் திரும்பி, வெரும்வபதொது, வெழியில் ஒரு
கதொலி பதொட்டைல் அவெருக்குத் ததனபட்டைது. அலத எடத்துப் பதொர்த்ததொர். அந்தக் கதொலி புட்ட
மீது 'பதொர்க் வடைவிஸ்" - எனற நிறுவெனம் தயதொரித்த ஒரு வெலி நிவெதொரண Pain Killer எனற
மருந்துள்ள பதொட்டைல் என அச்சிடைப்பட்டருந்தது. அந்த நிவெதொரண லயத் தயதொரித்த
நிறுவெனத்தின அதமரிக்க முகவெரியும் அதில் இருந்தது. அந்தக் கதொலிப் பதொட்டைலலைக்
தகதொண்ட வெந்து அவெர் பதொதுகதொத்து லவெத்திருந்ததொர்.
அதமரிக்க மருந்துக்கு :
ஏதஜெண்டைதொனதொர்!
கலைங்கல் கிரதொமத்திற்கு அரசு வெருவெதொய்த் துலற அதிகதொரி ஒருவெர் வெந்ததொர். அவெரிடைம் அந்த
மருந்து பற்றய விவெரங்கலளத் துலரசெதொமி வகட்ட அறந்ததொர். அந்த வநரத்தில், அக் கிரதொம
மக்களில் பலைர் தலலைவெலி, முதுகு வெலி, மூட்ட வெலி வபதொனற பலை வெலி வநதொய்களதொல்
வவெதலனப்பட்டக் தகதொண்டருந்ததொர்கள்.
ஊர் மக்கள் பலைர் வெலிகளதொல் வெருந்துவெலத உணைர்ந்த துலரசெதொமி, அந்த வெருவெதொய் துலற
அதிகதொரிலயப் பயனபடத்தி, அதமரிக்க வெலி நிவெதொரணை நிறுவெனத்துக்குக் கடதம் எழுதி
அந்த மருந்லத வெரவெலழைத்ததொர். அந்த வெலி நீக்கி மருந்லத, சிறது லைதொபம் வசெர்த்து, யதொர்
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வநதொவயதொ, அவெர்கட்கு எல்லைதொம் அந்த மருந்லதக் கிரதொம மக்களின வெலி வநதொய்கலளப்
வபதொக்கினதொர்.
வெலி நீக்கி மருந்வததொட, நில்லைதொமல், கடகதொரங்கள், ஆர்வமதொனியப் தபட்டகள் வபதொனற
தபதொருட்கலளயும் வெதொங்கி விற்று, ஏறக்குலறய 500 ரூபதொய் வெலர செம்பதொத்யம் தசெய்ததொர்
துலரசெதொமி.
துலரசெதொமி தந்லதயதொர் லவெத்திருந்த வததொட்டைங்கலளப் வபதொலை அப்வபதொது பலை
வததொட்டைங்களில் வததொட்டை வவெலலை தசெய்பவெர்கள் இருந் தர்கள். அவெர்களில் ஆண்களுக்கு
மூனறணைதொவும், தபண்களுக்கு இரண்டைனவும் வததொட்டை முதலைதொளிகளதொல் கூலி
தகதொடக்கப்பட்ட வெந்தது.
வததொட்டைத் தததொழிலைதொளர் :
வபதொரதொட்டைத் தலலைலம!
ஏலழைக் குடயதொனவெர்களுக்கு இந்தக் கூலி வபதொததொது எனபது துலரசெதொமி வெதொதம், அதற்கதொக
அவெர், ஏலழைக் கூலியதொட்கலள ஒனறு திரட்டக் தகதொண்ட வததொட்டை முதலைதொளிகளிடைம்
தசெனறு நதொள் ஒனறுக்கு மூனறணைதொ இரண்டைணைதொ கூலி தகதொடப்பது வபதொததொது எனறு
துலரசெதொமி வெதொததொடனதொர்.
வததொட்டை முதலைதொளிகள் துலரசெதொமியின மனித வநயத்லதயும், வததொட்டைத் தததொழிலைதொளர்களின
அவெலை வெதொழ்க்லக நிலலைகலளயும் தநஞ்செதொ உணைர்ந்து, குடயதொனவெர்களுக்குரிய
நியதொயமதொன ஊதிய உயர்லவெ வெழைங்கினதொர்கள். இதனதொல் துலரசெதொமிக்கு குடயதொனவெர்கள்
இலடைவய மதிப்பும், மரியதொலதயும் உயர்ந்தது.
தபதொது மக்களுக்கதொகவும், தததொழிலைதொளர்களுக்கதொகவும், நியதொயமதொன வெதொழ்க்லக
உரிலமகளுக்கதொகவும் வபதொரதொட தவெற்ற தபரு மளவுக்கு ஊரிலும், வததொட்டை முதலைதொளிகள்
இலடைவயயும் மதிப்பும் மரியதொலதயும் துலரசெதொமிக்கு நதொளுக்கு நதொள் உயர்ந்து வெரவவெ,
வகதொபதொல்செதொமி தனது மகனுக்குத் திருமணைம் தசெய்திடை முலனந்ததொர்.
குறும்பலர அடைக்க :
திருமணைம் தசெய்ததொர்!
திருமணைம் தசெய்து லவெத்து விட்டைதொல் மகனுலடைய குறும்புத்தனங்கள் அடைங்கிவிடம்
எனற எண்ணைத்தில் வகதொபதொல்செதொமி நதொயுட தனது உறவினர்களுக்குள்வளவய தசெல்லைம்மதொள்
எனற தபண்லணைத் திருமணைம் தசெய்ய நிச்செயம் தசெய்ததொர்.
திருமணைத்துக்கு நதொள் குறத்தவததொட, எல்லைதொ வவெலலைகலளயும் வகதொபதொல்செதொமி நதொயுடவவெ
முனனினறு ஓடயதொட தசெய்ய வவெண்டய நிலலை. அதுவும் ததொய் இல்லைதொ ஒவர மகன
அல்லைவெதொ துலரசெதொமி? அதனதொல், எந்தக் கஷ்டைங்கலளயும் ஏற்றுக் தகதொண்ட அவெவர
வவெலலைகலளச் தசெய்ய வவெண்டய சூழ்நிலலை ஏற்பட்டைது.
திருமணை நதொளனறு, முகூர்த்த வவெலளயினவபதொது, மணைவமலடை யில் மணைமகளுக்குத்
ததொலிகட்டம் வநரம் வெந்தவபதொது, மணைமகலன அலழைத்ததொர்கள்.
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துலரசெதொமிலயக் கதொணைவில்லலை. எல்லைதொ இடைங்களிலும் மணைமகலனத் வதடனதொர்கள்.
தபண் வீட்டைதொரும், பிள்லள வீட்டைதொரும் ஒனறு வசெர்ந்து அங்கும், இங்கும் அலலைந்து
வதடனதொர்கள். மணை மண்டைபம் திலகத்தது. முகூர்த்த வநரம் வவெறு தநருக்கியது.
இறுதியதொக, தனது வததொட்டை வீட்டல் துலரசெதொமி ஒளிந்து தகதொண்ட, மணை வீட்டைதொர்
இருவெலரயும் அலலைய விட்ட, ஒட ஆட வதடை விட்ட, இறுதியதொக மணைமகன வததொட்டை
வீட்டக்குள்வளவய பதுங்கியிருந்த, துலரசெதொமிலய மணைமகன குழுவினர் அவெலர
இழுத்துக் தகதொண்ட வெந்து, மணைப் பந்தலில் உட்கதொர லவெத்ததொர்கள்.
ததொலி கட்டனதொர் தசெல்லைம்மதொள் எனற அழைகு மங்லகக்கு துலரசெதொமி. திருமணைமும்
முடந்தது. துலரசெதொமி சிறுவெனதொக இருக்கும்வபதொவத குறும்பரதொக இருந்ததொர்: பள்ளிக்
கூடைத்திலும் குறும்பரதொக விளங்கி, கலைங்கல் கிரதொம மணயம் தசெய்தவபதொதும் குறும்பரதொகத்
திகழ்ந்து, இறுதியில் தனது திருமணைத்தினவபதொதும்கூடை, தீரதொதக் குறும்புக்கதொரப்
பிள்லளயதொகவவெ இருந்ததொர் எனபதுததொன குறப்பிடைத் தக்க செம்பவெம் ஆகும்.
குறும்வப உருவெதொக நடைமதொடய இந்த துலரசெதொமி, ஆண்டகள் வபதொகப் வபதொக ஓயதொத
உலழைப்பதொளி ஆனதொர் உயர்ந்த தததொழிலைதிபர் களிவலை ஒருவெரதொனதொர் தததொழிலைதொளர் உலைகுக்கு
மனிததொபிமதொனியதொக விளங்கினதொர். உலைகம் வபதொற்றும் விஞ்ஞதொனியதொகவும் உருதவெடத்துப்
பற்பலை செதொதலனகலளச் தசெய்த ஜ.ட. நதொயுட ஆகவும் மதொறனதொர் எனறதொல், இவெரல்லைவெதொ
லவெயத்துள் வெதொழ்வெதொங்கு வெதொழ்ந்த வமலத?
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3. நம்பிக்லக, நதொணையம், வநர்லம;
‘நதொ’, நலைம்; அறம் பிறழைதொ-தநஞ்செர்!
ஏறக்குலறய, தததொனனுறு ஆண்டகட்கு முனபு, வமதொட்டைதொர் வபதொலை டைபடைபதொ, பட்பட் எனற
ஒலசெகவளதொட ஓடம் வமதொட்டைதொர் லசெக்கிலள நகரங்களில் பதொர்க்கினற மக்களுக்வக
வியப்பதொக விளங்கு வெது உண்ட எனறதொல், கிரதொமத்து மக்களுக்கு எப்பட இருந்திருக்கும்
எனறு எண்ணப் பதொர்ப்பவெர்களுக்குத்ததொன, அந்த வமதொட்டைதொர் லசெக்கிளின அருலமலயயும்,
அலதக் கண்ட பிடத்தவெரின தபருலமலயயும் நதொம் உணைர முடயும்.
இந்த வமதொட்டைதொர் லசெக்கிளின ஒலிலய ஒருநதொள் துலரசெதொமி தனது ஊர் செதொலலையில் வகட்ட
விட்டப் பிரமித்து நினறு விட்டைதொர். அந்த வமதொட்டைதொர் லசெக்கிளில் வெந்தவெர் ஓர்
இங்கிலைதொந்துக்கதொரர்: தபயர் லைங்கதொஷயர்!
அந்த இங்லிஷ்கதொரர். அப்வபதொலதய ஆங்கிவலையர் ஆட்சியிவலை பணயதொற்றயவெர்.
நிலைங்கலள அளந்து வெலகப்படத்தும் துலறயில் பணபுரிந்த அதிகதொரி அவெர். வகதொலவெ
மதொவெட்டைத்தில், கலைங்கல் கிரதொமத்லதச் சுற்றயுள்ள சிலை ஊர்களில் உள்ள இடைங்கலள அந்த
வமதொட்டைதொர் லசெக்கிள் மூலைமதொகச் தசெனறு சுற்றப் பதொர்த்து விட்ட வெரும் வெழியில் கலைங்கல்
கிரதொமம் மதொர்க்கமதொக வெந்ததொர்.
அந்தச் செமயத்தில்ததொன துலரசெதொமி அந்த வமதொட்டைதொர் லசெக்கிள் எழுப்பும் ஓலசெலயயும் படை
படைப்லபயும் முதன முதலைதொக, வநரில் கண்டைதொர்.
முதன முதல் பதொர்த்த :
வமதொட்டைதொர் லசெக்கிள்!
துலரசெதொமி நடைந்து வெந்த பதொலதயில், அந்த வமதொட்டைதொர் லசெக்கிள் பழுதலடைந்து விட்டைது.
லைங்கதொஷயர் கீவழை இறங்கி இஞ்சினில் எனன பழுது எனறு அவெர் பதொர்த்துக்
தகதொண்டருந்ததொர். அப்வபதொது அந்த தவெள்லளயருக்குக் தகதொஞ்செம் மண் எண்தணையும்,
கந்லதத் துணயும் வதலவெப்பட்டைது. வமதொட்டைதொர் லசெக்கிள் பழுதலடைந்த இடைம் கலைங்கல்
ஊரதொக இருந்ததொல், வவெறு எவெரும் அவெற்லறக் தகதொடக்க முன வெருவெதொர்கள். ஆனதொல், இந்த
இடைம், ஊலரத் ததொண்டயுள்ள வததொட்டைப் பகுதிகள்! எனவவெ, துலரசெதொமியிடைம் அவெற்லறக்
வகட்டைதொர் லைங்கதொஷயர்!
துலரசெதொமி தனது வததொட்டை வீட்டக்குச் தசெனறு, மண் எண்தணைலயயும், கந்லதத்
துணலயயும் எடத்துக் தகதொண்ட வெந்து அந்த தவெள்லளயரிடைம் தகதொடத்ததொர்: லசெக்கிள்
இஞ்சினில் அந்த தவெள்லளக்கதொரர் எனன பழுது பதொர்க்கிறதொர், எப்படப் பதொர்க்கிறதொர்
எனபலத உற்று வநதொக்கியவெதொவற, கூர்ந்து கவெனித்ததொர். சிறது வநரத்தில் லைங்கதொஷயர் தனது
வமதொட்டைதொர் லசெக்கிலளச் செரி தசெய்து விட்டைதொர். அந்த வெண்டயிவலை அவெர் ஏற அமர்ந்து
தகதொண்ட துலரசெதொமிக்கு நனறலயக் கூறவிட்டக் வகதொலவெ நகர் தசெனறதொர்.
கூர்ந்துக் கவெனித்த, வமதொட்டைதொர் லசெக்கிளின பழுது பதொர்த்த செம்பவெம், துலரசெதொமி
மனத்திவலை ஆழைமதொகப் பதிந்து விட்டைததொல், இரவும்-பகலும் ததொனும் தமக்கதொனிக்கதொக ஆக
வவெண்டம் எனற எண்ணைத்லத அவெருக்கு உந்தச் தசெய்தது. இவத ஊக்கம்ததொன,
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பிற்கதொலைத்தில் துலரசெதொமி ஒரு தபதொறயியல் வெல்லுநரதொகும் வெதொய்ப்லபயும் வெழைங்கியது
எனலைதொம்.
கலைங்கல் கிரதொமத்லதயும், ததொய் மதொமன கிரதொமமதொன இலைட்சுமி நதொயக் கன
பதொலளயத்லதயும், தனது வததொட்டை வீட்லடையும்-வெயற் பரப்புகலளயும் தவிர, வவெறு
எங்கும் தசெனறதில்லலை; பதொர்த்ததில்லலை துலரசெதொமி.
எப்வபதொது பதொர்த்ததொலும் வததொட்டைவம கதிதயனக் கிடைந்து உழைனறு தகதொண்டருந்த
துலரசெதொமிக்கு, லைங்கதொஷயர் எனற அரசு அதிகதொரி வமட்டைதொர் லசெக்கிளில் வெந்து வபதொனலதக்
கண்டைதிலிருந் தும், அவெரிடைம் உலரயதொடய மகிழ்ச்சியிலிருந்தும் ஒரு புதுலமயதொன மனக்
கிளர்ச்சிலயத் தூண்டவிட்ட விட்டைது.
பதினதொறு லமல் நடைந்வத :
வகதொலவெ தசெனறதொர்!
துலரசெதொமி ததொன பிறந்த நதொளிலிருந்து அனறு வெலர உந்து வெண்டலயவயதொ,
வபருந்துலவெவயதொ, புலக கக்கும் ரயில் வெண்டலயவயதொ பதொர்த்ததில்லலை, நகரம் எனறதொல்,
அது எப்பட எல்லைதொம் இருக்கும் எனறு அவெர் கனவு கூடை கண்டைதில்லலை. அத்தலகய
மனிதரதொன துலரசெதொமி யதொருக்கும் ததரியதொமல், வகதொலவெ நகருக்குப் புறப்பட்ட
ஏறக்குலறய பதினதொறு கல் தூரம் கதொல் நலடையதொகவவெ நடைந்து தசெனறதொர்.
வகதொலவெ நகர் தசெனறதும் - அவெர். பதொர்த்த முதல் அதிசெயம் புலகவெண்ட ரயில்ததொன. அதன
வததொற்றம், ஓடம் விவநதொதம், செக்கரங்கள் அலமப்பு, விலரவெதொன வவெகம், அதன ஊது
குழைவலைதொலசெ, நிலைக்கரி தநருப்பதொல் எரியும் செக்தி, அது கக்கும் புலக, ஓடம்வபதொது எழும்
ஒலி ஆகியவெற்லற எல்லைதொம் அனறு வநரிலடையதொகவவெ பதொர்த்து திலகப்பும். ஒரு வித மன
மயக்கும் தகதொண்ட அப்படவய அசெந்து துலரசெதொமி மலலை வபதொலை நினறு விட்டைதொர்.
வகதொலவெ நகரிவலை உள்ள அழைகிய கட்டைடைங்கள் அலமப்புகளும் வீதிகளில் எரிந்து
தகதொண்டருக்கும் மினசெதொர விளக்குகளும், துலரசெதொமிக்கு ஒரு வித மனக் கிளர்ச்சிலய
ஊட்டன. வகதொலவெ நகர் மக்களின கில் துண ஆலலை வவெலலைகளது சுறு சுறுப்புகள், நகரப்
வபதொக்கு வெரத்துகளின எழுச்சி வவெகங்கள், கதொர்கள், வபருந்துகள், லசெக்கிள்கள், வமதொட்டைதொர்
லசெக்கிள்கள், குதிலர வெண்டகள் ஆகியனவெற்றன வபதொக்கு வெரத்துக்களின ஓலசெகள்
துலரசெதொமி அறவுக்கு எழுச்சிலயயும், புத்துணைர்ச்சிலயயும் அவெர் தநஞ்சில் புகுத்தின.
இந்தக் கதொட்சிகலளக் கண்டை துலரசெதொமி, ஏவதவததொ எண்ணயபடவய செதொலலைகளில் நடைந்து
தகதொண்டருந்ததொர்.
பசி வெந்ததொல் பத்தும் பறந்து வபதொகும் எனபதற்வகற்ப, நலடை தளர்ந்ததொர். எலததயலதவயதொ
சிந்தித்துக் தகதொண்ட வெந்த எண்ணைங்கள் எல்லைதொம் பறந்வததொட விட்டைன. வெயிற்லறப் பசி
தநருப்பு எரிக்க ஆரம்பித்தது. லகயிவலைதொ கதொலைனதொ இல்லலை-பதொவெம் அருவக உள்ள ஒர்
உணைவு விடதிக்குள் புகுந்து ஏததொவெது ஒரு வவெலலை தகதொடங்கள் எனறு, வெதொலிபனதொன
அவென தனது கூச்செத்லதயும் விட்ட விட்டக் வகட்டைதொன.
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உணைவு விடதியில் :
வவெலலையில் வசெர்ந்ததொர்
மதொதம் மூனறு ரூபதொய் செம்பளம்! எனறு வபசிக் தகதொண்ட அந்த ஒட்டைலில் வவெலலைக்குச்
வசெர்ந்தததொல் துலரசெதொமி தனது பசிலயப் வபதொக்கிக் தகதொண்டைதொர்! நல்லை உணைவு
கிலடைத்தததொல், ஏற்றுக் தகதொண்டை பணலய தனது முததொலைளி மனம் வகதொணைதொமல் தசெய்து
வெந்ததொர், வவெளதொ வவெலளக்குரிய நல்லை செதொப்பதொடம், இலடையிலடைவய வபதொதிய ஒய்வும்
கிலடைத்து அதனதொல், வகதொலவெ நகலரச் சுற்றவெரும் வெதொய்ப்பும் அவெருக்கு உண்டைதொனது.
எனன வியதொபதொரம் தசெய்ததொல் பணைம் செம்பதொதிக்கலைதொம் எனற எண்ணைம் துலரசெதொமிக்கு
உதயமதொயிற்று. கதொரணைம், ஏற்கனவவெ பருத்தி வியதொபதொரத்தில் தந்லதயுடைன ஈடபட்டை
அனுபவெத்ததொல், வியதொபதொரம் தசெய்யலைதொவம எனற எண்ணைம் அவெருக்கு வெந்தது.
இலடையிலடைவய அவெருக்குத் வததொனறய சிலை சில்லைலற வியதொபதொரங்கலளச் தசெய்ததொர்.
இவ்வெதொறு ஆண்டகள் மூனறு உருண்வடைதொடன. தனது தசெலைவுகள் வபதொக 400 ரூபதொலயத்
துலரசெதொமி வசெர்த்து லவெத்திருந்ததொர்.
இந்த நதொனகு நூறு ரூபதொவயதொட, கலைங்கல் கிரதொமத்தில் ததொன செந்தித்த வெருவெதொய்த் துலற
அதிகதொரியதொன லைங்கதொஷயலரக் வகதொலவெயில் வதடக் கண்ட பிடத்துவிட்டைதொர். அப்வபதொது,
அந்த தவெள்லளக் கதொரர், தசெட்டல் தமண்ட் அதிகதொரியதொகப் பணயதொற்றக் தகதொண்டருந்ததொர்.
வமதொட்டைதொர் லசெக்கிலள :
விலலைக்கு வெதொங்கினதொர்!
ஒரு நதொள் கதொலலை, லைங்கதொஷயர் வீட்டக்குச் தசெனற துலரசெதொமி, அவெரிடைம் 400 ரூபதொய்
பணைத்லதக் தகதொடத்து. அவெரிடைம் இருந்த வமதொட்டைதொர் லசெக்கிலள விலலைக்குக்
தகதொடக்கும்பட வகட்டைதொர். அந்த தவெள்லளயர் துலரசெதொமியின ஆலசெலயயும் ஆர்வெத்லதயும் கண்ட தனது வமதொட்டைதொர் லசெக்கிலள அவெருக்கு விலலைக்குக் தகதொடத்து
விட்டைதொர்.
வமதொட்டைதொர் லசெக்கிலளப் தபற்றுக் தகதொண்ட வெந்த துலரசெதொமி, ததொன தங்கியிருந்த வீட்டன
முன புறத்தில் உள்ள தனது வெதொடைலக அலறயில், அந்த வெண்டலயப் பதொகம் பதொகமதொகப்
பிரித்ததொர். மறுபடயும் அவெற்லற அந்தந்த இடைத்திவலைவய கவெனமதொகப் பூட்டனதொர்.
குறும்புகலளச் தசெய்து தகதொண்வடை பழைக்கப்பட்டப் வபதொன துலரசெதொமி, இப்வபதொது ஒரு
வமதொட்டைதொர் லசெக்கிலளக் கழைற்றப் பழுது பதொர்த்து, மீண்டம் அலதப் பூட்ட ஒட்டமளவுக்கு
தபதொறயியல் தமக்கதொனிக்கதொக மதொற விட்டைதொர். இதுததொவன அறவின நுட்பம்?
தமக்கதொனிக்கதொக வெளர்ந்த துலரசெதொமி, அந்தத் துலறயிவலை மனம் வகதொடைதொமல் தததொடைர்ந்து
ஈடபட்டருந்ததொல் தபரும் தமக்கதொனிக் நிறுவெனத்தின உரிலமயதொளரதொக ஆகி இருக்கலைதொம்.
ஏதனனறதொல், தமக்கதொனிசெத்லதத்ததொன அவெர் ததரிந்து தகதொண்டைதொவர!பழைக்கப்பட்டை
தததொழிலைதொகவும் அவெருக்கு இருந்த ஒரு தததொழில்லைலைவெதொ அது?
பஞ்சு வெதொணகம் :
பணைம் நட்டைம்!
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அலத விட்ட விட்ட, நண்பர்கள் சிலைரிடைம் சிலை நூறு ரூபதொய்கலளக் கடைனதொகப் தபற்றுக்
தகதொண்ட, ஏற்கனவவெ தனக்குப் பழைக்கப் பட்டைத் தததொழிலைதொன பஞ்சு வெணகத் தததொழிலில்
ஈடபட்ட விட்டைதொர்.
அந்த பஞ்சு வியதொபதொரத்துக்குப் பணைமுதலீட அதிகம் வதலவெ. அந்தத் தததொலக
துலரசெதொமியிடைம் இல்லலை. அதனதொல், சிலை மதொதங்கள்ததொன அந்த வியதொபதொரத்தில் அவெரதொல்
ததொக்குப் பிடக்க முடந்தது. வமற்தகதொண்வடை பணைத் வதலவெலய அவெரதொல் திரட்டை
முடயவில்லலை; உதவி தசெய்வெதொவரதொ யதொருமில்லலை. துனபங்லளயும், பணை செச்செரவுகலளயும்
செமதொளிக்க முடயதொத துலரசெதொமி, வியதொபதொரத்திவலை தபருத்த நட்டைம் வெந்தததொல் லகயிவலை
இருந்த பணைத்லதயும் இழைந்து, வெதொணகத்லதயும் நிறுத்தி விட்டைதொர்.
ஒரு தததொழிலில் நட்டைம் வெந்ததொல் கூடைப் பரவெதொயில்லலை. ஆனதொல், அனுபவெம் ததொவன
பணைம்; முதலீட, அலத மட்டவம அவெர் தபற்றததொல், நட்டைத்திற்கதொக வெருத்தப் படைதொமல்,
வததொல்விவய தவெற்றக்குரிய அறகுற எனபலத உணைர்ந்து தகதொண்டைதொர் துலரசெதொமி.
பஞ்சு வியதொபதொரம் நட்டைமதொனதும், வகதொலவெக்கு அருவக உள்ள சிங்கதொநல்லூர் எனற
இடைத்தில் பருத்தியிவலை இருந்து விலதகலளப் பிரித்ததடக்கும் ஆலலைகள் இருப்பலதக்
வகள்விப்பட்ட அங்வக வெந்ததொர் துலரசெதொமி.
அந்த ஆலலை ஒனறல், மதொதம் பனனிதரண்ட ரூபதொய் செம்பளத் திற்கு துலரசெதொமி
வவெலலைக்குச் வசெர்ந்ததொர். அந்த முதலைதொளியின நிருவெதொகம், கண்டப்பு வவெலலை வெதொங்கும்
ஒழுங்கு ஆகியலவெ அவெருக்கு மன நிலறலவெ மட்டமனறு, எதிர் கதொலைத்தில் இவெற்லற
நதொம் ஒழுங்கதொகப் பினபற்ற நடைந்ததொல் நல்லை நிருவெதொகம் தசெய்யும் திறலமலயப் தபற
முடயும் எனறு துலரசெதொமி நம்பினதொர்.
பஞ்சு ஆலலையில் வவெலலை!
12 ருபதொய் செம்பளம்!
துலரசெதொமியின கடைலம உணைர்வுகள், எஜெமதொன விசுவெதொசும், வவெலலைத் திறலம,
ஆகியவெற்லற நனகு புரிந்து தகதொண்டை அந்த ஆலலை முதலைதொளி, அவெலரப் பஞ்லசெ நிறுத்து
எலடை வபதொடம் பிரிவில் வவெலலை தசெய்பவெர்கட்கு தலலைலமப் தபதொறுப்பதொளரதொக
நியமித்ததொர்.
இதில் குறப்பிடைத் தக்க சிறப்பு எனன ததரியுமதொ? கதொய்ந்த மதொட கம்பங் தகதொல்லலையில்
புகுந்து கனனதொ பினனதொ எனறு தமனறு பயிலர நதொசெமதொக்கும் நிலலைவபதொலைல்லைதொமல்,
துலரசெதொமி வவெலலையில் வசெரும் வபதொவத தனது முதலைதொளியிடைம், ‘ஐயதொ, நதொன இரண்டைதொண்ட
கதொலைம்ததொன வவெலலை பதொர்ப்வபன. அதற்கு வமல் பணயதொற்ற மதொட்வடைன. எனன செம்மதமதொ
ஐயதொ!’ எனற ஒப்புதலலைக் வகட்டப் தபற்ற பிறவக அவெர் அந்த ஆலலையில்
பணக்கமர்ந்ததொர்.
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தந்லதயும் - மகனும் :
செந்தித்ததொர்கள்:
இவ்வெதொறு துலரசெதொமி பணயதொற்றக் தகதொண்டருக்கும்வபதொது, துலரசெதொமியின தந்லதயதொர்
தனது வததொட்டைத்தில் விலளயும் பருத்தியிவலை இருந்து தகதொட்லடைலய நீக்கிடை அவத
ஆலலைக்கு வெந்ததொர். கதொரணைம், வகதொபதொல்செதொமி நதொயுட அடக்கட அந்த ஆலலைக்கு வெந்து
வபதொவெதும் வெழைக்கமதொகும்.
ஆலலையில் பஞ்சு எலடை வபதொட்ட நிறுக்கும் தலலைலம எலடையதொளர், யதொர் எலடை வபதொடை
வெந்ததொலும் அவெர்களது பருத்தி எலடையில் பதொரத்துக்கு ஐந்து ரதொத்தல் குலறத்துப் வபதொடை
வவெண்டம்.
இந்த விதி சிங்கதொநல்லூரில் உள்ள எல்லைதொ ஆலலைகளிலும் தபதொதுவெதொகக்
கலடைப்பிடக்கப்பட்வடை வெந்தது. இந்த எலடை வபதொடம் வவெலலையிலும், கலைக்கிலும்
துலரசெதொமி மிகத் திறலமயதொகவும், நதொணையத்வததொடம் நடைந்து வெந்த தததொழில் ஒழுக்கம்;
அவெரது முதலைதொளிக்கு மிகவும் பிடத்திருந்தததொல், துலரசெதொமி அங்கு எல்வலைதொரதொலும் நனகு
மதிக்கப்பட்டைதொர் எனபது குறப்பிடைத் தக்க செம்பவெமதொகும்.
வகதொபதொல்செதொமி நதொயுட, அததொவெது துலரசெதொமியின தந்லத; ஒரு நதொள் பருத்திப் தபதொதிகலள
அந்த ஆலலையிவலை தகதொட்லடை நீக்கி எலடைவபதொடை வெந்ததொர். தனது மகன அங்வக தலலைலம
எலடையதொளரதொகப் பணயதொற்றுவெலதக் கண்ட அவெர் மிக்க மகிழ்ச்சி அலடைந்ததொர்.
பருத்திலய எலடை வபதொட்டைவபதொது, தந்லத வகதொபதொல்செதொமி நதொயுட தனது மகன
துலரசெதொமிலயப் பதொர்த்து, “எனக்கும் அவத விதிததொனதொ? முதலைதொளியிடைம் தசெதொல்லைக்
கூடைதொததொ?” எனறதொர்.
நுலரசெதொமி தனது தந்லதலயப் பதொர்த்து. ‘உங்களுக்கு... அவத விதியனறு: பதொரத்துக்குப் பத்து
ரதொத்தல் குலறக்கப்படம்’ எனறு கண்டப்பதொகக் கூறவிட்டைதொர்.
உடைவன வகதொடைதொல்செதொமி முதலைதொளியிடைம் தசெனறு,‘நடைந்தலதக் அகூறனதொர். அதற்கு அந்த
எசெமதொன, துலரசெதொமி தசெதொனனதொல் தசெதொனனதுததொன : அதுவும உங்களுலடைய விவெகதொரத்தில்
உங்களுலடைய மகன தசெதொனனதும் செரிததொன’ எனறதொர்.
மகன தசெய்த தசெயல் வநர்லமயதொனதுததொன ; அவெலனக் வகட்டைது தவெறு. அதனதொல்ததொன
தகப்பன எனற உறவுக்கதொக பத்து ரதொத்தல் குலறத்து எலடை வபதொட்டருக்கிறதொன எனறு
எண்ண, மகனது வநர்லமலயப் பதொரதொட்ட மகிழ்ந்ததொர்.
வவெலலையில் வசெரும்வபதொது துலரசெதொமி தனது முதலைதொளியிடைம் ஓர் ஒப்பந்தம் தசெய்திருந்ததொர்
அல்லைவெதொ? அந்தக்தகட வெந்துவிட்டைது.
ஒரு நதொள் இரவு, சிங்கதொநல்லூர் முக்கிய செதொலலை ஒனறல் முதலைதொளி தனது நண்பருடைன
வபசிக் தகதொண்டருந்தவபதொது, துலரசெதொமி தனது செமதொரிடைம் தசெனறு: ததொன பண தசெய்யும்
ஆலலைப் பிரிவின திறவுவகதொலலைக் தகதொடத்து. “ஐயதொ, இனறுடைன நமது இரண்டைதொண்டக்
கதொலை வவெலலை ஒப்பந்தம் முடந்துவிட்டைது. இனி, தங்களது ஆலலையில் பண
புரியமதொட்வடைன. தயவு தசெய்து எனக்கு விடதலலை தகதொடங்கள்” எனறு துலரசெதொமி
வகட்டைதொர். நண்பரிடைம் வபச்லசெ முடக்கதொமல் முதலைதொளி இருந்தவபதொது, துலரசெதொமி கூறய
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வெதொர்த்லதலயக் வகட்டத் திலகத்ததொர்! ஆனதொல், துலரசெதொமி எதுவும் எசெமதொனரிடைம் அதற்கு
வமல் தசெதொல்லைதொமல் விர்தரனறு தசெனறு விட்டைதொர்.
சிங்கதொ நல்லூர் பருத்தி ஆலலையில் துலரசெதொமி தபற்ற அனுபவெத்லதக் தகதொண்ட திருப்பூர்
நகரில் தசெதொந்த பருத்தி ஆலலை நடைத்துவெது எனற முடவுக்கு துலரசெதொமி வெந்ததொர். ஆலலை
எனறதொல் அதற்கதொன இடைம், பணைம் வவெண்டமல்லைவெதொ?
மூடைநம்பிக்லகலயத் :
தகர்த்த வெதொலிபர்!
தனது நண்பர்களிடைம் வதலவெயதொன பணைம் பதிவனழு ஆயிரம் ரூபதொலயத் துலரசெதொமி
கடைனதொகப் தபற்றதொர். ஆலலை அலமக்க இடைம் எங்வக கிலடைக்கும் எனறு வதடனதொர்.
கிறத்துவெப் பதொதிரியதொருக்குச் தசெதொந்தமதொன ஓர் இடைம் விலலைக்கு வெந்தது. அக் கதொலைக்
கிறத்தவெர் களிடைம் ஒரு பதொவெம் குட தகதொண்டருந்தது. எனன அது ததரியுமதொ? கிறத்தவெப்
பதொதிரிமதொர்களுக்குச் தசெதொந்தமதொன இடைத்லத விலலைக்கு வெதொங்க மதொட்டைதொர்கள். அதில் வீட
கட்ட இந்துக்கள் குடவயறவும் மதொட்டைதொர்கள். அததொவெது, அது பதொவெச் தசெயல் எனறு
மக்களதொல் எண்ணைப்பட்டைவத அதற்குக் கதொரணைமதொகும்.
ஆனதொல், துலரசெதொமி இது மதொதிரியதொன மூடை நம்பிக்லகக் தகதொள்லககலள எல்லைதொம் தூக்கி
எறபவெர். அதனதொல், அந்தக் கிறத்துவெப் பதொதிரியின இடைத்லத விலலைக்கு வெதொங்கினதொர்.
நகரதொண்லமக் கழைகத்தின அனுமதி இல்லைதொமவலைவய ஆலலைக்குரிய கட்டைடைத்லதக்
கட்டனதொர்.
நகரதொட்சி அதிகதொரிகள் துலரசெதொமி மீது வெழைக்குத் தததொடத்ததொர் கள். கட்டைடைம் முடயும் வெலர
அவெர் அதிகதொரிகளுக்குத் ததரிந்தும் - ததரியதொமலும் கதொலைம் கடைத்தி வெந்ததொர். கட்டைடைமும்
முடந்தது. அவத வநரத்தில் நகரதொட்சியிடைம் அனுமதியும் தபற்றுவிட்டைதொர். பருத்தி
ஆலலையும் நடைக்கத் தததொடைங்கியது. இலவெதயல்லைதொம், துலரசெதொமியின முனகூட்டவய
திட்டைமிடைப்பட்டை தததொழில் வியூகமதொக விளங்கியது. முதல் உலைகப் வபதொர் அப்வபதொது
துவெங்கப்பட்ட நடைந்து தகதொண்டருந்த வநரமதொதலைதொல், பருத்தித் துணகளுக்கு நல்லை
விலலையும், கிரதொக்கியும் இருந்தது. வபதொர்க் கதொரணைத்ததொல் பஞ்செதொலலைத் தததொழில் வெளமதொக
வெளர்ந்து வெந்தது!
1919-ஆம் ஆண்டல் உலைக முதல் வபதொர் முடந்து விட்டைது. இதனதொல், துலரசெதொமி ஆரம்பித்த
பஞ்செதொலலையும் நிலறய லைதொபம் தகதொடத்தது. 1919-ஆம் ஆண்டல் மட்டம் அவெருக்கு
ஒனறலர லைட்செம் ரூபதொய் லைதொபம் வெந்துள்ளது.
வகதொலவெ பஞ்செதொலலை வவெகமதொகவும், விறுவிறுப்பதொகவும் நலடை தபற்று வெந்தததொலும்,
லைதொபம் அதிகமதொகக் கிலடைத்தததொலும், பணைச் தசெல்வெதொக்கும், அதனதொல் அவெருக்குரிய தசெதொல்
வெதொக்கும் நதொளும் வெளர்பிலறவபதொலை வெளர்ந்து வெந்தக் கதொரணைத்ததொல், துலர செதொமி வகதொலவெ
மதொவெட்டைத்துப் பணைக்கதொரர்களிவலை ஒருவெரதொகத் திகழ்ந்ததொர்.

28

வகதொலவெ நகரின :
தததொழிலைதிபர் ஆனதொர்:
இந்திய வதசியக் கதொங்கிரஸ் வபரியக்கக் கூட்டைங்கவளதொ, மதொநதொடகவளதொ, ஆண்ட வததொறும்
எங்கு நலடைதபற்றதொலும், வெருகினற சிறப்பு அலழைப்லப அவெமதிக்கதொமல் அங்வக
பதொர்லவெயதொளரதொகச் தசெனறு அவெர் கலைந்து தகதொள்வெதொர்!
எடத்த எடப்பிவலைவய ஒரு வியதொபதொரத்தில் துலரசெதொமிக்கு ஒனனலர லைட்செம் ரூபதொய்
லைதொபமதொக வெந்த பினபு, அந்த ரூபதொலய லவெத்துக் தகதொண்ட எனன தசெய்வெது எனறு
அலலைவமதொதிய சிந்தலனயதொளரதொனதொர் அவெர். எனவவெ, ஏததொவெது வியதொபதொரம் தசெய்யலைதொவம
எனற வநதொக்கில் பம்பதொய் மதொநகர் தசெனறதொர் துலரசெதொமி!
அனலறய பம்பதொய் எனப்படம் இனலறய மும்லப மதொநகர்க்குச் தசெனற துலரசெதொமி, பஞ்சு
வியதொபதொரம் நடைத்திப் தபதொருள் திரட்டை ஒடயதொட அலலைந்ததொர். இவ்வெதொறதொக, வதலவெயதொன
தசெலைவுகளுக்கும், உணைவு, உலடை, உலறயுள் ஆகியவெற்றுக்கும், அவெர் லகயிவலை இருந்த
ஒனனலர லைட்செம் ரூபதொயும் தசெலைவெதொகிவிட்டைது! இரண்டைதொவெது தடைலவெயதொக துலரசெதொமி
நடைத்திய பஞ்சு வெதொணகத்திலும் அவெர் தவெற்ற தபற முடயதொமல் வபதொயிற்று. எனன
தசெய்வெது?
வெதொணகம் வததொல்வி!
ஒனறலர லைட்செம் நட்டைம்!
யதொர் எங்வக நடைந்ததொலும் அவெரவெர் நிழைல் அவெர்கலளப் பின தததொடைர்ந்து வெருவெலதப்வபதொலை,
முதலைதொளியதொக துலரசெதொமி மும்லப தசெனறவெர், மறுபடயும் தமிழ் நதொட்டக்குத்
திரும்பும்வபதொது, பலழைய துலரசெதொமியதொகவவெ வெந்து வசெர்ந்ததொர்!
திருப்பூரில் துலரசெதொமி துவெங்கிய பஞ்சு ஆலலைலய, அதன வெதொணகம் விழுங்கி ஏப்பம்
விட்ட விட்டைது. அதனதொலும், அவெருக்கு எவ்விதப் பயனும், பலைனும் இல்லைதொமல் வபதொய்
விட்டைது. எனன தசெய்யலைதொம் எனற எதிர்கதொலைச் சிந்தலனயில் துலரசெதொமி மூழ்கினதொர்.
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4. வபருந்து தததொழிலில் கூட்டறவு!
U.M.S. நிறுவி தவெற்ற கண்டைதொர்!
ஒனனலர இலைட்செம் ரூபதொவயதொட மும்லப நகர் தசெனற துலரசெதொமி, ஒனனலர ஆண்ட
கழித்து தவெறும் லகவயதொட மீண்டம் வகதொலவெ நகலர வெந்தலடைந்ததொர். எனன கதொரணைம்
இதற்கு?
விட்டைதட ஆலசெ!
விளதொம்பழைம் ஒட்வடைதொவடை!
ஏததொவெது தசெதொந்தமதொக - எந்தத் தததொழிலைதொவெது தசெய்யலைதொம் எனற எண்ணைத்வததொட துலரசெதொமி
பம்பதொய் நகர் தசெனறதொர். எந்தத் தததொழிலலையும் தசெய்ய முடயதொமல்; எடத்துக் தகதொண்ட
தசெனற அவெரளவிலைதொன தபரும் தததொலகலயச் தசெலைவு தசெய்துவிட்ட, வபதொன மச்செதொன
திரும்பி வெந்ததொன பூ மணைத்வததொவடை எனற நிலலையில் வகதொலவெ திரும்பினதொர். வெந்த
மச்செதொனுக்குப் பூ மணைமதொவெது மிஞ்சியது. பதொவெம், துலரசெதொமிக்கு தவெறும் லககள்ததொன
மிஞ்சின!
எனவவெ, இனிவமல் எந்த ஒரு தசெதொந்தத் தததொழிலலையும் தசெய்யக் கூடைதொது எனற
எண்ணைத்தில், விட்டைதட ஆலசெ விளதொம் பழைத்து ஒட்வடைதொவடை எனற அனுபவெ
தமதொழிக்வகற்ப நடைந்து தகதொண்டைதொர் துலரசெதொமி!
‘செட்ட சுட்டைதடைதொ லக விட்டைதடைதொ’ எனபதற்கு ஏற்றவெதொறு - ஏததொவெது ஒரு வவெலலைக்குச்
தசெல்லை வவெண்டம், வெதொங்கும் செம்பளத்வததொட நிற்க வவெண்டம் எனறு எண்ணைமிட்டைதொர்
அவெர்.
வகதொலவெ நகரில் அப்வபதொது, செர் இரதொபர்ட் ஸ்வடைனஸ் எனற ஓர் இங்லிஷ்கதொரர் வமதொட்டைதொர்
வெண்ட வியதொபதொரம் தசெய்து தகதொண்டருந்ததொர். துலரசெதொமி எத்தலகயர் எனபலத அவெர்
அறந்தவெர். அதனதொல் அவெரிடைம் தசெனறு, தங்களது வமதொட்டைதொர் நிறுவெனத்தில் எனக்கு ஓர்
இயந்திரம் செதொர்பதொன தமக்கதொனிக் வவெலலைலயத் தந்து உதவுமதொறு அவெரிடைம் வகட்டக்
தகதொண்டைதொர் துலரசெதொமி.
ஒவர ஒரு வபருந்து :
வெதொங்கி ஒட்டனதொர்:
அவெர் மீது இரக்கப்பட்டை ஸ்வடைனஸ், “முதலில் நீ பஞ்சு வியதொபதொரத்லத விட்ட விட.
எனனிடைத்தில் எந்த வவெலலையும் உனக்குத் தரக் கூடய தகுதியில் இல்லலை. உனனுலடைய
திறலம, முயற்சி, எலதயும் மீண்டம் வீணைடக்கதொவத! உனக்கு நதொன கூறும் வயதொசெலனலயக்
வகள். ஒரு வபருந்து வெதொங்கி அலத வெதொடைலகக்கு ஒட்ட. அதற்கு எட்டைதொயிரம் ரூபதொய்
வதலவெப்படம். நதொன உனக்கு நதொனகதொயிரம் தருகிவறன. மீதியுள்ள நதொனகதொயிரம் ரூபதொலய
உனது நண்பர்களிடைவமதொ, வவெறு யதொரிடைவமதொ தபற்று, வபருந்து ஒனலற வெதொங்கி ஓட்ட”
எனறதொர் ஸ்வடைனஸ்!
ஆங்கிவலையரதொன ஸ்வடைனஸ் கூறய அறவுலரலய துலரசெதொமி ஏற்றுக் தகதொண்ட; அவெர்
அளித்த வெதொக்குக்கு ஏற்றவெதொறு நதொனகதொயிரம் ரூபதொலயப் தபற்றுக் தகதொண்டைதொர். நமது
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நண்பர்கள் சிலைலரச் செந்தித்து ரூபதொய் நதொனகதொயிரத்லதயும் திரட்டனதொர். வபருந்து ஒனலற
விலலைக்கு வெதொங்கினதொர்.
தசெதொந்தத் தததொழில் :
தசெய்வவெதொர்க்கு அறவுலர!
வகதொலவெயில் அப்வபதொது புகழ்தபற்று விளங்கியவெரும், வதவெக் வகதொட்லடை நகலரச்
வசெர்ந்தவெருமதொன திரு. பி.எஸ்.வசெதொமசுந்தரம் தசெட்டயதொர், துலரசெதொமிலய அலழைத்து, “தம்பி,
எந்தத் தததொழிலலை நீ தசெய்ததொலும் வெரும் வெருவெதொய்ப் பணைத்தில் பதொதிப் பகுதிலய முதலுக்கு
எனறு எடத்து லவெத்துவிட, மீதிலய அந்த முதலின பதொதுகதொப்புக்கதொகக் லகயில் லவெத்துக்
தகதொள். அது உனக்கு நல்லைது” எனற அறவுலரலயக் கூறனதொர். அந்த அறவுலரலயத்
துலரசெதொமியும் பினபற்றனதொர்.
துலரசெதொமி விலலைக்கு வெதொங்கிய அந்தப் வபருந்து, 1920-ஆம் ஆண்டல் தபதொள்ளதொச்சி எனற
நகரிவலை இருந்து; தமிழ்த் ததய்வெமதொக மக்கள் வபதொற்ற வெணைங்கும் முருகப் தபருமதொன
ததய்வெத் தலைமதொன பழைநி நகருக்கு ஓடை ஆரம்பித்தது. துலரசெதொமிவய அதற்கு ஒட்டநரதொகவும்
இருந்ததொர்.
முதலைதொளியும் துலரசெதொமிவய, தததொழிலைதொளியும் அவெவர எனற நிலலையிவலை அந்தப் வபருந்து
பணயதொற்றயததொல், மக்கள் இலடைவய நதொளுக்கு நதொள் தசெல்வெதொக்குப் தபற்று, வெருவெதொயும்
தபருகி, தசெலைவினமும் சுருங்கியததொல் துலரசெதொமியிடைம் தசெல்வெம் தபருகியது.
ஒரு முலறக்கு இரு முலற பஞ்சு வியதொபதொரத்தில் துலரசெதொமி தபருத்த நட்டைமலடைந்த
செம்பவெவம அவெருக்குரிய பதொடைமதொகவும், எச்செரிக்லகயதொகவும் அலமந்தததொல், ததொன தபற்றக்
கடைனகலளயும் திருப்பிக் தகதொடத்ததொர். தசெல்வெமும் அவெரிடைம் முனபு வபதொலை குவிந்தது.
அதமரிக்கதொவில் எப்பட ரூத்தர் ஃவபதொர்ட, வமதொட்டைதொர் மனனன எனறு புகழ் தபற்றதொவரதொ,
அலதப் வபதொலைவவெ இந்தியதொவிலும் புகழ்தபற்ற ஒரு வமதொட்டைதொர் மனனனதொகவவெ
துலரசெதொமி திகழ்ந்து வெங்கதொர்.
வபருந்து துலறயில் :
நதொயுட தசெய்த புரட்சி!
வமதொட்டைதொர் மனனரதொக மட்டமதொ விளங்கினதொர்? வபருந்துகள் பயணைம் தசெய்யும் செதொலலைகள்
விவெரங்கலளயும், அலதப் பற்றய துணுக்கங்கலளயும் நனறதொக அவெர் அறந்ததொர். வபருந்து
ஒட்டநரதொக இருந்த துலரசெதொமி, வமதொட்டைதொர் தததொழில் செம்பந்தப்பட்டை தபதொறயியல்
திறலமயதொளரதொகவும் விளங்கி வெந்ததொர்.
ஒவர ஒரு வபருந்துக்கு முதலைதொளியதொக இருந்த துலரசெதொமி நதொயுட, வகதொலவெ மதொவெட்டைத்லதச்
வசெர்ந்த கிரதொமங்களில் எல்லைதொம் தனது வபருந்துகள் ஓடமளவுக்கு அதிகப்படயதொன
வபருந்துகலள விலலைக்கு வெதொங்கியும், வமதொட்டைதொர் தததொழிற்செதொலலைலய உருவெதொக்கி,
வபருந்துகலள உற்பத்திச் தசெய்யுமளவுக்கும் உயர்ந்ததொர்.
வகதொலவெ மதொவெட்டைம் முழுவெதுமல்லைதொமல், நீலைகிரி மதொவெட்டைம், மதுலர மதொவெட்டைம்,
திருவெதொங்கூர் - தகதொச்சி - செமஸ்ததொனங்களின முக்கிய மதொவெட்டை நகரங்கலளயும்
இலணைக்குமளவுக்கு அவெரது வபருந்துகள் ஏரதொளமதொக, அடக்கட குறத்த வநரத்தில் ஒடக்
தகதொண்வடை இருப்பலதப் பதொர்க்கலைதொம்.
31

யுலனதடைட் வமதொட்டைதொர் செர்விஸ் எனற ஒரு நிருவெதொகம் யு.எம்.எஸ். எனற தபயரில்
வகதொலவெ நகரில் உருவெதொனது. அதன வநரட நிர்வெதொகம் துலரசெதொமி நதொயுட
வமற்பதொர்லவெயிவலை இயங்கியது. இந்த நிருவெதொகத்தில் மட்டம் இருநூறு வபருந்துகள்
இருக்கினறன.
அந்த இரு நூறு வபருந்துகள், ஏறக்குலறய பலை செதொலலைகளில் 15 ஆயிரம் லமலுக்கு வமல்
தினந்வததொறும் ஓடக் தகதொண்டருக் கினறன. அதனதொல், நதொள்வததொறும் 10 ஆயிரம் பயணகள்
அந்தப் வபருந்துகளிவலை பயணைம் தசெய்து வெருகிறதொர்கள். இவ்வெளவு தபரிய வமதொட்டைதொர்
நிருவெதொகத்தில் எவ்வெளவு தததொழிலைதொளர்கள் வவெலலை தசெய்கிறதொர்கள் ததரியுமதொ?
ஏறக்குலறய ஓரதொயிரத்துக்கு வமற்பட்டை பணயதொளர்கள் அந்த நிருவெதொகத்தில் வவெலலை
தசெய்கிறதொர்கள்.
பஞ்சு ஆலலையில் எலடை நிறுத்தலின தலலைலமத் தததொழிலைதொளி யதொகவும், உணைவு விடதியில்
வவெலலை கிலடைக்குமதொ எனறு வவெலலை வகட்ட, மதொதம் பனனிரண்ட ரூபதொய் செம்பளத்துக்கு
வவெலலை தசெய்த ஓர் உணைவு விடதி ஊழியரதொக இருந்தவெரிடைமும், ஆயிரத்துக்கும் வமலைதொகத்
தததொழிலைதொளர் ஊழியம் தசெய்கிறதொர்கள் எனறதொல், இது எனன செதொமதொனயமதொன உலழைப்பிவலை
உருவெதொன பலைனதொ? எவ்வெளவு உலழைப்லப மூலைதனமதொக்கி இருப்பதொர் துலரசெதொமி நதொயுட
எனறு எண்ணப் பதொர்ப்பவெர்களுக்குத்ததொன, அவெரது அருலமலயயும் தபருலமலயயும்
உணைர முடயும்!
U.M.S. நிறுவெனம் :
உருவெதொனது எப்பட?
ஆயிரம் தததொழிலைதொளிகள் வவெலலை தசெய்யும் ஒரு நிறுவெனத்லத உருவெதொக்கி விட்டைதொல்
மட்டம் வபதொதுமதொ! அந்த நிருவெதொக அலமப்பு முழுவெலதயும் தற்கதொலை வெசெதிகவளதொட
உருவெதொக்கினதொர்! தற்கதொலை வெசெதி எனறதொல், அதமரிக்கத் தததொழில் நிறுவெனம் ஒனறு தற்கதொலை
வெசெதிக் வகற்றவெதொறு எப்படப்பட்டை முலறயில் அலமந்திருக்கினறவததொ, அப்படப்பட்டை
முலறயிவலை அலத அலமத்ததொர் துலரசெதொமி நதொயுட.
அந்த வமதொட்டைதொதொ நிருவெதொகத்லதத் துலற வெதொரியதொக, எவ்வெதொதறல்லைதொம் பிரித்துத் தனித்
தனியதொக இயங்கினதொல் நிருவெதொகத்துக்கு வெசெதியதொக இருக்குவமதொ அதற்வகற்றவெதொறு பலை
பிரிவுகளதொகப் பிரித்து இயக்கினதொர் துலரசெதொமி. இவ்வெதொறு அவெர் இயக்கியததொல்
தததொழிலைதொளர்களுக்கு வவெலலை தசெய்யும் முலற சுலைபமதொக அலமந்தது எனலைதொம்.
இதற்கு முனபு, யு.எம்.எஸ். எனற யுலனதடைட் வமதொட்டைதொர் செர்வீஸ் எனறு
குறப்பிட்டருந்வததொம் அல்லைவெதொ? அந்த வமதொட்டைதொர் நிறுவெனம் எவ்வெதொறு உருவெதொனது
எனபலதயும் பதொர்ப்வபதொம்.
வகதொலவெயில் நலடைதபற்ற வமதொட்டைதொர் தததொழில் முதலைதொளிகளுக்குள் 1933-ஆம் ஆண்டல்
தபரும் வபதொட்ட நிருவெதொகம் ஏற்பட்டைது. தபரிய முதலைதொளிகளுக்கு இதனதொல் எந்தவித
நட்டைமும் உண்டைதொக வில்லலை. ஆனதொல், ஒனறரண்ட வபருந்துகள் லவெத்துத் தததொழில்
நடைத்தும் சிறு முதலைதொளிகள் தபரிதும் பதொதிக்கப்பட்ட அவெதியலடைந்ததொர்கள். அதனதொல்,
அவெர்களது வமதொட்டைதொர் தததொழில் பலைவீனமதொகி நலிந்து தகதொண்டருந்தது.
சிறு சிறு வபருந்து முதலைதொளிகள் நலிவெலதயும், தததொழிலில் நட்டைமலடைவெலதயும் கண்டை
ஜ.ட.நதொயுட அவெர்கள், அந்த சிறு முதலைதொளிகளின துயர்கலளத் துலடைக்க எனன
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தசெய்யலைதொம் எனறு சிந்தித்ததொர். திடீதரன, வமதொட்டைதொர் தததொழில் முதலைதொளிகள் மதொநதொட
எனற ஒரு மதொநதொட்லடை நடைத்துவெதற்கு வவெண்டய வவெலலைகலளச் தசெய்து, அந்த
முதலைதொளிகளுக்கு ஓர் அலழைப்லப விடத்து, எல்லைதொலரயும் கலைந்து தகதொள்ளச் தசெய்ததொர்.
திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்களது அலழைப்லப ஏற்று எல்லைதொ சிறு சிறு வபருந்து
முதலைதொளிகளும் அந்த மதொநதொட்டல் கலைந்து தகதொண்டைதொர்கள். அந்த மதொநதொட்டற்கு வெந்த சிறு
முதலைதொளிகள் நிறுவெனங்கலள எல்லைதொம் ஒனறு வசெர்த்து, யு.எம்.எஸ். எனற ஓர் ஐக்கிய
வமதொட்டைதொர் தததொழில் நிறுவெனத்லத ஜ.ட. நதொயுட உருவெதொக்கினதொர்.
அந்த யு.எம்.எஸ். எனற ஐக்கிய கூட்டறவு வமதொட்டைதொர் நிறுவெனத்தில்; அந்தந்த சிறுசிறு
முதலைதொளிகளின முதலீட்ட விகிதப்பட, வெரும் தததொழில் லைதொபத்லத அவெரவெர் விகிதப்பட
பிரித்துக் தகதொடக்கும் தீர்மதொனத்லத நிலறவவெற்ற, அதற்வகற்ப அந்த முதலைதொளிகள் நசிந்து
வபதொகதொமல்; அவெரவெர் லைதொபங்கலளப் பணைமதொகக் தகதொடக்கவும் வெழி தசெய்ததொர்.
வமதொட்டைதொர் தததொழிலில் வதலவெயற்றப் வபதொட்ட நிகழைதொமல் தடத்ததொர்; அவத வநரத்தில் சிறு
முதலைதொளிகள் அழிந்து வபதொகதொதவெதொறு, ததளிவெதொன முலறயில், எல்லைதொ முதலைதொளிகளுக்கும்
மன நிலறவு உண்டைதொகுமதொறு ஒரு கூட்டறவு வமதொட்டைதொர் தததொழில் அலமப்லப உருவெதொக்கி,
நதொட்டக்கு நல்லை ஒரு வெழிலயக் கூட்டறவு முலறயில் முதன முதலைதொக ஏற்படத்தி, ஜ.ட.
நதொயுட ஒரு வெழிகதொட்டயதொகவும் திகழ்ந்ததொர்.
கூட்டறவு முலறயில் :
வமதொட்டைதொர் தததொழில்!
“யு.எம்.எஸ். வபதொக்குவெரத்து நிறுவெனம், ஆற்ற வெரும் நனலமகள், வெசெதிகள் மக்களுக்கு
மிகச் சிறப்பதொக அலமந்துள்ளன. அதற்குக் கதொரணைம், அந்த நிறுவெனத்தின தலலைவெரதொகப்
தபதொறுப்வபற்றருக்கும் தலலைவெர், ஆர்வெமிக்க ஓர் அறஞர் மட்டமனறு, நிருவெதொகத் திறலம
மிக்கவெரதொகவும் இருக்கினறதொர்.
அதன அலடையதொளமதொக அவெர், மக்கள் உட்கதொருவெதற்குரிய இருக்லககளும் பணயதொட்கள்
பயணகளிடைம் நடைந்து தகதொள்ளும் அனபு முலறகளும், தங்குவெதற்கதொன இடை
ஏற்பதொடகளும், அதற்குரிய செகலை வெசெதிகளும், தசெய்யப்பட்டருப்பலத எனவபதொனறதொர்
வநரில் பதொர்த்து வியப்பலடைந்தது ததொன எனறதொல் மிலகயதொகதொ” எனறு, ‘செதொலலை - புலக
வெண்ட வபதொக்குவெரத்து’ எனற நூலில் அதன ஆசிரியர் திரு. பத்திரி ரதொவ்
பதொரதொட்டயிருப்பவத அதற்குப் வபதொதிய செதொனறதொகும்.
அந்த வெலகயில் யு.எம்.எஸ். நிறுவெனத்தின வசெலவெகலள, செமுததொயப் தபதொருளதொததொர
நலைனகளுக்குப் பயனதரக் கூடய முலறயில் அவ்வெப்வபதொது கண்கதொணத்துக் குலறகலளப்
வபதொக்கி, ஜ.ட. நதொயுட, நிலறவுகலளச் தசெய்துள்ளதொர் எனறு அந்த ஆசிரியர் வமலும்
அலதப் புகழ்ந்து குறப்பிட்டள்ளதொர்.
வபருந்துக்கு வெரும் பயணகளிடைமும், அவெர்கள் தங்குமிடைங்களில் அமர்ந்திருக்கும்
வபதொதும், வெண்டகளில் பயணைம் தசெல்கினற வபதொதும்; அவெர்களிடைம் மிகுந்த
மரியதொலதயுடைனும், அனபதொகவும் நடைந்து தகதொள்ள வவெண்டம் எனறு தனது
ஊழியர்களுக்கு திரு. நதொயுட கட்டைலளயிட்டருப்பது வபதொற்றுதலுக்குரிய நிருவெதொக
முலறகளதொக இருந்தன.
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அதனதொல், பயணகள் நதொளுக்கு நதொள் யு.எம்.எஸ். நிறுவெனத்தின வபருந்துகளிவலை பயணைம்
தசெய்வெலதவய தபரிதும் விரும்பினதொர்கள் எனபது குறப்பிடைத் தக்க செம்பவெமதொகும்.
அப்பட எவெரதொவெது பயணகளிடைம் தவெறதொக நடைந்து தகதொண்டைதொலும் செரி, பணயதொட்கள்
அலதப் தபதொருட்படத்ததொமல் தபதொறுப்வபதொடம், பணவவெதொடம் நடைந்து தகதொள்ள
வவெண்டயது பணயதொளர் கடைலம எனறு சுற்றறக்லகலயயும் விடத்துள்ளதொர் நதொயுட
அவெர்கள்.
தமது சுற்றறக்லகயினபட பணயதொட்கள் நடைந்து தகதொள்ளு கினறனரதொ எனபலத நதொயுட
வமற்பதொர்லவெயிடவெதொர். மதொறு வவெடைங் களில் அவெவர அடக்கட வபருந்துகளில்
தசெல்வெதுடைன, எந்த ஒரு பணயதொளரதொவெது தனது அறக்லகலய மீறப் பயணகளிடைம்
நடைந்து தகதொள்வெலத அவெர் வநரிலடையதொகக் கண்டவிட்டைதொல், உடைவன அந்தப் பணயதொளலர
வவெலலைலய விட்ட நீக்கிவிடம் அளவுக்கு அவெரது கண்கதொணப்பு முலற இருந்து வெந்தது.
மதொறுவவெடைத்தில் தசெனறு
ஊழியர்களிடைம் வசெதொதலன!
ஒரு முலற திரு.நதொயுட தனக்குத் ததரிந்த ஒருவெலர அலழைத்து, வபருந்து நடைத்துனலரக்
கனனத்தில் அலறயுமதொறு கூறனதொர். அந்த ஆளும் நடைத்துனலர ஓங்கி ஒர் அலற
தகதொடத்ததொர். அந்த நடைத்துனர் செண்லடைவயதொ செச்செரவவெதொ வபதொடைதொமல், எந்த விதக்
வகள்விகலளயும் எழுப்பதொமல், வபருந்துப் பயணகள் எதிரிவலைவய தனது நிறுவென
விதிகளுக்கு ஏற்றவெதொறு மிகப் பணவெதொக நடைந்து தகதொண்டைலத மதொறு வவெடைத்தில் இருந்த
ஜ.ட.நதொயுட பதொர்த்ததொர்.
இந்தக் கதொட்சிலயக் கண்டை நதொயுட மறுநதொள் அவெலர அலழைத்துப் பதொரதொட்ட, ஊதிய
உயர்லவெயும் வெழைங்கினதொர். இந்தச் தசெய்தி மற்ற நிறுவெனர்களிடைமும் பரவியது. அலதக்
கண்டை ஊழியர்கள்: நிறுவென சுற்றறக்லகலய மிகுந்த பணவுடைனும், பய பக்தியுடைனும்
பினபற்றலைதொனதொர்கள். அந்த நிறுவெனப் பணயதொளர்களது ஒழுங்கு முலறகளதொல் U.M.S.
நிறுவெனம் மக்களிடைம் வமலும் மரியதொலதயும், மதிப்பும் தபற்று வெளர்ந்து முனவனறயது.
இவ்வெதொறு ஜ.ட. நதொயுட நடைந்து தகதொண்டைதுமட்டமல்லைதொமல், திறலமயதொன
பணயதொளர்கலள அலழைத்து வநரிலடையதொகப் பதொரதொட்டவெதுடைன, நிறுவென செட்டை
திட்டைங்கலள அவெர்கள் பினபற்றப் வபதொற்றும் மன உணைர்லவெ மதித்து, அவெர்கள்
குலறகலளப் வபதொக்கியவததொட, மன நிலறவவெதொட பணயதொற்றவும் வெழி வெலககலளச்
தசெய்து ஊக்கப்படத்தினதொர்.
ஒரு வெதொலிபன திரு. ஜ.ட.நதொயுடலவெ வநரதொகச் செந்தித்து, மிகுந்த பணவுடைன, 'ஐயதொ, எனக்கு
வவெலலை இல்லலை; ஏததொவெது ஒரு வவெலலை தகதொடக்க வவெண்டம் எனறு வகட்டைதொர்.
அப்வபதொது நதொயுடவுக்கு வெந்த வயதொசெலன எனன ததரியுமதொ?
சிற்றுண்ட விடதியில் ஒரு முலற நதொயுட தசெனறு ஏததொவெது வவெலலை தகதொடங்கள் எனறு
வகட்டைதும், அதற்கு அந்த முதலைதொளி மதொதம் பனனிரண்ட ரூபதொய் செம்பளம் தகதொடத்த
செம்பவெமும், அலதப் தபற்றுக் தகதொண்ட அந்த விடதியிவலைவய இரவும் - பகலுமதொக
தங்கியிருந்த தனது பலழைய நிலலையும் அவெருக்குத் வததொனறயது. அந்தக் கதொட்சிலய அவெர்
நிலனத்துப் பதொர்த்ததொர்.
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உடைவன அந்த வெதொலிபலன, உனக்கு எனன வவெலலை ததரியும் தம்பி’ எனறு வகட்க, அதற்கு
அவென, “ததொங்கள் தசெதொல்லும் எந்த வவெலலைலயயும் தசெய்யத் தயதொர் ஐயதொ” எனறு
மறுதமதொழி கூற, அவென நிலலைலயக் கண்டை நதொயுட, ஒரு வவெலலைலயக் தகதொடத்ததொர். எனன
வவெலலை அது எனறு வகட்கிறீர்களதொ?
இரக்கத்வததொட உதவும் :
மனமுள்ளவெர்!
தினந்வததொறும் அந்த வெதொலிபன கதொலலை ஏழு மணக்கு பணக்கு வெரவவெண்டம். ஏததொவெது ஒரு
வபருந்தில் ஏறக் தகதொள்ள வவெண்டம். அவென நிலனக்கும் தூரம்வெலர வபருந்தில் தசெல்லை
வவெண்டம்.
எதிவர வெரும் அவத நிறுவெனத்தின வவெதறதொரு வபருந்தில் அவென ஏற வவெண்டம். எந்த
திலசெயில் அது வபதொகினறவததொ அந்தத் திலசெயில் பயணைம் தசெய்ய வவெண்டம்.
இவ்வெதொறு அவென இரவு ஏழு மண வெலர ஒவ்தவெதொரு வபருந்துவெதொக ஏறஏற இறங்கிச்
தசெனறபினபு, மீண்டம் அனறு இரவவெ அவென எட்ட மணக்கு திரு. நதொயுடலவெச் செந்தித்து
அனறு அவென தசெனற வபருந்துகள் ஊர் தபயர்கலளக் கூற வவெண்டம். இதுததொன
திரு.நதொயுட அவெனுக்குக் தகதொடத்த வவெலலை. எப்பட வவெலலை? இதனதொல் எனன நனலம
நிறுவெனத்துக்கு?
அந்த வெதொலிபனுக்கு இலைவெசெப் பயணைச் சீட்ட வெழைங்கப் பட்டைது. அலதப் தபற்றுக்
தகதொண்டை அந்த வெதொலிபன தினந்வததொறும் வபருந்துகளில் பயணைம் தசெய்து தகதொண்வடை
இருப்பதொன. ஆனதொல், அவென யதொருடைனும் வபசெ மதொட்டைதொன. இது நதொயுட உத்தரவு. இரவு ஏழு
மண வெலர பயணைம் தசெய்துவிட்ட, அனறு இரவு எட்ட மணக்கு திரு.நதொயுடலவெ
அலுவெலைகத்தில் செந்திப்பதொன.
பத்வத பத்து நிமிடைங்கள்ததொன அவெலன நதொயுட தனது அலறயில் உட்கதொர லவெப்பதொர். பிறகு
வீட்டற்கு அனுப்பி விடவெதொர். அந்த பத்து நிமிடைத்தில் கூடை வபசெமதொட்டைதொர். இவ்வெதொறு
அவென முப்பது நதொட்கள் எல்லைதொப் வபருந்துகளிலும் தசெனறபடவய இருந்ததொன.
வெருமதொனம் தபருக :
இது ஒரு புரட்சி வெழி!
இதனதொல் எனன நனலம நிறுவெனத்துக்கு? எனறதொல், யு.எம்.எஸ். வபருந்துகளின வெசூல்
தினந்வததொறும் அதிகமதொகிக் தகதொண்வடை தசெனறது. அததொவெது, 15 செத விகிதம் வெழைக்க
வெசூலுக்கு மதொறதொக உயர்ந்து தகதொண்வடை தசெனறது. எனன கதொரணைம் அந்த வெசூலுக்கு?
வபருந்துகள் நடைத்துனரும், ஒட்டநரும் அந்த வெதொலிபலனப் வபருந்து வசெதொதலனயதொளன
எனறு எண்ணக் தகதொண்டைதொர்கள். பய பக்தியுடைன, மரியதொலதயுடைன, அனபுடைன
பயணகளிடைம் தததொழிலைதொளர்கள் நடைந்து தகதொண்ட, வெசூல் தபதொறுப்பிவலைவய கண்ணும் கருத்துமதொக அவெரவெர் தததொழிலலைவய தததொழிலைதொளர்கள் தசெய்து வெந்ததொர்கள். அந்த
வெதொலிபனுலடைய வவெலலையதொல் யு.எம்.எஸ். நிறுவெனத்தில் தூய்லம உருவெதொனது. இந்த
வெதொலிபனுக்கு நதொயுட அவெர்கள் வவெலலை வெழைங்கித் தனது நிறுவெனத்லதச் வசெதொதலன தசெய்து
தகதொண்ட தவெற்றயும் தபற்றதொர்.
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தஹனற ஃவபதொர்டம் :
ஜ.ட. நதொயுடவும்!
அதமரிக்க வமதொட்டைதொர் தததொழில் வித்தகரதொன தஹனற ஃவபதொர்ட, அவெரிடைம் பணயதொற்றய
தததொழிலைதொளர்கலள நிறுவெனத்தில் எவ்வெதொறு புரிந்து லவெத்திருந்ததொவரதொ, அதுவபதொலைவவெ
நதொயுட அவெர்களும் தனது யு.எம்.எஸ். வமதொட்டைதொர் நிறுவெனத்தில் பணபுரியும் ஒவ்தவெதொரு
பிரிவு ஊழியர்கலளயும் நனறதொகப் புரிந்து தகதொண்ட, அவெர்களது திறலமகளுக்கு
ஏற்றவெதொறு பயனபடத்திக் தகதொண்டைதொர். இதற்கு ஓர் எடத்துக் கதொட்ட இது.
யு.எம்.எஸ். நிறுவெனத்தில் வவெலலை பதொர்க்கும் தததொழிலைதொளர்கள் 64 வபர்கள் விடமுலற
எடத்திருந்ததொர்கள். எவெரும் வவெலலைக்கு வெரவில்லலை. அந்தப் பட்டயலலை நதொயுட அவெர்கள்
பதொர்த்ததில், 43 தததொழிலைதொளர்கள் எந்த விதக் கதொரணைமும் கூறதொமல், நிறுவென
அதிகதொரிகளுக்கும் ததரிவிக்கதொமல் விடமுலற எடத்துக் தகதொண்டைதொர்கள் எனபலத அவெர்
அறந்ததொர்.
அந்தப் பட்டயலில், 223 தததொழிலைதொளர்கள் பணபுரிவெதற்கு வெரவவெண்டய குறப்பிட்டை
வநரம் கழித்துத் ததொமதமதொக வவெலலைக்கு வெந்தலதயும் உணைர்ந்ததொர்.
திரு. நதொயுட அவெர்கள்; தசெய்யும் தததொழிவலை ததய்வெம் எனறு நம்பும் கருத்துலடையவெர்.
ஒழுங்கீனங்கள் வவெலலையில் நுலழைவெலத அவெர் அறவவெ தவெறுப்பவெர். அதுமட்டமனறு கதொலைம் தபதொனனதொனது; கடைலம உயிர் வபதொனறது எனற எண்ணைம் தகதொண்டைவெர். ததொமதமதொக
வெருபவெர்கலளத் திருத்த வெழி எனன எனறு சிந்தித்ததொர் அவெர்.
அந்தத் தததொழில் நிறுவெனத்தில், பணயதொற்றடம் ஒவ்தவெதொரு பிரிவு ஊழியர்களின
வெருலகப் பட்டயலலைத் தினந்வததொறும் தனது வமலசெக்கு அனுப்புமதொறு திரு. நதொயுட
கட்டைலளயிட்டைதொர். அது முதல் பணயதொளர்கள் ஒழுங்கதொக, தவெறதொமல், குறத்த வநரத்தில்
பண மலனக்கு வெரலைதொனதொர்கள்.
தவெறதொக நடைப்பவெர்கள் தபயலரக் குறத்து அந்தப் பிரிவு அதிகதொரிகளுக்கு அனுப்பித்
தண்டைலனயும் தரச் தசெய்ததொர் நதொயுட. இதனதொல், தததொழிலில் ஒழுங்கீனம் ஒழிந்தது.
பணயதொளர்களும் பண முக்கியத்துவெத்லத உணைர்ந்து நடைந்ததொர்கள்.
இதுவபதொனற கட்டைலளலயப் பிறப்பித்த திரு. நதொயுட அவெர்கள், ஆறு மதொதம் கழித்து,
மீண்டம் தததொழிலைதொளர்கள் வெருலகப் பட்டயலலை வெர வெலழைத்துப் பதொர்த்ததொர். அனறு,
பனனிரண்வடை வபர்கள் ததொன விடமுலற எடத் திருந்ததொர்கள். கதொரணைம், கூறதொமல்
நினறருந்தவெர்கள் ஆவற ஆறு வபர்கள்ததொன. குறத்த வநரம் தவெறத் ததொமதமதொக வெந்த
பணயதொளர்கள் இரண்வடை வபர்கள்ததொன.
உடைல் நலைமற்வறதொர்
பண தசெய்ததொல் அபரதொதம்!
இதற்கடத்தபட, நதொயுட அவெர்கள் மீண்டம் ஆறு மதொதம் கழித்து தததொழிலைதொளர்
வெருலகலயக் கணைக்தகடத்துப் பதொர்த்ததொர். அனறு விடமுலற எடத்தவெர்கள் இரண்ட
வபர்கள், கதொரணைம் கூறதொமல் நினறவெர் ஒவர ஒரு தததொழிலைதொளிததொன ததொமதமதொகப் பணக்கு
வெந்தவெர்கள் யதொரும் இல்லலை. இந்தச் சீர்திருத்தத்திற்குப் பிறகு நதொயுட அவெர்கள் புது
உத்தரவு ஒனலறப் புகுத்தினதொர் எனன அது?
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உடைல் நலைம் இல்லைதொதவெர்கள் யதொரதொகிலும் தததொழிலுக்கு வெந்து பணயதொற்றனதொல்,
அவெர்களுக்கு தலைதொ பத்து ரூபதொய் அபரதொதம் விதிக்கப்படம் எனபவத அந்த புது
உத்தரவெதொகும்.
இந்த உத்தரவெதொல் நதொயுட அவெர்களின தததொழிலைதொளர் அபிமதொனம் எவ்வெளவு வபதொற்றத்
தக்கததொக இருந்தது பதொர்த்தீர்களதொ? இந்தப் புது கட்டைலளலயக் கண்டை எல்லைதொத்
தததொழிலைதொளர்களும் தங்களது முதலைதொளிலயத் ததய்வெமதொக மதித்து வெந்ததொர்கள்.
வவெலலை நிறுத்தவம
இல்லைதொத நிறுவெனம்!
தததொழிலைதொளர்கள் மீது திரு. நதொயுடவுக்கு இருந்த மதிப்பும் - மரியதொலதயும் ஒரு புறமிருக்க,
அவத வநரத்தில் பணயதொளர்களிடைம் குலற கண்டைதொல் - கண்டப்பும், நிலற கண்டைதொல் பதொரதொட்டம் வெழைங்கி வெந்தலதயும் அந்தத் தததொழிலைதொளர்கள் மறக்கவில்லலை.
இத்தலகய உத்தரவுகளதொல்ததொன அவெருலடைய யு.எம்.எஸ். நிறுவெனம் திறலமயதொகவும்,
சிறப்பதொகவும், பதொர்ப்பவெர்களுக்கு வியப்பதொகவும் விளங்கி வெந்தது எனலைதொம். எந்த
வநரத்திலும் அந்த நிறுவெனத்தில் வவெலலை நிறுத்தம் எனபவத நடைந்ததில்லலை.
யு.எம்.எஸ். நிறுவெனத்தில் ஏறக்குலறய ஓர் இலைட்செம் வகதொப்பு கள் இருந்தன. ஒவ்தவெதொரு
துலறக்கும், ஒவ்தவெதொரு பணக்கும் ஃலபல்கலளப் வபதொட்ட அலதக் கவெனமதொகக்
கண்கதொணக்கும் கடைலமலய அலுவெலைக அதிகதொரிகளுக்குப் பயிற்சி அளித்திருந்ததொர் ஜ.ட.
நதொயுட.
அவ்வெதொறு, ஏறக் குலறய ஓர் லைட்செம் வகதொப்புகலள யு.எம்.எஸ். நிருவெதொகம் கவெனித்துக்
தகதொண்ட கடைலமயதொற்றயது. திடீதரன இந்தக் வகதொப்புகள் மீது கவெனம் வெந்தது திரு.
நதொயுடவுக்கு.
ஓர் இரவு நதொயுட அவெர்கள், தனது நிறுவெனச் தசெயலைர்கள் எவ்வெதொறு வகதொப்புக்கலள
லவெத்திருக்கிறதொர்கள் எனபலதக் கவெனிக்க யதொருக்கும் ததரியதொமல் ஒவ்தவெதொரு தசெயலைதொளர்
வமலசெகலளயும் கவெனித்துக் தகதொண்வடை வெந்ததொர்.
வகதொப்புகலள எப்பட
நிருவெதொகம் தசெய்வெது?
ஒரு வமலசெயில் வகதொப்புகள் கிழிந்த நிலலையில் தலரயிவலை கிடைந்தலதக் கண்டைதொர் திரு.
நதொயுட. வவெதறதொரு வமலசெயில் வகதொப்புகள் அலைங்வகதொலைமதொகச் சிதறக் கிடைந்தன.
இனதனதொரு வமலசெயில் பிரித்துப் பதொர்த்தக் வகதொப்லப அப்படவய விட்டவிட்டச் தசெனறக்
கதொட்சிலயக் கண்டைதொர்.
ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள், அந்தந்தக் வகதொப்புக்கலள அடக்கி அந்தந்த வமலசெகள் வமவலை
லவெத்ததொர். அலைங்வகதொலைமதொக இருந்தலவெ கலளச் செரி தசெய்து லவெத்ததொர். பிரிந்துக்
கிடைந்தலவெகலள மூட அவத வமலசெயிவலைவய லவெத்துவிட்டைதொர். குப்லப வபதொலைக்
குவிந்துக் கிடைந்த வகதொப்புக்கலள ஒவ்தவெதொனறதொக அடக்கி, அலத ஒரு கயிற்றதொல் கட்ட
அவத வமலசெ வமவலைவய லவெத்ததொர்.
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ஒரு துண்டச் சீட்லடை எடத்து, “அவெரவெர் வமலசெகலளச் செம்பந்தப்பட்டைவெர்கள்,
சுத்தமதொகவும் - ஒழுங்கதொகவும் லவெத்துக் தகதொள்ள விரும்புகிறீர்களதொ? அல்லைது.
உங்களுலடைய முதலைதொளிலயத் தினந்வததொறும் இரவில் வெந்து அடக்கி, கட்ட லவெக்கச்
தசெதொல்கிறீர்களதொ?” எனறு அந்தச் சீட்டல் எழுதி லவெத்துவிட்டச் தசெனறுவிட்டைதொர் திரு.
நதொயுட.
மறுநதொள் அந்தந்த வமலசெ அலுவெலைர்கள் பணக்கு வெந்து அந்தத் துண்டச் சீட்லடைப் பதொர்த்து
அதிர்ச்சி தபற்றதொர்கள். தவெறுதல்களுக்கு மனம் வெருந்தி, அனறு முதல் அவெரவெர்
வமலசெகளில் வகதொப்புக்கலள ஒழுங்கதொக வெரிலசெயதொக அடக்கி, வமலசெகலளச் சுத்தமதொகவும்
லவெத்துக் தகதொண்டைதொர்கள்.
இவ்வெதொதறலைதொம், ஜ.ட. நதொயுட தனது நிருவெதொகத்லதத் திருத்திக் தகதொண்ட வெந்தததொல்ததொன,
உலைகத்திவலைவய இவெலரப்வபதொலை நிருவெதொகத் திறலமயதொளர் எவெருமில்லலை எனறு பலைர்
வபசும் மதிப்பும் - மரியதொலதயும் அவெருக்கு உருவெதொனது.
வகதொலவெ நகர் தசெனறதும், வகதொபதொல் பதொக் எனற அவெரது தந்லத தபயரதொல் உள்ள
அலுவெலைகத்துக்குள் நுலழைந்ததொல், அங்வக விசெதொரலணை அலற உள்ளது. அந்த
அலறக்குள்வள ஒரு தபண் வெழி கதொட்ட, வெருவவெதொர் வபதொவவெதொலர மரியதொலதயுடைன எழுந்து
வெரவவெற்கும் கதொட்சிலயக் கதொணை முடகினறது.
வகதொபதொல் பதொக் ஒரு விளக்கம்!
அந்தப் தபண், நதொம் வெந்த கதொரணைத்லத அறகிறதொர். அதன விவெரத்லத ஜ.ட. நதொயுட
அலுவெலைகத்துக்குத் தததொலலைவபசி மூலைம் அறவிக்கிறதொர். அதற்குப் பிறகு நம்லம உள்வள
அலழைத்துப் வபதொகிறதொர்.
வெந்தவெர்கள் எதிரிவலைவய நதொயுட அவெர்கள் தனது தததொழிலைதொளர்களது பலை தசெயல்களுக்கதொன
வெழிவெலககலள விளக்கிக் கூறுகிறதொர். இந்த கதொட்சிகள் தினந்வததொறும் கதொலலை ஒனபது
மண முதல் இரவு ஒரு மண வெலர நடைந்து தகதொண்வடை இருக்கும். சிலை நதொட்களில் திரு.
நதொயுட கதொலலை ஆறு மணக்வக கூடை தனது அலறக்கு வெந்து உட்கதொர்ந்து விடவெதொரதொம்.
ஜ.ட. நதொயுட அவெர்களது வீட்டக்கும், அலுவெலைக அலறக்கும், தததொழிற் செதொலலைகளுக்கும்,
மினசெதொர நிறுவெனத்திற்கும், அவெரது ஒவ்தவெதொரு தசெயலைதொளர்களது அலறகளுக்கும்,
விசெதொரலணை அலறக்கும், வவெறு சிலை முக்கியமதொன இடைங்களுக்கும் தததொலலைவபசி
இலணைப்புகள் இருக்கினறன.
எனவவெ, திரு. நதொயுட அமர்ந்துள்ள இடைத்தில் இருந்தபடவய மற்ற எல்லைதொத் துலற
நிர்வெதொகிகளிடைமும் தததொடைர்பு தகதொண்ட, நடைக்க வவெண்டய நடைந்த பணகலள நடைத்துமதொறு
கட்டைலளயிடவெதொர். நடைக்க வவெண்டய வவெலலைகலளயும் ததரிந்து தகதொள்வெதொர். அதற்கதொன
வெழி முலறகலளயும் கூறுவெதொர்.
வபருந்துகள் அலுவெலைகத்துக்கும், அங்கு தங்கியுள்ள பயணகள் அலறக்கும் தததொலலைவபசி
மூலைம் ததரிந்து தகதொள்ள வவெண்டயலதயும், தசெய்ய வவெண்டயச் தசெயல்கலளயும்
கூறக்தகதொண்வடை இருப்பதொர்.
தததொலலை வபசிகளுக்கு ஒய்வவெ இருக்கதொது. இவ்வெதொறு திரு. நதொயுட கதொலைத்லத
வீணைதொக்கதொமல், தபதொன வபதொலை வபதொற்றும் பண்பதொளர் ஆவெதொர். அந்த வெசெதிகலள எல்லைதொத்
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துலற அலறகளுக்கும் தசெய்து தகதொடத்துள்ளதொர் எனபவத அவெரது நிர்வெதொகத்லதப்
வபதொற்றுபவெர் களும், பதொரதொட்டபவெர்களும் கூறுவெதொர்கள்.
திரு. நதொயுட நிர்வெதொகம் பற்ற எவெரதொவெது குலற கூறனதொல், உடைவன அலதத் திருத்திக்
தகதொள்வெதற்கதொன நடைவெடக்லககலள எடப்பதொர். மறு நிமிடைம் அக்குலறகள் எல்லைதொம்
நிலறவு தபறும். அவ்வெளவு வவெகமதொக ஆங்கதொங்வக தசெயல்கள் நடைந்துக் தகதொண்வடை
இருப்பலதக் கதொணைலைதொம்.
ஓர் இரவு வகதொப்புகள் லவெக்கப்பட்டருந்த அலறகளுக்கும், வமலசெகளுக்கும் தசெனறு
சீர்திருத்தம் தசெய்ததொர் எனறு கூறவனதொம் அல்லைவெதொ? அந்தக் வகதொப்புகள் நிருவெதொகத்லதக்
வகட்டைதொல் தமய் சிலிர்த்துப் வபதொவீர்கள். இவததொ அந்த வகதொப்புகளது நிருவெதொக முலறகள்:
ஃலபல்கள்
அதிசெயங்கள்!
ஏறக் குலறய ஓர் இலைட்செம் வகதொப்புகள் திரு. நதொயுட பதொர்லவெக்கு அவ்வெப்வபதொது வெந்து
வெந்து வபதொகும். அப்படப்பட்டைக் வகதொப்புகளின தபயர்களில் சிலை இலவெ :
“நட்பு, கதொவெல்துலற; திறலமகளுக்குப் பதொரதொட்ட, மரியதொலத வெழைங்கும் வெழி முலறகள்,
யதொர் யதொர் முகஸ்துதியதொளர்கள், உண்லமகள் எலவெதயலவெ? எருலமகலள எவ்வெதொறு
திருத்துவெது? How to set the Buffaloes in line, ஒருவெலர எப்பட வவெலலை வெதொங்குவெது? How to
extract work from one, எனனுலடைய தவெறுகள், My Blunders, எனது முகமதுபின துக்ளக், My
Mohammed Bin Tughlak வபதொனற பலை சுயவிமரிசினக் வகதொப்புகளும் உள்ளன. இதில் எனது
முகமதுபின துக்ளக் வகதொப்பில், ஏரதொளமதொன கடதங்களும், எழுத்துச் செதொனறுகளும்,
உண்லமகளும் உள்ளலத நதொம் உணைரலைதொம்.
பண்தபனபடவெது
பதொடைறந்து ஒழுகலைல்லைவெதொ?
திரு. ஜ.ட. நதொயுட, இவ்வெதொதறலைதொம் சிந்தித்துச் சிந்தித்து, தசெயலைதொற்ற, தனது
தவெறுகலளயும் உணைர்ந்து, மீண்டம் அலவெ நிகழைதொதவெதொறு தனலனவய ததொன உணைர்ந்து,
தததொழிலைதொளர் நலைம் வபண, அவெர்களிடைம் குலற கண்டைவபதொது அனபதொகத் திருத்தி, நிலற
உணைர்ந்தவபதொது பண்வபதொட பதொரதொட்ட, பரிசெளித்து, கட்டப்பதொட்வடைதொட கடைலமயதொற்றும்
கண்ணயத்லதக் கற்பித்து, பயணகள் குலறகலள நீக்கி, எல்லைதொவித வெசெதிகலளயும்
அவெர்களுக்குச் தசெய்து தகதொடத்து, பணைத்திற்வக மரியதொலத தரதொமல், பண்பதொடகளுக்வக
மரியதொலத தகதொடத்து, எந்த விதமதொன துனபங்களுக்கும் - இலடையூறுகளுக்கும்
கலைங்கதொமல், துணவவெ துலணைதயன நம்பி, எல்லைதொவெற்றுக்கும் வமலைதொக, முயற்சிவய
உயர்ச்சி தரும் எனற தநறக்குப் பணந்து நடைந்து தகதொண்டை நல்லைவெரதொகவும்,
வெல்லைவெரதொகவும் விளங்கும் சுபதொவெம் உலடையவெரதொக திரு. நதொயுட திகழ்ந்து வெந்தததொல்ததொன.
வததொனறய அவெரது எல்லைதொத் தததொழிற் துலறகளிலும் தசெல்வெதொக்கும், தசெதொல் வெதொக்கும்,
புகழும் தபற முடந்தது எனபது, நம்மில் அலனவெருக்கும் இருக்க வவெண்டய
பண்பதொடகளதொகும். பண்தபனப் படவெது பதொடைறந்து ஒழுகுதல் அல்லைவெதொ?
இந்த அருலமயதொன திறலமகலள அவெர் தபற்றருந்தததொல் ததொன, ஜ.ட. நதொயுட எனறு
உலைகத்தவெர்களதொல் அலழைக்கப்படம் அவெர் தசெயற்கரிய தசெயல் வீரரதொக விளங்கினதொர்.
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5. உலைகம் சுற்றய விஞ்ஞதொனி ஜ.ட. நதொயுட!
வகதொயம்புத்தூர் நகலர இனறும் நதொம் இங்கிலைதொந்து நதொட்டன இலைங்கதொலஷயர் எனவற
அலழைக்கினவறதொம். இங்கிலைதொந்தில் உள்ள இலைங்கதொலஷயர் நகர், தததொழிற்செதொலலைகள்
அதிகமதொக இயங்கும் ஒரு தததொழில் நகரம்.
அதற்வகற்ப அங்வக பஞ்சு நூற்பு ஆலலைகள், பருத்தி வியதொபதொரம், துண உற்பத்தி
ஆலலைகள் மற்றும் இந்தத் தததொழிலுக்கு ஏற்ற, செம்பந்தப்பட்டை தததொழிற்கூடைங்கள்
அதிகமதொக இயங்கி வெருகினறன.
வகதொலவெ - தமிழ் நதொட்டன :
இலைங்கதொலஷயர் நகரம்!
வகதொலவெ மதொவெட்டைத்தில் அனறும் செரி - இனறும் செரி, எண்ணைற்ற வெலகயதொன
தததொழிற்செதொலலைகள் இயங்கி வெருகினறன. பஞ்சு ஆலலைகள், நூற்பு ஆலலைகள், துண
தநய்யும் ஆலலைகள், வமதொட்டைதொர் உற்பத்தித் தததொழிற் செதொலலைகள் மற்றும் தற்கதொலை
இயந்திரங்களுக்கு ஏற்ற தததொழிற் கூடைங்கள் ஏரதொளமதொக இயங்குகினறன.
அதனதொல், அந்த நகருக்குத் தமிழ்நதொட்டன லைங்கதொலஷயர் எனற தபயர் தவெள்லளயர்கள்
ஆட்சியிவலைவய ஏற்பட்டருந்தது. அதனதொல், வகதொலவெ மதொவெட்டைமும், வகதொயம்புத்தூர்
நகரமும் தபரிய வெணக நிறுவெனங்கள் நிலறந்த மதொவெட்டைமதொக, நகரமதொக வெளர்ச்சி
தபற்றன.
இந்தத் தததொழில் நகரத்தில் இருபததொம் நூற்றதொண்டன முற்பகுதிக் கதொலைத்தில். வகதொலவெ
ஜ.ட. நதொயுட அவெர்களதொல் உருவெதொக்கப்பட்டை யு.எம்.எஸ். எனற வமதொட்டைதொர் செர்வீஸ்
நிறுவெனம், ஏறக்குலறய இருநூற்றுக்கும் வமற்பட்டை வபருந்துகளின வெருவெதொயில் வகதொலவெ
மக்கள் இலடைவயயும்; வகரள மக்கள் எல்லலைவயதொர நகரங்கள் இலடையிலும்;
தபயவரதொடம், புகவழைதொடம் ஆல்வபதொல் தலழைத்து, விழுதுகள் விட்டை தசெல்வெ பலைத்வததொடம்
வெளர்ந்து இருந்தது.
வமதொட்டைதொர் மனனன ருத்தர் ஃவபதொர்டைதொல், வமதொட்டைதொர் தததொழில் கண்டபிடப்புகளதொலும் வெளர்ச்சிகளதொலும் எப்பட அதமரிக்கதொ உலைகப் புகழ் தபற்று விளங்கியவததொ, அவத வபதொலை
தததொழிலியலில் விஞ்ஞதொனியதொக வெளர்ச்சிப் தபற்ற ஜ.ட. நதொயட அவெர்களதொலும், அவெலரத்
தலலைவெரதொகப் தபற்றட்டை யு.எம்.எஸ். வமதொட்டைதொர் நிறுவெனத்ததொலும் - வகதொயம்புத்தூர்
நகரமும், அந்த மதொவெட்டைமும் தபயரும் புகழும் தபற்று விளங்கியது எனறதொல் மிலகயதொகதொ.
வகதொலவெ மக்கள் இலடைவய யு.எம்.எஸ் நிறுவெனம் தசெல்வெதொக்குப் தபற்றதற்கு
அடப்பலடைக் கதொரணைம், ஜ.ட. நதொயுடவின இலடைவிடைதொ உலழைப்பும், முயற்சியும்ததொன
எனறு வகதொலவெ நகர் வெரலைதொறு கூறுகினறது.
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தஜெர்மன தம்பதியர்க்கு
நதொயுட உதவிகள்
வகதொலவெ நகரில் யு.எம்.எஸ். நிறுவெனம் புகழ் தபற்று விளங்கிய வநரத்தில், 1929-ஆம்
ஆண்ட வெதொக்கில், தஜெர்மனி நதொட்டவலை இருந்து Kuhns எனற ஒரு வியதொபதொரி தனது
மலனவியுடைன வகதொலவெ நகர் வெந்திருந்ததொர்.
இந்த தசெர்மதொனிய வெணகரும், அவெரது வெதொழ்க்லகத் துலணை நலைமும் இந்தியதொவிற்கு வெந்து,
இந்திய நகர்கலள எல்லைதொம் சுற்றப் பதொர்த்துவிட்ட, தங்களது இரப்பர் தபதொருட்களுக்கு
இந்தியதொவில் வெதொணக தசெல்வெதொக்கு உண்டைதொகுமதொ எனபலதயும் கவெனித்து தகதொண்வடை
வெந்ததொர்கள். அவ்வெதொறு அவெர்கள் வெரும்வபதொதுததொன, வகதொலவெ மதொநகருக்கும் வெந்ததொர்கள்.
குனஸ் தசெர்மனி நதொட்டலுள்ள புகழ்தபற்ற ஹவனதொவெர் எனற நகரிவலை, ஒரு தபரிய
இரப்பர் செம்பந்தப்பட்டை தபதொருட்கலளத் தயதொரிக்கும் வியதொபதொரி ஆவெதொர்.
வகதொயம்புத்துர் நகருக்கு அவெர் வெந்தவபதொது, அவெரது துலணைவியதொருக்குத் திடீதரன உடைல்
நலைம் குலறவுண்டைதொனது. கடம் கதொய்ச்செல் வநதொய் கண்டைது. அதனதொல் அவெர்கள் தபரிதும்
கவெலலையுற்றதொர்கள்!
அந்தத் தம்பதியர் தங்கியிருந்த இடைம் வபதொதுமதொன வெசெதிகள் அற்றததொக இருந்தததொல், வவெறு
எங்வக தங்கினதொல் வநதொயதொளிக்குரிய செகலை வெசெதிகளும் இருக்கும் எனறு எண்ணய குனஸ்,
வகதொலவெ நகரின முக்கியஸ்தர்கலள விசெதொரித்ததொர். அவெர்களில் சிலைர் யு.எம்.எஸ்.
நிறுவெனத்தின தங்கும் அலறக்குப் வபதொய் தங்குமதொறு கூறனதொர்கள். அதற்கதொன
வபருந்லதயும் - வெழிலயயும் கதொட்டனதொர்கள்.
அதற்வகற்ப, கதொய்ச்செல் கண்டை மலனவியுடைன, குனஸ் U.M.S. Waiting Room-ல் வெந்து
தங்கியிருந்ததொர், இந்தத் தகவெலலை அறந்த ஜ.ட. நதொயுட, அவெர்களுக்குரிய வெசெதிகள்
எனதனனனவவெதொ அலனத்லதயும் தசெய்து தகதொடக்கத் தனது தங்கும் அலற
பணயதொளர்கலள அலழைத்து - அவெர்கள் வதலவெலய உடைனிருந்து நிலறவவெற்றத் தருமதொறு
கட்டைலளயிட்டைதொர்.
குனஸ் துலணைவியதொர் கதொய்ச்செலில் அவெதிப்படம் கஷ்டைத்லதக் கண்டை ஜ.ட. நதொயுட, அந்த
வநதொய்க்குரிய மருந்லதயும் தகதொடத்ததொர். சிலை மண வநரங்களில் அக் கடம் கதொய்ச்செல்
வநதொயும் குணைமதொனது. அதனதொல், குனஸ் தம்பதியினர் தசெதொல்தலைதொணைதொ மகிழ்ச்சி
அலடைந்ததொர்கள்.
வநதொய் சுகமதொகி விட்டைலதக் கண்டை தசெர்மன தம்பதியர் இருவெரும், ஜ.ட. நதொயுட
அவெர்கலளச் செந்தித்து, தங்களது நனறலயக் கூற, தசெர்மன வபதொகப் புறப்பட்ட
விட்டைததொகவும், ததொங்கள் அவெசியம் தசெர்மன நதொட்டக்கு வெரவவெண்டம் எனறும், எங்கள்
வீட்டக்கும் தவெறதொமல் வெருலக தரவவெண்ட தமனறும்; நனறப் தபருக்வகதொட வெணைங்கிக்
வகட்டக் தகதொண்டைதொர்கள். விலடை தபற்றுக் தகதொண்ட, தசெர்மனியிலுள்ள ஹவனதொவெர் நகர்
தசெனறு ஆண்டவததொறும் அவெர்கள் கிறஸ்துமஸ் வெதொழ்த்துகலளயும் தததொடைர்ந்து அனுப்பிக்
தகதொண்வடை இருந்ததொர்கள்.
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ஜ.ட. நதொயுட :
ஐவரதொப்பதொ பயணைம்!
குனஸ் தம்பதியர் அனுப்பும் கிறஸ்துமஸ் வெதொழ்த்துக்கலள ஆண்டவததொறும் தபற்று வெந்த
ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள், 1932-ஆம் ஆண்டனவபதொது தசெர்மனியின வகதொலடை கதொலைத்தில்
ஐவரதொப்பிய நதொடகலளச் சுற்றப் பதொர்க்கப் புறப்பட்டைதொர்.
வகதொயம்புத்துர் நகரிலிருந்து ஜ.ட. நதொயுட இலைங்லகக்கு விமதொனம் மூலைமதொகச் தசெனறதொர்.
பிறகு தகதொழும்பு எனற துலறமுக நகரிவலை இருந்து, கடைற் பயணைமதொக ஜெதொர்ஜெஸ் பிலிப்பதொர்
எனற அழைகுமிக்க நகரத்துக்கு பிதரஞ்சுக் கப்பலில் புறப்பட்டைதொர் - அவெருடைன நண்பர்கள்
இருவெரும் பயணைம் தசெனறதொர்கள்.
கப்பல் நதொனகு நதொட்களதொகக் கடைலில் தசெனறது. ஐந்ததொம் நதொள் கடைல் நடவவெ அக் கப்பல்
தசெனறு தகதொண்டருக்கும்வபதொவத எதிர்பதொரதொமல் தீப்பிடத்துக் தகதொண்ட எரிய
ஆரம்பித்தது.
கப்பலலைக் கதொப்பதொற்ற வவெண்டமதொனதொல் தீலய அலனத்ததொக வவெண்டம். அல்லைது
கப்பலலையதொவெது கதொக்க வவெண்டம். இரண்டவம முடயதொதததொல், பயணகள் அலனவெரும்
உயிர் கதொக்கும் படைகுகள் மூலைமதொகத் தப்பினதொர்கள். இவ்வெதொறு உயிர் பிலழைத்துக்
தகதொண்டைவெர் களுள் ஜ.ட. நதொயுடவின நண்பர்கள் இருவெரும் இருந்ததொர்கள்.
இந்த இரு நண்பர்கலளயும் கதொணைவில்லலை எனறு ஜ.ட. நதொயுட கப்பல் தளங்கலள
எல்லைதொம் வதடப் பதொர்த்ததொர். இதற்குவமல் அவெர்கலளத் வதடவெதிவலைவய கவெனம்
தசெலுத்தினதொல், ததொன உயிர் தப்ப முடயதொது எனக் கருதிய நதொயுட அவெர்கள், வவெவறதொர் படைகு
மூலைமதொகத் தப்பிப் வபதொனதொர்.
அந்த வநரத்தில், ஒருவெர் உயிலர மற்றவெர் கதொப்பதொற்ற எடத்துக் தகதொண்டை முயற்சிகள்
யதொவும் நதொயுட உள்ளத்திற்குள் ஒரு வியப்லப விலளவித்தது. அக் கதொட்சிலய அவெர் தனது
நண்பருக்கு எழுதிய கடதம் ஒனறல் :
"அந்த அபதொயமதொன வநரத்தில் நதொன கண்டை கதொட்சிகளும், அனுபவித்த தமய்
சிலிர்ப்புகளும் ஏரதொளம் ஏரதொளம்:
உயிருக்குப் வபதொரதொடக் தகதொண்டருப்பவெர்கள் இலடைவய, அந்த ஆபத்ததொன வநரத்திலும்
உடைன பிறப்புகலளப் வபதொலை செலத யதொடயதொட உயிர் தப்பிக்கத் தக்கச் தசெயல்கலளச்
தசெய்வெதிவலை அக்கலற உணைர்ச்சிகவளதொட வபதொரதொடனதொர்கள்.
அடலம புத்தி அப்வபதொது எழைவில்லலை; சுதந்திர வதசிய விடதலலை உணைர்ச்சிததொன
எழுந்தது. மனிதலன மனிதன தவெறுக்கும் செதொதிச் செழைக்குகள் அப்வபதொது தலலைகதொட்டை
வில்லலை.
ஒருவெலர ஒருவெர் கதொப்பதொற்றும் மனித வநய அபிமதொனத்லதத் ததொன நதொன அவெர்களிடைம்
கண்வடைன” எனறு தனது நண்பர் ஒருவெருக்கு வெலரந்த கடதத்தில் நதொயுட அவெர்கள்
குறப்பிட்டருக்கிறதொர்.
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உயிர் கதொக்கும் படைகுகள் மூலைமதொக உயிர் பிலழைத்தவெர்கள் அலனவெலரயும், இரசியக்
கப்பல் மீட்ட, டஜபவ்ட்ட எனற ஓரிடைத்தில் இறக்கி விட்டைது. ஜ.ட.நதொயுட அந்த
இடைத்திவலை இருந்து தனது உலைகச் சுற்றுப் பயணைத்லத துவெக்க ஆரம்பித்ததொர்.
தசெர்மனியில் நதொயுட :
குனலக செந்தித்ததொர்!
திரு. ஜ.ட. நதொயுட மதொர்வசெல்ஸ் எனற நகருக்கு முதலில் வெருலக தந்ததொர். அதற்குப் பிறகு
ஹதொவனதொவெர் எனற நகருக்குச் தசெனற நதொயுட அவெர்கள், தனது நண்பர் குனலசெச் செந்தித்ததொர்.
அந்தத் தம்பதியர்கள் விருந்தினரதொக சிலை நதொட்கள் அங்வக அவெர் தங்கினதொர்.
குனஸ் தம்பதியர்கள் நதொயுட அவெர்கலளக் கண்டைதும்; அவெலர எப்படயதொவெது சிலை
மதொதங்கள் ஹவனதொவெர் நகரிவலை தங்க லவெத்து, அங்வக உள்ள விஞ்ஞதொன வித்தகங்களுக்கு
அலழைத்துச் தசெனறு கதொட்டடை முயனறதொர்கள். அதற்கதொகவவெ குனசும் அங்வக சிலை நதொட்கள்
தங்கியதற்குக் கதொரணைமும் ஆகும்.
தசெர்மனியில் புகழ்தபற்றக் தகதொவலைதொன, பதொன வபதொனற சிலை முக்கியமதொன நகரங்களுக்குச்
தசெனறு நகரத்லதச் சுற்றப் பதொர்த்தவததொட இரதொமல், அந்த நகரங்களிவலை இருந்த
விஞ்ஞதொனக் கலலைக் கூடைங்கலளயும் நதொயுட கண்டைதொர். அவெற்றன விவெரங்கலள அங்வக
ஆய்வு தசெய்துக் தகதொண்டருந்த அறவியல் நிபுணைர்களிடைம் வகட்டத் ததரிந்து தகதொண்டைதொர்.
தஹயில்ப்வரதொன எனற ஒரு நகரத்திற்குச் தசெனற ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள். ததொன புதிததொகக்
கண்டபிடத்து லவெத்திருந்த வரசெண்ட் பிவளலடைப் Rasant Blade, பரிவசெதொதித்து, தனது
கண்டபிடப்பு முலற செரியதொ எனறு ததரிந்து தகதொண்டைதொர் அவெர்.
அதற்குப் பிறகு, தசெர்மன நதொட்டலுள்ள பலை முக்கியமதொன தததொழில் நகரங்களுக்கும்,
அலுவெலைகங்களுக்கும் ஜ.ட. நதொயுட தசெனறு தனது மன எழுச்சிக்கதொன விஞ்ஞதொன
விளக்கங்கலளத் ததளிவுப் படத்திக் தகதொண்டைதொர்.
தசெர்மன நதொட்டன தததொழில் நகரங்களும், அறவியல் ஆய்வுக் கூடைங்களும் ஜ.ட. நதொயுட
உள்ளத்லதப் தபரிதும் கவெர்ந்தன.
சுருக்கமதொகக் கூறுவெததொனதொல் ஜ.ட. நதொயுட கண்டபிடத்த பலை விஞ்ஞதொனக்
கண்டபிடப்புகளுக்கு எல்லைதொம், ஆர்வெத்லதயும் வசெதொதலன உணைர்ச்சிகலளயும் ஊட்டய
நதொட தசெர்மனததொன எனறதொல் மிலகயனறு!
தசெர்மன நதொட்டன சுற்றுப் பயணைத்லத முடத்துக் தகதொண்ட, ஹவனதொவெர் நகர் வெந்து குனஸ்
தம்பதியர்களிடைம் விலடை தபற்றுக் தகதொண்டை திரு. ஜ.ட. நதொயுட, பினனர், பிரதொனசு,
இங்கிலைதொந்து, அதமரிக்கதொ வபதொனற நதொடகளுக்குச் தசெனறு, அந்தந்த நதொடகளில் உள்ள
புகழ் தபற்ற தததொழில் நகரங்கலளயும், அறவியல் வசெதொதலனக் கூடைங்களின
நிறுவெனங்கலளயும், விஞ்ஞதொன வித்தகர்கள் பணயதொற்றடம் கல்லூரிகள், பல்கலலைக்
கழைகங்களுக்கும் தசெனறதொர்! அங்வக நலடைதபறும் புதுலமகள் எனதனனன எனபலதயும்,
அதன விவெரங்கலளயும் வகட்டப் புரிந்து தகதொண்டைதொர் திரு. நதொயுட.
யதொர் யதொர், எங்தகங்வக தபதொறயியல் நிபுணைர்களதொக, வெணக வவெந்தர்களதொக, தததொழில்நுட்ப
வமலதகளதொக உள்ளனவரதொ அவெர்கள் பட்டயல்கலள ஜ.ட. நதொயுட தயதொரித்ததொர்.
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அவெர்களது வீட வதடச் தசெனறும், கண்டம், அறவியல் நுட்பங்களிவலை ததளிவு தபற்றதொர்.
தனக்குரிய சிலை கண்டபிடப்பு களின வெழிகலளக் வகட்ட, அதற்கதொன ஆததொரங்கலளயும்,
மூலைப் தபதொருட்கள் தயதொரதொகும் தததொழிலைகங்கலளயும் அவெர் அறந்ததொர்.
தசெனற நதொதடைலைதொம் :
பத்திரிக்லககள் வபட்ட!
ஒவ்தவெதொரு நதொட்லடையும், அதன புகழ் மிக்க தததொழில் நகரங்கலளயும் பதொர்லவெயிட்டை
பினனர், அந்த நகரங்களிவலை உள்ள பத்திரிக்லக நிருபர்கலளயும் அலழைத்துப் வபட்ட
அளித்து இந்தியதொவின தபருலமகலளயும், தமிழ்நதொட்டன சிறப்புக்கலளயும், தனது
சுற்றுப் பயணைத்தில் கண்டைறந்த வெதொணக, விஞ்ஞதொன விவெரங்கலளயும் விளக்கினதொர்.
இவ்வெதொறு திரு. நதொயுட ஒவ்தவெதொரு புகழ்வெதொய்ந்த நகரங்களிவலை நிருபர்களுக்கு அளிக்கும்
வபட்டயதொல், வமல் நதொட்டனர்க்கு நமது நதொட்டனமீது நல்தலைண்ணைம் ஏற்படைவும், நம்
நதொட்டனர், வமல் நதொட்டல் அவ்வெப்வபதொது கண்டபிடக்கும் புதுலம விஞ்ஞதொன அற்புதக்
கருவிகளது விவெரங்கலள விளங்கிக் தகதொள்ளவும்; வெழி அலமத்துக் தகதொடப்பலதப்
வபதொனற ஒரு விழிப்புணைர்லவெ உருவெதொக்கும் திறன தபற்றததொக அலமந்தது எனலைதொம்.
திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள் இங்லீஷ் தமதொழிலயப் பள்ளிகளில், கல்லூரிகளில்,
பல்கலலைக் கழைகங்களில் முலறயதொகப் படத்தறயதொதவெர். ஏன, அவெற்றன படக்கட்டகலளக்
கூடை ஏற இறங்கி அறயதொதவெர் அல்லைரதொ?
உலைக நதொடகலளச் :
சுற்ற வெந்ததொர்!.
ஆனதொல், இங்லிஷ் தமதொழியிவலை வபதொதிய புலைலம தபறதொதவெரதொக இருந்ததொலும்,
மற்றவெர்களிடைம் வபசுவெதற்கும், வபசுபவெர்களது கருத்லதப் புரிந்துக் தகதொள்வெதற்கும்
உரிய பயிற்சிகலளத் தனிப்பட்டை முயற்சிகளதொல் தபற்றருந்தவெர் ஆவெதொர்.
எனவவெ, அவெருலடைய வமல் நதொட்டச் சுற்றுப் பயணைங்களதொல், அவெருக்கும், அந்தந்த
நதொட்டைவெர்க்கும் இலடைவய தமதொழிச் சிக்கல் ஏற்படைவவெ இல்லலை எனபது குறப்பிடைத் தக்க
தமதொழி அனுபவெமதொகும்.
தசெர்மன, இங்கிலைதொந்து, பிரதொனசு, அதமரிக்கதொ வபதொனற நதொடகலள வெலைம் வெந்து,
ஆங்கதொங்குள்ள செமூக, தபதொருளதொததொர, வெணக, அறவியல், தததொழிலியல் நகரங்கலளயும்,
அங்வக உள்ள தததொழிலியல், அறவியல் வெளர்ச்சிகலளயும் அறந்துணைர்ந்த திரு. ஜ.ட.
நதொயுட அவெர்கள் - கீழ் நதொட்ட வெணக நதொடைதொக விளங்கிக் தகதொண்டருந்த ஜெப்பதொன
நதொட்டக்கும் தசெனறதொர்.
செப்பதொன நதொட்டன பல்வவெறு தததொழில் வெளர்ச்சி நிறுவெனங்களுக்குள் தசெனறு நதொயுட
அவெர்கள் பதொர்லவெயிட்டைதொர். அதனதன தததொழில் துணுக்க விவெரங்கலள, ஐயங்கலள
விவெரமதொகக் வகட்டைறந்து ததளிவெலடைந்ததொர் - அவெர்.
அறவுலடையதொர்:
செப்பதொனியர்!
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செப்பதொனகதொரனுக்கு ஒரு கிவலைதொ இரும்பு கிலடைத்ததொல்வபதொதும். அலத அந்த நதொட்டைதொர்
உருக்கி, கதொய்ச்சி, அடத்து, ஒடத்து மக்களுக்குப் பயனபடம் அறவியல் புதுலமகலள
உலடையக் கருவிகலளக் கண்டபிடத்து, அலத உலைகச் செந்லதயில் விற்பலன தசெய்யும்
அறவுலடையதொர் ஆவெர்!
நமது நதொட்டல்ததொன இனறும்கூடை, அமதொவெதொலசெ நதொள் வெந்ததும், கலடைகள்,
தததொழிற்கூடைங்களில் பூசெனிக் கதொய்க்கு மஞ்செள் பூசி, குங்குமமிட்ட, பூசெணலயத் துலளத்து
உள்வள குங்குமத்லதக் தகதொட்ட, அலத ரத்தக் குழைம்பதொக்கி, கதொசுகலளப் பூசெணத்
துலளக்குள் வபதொட்டத் துருத்தி, கற்பூரம் தகதொளுத்தி, தததொழிற் கூடைங்கலள மூனறு
முலறகள் சுற்றச் சுற்ற, வபதொததொக் குலறக்கு தததொழிலைதொளிகலளயும் - முதலைதொளிகலளயும்
வெரிலசெயதொக நிறுத்தி, அவெர்கலளயும் சுற்ற நட வீதியிவலை தகதொண்ட வபதொய் வபதொட்ட
உலடைத்து ததருலவெ அசிங்கப்படத்திக் தகதொண்டருக்கினறதொவன, இவென எப்பட
வதறுவெதொன? முனவனறுவெதொன? செப்பதொனகதொரலனப் வபதொலை உலைக வெல்லைரசு நதொடகளிடைம்
வபதொட்டப் வபதொடம் தபதொருளதொததொர, அறவியல், தததொழிலியற் துலறகளில் எப்படக் கலடைத்
வதறுவெதொன? எண்ணப் பதொருங்கள்!
செப்பதொன நதொட்டன தததொழில் முனவனற்ற வெளர்ச்சிகலள நனகு உணைர்ந்த திரு. நதொயுட
அவெர்கள், பிறகு மஞ்சூரியதொ நதொட்டக்கும் தசெனறதொர். அந்தந்த நதொடகளில் நடைக்கும்
வமதொட்டைதொர் தததொழிலின புதுலமகலள, முனவனற்றங்கலளத் ததளிவெதொகத் ததரிந்து
தகதொண்ட. அவெற்லற எல்லைதொம் தனது வமதொட்டைதொர் தததொழில் வெளர்ச்சிக்குரிய சிந்தலனப்
பலைமதொக்கிக் தகதொண்டைதொர் திரு. நதொயுட அவெர்கள்.
தமிழ்நதொட திரும்பியவெர் :
வெளர்ச்சிக்கு வெழிகதொட்டனதொர்!
1932-ஆம் ஆண்ட ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள், தனது முதல் உலைகச் சுற்றுப் பயணைத்லத
வமற்தகதொண்டைவெர். 1933-ஆம் ஆண்டல் தமிழ் நதொட்டக்கு வெந்து வசெர்ந்ததொர்.
அவெர் தசெனறு வெந்த நதொடகளின தததொழில் முனவனற்ற வெளர்ச்சிகலள, யு.எம்.எஸ்.
வமதொட்டைதொர் கூட்டறவிலுள்ள சிறுசிறு முதலைதொளிகளுக்கும், தனக்குக் கீவழை பணயதொற்றடம்
யு.எம்.எஸ். தததொழிலைதொளர்களுக்கும் விவெரமதொக எடத்து விளக்கி, நமது நதொடம்
தததொழிற்துலறயில் முனவனற வவெண்டம் எனபலத விவெரித்ததொர்!
உலைக நதொடகளில் தததொழிற் துலற முனவனறடை அங்கங்வக அடப்பலடைக் கதொரணைங்களதொக
இருப்பவெர்கள் தததொழிலைதொளர்களும், அவெர்களது முழு உலழைப்புகளும்ததொன எனபலத
விளக்கி, தமிழைகத் தததொழிலைதொளர்களும் அந்தச் சிறப்லபப் தபற வவெண்டம் எனறு வகட்டக்
தகதொண்டைதொர்.
இங்கிலைதொந்து நதொட்டல் சுற்றுப் பயணைம் தசெய்த ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள், எக்ஸ்டைர் (Exeter)
எனற நகரத்திவலை இருந்து இலைண்டைனுக்குத் திரும்புவெதற்கு முனவப, அவெர் ஒரு
குறப்பிட்டை புலக வெண்ட இரயிலுக்கு ஒரு பயணைச் சீட்டப் தபற்று, அலத 'ரிசெர்வ்' தசெய்து
லவெத்திருந்ததொர்.
அந்த இரயில் வெண்ட ஒடக் தகதொண்டருந்தவபதொது, இலடையில் ஒரு தபரிய விபத்துக்கு
உள்ளதொனது. அதனதொல், உயிரிழைந்வததொர் அதிகம் வபர்கள் ஆவெர். படகதொயமலடைந்தவெர்களும்
பற்பலைர்.
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அந்த இரயில் வெண்ட விபத்துக்குள்ளதொனலதப் பத்திரிக்லகயில் படத்த ஜ.ட. நதொயுட
அவெர்களின நண்பர்கள், விபத்து நடைந்த குறப்பிட்டை இடைத்திற்கு விலரந்வததொடனதொர்கள் வதடனதொர்கள் நதொயுட அவெர்கலள கதொணைவில்லலை.
நடைந்த இரயில் விபத்தில் திரு. நதொயுட சிக்கி, உயிரிழைந்து, உடைல் சிலதந்து விட்டைதொர் எனறு
எண்ணய அந்த நண்பர்கள் வெருத்தத்வததொட இலைண்டைன நகர் திரும்பி விட்டைதொர்கள்.
இரயில் விபத்தில்
உயிர் தப்பினதொர்
திரும்பி வெந்த தனது நண்பர்கலள திரு. நதொயுட வெதொயிற்படயிவலை நினறு வெரவவெற்றலதக்
கண்டை அவெர்கள் பிரமித்து விட்டைதொர்கள். எப்படத் தப்பித்து வெந்தீர்கள் எனறு நண்பர்கள்
வகட்டைவபதொது, "நதொன இரயில் புறப்படை ஒரு மண வநரம் இருக்கும் வபதொது, முனனததொகவவெ
இரயில் நிலலையத்திற்குள் வெந்து விட்வடைன.
அப்வபதொது வவெதறதொரு இரயில் இலைண்டைன மதொநகருக்குப் புறப்பட்டக் தகதொண்டருந்தது.
அதில் ஏறவிட்வடைன. எனக்குக் கதொலைம்ததொன முக்கியவம தவிர, வெண்டயின வெசெதிகள்
அல்லை. கதொலைம்ததொன எனலனக் கதொப்பதொற்ற விட்டைது எனறு அவெர்களிடைம் திரு. நதொயுட
அலமதிவயதொட பதில் கூறனதொரதொம். நண்பர்கள் நதொயுடலவெக் கட்டத் தழுவி மகிழ்ந்ததொர்கள்.
உலைகத்லத முதல் முலறயதொகச் சுற்றவிட்ட வெந்த தபருமகன நதொயுடலவெ; தமிழ்நதொட்டல்
திரளதொன நண்பர்கள், திரண்ட வெந்து வெரவவெற்றதொர்கள். இவ்வெதொறு திரு. நதொயுட அயல்
நதொடகலளச் சுற்றப் பதொர்த்து விட்ட வெந்த சுற்றுப் பயணைம் அவெருக்கு தவெற்றயதொக
இருந்தது.
உலைக நதொடகளில் திரு. நதொயுட தசெய்த தசெதொற்தபதொழிவுகலள தமிழ் நதொட்டப் பத்திரிக்லககள்
தவெளியிட்ட அவெருலடைய தததொழில் நுட்ப உணைர்வுகலளப் பதொரதொட்ட எழுதின.
பத்திரிக்லக நிருபர்கள் அவெரிடைம் வபட்ட கண்ட, அவெரது வமல் நதொட்டச் தசெய்திகலள
தவெளியிட்டைதொர்கள். தமிழ்நதொட முழுவெதுமதொகத் திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்களின புகழ்
வமலும் பரவியது.
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6. இரண்டைதொம் உலைகப் பயணைத்தில்
எட்டைதொம் எட்வெர்ட, வநரு செந்திப்பு!
திரு. ஜ.ட. நதொயுடவின முதல் உலைகச் சுற்றுப் பயணைம் அவெர் எதிர்பதொர்த்தபட தவெற்ற
தபற்றததொல், மறுபடயும் உலைகத்லதச் சுற்றப் பதொர்க்க வவெண்டம் எனற ஆர்வெம் அவெரிடைம்
வமவலைதொங்கியது.
முதல் முலற அவெர் உலைகத்லத வெலைம் வெந்தவபதொது, அந்தந்த நதொடகள் எப்படதயல்லைதொம்
முனவனற்றம் கண்ட, வெளர்ச்சி தபற்றருக்கினறன எனபலத மட்டவம பதொர்த்ததொர். அந்த
உலைகப் பயணைத்தில் அவெருக்குள் உருவெதொன அறவியல் அறவு, தததொழிலியல் உணைர்வுகள்,
பலை நதொடகளில் வெதொழும் மக்களின பண்பதொடகள், நதொகரிகங்கள், அந்தந்த நதொட்ட மக்கள்
அனறதொடைம் அனுபவிக்கும் வெதொழ்க்லக வெசெதிகள் ஆகியவெற்லற திரு. நதொயுடவுக்கு உணைரும்
வெதொய்ப்புக் கிலடைத்தது.
இரண்டைதொவெது :
உலைகப் பயணைம்!
மறுபடயும் உலைகச் சுற்றுப் பயணைத்லத வமற்தகதொண்டைதொல், முதல் முலறயில் ததொம்
கண்டணைர்ந்த அறவு வெளர்ச்சிகலள, வமலும் செற்று ஆழைமதொக, கவெனமதொக, ஆய்வுக்
கண்வணைதொட்டைத்வததொட கதொணை முடயுவம எனற ஆர்வெம் அவெருக்கு அதிகமதொனததொல்,
இரண்டைதொம் முலறயதொக அவெர் உலைகத்லதச் சுற்ற வெரத் திட்டைமிட்டைதொர்.
ஒரு மனிதன அறவியல், தததொழிலியல், வெதொழ்வியல், தபதொருளியல் கண்வணைதொட்டைத்வததொட
உலைலகச் சுற்ற வெர நிலனத்ததொல், அதற்கதொன அந்தந்த நதொடகலளப் பற்றய முழு
உண்லமகலளக் கற்றறந்திருக்க வவெண்டம் அல்லைது வகட்டணைர்ந்திருக்க வவெண்டம்.
அந்த வெரலைதொற்று அறவும், நதொடகளது வெளர்ச்சி அறவும் ததரிந்திருந்ததொல்ததொன, எங்தகங்வக
வபதொக வவெண்டம், எனதனனன ததரிந்து தகதொள்ள வவெண்டம். யதொர் யதொரிடைம் அலவெ பற்ற
விசெதொரித்து உணைர வவெண்டம் எனற பட்டயலலை, திட்டைத்லதப் வபதொட்டக் தகதொள்ளும் முன
அறவும் தபற்றருந்ததொல்ததொன - அந்த உலைகச் சுற்றுப் பயணைம் தவெற்றகரமதொக அலமயும்.
அந்தந்த நதொடகளின தமதொழி அறவு இல்லைதொமல் வபதொனதொல் கூடைப் பரவெதொயில்லலை. உலைக
தமதொழியதொக விளங்கும் இங்லிஷ் தமதொழி அறவு அவெசியம் இருந்ததொக வவெண்டம். திரு.
நதொயுட வமற்கண்டை அலனத்திலும் வபதொதிய புலைலம தபற்றவெர் ஆவெதொர். அதனதொல், அவெர்
இரண்டைதொம் உலைகச் சுற்றுப் பயணைத்துக்கதொன முனவனற்பதொடகலளயும், திட்டைங்கலளயும்
வெகுத்துக் தகதொண்டைதொர்.
ஏற்கனவவெ, அவெர் முதல் முலறயதொக உலைகச் சுற்றுப் பயணைம் தசெய்த அனுபவெம் உள்ளவெர்.
அதனதொல் அவெருக்கு வெழிகதொட்டகள் எவெரும் வதலவெயில்லலை. அதற்குவமலும் அவெர்
நிருவெதொகத் திறலமயில் புகழ் தபற்றவெர் எந்தச் தசெயலலைச் தசெய்ததொலும், தசெய்வெதற்கு
முனவப ஒரு முலறக்கு இருமுலற சிந்தித்துச் தசெயல்படம் திறலமயதொளர் எலதயும்
ஆழைமதொக வயதொசிப்பவெர்; நுனிப் புல் வமயும் வமடை புத்தியற்றவெர். பதொர்த்தவுடைன எலதயும்
நிலனவில் நிறுத்திக் தகதொள்ளும் பழைக்கம் உலடையவெர்: இந்த அனுபவெங்கலள எல்லைதொம்
47

அவெர் இயற்லகயதொகவவெ தபற்றவெர். அதனதொல்ததொன, தனது தசெதொந்தத் தததொழிலில் அவெரதொல்
நிலலையதொக, தவெற்றகரமதொக முனவனற முடந்தது அல்லைவெதொ?
எனவவெ, தனது இரண்டைதொவெது உலைகச் சுற்றுப் பயணைத்தின முடவில், ஏததொவெது சிலை
செதொதலனகலளச் செதொதித்ததொக வவெண்டம் எனற விடை முயற்சியதொல், இரண்டைதொவெது
பயணைத்திற்வகற்றத் திட்டைங்கலள வெகுத்துக் தகதொண்ட, 1935-ஆம் ஆண்டல் நதொயுட
புறப்பட்டைதொர்.
முதன முதலைதொக ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள் இங்கிலைதொந்து நதொட்டக்குச் தசெனறதொர். அவெர்
புலகப்படைம் பிடப்பதில் வெல்லைவெர் ஆனததொல், இரண்ட புலகப்படைக் கருவிகலளயும்
உடைன எடத்துச் தசெனறதொர்.
எங்தகங்வக, எனதனனன அதிசெயக் கதொட்சிகலளக் கதொண்கினறதொவரதொ, அவெற்லற
அப்படயப்படவய படைம் எடக்கும் வெல்லைவெர் அவெர். அதற்வகற்ப இங்கிலைதொந்து நதொட்டன
எழில் மிக்கக் கதொட்சிகலளப் படைம் எடத்ததொர்.
இங்கிலைதொந்து நதொட்டல், எந்ததந்த நகரங்களில் புகழ்தபற்ற தததொழிற்செதொலலைகள் உண்வடைதொ,
அங்கங்வக தசெனறு, அனுமதிப் தபற்று, படைங்கலள எடப்பவததொட நினறவெரல்லைர் நதொயுட.
அந்தந்த தததொழிற்செதொலலைகளில் நலடைதபறும் தததொழில் விவெரங்கலளயும் வகட்டைறந்து,
பயிற்சியும் தபற்றதொர்.
தததொழிற்செதொலலைகலள
இயந்திரங்கவளதொட படைம் எடத்ததொர்
தததொழிற் செதொலலைகளில் உள்ள மிக முக்கியமதொன இயந்திரங்கலளப் பலை வெலகயதொனத்
வததொற்றங்கவளதொட படைம் எடத்ததொர். இப்பட நதொயுட படைம் எடக்கும் திறலமகலள
இங்கிலைதொந்து நதொட்டத் தததொழில் உரிலமயதொளர்கள் அனுமதித்ததொர்கவள தவிர, எவெரும்
தடக்கவும் இல்லலை; மதொறதொக, அதற்கதொன எல்லைதொ உதவிகலளயும் அவெர்கள் தசெய்வத
உதவினதொர்கள்.
ஐந்ததொம் ஜெதொர்ஜ் மனனரின
மரணை ஊர்வெலைத்லதப் படைமதொக்கினதொர்!
இலைண்டைன நகரம் வெந்ததொர். அங்வக உள்ள வெரலைதொற்றுப் புகழ் மிக்கச் சினனங்கலளப்
படைதமடத்ததொர். இந்த வநரத்தில், இங்கிலைதொந்து நதொட்டன மனனரதொக இருந்த ஐந்ததொம் ஜெதொர்ஜ்
மனனர் கதொலைம் ஆனதொர். அவெருலடைய மரணை ஊர்வெலைம் லைண்டைனில் நலடைதபற்றது.
மனனர் மரணை ஊர்வெலைம் எனறதொல், அதுவும் மதொ மனனர் மரணை ஊர்வெலைம் எனறதொல்,
அதுவும் சூரியன மலறயதொத ஒரு வபரரசின மதொமனனர் தபரும் பயணைம் எனறதொல் எப்பட
இருந்திருக்கும் அந்த ஊர்வெலைம்? தசெதொல்லைவும் வவெண்டமதொ? மக்கட் கடைல் அங்வக
தபதொங்கித் திரண்டைலத?
தமிழ் நதொட்டல் அலதயும் புறமுதுகிடைச் தசெய்யும் ஒரு மரணை ஊர்வெலைம் நடைந்தது - 1969-ஆம்
ஆண்டல்! அதன ஈடல்லைதொ மரணைக் கதொட்சிகள் எப்பட இருந்தது ததரியுமதொ?
1967-ஆம் ஆண்டல், 20 ஆண்ட கதொலைமதொக நடைந்த வதசீய கதொங்கிரஸ் ஆட்சி வீழ்ச்சி
அலடைந்தது. அறஞர் அண்ணைதொ அவெர்களது ஆட்சி அரியலணை ஏறயது. ஏறக்குலறய ஓரிரு
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ஆண்டக் கதொலைம்ததொன தமிழ்நதொட்டன முதல் அலமச்செரதொக அண்ணைதொ ஆட்சி தசெய்ததொர். 1989ஆம் ஆண்ட பிப்ரவெரி 3-ஆம் நதொள் அவெர் புற்றுவநதொய் புழுக்களுக்கு இலரயதொனதொர்!
அந்த மரணைத்லத வநரில் கதொனத் தமிழ்நதொட்டன மக்களில் ஏறக்குலறய ஐம்பது இலைட்செம்
மக்கள் திரண்ட வெந்து தசெனலன நகரில் கூட விட்டைதொர்கள்.
அறஞர் அண்ணைதொ
மரணை ஊர்வெலைம்!
கனனியதொகுமரி முதல் தசெனலன நகர் வெலர, வெடை வவெங்கடைம் முதல் தூத்துக்குட கடைல்
முலன வெலர - இருந்த தமிழைர்கள் வீடகளில், வீதிகளில், செந்துமுலன செந்திப்புகளில்,
மூடைப்பட்டை கலடைகளின வெதொயிற்படகளில், ஒவ்தவெதொரு வீடகளில், அறஞர் அண்ணைதொ
திருவுருவெப் படைங்கலள லவெத்து, மலைர் மதொலலைகள் சூட்ட, வதங்கதொய் உலடைத்து, கற்பூர
வஜெதொதிலயக் கதொட்ட, அவெர் திரு உருவெம் முனபு கும்பல் கும்பலைதொக மக்கள் கூடக் கண்ண
சிந்தி, இரவும் - பகலும் உண்ணைதொமல், உறங்கதொமல் விழித்திருந்து, வீதிகள் வததொறும்
அண்ணைதொ மரணைத்லதச் சுண்ணைதொம்பு கட்டகளதொல் எழுதி எழுதிக் கண்ண சிந்தியபடவய
இருந்ததொர்கள் மக்கள்.
ஒவ்தவெதொரு வபருந்துகளும், லைதொரிகளும், கதொர்களும், இரயில் வெண்டகளும் அண்ணைதொ
மரணைத்லதக் கதொணை வெந்த மக்கள் கூட்டைங்கலள ஏற்றக் தகதொண்ட நிரம்பி வெழிந்தபடவய
தசெனலன வெந்து வசெர்ந்தனர். வநரம் ஆக ஆக லைட்செம் லைட்செமதொக மக்கள் திரண்டைனர்.
தசெனலன நகர் கலடைகள் அலடைக்கப்பட்டைததொல், பலை லைட்செக் கணைக்கதொகக் கூடய மக்கள்
தண்ண அருந்தக் கூடை கலடைகள் இல்லலை. ததொகத்ததொல் தவித்த தபண்கள், குழைந்லதகள்
இலைட்செக் கணைக்கதொவனதொர் அங்வக பசியதொல் பரிதவித்ததொர்கள். இந்த மக்கட் கடைல்,
தபதொங்கிய ஊழி வபதொலை, ததருத் ததருவெதொகப் தபருக்தகடத்த தவெள்ளம்வபதொலை நகர்வெலதக்
கண்டை தமிழ்நதொட அரசு, வெதொதனதொலி யிவலை வதநீர் கலடைக்கதொரர்கவள, உணைவு விடதி
லவெத்திருப்வபதொர்கவள கலடைகலளத் திறந்து, வெந்துள்ள மக்களுக்கு வவெண்டய உணைவு
வெலககலள வெழைங்குங்கள் எனறு பத்து நிமிடைத்துக்கு ஒரு முலறயதொக நதொவெலைர்
தநடஞ்தசெழியன எனற அலமச்செர் வகட்டக் தகதொண்டம் கூடை, யதொரும் கலடை திறப்புகலளச்
தசெய்யவில்லலை. கதொரணைம், அவெர்களும் மனிதவநயர்கள்ததொவன! எப்படச் தசெய்வெதொர்கள்
வியதொபதொரம்? தசெய்யத் ததொன முடயுமதொ மக்கட் கடைலுக்குள்?
அண்ணைதொ செவெ உடைல் இரதொஜெதொஜ மண்டைபத்தில் லவெக்கப் பட்டைது. இரதவெல்லைதொம் மக்கள்
வெரிலசெ வெரிலசெயதொக, செதொரி செதொரியதொக நினறு அவெரது மரணைக் வகதொலைத்லதக் கண்ட,
கண்ணரதொபிவஷகம் தசெய்து தகதொண்வடை நகர்ந்ததொர்கள் - ஆலமகள் கூட்டைம் வபதொலை!
வநரம் ஆக ஆக மக்கட் கூட்டைம் தபருகியது! இவ்வெளவு மக்களும் உண்ணை, உறங்க,
தண்ண குடக்க வெழியினறத் தவித்துச் செதொலலைகள் நடவவெ எல்லைதொம் குப்லபக் கூலைங்கள்
வபதொலை படத்துக் கிடைந்ததொர்கள்!
அண்ணைதொ முகத்லதயதொவெது பதொர்க்கலைதொவம எனற பதொமர மக்களது பதொசெம், தசெனலன வெரும்
இரயில் வெண்டயின கூலர வமவலை ஏற அமர்ந்ததொர்கள். இரயில் கூலர வமவலை அமர்ந்து
வெந்து தகதொண்டருந்த மக்கள் தஞ்லசெ - விழுப்புரம் இலடைவய அருவக இருந்த தகடலைம்
ஆறு இரும்புப் பதொலைக் கூலரயதொல் ததொக்கப்பட்ட, ஏறக்குலறய நூற்றுக்கும்
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வமற்பட்டைவெர்கள் ரத்தம் தசெதொட்டைச் தசெதொட்டை, துடவததொட துடத்துச் தசெத்தக் கதொட்சி மக்கள்
தநஞ்செங்கலள இரத்தச் செதொறுகளதொகப் பிழிந்தன.
அண்ணைதொ செவெ ஊர்வெலைத்துக்கு மத்திய அரசு செதொர்பதொக உள்துலற அலமச்செரதொக அப்வபதொது
இருந்த ஒய்.பி. செவெதொண் வெந்ததொர். மரணை ஊர்வெலைத்தில் திரண்டருந்த மக்கள் கூட்டைத்தின
தநருக்கட கலளக் கண்டை செவெதொண், பிரமித்துப் வபதொய், "What a huge Crowed than the Mahatma
Gandhi" 'மகதொத்மதொ கதொந்தியடகளின மரணை ஊர்வெலைத்லத விடை - எனன இவ்வெளவு தபரிய
மக்கட் கூட்டைமதொக இருக்கிறவத எனறு வியந்து வபதொனதொர்!
அறஞர் அண்ணைதொ மரணை ஊர்வெலைக் கதொட்சிகலள எல்லைதொப் பத்திரிக்லககளும் பக்கம்
பக்கமதொகப் படைங்களதொகப் பிடத்து தவெளியிட்டருந்தன. அண்லடை மதொநிலை அரசுகள்
எல்லைதொம் அண்ணைதொ மரணைத்துக்கு அனுததொபம் ததரிவித்து விடமுலறகள் விடத்தன.
இத்தலனக்கும் அண்ணைதொ ஒர் எதிர்க்கட்சித் தலலைவெரதொக இருந்து ஆளும் கட்சியதொகி,
முதல்வெரதொனவெர். அவெருக்குத் தமிழ்நதொவடை திணைறத் தவித்துத் வதம்பி நினற மக்கள்
கூட்டைம் - ஊழிப் தபருக்கதொக மதொறக் கடைலைதொகக் கதொட்சி அளித்தது எனறதொல், இங்கிலைதொந்து
நதொட்டல் The never sun set in British Empire எனறு கூறுமளவுக்கு, மதொமனனரதொக இருந்த,
சூரியன மலறயதொத பிரிட்டஷ் செதொம்ரதொச்சிய செக்கரவெர்த்தியின மரணை ஊர்வெலைத்துக்கு எவ்வெளவு தபரிய மக்கட் திரள் கூடயிருக்கும் எனபலத நதொம் எண்ணப் பதொர்க்க வவெண்டய
ஒரு வெரலைதொற்றுச் செம்பவெம் அல்லைவெதொ?
ஐந்ததொம் ஜெதொர்ஜ் செக்ரவெர்த்தியின அந்த மரணை இறுதி ஊர்வெலைத்தில், இலைட்செக் கணைக்கதொகத்
திரண்டருந்த மக்கள் தநருக்கடலயக் கண்ட மருளதொத ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள், கூட்டை
தநருக்கடகலளச் செமதொளித்துக் தகதொண்ட, அந்த ஊர்வெலைக் கதொட்சிகலளத் தததொடைர்ச்சியதொக
ஒரு திலரப்படைம் வபதொலை வீதி வீதியதொகச் தசெனறு படைதமடத்ததொர் எனறதொல் - இந்த பண
எனன செதொமதொனயமதொன பணயதொ?
ஒலிம்பிக் வபதொட்டகலளயும்
10 நதொளதொகப் படைம் எடத்ததொர்!
ஐந்ததொம் ஜெதொர்ஜ் மனனருலடைய மரணை ஊர்வெலைங்கலளத் தததொடைர்ப் படைங்களதொக்கியவததொட
நில்லைதொமல், 1935-ஆம் ஆண்டல் இலைண்டைன மதொநகரிவலை நலடைதபற்ற பத்து நதொட்களின
ஒலிம்பிக் விலளயதொட்டப் வபதொட்டகலளயும் ஜ.ட. நதொயுட படைமதொக எடத்ததொர்.
இத்துடைன நினறதொரதொ நதொயுட? இங்கிலைதொந்து நதொட்ட மனனரதொக அப்வபதொது இருந்த எட்டைதொம்
எட்வெர்ட, ஒரு புகழ் தபற்ற தபதொருட்கதொட்சி செதொலலைலயக் கதொணை வெந்திருந்ததொர். அப்வபதொது
ஜ.ட. நதொயுட தபதொருட்கதொட்சி செதொலலைக்குள் மனனர் நுலழையும் வெதொயிலில் புலகப் படைக்
கருவிவயதொட கதொத்துக் தகதொண்டருந்ததொர்.
எட்வெர்ட மனனர் ஏற வெந்த கதொர்; அந்தப் தபதொருட்கதொட்சி செதொலலை வெதொயில் முனபு வெந்து
நினறது. கதொரின கதவுகள் திறக்கப்பட்டைன. மனனர் கதொலரவிட்ட தவெளிவய கதொலைட எடத்து
லவெத்த வநரத்தில், ஜ.ட. நதொயுட செதொலலையின குறுக்வக ஒடச் தசெனறு எட்டைதொம் எட்வெர்ட
மனனலர வநருக்கு வநரதொக நினறுப் படைதமடத்துக் தகதொண்டருந்ததொர்.
அப்வபதொது இலைண்டைன கதொவெல் துலறயின தபரிய அதிகதொரி ஒருவெர் ஓட வெந்து, நதொயுட
படைதமடக்கும் வபதொது அவெலர எடக்க விடைதொமல் தடத்து ஒதுக்கித் தள்ளி விட்டைதொன.
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உடைவன எட்டைதொம் எட்வெர்ட மனனர் அந்தக் கதொவெல் துலற அதிகதொரிலய வநதொக்கி;
"புலகப்படைம் ஒனறும் தசெய்யதொவத. அவெர் விருப்பம்வபதொல் படைம் எடத்துக் தகதொள்ளட்டம்"
எனறு கூறயதும், கதொவெல்துலற அதிகதொரி மனனலர ஜ.ட. நதொயுட படைம் எடக்கும் வெலர
ஒதுங்கி நினறதொர். மனனவர, ததொன எடக்கும் புலகப்படைம் செம்பவெத்துக்கு அனுமதியளித்த
விட்டைவபதொது, நதொயுடவின மகிழ்ச்சி பலை மடைங்கதொகப் தபருகியது.
எட்டைதொம் எட்வெர்ட மனனலர
வநர் நினறு படைம் எடத்ததொர்!
மனனரின அந்த அனுமதிலயப் பயனபடத்திக் தகதொண்டை ஜ.ட. நதொயுட, மனனர்
பினனதொவலைவய கதொட்சிச் செதொலலைக்குள் புகுந்ததொர். ஏறக்குலறய ஒரு மண வநரம் வவெடக்லக
பதொர்த்த மக்கலளயும், மனனரது நிகழ்ச்சிகலளயும் தததொடைர்ந்து 400 அடகள் தகதொண்டை
நீளமதொன படைங்களதொக எடத்துக் தகதொண்டைதொர்.
படைம் எடத்து முடந்த பினபு அவெலரத் தடத்த கதொவெல் துலற அதிகதொரி அங்வக நினறு திரு.
ஜ.ட. நதொயுடலவெ வவெடக்லகப் பதொர்த்துக் தகதொண்டருப்பலத கண்டை நதொயுட, அந்த
அதிகதொரிக்கு வெணைக்கம் கூறும் பதொவெலனயில் செலியூட் அடத்துவிட்டத் தனது
இருப்பிடைத்திற்கு வெந்து வசெர்ந்ததொர். அங்வக திரண்ட நினறருந்த மக்கள் நதொயுடலவெ
வவெடக்லகப் பதொர்த்துக் தகதொண்வடை நினறதொர்கள்.
ஏன, இலத இங்வக குறப்பிடகிவறதொம் எனறதொல், ஒரு கதொரியத்லதச் தசெய்திடை ஜ.ட. நதொயுட
முலனந்து விட்டைதொர் எனறதொல், அலத முழுவெதுமதொக முடக்கதொமல் நினறு விடை மதொட்டைதொர்
எனற சுபதொவெம் தகதொண்டைவெர் ஆவெதொர். எனபதற்கதொகவவெ குறப்பிட்வடைதொம். அந்த
மவனதொதிடைம் அவெருக்குப் பிறவிக் குணைமதொக அலமந்திட்டை ஒனறு. இல்லைதொ விட்டைதொல்,
புதிய ஒரு நதொட்டக்குச் தசெனறு, முனபின முக அனுபவெம் இல்லைதொத ஒருவெரதொல், ஐந்ததொம்
ஜெதொர்ஜ் மனனரது மரணை ஊர்வெலைத்லதயும், பத்து நதொட்கள் இலைண்டைனில் நடைந்த ஒலிம்பிக்
விலளயதொட்டப் பந்தயப் வபதொட்டகலளயும், எட்டைதொம் எட்வெர்ட மனனரின
செம்பவெங்கலளயும் செதொததொரணை மனம் தகதொண்டை ஒருவெரதொல் நீண்டை தததொடைர் புலகப்
படைங்களதொக எடக்க முடயுமதொ? எண்ணப் பதொருங்கள்!
இலைண்டைனில் நதொயுட, தங்கியிருந்தவபதொது, இலைண்டைன அஞ்செல் துலற எவ்வெதொறு
இயங்குகிறது எனபலத அறய எண்ணைங் தகதொண்டைதொர். அதற்கு அவெர் தசெய்த தந்திரம்
எனன ததரியுமதொ?
இலைண்டைன அஞ்செல்துலற :
நிர்வெதொகச் வசெதொதலன!
ஜ.ட. நதொயுட தனக்குத் ததொவன ஓர் அஞ்செலலை எழுதிக் தகதொண்டைதொர். தனது இருப்பிடைத்தின
முழு முகவெரிலய எழுததொமல், "ஜ.ட. நதொயுட, இலைண்டைன, W.C.I" எனறு மட்டவம
அஞ்செல் உலரயின வமல் எழுதி, இலைண்டைனில் உள்ள பர்மிங்ஹதொம் அஞ்செல் நிலலையத்தில்
அலதப் வபதொட்ட விட்டைதொர். இதுததொன அவெர் தசெய்த தந்திரம்.
அஞ்செல் உலரயின வமல், வீட்ட எண், வீதி தபயர், எந்த அஞ்செல் வெட்டைத்லதச் வசெர்ந்தது
அந்த இடைம்; எனற விவெரங்கலளத் திரு. ஜ.ட. நதொயுட ததளிவெதொக எழுததொமவலைவய
அஞ்செலைகத்தில் வபதொட்ட விட்டைதொர்.
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அவ்வெதொறு ஏன தசெய்ததொர்? அலவெதயல்லைதொம் இல்லைதொமல் அந்த அஞ்செலலைப் வபதொட்டைதொல்,
அது தனது முகவெரிக்கு வெந்து வசெருகினறததொ? இல்லலையதொ? எனபலதச் வசெதொதித்துப்
பதொர்க்கவவெ ஜ.ட. நதொயுட அவ்வெதொறு தசெய்ததொர்.
அவெர் வபதொட்டை அந்தக் கடதம், அடத்த நதொவள அவெருலடை முகவெரிக்கு வெந்து வசெர்ந்து
விட்டைது. இலைண்டைன நகர அஞ்செல் துலறயின திறலமலயயும், அதன வவெலலைப்
தபதொறுப்புணைர்ச்சிலயயும் கண்ட ஜ.ட. நதொயுட மிக மகிழ்ந்ததொர்.
கதொணைதொமல் வபதொன:
வகமிரதொ வெந்தது எப்பட?
ஒரு முலற ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள் தனது புலகப் படைக் கருவிலய எங்வகதொ ஓரிடைத்தில் லக
தவெற விட்ட விட்டைதொர். அந்தக் கருவி மீது ஜ.ட. நதொயுட எனற தனது தபயலர மட்டம்ததொன
எழுதியிருந்ததொர். இதில் எனன அதிசெயம் எனறதொல், அந்தப் புலகப் படைக் கருவியும்
மறுநதொவள அவெரிடைம் வெந்து வசெர்ந்து விட்டைது. எப்பட அது வெந்து வசெர்ந்தது?
திரு. நதொயுடவினுலடைய புலகப் படைக் கருவி யதொவரதொ ஒரு தவெள்லளயர் லகயில்
கிலடைத்தது. அலத அந்த ஆங்கிவலையர் கபளிகரம் தசெய்து தகதொள்ளதொமல், அப்படவய
எடத்துச் தசெனறு, இழைந்த தபதொருள்கள் அலுவெலைகத்தில், Lost Property office, அதிகதொரியிடைம்
வசெர்த்து விட்டைதொர். அந்த அதிகதொரி அக் கருவிலய நதொயுடவின முகவெரிக்கு அனுப்பி
லவெத்ததொர்.
இழைந்த தபதொருட்கள் அலுவெலைகம் அதிகதொரி இலைண்டைன அஞ்செல் துலற யுடைன தததொடைர்பு
தகதொண்ட, முகவெரிலயக் கண்டபிடத்து, புலகப் படைக் கருவிலயக் தகதொண்ட வெந்து
நதொயுடவிடைம் தகதொடத் திருக்கிறதொர் அந்த அதிகதொரி. எவ்வெளவு தபதொறுப்புணைர்ச்சி அந்தத்
துலறக்கு இருந் திருக்கிறது எனபலதக் கண்ட திரு. நதொயுடவவெ வியந்து வபதொனதொர்!
இனதனதொரு நதொள், திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள், இலைண்டைனி லிருந்து இந்தியதொவிலுள்ள
அவெருலடைய நண்பவரதொட தததொலலைவபசி மூலைம் மூனறு நிமிடைங்கள் வபசினதொர். ஆனதொல்,
தததொலலைவபசி அலுவெலைகம் அவெர் வபசிய வநரம் ஐந்து நிமிடைங்கள் எனறு கணைக் கிட்டப்
பணைத்லத வெசூலித்தது. இந்தத் தவெறுதலலை திரு. ஜ.ட. நதொயுட அந்தத் தததொலலைவபசித்
துலற அதிகதொரிக்குத் ததரிவித்ததொர்!
அதிகம் தபற்ற தடைலிவபதொன
பணைத்லதத் திரும்பப் தபற்றதொர்!
அந்தத் தததொலலை வபசி அதிகதொரி, தனது அலுவெலைகத்தின தவெலற உணைர்ந்து, உடைவன அந்த
இரண்ட நிமிடைத்திற்குரிய கட்டைணைமதொன இரண்ட பவுலனயும் அங்கிருந்து நதொயுட
முகவெரிக்கு திருப்பி அனுப்பி லவெத்ததொர்.
ஆங்கிவலையர்களது நதொணைய நடைத்லதலயக் கண்ட மகிழ்ந்த ஜ.ட. நதொயுட, அந்த இரண்ட
பவுலனயும், தததொலலைவபசி தததொழிலைதொளர் நிவெதொரணை நிதிக்வக அனபளிப்பதொக வெழைங்கி,
அந்த அதிகதொரிக்வக அலதத் திருப்பி அனுப்பி விட்டைதொர்.
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இரஷ்சிய நதொட்டல் :
ஜ.ட. நதொயுட!
இலைண்டைனில் இருந்து நதொயுட வசெதொவியத் ருஷ்ய நதொட்டக்குச் தசெனறதொர். இங்கிலைதொந்து
நதொட்லடைப் வபதொலை இரஷ்யதொ ஒரு பரபரப்பதொன - சுறு சுறுப்பதொன நதொடைதொக இருக்கவில்லலை.
ஏவததொ ஓர் அலமதி அங்கு நிலைவியததொல், ஜ.ட. நதொயுடலவெப் வபதொனற ஒரு சுறு சுறுப்பதொன
மனிதருக்கு அந்த நதொட பிடக்கவில்லலை.
பிரிட்டீஷ்கதொரர்கலளப் வபதொலை, இரஷ்யர்கள் மனித வநயத்வததொட பழைகும் சுபதொவெம்
உலடையவெர்கள் அல்லைர் எனபலத அவெர் உணைர்ந்ததொர். மதொஸ்வகதொ நகரில் ஜ.ட. நதொயுட நதொனகு
நதொட்கள் தங்கியிருந்ததொர். இரஷ்யதொவிலிருக்கும் வெரலைதொற்றுப் புகழ்தபற்ற இடைங்கலளப்
பதொர்த்ததொர். அங்கிருந்து தஜெர்மன நதொட்டலுள்ள தபர்லின நகர் வெந்தலடைந்ததொர்.
இட்லைவரதொட வபட்ட கண்ட
படைம் எடத்துக் தகதொண்டைதொர்!
தபர்லின நகருக்கு வெந்த ஜ.ட. நதொயுட தஜெர்மன செர்வெதொதிகதொரியதொன இட்லைலரச் செந்திக்க
விரும்பினதொர். அதற்கதொன முயற்சிகளிவலை ஈடபட்டம் செரியதொன சூழ்நிலலை
அலமயவில்லலை. பிறகு வவெறு சிலைர் மூலைமதொக நதொயுட முயற்சித்தவபதொது, ஹிட்லைர் தனக்கு
வநரமில்லலை எனறு கூற விட்டைதொர். ஆனதொலும், ஹிட்லைலரப் பதொர்க்கதொமல் தபர்லிலன
விட்டப் வபதொகக் கூடைதொது எனற லவெரதொக்கியத்வததொட, டைதொம் எனற புகழ் தபற்ற, உணைவு
மதொளிலகயில் திரு. நதொயுட தங்கியிருந்ததொர். அந்த இடைத்திற்கு அரசியல்வெதொதிகள் அடக்கட
வெந்து தங்குவெது உண்ட.
ஒரு நதொள் டைதொம் எனற அந்த உணைவு மதொளிலகக்கு, எதிர்பதொரதொவிதமதொக, நதொசிக் கட்சித்
தலலைவெரதொன அடைதொல்ப் ஹிட்லைரும், வகதொயரிங், வலை.தஹஸ். வகதொயபல்ஸ் ஆகிவயதொரும்
வெந்ததொர்கள்.
அலதக் வகள்விப்பட்டை திரு. நதொயுட, தனது அலறலய விட்ட அவெசெரமதொகப் புறப்பட்ட
வெரவவெற்பு அலறக்குச் தசெனறு, இட்லைர் தங்கியிருக்கும் அலற எண் எது எனறு விசெதொரித்து
அறந்து, அங்வக தசெனறு, தனலனப் பற்றய விவெரங்கலள வநரிலடையதொகவவெ விளக்கிக்
கூற, வபட்ட ஒனறு தகதொடக்கும்பட ஹிட்லைரிடைம் வகட்டைதொர்.
ஹிட்லைர், நதொயுட அவெர்களின உள்ளத்லதப் புரிந்துதகதொண்ட அனவபதொட உலரயதொட வபட்டயும் தகதொடத்ததொர். திரு. நதொயுட வபசுவெலத வலை எனபவெர் ஹிட்லைருக்கு தமதொழி
தபயர்த்துக் கூறனதொர். இறுதியதொக ஹிட்லைவரதொடம், அவெருலடைய எல்லைதொ நண்பர்கவளதொடம்
ஜ.ட. நதொயுட புலகப் படைம் எடத்துக் தகதொண்ட, ஹிட்லைருலடைய தனி உருவெப் படைத்தில்
நதொயுட அவெருலடைய லகதயழுத்லதயும் தபற்றதொர்!
'டைசெல் டைதொர்ஃப்' எனற இடைத்தில் நதொயுட அவெர்கள் தங்கியிருந்ததொர். அப்வபதொது தசெர்மன
பலடைப் பிரிவு ஒனறு அவ் வெழிவய தசெனறு தகதொண்டருந்தது. திரு. நதொயுட அந்த நதொசிப்
பலடைகலளப் புலகப்படைம் எடத்ததொர். தபர்லின நகரில் தங்கியிருந்தவபதொது தசெர்மன
அரசியலலையும் ததரிந்து தகதொண்டைதொர்.
டைதொல் டைதொப் எனற இடைத்திவலை இருந்த ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள் மீண்டம் தபர்லின நகரம்
வெந்ததொர். அங்கிருந்து, இயற்லக அழைகு தவெழும் சுவிட்செர்லைதொந்து நதொட்டக்குச் தசெனறதொர்.
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கவிஸ் நதொட்டல் :
வநரு - கமலைதொ செந்திப்பு!
சுவிட்செர்லைதொந்து கடகதொரத் தததொழிலுக்குப் புகழ் தபற்ற நகரம். அங்வக தங்கியிருந்தவபதொது,
கடகதொரம் தசெய்வெதற்கதொன துணுக்கங் கலளயும் நதொயுட ததளிவெதொகத் ததரிந்து தகதொண்டைதொர்.
அங்கிருந்து வகதொலடை கதொலை தசெதொகுசு உலறவிடைமதொன வபடைனவீலைர் எனற நகருக்கு வெந்து
தங்கினதொர்.
பண்டத ஜெவெகர்லைதொல் வநரு அவெர்கள், தனது மலனவி கமலைதொவின உடைல் நலைம்
கவெலலைக்கிடைமதொக இருந்தததொல், சிகிச்லசெ தபற்றடை, அப்வபதொது வபடைன வீலைர் நகருக்கு
வெந்திருந்ததொர்.
இலத அறந்த ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள், வநரு இருப்பிடைத்லத அறந்து தகதொண்ட அவெலரச்
செந்தித்ததொர். கமலைதொ வநரு விடைமும் நதொயுட உடைல் நலைம் விசெதொரித்ததொர். இருவெரும் சிறது வநரம்
உலரயதொட மகிழ்ந்ததொர்கள்.
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7. வரசெண்ட் பிவளதொலடை கண்டபிடத்ததொர்
அதமரிக்க -பிரிட்டைன வெணகப் வபதொட்ட!
வவெதியல் விஞ்ஞதொனி, உயிரியல் விஞ்ஞதொனி, தபதொறயியல் விஞ்ஞதொனி, இலறயியல்
விஞ்ஞதொனி, வெதொழ்வியல் விஞ்ஞதொனி தமதொழியியல் விஞ்ஞதொனி, அகிம்லசெயியல்
விஞ்ஞதொனி, அரசியல் விஞ்ஞதொனி, தத்துவெவியல் விஞ்ஞதொனி, அனுவியல் விஞ்ஞதொனி.
தபதொருளில் விஞ்ஞதொனி, வபர்க்கலலை விஞ்ஞதொனி, தகதொலடையியல் விஞ்ஞதொனிகள் வபதொனற
பலைர் உலைகத்தில் வததொனற, மனித குலைத்துக்குரிய மகத்ததொன புரட்சிகலள, ஒவ்தவெதொரு
துலறயிலும் தலைவ்வவெறு கதொலைங்களில் அந்தந்த நதொட்டல் அறவுப் புரட்சிகலளச்
தசெய்திருக்கிறதொர்கள்! உலைக வெரலைதொறு புரிந்தவெர்கள் இந்த உண்லமகலள உணைர்வெதொர்கள்.
விந்லதகள் தசெய்த
விஞ்ஞதொனிகள் பலைர்!
இத்தலகய விஞ்ஞதொனத் துலறகளில் குறப்பிடைத் தக்க வித்தகர்கள் : தஜெகதீசெ செந்திரவபதொஸ்,
செர்.சி.வி. இரதொமன, பதொ.வவெ.யதொளிக்க நதொயகர், வெள்ளல் தபருமதொன இரதொமலிங்க அடகள்,
திருவெள்ளுருவெர் தபருமதொன, தததொல்கதொப்பியர், கதொந்தியடகள், ஆப்ரகதொம் லிங்கன,
செதொக்ரடீஸ், ஐனஸ்டன, வமடைம் கியூரி, கதொரல்மதொர்க்ஸ், செதொக்கியன, மதொவீரன தநப்வபதொலியன,
பதொரி வெள்ளல், டைதொஸ்கர வசெதுபதி வபதொனற வமலும் பலைலர எடத்துக் கதொட்டைதொகக் கூறலைதொம்.
ஆனதொல், தததொழிலியல் துலறயில் ரூத்தர் ஃவபதொர்ட, டைதொடைதொ வபதொனறவெர்கள் வததொனற
தவெற்ற தபற்றருந்ததொலும், தமிழ் நதொட்லடைப் தபதொறுத்தவெலரயில் ஒரு தததொழிலியல்
விஞ்ஞதொனியதொகத் வததொனற உலைக அளவில் புரட்சி தசெய்த ஒருவெர் உண்தடைனறதொல், அவெர்
அதிசெய மனிதர் ஜ.ட. நதொயுட ஒருவெர்ததொன எனறதொல் - இது இன தவெறயதொல்
கூறப்பட்டைதனறு!
வகதொலவெ மதொவெட்டைத்தில், உள்ள ஒரு குக்கிரதொமமதொன கலைங்கல் எனற ஒரு சிற்றுதொரில்,
வவெளதொண் குலைத்தில் பிறந்து, கற்லக நனவற கற்லக நனவற - பிச்லசெ புகினும் கற்லக
நனவற எனற கருத்துக்கு முரணைதொக ஆசிரியரிடைம் நடைந்து, குறும்புத் தனவம பிறவிக் குணைம்
எனற குறும்புத்தனத்தில் தத்தளித்து, ஏவததொ முயற்சியதொல் தமிழ், ஆங்கிலைம் எழுதப்
படக்கத் ததரிந்துதகதொண்டை ஒரு செதொததொரணை மனிதரதொன ஜ.ட.நதொயுட எனபவெர், அலனத்து
நதொடகளும் ப்வபதொற்றப் புகழைத் தக்க ஓர் அதிசெயமதொன வரசெண்ட் எனற வஷவிங் பிவளலடைக்
கண்டபிடத்திருக்கிறதொர் எனறதொல் - எனன தபதொருள் அதற்கு? அறவுப் புரட்சியதொல்
விலளந்த ஒரு தததொழிலியல் விஞ்ஞதொனப் புரட்சி அல்லைவெதொ இது?
ஒரு பிவளடைதொல் 200 முலற
முக செவெரம் தசெய்யும் விந்லத!
இனலறக்கு நதொம் கலடைகளில் தசெனறு ஒரு ரூபதொய் தகதொடத்து ஒரு பிவளலடை
வெதொங்குகிவறதொம். அந்த பிவளடைதொல் இரண்ட வஷவ் கூடை தசெய்ய முடயதொமல் கூர்லம மங்கி
விடவெலதத் தினமும் கதொண்கிவறதொமதொ - இல்லலையதொ? சிந்தித்துப் பதொருங்கள்.
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ஓரிரு வெதொரம்ததொன அந்த பிவளட முக மழித்தலுக்குப் பயனபடவெலதப் பதொர்க்கினவறதொம்.
அந்த பிவளடகள் எல்லைதொவம ஏறக் குலறய வமனதொட்டைதொர் மூலளயின கண்டபிடப்பு
ஆகும்.
ஆனதொல், ஒரு தமிழைன, தமிழ் நதொட்லடைச் வசெர்ந்த மனிதன கண்டபிடத்துள்ள ஒரு பிவளட;
200 - முலறகளுக்கு வமவலை முக மழித்தல் பணலயச் தசெய்கிறது எனறதொல், இது எனன
செதொததொரணைமதொன அறவியல் கண்டப்பிடப்பதொ? சிந்திக்க வவெண்டம் நதொம்.
ஒரு பிவளட 200 முலறகள் முக செவெரம் தசெய்வெவததொட மட்டமதொ பயனபடகிறது? இரண்ட
ஆண்டகள் வெலர அந்த பிவளட கூர்லம மங்கதொமல், மழுங்கதொமல், மலறயதொமல் நிலலைத்து
நிற்கும் திறமும் தரமும் உள்ளததொக இருந்தது.
இதுவெலர உலைக அரங்கில் விற்பலனக்கு வெந்த மிக உயர்ரக பிவளடகலள விடை, திரு. ஜ.ட.
நதொயுட கண்டபிடத்த பிவளடததொன உலைகிவலைவய மிகவும் இவலைசெதொனது. அததொவெது, ஓர்
அங்குலைத்தில் ஒனறன கீழ் இருநூறு பதொகம் குறுக்கு அளவு உலடையததொகும்.
அந்த பிவளலடைக் லகயிதலைடத்து, அதன இரு முலனகலளயும் வெலளத்து இரு ஓரங்களில்
தகதொண்ட வெந்து பதொர்த்ததொலும் அந்த பிவளட ஒடயதொது.
வஷவிங் ஸ்டக்கிவலை இலணைத்து வஷவிங் தசெய்யப்படம் பிவளட அனறு அது.
மினசெதொரத்தின மூலைம் பயனபடத்தக் கூடய பிவளட ஆகும்!
இந்த பிவளட ஏவததொ குண்டச் செட்டயிவலை குதிலர ஓட்ட வெதொலனப் வபதொலை எனபதொர்கவள,
அதுவபதொலை உள்ளூர் மக்களதொல் மட்டவம வபதொற்றப்பட்டைது அனறு.
உலைகின பலை பகுதிகளில் நலடைதபற்ற தபதொருட்கதொட்சிகளில் எல்லைதொம் லவெக்கப்பட்டம்,
பயனபடத்தப்பட்டம், முதல் பரிசும் தபற்ற பிவளட திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்களதொல்
கண்டபிடக்கப்பட்டை முக செவெர பிவளட!
பிவளட உருவெதொன
கலத இது!
இந்த பிவளலடைக் கண்டபிடக்கும் அவெசியம் அவெருக்கு ஏன வெந்தது? அதன விவெரம்
இவததொ:
முதல் முலறயதொக, 1932-ஆம் ஆண்டனவபதொது ஜ.ட. நதொயுட உலைகச் சுற்றுப் பயணைம் தசெய்த
வநரத்தில், முக செவெரம் தசெய்துக் தகதொள்ள இலைண்டைன நகரிலுள்ள ஒரு முடதவெட்டம்
கலடைக்குச் தசெனறு வஷவிங் தசெய்து தகதொண்டைதொர். முகம் மழித்த பினபு எவ்வெளவு கூலி
எனறு திரு. நதொயுட கலடைக்கதொரலனக் வகட்டைவபதொது, அவென ஒரு ஷில்லிங் எனறதொன. அதன
மதிப்பு நமது நதொட்ட நதொணையத்திற்கு 75 புதுக் கதொசுக்குச் செமம். முக செவெரத்துக்கு இது
அதிகப்படயதொன கூலி ததொன எனபலத உணைர்ந்த திரு. நதொயுட, கலடைக்கதொரருக்கு கதொலசெக்
தகதொடத்து விட்ட தவெளிவெந்த அனவற - ஒரு முடவெதொன எண்ணைத்துக்கு வெந்ததொர்.
இனிவமல் முக செவெரம் தசெய்ய கலடைக்குப் வபதொகக் கூடைதொது. ஒனறு முகத்லத நதொவம
மழித்துக் தகதொள்ள வவெண்டம். இல்லலை யதொனதொல் ததொடலய வெளர்த்துக் தகதொள்ள வவெண்டம்
- எனபதுததொன அந்த முடவு.
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ததொட வெளர்த்துக் தகதொண்டைதொல், அது நமது தததொழிலுக்கு ஒத்து வெரதொது எனறுணைர்ந்த திரு.
நதொயுட அவெர்கள், ததொவம வஷவிங் தசெய்து தகதொள்வெவத சிறந்தது எனற முடவுக்கு வெந்ததொர்.
அதன விலளவு எனன ஆயிற்று?
திரு. நதொயுடவின அழைகதொன சிவெந்த முகத்தில் பிவளடகளதொல் பலை வெடக்கள், கதொயங்கள்,
ரத்தக் கசிவுகள் ஏற்பட்ட அலத முகத்தின அழைலகக் குனறச் தசெய்துவிட்டைன. கதொரணைம்
எனன ததரியுமதொ இந்த நிலலைக்கு?
முக செவெரம் தசெய்திடை நதொயுட பயனபடத்திய பிவளடகள் எல்லைதொவம - வபதொதிய அளவுக்குக்
கூர்லம இல்லலை. அதனதொல்ததொன முகத்தில் ரத்தக் கதொயங்களும், வெடக்களும்
ஏற்பட்டவிட்டைன எனபலத உணைர்ந்த திரு. நதொயுட; புதிய பிவளட கண்டபிடத்ததொல் எனன
எனறு எண்ண, அதற்கதொன தசெயலில் ஈடபட்டைதொர். வததொல்விவய ஏற்பட்டைது அவெரது
முயற்சிக்கு!
இலைண்டைன நகலர விட்ட, நதொயுட தசெர்மன நதொட்டலுள்ள தபர்லின நகருக்குச் தசெனறு முக
செவெரம் தசெய்து தகதொள்ள அங்குள்ள ஒரு கலடைக்கதொரலன எவ்வெளவு பணைம் எனறு நதொயுட
அவெர்கள் வகட்டைதொர். அவென தசெர்மன நதொணைய மதிப்பில் ஒரு மதொர்க்கு எனறதொன.
ஒரு மதொர்க்கு கூலி அதிகமதொனது எனறு எண்ணய ஜ.ட.நதொயுட, கலடைலய விட்ட
தவெளிவயற, தசெர்மன பிவளடகளிவலை சிலைவெற்லற வெதொங்கிப் பதொர்த்து, அவெற்றல் மக்களதொல்
மதிக்கப்படம் பிவளட எதுவவெதொ, அதனதொல் அவெர் செவெரம் தசெய்து பதொர்த்ததொர்.
பலழையபட அவெர் முகம் ரத்தக் கதொயங்களதொயின; அதனதொல் வெடக்களும் உண்டைதொயின.
இவெற்லற மீண்டம் முகத்தில் கண்டை நதொயுட அவெர்கள், மறுபடயும் புதிய பிவளட
கண்டபிடக்கும் முயற்சியிவலை ஈடபட்டைதொர் அவெர்.
அதற்கதொன விஞ்ஞதொனச் வசெதொதலனகலள நதொயுட அவெர்கள், தபர்லின வசெதொதலனச்
செதொலலைகளிவலை தசெனறு ஆரதொய்ச்சி நடைத்தினதொர்.
தஹயில் பிரதொன எனற ஒரு நகரம், ரசெதொயனப் தபதொருட் களுக்குப் புகழ்தபற்ற இடைமதொகும்.
அங்வக "வகதொபர் - ஆப் தடைல்டைதொஸ்" எனற தபயருலடைய ஒரு விஞ்ஞதொனியின வசெதொதலனச்
செதொலலை இருந்தது.
அந்தத் தததொழிற் செதொலலையின நிருவெதொகிகலள நதொயுட அணுகி, 'நதொன ஒரு விஞ்ஞதொன
வசெதொதலன நடைத்த விரும்புகிவறன. எனக்கு ஒரு சிறு இடைம் ஒதுக்கித் தரமுடயுமதொ எனறு
வகட்டைதொர்.
அதற்கு அந்த நிருவெதொகம் அவெருலடைய முயற்சிலய ஏற்றுத் தனி இடைம் ஒனலற உருவெதொக்கி,
அந்த அலறயில் விஞ்ஞதொன வசெதொதலனக்கு வவெண்டய எல்லைதொ வெசெதிகலளயும் தசெய்து
தகதொடத்தது.
தனது பிவளட கண்டபிடப்பின முதல் முயற்சிலய, அந்த வகதொயர் - ஆஸ்தபல்டைரிஸ்
தததொழிற் கூடைத்திவலை ததொன ஜ.ட. நதொயுட துவெக்கினதொர்.
வசெதொதலன வமல் வசெதொதலனகலள நடைத்திக் தகதொண்வடை இருந்ததொர். இரவும் - பகலும் அவத
வசெதொதலனயிவலைவய தததொடைர்ந்து ஈடபட்டைதொர். சிலை நதொட்கள் இவ்வெதொறு அவெர்
இலடைவிடைதொமல் தசெய்த வசெதொதலனகளதொல் தவெற்றலயப் தபற்றதொர்.
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முயற்சி அவெருக்கு தமய்வெருந்தப் புகழ்க் கூலிலயக் தகதொடத்தது. உயர்ந்த ரகமதொன,
தரமதொன ஒரு பிவளலடைக் கண்டபிடத்து, அதற்கு "வரசெண்ட் பிவளட" எனறு தபயரிட்டைதொர்.
விஞ்ஞதொன அறவு தபற்ற பலை வித்தகர்கள் நடைமதொடம் தததொழிற்செதொலலை அது எனபததொல்,
அங்வக தினந்வததொறும் வெந்து வபதொகும் அறவியல் ஆய்வெதொளர்கள், ஜ.ட. நதொயுடவின
வரசெண்ட் பிவளட கண்டபிடப்லப தவெகுவெதொகப் பதொரதொட்டனதொர்கள்.
பிவளடன தபயலரயும், பிவளலடையும் தஜெர்மன நதொட்டவலைவய பதிவு தசெய்து
தகதொள்ளுமதொறு, பதொரதொட்டய பண்பதொளர்கள் திரு. நதொயுட அவெர்களிடைம் வெற்புறுத்திக்
கூறனதொர்கள்.
அவெர்கள் எண்ணைம் செரியதொனதுததொன எனறு நம்பிய ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள், 600 மதொர்க்குகள்
கட்டைணைம் கட்டத் தனது பிவளலடை தஜெர்மன நதொட்டவலை பதிவு தசெய்ததொர்.
வரசெண்ட் பிவளட மினசெதொர செக்தியதொல் இயங்கக் கூடயது. பிவளடக்குரிய வமதொட்டைதொலர
தசெர்மன நதொட்டலும், லகப்பிடலய சுவிட்செர்லைதொந்து நதொட்டலும் திரு. நதொயுட தயதொரித்ததொர்
எனபது குறப்பிடைத்தக்க செம்பவெமதொகும்.
பிவளட தயதொரிப்பதற்குரிய உயர்ந்த ரக இரும்லப நதொர்வவெ நதொட்டவலை இருந்து அவெர்
தபற்றதொர். பத்ததொயிரம் பிவளடகலள முதன முதலைதொக உற்பத்தி தசெய்ததொர். அவெற்லற உலைகம்
எங்குமுள்ள தனது நண்பர்களுக்கும், ததரிந்தவெர்களுக்கும் சிலைவெற்லற அனுப்பி
லவெத்ததொர். நனறதொக அந்தப் பிவளடகலள விளம்பரம் தசெய்யுமதொறு நதொயுட அவெர்கலளக்
வகட்டக் தகதொண்டைதொர்.
இரண்டைதொம் முலற நதொயுட உலைகச் சுற்றுப் பயணைம் தசெய்த வபதொது ததொன கண்டபிடத்த
பிவளடகலள விளம்பரம் தசெய்திடை, உலைகப் புகழ் தபற்ற 'லடைம்ஸ்' எனற பத்திரிக்லக
அலுவெலைகத்துக்குள் தசெனறதொர்.
இலைண்டைன நகரிலுள்ள அந்தப் பத்திரிக்லகயில் வெரி விளம்பரம் தததொடைர்ந்து ஒரு
மதொதத்துக்குச் தசெய்திடை ஆயிரம் பவுனகள் ஆகும் எனறு அந்தப் பத்திரிக்லக நிர்வெதொகிகள்
கூறனதொர்கள். அலதக் வகட்டைதும் அவெர் விளம்பரம் வதலவெயில்லலை எனறு திரும்பி
வெந்துவிட்டைதொர்.
இலைண்டைன நகரில் உள்ள கலடைக்கதொரர்கலள நதொயுட அணுகி, தனது பிவளடகலள
அவெரவெர் கலடைகளின கதொட்சி அலறகளில் மக்களின பதொர்லவெக்கு லவெக்குமதொறு வகட்டக்
தகதொண்டைதற்கு அவெர்கள் மறுத்துவிட்டைதொர்கள்.
பிறகு, சில்லைலறக் கலடைக்கதொரர்கலளப் பதொர்த்து, பிவளட ஒனலற 15 வில்லிங்குக்குத்
தருவெததொகவும், அவெற்லற விற்றுக் தகதொடக்கும்படயும் வகட்டைதொர்; ஒரு சிலைர் நதொயுட
கூறயலதக் வகட்டக் தகதொண்ட அவ்விதவம தசெய்ததொர்கள்.
சிலை நதொட்களுக்குப் பிறகு, சிறு கலடைக்கதொரர்கள் கலடைகளில் பிவளடகள் - நனறதொக,
பரபரப்பதொக விற்பலனயதொனததொல், நதொயுட பிவளடகளுக்கு அங்வக நல்லை மரியதொலத
உண்டைதொனது. இலைண்டைன சிறு கலடைகளில் நதொயுட அவெர்களின வரசெண்ட் பிவளடகளுக்கு
நல்லை விற்பலனகள் தபருகி, பிவளடகளுக்கு கிரதொக்கி உருவெதொனததொல், பிவளட ஒனறுக்கு 10
ஷில்லிங் விலலைலய ஏற்றனதொர். ஒரு பிவளட 25 வில்லிங் விலலைக்கு அலவெ
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விற்கப்பட்டைன. இரண்வடை மதொதத்தில் இலைண்டைனில் மட்டம் 7500 பிவளடகள் வபதொட்டப்
வபதொட்ட விற்பலனயதொயின.
அவத வரசெண்ட் பிவளடகள் இந்தியதொ விற்பலனக்கும் வெந்தன. ஒரு பிவளட விலலை 9
ரூபதொய்க்கு விற்றது. இவ்வெதொறு நதொயுட பிவளடகள் இலைண்டைன கலடைகளிவலை வபதொட்டப்
வபதொட்ட விற்பலனயதொனததொல், ஏற்கனவவெ விற்றுக் தகதொண்டருந்த பலழைய நிறுவெனங்களது
பிவளடகளுக்கு எல்லைதொம் தசெல்வெதொக்குக் குலறந்துவிட்டைது. இதனதொல் வியதொபதொரிகளுக்கு
இலடைவய தபதொறதொலம ஏற்பட்டைது, அவெர்கள் நதொயுட பிவளடகளின விற்பலனலயக் கண்ட
அஞ்சினதொர்கள்.
எப்படயதொவெது நதொயுட பிவளடகளின விற்பலனச் தசெல்வெதொக்லகக் குலறக்க வியதொபதொரிகள்
நிலனத்ததொர்கள், முடயவில்லலை. நதொளுக்கு நதொள் வரசெண்ட் பிவளடகளின விற்பலனவய
தபருகின.
எனவவெ, பலழைய நிறுவெனக்கதொரர்கள் - தங்களது பிவளடகளின விற்பலனலயப்
தபருக்கவும், இழைந்த விற்பலனச் தசெல்வெதொக்லக மீண்டம் மக்களிடைம் நிலலை நதொட்டடைவும்,
நதொயுட பிவளடகள் விற்பலனலயத் தகர்க்கவும் திட்டைமிட்டைதொர்கள்.
வபதொலி பிவளடகள்
வபதொட்டக்கு வெந்தன!
இலைண்டைன நகரத்திவலை உள்ள ஒரு தபரிய இங்லிஷ்கதொரர் நிறுவெனம், 'தடைலி வரசெர் - Tele
razor' எனற தபயரில் ஒரு புதிய பிவளலடைத் தயதொரித்துக் கலடை வீதிகளுக்கு அனுப்பி
விற்கச் தசெய்ததொர்கள்.
பிவளட ஒனறன விலலை 15 ஷில்லிங்குக்கு விற்றடை அந்தப் புதிய நிறுவெனம் ஏற்பதொட
தசெய்தும்கூடை, நதொயுட அவெர்களின பிவளடகள் விற்பலனச் தசெல்வெதொக்லக அது
உலடைத்ததறய முடயதொமல் வததொற்றுவிட்டைது. இதிலும் நதொயுடவவெ இலைண்டைன
வியதொபதொரிகலளத் வததொற்கடத்து விட்டைதொர். விலலைலயக் குலறத்து விற்றட்டை புதிய
நிறுவெனமும் நதொளலடைவில் மூடைப்பட்ட விட்டைது.
இலைண்டைனில் தனது பிவளடகளுக்கு நல்லை விற்பலனக் கிரதொக்கிலய உருவெதொக்கிய ஜ.ட.
நதொயுட அதமரிக்கதொ தசெனறதொர்.
அதமரிக்கதொவிலும் நதொயுட
பிவளட பரபரப்பு விற்பலன!
நதொயுட அவெர்கள், அதமரிக்கதொ வபதொவெதற்கு முனபதொகவவெ, அவெரது பிவளடகள்
அதமரிக்கர்களிடைம் நல்லை தசெல்வெதொக்வகதொட விற்பலனயதொகிக் தகதொண்டருந்தததொல்,
அதமரிக்கதொ தசெனற நதொயுடலவெ அங்கிருந்த தபரிய நிறுவெனங்கள் சிலை அவெலரப்
பதொரதொட்டப் தபருலமப்படத்தின.
அதமரிக்க வெணகர்கள் ஜ.ட. நதொயுடவின விஞ்ஞதொன விந்லதலயப் பதொரதொட்டயவததொட
நில்லைதொமல், உலைகம் புகழும் வரசெண்ட் பிவளட விற்பலன உரிலமலயத் தங்களுக்கு
வெழைங்க வவெண்ட தமனறு வகட்டைதொர்கள்.
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அதமரிக்க வியதொபதொர நிறுவெனங்கள் எப்படயதொவெது வரசெண்ட் பிவளட விற்பலன
உரிலமலயப் தபற்றுவிடவெது எனறு, ஒனறுக் தகதொனறு வபதொட்டயிட்ட நதொயுடலவெ
அணுகின.
வரசெண்ட் பிவளட
உரிலமப் வபதொட்ட!
அந்த நிறுவெனங்களில் தபரிய நிறுவெனம் ஒனறு விக்டைர் எனற அதமரிக்க வியதொபதொர
நிறுவெனம். அதன முதலைதொளியதொன விக்டைர் எனபவெர், ஜ.ட. நதொயுட தனது நிறுவெனத்தில்
பண தசெய்ய விருப்பப்பட்டைதொல், அவெருக்கு மதொதம் 3000 டைதொலைர், அததொவெது இந்திய நதொணைய
மதிப்பினபட 15,000 ரூபதொய் மதொதச் செம்பளம் தருகிவறன; வவெலலைக்கும் லவெத்துக்
தகதொள்கிவறன எனற வெதொக்குறுதிலய வெழைங்கி, பணயில் வசெருமதொறு நதொயுடலவெப் பதொர்த்துக்
வகட்டைதொர். அலத திரு. ஜ.ட. நதொயுட மறுத்து விட்டைதொர்.
தமிழ் நதொட்டல் யு.எம்.எஸ். எனற வமதொட்டைதொர் கூட்டறவு நிறுவெனத்லத உருவெதொக்கி, 200
வபருந்துகளுக்கு வமல் நடைத்துபவெர் ஜ.ட. நதொயுட. ஆயிரக் கணைக்கதொனத் தததொழிலைதொளர்கள்
அவெரது அதிகதொரத்தில் பண புரிகிறதொர்கள்.
உடைல் நலைமற்ற ஒரு தததொழிலைதொளி பணக்கு வெந்து வவெலலை தசெய்ததொல், ஒரு நதொலளக்கு
அவெனுக்குப் பத்து ரூபதொய் அபரதொதம் எனறு கட்டைலளயிட்ட, தததொழிலைதொளர் நலைம் வபண
வெரும் ஓர் அதிசெய முதலைதொளியதொன ஜ.ட.நதொயுடலவெ, அதமரிக்க முதலைதொளியதொன விக்டைர்
எனபவெர் பணயில் வசெர ஆலசெ கதொட்டனதொல் வசெருவெதொரதொ ஜ.ட. நதொயுட?
அதனதொல், அந்த அதமரிக்க முதலைதொளியின அனபதொன வெதொக்குறுதி அலழைப்லப ஏற்க நதொயுட
மறுத்து விட்டைதொர். இலதக் கண்டை அதமரிக்க வெணக அதிபர் விக்டைர் அதிர்ச்சி அலடைந்ததொர்.
பிவளட உரிலம தபற
ரு. 5 லைட்செம் தபற மறுப்பு!
இதற்கடத்து, மற்தறதொரு அதமரிக்க முதலைதொளி ஜ.ட.நதொயுட விடைம் வபசும்வபதொது, வரசெண்ட்
பிவளட உரிலமலயத் தனது நிறுவெனத்துக்கு உரிலமயதொக்கினதொல், "மூனறு லைட்செம் டைதொலைர்
அததொவெது, 15 இலைட்செம் ரூபதொலய விலலையதொகக் தகதொடக்கத் தயதொர்" எனறு வகட்டக்
தகதொண்டைதொர். அலதயும் திரு. ஜ.ட. நதொயுட ஏற்க மறுத்து விட்டைதொர்.
வவெதறதொரு அதமரிக்க முதலைதொளி, ஜ.ட. நதொயுடவிடைம் உலரயதொடயவபதொது, "எனது தசெதொந்த
ஊரதொன சிகதொவகதொ எனற நகரத்தில், உமது வரசெண்ட் பிவளட தததொழிற்செதொலலைலய
உருவெதொக்குகிவறன. அங்வக வரசெண்ட் பிவளடகலளத் தயதொரிப்வபதொம். விற்பலனயில்
கிலடைக்கும் தமதொத்த லைதொபத் தததொலகயில் பதொதி அளலவெ, அததொவெது 50 செதவிகிதத்லத
உமக்குப் பணைமதொகக் தகதொடக்கினவறன" எனறு ததரிவித்ததொர். அலதயும் ஜ.ட. நதொயுட
அவெர்கள் சிரித்துக் தகதொண்வடை மறுத்து விட்டைதொர்.
இவ்வெதொறு அதமரிக்க முதலைதொளிகள் ஒவ்தவெதொருவெரதொகப் வபதொட்டப் வபதொட்டக் தகதொண்ட
வெலலைவீசி, ஆலசெ கதொட்ட, ஜ.ட. நதொயுடலவெ பணய லவெக்க முயனறதொர்கள். பிவளடன
உரிலமலய விலலைக்கு வெதொங்கப் வபதொட்டப் வபதொட்டைதொர்கள் எனறதொல், அந்த பிவளடன தரம்,
திறம், தசெல்வெதொக்கு, மதிப்பு, மரியதொலத எப்படப் பட்டைததொக இருந்திருக்க வவெண்டம்
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எனபலத நதொம் இப்வபதொதும் எண்ணப் பதொர்க்க வவெண்டயவெர்களதொக
இருக்கினவறதொமில்லலையதொ?
இவ்வெளவு தபரிய தபதொருட் குவியலலை; அந்த வரசெண்ட் பிவளட அதமரிக்கதொவில்
ஜ.ட.நதொயுடவின கதொலைடயில் குவித்த வபதொதும்கூடை, அவெற்லற எல்லைதொம் திரு. நதொயுட
துச்செதமனத் துக்கி எறந்ததொர் எனறதொல்; அவெருலடைய மன வெளம் எப்படப்பட்டை
தசெம்மதொப்புலடையததொக இருக்க வவெண்டம் எனறு நதொம் எண்ணப் பதொர்க்க வவெண்டைதொமதொ?
திரு. ஜ.ட.நதொயுட ஏன அவெற்லற எல்லைதொம் தூக்கி ஏறந்ததொர் ததரியுமதொ? இங்வகததொன
அவெருலடைய நதொட்டப் பற்லற, வதசெப் பக்திலய நதொம் சிந்திக்க வவெண்டயவெர்களதொக
இருக்கினவறதொம். ஏன ததரியுமதொ?
தனது விஞ்ஞதொன வெருமதொனம்
பதொரத பூமிக்வக பயனபடை ஆலசெ!
இந்தியன ஒருவெனதொல் கண்டபிடக்கப்பட்டை தங்க நிகர் விஞ்ஞதொனப் புதுலமலய, தமிழைன
ஒருவெனதொல் உருவெதொக்கப்பட்டை அறவியல் புலதயலலை, வவெதறதொரு நதொட்டைதொர்
அனுபவிப்பததொ?
அந்த விஞ்ஞதொன வித்தகம் தமிழ் மண்ணவலைவய தயதொரதொக வவெண்டம்; உற்பத்தி
தசெய்யப்பட்டை அந்த வரசெண்ட் பிவளடகள் தமிழ் மண்ணவலை இருந்து, பதொரதப் பூமியிவலை
இருந்து ஏற்றுமதியதொகி உலைதகங்கும் தகதொட கட்டப் பறந்து, அதன தபருலம,
தசெல்வெதொக்கு, மதிப்பு, மரியதொலத, புகழ் அலனத்தும் இந்திய மண்ணுக்வக வெந்தலடைய
வவெண்டம் எனற வதசெ பக்தி உணைர்வெதொல்; அதமரிக்கர்களது பணைக் குவியல் வபரதொலசெலயத்
துக்கி எறந்ததொர் நதொயுட அவெர்கள்.
அதுமட்டமல்லை கதொரணைம், மற்றுதமதொரு கதொரணைமும் அவெருலடைய உள்ளத்தில் ஆல்வபதொல்
தலழைத்து அருகு வபதொலை வவெரூனற இருந்தது. எனன அது? இந்தியன ஒருவெனதொல், தமிழைன
ஒருவெனதொல் கண்டபிடக்கப் பட்டை அந்த வரசெண்ட் பிவளட உற்பத்தி வெதொணகத்தில்
கிலடைக்கும் லைதொபத் தததொலக எல்லைதொம். இந்திய மண்ணுக்வக, தமிழ் பூமிக்வக
பயனபட்டைதொக வவெண்டம் எனபவத அவெரது தணயதொத ஆலசெயதொக தநஞ்சிவலை
படைர்ந்திருந்தது.
அந்த தணயதொத வவெட்லகலய நிலறவவெற்றடை ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள் பலைமுலறகளில், பலை
வெழிகளில் முயனறு பதொர்க்க, இரவும் - பகலும் முயற்சி தசெய்து வெந்ததொர்.
நதொயுட ‘வரசெண்ட்’ பிவளட
இந்தியதொவில் வததொனறதொதது ஏன?
ஜ.ட. நதொயுடவின இந்த நிலனத்தற்கு அரிய நிகழ்ச்சிக்கு, அப்வபதொது தசெனலன மதொநிலை
ஆட்சியின தசெயலைதொளர்களதொகப் பணயதொற்றக் தகதொண்டருந்த எம்.ஏ.சீனிவெதொசென,
எஸ்.வி.இரதொமமூர்த்தி எனபவெர்கள் - அதற்கதொன பணகளில் உதவி தசெய்திடை முன
வெந்ததொர்கள்.
ஆனதொல், தில்லியிவலை உள்ள அரசு அவெர்களுக்கு உதவிடை முனவெரதொமல் இருந்துவிட்டைது
ஒரு கதொரணைம். எனறதொலும், நதொர்வவெ நதொட்டல் கிலடைத்திட்டை உயர் ரகம் இரும்பு
இந்தியதொவில் கிலடைக்கதொததும் - மறு கதொரணைமதொக அலமந்தது.
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அதனதொல், இனறு வெலர வரசெண்ட் பிவளட தயதொரிப்பகம் இந்தியதொவிலும், தமிழ் நதொட்டலும்
அலமக்கப்படைதொமவலை வபதொய் விட்டைது. இனியதொவெது வரசெண்ட் பிவளட தததொழிற்செதொலலை
வததொனறுமதொ இந்திய மண்ணல்?
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8. வதர்தலில் ஒட்டப் பதிவு தமஷின!
எடசென லகவிட்டைதொர் நதொயுட கண்டைதொர்!
இந்திய நதொட சுதந்திரம் தபற்றதற்குப் பினபு, நமது நதொட மக்களதொட்சி நதொடைதொக 1952-ஆம்
ஆண்ட மதொறயது. இந்திய நதொடைதொளு மனறத்திற்கும், மற்ற மதொநிலை அரசுகளுக்குமுரிய
செட்டைமனறத் வதர்தல்கள் 1952-ஆம் ஆண்ட முதல் நலடைதபற்று வெருகினறன.
Vote Recording
Machine - ஏன?
இந்த வதர்தல் முலறகளில் எல்லைதொம், வெதொக்குசெ சீட்டகளில் அவெரவெர் சினனங்களுக்கு
எதிவர முத்திலர குத்தப்பட்ட, அவெற்லற மடத்து வெதொக்குப் தபட்டகளில்
வபதொடைப்படகினறன.
பினபு அலவெ, அரசு அலுவெலைர்களதொல், தபட்டகளில் உள்ள சீல்கலள உலடைத்து, வதர்தலில்
வபதொட்டயிடம் வவெட்பதொளர்கள் முனனிலலையில் வமலசெகள் மீது வெதொக்குச் சீட்டக்கலளக்
தகதொட்ட, அவெற்லறச் சினனங்கள் வெதொரியதொக அடக்கி, அதிகதொரிகளதொல் எண்ணைப்பட்ட,
வதர்தல் முடவுகளில் அதிகமதொன வெதொக்குகள் தபற்றவெர்கலள தவெற்ற தபற்றவெர்களதொகத்
வதர்தல் ஆலணையத்ததொல் அறவிக்கப்படகிறதொர்கள்.
ஆட்கலளக் தகதொண்ட வெதொக்குகலள எண்ணும் வதர்தல் முலற இனறு வெலரயிலும்
இந்தியதொவில் நடைந்து தகதொண்டததொன இருக்கிறது.
வதர்தல்களில் இவ்வெதொறு வெதொக்குகள் எண்ணைப்படம் வபதொது, வமதொசெடகள் நடைப்பததொகக்
கூறப்பட்ட, அந்த வமதொசெடகள் நீதிமனறங்களுக்கும் தசெனறு தகதொண்டருக்கினறலத நதொம்
இனறும் பதொர்க்கிவறதொம்.
இத்தலகயத் வதர்தல் வமதொசெடகள் ஒரு மக்களதொட்சியின ஜெனநதொயகத்தில் நலடைதபறக்
கூடைதொது எனற எண்ணைத்லதப் பற்ற ஜ.ட. நதொட தனது வெதொழ்நதொள் கதொலைத்திவலைவய சிந்தித்து,
வதர்தலில் மக்கள் வெதொக்களிக்கும்வபதொது, அந்த வெதொக்குகலளப் பதிவு தசெய்யும் இந்திரம்
ஒனலற , Vote Recording Machine-ஐ கண்டபிடத்ததொர்.
அந்த வெதொக்குப் பதிவு இயந்திரத்லத மக்கள் வெதொக்களிக்கும் வபதொது பயனபடத்தினதொல்,
வதர்தலில் நடைக்கும் வமதொசெடகலளத் தவிர்க்கலைதொம் எனபவத ஜ.ட. நதொயுட அவெர்களுலடைய
வதர்தல் முலற வநதொக்கமதொகும்.
எடசென லக விட்டைதொர்
நதொயுட கண்ட பிடத்ததொர்!
அதமரிக்கத் வதர்தல்களில் இப்படப்பட்டை ஓர் இயந்திரத்லதக் கண்டபிடத்துப்
பயனபடத்திடை, விஞ்ஞதொனி ததொமஸ் ஆல்வெதொய் எடசென அரும்பதொடபட்ட முயற்சிகலளச்
தசெய்ததொர்.
ஆனதொல், அதமரிக்க தசெனட் செலப உறுப்பினர்கள் சிலைர், அவெலர அப்வபதொது
பகிரங்கமதொகவவெ வகலியும் - கிண்டைலும் தசெய்ததொர்கள். அதனதொல், அந்தத் வதர்தல் வெதொக்குப்
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பதிவு இயந்திரக் கண்டபிடப்பு முலறலய, முயற்சிலய அந்த விஞ்ஞதொனி லகவிட்ட
விட்டைதொர்.
அதமரிக்க நதொட்டற்கு மும்முலற பயணைம் தசெய்த ஜ.ட. நதொயுட, எடசெனதொல்
லகவிடைப்பட்டை அந்த வெதொக்குப் பதிவு இயந்திர முயற்சிலயப் பற்றக் வகள்விப்பட்டைதொர்.
அவெர் இந்தியதொ திரும்பியதும், தமிழ்நதொட்டல் அந்த இயந்திரத்லதத் தனது
அனுபவெத்ததொலும், வகள்வி முலறயதொலும் உணைர்ந்து அதற்கதொன விஞ்ஞதொன முயற்சியில்
ஈடபட்டைதொர்.
வெதொக்கு அளிக்கும்வபதொது, மக்கவள தங்களது வெதொக்குகலள, அவெர்கள் விரும்பும்
வவெட்பதொளர்கள் சினனத்தில் வெதொக்குகலளப் பதிவு தசெய்யும் இயந்திரத்லதக்
கண்டபிடத்ததொர்.
அந்த வெதொக்குப் பதிவு இயந்திரத்லத ஜ.ட.நதொயுட அவெர்கள், தசெனலனயிலுள்ள பூங்கதொ
நகரில் நடைந்த தபதொருட்கதொட்சி அரங்குக் குள்வள மக்கள் பதொர்லவெக்கு லவெக்கப்பட்ட, அந்த
இயந்திரத்லத இயக்கிக் கதொட்டனதொர். அலதக் கண்டை அதிகதொரிகள், அறஞர்கள், மக்கள்,
ஜ.ட.நதொயுடலவெ வியந்து பதொரதொட்ட மகிழ்ந்ததொர்கள்.
அத்தலகய வெதொக்குப் பதிவு இயந்திரத்லத இந்திய நதொட்டன மத்திய ஆட்சிவயதொ,
தமிழ்நதொட்லடை ஆளும் அரவசெதொ இனறு வெலரப் பயனபடத்த வில்லலை. எனன கதொரணைமதொக
இருக்கும்? தமிழின அறலவெ தமிழைவன அவெமதிக்கும், அலைட்சியப்படத்தும் கதொலைமதொக
இருந்தவத அதற்குரிய கதொரணைமதொகும். அந் நிலலை இல்லலைதயனறதொல் ஜ.ட.நதொயுடவின
இயந்திரம் மக்கள் நனலமக்கதொக, சிக்கன தசெலைவுக்கதொகப் பயனபடத்தப்பட்ட இருக்கும்
அல்லைவெதொ?
வதர்தல் வமதொசெடகள் எனற தபயரில் வவெட்பதொளர்களது வெழைக்குகள் நீதிமனறங்களுக்குச்
தசெனறடம் நிலலை உருவெதொகி இருக்கதொது ததொவன! அதனதொல் பலை வகதொட பணைம்
அவெரவெர்களுக்கு வீண் தசெலைவு ஏற்படை வவெண்டய அவெசியம் இரதொமலிருந்திருக்கலைதொம்
இல்லலையதொ?
எனன கதொரணைத்ததொவலைதொ ஜ.ட. நதொயுட அவெர்களின வெதொக்குப் பதிவு இயந்திரம்,
அப்வபதொலதய இந்திய அரசுகளதொலும், வதர்தல் ஆலணையத்ததொலும் பயனபடத்தப் படைதொமல்
வபதொய்விட்டைது. அது நதொட்டன துர்விலனப் பலைனதொகவவெ அலமந்து விட்டைது.
வதர்தல் அதிகதொரியதொவெது
நதொயுட தபயலர லவெத்ததொரதொ?
ஆனதொல், இந்த 2004-ஆம் ஆண்டனவபதொது, ஜ.ட. நதொயுடவுலடைய வெதொக்குப் பதிவு
இயந்திரம், அவெருலடைய தபயலரக் கூறதொமவலைவய ததொனதொகவவெ வதர்தலில் நுலழைந்து
வெருவெதற்கு இந்தியத் வதர்தல் ஆலணையம், குறப்பதொக தபரிய வதர்தல் அதிகதொரியதொக
இருக்கும் லிங்வடைதொ அவெர்கள், அந்த அரிய தசெயலிவலை ஈடபட்ட தவெற்றயும் தபற்று
வெருவெலத நதொட அதிசெயமதொகப் பதொர்த்து வெருகினறது. வெதொழ்க ஜ.ட. நதொயுட அவெர்களுலடைய
வெதொக்குப் பதிவு இயந்திரத்தின அவெததொரம் எனறு வெதொழ்த்துவவெதொமதொக!
அறவியலின அதிசெய மனிதரதொன ஜ.ட. நதொயுட, ஒரு வஷவிங் வரசெர் பிவளட
கண்டபிடத்ததின விஞ்ஞதொன விந்லதயதொல் - இலைண்டைன, அதமரிக்க மதொ நகர்கலளவய
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விற்பலனத் துலறயில் ஒரு கலைக்கு கலைக்கி; இந்தியதொவின தபயலரயும்,. தமிழ் இனத்தின
தபருலமலயயும் நிலலை நதொட்டனதொர்!
அதுவபதொலைவவெ, அவத வரசெண்ட் பிவளட வெணக உரிலமலயக் வகட்ட, அதமரிக்க
வெதொணகர்கள் ஜ.ட.நதொயுடவின கதொலைடயில் குவித்த டைதொலைர்கலள எல்லைதொம் துச்செமதொகத் தூக்கி
எறந்து, இந்தியன விஞ்ஞதொனம் இந்திய மக்களுக்வக உரிலமவய தவிர, பணை ஆலசெ
வெல்லைர்களுக்கு அனறு எனபலத அதமரிக்கதொவிவலை நிலலை நதொட்டய அதிசெய மனிதரதொக
இந்தியதொ வெந்து தமிழ் மண்லணைத் தததொட்ட வெணைங்கினதொர்.
ஜ.ட. நதொயுடவின
மற்ற கண்டபிடப்புகள்!
இத்தலகய தசெயற்கரிய தசெயல்கலளத் தனது தசெதொந்த அறவெதொலும், அனுபவெத்ததொலும்
கண்டபிடத்த விஞ்ஞதொனி ஜ.ட.நதொயுட, வதர்தலினவபதொது மக்கள் வெதொக்குப் பதிவு தசெய்யும்
இயந்திரத்லதயும் கண்டபிடத்து, அதுவும் ததொமஸ் ஆல்வெதொய் எடசெனதொல் லகவிடைப்பட்டை
அறவியல் கருவிலயக் கண்டபிடத்து, அலதச் தசெனலனப் தபதொருட்கதொட்சி செதொலலையில்
இயக்கியும் கதொட்டனதொர் எனறதொல் - செதொததொரணை அறவியல் பணகளதொ இலவெ? இலவெ
மட்டமதொ அவெர் கண்டபிடத்ததொர்? வவெறு சிலைவும் உள. அலவெ எலவெ? கதொண்வபதொம்.
வமதொட்டைதொர் வெண்டகளுக்கதொக ஒரு கூட்டறவு அலமப்லப யு.எம்.எஸ். எனற தபயரில்
துவெக்கிய சிறது கதொலைத்திற்குள், தனது அறவியல் அறவெதொல் ஓர் அதிசெய முலறலயக்
கண்டைதொர்! எனன அது?
ஜ.ட. நதொயுட அவெர்களின அந்த முலறலய வமதொட்டைதொர் வெண்டயின வரடவயட்டைரில்
பயனபடத்துவெதன மூலைம், மறுமுலற தண்ணீர் ஊற்ற வவெண்டய அவெசியவம இல்லைதொமல்,
சிலை நூறு லமல்களுக்கு வமதொட்டைதொலர ஓட்டைலைதொம் எனபவத அந்த முலற.
இதற்குப் பிறகு, புலகப் படைக் கருவிகளுக்கதொன ஒரு புதிய பகுதிலய ஜ.ட.நதொயுட
கண்டபிடத்து, அதற்கு ஒளி செமனக் கருவி, அததொவெது Distance Adjuster எனறு தபயரிட்டைதொர்.
இந்த ஒளி செமனக் கருவியினதொல் எனன பயன எனறு வகட்கிறீர்களதொ? புலகப்படைம்
எடக்கும் வகமரதொ கருவியில், செதொததொரணைமதொக - தற்வபதொதுள்ளபட ஒரு தபதொருலளத் துரத்தில்
இருந்து படைம் எடத்ததொல், அது படைச் சுருளில் சிறய அளவில்ததொன பதிகினறது.
ஏற்றத் ததொழ்வு
ஏற்படைதொ ஒளி செமனக் கருவி
ஆனதொல், அலதக் கண்ணைதொடக்குப் பக்கத்தில் லவெத்துப் பதொர்த்ததொல், எடக்கப்பட்டை
தபதொருளின உருவெம் திலரயில் விழும் வபதொது தபரியததொகத் ததரிகினறது. இது வபதொனற
ஏற்றத் ததொழ்வுகள் ஏற்படைக் கூடைதொது எனும் வெலகயில், ஒவர மதொதிரியதொக இருக்கச்
தசெய்வெதற்குத்ததொன ஜ.ட.நதொயுட இந்த ‘ஒளி செமனக் கருவி’லயக் கண்டபிடத்ததொர். இக்
கருவி மூலைம் ஏற்றத் ததொழ்வுகள் ஏற்படைதொ.
செதொலலைகளில் வபருந்துகள் ஓடம்வபதொது, வபருந்துகளின அதிர்ச்சிலயச் வசெதொதிக்க முடயும்.
அதற்கதொன ஓர் இயந்திரம்ததொன ஜ.ட.நதொயுட கண்டபிடத்துள்ள அதிர்ச்சிலயச் வசெதொதிக்கும்
கருவி. அததொவெது, Vibrat Testing Machine ஆகும்.
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இலவெகவளதொட இரதொமல், வஷவிங் பிவளடகலளத் தயதொரிப் பதற்கதொன இயந்திரம், கனி
வெலககலளச் செதொறதொகப் பிரிக்கும் கருவி, இரும்புச் செட்டைங்களில் உள்ள நுண்ணய
தவெடப்புகலளக் கண்டபிடக்கும் கருவி, அததொவெது Magro Plux Testing Unit, கணைக்குப்
வபதொடம் கருவி calculating Machine, தததொலலை தூரப் பதொர்லவெக்கதொன கண்ணைதொட – Lence,
குளிர்பதனக் கருவி - Refrigerator, ஒலிப் பதிவுக் கருவி Recording Machine, வெதொதனதொலிக்
கடகதொரம் - Radio Clock, கதொஃபி கலைக்கி வெழைங்கும் கருவி, பணைம் வபதொட்டைதொல் ததொவன பதொடம்
கருவி - Slot Singing Machine, வபருந்துகள் நிலலையத்திற்கு வெருகினற - புறப்படகினற
கதொலைத்லதக் கதொட்டம் கருவி, துணகலளச் செலைலவெ தசெய்யும் கருவி, மதொவு அலரக்கும்
கிலரண்டைர்கள், வெதொதனதொலிப் தபட்ட வபதொனற கணைக்கற்ற பலை கருவிகலள, மக்களது
அனறதொடை வெதொழ்க்லகக்கும், குடம்பங்களுக்கும் பயன படைக் கூடய வெலகயில் ஜ.ட.நதொயுட
அவெர்கள் கண்டபிடத்து இருக்கினறதொர்.
அவெற்றுக்தகல்லைதொம் வபதொதிய விளம்பரங்கவள இல்லைதொமல், கண்டபிடக்கப்பட்டை
நிலலைகவளதொட வீணைதொகக் கிடைக்கினறன. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்களது தததொழிலியல்
விஞ்ஞதொனக் கண்டபிடப்புக்கலள அவெர் உயிவரதொட வெதொழ்ந்தக் கதொலைத்திவலைவய
பயனபடத்தப்படைதொமல் வபதொய் விட்டைன.
விளம்பரவம இல்லைதொமல்
வீணைதொக்கப்பட்டை கருவிகள்!
இங்கிலைதொந்துக்கதொரர்களும், அதமரிக்கர்களும் வரசெண்ட் பிவளட அருலமலய,
தபருலமலய உணைர்ந்து வபதொட்டப் வபதொட்டை அறவவெதொட - எந்த இந்தியனும் ஜ.ட.
நதொயுடவவெதொட வமதொதத் தயதொரதொக இல்லலை எனபவத உண்லமயதொக உள்ளது.
அடத்து வெரும் தததொழிலியல் துலறத் தலலைமுலறகள், இலளஞர்களது தததொழிலைறவு, தக்க
முலறயில் ஜ.ட. நதொயுட அவெர்களது தததொழிற் கண்டபிடப்புகலளப் பயனபடத்திக்
தகதொள்ளுமதொனதொல், வெருங்கதொலை இந்தியதொ தததொழில் மயமதொகத் திகழும் எனற உறுதிலய
அறுதியிட்ட இறுதியதொகக் கூற முடயும் எனபவத தமிழைர்கள் அவெதொவெதொகும்.
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9. அதமரிக்கதொ தசெனற தததொழில் பிரமுகர்
தபதொறயியல் வமலதயதொகத் திரும்பினதொர்!
தமிழ் நதொட்டன தததொழில் பிரமுகர் எனறு புகழ்தபற்றவெர் ஜ.ட. நதொயுட. ஏற்கனவவெ,
இரண்ட முலற உலைகம் சுற்றும் வெல்லுநரதொக வெலைம் வெந்த அவெர், தற்வபதொது மூனறதொம்
முலறயதொக உலைலகச் சுற்றடைப் புறப்பட்டைதொர் ஜ.ட. நதொயுட.
சிறுவெனதொக இருந்தவபதொதும் செரி, வெதொலிபனதொக அவெர் இருந்த வபதொதும் செரி, ஊர் சுற்றச்
சுற்றப் பழைக்கப்பட்டை துலரசெதொமி, ஜ.ட.நதொயுடவெதொக மதொறயவபதொது, உலைலகவய முருகப்
தபருமதொன மதொங்கனிக்கதொகச் சுற்ற வெந்த புரதொணைக் கலத வபதொலை, நதொயுட அவெர்கள்
மூனறதொவெது முலறயதொக, 1939-ஆம் ஆண்டல் மீண்டம் உலைலக வெலைம் வெரப் புறப்பட்டைதொர்.
ஊரதொர் பணைத்தில்
உலைலகச் சுற்றதொதவெர்!
உலைலக வெலைம் வெந்ததொர் எனறதொல், ஏவததொ ஊரதொர் பணைத்தில் ஜ.ட. நதொயுட படைதொவடைதொபமதொகப்
பவெனி வெந்ததொர் எனபதல்லை தபதொருள். தனது தசெதொந்தப் பணைத்லதச் தசெலைவெழித்துக் தகதொண்ட
அறவியல் அறலவெச் வசெகரிக்க உலைலகச் சுற்ற வெந்ததொர்.
ஒரு முலறக்கு மும்முலற, அடத்தடத்து உலைலகச் சுற்றுவெததனபது மிக மிகச் செதொததொரணை
தசெயலைல்லை. பணைம் இருந்ததொல் கூடை மன வெலிலமயும், உடைல் வெளலமயும், அறவு தசெறவும்
வதலவெ அல்லைவெதொ? மூனலறயும் ஒருங்வக தபற்றருந்த தததொழிற் பிரமுகரதொன ஜ.ட. நதொயுட
அவெர்கள் - முதன முதலைதொக ஐவரதொப்பதொ சுற்றுப் பயணைத்லதத் துவெக்கிச் தசெனறதொர்.
இங்கிலைதொந்து நதொட்டன எல்லலைலய அவெர் தததொடம்வபதொது, இரண்டைதொவெது உலைகப் தபரும்
வபதொர் துவெங்கிவிட்டைது. தசெர்மன நதொஜப் பலடைகள் வபதொலைந்து நதொட்டக்குள்
தகதொள்லளயர்கலளப் வபதொலை புகுந்துவிட்டைன. இங்கிலைதொந்து நதொட தனது தததொழில்
வெளத்லத நிறுத்திக் தகதொண்ட, வபதொர்க் கருவிகலளச் தசெய்யத் தீவிரமதொனது.
அந்த வநரத்தில் ஜ.ட.நதொயுட இலைண்டைன மதொநகர் தசெனறு சிலை மதொதங்கள் அங்வகவய
தங்கினதொர். சிலை தததொழிற்செதொலலைகளுக்குள் புகுந்து, அங்கு தசெய்யப்படம் வபதொர்த் துலற
தளவெதொடைக் கருவிகலளக் கண்ட வியந்ததொர்!
அதற்குப் பிறகு அதமரிக்கதொவுக்கும் தசெனறதொர்! இரண்டைதொம் உலைகப் வபதொரில் அதமரிக்க
வநசெ நதொடகள் அணலயச் செதொர்ந்தது அல்லைவெதொ? அதனதொல், அவெருக்குச் சுலைபமதொக அனுமதி
கிலடைத்தது அதமரிக்கதொ தசெனறடை!
நியூயதொர்க் நகரில்
உலைகக் கண் கதொட்சி!
1939-ஆம் ஆண்ட அக்வடைதொபர் மதொதத்தில், அதமரிக்கதொவில் உலைகக் கண்கதொட்சி நியூயதொர்க்
எனற நகரில் நலடைதபற்றததொல், ஜ.ட. நதொயுட அந்த கண்கதொட்சிக்குச் தசெனறதொர்!
தினந்வததொறும் உலைகக் கண் கதொட்சிக்கு நதொயுட தசெல்வெதொர். அவெர் தனது நண்பர் ஒருவெருக்கு
எழுதிய கடதத்தில், “நதொன நதொள்வததொறும் தவெறதொமல் கண்கதொட்சிக்குப் வபதொவவென. நதொன
ததொன கண்கதொட்சியில் நுலழையும் முதல் மனிதனும், முடந்த பினபு தவெளிவெரும் கலடைசி
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மனிதனும் ஆவனன. நதொள்வததொறும் கதொலலை சிற்றுண்டலய முடத்துக் தகதொண்டைதும் கதொட்சி
செதொலலைக்குள் வபதொவவென. மதொலலை வெலர எலதயும் உண்ணைமதொட்வடைன. ஒவ்தவெதொரு
இயந்திரமதொகப் பதொர்த்துவிட்ட, வீட திரும்புவவென” எனறு எழுதியுள்ளதொர். ஜ.ட. நதொயுட.
உலைகக் கண் கதொட்சிலய ஒவ்தவெதொரு பிரிவெதொக 4 ஆயிரம் அடகள் படைம் எடத்வதன. அந்தக்
கண் கதொட்சியிவலை ஒவ்தவெதொரு இயந்திரமும் தததொழில் அறவு வெளர்க்கும் துலணையதொக
எனக்கு இருந்தது. நதொனும் ஒவ்தவெதொரு இயந்திரத்லதயும் பலைமுலறப் பதொர்த்துப் பதொர்த்து.
நுணுகி நுணுகி ஆரதொய்ந்து பதொர்ப்வபன. அதற்கதொன வநரமும் இருந்தது எனக்கு எனறும்
தனது மற்தறதொரு நண்பருக்கு எழுதிய கடதத்தில் அவெர் குறப்பிட்டள்ளதொர்.
அதமரிக்க செதொலலைகளில்
Level Cross-கள் இல்லலை!
அதமரிக்க மக்கள் பழைகும் பண்பும், பழைக்க வெழைக்கங்களும் அவெருக்கு மிகவும்
பிடத்திருந்தது. அலத வவெதறதொரு நண்பருக்கு எழுதிய அஞ்செலில் கூறும்வபதொது,
"அதமரிக்கர்கள் அறவிற் சிறந்தவெர்கள். புலக வெண்ட புறப்படம் வநரமும் - அது வெந்து
வசெரும் வநரமும் எல்லைதொர்க்கும் ததரிந்திருக்கினறன. ஆதலைதொல், இங்வக செதொலலைகளும்,
இருப்புப் பதொலதகளும் செந்திக்கும் இடைங்களில் வபதொக்கு வெரலவெத் தடக்கும் கதவுகள், Level
Cross இல்லலை. அதமரிக்கப் புலக வெண்டகளில் ஆயிரம் கல் தததொலலைவுகள் பயணைம்
தசெய்ததொலும், ஆலடைகளில் அழுக்கு ஒட்டவெதில்லலை. அதமரிக்கதொவில் ஓடம் இரயில்
வெண்டகள் மிகவும் அழைகதொகவும், தூய்லமயதொகவும் இருக்கினறன” எனற ஜ.ட. நதொயுட
அவெர்கள் கூறுகிறதொர்கள்.
நதொற்பத்வதழைதொவெது வெயதிலும்
மதொணைவெரதொகக் கற்றதொர்!
நியூயதொர்க் நகரில் நலடைதபற்ற உலைகக் கண்கதொட்சி, தபதொருட் கதொட்சி நடைந்து முடந்த பினபு,
வமலும் சிலை தததொழிற்செதொலலைகலள அந்த நகரிவலை தசெனறு ஜ.ட.நதொயுட பதொர்லவெயிட்டைதொர்.
பிறகு அங்கிருந்து சிகதொவகதொ நகர் தசெனறதொர். அங்கும் சிலை அறவியல் பயிற்சிக் கூடைங்
கலளப் பதொர்லவெயிட்டை பினனர், தசெயிண்ட் லூயி எனற நகரத்திற்குச் தசெனறு நதொயுட
தங்கினதொர்.
அந்த நகரில் தததொழிலியல் செதொலலைகள் மட்டமல்லை, தததொழில் பயிற்சிப் பள்ளிகளும்
இருப்பலத அறந்தததொல், அங்வக நிரந்தரமதொக சிலை மதொதங்கள் தங்கிடை ஜ.ட. நதொயுட தக்க
இடை வெசெதிகலள ஏற்பதொட தசெய்து தகதொண்டைதொர்.
தசெயிண்ட் லூயி எனற நகரில், கதொர்ட்டைர் கதொர்புவரட்டைர் பள்ளி, Carter Carburator School எனற
ஒரு புகழ்தபற்ற லகத் தததொழில் பயிற்சிப் பள்ளி இருந்தது. அலத அவெர் பதொர்லவெயிட்டைதொர்.
பிறகு, அவத பள்ளியில் ஜ.ட. நதொயுட லகத் தததொழில் கற்கும் மதொணைவெரதொக 1940-ஆம்
ஆண்டல் வசெர்ந்து கல்வி கற்றதொர். அப்வபதொது எனன வெயது ததரியுமதொ அவெருக்கு?
நதொற்பத்வதழு. இப்வபதொது எவெனதொவெது - ஏததொவெது ஒரு பள்ளியில் 47 வெயதில் மதொணைவெனதொகப்
வபதொய் வசெருவெதொனதொ? வசெர்ந்ததொவர நதொயுட!
அந்த பள்ளி நிருவெதொகம், ஒரு மதொணைவெனுக்கு 200 டைதொலைர் பணைம் தகதொடத்து லகத் தததொழில்
கல்விலயக் கற்பித்துக் தகதொண்டருந்தது. அதில் 40 மதொணைவெர்கள் தததொழிற் கல்வி கற்று
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வெந்ததொர்கள். 40 க்கு வமலைதொலடையதொக நதொயுட அப் பள்ளியிவலை, அததொவெது 41-வெது
மதொணைவெரதொகச் வசெர்ந்துக் கற்றதொர் தததொழிற் கல்விலய! அந்த பள்ளியில் லகத் தததொழில்
மதொணைவெரதொகச் வசெர்ந்த முதல் இந்திய மதொணைவெர் ஜ.ட. நதொயுடததொன!
அந்தக் லகத் தததொழிற் கல்விப் பள்ளியில் ஜ.ட.நதொயுட அவெர்கள், ஓய்வு வநரத்திலும்,
விடமுலற நதொட்களிலும் வவெலலை பதொர்ப்பதொர். அதற்கதொக வெதொரந்வததொறும் 16 டைதொலைர் பணைத்
தததொலகலய பள்ளி நிர்வெதொகம் நதொயுடவுக்குக் தகதொடத்து வெந்தது.
அதமரிக்கதொவிலும் உலடை
வவெட்ட செட்லடைததொன!
தசெயிண்ட் லூயி நகர், குளிர் கதொலைத்தில் ததொங்கமுடயதொத குளிர் நகரதொக இருக்கும் ஊர்.
அததொவெது லமனஸ் 11 டகிரியில் அலமந்துள்ள நகர். அந்தக் குளிர் தட்பத்லத ஐவரதொப்பிய
மக்களதொவலைவய ததொங்கிக் தகதொள்ளமுடயதொது. ஆனதொல், நதொயுட தவெப்பம் மிகுந்த நதொட்டவலை
இருந்து தசெனறவெரதொக இருந்ததொலும், ஐவரதொப்பிய வபண்ட், ஷர்ட், வஹட், பூட்
வபதொனறவெற்லற அணந்துக் தகதொள்ளதொமல், தமிழ்ப் பண்பதொடக்கு ஏற்பவவெ, 4 முழைம்
வவெட்ட, செட்லடை, வமல் துண்வடைதொவடை கதொலைம் தள்ளினதொர். இலதக் கண்டை தசெயிண்ட் லூயி
தவெள்லளயர்கள் நதொயுடவின எளிய வததொற்றத்லதக் கண்ட ஆச்செரியப்பட்டைதொர்கள்.
எந்த ஆலடைகலள எப்பட அணந்திருந்தவெர்களதொக இருந்ததொலும், அவெர்கள் வததொற்றத்லதக்
கண்ட வியவெதொமல், எளிய தனது உலடைகவளதொட, கல்வியிலும் மிக மிகக் கவெனமதொகக் கற்று
வெந்ததொர். உணைவு, உலறயுள், உறக்கம் எதிலும் நதொட்டைமற்றவெரதொய், அவெற்லற அளவவெதொட
ஏற்றுப் படத்து வெந்ததொர் எனபதற்கு, இவததொ இந்தக் கடதவம ஒரு செதொனறு ஆகும்.
“ஒரு நதொள் ஒரு வவெலலைலய நதொன கதொலலை 9.00 மணக்குத் துவெக்கிவனன. மறுநதொள் பகல் 12
மண வெலரயில், ஊண், உறக்கம் இல்லைதொமல், தண்ண கூடைப் பருகதொமல் பண தசெய்வதன”
எனறு வகதொலவெ நண்பர் ஒருவெருக்கு நதொயுட கடதம் எழுதியிருந்ததொர்.
நதொற்பத்வதழு வெயதில் நதொயுட தததொழிற் கல்வியில் வசெர்ந்திருந்ததொலும், அதன நிருவெதொகமும்,
ஆசிர்யர்களும் மற்ற மதொணைவெர்களும் அவெலர ஒரு மதொணைவெரதொகவவெ எண்ணைவில்லலை.
எல்லைதொரும் நதொயுடவிடைம் அனபதொகப் வபசி, மரியதொலதயுடைனும், மதிப்புடைனும் நடைந்து
தகதொண்டைதொர்கள் எனறதொல், எனன கதொரணைம் அதற்கு?
ஜ.ட.நதொயுட அவெர்களது தநடய உயரமும், நிமிர்ந்த நலடை யும், சிவெந்த உடைல் வததொற்றமும்,
எளிலமயதொக ஆலடை அணவெதும், ததளிவெதொன வபச்சும், நுண்மதொண் நுலழைபுலை அறவும்,
ஆய்வும். ஒழுக்கமதொன பழைக்க வெழைக்கங்களும், கடைலமலயக் கண்ணைதொகவும், கல்விவய
மூச்செதொகவும் - வபச்செதொகவும் - எதற்கும் அஞ்செதொ வநர் தகதொண்டை தநஞ்சுறுதியும் - அப்
பள்ளியின ஆசிரியர்கலள, மதொணைவெர்கலளக் கவெர்ந்து விட்டைதுததொன கதொரணைமதொகும்.
நதொயுட ஏறதொத உலர
வமலடைகள் இல்லலை!
பள்ளி செதொர்பதொக நலடைதபறும் கருத்தரங்கங்களில் நதொயுடலவெக் கலைந்து தகதொள்ள
லவெப்பதொர்கள். பத்திரிக்லக நிருபர்கள் அவெர் ஓர் இந்திய மதொணைவென எனற தகுதியில்
அவெலரப் வபட்ட கண்ட ஏடகளில் தசெய்திகலள தவெளியிடவெதொர்கள்.
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தபதொது இடைங்கள், கூட்டைங்கள், தததொழிற் கருத்தரங்குகள், செலமயக் கூட்டைங்கள், ஆனமிக
மனறங்கள், செமுததொய சீர்த்திருத்தங் கள், செமத்துவெ வநதொக்கங்கள், மனித உரிலமகள்,
தவெள்லள - கருப்பு இன கலலை நிகழ்ச்சிகள், கலலை, இலைக்கிய விழைதொக்கள், அறவியல்
ஆய்வுப் தபதொழிவுகள், தததொழிலியல் புதுலமகள் வபதொனற நிகழ்ச்சி களில் விரிவெதொகவவெ
நதொயுடலவெப் வபசெ லவெப்பதொர்கள் - தசெயிண்ட் லூயி மக்களும் - பள்ளி நிருவெதொகமும்.
பள்ளியில் கல்வி கற்கும் பிற மதொணைவெர்கள், ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கலளவிடை வெயதில்
குலறவெதொனவெர்கவள. அதனதொல் அந்த மதொணைவெ - மணகளுக்குத் தக்க அறவுலரகலள
வெழைங்கும் வநதொக்கத்தில் அவெரது வபச்சுக்கள் அலமயும்.
எடத்துக்கதொட்டைதொக, “ஏமதொறதொவத, பிறலர ஏமதொற்றதொவத! மற்றவெர்கள் தபதொருட்கள் வமல்
பற்றதொடைதொவத! உன தபதொருலளயும் இழைந்து விடைதொவத செதொரதொயம் வபதொனற மது வெலககலள
ஏதறடத்தும் பதொர்க்கதொவத! உனக்குள்ள உடைற் செக்திலய வீணைதொக்கதொவத; உடைலலை வெளமதொக,
நலைமதொகக் கதொப்பதொற்றக் தகதொள்; ஏழ்லமலய இகழைதொவத; பணைக்கதொரலர புகழ்ந்து
அடலமயதொகதொவத ஒழுக்கமதொக இரு, இயற்லக அழைகுடைன இரு எனபன வபதொனற
கருத்துக்கலள எல்லைதொம் தனது வபச்சில் உலைதொவெ விடவெதொர் ஜ.ட. நதொயுட.
அதமரிக்கப் தபண்களுக்கு
நதொயுட கூறய அறவுலர
ஒரு முலற ஜ.ட. நதொயுடலவெ மதொதர் செங்கத்தில் உலரயதொற்ற அலழைத்ததொர்கள், அங்வக அவெர்
வபசும்வபதொது, தபண்கவள! மயிர் அலைங்கதொரத்தில் வநரத்லத வீணைதொக்கதொதீர், ஆடைம்பர
ஆலடைகளுக்குப் பணைத்லத விரயமதொக்கதொதீர்; முகத்திற்கு பவுடைர் வெலககலளப் பூசெதொதீர்;
வெதொசெலனப் தபதொருட்களதொல் உடைலலை மணைக்க லவெக்க முயற்சிக்கதொதீர், இயற்லக அழைவக
உங்களுக்கு இயற்லகயதொக இருந்ததொல் வபதொதும்; உதடகலளச் செதொயம் பூசி தகடக்கதொதீர்;
ஒழுக்கமும், உண்லமயும்ததொன உங்கலள முனவனற்றும் கருவிகள் எனறு
அலமதியதொகவும் - அனபதொகவும், அவெர் கூறயலதக் வகட்டை மதொதர் செங்கத்து மங்லகயர்,
தங்கள் பூ வபதொனற லககளதொல் எழுப்பிய ஒலிகளில் ஒலசெ எழைவில்லலை; நலசெததொன
நதொட்டயமதொடயது.
அதமரிக்க - இங்கர்செதொலும்;
தமிழ்நதொட்ட அண்ணைதொவும்!
தமிழ் நதொட்டல் எந்தச் தசெதொற்தபதொழிவுகலள ஆற்றடை எவெலர அலழைத்ததொலும், அறவுக்குக்
கூலி வெழைங்கும் வெழைக்கம் உண்ட. அவெர்கள் அரசியல்வெதொதிகளதொனதொலும் செரி,
ஆனமிகவெதொதிகளதொனதொலும் செரி, ஆசிரியனமதொர்களதொனதொலும் செரி, அறஞர் அணகளதொனதொலும்
செரி, எவெலர அலழைத்ததொலும் அவெர்களது உலர தரம், திறம்கட்கு ஏற்ப வபதொக்கு வெரத்து
தசெலைவு எனற தபயரில் கூட்டைம் நடைத்துவவெதொரது அறவுக் கரம் நீளும் - குலறயும்.
ஆனதொல், அதமரிக்கதொவிவலை அறஞர்கள் வபசும் அரங்கங் களில் உலர வகட்க வெருவவெதொர்
கட்டைணைம் தகதொடத்து கூட்டைம் வகட்கும் பழைக்கமும் இருந்தது. அறவெதொற்றல் மிக்கவெர்களது
நதொ நய உலரகளுக்குக் கட்டைணைம் தகதொடத்துப் வபசுவவெதொலர அலழைக்கும் கட்டைதொயத்லத,
அதமரிக்க நதொட்டல் இரதொபர்ட் க்ரீன இங்கர்செதொல் எனற நதொவெலைன ததொன உலடைத்ததறந்ததொன!
சிரம் பழுத்த அறஞர்களின தபதொழிவுகலளக் வகட்க வெரும் அறவு வவெட்லகயதொளரிடைம் சுலவெஞர்களிடைம் கதொசு வெசூலிக்கும் கதொலைத்லத உருவெதொக்கியவெர் நதொவுக்கரசென இங்கர்செதொல்.
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அததொவெது, பணைம் தகதொடத்து - அறஞலன, உலரளுலன அலழைக்கும் நதொகரிகத்லத மதொற்ற,
வபசும் அறஞரின வபச்லசெ, உலரஞனுலடைய உணைர்ச்சிகலள, நதொவெலைர்களின நதொ. நயத்லத,
நதொ நடைன எழில்கள் தவெழும் நதொவெதொடைல் வெலககலளக் கதொசு தகதொடத்துக் வகட்கும் தகுதி
இருந்ததொல் வெதொ - அரங்கத்துக்குள்வள எனற - அறவு நதொகரிகத்லத நிலலை நதொட்டயவெர்
அதமரிக்க நதொட்டன நதொ வவெந்தன இங்கர்செதொல்.
அவத ‘நதொ’ பரதமதொடம் தசெதொல் ஆட்சிகலள, "நதொ நடைன எழிற் கதொட்சிகலள, அவெரது நதொ
பதொடம் இரதொகமதொலிகதொ நய ஓலசெ ததனறல் சுகங்கலள, ‘நதொ’ உதிர்க்கும் மதொணக்க
மதிப்புள்ள வெதொசெக மதொண்புலரகள், தசெம்தமதொழி ஆட்சியின அடக்கல்கலள, உவெலம
அணகலள, அலைங்கதொரத் தமிழ் அழைகுகலள வெரலைதொறதொ? இலைக்கியமதொ? வமல் நதொட்டைதொர்
கண்ட நம்லம வமம்படத்தும் புதுலமகளதொ? அலனத்லதயும் அவெதொவவெதொட வகட்க வெதொருங்கள், பணைம் தகதொடத்துக் வகளுங்கள் எனறு; தமிழ்நதொட்டல் முதன முதல்
அலழைத்தவெர் அறஞர் அண்ணைதொ. அறஞர் அண்ணைதொவின அற்புத உலரகலள அறவெதொளிகள்
தசெவிமடக்கச் செதொரி செதொரியதொக வெந்ததொர்கள். தமிழ்நதொட்டல் உள்ள தசெனலன வகதொகவலை
மனறத்துக்கும், தசெய்யிண்ட் வமரிஸ் மண்டைபத்துக்கும், திருச்சி வதவெர் அரங்கத்துக்கும்,
தஞ்லசெ, மதுலர நகர்களிவலை உள்ள அரங்கங்களுக்கும் வெந்ததொர்கள்!
இந்த நதொவெரங்க அறவு நதொகரிகத்லத இங்கர்செதொல் வபதொலை தமிழ் நதொட்டல், ஏன,
இந்தியதொவிவலைவய முதன முதல் உருவெதொக்கிப் பழைக்கப்படத்திய திருநதொவுக்கரசெரதொக
விளங்கியவெர் அறஞர் தபருந்தலக அண்ணைதொ அவெர்கள்ததொன அவெருக்கு முனபு வமலடை
கட்டைணைம் வபதொட்ட வபசிய வமலத எவெருவம தமிழ் நதொட்டல் இலைர்!
திரு. நதொயுடவின ‘நதொ’ அறமதொ!
‘நதொ’ தகதொலடை , மடைமதொ?
வமற்கண்டை நிகழ்ச்சிகலளப் வபதொலைவவெ, அறவியல் விஞ்ஞதொனி யதொன ஜ.ட. நதொயுட
அவெர்கள், அதமரிக்கதொ தசெனறு சிகதொவகதொ நகரில் இந்திய வவெததொந்த வகசெரி எனறு
புகழ்தபற்ற நதொவெலைர் தபருமதொன விவவெகதொனந்தலரப் வபதொலை, அதமரிக்க நதொட்ட
இங்கர்செதொல் வபதொலை, தமிழ் நதொட்ட நதொவெரசெர் அறஞர் அண்ணைதொலவெப் வபதொலைவவெ, சிகதொவகதொ
நகருக்கடத்த தசெயிண்ட் லூயி நகரில், வவெததொந்தம், செலமயம் செமுததொயம், செமத்துவெம், மதொதர்
செங்கம், ஆனமிக மனறம், தததொழிலியல் அரங்கம், அறவியல் மனறங்கள் ஆகிய
மனறங்களில் தனது ஓய்வு வநரங்களில் தசெதொற்தபதொழிவுகள் ஆற்றுவெதற்குரிய
கட்டைணைங்கலள சுலவெஞர்களிடைம் தபற்றதொர் எனறு எண்ணும்வபதொது - நமது அறதவெலைதொம்,
சிந்லததயலைதொம் பூரிக்கினறது அடை டைதொ வவெதொ... எனறு!
அதனதொல்ததொன, ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள் ததொம் வபசிய ஒவ்தவெதொரு அறவெதொற்றல்
உலரகளுக்கும் “மனறம் நடைத்துவவெதொரிடைம் நதொன கட்டைணைம் வெதொங்க மதொட்வடைன” எனறு
மறுத்துவிட்டைதொர். இது எத்தலகய ‘நதொ’வெறக் தகதொலடை பதொர்த்தீர்களதொ? ‘நதொ’ வெறம் எனபலத
விடை, ‘நதொ’ தகதொலடை மடைம் எனலைதொம் அல்லைவெதொ?
தசெயிண்ட் லூயி பள்ளியில் நதொயுட கற்ற படப்பின கதொலைம் முடந்தது. ஜ.ட. நதொயுட அப்
பள்ளி நிர்வெதொகத்துக்கும், வபரதொசிரியர் களுக்கும் தனது அனபிற்கு அலடையதொளமதொக, நனற
உணைர்ச்சியுடைன தமிழில் ஓர் அழைகதொன வெதொழ்த்து மடைலலை வெதொசித்துக் தகதொடத்ததொர் - பிரிவு
உபசெதொர விழைதொவெனறு. இந்த வெதொழ்த்து மடைல் கருத்துக்கலள அதமரிக்கப் பத்திரிக்லககள்
ஆங்கிலைத்தில் தமதொழி தபயர்த்து தவெளியிட்டைன.
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தசெயிண்ட் லூயி நகலர விட்ட வடைவென வபதொர்ட் Devan Port எனற நகருக்கு ஜ.ட.நதொயுட
தசெனறதொர். அந் நகரிவலை இருந்த Film Projector Factory எனற திலரப் படைச் சுருள் திட்டைத்
தததொழிற் செதொலலைக்குச் தசெனறு பதொர்த்ததொர். அங்வகயும், அவத தததொழிற்செதொலலை மதொணைவெனதொக
பத்து நதொட்கள் தங்கி திலரப் படைச் சுருள் விவெரங்கலளக் கற்றறந்ததொர்.
திலரப்படைச் சுருள்
மதொணைவெரதொனதொர்!
அதமரிக்கதொவில் இருக்கும் வெலர அவெரதொல் தனது நண்பர்களுக்குரிய கடதங்கலள எழுத
முடயவில்லலை. அதனதொல் ஊதியத்துக்கு ஊழியலர அமர்த்திக் கடதங்கலள எழுதி
வெந்ததொர். அதமரிக்க நதொட்டன புகழ் தபற்ற விஞ்ஞதொனிகலள, தததொழிலியல் வமலதகலள
தபதொறயியல் வித்தகர்கலள, தததொழில் நிறுவென முதலைதொளிகலள, வெணகர் தபருமக்களில்
புகழ்தபற்ற நிபுணைர்கலள வநரிவலைவய செந்தித்து அவெரவெர் தததொழில்களின அடப்பலடை
வெளர்ச்சிகலளப் பற்ற அறந்து உணைர்ந்ததொர் ஜ.ட. நதொயுட.
இயந்திரங்கலள வெதொங்கி
தமிழ்நதொட்டக்கு அனுப்பினதொர்!
அதமரிக்கதொவில் தங்கியிருந்தக் கதொலைத்தில் எந்ததந்த இயந்திரங்கள் தனது தததொழிலுக்குத்
வதலவெ எனறு ஜ.ட. நதொயுட உணைர்ந்ததொவரதொ, அவெற்லற எல்லைதொம் ஏறக்குலறய பத்ததொயிரம்
அதமரிக்க டைதொலைர் மதிப்புக்குரிய பணை அளவின விலலைக்கு வெதொங்கி வகதொலவெ நகரில் உள்ள
தனது யு.எம்.எஸ். வமதொட்டைதொர் நிறுவெனத் தததொழிற்செதொலலைக்கு அனுப்பி லவெத்ததொர்.
இறுதியதொக ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள், தனது மூனறதொவெது உலைகம் சுற்றும் பயணைத்லத
முடத்துக் தகதொண்ட 1940-ஆம் ஆண்டன இறுதிக் கதொலைத்தில், ஜெப்பதொன, சீனதொ வெழியதொக
இந்தியதொ புறப்பட்ட, வகதொலவெ மதொ நகலரச் வசெர்ந்ததொர்.
தமிழ் நதொட்டவலை இருந்து ஒரு செதொததொரணை தததொழில் பிரமுகரதொக உலைகம் சுற்றச் தசெனற ஜ.ட.
நதொயுட அவெர்கள், அதமரிக்கதொவில் பயிற்சி தபற்ற தபதொறயியல் வெல்லுநரதொகி அறவியல்
வமலதயதொக தகதொச்சி துலறமுகம் வெழியதொக தமிழ்நதொட வெந்ததொர்!
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10. தததொழில் துலற வெளர்ச்சி ஒனவற,
நதொட்டன வெறுலமலய நீக்கும் வெழி!
அதமரிக்கதொவிலுள்ள நியூயதொர்க் நகர் ஆட்வடைதொ வமட்டவ் இஞ்ஜனியர் செங்கம், ஜ.ட.
நதொயுட அவெர்கலளத் தனது செங்கத்தில் ஒரு நிர்வெதொக உறுப்பினரதொகப் பதிவு தசெய்து
அவெலரப் தபருலமப் படத்தியது. அவத நியூயதொர்க்கில் உள்ள தமக்கதொனிக் இஞ்சினீயர்
செங்கமும் அவெலர உறுப்பினரதொக்கி மகிழ்ந்து பதொரதொட்டயது.
பத்து தபதொறயியல் செங்கங்கள்
உறுப்பினரதொக்கி மகிழ்ந்தன!
இந்தியதொ திரும்பிய ஜ.ட.நதொயுடலவெ ஆந்திரதொ நதொட்டலுள்ள சிறு தததொழிலைதொளர் செங்கம்
உறுப்பினரதொக்கிக் தகதொண்டைது. தசெனலன சிறு தததொழிலைதொளர் செங்கமும் அவெலர ஓர்
உறுப்பினரதொக்கியது.
தமட்ரதொஸ் ஸ்வடைட் எனப்படம் தசெனலன அரசெதொங்கமும் ஜ.ட. நதொயுடலவெத் தததொழில்
வெளர்ச்சிக் கழைகத்தில் உறுப்பினரதொகப் பதிவு தசெய்து தகதொண்டைது. தசெனலனத் தததொழில்
நுட்ப செங்கம் அவெலர ஓர் ஆவலைதொசெகரதொக ஏற்றுக் தகதொண்டைது.
அகிலை இந்திய இஞ்சினியர் கழைகம், இந்திய இயந்திரத் தயதொரிப்பதொளர் செங்கம்,
அலனத்திந்திய இயந்திர உற்பத்தியதொளர் கழைகத்திலும் ஜ.ட. நதொயுட உறுப்பினரதொனதொர்.
ஏறக்குலறய பத்து இந்திய இயந்திரப் தபதொறயதொளர் செங்கங்கள் ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கலள
வெரவவெற்றுப் பதொரதொட்ட உறுப்பினரதொக்கிக் தகதொண்டைன. ஏன ததரியுமதொ?
இந்திய நதொட்லடைத் தததொழில் இந்தியதொவெதொக்க வவெண்டம் எனற ஜ.ட.நதொயுடவின
எண்ணைத்லதப் புரிந்து தகதொண்டைததொல், அவெலர வெலிய அலழைத்து அந்தச் செங்கங்கள்
உறுப்பினரதொக்கி அவெரது முயற்சிலய ஊக்குவித்ததுததொன கதொரணைமதொகும்.
அத்துடைன அவெர் ஒரு பிறவி தததொழிலியல் விஞ்ஞதொனியதொகத் திகழ்ந்தவெரதொக இருந்ததொர்
எனபததொலும், சிறந்த தததொழிற் பிரமுகரதொக விளங்கியததொலும், திறலமயதொன தததொழிற்துலற
வமலதயதொக உலைலகச் சுற்ற வெந்த அனுபவெத்லதக் கண்டைததொலும் வமற்கண்டை செங்கங்கள்
நதொயுடலவெத் தங்களது செங்கங்களில் உறுப்பினர்களதொக்கிக் தகதொண்ட அவெருலடைய
அறவுலரகலளப் பினபற்ற வெந்தன.
அதமரிக்கதொ தசெனறு அங்குள்ள லகத் தததொழில் பள்ளியில் மதொணைவெரதொகப் பயிற்சி தபற்ற
நதொயுடவின அனுபவெத்லதயும், கதொலைத்லதக் கடைந்து எலதயும் சிந்திக்கும் தததொழில்
விஞ்ஞதொனச் சிந்தலனயதொளர் அவெர் எனபததொலும், ஜ.ட. நதொயுடவுக்கு இந்தியதொவில் புகழ்
தபருகியது.
ஜ.ட. நதொயுட தததொழில் துலறயில் முனவனறய நதொடகலளயும் - நகரங்கலளயும் சுற்றச்
சுற்றப் பதொர்த்த அனுபவெமும் தபற்றருந்ததொர்.
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உலைக நதொடகளின புதுலமயதொன தததொழில் வெளர்ச்சிகலள அவெர் வநரில் பதொர்த்து அறந்தவெர்,
அனுபவெமுள்ளவெர், எனறு இந்தியத் தததொழிற் செங்கங்களதொல் பதொரதொட்டைப்பட்டை ஓர் அதிசெய
மனிதரதொகவும் திகழ்ந்தவெர்.
வகதொலவெலயத் தததொழிலைறவு
நகரமதொக்கியது - ஏன?
ஒரு முலறக்கு மூனறு முலறயதொக உலைக நதொடகலளச் சுற்ற வெந்த தனது தனித் திறலமலயக்
தகதொண்ட, ஜ.ட. நதொயுட வகதொயம்புத்தூர் நகரில் எண்ணைற்ற தததொழிற் செதொலலைகலள
உருவெதொக்கினதொர்
உருவெதொக்கியதுடைன நில்லைதொமல், அந்தத் தததொழிற்செதொலலை நிருவெதொகங்கலள மற்றவெர்கள்
பதொர்த்து வியக்குமதொறும் அவெற்லற நடைத்திக் கதொட்டனதொர் ஜ.ட. நதொயுட.
வமற்கண்டை தததொழிற்செதொலலைகலளக் வகதொலவெ நகரில் உருவெதொக்குவெதற்கு முனபு, அந்த நகர்
தததொழிற்துலற அறவவெதொ. தததொழில் ஆர்வெவமதொ தபற்ற நகரதொக இருக்கவில்லலை எனபது
ததொன குறப்பிடைத் தக்க நிலலையதொகும்.
அத்தலகய வநரத்தில் ஒரு தனி மனிதர் துணவெதொக எண்ணைற்றத் தததொழிற்செதொலலைகலள
உருவெதொக்க, இயக்க, கதொரணைரதொக இருந்ததொர் எனபவத பதொரதொட்டக்குரிய செம்பவெமதொகும்.
இவ்வெளலவெயும் நதொயுட ஏன வகதொலவெயில் தசெய்ததொர்? தமிழ் இனம், தமிழ்ச் செமுததொயம்
தததொழில் துலறயில் வமல் நதொடகளுக்குச் செமமதொக வெதொழ்ந்து வெளம் தபற்றதொக வவெண்டம்
எனற எண்ணைத்ததொல் ததொவன!
இவத ஜ.ட. நதொயுட உலைக நதொடகளில் எங்வகதொ ஓரிடைத்தில் பிறந்து தததொழிற்செதொலலைகலள
உருவெதொக்கி இருந்ததொல், அறவுலடையதொர் எங்கிருந்ததொலும் பதொரதொட்டைத் தக்கவெர்கவள எனற
தத்துவெச் சிறப்பிற் ஏற்ப, வநதொபல் பரிசுகள் வதட வெந்து அவெரிடைம் அடலமயதொகி இருக்குமதொ
- இருக்கதொததொ எனபலத நதொம் ததொன சிந்திக்க வவெண்டம். அந்த நிலலை நதொயுடவுக்கு ஏன
உருவெதொகவில்லலை?
அறவுக் வகற்ற தகுதிலய
அவெர் தபறதொதது ஏன?
தமிழ் நதொட்ட மக்களிடைத்தில், ஏன இந்திய மக்களிடைத்தில், அந்தக் கதொலைக் கட்டைத்தில்
தததொழில் அறவு அதிகம் இல்லைதொமல் இருந்ததுததொன கதொரணைவமதொ அல்லைது, தததொழிற்
புரட்சியற்ற மண்ணல் அவெர் எண்ணைற்ற தததொழில் நுட்பங்கலளத்
தததொழிற்செதொலலைகளதொக்கிக் தகதொட்டக் குவித்தததொல் ததொவனதொ புரியவில்லலை நமக்கு!
ஜ.ட. நதொயுட வெதொழ்ந்த கதொலை கட்டைத்தில் அவெரதொல் துவெக்கப் பட்டை தததொழிலைகங்கள்,
இப்வபதொது ஆரம்பிக்கப் பட்டருக்குமதொனதொல், இக் கதொலை அரசியல்வெதொதிகள்,
தததொழிலைறஞர்கள், தததொழில் நுட்ப வெரவவெற்புகள் அவெலரத் வதட நதொட ஓட வெந்து பட்டைம்
பதவிகலள வெலிய வெலிய வெழைங்கி, ஒவஹதொ. எனறு வபதொற்றத் திரு அகவெல்கலளப் பதொடப்
புகழ்ந்திருக்குவமதொ - எனனவவெதொ, கதொலைம்ததொன கணைக்கிடை வவெண்டம் பரதொபரவம!
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ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள், அப்பட எனதனனன தததொழிற்செதொலலை கலளத் வததொற்றுவித்து
விட்டைதொர் எனறு எவெரதொவெது வகட்பதொர்கவளயதொனதொல் - அவெர்களுக்கு இவததொ சிலை தக்கச்
செதொனறுகள்.
வகதொலவெ மினசெதொர
வமதொட்டைதொர் தததொழிற்செதொலலை:
தததொழிலியல் விஞ்ஞதொனியதொன ஜ.ட. நதொயுட 1939-ஆம் ஆண்டல் - வகதொலவெ நகரில்,
மினசெதொர வமதொட்டைதொர் தததொழிற்செதொலலை ஒனலற, வநஷனல் எலைக்ட்ரிக் ஒர்க்ஸ் எனற தபயரில்
துவெக்கினதொர்.
அந்த வமதொட்டைதொர் உற்பத்தித் தததொழிற்செதொலலைலய, அப்வபதொது தசெனலன அரசுத் தததொழில்
ஆவலைதொசெகரதொகப் பணயதொற்றக் தகதொண்டருந்த செர்.ஜெதொர்ஜ் வபதொக் எனபவெர் திறப்பு விழைதொ
தசெய்ததொர்.
அந்த வநரம் இரண்டைதொம் உலைகப் வபதொர் துவெக்கப்பட்டை தநருக்கடயதொன கதொலைம். அதனதொல் தவெளிநதொடகளிவலை இருந்து மினசெதொர வமதொட்டைதொர்கலள வெரவெலழைப்பது மிகக் கஷ்டைமதொக
இருந்தது.
அதுமட்டமனறு இதற்குக் கதொரணைம். இந்திய நதொட்டல் வவெறு எங்கும் மினசெதொர
வமதொட்டைதொர்கள் உற்பத்தி தசெய்யப்படைதொத வநரமதொகும்.
அப்பட இருந்தும், அப்வபதொலதய இந்திய ஆட்சி தனது ஆதரலவெயும், ஒத்துலழைப்லபயும்
திரு. ஜ.ட. நதொயுடவுக்கு வெழைங்கியது. அதனதொல், அவெர் மினசெதொர வமதொட்டைதொர் தததொழிற்
பற்றகரமதொகத் துவெக்கி மினசெதொர வமதொட்டைதொர் தததொழிற்செதொலலைலய தவெற்றகரமதொகத் துவெக்கி
மினசெதொர வமதொட்டைர்கலளத் தயதொரித்து வெந்ததொர்.
யூனிவெர்செல்
வரடவயட்டைர்ஸ்:
இந்த தததொழிற்செதொலலையில் கதொர்கள், இஞ்சினகள் ஆகியவெற்றுக்கு வதலவெயதொன
வரடவயட்டைர்கள் தயதொரிக்கப்பட்ட வெந்தன.
யு.எம்.எஸ். வெதொதனதொலி;
தததொழிற்செதொலலை:
வமற்கண்டை யு.எம்.எஸ். வெதொதனதொலித் தததொழிற் கூடைம் 1941-ஆம் ஆண்டல் வகதொலவெ நகரில்
ஆரம்பிக்கப்பட்டைது. இந்தத் தததொழிற்செதொலலைலயத் துவெக்கி லவெத்தவெர் யதொர் ததரியுமதொ?
மத்திய முதல் நிதியலமச்செர்
செர். ஆர்.வக. செண்மூகம் திறந்ததொர்!
இந்திய அரசெதொங்கத்தின முதல் நிதியலமச்செரும், வகதொயம்புத்தூர் நகரிவலைவய வெதொழ்ந்து வெந்த
தததொழில் அதிபருமதொன செர்.ஆர்.வக. செண்முகம் தசெட்டயதொர் அவெர்கள்ததொன, இந்தத்
தததொழிற்செதொலலையின துவெக்க விழைதொலவெ நடைத்தி லவெத்ததொர் எனபது குறப்பிடைத் தக்கததொகும்.
அந்தத் தததொழிற்செதொலலையில், வெதொதனதொலிப் தபட்ட, வெதொதனதொலிக் கிரதொமம், வடைப் ரிக்கதொர்டைர்,
எலைக்ட்ரதொனிக் தபதொருட்கள் வபதொனறலவெகள் தயதொரிக்கப்படகினறன. இந்த வெதொதனதொலிப்
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தபட்டகலள ஏலழை மக்களும் உபவயதொகப் படத்தக் கூடய அளவுக்கு விலலை
குலறவெதொனலவெ ஆகும்.
நூறு ரூபதொய் அல்லைது நூற்லறம்பது ரூபதொய்க்கு, ஏலழைகள் வெதொங்கக் கூடய வெலகயில் இலவெ
விலலை குலறவெதொனது மட்டமனறு; இந்த வெதொதனதொலிப் தபட்டயின ஐந்து வெதொல்வும், 3
வபண்டகளும், எந்த அலலைலயத் திருப்பினதொலும் பதொடைக் கூடயததொகவும், அவத வநரத்தில்
குளு குளு தனலமயதொன ஏ.சி. தபட்டகளதொகவும் தயதொரிக்கப்பட்ட அவத விலலைக்குக்
கிலடைக்க வெழி தசெய்தவெர் ஜ.ட. நதொயுட.
ஏலழைகளுக்கதொகத் ததொவன தயதொரதொகினற வெதொதனதொலிகள், எனறு, ஏவததொ - ஏவனதொ ததொவனதொவெதொக
உருவெதொக்கப்பட்டைதனறு ஜ.ட. நதொயுட நிறுவெனம் உற்பத்தி தசெய்த இந்தப் தபட்டகளின
தரம்!
இந்தத் தததொழிற்செதொலலையில் தயதொரதொகும் வெதொதனதொலி தபட்டகளுக்குரிய பதொகங்களில் 30
முதல் 35 செத விகிதப் தபதொருட்கள் வெலர; இவத தததொழிற்செதொலலையிவலைததொன தயதொரதொகினறன.
மிகுதி உள்ள 65, 70 செத விகித பதொகங்கள் வமற்தகதொண்ட அங்வகவய தயதொரதொகிடவெதற்கதொன
திட்டைங்களும் தீட்டைப்பட்ட ஆய்வுக் குழுவின ஆய்வுக்குச் தசெனறருந்தன.
கதொர்பதொனிக் தபதொருட்கள்
தததொழிற்செதொலலை :
வகதொலவெக்கு அடத்துள்ள நகரம் வபதொத்தனூர். இந்த ஊர் தததொழிற்செதொலலை நடைத்திடை எல்லைதொ
வெசெதிகளும் தபதொருந்தியததொக இருந்தலதக் கண்டை ஜ.ட. நதொயுட, இங்வக கதொர்பதொனிக்
தபதொருட்கள் தததொழிற்செதொலலை ஒனலறத் துவெக்கினதொர். லடைப் லரட்டைர் இயந்திரங்களுக்குத்
வதலவெயதொன கதொர்பன ததொள்கள், நதொடைதொக்கள், வபனதொக் கதொர்பன, தபனசில் கதொர்பன ததொள்கள்,
இங்க் வபடகள் வபதொனறலவெ இந்தத் தததொழிற்செதொலலையில் தயதொரிக்கப்பட்டைன.
யு.எம்.எஸ்.
பிவளட தததொழிற்செதொலலை :
வகதொலவெ நகரில் மலிவெதொன செவெர பிவளடகலளத் தயதொரிக்கும் தததொழிற்செதொலலைலய சிறு
அளவில் ஏற்படத்தினதொர். தமிழ் நதொட்டக்குத் வதலவெயதொன பிவளடகள் விற்பலனக்கதொக
இங்வக ததொன தயதொர் தசெய்யப்பட்டைன.
வகதொலவெ டீசெல்
புரதொடைக்ட்ஸ்
தபட்வரதொலில் கதொர்கலள ஓட்டம் இஞ்சினகள் அப்வபதொது தபதொருத்தப்பட்டருந்தன.
அதற்குப் பதிலைதொக டீசெல் எண்தணையில் ஒட்டம் இஞ்சினகலளத் தயதொரிப்பதில்
ஜ.ட.நதொயுட ஈடபட்டைதொர்.
அதற்குரிய இஞ்சினகலளக் வகதொயம்புத்துரிவலைவய தயதொரிக்கும் வெலகயில்
இஞ்சினகலளப் புதுப்பித்ததொர். அலவெ பழுது பதொர்க்கும் பணகலள இந்த
தததொழிற்செதொலலையிவலை தசெய்ததொர். இந்தத் தததொழிற்செதொலலைலய தஜெர்மதொனியத் தததொழில் நுட்ப
அறஞர்கள் பதொர்த்துப் பதொரதொட்டனதொர்கள்.
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இஞ்சினியரிங்
பிலரவவெட் லிமிதடைட் :
வமற்கண்டை டீசெல் இஞ்சினகளுக்குத் வதலவெப்பட்டை நதொசில்கள், Nozzles, தடைலிவெரி
வெதொல்வுகள், பம்ப் - எலிதமண்டைஸ் Pump-Elements ஆகியலவெ - தததொழிற்செதொலலையில்
உருவெதொயின.
வகதொலவெ பு:எம்.எஸ்.
ஒர்க்ஸ் நிறுவெனம்:
கதொர்கலளப் புதிததொக உருவெதொக்குவெதற்கதொன பதொகங்கள், இயந்திரக் கருவிகள், சிறு சிறு
உதிரிப் பதொகங்கள், தபளண்டைரி கதொஸ்டங்ஸ் முதலிய வவெலலைகள் இந்த நிறுவெனத்தில்
தயதொரதொயின.
தசெட்லரட் இந்தியதொ
பிலரவவெட் லிமிதடைட் :
பிரிட்டஷ் நிறுவெனம் ஒனறன உதவியதொல் இந்த தசெட்லரட் இந்தியதொ பிலரவவெட்
லிமிதடைட் எனற நிறுவெனத்லத ஜ.ட. நதொயுட துவெக்கினதொர். இந்த நிறுவெனத்தில்
வபருந்துகள் - வபதொக்குவெரத்து நிறுவெனங்களுக்கும், திலரயரங்குகளுக்கும், ரயில்வவெ
நிலலையங்களுக்கும், ஒட்டைல்கள் வபதொனறவெற்றுக்கும் உரிய டக்கட்டகள், இரசீதுகள்
அலனத்லதயும் அச்செடக்கும் பணகள் நலடைதபற்றன.
இந்த டக்கட்டகளும் - இரசீதுகளும் அச்செடக்க ததொனியங்கி இயந்திரங்கள்
உருவெதொக்கப்பட்டைன. அந்த இயந்திரங்கள் எவ்வெளவு வவெலலைகலளச் தசெய்தன எனற
கணைக்லகயும் அந்த இயந்திரங்கவள கதொட்டமளவுக்கு தமஷினகளில்
தபதொருத்தப்பட்டருந்தன.
இந்தத் தததொழிற்செதொலலையில் 16 மில்லிமீட்டைர் அளவு படைம் ஒடம் புதரதொதஜெக்டைர்கள், டையல்
கதொஜ் முதலியலவெ திட்டைமிடைப்பட்டத் தயதொரிக்கப்பட்டைன.
வகதொபதொல் கடகதொரம்
தததொழிற்செதொலலை:
தனது தந்லத திரு. வகதொபதொல்செதொமி நதொயுட நிலனவெதொக இந்த நிறுவெனம் ஜ.ட.நதொயுடவெதொல்
உருவெதொக்கப்பட்டைது. இங்வக தயதொரதொகும் நதொனகு முகக் கூண்ட சுவெர்க் கடகதொரங்கள்,
அததொவெது - Tower Clocks திரு. ஜ.ட.நதொயுட அவெர்களது தததொழில் நுட்பத்ததொல்
கண்டபிடக்கப்பட்டை கடகதொரம் ஆகும்.
இந்தத் தததொழிற்செதொலலையில் தயதொரிக்கப்பட்டை கடகதொரங்கள் சிலை, தபதொது நிலலையங்களின
உபவயதொகத்திற்கதொன அனபளிப்பதொக வெழைங்கப்பட்டருக்கினறன.
வகதொலவெ நகரதொட்சிக்கு ஒரு கடகதொரத்லத ஜ.ட.நதொயுட தயதொரித்துக் தகதொடத்துள்ளதொர். அந்தக்
கடகதொரம் வகதொலவெ நகரில் அவினதொசி செதொலலைலயயும், சிலறச் செதொலலை செதொலலைலயயும்
செந்திக்கும் இடைத்தில் நிறுவெப்பட்டருக்கிறது.
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இனறு வெலர அந்தக் கடகதொரம் எந்தப் பழுதும் அலடையவில்லலை. இது வபதொனற வமலும்
சிலை கடகதொரங்கலள தசெனலன நகருக்கும் அனபளிப்பதொக நதொயுட வெழைங்கியுள்ளதொர். இந்தத்
தததொழிற்செதொலலையில் தபருமளவில் கடகதொரங்கள் தயதொர் தசெய்யப்பட்டைன.
வகதொலவெ ஆர்மச்சூர்
லவெண்டங் ஒர்க்ஸ் :
இந்தத் தததொழிற்செதொலலையில் தசெப்புக் கம்பிகள் தயதொரிக்கப்படகினறன. இலவெ பலை வெலக
அளவுகளில் தயதொரிக்கப்படகினறன. இந்தக் கம்பிகள் எதற்குப் பயனபடகினறன
ததரியுமதொ?
லடைனவமதொக்கள் உருவெதொக இந்தக் கம்பிகள் வதலவெ. அதற்கதொகவவெ இங்வக பலை
அளவுகளில் தசெப்புக் கம்பிகள் தயதொரிக்கப்படகினறன. அந்த தசெப்புக் கம்பிகளுக்கு
எனதொமல் பூசும் இயந்திரங்கலள நிறுவெவும் ஏற்பதொடகள் தசெய்யப் பட்டள்ளன. இங்வக
வதனிப் தபட்டகளுக்குத் வதலவெயதொன தபதொருட்களும் தயதொரதொகினறன.
செத்து மதொவு
தததொழிற்செதொலலை :
மக்கள் உணைவுகளுக்கதொகப் பயனபடத்தும் வகழ்வெரகு வசெதொளம் வபதொனற உணைவு
ததொனியங்கலள, இங்வக செத்துணைவு மதொவுகளதொகத் தயதொரிக்கினறதொர்கள். இங்வக தயதொரதொன
செத்துணைவு மதொலவெச் வசெதொதலன தசெய்துப் பதொர்த்த தசெனலன அரசெதொங்கத் தின விவெசெதொய
ரசெதொயன அதிகதொரி, அந்த மதொவுகள் உயர்ந்த ரகமதொகவும், செத்து நிலறந்தததொகவும்
இருப்பததொகச் செதொனறதழ் தந்துள்ளதொர்.
வவெறு சிலை
தததொழில்கள் :
வபருந்துகளுக்கதொன பதொகங்கலள இலணைக்கவும், டையர்கலளப் புதுப்பித்து உருவெதொக்கவும்,
தனித்தனி தததொழிற் செதொலலைகலள திரு. ஜ.ட. நதொயுட உருவெதொக்கினதொர்.
தவெளிநதொடகளில் இருந்து மற்ற தததொழிற்செதொலலை களுக்குத் வதலவெப்படம் இயந்திரங்கலள
இறக்குமதி தசெய்து விற்பலன தசெய்யவும் ஜ.ட. நதொயுட தததொழில் நிலலையங்கலள
அலமத்ததொர்.
தததொழிற்செதொலலைகலளப் புதியததொக அலமக்க யதொரதொவெது முன வெந்ததொல், அவெர்களுக்கதொன
உதவிகலள வயதொசெலனகலள இலைவெசெமதொகவும் தசெய்ததொர் திரு. நதொயுட.
இவ்வெளவு அக்கலரவயதொட வகதொலவெலய ஏன தததொழில் நகரமதொக்கிடை வெழி வெலககலளச்
தசெய்ததொர்?
தததொழில் வெளர்ச்சி நமது நதொட்டல் ஏற்பட்டைதொல்ததொன மக்களுலடைய வெறுலமகள் ஒழியும்
எனற ஒவர கதொரணைத்திற் கதொகத்ததொன ஜ.ட.நதொயுட அதில் அவ்வெளவு அக்கலரகலளக்
கதொட்டனதொர்.
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11. நதொனகதொண்ட “பி.இ.” கல்விலய
நதொயுட ஆறு வெதொரமதொக்கினதொர்!
“வததொனறற் புகதழைதொட வததொனறுக அஃதிலைதொர்
வததொனறலிற் வததொனறதொலம நனறு”
எனறு கூறுகினறது தமிழைர் மலறயதொன தபதொய்யதொ தமதொழி எனப்படம் திருக்குறள் நூல்!
“மக்களதொய் பிறந்ததொல் புகழுடைன பிறக்கக் கடைவெர், அந்தப் புகழ் இல்லைதொதவெர் பிறத்தலினும்
பிறவெதொலம நல்லைது”. இந்தக் குறளுக்கு திருக்குறளதொர் முனுசெதொமி உலர கூறும்வபதொது,
“மக்களதொய்ப் பிறந்ததொல் புகழ் உண்டைதொவெதற்கதொன குணைங்கவளதொட பிறத்தல் வவெண்டம். அக்
குணைம் இல்லைதொதவெர்கள் மக்களதொகப் பிறப்பிலத விடை பிறவெதொ திருத்தவலை நல்லைததொகும்”
எனகிறதொர்.
மக்களதொகப் பிறப்பவெர்கள் புகழ் உண்டைதொவெதற்கதொன குணைங்கவளதொட எப்படப் பிறக்க
முடயும்? பிறந்த பிறகுததொவன அந்தக் குணைங்கலளப் தபற முடயும்? பரிவமலைழைகர்
உலரலய அடப்பலடையதொகப் பற்றுபவெர்கள் திருக்குறளதொலரப் வபதொலை குறலளப் பரப்பிக்
தகதொண்டருப்பலத விடை, வபரதொசிரியர் செதொலைமன பதொப்லபயதொ உலரவய வமலைதொனது. எனன
கூறுகிறதொர் திரு. பதொப்லபயதொ?
“பிறர் அறயுமதொறு அறமுகமதொனதொல், புகழ் மிக்கவெரதொய் அறமுகம் ஆகுக. புகழ்
இல்லைதொதவெர் உலைகு கதொணைக் கதொட்சி தருவெதிலும், தரதொமல் இருப்பவத நல்லைது” எனகிறதொர்.
எனவவெ, திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள், ஒவ்தவெதொரு துலற யிலும் மற்றவெர்கள் அறயுமதொறு
அறமுகமதொகும்வபதொது, தனது தசெயற்கரிய தசெயல்களதொல், தபறற்கரிய அறவுத் திறலனப்
தபற்றுப் புகழ் மிக்கவெரதொக அறமுகம் ஆனதொர். இதுததொன உண்லம.
கல்வி அறவு அற்றக் கதொலைத்தில் அவெர் தததொழில் துலறயில் புகுந்ததொர். ஒவர ஒரு வபருந்லத
விலலைக்கு வெதொங்கிய அவெர், ததொவன முதலைதொளி, ததொவன தததொழிலைதொளி, எல்லைதொம் ததொவன எனறு
அயரதொது அரும்பதொட பட்ட, தனது வபருந்துவுக்குப் புகழ்வதட, யு.எம்.எஸ். எனற 200
வபருந்துகளின கூட்டறவு அலமப்லப உருவெதொக்கி, மக்கள் மதிக்குமளவுக்குச்
தசெல்வெதொக்குப் தபற்று. தசெல்வெச் சீமதொனதொகி, புகழ் துலறலய தனக்கு அடலமயதொக்கிக்
தகதொண்டைதொர்.
திருக்குறள் மலறக்கு
நதொயுட எடத்துக் கதொட்ட!
வமல் நதொட தசெனறு, தததொழிலியல் மதொணைவெரதொகக் கல்வி கற்று, ஓய்வு வநரங்களில் தமிழ்,
ஆங்கிலை தமதொழிகள் அறலவெப் தபற்று, உலைலக எழு முலற வெலைம் வெந்து, ஈடலை
தததொழிலியல் துலற விஞ்ஞதொனியதொக வெர் விளங்கினதொர். “வரசெண்ட் பிவளட”
விஞ்ஞதொனத்ததொல், பிரிட்டஷ், அதமரிக்க விஞ்ஞதொனம் இனறுவெலர அவெரிடைம் வததொற்று
விட்டைது.
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ஈதல்லைவவெதொ பிறர் அறயுமதொறு அறமுகமதொன புகழ் அறமுகம்? இலத விடத்து. திரு.
ஜ.ட.நதொயுட உலைகு கதொணைக் கதொட்சி தருபவெரதொக விளங்க வில்லலைவய! அது புகழ் ஆகதொவத எனறுணைர்தற்குச் செதொனறதொகத் ததொவன உலைகுக்கு அவெர் அறமுகம் ஆனதொர்!
எனவவெ, மக்களதொய்ப் பிறக்கும் யதொரும் - புகழ் உண்டைதொவெதற்கதொன குணைங்கவளதொட பிறக்க
இயலைதொது. பிறந்த பினபு வசெரும் குணைங்கள், சுபதொவெங்கள், மன வெளங்கள், கல்வியின
வித்தகங்கள், அனுபவெ ஆற்றல்கள், வெளர்நிலலை சூழைல்கள்ததொன ஒருவெலனப் புகழ்
ஏணயில் ஏற்றுவம தவிர, பிறக்கும் வபதொவத புகழ்க் குணைங்கவளதொட பிறத்தல் எனபது
இயலைதொதல்லைவெதொ?
எனவவெ, திரு. செதொலைமன பதொப்லபயதொ கூறும் குழைப்பமற்ற, முன தஜெனமம் - பின பிறப்பற்ற,
ததளிவெதொன உலரயதொகும். அதற்கு எடத்துக் கதொட்டைதொகவவெ திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்களது
புகழ் இனறும் திகழ்கினறது எனலைதொம்.
இத்தலகய புகவழைணயின சிகரத்திவலை நினற திரு. ஜ.ட.நதொயுட அவெர்கள், தததொழிலியல்
விஞ்ஞதொனியதொக மட்டவம இயங்கவில்லலை. மதொறதொக, ஈடலணையிலைதொ இலைட்சியங்கலள
வெளர்க்கும் ஒரு நதொட்டன ஒப்பற்றக் கல்விமனதொகவும், அததொவெது - Educationist டைதொகவும்
சிறந்ததொர்!
கற்றது லக மண்ணைளவுததொன எனறு கருதிய திரு. ஜ.ட.நதொயுட அவெர்கள், கல்லைதொதது
உலைகளவு எனபலத உணைர்ந்து. ஒவ்தவெதொரு துலறயிலும் ஊடருவி உண்லம அறலவெக்
கண்ட - அனுபவெ அறலவெப் தபற்றதொர். இல்லலையதொனதொல், தனது 47-வெது வெயதிவலை
எவெனதொவெது அதமரிக்கதொவிவலை வபதொய் மதொணைவெனதொகச் வசெர்ந்து லகத் தததொழில் அறவு
தபறுவெதொனதொ? தபற்றதொவர திரு. நதொயுட!
திரு. ஜ.ட.நதொயுட வெறுலமயிவலை வெதொட வெதொட வெருந்தி, உணைவு விடதியிவலை பணயதொளரதொகச்
வசெர்ந்து பசிப் பிண நீக்கிக் தகதொண்ட, ஊர் சுற்றச் சுற்ற வெணக ஊக்கம் தபற்று
முனவனறும் வெதொய்ப்பு தவெள்லளயர் ஒருவெரதொல் வெந்ததும் - ஒவர ஒரு வபருந்லத விலலைக்கு
வெதொங்கி உலழைத்ததின பயனததொன, தனக்தகன ஒரு வெழிலய வெகுத்துக் தகதொண்ட
பணயதொற்றயதின பலைனததொன, அவெலர வதட, நதொட, ஒட வெந்து புகழ் அரவெலணைத்துக்
தகதொண்ட, உலைக தநஞ்செ ஊஞ்செலில் ஆரதொவரதொ பதொட ஆட அமர லவெத்து, அழைகு பதொர்த்தது
எனலைதொம் அல்லைவெதொ? எண்ணப் பதொருங்கள் செரிததொனதொ எனறு?
எனவவெததொன, தததொழிலியல் துலறயில் தனக்தகன ஓர் அலடை யதொளச் சினனத்லத
உருவெதொக்கிக் தகதொண்டை திரு. நதொயுட, கல்வித் துலறயிலும் தனது கதொலைடகலள எண்ண
எண்ணப் பதித்ததொர்.
கல்வி உலைகில் ஒரு மறுமலைர்ச்சியதொளர்!
கல்வி உலைகிவலை ஒரு மறுமலைர்ச்சிலய உருவெதொக்கினதொர்! அதனதொல் உண்டைதொன எதிர்ப்புகலள
ஏறுவபதொலை எதிர்த்துச் செமதொளித்ததொர்: தததொழிற் கல்லூரிகலள ஏற்படத்தினதொர். தததொழில் நுட்ப
ஆசிரியரதொகத் தததொண்ட புரிந்ததொர்! தததொண்ட எனறதொல் வெலளவு எனற ஒரு
தபதொருளுண்டைல்லைவெதொ?
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அதற்வகற்ப, திரு. நதொயுட கல்விக்கதொக உலழைத்த உலழைப்புகளும், முயற்சிகளும், நடைத்திய
வபதொரதொட்டைங்களும், வெழைங்கிய நனதகதொலடைகளும் - அதனதன தகுதிக்வகற்றவெதொறு
வெலளந்து தகதொடத்து, நதொட்டப் பணயதொற்றனதொர்! கல்வியதொல் நதொடம் முனவனறும் ததொவன.
அதனதொல், வதசெ பக்திவயதொட மக்கள் வசெலவெகலளச் தசெய்ததொர் திரு. ஜ.ட.நதொயுட.
செர். ஹதொர்தர் வஹதொப்
தததொழிற் பள்ளி!
தசெனலன மதொகதொணை கவெர்னரதொக அப்வபதொது பணயதொற்றயவெர் 'செர்.ஹதொர்தர் வஹதொப்' எனும்
தவெள்லளக்கதொரர். அவெர் திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்களின நண்பர்.
தமிழ் நதொட்லடைத் தததொழில் மயமதொக்க வவெண்டம், அதற்குப் தபதொறயியல் கல்லூரிகள்
வததொனற வவெண்டம் எனறு எண்ணய திரு. நதொயுட, கவெர்னலரச் செந்தித்து தனது
விருப்பத்லத அவெரிடைம் மனுக்களதொகக் தகதொடத்து, வகதொயம்புத்தூர் நகரில் தனது தசெதொந்த
தபரும் தபதொருட் தசெலைவில் 1945-ஆம் ஆண்டல் ஒரு தததொழில் நுட்பப் பள்ளிலயத்
திறந்ததொர்.
அந்த தததொழில் நுனுக்கப் பள்ளிக்குரிய அரசு ஆதரவுகலளப் தபருமளவில் தசெய்து
தகதொடத்தவெர் தசெனலன கவெர்னர் எனபததொல், அதற்கதொன நனறயதொக அந்தப் பள்ளிக்கு
செர்.ஆர்தர் வஹதொப் பதொலி தடைக்னிக் எனறு தபயரிட்டைதொர் திரு. நதொயுட.
அது செரி, கலலைக் கல்லூரிலயத் திறவெதொமல், நதொயுட ஏன தததொழில் பள்ளிலயத் துவெக்கினதொர்?
ஏதனனறதொல், கலலைக் கல்லூரிகள் வததொனறுவெததொல் பட்டைங்கள் தபறலைதொவம தவிர,
நதொட்டலுள்ள வவெலலை இல்லைதொத் திண்டைதொட்டைம் ஒழியதொது எனபததொல்ததொன. தததொழில் நுட்பங்
கலளப் வபதொதிக்கும் பதொலிதடைக்னிக் பள்ளிலயத் துவெக்கினதொர் நதொயுட.
வமற்கண்டை கதொரணைம் மட்டவம அனறு - தததொழில் நுணுக்கப் பள்ளி வததொனறடை அந்த
வநரம் வெலர வகதொலவெ நகரிலும் செரி, அந்த மதொவெட்டைத்திலும் செரி, கலலைக் கல்லூரிகள்
இருந்தவத தவிர, தததொழிற் கல்லூரிகள் ஒனறும் வததொனறவில்லலை.
அதனதொல் திரு. நதொயுட, இரண்ட தததொழில் கல்லூரிகலளத் திறக்கத் திட்டைமிட்ட,
முதலைதொவெததொக செர்.ஹதொர்தர் வஹதொப் தததொழில் நுட்பப் பதொலிதடைக்னிக்லகத் துவெக்கினதொர்.
அந்தக் கல்லூரியில், வெதொதனதொலி, வமதொட்டைதொர் தததொழில்களின பயிற்சிகள் முதலில்
கற்பிக்கப்பட்டைன.
வவெறு தததொழிற் பயிற்சிகலளக் கற்பிக்கக் கூடய வபதொதிய திறலம வெதொய்ந்த ஆசிரியர்கள்
அப்வபதொது கிலடைக்கதொத கதொரணைத்ததொல், முதலில் வமதொட்டைதொர், வெதொதனதொலி
தததொழில்களுக்குரிய பயிற்சிகள் வபதொதிக்கப் பட்டைன.
திரு. நதொயுடலவெ செர்.ஆர்தர் வஹதொப் வகட்டக் தகதொண்டைதற் வகற்ப, அவெவர அந்த
பதொலிதடைக்னிக்கு தகளரவெ இயக்குநரதொகவும், முதல்வெரதொகவும் இருந்து - ஆசிரியரதொகவும்,
நிர்வெதொகியதொகவும் பணயதொற்றனதொர்.
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ஆர்தர் வஹதொப் தபதொறயியல் கல்லூரி :
செர்.ஹதொர்தர் வஹதொப் தபயரதொல் தததொழிற் நுட்பப் பதொலிதடைக்னிக் சிறப்பதொக நலடைதபற்று
வெந்தது. இரண்டைதொவெததொக, கவெர்னரது ஊக்கத்லதயும் - ஆதரலவெயும் கண்டை திரு.
ஜ.ட.நதொயுட அவெர்கள், கதொற்றுள்ள வபதொவத துற்றக் தகதொண்டைதொல் வகதொலவெ நகருக்கு நல்லை
வெளர்ச்சி உண்டைதொகும் எனற எண்ணைத்தில், வகதொலவெ நகரில் 1945-ஆம் ஆண்ட ஜெஜூலலை
மதொதம் 9-ஆம் நதொளனறு, அததொவெது, பதொலிதடைக்னிக் துவெக்கப்பட்டை ஆறு
மதொதங்களுக்தகல்லைதொம், மீண்டம் ஒரு தபதொறயியற் கல்லூரிலயத் துவெக்கினதொர். எனன
தபயர் ததரியுமதொ அக் கல்லூரிக்கு?
'செர்.ஹதொர்தர் வஹதொப் தபதொறயியல் கல்லூரி' எனவற திரு. நதொயுட அதற்கும் நனறக்
கடைனதொகப் தபயர் சூட்டனதொர். அக் கல்லூரிக்குப் பலை லைட்செம் ரூபதொயில் கட்டடைங்கலளயும்,
நனதகதொலடை கலளயும் வெழைங்கிடைத் தயதொரதொனதொர். அரசெதொங்கமும் அவெருக்கு மிக நனறதொக
ஆதரவு வெழைங்கி ஊக்குவித்தது. துவெங்கப்பட்டை பிறகு இக் கல்லூரியின முழுப்
தபதொறுப்லபயும் திரு.நதொயுட அரசெதொங்கத்திடைவம ஒப்பலடைத்து விட்டைதொர்.
திரு. நதொயுட அவெர்கள் எலததயலத எவ்வெப்வபதொது, எவெதரவெலரக் தகதொண்ட மக்களுக்கு
நனலமகலளச் தசெய்ய முடயுவமதொ, அவ்வெப்வபதொது அலதயலத, அவெரவெரிடைம் ஆதரவு
தபற்றுச் தசெய்வெதில் மிகவும் வெல்லைவெர் எனபததொல், செர்.ஹதொர்தர் வஹதொப்லப பயனபடத்தி
அந்த இரு தததொழிற் பள்ளிகலளத் துவெக்கிப் புகழ்தபற்ற விந்லத மனிதரதொக விளங்கினதொர்
திரு.நதொயுட அவெர்களின இந்த கல்வித் தததொண்ட தததொழிந் பரட்சிக்குரிய அடப்பலடை
தசெயலைல்லைவெதொ?
இனஜனியரிங் படப்லப
இரண்டைதொண்டைதொக்கினதொர்
எப்வபதொதும், எலதயதொவெது சிந்தித்துக் தகதொண்வடை இருப்பவெர் திரு. ஜ.ட.நதொயுட. கதொலைத்தின
ஒரு நிமிடைத் துளிலயக் கூடை வீணைதொக்க மதொட்டைதொர். அதனதொல்ததொன, தபதொறயியல் துலறயில்
கல்வி கற்றடம் மதொணைவெர்களது இனசினியரிங் படப்லப, திரு. நதொயுட முதல்வெரதொக
இருந்தவபதொது இரண்டைதொண்டைதொக மதொற்றனதொர். ஓரதொண்ட கதொலை உலழைப்லப மதொணைவெர்கள்
வவெறு எதற்கதொவெது பயனபடத்தி முனவனற்றம் தபறட்டவம எனற வநதொக்வகதொட அவெர்
அவ்வெதொறு குலறத்ததொர். ஆனதொல், அப் பள்ளி நிர்வெதொகம் அரசுவிடைம் ஒப்பலடைக்கப் பட்டை
பிறகு, மீண்டம் தபதொறயியல் படப்பு மூனறதொண்டைதொக மதொற்றப்பட்ட விட்டைது.
ஆங்கிலை அரசு மீண்டம் மூனறதொண்டைதொக்கியலதக் கண்டை திரு. ஜ.ட. நதொயுட,
இரண்டைதொண்வடை தபதொறயியற் துலறக் கல்விக்கு அதிகமதொன கதொலைம் ஆகும் எனறு கருதி,
நதொட்டல் கல்விப் புரட்சிலய உருவெதொக்க நிலனத்த அவெர், ஆறு வெதொரம் பயிற்சி வெகுப்பு
ஒனலறத் துவெக்கினதொர்.
எனன அந்த
ஆறுவெதொரப் பயிற்சி?
வகதொபதொல் பதொக் எனற கட்டத்தில் திரு. ஜ. ட. நதொயுட தனது ஆறு வெதொரம் பயிற்சி வெகுப்லப
ஆரம்பித்ததொர். ஆறு வெதொரம் கூடைத் வதலவெயில்லலை எனற அவெர், முதலில் மூனறு வெதொரம்
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பயிற்சி வெகுப்பு எனறு அறவித்துத் துவெக்கினதொர். மறுபடயும் எனன நிலனத்ததொவரதொ,
மீண்டம் ஆறு வெதொரம் பயிற்சி வெகுப்லபவய நடைத்த ஆரம்பித்ததொர்.
ஓர் இனசினியர் படப்புக்கு ஆறு வெதொரம், மூனறு வெதொரம் படப்பு வபதொதுமதொ 21 நதொட்களிலும்,
42 நதொட்களிலும் இனசீனியர் படப்லபப் படக்க இயலுமதொ? இந்தியதொ முழுவெதும்
தபதொறயியல் படக்கும் மதொணைவெர்கள், மூனறு அல்லைது நதொனகு ஆண்டகள் படக்கும்வபதொது,
திரு.நதொயுட 3 வெதொரம் 6 வெதொரம் எனகிறதொவர எனறு அறஞர்கவள வியந்த வநரமும் உண்ட.
ஆறு வெதொரம் பயிற்சி வெகுப்புகள் வகதொபதொல் பதொக்கில் நடைந்த வபதொது, அறஞர்கள் சிலைர்,
அடக்கட அங்வக தசெனறு எனனததொன நடைக்கிறது எனறு பதொர்ப்வபதொவம எனறு நதொயுட
அனுமதிவயதொட வபதொய்க் கவெனித்ததொர்கள்.
ஆவற வெதொர இனசினியரிங் கல்வி அருலமயதொக நடைப்பலத அந்த அறஞர்கள் பதொர்த்ததொர்கள்.
இந்தியதொ முழுவெதும் உள்ள கல்லூரிகளில் நலடைதபறும் தபதொறயியற் கல்வியில், ஏட்டப்
படப்புக்வக முதலிடைம் தகதொடக்கிறதொர்கள் அததொவெது, Theory க்வக வவெலலையில்லலை,
எல்லைதொம் வநரடப் பயிற்சிக் கல்விததொன. அததொவெது, Practical படப்புததொன இங்வக
முக்கியமதொகக் கற்பிக்கப்படகிறது. வநரடக் கல்வி எனறதொல் எப்பட?
தபதொறயியல் துலற மதொணைவெர்கள் இங்வக இயந்திரங்களுக்கு இலடைவயததொன
உலைவெவவெண்டம். ஒவ்தவெதொரு இயந்திரங்களின தசெயல்கள் எனதனனன? எப்படதயப்பட
இயக்குவெது? எலத தயலதச் தசெய்யலைதொம்? எனபவத அவெர்களது. தபதொறயியல் படப்பு
ஆகும். மதொணைவெர் கதொலலை 7 மணக்கு வகதொபதொல் பதொக் வெகுப்புக்கு வெந்து விடவெதொர்கள். இரவு
வநரங்களிலும் இயந்திரர் பயிற்சிகலளப் தபறுவெதொர்கள்.
வமதொட்டைதொர், வெதொதனதொலி, கடகதொரம் பதொக்டீரியதொலைஜ Bacteriology முதலிய துலறகளில்
வகதொபதொல் பதொக்கில் ஆறு வெதொரம் பயிற்சிகள் அததொவெது Refresher course அளிக்கப் படகினறன.
வபரதொசிரியர் மட்டமல்லைர்
நதொயுடவும் வெகுப்பு நடைத்துவெதொர்!
இந்தக் கல்வித் துலறப் பயிற்சியதொளர்கள் யதொர் யதொர் ததரியுமதொ? தபதொறயியல் துலறயில்
மிகச் சிறந்த அனுபவெம் தபற்ற வபரதொசிரியர்கள். விரிவுலரயதொளர்கள், தததொழில்
வெல்லுநர்கள் வபதொனற திறலம தபற்றவெர்கவள இங்வக பதொடைம் எடக்கிறதொர்கள்.
இவெர்கள் எல்லைதொரும் தததொழில் கல்வி வெளர தபரும்பதொட படம் வபரறவெதொளர்களதொகத்
திகழ்கினறதொர்கள். இந்த தபரும் கல்வி மதொனகளுக்கு இலடைவய திரு. ஜ.ட. நதொயுட
அவெர்களும் பயிற்சி வெகுப்புக்கலள நடைத்துவெதொர்.
இந்தியதொ முழுவெதும் உள்ள கல்லூரிகளில் விடமுலறக் கதொலைம் வெந்ததும் மதொணைவெர்கள்
அவெரவெர் வீடகளுக்குச் தசெனறு விடவெதொர்கள். ஆனதொல், வகதொபதொல் பதொக் நதொயுட பயிற்சிக்
கூடைத்தில், மதொணைவெர்கள் விடமுலறக் கதொலைத்திலும் பயிற்சி வெகுப்பில்ததொன பதொடை அநுபவெம்
தபறுவெதொர்கள். இந்த பயிற்சி வெகுப்புகள் ஏப்ரல் மதொதத்தில் ஆரம்பமதொகும், ஜெஜூன
மதொதத்தில் முடவெலடைந்து விடம்.
வகதொபதொல் பதொக் தபதொறயியல் பயிற்சி வெகுப்பில் வசெர்க்கப்படம் மதொணைவெர்களில் பலைர்,
இந்திய நதொட்டன தபதொறயியல் கல்லூரிகளிவலை தபதொறயியல் பட்டைம் படப்பவெர்களதொகவவெ
இருப்பதொர்கள் எனபது குறப்பிடைத்தக்கது.
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அரசு தபதொறயியல் துலறயில் பணயதொற்றுபவெர்களும் சிலை வநரங்களில் இங்வக பயிற்சி
தபறுவெதொர்கள். எஸ். எஸ். எல்.சி. மதொணைவெர் மதொணைவிகளில் நுண்ணைறவெதொளர்களும்
இருந்ததொல், அவெர்கலளயும் இந்தப் படப்பில் வசெர்த்துக் தகதொள்வெதுண்ட.
தமிழ்நதொட, பஞ்செதொப், மும்லப, தகதொல்தகதொத்ததொ, மத்திய பிரவதசெம், ததலுங்கு வதசெம்,
வகரளதொ, ஒரிசெதொ எனறு இந்நதொளில் தபயர் மதொற்றமலடைந்திருக்கும் சிலை மதொநிலைங்களில்
இருந்ததல்லைதொம் ஆண்ட வததொறும் மனுக்கள் வெந்து தகதொண்டருக்கும். அவெற்றல் 200
மதொணைவெர்கள் மட்டவம பயிற்சிக்குத் வதர்வு தசெய்யப்படவெதொர்கள்.
செர்.சி.வி. இரதொமன
வபசுகிறதொர் :
வதர்வில் தவெற்ற தபறுபவெர்களுக்குச் செதொனறதழ் வெழைங்கப்படம். முதல் மதொணைவெரதொகத்
வதர்வு தசெய்யப்படபவெர்க்கு பரிசுகள் தகதொடக்கப்படம். இந்த ஆறுவெதொரம் பயிற்சி
வெகுப்புக்கள் ஆண்டக்கு ஒரு முலற அல்லைது இரண்ட மூனறு தடைலவெகள் நடைத்தப்பட்ட
வெநதன.
இவ்வெதொறதொக நடைந்து வெந்த ஆறதொவெது ஆறு வெதொரம் பயிற்சி வெகுப்பு 1951 - ஆம் ஆண்ட ஜெஜூன
மதொதம் முடந்தவபதொது, வநதொபல் பரிசு தபற்ற தமிழ் விஞ்ஞதொனியதொன செர். சி. வி. ரதொமன
அவெர்கள் தலலைலமயில் பரிசெளிப்பு விழைதொ நலடைதபற்றது. செர். சி. வி. ரதொமன அந்த
விழைதொவிவலை ஆற்றய தசெதொற்தபதொழிலவெ இந்தியக் கல்வி உலைகம் பதொரதொட்டயது. இவததொ செர்.
சி.வி. ரதொமன.வபசுகிறதொர் - வகளுங்கள்!
செர். சி.வி. இரதொமன
பரிசெளிப்பு உலர!
அனபதொர்ந்த தபதொறயியல் துலற மதொணைவெர்கவள! சுருக்கமதொக் கூறுவெததொனதொல், கல்வித்
துலறயில் கற்றுக் தகதொடக்கும் பதொடைங்கலள விடை, அவெற்றதொல் விலளயும் பயனகள்ததொன
முக்கியமதொனது சுருங்கிய கதொலைத்தில் ஆழ்ந்து பயினறு. நிலறயக் கற்க வவெண்டம் எனறு
கூறுபவெர் ஜ. ட. நதொயுட. அவெருலடைய தகதொள்லகலய நதொன மனததொர வெரவவெற்கினவறன;
ஆதரிக்கினவறன.
மதொணைர்வெகளுக்கு வநரிலடைப் பயிற்சி, அததொவெது Practical ஒர்க்ஸ் மிக மிகத் வதலவெ. அந்த
முலறயில்ததொன எலதயும் சீரதொக, ஒழுங்கதொகக் கற்க முடயும். உததொரணைமதொக, தண்ணல்
நீந்தும் நீய்ச்செலலைப் பற்ற எத்தலன நூற்கள் படத்ததொலும், நீய்ச்செல் வெரதொது. நீருக்குள்
குதித்துப் பயிற்சி தபற்றதொல்ததொன நீய்ச்செல் லககூடம்.
அதுவபதொல்ததொன வமதொட்டைதொர் தததொழிலும்,- வெதொதனதொலி வபதொனற தபதொறயியற் கல்விகளும்
அவெற்வறதொட எனது நண்பர் ஜ.ட. நதொயுட எல்லைதொ வநரமும் வபதொரதொடக் தகதொண்டருக்கிறதொர்!
அவெர்ததொன உண்லமயதொன தபதொறயியல் ஆசிரியர் அவெருலடைய தகதொள்லகததொன நலடை
முலறக்கு ஏற்றது, உகந்தது.
கதொலைப் வபதொக்கில் ஜ.ட.நதொயுடவின கல்விக் தகதொள்லககலள மக்கள் ஒப்புக் தகதொள்வெதொர்கள்.
அவெர் தசெதொல்லுகினற வநரடப் பயிற்சி முலற எனபது யதொரதொலும் புறக்கணக்கப்படை
முடயதொதது. ஆனதொல், நம் நதொட்டல் இனறு தபரிதும் கதொணைப்படவெது ஏட்டக் கல்விததொன.

84

அது பயனற்றது எனறு நதொயுட அவெர்கள் கூறுகினற தபதொழுது, நதொன அலத ஏற்றுக்
தகதொள்வெலதத் தவிர வவெறு வெழியில்லலை.
நதொன ஒரு விஞ்ஞதொனி எனற முலறயிலும், பல்கலலைக் கழைகத்தில் படத்தவென எனற
முலறயிலும் கூறுகிவறன, வநரடப் பயிற்சிததொன முதலில் வதலவெ. அதற்குப் பினனர்ததொன
ஏட்டக் கல்வி, எனபது எனது கருத்ததொகும்.
வநதொபல் பரிசு தபற்ற தமிழ் நதொட்டன முதல் விஞ்ஞதொனியுமதொன திரு. செர். சி.வி. ரதொமன
வமற்கண்டை ஜ.ட. நதொயுட கருத்லத முழுக்க முழுக்க ஆதரித்து ஏற்றுக் தகதொண்டை பிறகும்
கூடை, இந்தியத் வதசிய ஆளும் கட்சியினர்களும், அவெர்கலளச் வசெர்ந்த மதொநிலை ஆட்சியினர்
களும் அந்த வமலதயின விஞ்ஞதொன விலளவுகலள ஏற்க மறுத்து விட்டைதொர்கள் எனபலத
வெரும் அத்தியதொயங்களில் அலதச் செற்று விரிவெதொகவவெ படப்பீர்கள்.
தததொழிலியல் விஞ்ஞதொனியதொக விளங்கிய திரு. ஜ. ட. நதொயுட அவெர்கள், மதொணைவெர்களிடைம்
ஒழுங்லகயும் கட்டப்பதொட்லடையும் விரும்புபவெர். அவெர் விதிக்கும் செட்டை திட்டைங்கலளப்
புறக்கணப்பது மதொணைவெர்களுக்கு அழைகல்லை எனறும், அதுவபதொலைவவெ ஒரு நிறுவெனத் தின
கட்டப்பதொடகலள சீர்குலலைக்கும் பணயதொளர்கள் முனவனற முடயதொதவெர்கள் எனறும்
எண்ணுபவெர். திரு. ஜ.ட.நதொயுட.
மதொணைவெர்கள்
ஒழுங்குமுலற!
கல்வி கற்கும் மதொணைவெர்கள் உலடையதொர் முன இல்லைதொர் வபதொல் ஏக்கற்றும் கற்றதொவர கற்றதொர்
எனற குறட்பதொ வபதொலை, ஆசிரியர் முனபும் ஏக்கற்றதொர் கற்றதொரதொக கற்றதொர் எனற கல்வி
ஒழுக்கம் வெளர வவெண்டம் எனற கருத்துலடையவெர் திரு. ஜ.ட. நதொயுட.
கல்வி தபறும் மதொணைவெர்கள் கவெனம்; பதொடை ஆசிரியரின கருத்திவலைவய வவெரூனற
வவெண்டவம தவிர, சிறு சிறு ஆசெதொ பதொசெங்களிவலைதொ, அல்லைது வவெறு எந்த
வகலிக்லககளிவலைதொ திரும்பக் கூடைதொது எனறு அடக்கட கூறுபவெர் திரு. ஜ. ட. நதொயுட.
பள்ளி உணைவு விடதியில் தங்கியுள்ள மதொணைவெர்கள் ஊர் சுற்றவவெதொ, திலரப்படைம்
பதொர்க்கவவெதொ அல்லைது அரசியல் தசெதொற் தபதொழிவுகலளக் வகட்கவவெதொ வபதொகக்கூடைதொது
எனபது நதொயுடவினுலடைய கண்டப்பதொன கட்டைலள.
ஒரு வவெலள மதொணைவெர்கள் அலத மீறுவெதொர்களதொனதொல், தயவு ததொட்செண்யமினற, உடைவன
அத்தலகய மதொணைவெர்கள் கல்விக் வகதொட்டைத்லத விட்ட நீக்கப் படவெதொர்கள். பிறகு எந்த
பரிந்துலர வெந்ததொலும் அவெர்கள் மீண்டம் வசெர்த்துக் தகதொள்ளப்படை மதொட்டைதொர்கள்.
ஜ.ட. நதொயுட கல்விக் வகதொட்டைத்தில் வெதொரத்திற்கு ஒரு நதொள் விடமுலற உண்ட. அந்த
நதொளிலும் கூடை மதொணைவெர்கள் கல்விச் சிந்தலனவயதொடததொன தததொடைர்புலடையவெர்களதொக
இருக்க வவெண்டவம தவிர, ஆட்டைம் பதொட்டைவமதொ, ஆடைம்பர வகளிக்லககளிவலைதொ ஈடபடைக்
கூடைதொது.
வெதொரம் ஒரு நதொள் விடமுலறலயத் தவிர, மற்ற நதொட் களில் மதொணைவெர்கள் கல்விக்
வகதொட்டைத்திற்கு வெந்ததொக வவெண்டம்.
எக் கதொரணைத்லதக் தகதொண்டம் விடமுலற வவெண்டைக் கூடைதொது.
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மதொணைவெர்கள் படக்கக் கூடைதொத ஆபதொசெமதொன புத்தகங் கலளவயதொ, கலத, நதொவெல்கலளவயதொ,
பத்திரிக்லககலளவயதொ படக்கக் கூடைதொது. மீறப் படத்ததொல் அவெர்களுக்குக் கடம் தண்டைலன
விதிக்கப்படம்.
உணைவு விடதிகளில் தங்கியிருக்கும் மதொணைவெர்கள், தங்கள் அலறலயயும், சுற்றுப்
புறத்லதயும் சுத்தமதொக லவெத்திருக்க வவெண்டம். தவெறனதொல், அனறு முழுவெதும் உணைவு
விடதிலய அந்த மதொணைவெர்கள் சுத்தம் தசெய்து தகதொண்வடை இருக்கும் தண்டைலனலயப்
தபறுவெதொர்கள்.
உணைவு உண்ணும் மதொணைவெர்கள் இலலையில் வசெதொத்துப் பருக்லக ஒனறு கூடை இருக்கக்
கூடைதொது. மீதம் ஏததொவெது இலலையில் இருந்ததொல், அவெர்கள் ஒரு நதொள் முழுவெதும் செலமயல்
வவெலலைலயச் தசெய்ததொக வவெண்டம்.
தகதொடத்த தண்டைலனலய நிலறவவெற்றதொத மதொணைவெர்களுக்கு, மறுநதொள் அந்தத் தண்டைலன
இரு மடைங்கு தண்டைலனயதொக்கப்படம். அதற்கும் அந்த மதொணைவெர்கள் கட்டப்படைவில்லலை
எனறதொல், அவெர்கள் அந்தப் பள்ளிலய விட்வடை நீக்கப்படவெதொர்கள் எனபது உறுதி.
மதொணைவெர், செலமயலைர் எலடை
குலறந்ததொல், அதிகமதொனதொல்....!
உணைவு விடதியில் உள்ள மதொணைவெர்களது உடைல் எலடையும், விடதியில் வவெலலை
தசெய்பவெர்களின எலடையும் வெதொரம் ஒரு முலற வசெதொதித்துப் பதொர்க்கப்படம்.
இந்த எலடை வசெதொதலனலய எதற்கதொகச் தசெய்கிறதொர். ஜ. ட. நதொயுட எனறு வகட்கிறீர்களதொ?
வவெதறதொனறுக்கும் இல்லலை. எல்லைதொம் ஒழுக்கத்லத ஒழுங்கதொகக் கதொப்பதொற்றுவெதற்குத்ததொன!
எனன புரிந்தததொ?
உடைல் எலடை வசெதொதலன வபதொடைப்பட்டை மதொணைவெர்களில் யதொருக்கதொவெது ஒரு வெதொரத்தில் 5
பவுண்ட எலடை கதொரணைமில்லைதொமல் குலறந்ததொல், அந்த மதொணைவெனுக்கும், அவத வபதொலை, எந்த
வவெலலைக்கதொரனுக்கதொவெது ஒரு வெதொரத்தில் 5 பவுண்ட எலடை அதிகரித்திருக்குமதொனதொல் இந்த
இரண்ட வபரும் உணைவு விடதிலய விட்ட நீக்கப்பட்ட விடவெதொர்கள்.
விஞ்ஞதொனி செர். சி. வி.
இரதொமன வபசுகிறதொர்!
வகதொபதொல் பதொக்கில் படக்க வெரும் தபதொறயியல் மதொணைவெர்கலள ஜ. ட. நதொயுட இவ்வெளவு
கடலமயதொன விதிமுலறகளதொல் பதொதுகதொத்து வெரும்.வபதொக்லகக் கண்டை விஞ்ஞதொனி செர். சி.
வி.ரதொமன, 9.6.1951- அனறு நலடைதபற்ற மதொணைவெர்களது பரிசெளிப்பு விழைதொவில்
வபசும்வபதொது:
அருலம மதொணைவெர்கவள! நதொயுட அவெர்கள் உங்களிடைத்தில் ஒழுக்கத்லதயும்,
கட்டப்பதொட்லடையும் கண்டப்பதொக அமல் நடைத்துகிறதொர். தவெறதொன வெழியில்
நடைப்பவெர்களுக்கு கடலமயதொன தண்டைலனகலள வெழைங்குகிறதொர். அதன மூலைம் அவெர்
உங்களுக்கு ஒரு நல்லை பதொடைத்லதக் கற்றுக் தகதொடக்கிறதொர்.

86

அந்தப் பதொடைமும், பயிற்சியும் இங்வக படக்கும் ஆண்டகள் வெலரக்கும் மட்டம்ததொன
பயனபடம் எனறு நிலனக்கதொதீர்கள். உங்களுலடைய வெதொழ்நதொள் முழுவெதுக்குவம
பயனபடம் ஒழுக்கப் வபதொதலனயதொகும்.
இனறு நதொங்கள் லகதயழுத்திட்ட உங்களுக்குத் தருகினற இந்த பட்டையத்லதயும்,
நற்செதொனறதலழையும் விடை,நீங்கள் இங்வக தபற்றுக் தகதொண்டை ஒழுக்க விதி முலறப்
வபனல்கள் வபரதொற்றலும்-தபருமதிப்பும் வெதொய்ந்தததொகும் எனபலத மறந்து விடைதொதீர்கள்.
மனிதப் புலியதொன இந்த நதொயுடவின தகதொடலம நிலறந்த குலகக்குள் சிலை வெதொர கதொலைம்
தபதொறுலமவயதொட தங்கியிருந்து, வசெதொதலனயில் தவெற்ற கண்டை உங்கலள நதொன தபரிதும்
வபதொற்றுகினவறன.
நதொயுட அவெர்கள் உங்களிடைத்தில் எவ்வெளவு அனவபதொட இருக்கிறதொர் எனபலத, அவெர்
உங்கலள ஒரு பவுண்ட கூடை எலடை குலறயதொமல் பதொர்த்துக் தகதொள்கிறதி லிருந்வத
ததரியவில்லலையதொ? உங்களது தபதொருட்கலள அவெர் எவ்வெளவு எச்செரிக்லகவயதொட
கண்கதொணக்கினறதொர் எனறு!
உங்களுலடைய உணைவு விடதி பணயதொட்களின எலடைலயச் வசெதொதித்துப் பதொர்ப்பதின மூலைம்
ததரியவில்லலையதொ? நண்பர் நதொயுடலவெ யதொரதொலும் ஏமதொற்ற முடயதொது. அவெர் ஓர் ஆண்
சிங்கம். அவெலரத் தவிர வவெறு யதொரும் மதொணைவெர்களின ஒழுக்கத்திலும், கட்டப் பதொட்டலும்
இவ்வெளவு கவெனம் தசெலுத்தி, விதி முலறகலளக் கண்டப்பதொக அமல் நடைத்துவெததொக
எனக்குத் ததரியவில்லலை!
நீங்கள் அவெரிடைம் பயிற்சி தபற்றதன மூலைம் யதொருவம அலடையதொத இலைதொபத்லத
அலடைந்திருக்கிறீர்கள். அவெருலடைய உயர்ந்த பண்பு, உறுதியதொன உள்ளம், அஞ்செதொத
தனலம, அலசெக்க முடயதொத குறக்வகதொள் ஆகியவெற்லற நீங்களும் தபற வவெண்டம்
எனபவத எனது ததொழ்லமயதொன ஆலசெ, எனறதொர்.
நதொயுடவின கல்விக்
தகதொள்லககள்!
திரு. நதொயுட அவெர்களின கல்விக் தகதொள்லககள் சிலைவெற்லறக் கதொண்வபதொம்:
'பதொடை திட்டைத்தில் மதொணைவெர்களுக்குத் வதலவெயற்ற பகுதிகள் எவ்வெளவவெதொ இருக்கினறன.
கலைந்துள்ள அந்தப் பகுதிகலள நீக்கி விட்டப் பதொடைங்கலளச் சுருக்கமதொகவும்,
இனிலமயதொகவும் இருக்கும்படச் தசெய்ய வவெண்டம்.
ஏட்டப் படப்லப எடத்துவிடை வவெண்டம். வநரடப் பயிற்சியதொகவவெ எல்லைதொ
வபதொதலனகளும் அலமய வவெண்டம்.
தததொழிற் கல்விததொன முதல் வதலவெ. அதுததொன நதொட்டன வவெலலையில்லைதொத்
திண்டைதொட்டைத்லதப் வபதொக்கும். மக்களி லடைவய உள்ள வெறுலமகலள நீக்கும். நதொட்லடை
முனவனற்று விக்கும், பலைவிதத் தததொழில் வெளங்கள் நதொட்டல் தபருக்கும்.
ஒவ்தவெதொரு படப்புக்கும் வதலவெயதொன கதொலைத்லத ஆண்டக் கணைக்கிலிருந்து மதொதக்
கணைக்கிற்குக் குலறத்து விடை வவெண்டம்.
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கல்வித் துலறயில் திலரப்படைம் செக்திலயப் தபரு மளவில் பயன படத்தலைதொம். கல்விக்
வகதொட்டைங்களுக்கு வெதொரம் ஒரு நதொள் விடமுலற விடை வவெண்டம். ஆண்டக்கு 52 நதொட்கள்
விடமுலற விடத்ததொவலை வபதொதுமதொனது.
அதிகப்படயதொன விடமுலறகலள மதொணைவெர்களுக்கு விடத்ததொல், அவெர்களது கல்வி
வநதொக்கம், கவெனம் சீர்குலலையும் எனவவெ, அதிக நதொட்கள் விடமுலற வதலவெயற்றது.
மதொணைவெர்களுக்கு கதொலலையிலும் - மதொலலையிலும், இரவிலும் கல்வி வெகுப்புகள் நடைத்தப்
படைல் வவெண்டம்; அவத வநரத்தில் இலடையிலடைவய அவெர்களுக்கு ஓய்வு வெழைங்கப்படை
வவெண்டம்.
மதொணைவெர்கள் கட்டைதொய உணைவு விடதியிவலைவய தங்க வவெண்டம். அவெர்கள் தசெலைவுக்குத்
வதலவெயதொன பணைத்லதக் கல்வி நிலலையத்தில் வவெலலை பதொர்த்வத வெருவெதொய் தபறலைதொம்.
மதொணைவெர்களது எண்ணைங்கள், களியதொட்டைப் தபதொழுதுப் வபதொக்குகளிலும், வீண் விதண்டைதொ
வெதொத செச்செரவுகளிலும் ஈட படைதொதபட வவெலலைகலள அதிகமதொக வெதொங்கலைதொம், அது நல்லைதும்
கூடை!
வவெலலைலய அவ்வெதொறு அவெர்களிடைம் தபறுவெதின மூலைம், அவ்வெப்வபதொது அவெர்களிடைம்
கட்டப்பதொட, நல்தலைதொழுக்கம், தபதொறுப்புணைர்ச்சிகள், அனபுப் பரிமதொற்றங் கள்.
நனலமகலளச் சிந்திக்கும் சிந்தலனகள் வததொனறும். ததொன வததொனறத் தனம்,
ஒத்துலழையதொலம உணைர்வுகள் ஓட மலறயும்.
இலவெ மட்டவம வபதொததொ. ஆண்டைதொண்ட வததொறும் ஒவ்தவெதொரு பள்ளியிலும் அதனதன
திறலம, நன நடைத்லத, மதொணைவெர்களது முற்வபதொக்குச் சிந்தலனகலள நதொட்டம்
தபதொருட்கதொட்சிச் செதொலலைகலள நடைத்துவெது நல்லைது.
அவெற்லற நடைத்துவெதற்கு மதொணைவெர்களுக்குப் வபதொதிய அக்கலறலயயும்,
தபதொறுப்புணைர்ச்சிலயயும் அந்த பள்ளிக் கல்வி உருவெதொக்க வவெண்டம்.
கல்விக் வகதொட்டைங்களில் ஆசிரியர்கலள குலறவெதொகவவெ நியமிக்கப் படைல் வவெண்டம்.
அவெர்கள் எல்லைதொத் துலறக ளிலும் திறலமசெதொலிகளதொக இருத்தல் வவெண்டம். அவெர்
களுலடைய பண, மதொணைவெர்கள் முனவனற வெழிகதொட்டவெவத ஒழிய, பள்ளிகளுக்கு வெந்து
தமிழ்ப் பதொடைத்லத ஏற்றுப் பதொட்ட கலளப் வபதொலை ஏற இறங்கப் பதொடவெதும், மற்ற
பதொடைங்கலள மதொணைதொக்கர், மதொணைதொக்கியர்வபதொலை மனனம் தசெய்தலத
தசெதொற்தபதொழிவெதொற்றுவெதுவம ஆசிரியர்கள் பணகளல்லை!
கலலைக் கல்லூரிகள் துவெக்கப்படவெலத ஓரளவவெதொட நிறுத்திக் தகதொண்ட, தததொழிற்
கல்லூரிகலளயும், பல்கலலைக் கழைகங்கலளயும் அரசெதொங்கவம அலமத்து நடைத்தப் படைல்
வவெண்டம்.
அலவெததொன மதொணைவெர்களுக்குரிய வெதொழ்க்லகப் பயிற்சிலய அளிக்கும். மட தவெழ்ந்த
மதொணைவெர்களதொக மதொறதொர்!
ஏட்டக் கல்விக்கு அங்வக முக்கியத்துவெம் இல்லைதொலமயதொல், மதொணைவெர்களின உடைலும்உள்ளமும் உருக்குலலையதொ.
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கண்விழித்து அவெர்கள் நீண்டை வநரம் மனப் பதொடைம் தசெய்யவவெதொ, படக்கவவெதொ
ஒனறுமில்லலை.
வெதொழ்க்லகயும்-கல்வியும் ஒனறதொக இலணையும் இடைம் பல்கலலைக் கழைகமதொதலைதொல், அங்வக
கடைலமயும், தபதொறுப்பு உணைர்ச்சியும் வெளரும். எனபவத உண்லம.
தததொழிலியல் துலற விஞ்ஞதொனியதொக மட்டவம விளங்கி வெந்த ஜ. ட. நதொயுட அவெர்கள்,
வததொனறய துலறயதொன கல்வித் துலறயிலும் புகழ்மிக்க சிந்தலனயதொளரதொக அறமுகமதொகி,
தனது புகழ்க் தகதொடலய கல்வித் துலறயிலும் நதொடைளதொவெ, அறவெளதொவெ பறக்க விட்டக்
தகதொண்டருந்ததொர். தனக்தகன சிலை உயர்ந்தக் தகதொள்லககலள வெகுத்துக் தகதொண்டை கல்விக்
வகதொமதொக விளங்கியவெர் திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள்.
திலரப் படைத் துலறலய கல்விக்குப் பயன படத்தலைதொம் எனறும் அவெர் வயதொசெலன
கூறனதொர். கல்விக்குரிய வெளர்ச்சிலய திலரப்படைத்தின மூலைமும் ஆற்ற முடயும் எனறதொர்
அவெர்.
திலரப்படைம் மூலைம் :
கல்விப் பயிற்சி!
அறஞர் அண்ணைதொ அவெர்கள் ஒரு முலற வபசும்வபதொது, 'நதொனகு திலரப் படைங்கலள
தசெனசெதொர் தசெய்ய மதொட்வடைன எனறு மத்திய அரசும், மதொநிலை அரசும், எனக்கு
வெதொக்களிக்குமதொனதொல், நதொன நிச்செயமதொகத் திரதொவிடை நதொட்லடைப் தபற்றுத் தருவவென.'
"அந்த எனது எண்ணைத்லத மக்கள் இலடைவய திலரப்படைமதொக்கிக் கதொட்ட நியதொயங்கலள
உணைர்த்துவவென. நிச்செயமதொக மக்கள் ஆதரவு எனக்குக் கிலடைக்கும்" எனறு குறப்பிட்டைதொர்.
இந்த எண்ணைம் திரு. ஜ. ட. நதொயுட அவெர்களது கல்விக் தகதொள்லகலயப் வபதொலை
இருக்கினறதல்லைவெதொ? எனவவெ, திலரப் படைத் தின மூலைம் அறவுப் பிரச்செதொரம் தசெய்ததொல்
அது உறுதியதொக உள்ளத் லதத் துலளத்து ஊடருவி மக்கலளச் சிந்திக்க லவெக்கும் ததொவன!
தனது ஆறுவெதொரம் தபதொறயியல் பயிற்சி வெகுப்லப, திரு. ஜ. ட. நதொயுட அவெர்கள்,
அப்படவய கட்டைம் கட்டைமதொகத் திலரப்படை மதொக்கிடைத் திட்டைமிட்டைதொர்.
இந்தத் திலரப் படைத்லத உலைக அரங்குகளில் தவெளியிட்டக் கதொட்டை விரும்பினதொர். அதற்கு
எனன தசெலைவெதொகும் எனறு திலரயுலைகினருடைன கணைக்கிட்டைதில், அப்வபதொலதய கதொலை
அளவுச் தசெலைவிவலை ஐந்து லைட்செம் ரூபதொயதொகும் எனறு கணைக்கிடைப்பட்டைது.
பணைத்துக்கதொக ஜ. ட. நதொயுட வெருத்தபடைவில்லலை. தசெலை வெழிக்கத் தயதொரதொகவவெ இருந்ததொர்.
ஆனதொல், அப்வபதொது படைம் எடக்கும் கச்செதொ படைச் சுருள் கிலடைப்பது மிகவும் கஷ்டைமதொக
இருந்தது. வதலவெயதொன படைச் சுருள் நதொயுட அவெர்களுக்குக் கிலடைக்கவில்லலை. அதனதொல்,
படைதமடக்கும் முயற்சிலய திரு. ஜ. ட. நதொயுட லகவிட்ட, வமற் தகதொண்டை தததொழிற்
கல்வித்துலற பணகளிவலை ஈடபட்ட உலழைத்ததொர்.
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12. விந்லதகள் பலை தசெய்த
விவெசெதொய விஞ்ஞதொனி

“நத்தம்வபதொல் வகடம் உளததொகும்; செதொக்கதொடம்
வித்தகர்க்கு அல்லைதொல் அரிது”
ஐயன திருவெள்ளுவெர் தபருமதொன தமிழ் இனத்துக்தகன வெகுத்தளிக்கப்பட்டை 'தமிழ்
மலற'யில், வமற்கண்டைவெதொறு தமிழைர் நதொகரீகத்லத நமக்கு நிலனவூட்டகிறதொர்.
இந்தப் தபதொய்யதொதமதொழிக்கு, சிலைர் சிலைவெதொறு உலர உணைர்த்தி யிருந்ததொலும், திருக்குறளதொர்
வீ. முனுசெதொமி அவெர்களின "உலைகப் தபதொதுமலற திருக்குறள் உலர விளக்கம்" நூலில்,
"புகழுடைம்பிற்குப் வபரூக்கமதொகும் தகடதியும், அந்த புகழுடைம்பு நிலலைத்து நிற்பதற்கு,
இறத்தலும், சிறந்த பல்கலலைத் திறலமயுலடையவெர்களுக்கு அல்லைதொமல் - மற்லறவயதொருக்கு
முடயதொதததொகும்" எனகிறதொர்.
புகழ் உடைம்புக்கு வகடகள் தபருகி வெரும். அப்படப்பட்டை புகழுடைம்பு நிலலைத்து
நிற்பதற்கு இறத்தலும் வநரும். ஆனதொல், இலவெ யதொருக்கு வெரும்? சிறந்த பல்கலலைத்
திறலமலய உலடைய வெர்களுக்வக அல்லைதொமல், மற்றவெர்களுக்கு வெதொரதொது; முடயதொதததொகும்”
எனபவத திருக்குறள் உலர விளக்கம் தபதொருளுலர ஆகும்.
ஆனதொல், இவத குறளுக்குப் வபரதொசிரியர் செதொலைமன பதொப்லயதொ அவெர்கள், செற்றுத்
ததளிவெதொகவவெ தபதொய்யதொதமதொழியதொரின உள்ளத்லத நமக்கு உணைர்த்துகிறதொர். அததொவெது:
"பூத உடைம்பின வெறுலமலயப் புகழுடைம்பின தசெல்வெ மதொக்குவெதும், பூத உடைம்பின
அழிலவெப் புகழுடைம்பின அழியதொத தனலம ஆக்குவெதும், பிறர்க்கு ஈந்து, ததொம் தமய்
உணைர்ந்து, அவெதொ அறுத்த வித்தகர்க்கு ஆகுவம அனற, மற்றவெர்க்கு ஆவெது கடனம்.
இதுததொன புகழின சிறப்பதொகும்" எனகிறதொர்.
எனவவெ, திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள் சிறந்த பல்கலலைத் திறலமயதொளர். அவெற்றுக்குச்
செதொனறதொகத் தததொழிலியல் துலறயிவலை ஒரு விஞ்ஞதொனியதொகவும், தபதொருள் உற்பத்தியிவலை
சிறந்த வித்தகரதொகவும், கண்டபிடத்த விஞ்ஞதொனக் கருவிகலள மக்கள் மனறங்கள்
இலடைவய தசெல்வெதொக்லகச் தசெழிக்க லவெப்பதிலும், உலைகம் வியக்கும் வமலதயதொகத்
திகழ்ந்தவெர் எனபலத இதுவெலர நதொம் கண்ட களித்வததொம்!
வெறுலம வெழுக்கு நிலைம்
கலலைக் கல்லூரி ஊனறுவகதொல் கல்வி!
இரண்டைதொவெததொக, திரு. நதொயுட அவெர்கள், கலலைக் கல்லூரி கலளவிடை தததொழிற் கல்விக்கு
தபருலம ஏற்படத்தி, நதொட்லடையும் மக்கலளயும் வெறுலம எனற வெழுக்கு நிலைத்திவலை
கதொலிடைற விழைதொமல் அலதத் தடக்கும் ஊனறுவகதொலைதொக, தததொழிற் கல்லூரிகலளத்
திறந்தவததொட நில்லைதொமல், பலை தததொழிற்செதொலலைகலளத் தனது திறலமயதொல் உருவெதொக்கி,
அவெற்றுக்கு அரசு ஆதரவுகலளயும் தபற்று மக்களிடைம் நிலலையதொன புகழுடைம்லப
நதொட்டயவெர் திரு. நதொயுட அவெர்கள்.
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திரு. நதொயுட அவெர்கள் இயந்திரங்கள் இலடைவய வெதொழ்ந்து வெந்ததொலும், அவெர் இரும்பு
இதயம் பலடைத்தவெர் அல்லைர் பலை வநரங்களில் அவெர் கரும்பு இதயமதொகவும் இருந்தவெர்.
அவெரிடைம் பழைகியவெர்கள் இலத அறவெர்!
இந்தப் புத்தகத்லத எழுதுகினற நதொன, விஞ்ஞதொன விந்லத யதொளர் திரு. ஜ.ட. நதொயுட
அவெர்கவளதொட எனது வெயதுக்வகற்ற வெரம்புக் குள் மும்முலற செந்தித்து உலரயதொட,
அவெருடைவனவய ஒடப் பின தததொடைர்ந்த ஒரு நிருபன. நதொன அப்வபதொது 'முரதசெதொலி', 'மதொலலை
மண' நதொவளடகளின துலணையதொசிரியனதொகப் பணயதொற்றக் தகதொண்டருந்த வநரம்.
'முரதசெதொலி'யில் நதொன பணபுரிந்தவபதொது, தஞ்லசெ மதொநகரில் நலடைதபற்ற "மதொணைவெர் இந்தி
எதிர்ப்பு மதொநதொட்டல் கலைந்து தகதொண்ட உலரயதொற்றடை திரு. ஜ.ட. நதொயுட வெந்திருந்ததொர்.
அந்த மதொநதொட்லடை நடைத்தியவெர்கள் மதொணைவெர்கள் ஆவெர். குறப்பதொக இனறுள்ள ம.தி.மு.க.
அலவெத் தலலைவெர் எல். கவணைசென, தற்வபதொது மதொவெட்டை ஆட்சியரதொக உள்ள
இரதொசெமதொணக்கம், மதொ. நடைரதொசென, நதொவெளவென, ஜீவெதொ கலலைமண, மக்கள் தததொடைர்பு துலணை
இயக்குநர் திருச்சி பரதன வபதொனற பலைர் மதொணைவெர் மதொநதொட்லடை நடைத்திய
முக்கியமதொனவெர்கள் ஆவெர்.
தஞ்லசெ மதொணைவெர்
மதொநதொட்டல் நதொயுட!
அந்த மதொநதொட்டல் அறஞர் அண்ணைதொ உட்படை அனலறய தி.மு.க. தலலைவெர்கள் அலனவெரும்
கலைந்து தகதொண்ட எழுச்சி உலர ஆற்றனதொர்கள். தி.மு.க. அல்லைதொத திரு. ஜ.ட. நதொயுட
அவெர்கள் தமிழ் தமதொழிப் பற்றதொல், இந்திலய எதிர்த்து தஞ்லசெ மதொணைவெர் மதொநதொட்டல் வீர
முழைக்கமிட்டைதொர்.
திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்களின ஒவ்தவெதொரு வபச்சும், கருத்தும், பூம்புகதொர் நகலரத் ததொண்டப்
தபதொங்கி எழுந்த வெங்கக் கடைல் அலலைகள் திரண்தடைழுந்து வெந்து அலலைதயதொலிகலளக்
லகதயதொலிகளதொக எழுப்பினவவெதொ எனறு எண்ணைத் தக்க வெலகயில், அவெருலடைய
வபச்சுகளுக்குத் தஞ்லசெ நகர் பதொசெலறத் திடைலில் கூடயிருந்த தமிழ்ப் தபருமக்கள் தங்களது
வீர ஒலிகலள விண்ணைதிர, மண்ணைதிர எழுப்பிக் தகதொண்வடை இருந்ததொர்கள். ஜ.ட. நதொயுட
அவெர்களது தமிழ் வீர உலர அத்தலகய ஓர் எழுச்சிலய எழுப்பியபடவய இருந்தலத
நதொனததொன 'முரதசெதொலி' ஏட்டல் தவெளியிடை தஞ்லசெயிலிருந்து அஞ்செலில் அனுப்பிவனன.
சிவெகங்லக இந்தி எதிர்ப்பு
மதொநதொட்டல் நதொயுட உலர!
அடத்து அதுவபதொனற மற்வறதொர் இந்தி எதிர்ப்பு மதொநதொட, மதொணைவெர் மணகளதொல் சிவெகங்லக
நகரில் நடைத்தப்பட்டைது. அந்த மதொநதொட்டற்கும், திரு. ஜ.ட. நதொயுட வெந்து கலைந்து
தகதொண்டைதொர்.
அந்த மதொநதொட்டல் திரு. ஜ.ட. நதொயுட ஆற்றய வீர உலரயில், மருது செவகதொதரர்கள் இங்லிஷ்
தளபதிலய எதிர்த்துப் வபதொரிட்டை வெதொவளதொலசெ ஒலிகள் எதிதரதொலித்தன. வீரதொங்கலன
வவெலு நதொச்சியதொரின வீர உணைர்ச்சிகள் தமிழ் மதொணைவெர்கலளத் தட்ட எழுப்பி
தவெங்களத்திவலை விலளயதொடை லவெத்தன. கதொரணைம், அந்த வீர மங்லக நடைமதொடய மண் இந்த
சிவெகங்லக எனறதொர் திரு. நதொயுட.
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இந்தி எதிர்ப்பு வபதொரிவலை தசெங்களம் கதொணைத் திரண்டருந்த தசெருமுலனச் தசெம்மல்களதொன
மதொணைவெர் பலடைகள், விந்லத மனிதர் ஜ.ட. நதொயுட அவெர்களின வீர உலரலயக் வகட்ட
வியந்து வியந்து லகதயதொலிகலள எழுப்பிக் தகதொண்டருந்த கதொட்சிகள், தமிழ் மக்கலளக்
கல்லபபட்டைக் கந்தகம் வபதொலை, இந்தி ஒழிக, ஒழிக. இந்தி, தமிழ் வெதொழ்க!" எனற ஒலிகலள
எழுப்பியலதக் கண்டை திரு. நதொயுட அவெர்கள், தனது வபச்சு வெலிலமகலள வமலடைலய
விட்ட இறங்கிய பினபு உணைவுக்குப் வபதொகும் வெழியில் கதொரிவலை தசெல்லும்வபதொது,
மக்களது உண்லமயதொன தமிழ் ஆவவெசெ உணைர்ச்சிகலளயும், இந்தி எதிர்ப்பு
எழுச்சிகலளயும் அனறு கண்டைததொக அந்த வமலத எனனிடைம் குறப்பிட்டைதொர். அப்வபதொது
மதொணைவெர் தலலைவெர்களிவலை ஒருவெரதொன நதொவெளவென எனபவெரும் அந்தக் கதொரிவலை
எங்களுடைன வெந்திருந்ததொர்.
எனவவெ, திரு. நதொயுட அவெர்கள் இரும்புடைவனவய தனது வெதொழ் நதொளின தபரும் பகுதி,
நதொட்கலள கழித்தவெர் எனறதொலும், அவெரது இதயம் இரும்பதொக இல்லலை. எண்ணைற்ற
இடைங்களில் கரும்பதொகவும் திகழ்ந்ததொர்.
ததொய்தமதொழிக்குப் பங்கம் வெந்தவபதொது அவெர் கனல் பட்டைக் எண்தணைய்க் கடகு வபதொலை
தவெடத்து ஒலி எழுப்பினதொர். அத்தலகய ஒலிகள்ததொன தஞ்லசெப் பதொசெலறத் திடைல் மதொணைவெர்
இந்தி எதிர்ப்பு மதொநதொட்டலும், சிவெகங்லக மதொநதொட்டலும் திரு. நதொயுட வபச்சுகள்
அலமந்திருந்தன எனபதற்கதொகவவெ இங்வக சுட்டக் கதொட்டவனன!
அவத ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள் நமது நதொட்ட விவெசெதொய அருலமகலள உணைர்ந்து
தசெயல்பட்டைதொர். மதொட கட்டப் வபதொரதொடத்ததொல் மதொளதொது தசெந்தநல் எனறு, ஆலணைக் கட்டப்
வபதொரதொடத்த விவெசெதொயப் தபருமக்களது பண்லடை நதொட்களின அருலம. தபருலமகளுக்குத்
திரு. ஜ.ட. நதொயுட மீண்டம் புது வெரலைதொறு பலடைத்ததொர்.
தததொழில் வெளர்ச்சி ஒனவற நதொட்டன வெறுலமலய முழுக்க முழுக்க வபதொக்கி விடைதொது
எனபலத உணைர்ந்த திரு. நதொயுட அவெர்கள், நமது நதொட விவெசெதொய நதொட எனபலதயும்,
விவெசெதொயிகள்ததொன உலைகுக் குரிய உணைலவெ விலளவித்து வெதொழை லவெப்பவெர்கள்
எனபலதயும் நனகு புரிந்தவெர்ததொன நதொயுட அவெர்கள். அதனதொல், விவெசெதொயத்தில் புதிய
மறுமலைர்ச்சிகலளச் தசெய்ய முடயுமதொ எனறு அவெர் சிந்தித்ததொர்!
விவெசெதொயத்தில்
விஞ்ஞதொனம்!
சிறந்த கருவிகலளயும், இனலறய நிலலைக்கு ஏற்ற விவெசெதொய உரங்கலளயும் பயனபடத்தி
விலளச்செலலை விருத்தி தசெய்ய முடயுமதொ எனறு சிந்தித்து அதற்கதொன வெழிகலள நதொடனதொர்.
விவெசெதொயத்தில் விஞ்ஞதொனம் ஊடருவெ வவெண்டம். அப்வபதொதுததொன விலளச்செல் தபருகும்
எனறு விவெசெதொயகளுக்கு விளக்கம் கூறனதொர்!
புதிய முலறகலள விவெசெதொயத்தில் புகுத்தி உணைவுப் தபதொருட்கலள எப்படதயல்லைதொம்
தபருக்க முடயும் எனபலத அவெர் கிரதொம மக்களுக்கு எடத்துலரத்ததொர்.
வமல் நதொட்டல் 1950-ஆம் ஆண்டல் ஸ்டைதொக்வஹதொம் எனற நகரில் அலனத்துலைக
விவெசெதொயிகள் மதொநதொட நலடைதபற்றது. அம் மதொநதொட்டல் திரு. ஜ.ட. நதொயுட கலைந்து தகதொண்ட
விவெசெதொயம் வமம்பதொடகலளயும் அரிய உலரயதொக நிகழ்த்தினதொர்.
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வகதொலவெ மதொவெட்டை விவெசெதொயக் கல்லூரியின வெளர்ச்சிக் குழு உறுப்பினரதொக இருந்த நதொயுட,
மீண்டம் அந்தக் குழு கூடயவபதொது சிலை விவெசெதொய விஞ்ஞதொன விந்லதகலள அவெர்
விளக்கிப் வபசினதொர்.
தததொழிலியல், தபதொறயியல் வித்தகங்கலள நனகுனர்ந்த திரு. நதொயுடவுக்கு, கிரதொமத்து
விவெசெதொயம் பற்ற எனன ததரியும் எனறு எண்ணயவெர்கள் மத்தியில், அவெர் விவெசெதொயம்
குறத்து எனதனனன குறப்பிட்டைதொவரதொ தனது உலரயில், அலவெயலனத்லதயும் வசெதொதலன
கள், வெதொயிலைதொகச் தசெய்து கதொட்டயலதப் பதொர்த்தவெர்கள் வியந்து வபதொனதொர்கள்!
இவ்வெதொறு நதொயுட தசெய்த வசெதொதலனகள் விவெசெதொயத் துலறயில் அனறு வெலர எவெரும் தசெய்து
கதொட்டைதொத புதுலமகளதொகவவெ இருந்தன. அதனதொல் விவெசெதொய உற்பத்திக்கு அலவெ புது
வெழிகளதொக அலமந்தன.
வகதொயம்புத்தூர் நகருக்கு அடத்துள்ள வபதொத்தனூர் எனனும் நகரில், திரு. நதொயுட தனது
விவெசெதொய விந்லதகலள, அதற்கதொன ஆரதொய்ச்சிகலளச் தசெய்திடை ஒரு விவெசெதொயப்
பண்லணைலயச் தசெதொந்த மதொக அலமத்ததொர். 40 ஏக்கர் நிலைத்தில் அந்தப் பண்லணை உரு
வெதொனது. எனதனனன மரம், தசெட, தகதொடகலளயும், மற்ற ததொவெர வெலகக லளயும் அந்தப்
பண்லணையில் லவெத்து உருவெதொக்க முடயுவமதொ அலவெ அலனத்லதயும் அங்வக லவெத்துப்
பதொதுகதொத்ததொர் நதொயுட அவெர்கள்.
வபதொத்தனுசெரில்
விவெசெதொயப் பண்லணை!
இந்த விவெசெதொயப் பண்லணையில் அவெர் தசெய்த ஆரதொய்ச்சிகள் ஏரதொளம். அவெற்றுள் சிலை
தவெற்றகலளயும் சிலை வததொல்விகலளயும் விலளவித்தன. எனறதொலும், அவெற்லறப்
பற்றதயல்லைதொம் கவெலலைப் படைதொமல், வமற்தகதொண்ட பணைம் தசெலைவெழித்து அந்தப்
பண்லணைலய கதொண்வபதொர் வியக்கும் வெண்ணைம் நதொயுட வெளர்த்து வெந்ததொர்.
அந்தப் பண்லணையில் திரு. நதொயுட 1941-ஆம் ஆண்ட வெதொக்கில், முதல் ஆறு ஆண்டகள்
இலடைவிடைதொமல் பலை வசெதொதலன கலளச் தசெய்ததொர். பருத்தி, வசெதொளம், வகழ்வெரகு, பப்பதொளி,
ஆரஞ்சு, வெதொலழை, கதொலி பிளவெர் வபதொனற பயிர்கலள அவெர் அங்வக ஆரதொய்ந்ததொர். அதற்கதொன
மருந்துப் தபதொருட்கலள ஊசி மூலைமதொக அந்தச் தசெடகளின வவெர், தண்ட, பழைம்
ஆகியவெற்றுள் வபட்டைதொர். அதன பலைனகலள இந்தப் புத்தகத்தின ஆரம்பத்தில்
சுருக்கமதொகப் படத்தீர்கள். இப்வபதொதும் செற்று விரிவெதொகவவெ அவெற்லற அறவவெதொம்.
பருத்திப் பயிர் புலைன!
பருத்தி பயிர் செதொததொனமதொக மூனறட முதல் நதொனகு அடகள்ததொன வெளரும். ஆனதொல், ஜ.ட.
நதொயுட பயிரிட்டை பருத்திப் பயிர், பத்து அட முதல் பதிலனந்து அட வெலர வெளர்ந்தது
எனறதொல் இதுவவெ ஒரு விந்லதததொவன!
செதொததொரணை பருத்தி எனன விலளச்செலலைக் தகதொடக்குவமதொ, அலதவிடை நதொயுட அவெர்களின
பருத்தி ஐந்து மடைங்கு பலைலன விலளச்செலைதொகக் தகதொடத்தது.
செதொததொரணைமதொக, மற்ற விவெசெதொயிகள் பயிரிடம் பருத்தி பயிர் ஆறு மதொதங்கள்ததொன உயிர்
வெதொழ்ந்து பலைலனக் தகதொடக்கும். நதொயுட பருத்தி அதற்கு மதொறதொக, நதொனகு ஆண்டகள் வெலர
உயிவரதொட வெதொழ்ந்து பலை மடைங்குப் பலைலனக் தகதொடத்தது.
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திரு. நதொயுட பயிரிட்டை பருத்திச் தசெடயில் இரண்டைலர அங்குலை இலழையுள்ள இருபத்து
நதொனகு இரதொத்தல் பருத்தி விலளவெலதக் கண்டை மற்ற விவெசெதொய மக்கள்
ஆச்செரியப்பட்டைதொர்கள். இதில் இனதனதொரு அதிசெயம் எனனதவெனறதொல், நதொயுட அவெர்களின
பருத்திச் தசெடயின விலதகலள மீண்டம் விலதக்கும்வபதொது; நதொனவக மதொதங்களில் அலவெ
பயிரதொகி ஐந்தடச் தசெடகளதொக உயர்ந்து விடகினறன.
12 அட உயரம் வெளரும்
துவெலரப் பயிர்!
துவெலரச் தசெட 5 அல்லைது 6 அட உயரம் உலடையததொய் விலளயும். ஒவ்தவெதொரு தசெடயும் 8
அவுனஸ் ததொனியப் பயிர்கலளக் தகதொடக்கும். அலவெ 9 மதொதங்கள் உயிவரதொட இருக்கும்.
ஆனதொல், திரு. நதொயுட அவெர்களதொல் ஊசிப் வபதொடைப்பட்ட, வெளர்ந்த பயிர் - 12 அடகள் வெலர,
அததொவெது, இரண்ட மனிதர்கலள ஒவர நீளமதொக்கிப் பதொர்த்ததொல் எவ்வெளவு உயரமதொகத்
வததொற்றமளிப் பதொர்கவளதொ, அலதப் வபதொலைவவெ துவெலரச் தசெடயதொக அல்லைதொமல் மரம் வபதொலை
கதொட்சி தந்தது.
அந்த துவெலர மரத்தின பயிரிலிருந்து 60 அவுனசு பயிர் ததொனியங்கலளப் தபறலைதொம்.
இந்தத் துவெலரப் பயிர் 4 ஆண்டக் கதொலைம் உயிவரதொட வெதொழ்கினறது. ஒருவவெலள துவெலரப்
பயிர்கலள எதிர்பதொரதொமல் வநதொய் ததொக்குமதொனதொல்கூடை, குலறந்தது அந்தப் பயிர் ஓரதொண்டக்
கதொலைம் உயிவரதொட வெதொழ்ந்து பலைனகலளக் தகதொடத்து வெரும்.
15 அடகள் வெளரும்
வசெதொளப் பயிர் புலைன!
வசெதொளம் தசெடகள் 15 அடகள் உயரம் வெளர்கினறன. எனன கதொரணைம் இதற்கு? திரு. ஜ.ட.
நதொயுட அவெர்களது ரசெதொயன மருந்துடைன ஊசி ஏற்றப்பட்டை தசெட எனபவத கதொரணைம். மரம்
வபதொலை வெளர்ந்து கதொணைப்படம் நதொயுட வசெதொளப் பயிர், ஏறக்குலறய 28 கிலளகள்
தபற்றருந்தன. இதில் 39 கதிர்கள் கதொணைப்படகினறன. எல்லைதொத் தண்டகளின தமதொத்த
நீளம் 181 அடகள் இருப்பததொகப் பதொர்த்தவெர்கள் கணைக்கிட்ட இருக்கிறதொர்கள்.
இந்தச் வசெதொளச் தசெடயின விலதகலள மறு பயிரதொக விலதக்கப்படம் வபதொது, அதன
கனறுகள் இரண்ட திங்களுக்குள் 10 அடக்கு வமல் உயரமதொக வெளர்ந்து விடகினறன.
கதொலி பிளவெர்
பயிர் பலைன!
கதொலி பிளவெர் தசெடக்கும் திரு. நதொயுட இரசெதொயன ஊசி வபதொட்டப் பயிரிட்டருக்கிறதொர்.
இந்தச் தசெட 3 முதல் 4 அடகள் வெலர மிகச் தசெழிப்பதொகப் பயிரதொயின. ஆனதொல்,
கதொலிஃபிளவெர் தசெடகலள மறுபடயும் பயிரிடம்வபதொது, இரசெதொயன ஊசி வபதொட்டை மற்ற
பயிர் கலளப் வபதொலை அதன விலதகள் பலைன தகதொடக்கவில்லலை. செதொததொரணை தசெடகலளப்
வபதொலைவவெ அலவெ பலைன தகதொடக்கினறன. எனன கதொரணைவமதொ ததரியவில்லலை. திரு. நதொயுட
அவெர்கள் அலத மீண்டம் மீண்டம் ஆரதொய்ச்சி தசெய்துள்ளதொர் எனபது
குறப்பிடைத்தக்கததொகும்.

94

ஒரு வெதொலழை மரத்தில்
9 வெலக சுலவெ பழைங்கள்!
மற்றப் பயிர்கலளப் வபதொலைவவெ, திரு. நதொயுட வெதொலழைக் கனறுகளுக்கும், இரசெதொயன மருந்து
ஊசி வபதொட்ட ஆரதொய்ச்சி தசெய்ததொர். அதனதொல், அவெர் கண்ட பிடத்த பலைன எனன
ததரியுமதொ?
ஒவர ஒரு வெதொலழை மரத்தின பழைங்கள்; ஒனபது வெலகயதொன சுலவெகவளதொட பயிரதொவெலத
அவெர் கண்டைதொர். ஆனதொல், பழைங்களின அளவும், விலளச்செலும் அதிகமதொகக்
கதொணைப்படைவில்லலை எனபலதயும் உணைர்ந்ததொர்.
ஒவர பப்பதொளி மரத்தில்
நூற்றுக் கணைக்கதொன கதொய்கள்!
பப்பதொளிப் பழைம் விலளயும் மரங்களுக்கு திரு. நதொயுட ஊசி வபதொட்ட ஆரதொய்ந்ததொர். அந்த
மரங்களில் அளவுக்கு மீறய பழைங்கள் விலளவெலத அவெர் கண்டைதொர்.
ஒவ்தவெதொரு பப்பதொளி மரத்திலும், நூற்றுக் கணைக்கதொன கதொய்கள் விலளகினறன. அலவெ ஒவர
மதொதிரியதொன உருவெமதொக இல்லைதொமல், பல்வவெறு வெடவெங்கவளதொட கதொய்க்கினறன.
பப்பதொளிப் பழைம், பலைதொப் பழைங்கள் வெடவெங்களிலும், மதொம்பழைம் அளவுகளிலும்
பழுக்கினறன. ஒவர கிலளயில் பழுக்கும் பழைங்கள் பலை வெடவெங்களில் பழுத்துக்
கதொணைப்படவெதற்கு எனன கதொரணைம் எனபலதயும் திரு. நதொயுட ஆரதொய்ந்ததொர். இவ்வெதொறு ஒவர
கிலளயில் பழுக்கும் பழைங்கள் ஒவ்தவெதொனறும், உருவெ மதொறுதல்கள் தபற்றருப்பதும் ஒரு
விஞ்ஞதொன விந்லத அல்லைவெதொ?
ஊசி வபதொடைப்படைதொத பப்பதொளி மரத்தில் கதொய்கள் மர உச்சியில், ததனலன, பலன
மரங்கலளப் வபதொலைவவெ கதொய்ப்பது வெழைக்கம். ஆனதொல், ஊசி வபதொடைப்பட்டை மரங்கள் தலர
மட்டைத்திலிருந்து உச்சி வெலர, பலைதொ மரத்லதப் வபதொலை கதொய்க்கினறன. அப்படப்பட்டை
பழைங்கள் பழுத்த பினபு இனிலம மிகுந்த சுலவெவயதொட இருக்கினறன. இதுவும் ஒரு
விஞ்ஞதொன விந்லத அல்லைவெதொ?
பப்பதொளிப் பழைம் உடைலுக்கு நல்லை மருந்ததொவெது வபதொலை, உணைவுச் தசெரிமதொனத்லதயும்
உருவெதொக்குகினறது. ஊசி வபதொடைப்படைதொத பப்பதொளி மரங்களில் மூனறதொண்டகளுக்குப்
பிறகு, சுலவெ அதிகமதொகக் கதொணைப்படவெதில்லலை. ஆனதொல், பலை ஆண்டகள் அலவெ
உயிவரதொட வெதொழ்வெது எண்ணைவமதொ உண்லம.
இனிப்பு ஆரஞ்சு கசெக்கும்!
கசெப்பு ஆரஞ்சு இனிக்கும்!
திரு. நதொயுட அவெர்கள், ஆரஞ்சுப் பழைம் விலளச்செலலை, ஒரு முலறக்குப் பனமுலற
ஆரதொய்ந்து பதொர்த்ததொர். அதில் அவெர் அவ்வெளவெதொக தவெற்ற தபறவில்லலை. ஆரஞ்சுப்
பழைங்களின சுலவெயில், தனது ஊசி மருந்ததொல் சுலவெ மதொற்றத்லத உருவெதொக்கி இருக்கிறதொர்.
இதில் எனன விஞ்ஞதொன விந்லதலய திரு. நதொயுட உருவெதொக்கி இருக்கிறதொர் ததரியுமதொ? ஊசி
வபதொடைப்பட்டை ஆரஞ்சுப் பழைங்கலள இனிப்புச் சுலவெயிவலை இருந்து கசெப்புச் சுலவெக்கும்,
கசெப்புச் சுலவெயிவலை இருந்து இனிப்புச் சுலவெக்கும் மதொற்றடை சிலை இரசெதொயன முலறலயப்
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பயனபடத்தி தவெற்ற தபற்றவெர் திரு. நதொயுட அவெர்கள். ஆனதொல், ரசெதொயன முலறகலளத்
ததொன தசெய்ததொவர தவிர, ஆரஞ்சு விலதகளில் எந்தவித மதொறுதலலையும் அவெர்
தசெய்யவில்லலை.
வபதொத்தனூர் நகரத்தில், தபரும்தபதொருட்கலள தசெலைவு தசெய்து தசெதொந்தமதொக ஒரு விவெசெதொயப்
பண்லணைலய ஏன உருவெதொக்கினதொர் ஜ.ட. நதொயுட? அந்தப் பண்லணையில் உள்ள பயிர்
வெலககளில், மரம், தசெட. தகதொடகளில் விஞ்ஞதொன வித்லதகலளப் புகுத்தி ஏன ஆரதொய்ச்சி
தசெய்ததொர் நதொயுட எனபலத நதொம் செற்று சிந்தித்துப் பதொர்த்ததொல், அவெருலடைய உண்லமயதொன
மக்கள் வநய விவெசெதொய தத்துவெத்லத நம்மதொல் புரிந்து தகதொள்ள முடயும்.
நமது நதொட வெறுலமயதொல் வெதொடம் நதொட. பசிலயப் பிணகளதொகக் தகதொண்டை மக்கள் உழைலும்
நதொட. இப்படப்பட்டை மக்களின பசிலயப் வபதொக்க, வெறுலமகலள அகற்ற, நதொயுட அவெர்கள்
கண்டபிடத்துள்ள உணைவு வெலககள் ஆக்கம்; தபரிதும் அவெர்களுக்குப் பயனபடம் எனற
வநதொக்கத்ததொவலை ததொன, அவெர் விவெசெதொயத்தில், வவெளதொண் துலறயில் விஞ்ஞதொனத்லதப்
புகுத்தி விந்லதகலளச் தசெய்ததொவர தவிர, ஏவததொ வபருக்கும், புகழுக்கும்,
விலளயதொட்டகளுக்கதொகவும் அல்லை எனபலத நதொம் சிந்தித்து உணைர வவெண்டய ஒரு
செம்பவெம் ஆகும்.
ததொன கண்டபிடத்த பருத்திச் தசெடகளின விலதகலள ஏலழை விவெசெதொயப் தபரு மக்களுக்கு
இலைவெசெமதொகக் தகதொடக்க திரு. நதொயுட முன வெந்ததொர். ஆனதொல், ஒருவெரதொவெது அவெரது
உள்ளத்லதப் புரிந்து தகதொண்ட, அலத வெதொங்கிப் பயிரிடை முன வெரவில்லலை. இப்படப்பட்டை
நதொட்டல் இவ்வெளவு அறவீனர்களதொக வெதொழும் மக்கலள யதொர் கதொப்பதொற்ற முன வெருவெதொர்கள்?
எவெரும் நதொயுட அவெர்கள் இலைவெசெமதொகக் தகதொடக்க முன வெந்த விலதகலள வெதொங்கிப் பயிர்
தசெய்ய முன வெரதொதலதக் கண்டை அவெர், பத்திரிக்லகயில் விளம்பரம் தகதொடத்ததொர். அந்த
ஆங்கிலை விளம்பரம் வெருமதொறு :
“ஐந்து பங்கு அதிகமதொன விலளச்செலலைக் தகதொடக்கும் பருத்தி விலதகளும், தசெடகளும்
விற்பலனக்குத் தயதொர். ஒரு விலதயின விலலை 10 ரூபதொய், தசெடயின விலலை 1000 ரூபதொய்
எனறு விளம்பரம் தகதொடத்ததொர் திரு. நதொயுட.
ஏன அந்த விலதகளுக்கு விலலைகலள நிர்ணையம் தசெய்ததொர்? சும்மதொ தகதொடத்த மதொட்லடை
நிலைதொவில் கட்ட ஒட்டம் புத்தி பலடைத்த மதொக்களுக்கு விலதகலள இலைவெசெமதொக
தகதொடத்தும்கூடை, வெதொங்க முனவெரதொத மக்கள் இலடையில், பணை வெசெதி இருக்கும்
பண்லணையதொர் களதொவெது முன வெரமதொட்டைதொர்களதொ? எனற எண்ணைத்தில்ததொன திரு. ஜ.ட.
நதொயுட விளம்பரம் தசெய்து பதொர்த்ததொர்.
விளம்பரத்லத தமிழிலைதொ தகதொடத்ததொர் திரு. நதொயுட? இங்லிஷ் தமதொழியில் அல்லைவெதொ
தசெய்ததொர் விளம்பரத்லத? சிலை நதொட்களுக்குள், அந்த விளம்பரத்தின மகிலமயதொல்,
எண்ணைற்றக் கடதங்கள் உலைகம் முழுவெது இருந்து வெந்து குவிந்தன எனறதொல், தமிழைன
மனப்பதொனலமலய எனனதவெனறு கூறுவெது? அந்த விளம்பரத்லதக் கண்டை அறவுலடைய
வமலலை நதொட்ட விவெசெதொயிகள் பணைத்லத திரு. நதொயுடவுக்கு அனுப்பி லவெத்ததொர்கள்.
வபதொத்தனூரில் அலமந்த விவெசெதொயப் பண்லணைலய, சுற்றுலைதொ பயணகலளப் வபதொலை
அவ்வூர் மக்கள் திரண்ட வெந்து வவெடக்லகப் பதொர்த்ததொர்கள். ஆனதொல், பண்லணையின
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பலைலனத் தமிழ் நதொட்டைதொர் பயனபடத்திக் தகதொள்ளும் அறவீனர்களதொக இருந்து
விட்டைதொர்கள்.
இந்தியதொ முழுவெதிலும் இருந்த மக்கள், புகழ் தபற்ற தலலைவெர்கள், விஞ்ஞதொன உள்ளம்
பலடைத்த ஆய்வெதொளர்கள், வகதொலவெ, நீலைகிரிப் பகுதிக்கு வெருலக தரும் சுற்றுலைதொ மக்கள்,
வகதொயில் குளம் சுற்றும் புனித யதொத்திரிகர்கள் கூடை வபதொத்தனூர் நகர் தசெனறு ஜ.ட. நதொயுட
விஞ்ஞதொன விவெசெதொயப் பண்லணையின அருலமகலளக் கண்ட தபருலமப்பட்டைதொர்கள்.
விஞ்ஞதொன வித்லதகலள விளக்கிக் தகதொண்டருந்த திரு. ஜ.ட. நதொயுடவின பண்லணைலயப்
பதொர்த்துவிட்டச் தசெனறவெர்கள், பதொரதொட்டக் கடதங்கலள எழுதி, நதொயுட அவெர்களது
உலழைப்புக்கும், அறவுக்கும் மரியதொலத கதொட்ட மகிழ்ந்ததொர்கள். அந்தக் கடதங்களிவலை
சிலைவெற்லற கீவழை தகதொடத்திருக்கிவறதொம். படத்துப் பதொருங்கள் தமிழைன தபருலமலய
உலைகம் புகழும் வநதொபல் பரிலசெப் தபற்ற தமிழ்நதொட்ட விஞ்ஞதொனி செர்.சி.வி. இரதொமன 1948ஆம் ஆண்டல் எழுதிய கடதம் இது:
பதொரதொட்டய கடதங்கள்!
37 ஆயிரங்களதொகும்!
திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள் இயற்லகப் பலடைப்பில் புரட்சிகரமதொன மதொற்றங்கலளச்
தசெய்துள்ளதொர். அவெர் லகயதொளும் முலறகள் புதுலமயதொனலவெ.
நம் நம்பிக்லகலயத் தகர்க்கக்கூடய, இரதொட்செசெச் தசெடகலள அவெர் உண்டைதொக்கி இருக்கிறதொர்.
அத்தலகய இரண்ட தசெடகளதொன வசெதொளம், பருத்தி ஆகியவெற்றன முன நதொன நிற்கும்வபதொது
புலகப்படைம் எடத்திருக்கிறதொர்கள்.
தசெடகளில் உள்ள இந்த மதொதபரும் மதொறுதல், அவெர் தசெலுத்திய மருந்தின பயன ஆகும்.
அவெருலடைய பசுலமயதொன அறவும், ஆரதொய்ச்சியும் மனித இனத்துக்குப் தபரிதும் நனலம
பயக்கக் கூடயலவெ.
உணைவுக்கு வெறுலமப்பட்டை இந்த நதொட்டற்கு அவெர் கதொட்ட யுள்ள வெழி மிகவும்
முக்கியத்துவெம் வெதொய்ந்தததொகும். ஜ.ட.நதொயுட அவெர்களின விவெசெதொய முலற உலைதகங்கும்
வமற்தகதொள்ளப்படை வவெண்டய ஒனறு.
இலைண்டைன மதொநகரிவலை உள்ள ஆரதொய்ச்சிக் கழைகத்தில் பணயதொற்றுபவெர் டைதொக்டைர் ஜெதொனகி,
அவெர், 1.1.49 ஆம் ஆண்டல் எழுதிய பதொரதொட்டக் கடதம் இது :
திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்களது புதிய ஆரதொய்ச்சிகலள நதொன பதொரதொட்டப் வபதொற்றுகிவறன.
அவெருலடைய விஞ்ஞதொன வசெதொதலனகளின தவெற்றகலள வமலும் ஆவெலுடைன
எதிர்பதொர்க்கினவறதொம். திரு. நதொயுட தபயர் மனித குலை வெரலைதொற்றல் தபதொன எழுத்துகளதொல்
தபதொறக்கப்படை வவெண்டயலவெ.
பம்பதொய் நகரிவலை வெதொழ்ந்த எஸ். இரதொததொ கிருஷ்ணைன எனபவெர் 12.5.48 அனறு எழுதிய
கடதம் இது.
திரு. நதொயுட அவெர்களது விவெசெதொயக் கண்டபிடப்புகலளப் பற்றய விவெரங்கலளப்
பத்திரிக்லககளில் படத்வதன. ஊசி மருந்து முலற மூலைம் எதிர்பதொரதொத விலளவுகலள
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நீங்கள் உருவெதொக்கி இருப்பது; லமததொஸ் எனனும் மனனனின தததொட்டைததல்லைதொம்
தபதொனனதொக்கும் கலத வபதொலை இருக்கிறது.
தமிழ் நதொட விவெசெதொய
அலமச்செர் பதொரதொட்ட!
தசெனலன, மதொகதொணைத்தில் அப்வபதொது விவெசெதொயத் துலற அலமச்செதொரக இருந்த திரு. மதொதவெ
வமனன 28.10.48 அனறு எழுதிய கடதம் இது :
"பருத்திச் தசெடயில் நீங்கள் தசெய்துள்ள செதொதலன வியப்பிற் குரியது. நீங்கள் வதசீய
மயமதொக்கப்படை வவெண்டம். உங்களது அறவும், ஆரதொய்ச்சியும் நதொம் தபற்ற சுதந்திரத்லதப்
வபணக் கதொக்கப் பயனபடை வவெண்டம்.
வமற்கண்டைவெதொறு எழுதப்பட்டை கடதங்கள் எண்ணைற்றலவெ. இவெற்றுக்தகல்லைதொம் திரு.
நதொயுட நனறக் கடதங்கலள எழுதியுள்ளதொர். அவ்வெதொறு அவெர் எழுதிய கடதங்கள் எத்தலன
ததரியுமதொ? 37 ஆயிரம் கடதங்கள் ஆகும். உலைகத்தில் இவ்வெளவு கடதங்கலள அவெர்கள்
துலற செம்பந்தமதொக எழுதிய விஞ்ஞதொனி யதொர்? அலத ஆரதொய்ச்சிததொன தசெய்ய வவெண்டம்.
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13. சித்த லவெத்தியர் ஜ.ட. நதொயுட; தஜெர்மன வபச்சு ஆய்வுக்கு
அலழைப்பு
“வெலசெயிலைதொ வெண்பயன குனறும்; இலசெயிலைதொ
யதொக்லக தபதொறுத்த நிலைம்”
“புகழ் இல்லைதொத உடைம்லபச் சுமந்த மண், தன வெளம் மிக்க விலளச்செலில் குலறவுபடம்”
எனகிறது தமிழைர் தம் மலறயதொன திருக்குறள் வவெதம்.
திருவெள்ளுவெர் தபருமதொனுலடைய திருவெதொக்குக்கு ஏற்ப, ததொன பிறந்த மண்ணல்
விந்லதயதொன மனிதரதொக திரு.ஜ.ட. நதொயுட விளங்கினதொர். அவெருக்குத் ததரியதொத தததொழில்
கிலடையதொது. பருத்தி வெணகத்திவலை ஆழைம் பதொர்த்து வததொல்வி கண்டை ஜ.ட. நதொயுட, பஸ்
தததொழில்களிவலை பறக்கவிட்டைதொர் தனது புகழ்க் தகதொடலய - உலைகளதொவெ! அந்த அளவுக்கு
அவெர் இரும்வபதொட பழைகி, இயந்திர மனிதனதொக தவெற்ற தபற்றதொர்!
விவெசெதொயப் பண்லணையச் தசெதொந்தமதொக நிறுவி, அந்த இயற்லகயதொன ததொவெரத்திவலை தனது
விஞ்ஞதொன அறலவெப் புகுத்தி ஒரு மதொதபரும் புரட்சிலயவய பூக்க லவெத்ததொர் ஜ.ட. நதொயுட
அதன மனம் உலைதகங்கும் கமழ்ந்தது.
செதொததொரணை ஒரு வரசெண்ட் பிவளலடைச் தசெய்து, அதன ஆற்றலலை அதமரிக்கதொவும்,
இங்கிலைதொந்தும் வபதொட்டைதொ வபதொட்ட வெணகம் நடைத்தித் வததொல்வி கண்ட, பிறகு அவெலரவய
விலலைக்கு வெதொங்க செகலைகலைதொ வித்லதகலளயும் யூகமதொகக் கூற, வததொல்வி கண்டைன அந்த
நதொடகள் திரு. ஜ.ட. நதொயுட விஞ்ஞதொனத்தின முனபு! ததொமஸ் ஆல்வெதொய் எடசென எனற
புகழ்தபற்ற விஞ்ஞதொனியதொல் லகவிடைப்பட்டை Vote Recording Machine, அததொவெது வதர்தலின
வபதொது வெதொக்குகலளப் பதிவு தசெய்யும் இயந்திரத்லதக் கண்ட பிடத்ததொர். அது
தற்வபதொலதலய வதர்தல்களில் ஆலம வபதொலை அமலைதொகி வெருவெலதப் பதொர்க்கினவறதொம். 2004ஆம் ஆண்ட முதல் அந்த முலற முயலைதொகவும் தசெயற்படைக் கூடம்.
நதொயுட தசெய்த
சித்த மருத்துவெ ஆரதொய்ச்சி!
அதற்கடத்து திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள், மூலிலககலள ஆரதொய்ந்து மருந்துகலளக்
கண்டபிடக்கும் சித்த லவெத்தியரதொகவும் மதொறனதொர். எப்வபதொதும் அவெர் உலழைத்துக்
தகதொண்வடை இருப்பதற்கதொகத் ததொன பிறவி எடத்ததொவரதொ எனனவவெதொ! அந்த மதொவமலதயதொன
திரு. நதொயுட அவெர்கள் எப்படவயதொ பல்துலற அறவு தபற்ற ஒரு விந்லதயதொன மனிதரதொக
நடைமதொடனதொர்.
இத்தலகய மனிதலரப் வபதொனறவெர்களதொல் ததொன. அவெர்கள் பிறந்த பூமி,தனது வெளம் மிக்க
விலளச்செலில் குலறவு படைதொமல், முப்வபதொகம் விலளயும் தபதொன மண்ணுகப் தபதொலிவு
தபற்று திகழும் எனறு நமது வபரறவுப் தபருமதொன திருவெள்ளுவெர் தபருலமவயதொட
கூறுகிறதொவரதொ எனறு நதொம் எண்ண தமய்சிலிர்க்க வவெண்டயிருக்கிறது! அத்தலகய புகலழை
நதொட்ட வெந்தவெர் நமது ஜ.ட.நதொயுட அவெர்கள்.
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ஜ.ட.நதொயுட அவெர்கள் சிறந்த ஒரு சித்த லவெத்திய வித்தகரதொகவும் விளங்கினதொர். அதற்கு
எனன செதொனறு எனறு வெதொசெகர்களதொகிய நீங்கள் வகட்கினறீர்களதொ?
சித்த லவெத்தியம் வபரதொசிரியர் எனறு சித்த லவெத்தியக் குழுவினர் களதொல் பதொரதொட்டப்
வபதொற்ற பட்டைம் வெழைங்கப் தபற்ற ஜ.ட. நதொயுட தஜெர்மன நதொட்டக்கு 1958, 1959-ஆம்
ஆண்டகளில் தசெனறதொர்.
வமற்கு தஜெர்மன நதொட்டல் 'ஸ்டைர்க்கதொர்ட் எனற ஒரு நகர் உள்ளது. அந்த நகரில் மிகச் சிறந்த
மருத்துவெர்களும், தததொழிலைதிபர்களும் வெதொழ்கினற புகழ்தபற்ற நகரமதொகும்.
அந்த நகரில் உள்ள மருத்துவெர்கள், 1.3.1958 - அனறும் 19.1.1959 - அனறும் இரண்ட
மதொதபரும் மருத்துவெ நிபுணைர் கூடம் சிறப்புக் கூட்டைங்கலளக் கூட்ட, திரு.ஜ.ட.நதொயுட
அவெர்கலளச் சித்த லவெத்திய முலறகள் எனற தலலைப்பில் தசெதொற்தபதொழிவு தசெய்யுமதொறு
வகட்டக் தகதொண்டைதொர்கள்.
மருத்துவெ வமலதகள் குழுமியிருந்த அந்த தஜெர்மன நதொட்டன புகழ்தபற்ற ஸ்டைதொர் கதொர்ட்
தசெதொற்தபதொழிவுகலளச் சுருக்கி கீவழை தகதொடத்திருக்கிவறதொம்.
இவததொ ஜ.ட.நதொயுட
வபுககிறதொர் :
அனபதொர்ந்த ஸ்டைதொர் கதொர்ட் தமடக்கல் கழைகத்து மருத்துவெ வமலதகவள!
இந்தியதொவில் இப்வபதொது மூனறு பலழைய மருத்துவெ முலறகள் வெழைக்கில்
இருக்கினறன.அலவெ,சித்தலவெத்தியம், ஆயுர்வவெத லவெத்தியம், யுனதொனி லவெத்தியம் எனற
மருத்துவெ முலறகளதொகும்.
இந்த மூனறு மருத்துவெ முலறகளில் மிகவும் பலழைலம யதொனலவெ சித்தலவெத்தியம் ததொன.
அதன வெயது 4000 ஆண்ட களுக்கும் வமற்பட்டைததொகும். சித்தர் தபருமக்களது சிந்தலன
முதிர்ச்சி களதொவலை உருவெதொன முலறயதொலகயதொல் இந்தியத் ததனனதொட்டல் தபரும் அளவில்
இந்த லவெத்திய முலற லகயதொளப்பட்ட வெந்தது.
பிறகு, தகதொஞ்செம் தகதொஞ்செமதொக அந்த சித்த லவெத்திய முலற வெடை இந்தியதொ தசெனறது.
அதற்குப் பினனர் அங்கிருந்து சீன நதொட்டற் குள் நுலழைந்தது. அரதொபிய நதொடகளிலும் அந்த
லவெத்திய முலற பரவியது.
யுனதொனி முலற அத்தலகய லவெத்திய முலற அனறு. அது தபரும்பதொலும் வெடை நதொட்டல்
மட்டவம இங்குமங்கும் பரவியது. ஆனதொல், இந்த யுனதொனி லவெத்திய முலற மற்ற
மருத்துவெ முலற கலளப் வபதொலை, விஞ்ஞதொன ரீதியதொக உறுதிப்படத்தப் படைவில்லலை. ஒவர
வநதொய்க்குப் பலை மருந்துகள், பலை விதங்களில், ஒவ்தவெதொரு மருத்துவெரதொலும்
தசெய்யப்படகினறன.
விஞ்ஞதொன முலறகளிவலை மற்ற மருத்துவெ முலறகள் முனவனற இருக்கும்வபதொது, சித்த
லவெத்தியம் கடைந்த முனனுதொறு ஆண்டகளதொக எந்தவித முனவனற்றமும் தபறதொமல்
இருக்கினறது. எந்த ஒரு மருந்தும் ஒவர குறப்பிட்டை முலறயில் தசெய்யப் பட்டைதொல்,
அல்லைதொது நனலம தகதொடக்கதொது. ஆரதொய்ச்சிகள் வமலும் தசெய்து, தததொடைர்ந்து முயற்சித்து
தகதொண்வடை இருந்ததொல், நீரிழிவு, ஆஸ்துமதொ,தவெட்லடை, புற்றுவநதொய்,கதொசெம்,இருதயவநதொய்
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வபதொனற வநதொய்களுக்கு மலிவெதொன விலலையில், அருலமயதொன மருந்துகள் சித்த
லவெத்தியத்தில் கண்ட பிடக்க முடயும்.
அது வபதொனற ஆரதொய்ச்சிகளுக்கு உரிய இடைம் ததன இந்தியதொவவெ ஆகும். ஏதனனறதொல்,
அங்குள்ள மலலைகள், செமதவெளி கள், தட்ப தவெட்ப சூழ்நிலலைகள் முதலியன,மருந்துச்
தசெடகலளயும், மூலிலககலள வெளர்ப்பதற்கும்.ஆரதொய்ச்சிகலளத் தததொடைர்ந்து
நடைத்துவெதற்கும் தபதொருத்தமதொன,சிறந்த இடைமதொக இருக்கினறது.
சித்த லவெத்தியம் மிக பழைலமயதொனததொக இருந்தும், அதுமிக எளிலமயதொன மருத்துவெமதொக
இருந்தும்கூடை, அலதப் பற்ற உலைகம் இனனும் உணைரவில்லலை,
உணைர்த்தப்படைவில்லலை,கதொரணைம்,சித்த லவெத்தியத்தின முனவனதொர்கள் அலதத்
ததளிவெதொகப் பிற்கதொலைச் செந்ததிகள் புரிந்து பினபற்றுமதொறு எழுதி லவெக்கப்படைவில்லலை,
மற்றவெர்களுக்கும் சித்த லவெத்தியத்லதப் பற்ற எடத்துக் கூற முடயவில்லலை எனபவத
கதொரணைம் ஆகும்.
சித்த லவெத்தியத்திற்குத் வதலவெயதொன மருந்துகள் எல்லைதொவம மூலிலகச்
தசெட,தகதொட,மரங்களில் இருந்வத கிலடைக்கினறன. ஒவ்தவெதொரு தசெட தகதொட மரங்களின
இலலைகளும்,பூவும்,பிஞ்சும், கதொயும், தண்டம் வவெரும்,பட்லடையும், தகதொட்லடைகளும்,
ஒவ்தவெதொரு வநதொய்க்கும் பயனபடபலவெவய எனபலத உலைகம் உணைர வவெண்டம்.
வவெப்பமரம் சிறந்த
சித்த லவெத்திய மரம்!
குறப்பதொக, வவெப்பங்குச்சிலய எடத்துக் தகதொள்வவெதொம். அது பல்லலைத்
தூய்லமயதொக்கி,பற்கிருமிகலளப் வபதொக்கப் பயனபட கினறது. அது வபதொலைவவெ அதன
இலலைகள், பூ, பட்லடைகள், தகதொட்லடைகள், எண்தணைய், வபதொனறலவெ ஒவ்தவெதொரு
வநதொய்க்குரிய ஒவ்தவெதொரு மருத்துவெ மருந்ததொகவும் பயனபடகினறது.
உணைவு உண்டை பினபு தவெற்றலலைலய வெதொய்மணைக்கத் ததொம்பூலைமதொகப் வபதொடகினறதொர்கள்
எங்கள் நதொட்டல். அந்த தவெற்றலலை உண்டை உணைலவெ தசெரிமதொனம் தசெய்யும் மருந்ததொகவும்
பயனபட கினறது. ஆடைதொ வததொடைதொ எனற இலலை, ஆஸ்த்துமதொ எனும் வநதொலயக்
குணைப்படத்துகினறது.
இவ்வெதொறு சிறந்த பயன தரும் சித்த லவெத்திய முலறகள், ததனனிந்தியதொவிற்குள் மட்டம்
புகழ்தபற்றுள்ளது.
இந்தியதொ வெரும் தஜெர்மதொனியர்
தமிழ் நதொட்டற்கும் வெர வவெண்டம்!
உலைக மக்களும், தஜெர்மதொனிய மக்களும் இந்தியதொவிற்கு வெரும்வபதொது, வெடை இந்தியதொலவெப்
பதொர்த்து விட்வடைதொம் எனறு திரும்பி விடைதொமல், தமிழ் நதொட்டற்கும் நீங்கள் வெரவவெண்டம்.
வெந்ததொல்ததொன இந்த மருந்துகள் வெளரும் மூலிலக மலலைகளின இயற்லகச் செக்திலய
உங்களதொல் உணைர முடயம்.
வமற்கு தஜெர்மனியிவலை உள்ள ஸ்டைதொர்கதொர்ட் நகர மருத்துவெக் கழைகத்லதச் வசெர்ந்த
டைதொக்டைர்களது அறவும், ஆரதொய்ச்சியும் சித்த மருத்துவெ முலறகளுக்குப்
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பயனபடவமயதொனதொல், அந்த சித்த லவெத்திய முலற மருத்துவெ உலைகில் ஒரு
மறுமலைர்ச்சிலய உருவெதொக்கிவய தீரும் எனபது உறுதி.
வகதொலவெயில் நதொன தததொழிலைதொளர் நலைச் செங்கம் எனற ஒனலறத் துவெக்கி இருக்கிவறன.
அதன செதொர்பதொக, மனித செமுததொயத்திற்குரிய வதலவெயதொன பலை பிரச்லனகலள
ஆரதொய்கினவறதொம்.அவெற்றல் ஒனறு ததொன இந்த மருத்துவெ ஆரதொய்ச்சி.
எனக்கு உதவியதொக இருந்து பலை மருந்துகலளக் கண்ட பிடப்பதில் எனக்குத் துலணையதொக
இருப்பவெர் டைதொக்டைர் வி.பி.பி.நதொயுட ஆவெதொர். அவெர் உலைகம் முழுவெதும் சுற்றப் பல்வவெறு
மருத்துவெ மலனகளில் பணயதொற்றயப் பரந்த அனுபவெம் உலடையவெர்.
இப்வபதொது நதொங்கள் இருவெரும் தசெய்து வெருவெலதப் வபதொனற மருத்துவெ ஆரதொய்ச்சிகலள,
எங்களுக்கு முனவப 50 அல்லைது 100 ஆண்டகளுக்கு முனவப யதொவரனும்
தசெய்திருப்பதொர்களதொனதொல், இனறு வெலர எண்ணைற்ற அரிய மருந்துகலளக் கண்ட
பிடத்திருக்கக் கூடம்.
நீரிழிவுக்கு
மருந்து!
நதொனும் எனது நண்பரும் நீரிழிவு வநதொய்க்கு மருந்து கண்டபிடக்க ஆரம்பித்வததொம்.
ஏறக்குலறய 150 மூலிலககலள அதற்கதொகப் பரிவசெதொதலன தசெய்வததொம். அவெற்றல் சிலை
மூலிலககள் பக்க விலளவுகளும், ஆபத்தும் இல்லைதொதலவெகள் எனபலத அறந்வததொம்.
ஆபத்தற்ற அந்த மூலிலககலளத் வதர்ந்ததடத்து மருந்து தயதொரித்வததொம். அந்த மருந்லத
வநதொயதொளிக்குக் தகதொடப்பதற்கு முனனர், டைதொக்டைர் வி.பி.பி.நதொயுடம்,நதொனும்,மற்றும் இரு
நண்பர்களு மதொகச் வசெர்ந்து நதொங்கள் நதொல்வெரும் அதலன உண்வடைதொம்.
அப்வபதொது எங்களுக்கு எந்தவிதமதொன ஒரு வநதொயும் உடைலில் இல்லலை. இருந்தும் நதொங்கள்
தயதொரித்த மருந்லத உட்தகதொண்வடைதொம்.
அதனதொல் எங்களுக்கு ஆபத்துகள் ஏதும் உண்டைதொகவில்லலை அதற்கு மதொறதொக எங்களது
உடைல் நிலலை செற்று வெளமதொகவவெ மதொறயது.
இந்த செம்பவெத்துக்குப் பிறகு அந்த மருந்லத இரண்ட வநதொயதொளிகளுக்குக் தகதொடத்வததொம்.
அவெர்களுக்கு இருந்த வியதொதி குணைமதொனது.
சிறது நதொட்கள் தசெனறன. வவெறு இரு வநதொயலளிகளுக்கு அவத மருந்லதக் தகதொடத்வததொம்.
எனன ஆயிற்று ததரியுமதொ? எந்த வித பலைனும் இல்லலை. இலதக் கண்டை நதொங்கள்,
மறுபடயும் ஆரதொய்ச்சிலயத் துவெக்கிவனதொம். எதனதொல் அந்த இருவநதொயதொளிகளுக்கு அந்த
மருந்ததொல் பலைன இல்லைதொமல் வபதொயிற்று எனபலத அறவெதில் ஈடபட்வடைதொம்.
அந்த மருந்தில் வசெர்ந்துள்ள ஒரு முக்கியமதொன மூலிலகக்கு, மதொர்ச்சு, ஏப்ரல், வம எனற
மூனறு மதொதங்கலளத் தவிர மற்ற மதொதங்களில் அந்த மருந்துக்கு வெளமதொன செத்து
அலமவெதில்லலை எனற உண்லம ததரிந்தது. குறப்பதொக, நவெம்பர் மதொதத்தில் அந்த மருந்து
தனக்குரிய மருந்துச் செக்திலயவய இழைந்து விடகினறது எனபலத நதொங்கள்
கண்டைறந்வததொம்.
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ஆனதொல், செந்தன மரம்வபதொனற சிலை குறப்பிட்டை மரங்களுக்கு அருவக அந்த மூலிலகச்
தசெடலய நட்டைதொல், அளவிலும் - குணைத்தி லும் மிக அதிகமதொன பலைலன அது வெழைங்குகிறது
எனபலதயும் உணைர்ந்வததொம்.
அந்த மூலிலகலய மண்ணவலை இருந்து பிடங்கிய இருபத்ததட்டைலர மணவநரத்துக்குள்
மருந்லதச் தசெய்து விடை வவெண்டம். இல்லலை எனறதொல் அந்த மூலிலகயிலிருந்த செத்து
மலறந்து விடகினறது எனபலதயும் அறந்வததொம்.
நதொங்கள் இவ்வெதொறு தசெய்த ஆரதொய்ச்சிகளதொல், நீரிழிவு வநதொய்க்குரிய ஓர் அருலமயதொன
மருந்லதக் கண்ட பிடத்வததொம். அந்த மருந்திற்கு டையடையடக் தூள்' 0!E-DiETIC PCWCER
எனறு தபயரிட்வடைதொம்.
அந்தப் பவுடைலரப் பயனபடத்தினதொல் 5 வெதொரத்திலிருந்து 6 மதொதத்திற்குள் நீரிழிவு வியதொதி
முழுலமயதொகக் குணைமதொகி விடகினறது. உலைகம் முழுவெதுமுள்ள நீரிழிவு வநதொயதொளர்கள்,
குறப்பதொக அதமரிக்கதொ, இங்கிலைதொந்து, தஜெர்மன, இந்தியதொ, சுவிட்செர்லைதொந்து, வபதொனற
நதொடகளிவலை வெதொழ்ந்து தகதொண்டருக்கும் நீரிழிவு வநதொயதொளர்கள் குணைமலடைந்துள்ளதொர்கள்.
அந்த நதொடகளில் எங்கள் மருந்துக்கு நல்லை வெரவவெற்பும் இருக்கினறது.
தவெட்லடை எனும்
வநதொய்க்கு மருந்து!
நீரிழிவு வநதொய்க்கு நதொங்கள் கண்ட பிடத்த முதல் சித்த மருந்து தவெற்றலய ஈட்டயததொல்,
அடத்து தவெட்லடை LEUCORRHEA எனப்படம் வநதொய்க்கும் மருந்து கண்ட பிடக்கும்
மகிழைச்சியிவலை இறங்கிவனதொம்.
இந்த தவெட்லடை வநதொய்க்கதொக, அதன தனலமகலள அறந்திடை, மூவெதொயிரம் தவெட்லடை
வநதொயதொளர்கலளத் வதடக் கண்ட பிடத்துச் வசெதொதலனயில் ஈடபட்வடைதொம். அந்த வியதொதி
உலைகத்திலுள்ள தபண்கலள எவ்வெதொறு பதொதிக்கினறது எனற கணைக்கு விகிதம் கிலடைத்தது.
அது இது:
ஜெப்பதொன 40 செதவிகிதம்
தஜெர்மன 40 செதவிகிதம்
அதமரிக்கதொ 45 செதவிகிதம்
இங்கிலைதொந்து 48 செதவிகிதம்
இந்தியதொ 55 செதவிகிதம்
ஃபிரதொனஸ் 54 செதவிகிதம்
சீனதொ 60 செதவிகிதம்
ஜெப்பதொன 65 செதவிகிதம்
பர்மதொ 80 செதவிகிதம்
எனறு உலைக சுகதொததொர நிறுவெனம் தவெட்லடை வியதொதிலயப் பட்டயலிட்டக் கதொட்டகிறது.
ஆனதொல், இந்த தவெட்லடை வநதொலயக் குணைப்படத்திடை இங்லிஷ் மருந்து ஏதுமில்லலை.
ஆனதொல், நதொங்கள் நீண்டை ஆரதொய்ச்சிக்குப் பிறகு ஒரு மருந்லத தவெட்லடை வநதொய்க்கதொகக்
கண்ட பிடத்வததொம். அந்த மருந்து வநதொலய முழுலமயதொகக் குணைப்படத்தி விட்டைது. அதன
தபயர் லிவயதொவகதொ டையட்டக் உணைவு, LEUCO DIETIC FOOD எனபததொகும்.
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அந்த மருந்லத ஏழு நதொட்கள் செதொப்பிட்டைதொல் வபதொதும் வநதொய் உடைவன முழு குணைமதொகினறது.
ஆனதொல், எச்செரிக்லகயதொகக் கவெனிக்கப் படை வவெண்டய ஒனறுள்ளது. அததொவெது, அந்த
மருந்லத உட் தகதொள்ளும் வபதொது வவெறு எந்த வநதொயும் வநதொயதொளி உடைலிவலை இருக்கக்
கூடைதொது எனபது ததொன அந்த ஒனறு.
வநதொய் இருக்குதமனறதொல் மருந்லத உட்தகதொள்ள வவெண்டைதொம் எனபவத அந்த எச்செரிக்லக,
மீற யதொரதொவெது உட்தகதொண்டைதொல் வெரும் தீலமகலள அனுபவிக்க வவெண்டயதுததொன. வவெறு
வெழிவயதுமில்லலை. இந்த தவெட்லடை வநதொய் சித்த மருந்லத உலைகம் முழுவெது முள்ள சிறந்த
டைதொக்டைர்கள் எல்லைதொருவம பரிவசெதொதித்துப் பதொர்த்து பதொரதொட்டயிருக்கிறதொர்கள். இவ்வெதொறு
ஜ.ட.நதொயுட அவெர்கள் வமற்கு தஜெர்மனி கழைகத்தில் தசெதொற்தபதொழிவெதொற்றனதொர்.
இந்த அருலமயதொன சித்த லவெத்திய மருத்துவெமுலற வபச்சுக்கு, அந்த டைதொக்டைர்கள்
கழைகத்தில் ஜ.ட.நதொயுடவுக்கு நல்லை தபயரும் புகழும், நீண்டை லகதயதொலிகளும்
கிலடைத்தன.
சித்த லவெத்திய
வபரதொசிரியர்!
வமற்கு நதொடகளுக்குச் தசெனற ஜ.ட.நதொயுட அவெர்கள், வமற்கு தஜெர்மன நதொட்டன ஸ்டைதொர்ட்
கதொர்ட் நகர டைதொக்டைர்கள் - யூனியனில் மிகச் சிறப்பதொகப் வபசிய இரண்ட வபச்சுக்களின
கருத்துக்களும் இரண்ட ஆண்டகளிவலை தவெளிவெந்தன.
திரு.நதொயுட டைதொக்டைர் அல்லைர் எனறதொலும், அவெரது சித்த மருத்துவெத்தின நீண்டை வெரலைதொற்றுப்
புகலழையும், மூலிலக மருந்துகளின அருலமயதொன இயற்லகச் செக்திகளின
தபருலமலயயும் எடத்துலரத்த அவெரது சிந்தலனத் திறத்லதப் பத்திரிக்லககளில் படத்த
எல்லைதொ மருந்துவெக் கழைகங்களும் அவெலரப் பதொரதொட்டன.
ஜ.ட.நதொயுட அவெர்களது நீரிழிவு மருத்துவெ மருந்தின அற்புதத்லதயும், தவெட்லடை
வநதொய்க்குக் கண்ட பிடக்கப்பட்டை மருந்தின திறலமகலளயும் கண்ட, ஐவரதொப்பிய
தமடகல் அலமப்பும்.அந்தந்த நதொடகளின கிலளக் கழைக அலமப்புகளும் திரு நதொயுடலவெ
அந்த வமலடையிவலை செந்தித்து, மருந்துகளின பயனபதொடகலள வமலும் விவெரமதொகக் வகட்ட
அறந்துதகதொண்டைது மட்டமினற, அந்த மருந்துகலளத் தங்களது நதொடகளுக்கும் அறமுகம்
தசெய்து லவெக்க வவெண்டம் எனறும் வகட்டக் தகதொண்டைன.
சித்த லவெத்தியப் வபரதொசிரியரதொன திரு.ஜ.ட.நதொயுட அவெர்கள், நீரிழிவு, தவெட்லடை வபதொனற
வியதொதிகளுக்குரிய மருந்துகலளக் கண்டபிடத்தவததொட நில்லைதொமல், தனது நண்பர்கள்
செகதொக்கவளதொட வமலும் ஆரதொய்ச்சியில் ஈடபட்ட, மூலைம் வநதொய்க்கும் PILES, ருமதொட்டசெம்
எனப்படம் மூட்டவெலி,கதொல்வெலி, இருமல் வபதொனற வநதொய்களுக்கும் உரிய மருந்துகலளச்
சித்ததொ முலறப்பட கண்ட பிடத்ததொர்கள். அந்த மருந்துகலள மற்ற நதொடகளும் தபற்று
நனலம எய்திடை வவெண்டம் எனறு ஐவரதொப்பிய பத்திரிக்லககளில் விளம்பரப்படத்தி
விற்பலனக்கும் அனுப்பினதொர்கள்.
தமிழ்நதொட சித்தலவெத்தியக் கழைகம் எனவறதொர் அலமப்பு கதொலவெ நகரில் இருந்தது. அந்த
அலமப்பில் ஜ.ட.நதொயுடவும் ஓர் ஆறுப்பினரதொக இருந்ததொர்.
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சித்த லவெத்திய முலறயில் திரு.ஜ.ட.நதொயுடவுக்கு இருந்திட்டை மருத்துவெ புலைலமலயக்
கண்டை கழைகப் தபதொறுப்பதொளர்கள், ஜ.ட.நதொயுடலவெ சித்த லவெத்திய மதொநதொட்டற்கு
அலழைத்து, வகதொலவெ நகர் மக்கள் செதொர்பதொக,சித்த லவெத்தியப் வபரதொசிரியர் எனற பட்டைத்லத
வெழைங்கிப் வபதொற்ற மகிழ்ந்ததொர்கள். அதனதொல், வகதொலவெ மண் நதொயுடலவெப் தபற்றததொல்
முப்வபதொகம் விலளயும் தபதொன பூமியதொக புகழில் விளங்கியது.
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14. மதொணைவெர்களுக்கு ஜ.ட.நதொயுட ஆற்றய ஒழுக்க அறவுலரகள்!
"தசெதொலைல்வெல்லைன வசெதொர்விலைன அஞ்செதொன; அவெலன
இகல்தவெல்லைல் யதொர்க்கும் அரிது"
எனகிறது தபதொய்யில் புலைவெரின தமிழைர் மலற அததொவெது, ததொன எண்ணயலதப் பிறர் ஏற்கச்
தசெதொல்லும் ஆற்றல் உள்ளவென, வகட்பதொலர வநதொக்கச் தசெதொல்வெது சிரமமதொனது எனறதொலும்,
வசெதொர்வு இல்லைதொதவென, வகட்பவெர் பலகஞர் எனறதொலும் அஞ்செதொதவென. இவெனமீது பலக
தகதொண்ட, இவெலன தவெல்வெது எவெர்க்கும் கடனவம!
வமற்கண்டை அறவுலரக்கு ஏற்றவெதொறு,திரு.ஜ.ட.நதொயுட அவெர்கள், ஒரு சிறந்த நதொவெனலம
உலடையவெரதொக, தசெதொல்லைதொற்றல் தபற்றவெரதொக விளங்கினதொர்.
அதமரிக்கதொ, தஜெர்மன, இங்கிலைதொந்து, இரழ்சியதொ, சுவிட்செர்லைதொந்து, வபதொனற அயல்
நதொடகளின சுற்றுப் பயனங்களில் திரு.நதொயுட அவெர்கள் வபசும் வபதொததல்லைதொம், அழைகதொன
இங்லிஷ் தமதொழியிவலைவய வகதொர்லவெயதொகவும், சுருக்கமதொகவும், ததளிவெதொகவும் வகட்வபதொர்
வியக்கும் வெலகயில் அவெர் வபசினதொர்.
செதொததொரணைமதொனவெர்கள் முனபு வபசும் ஆங்கிலைத்துக்கும், புகழ்தபற்ற அறவியலைதொர்,
மருத்துவெர், தததொழிலைதிபர், தபதொறயியல் நிபுணைர், வெணகப் தபருமக்கள் ஆகிவயதொர் முனபு
உலரயதொடவெதற்கும் நிலறய வித்தியதொசெம் உண்ட.
எனன வித்தியதொசெம் எனகிறீர்களதொ? ததொன தசெதொல்லை வெந்த கருத்துக்கலளக் வகதொர்லவெயதொகக்
கூறும் திறன, தமதொழிப் புலைலம வயதொடதமதொழியும் திறன, வகட்வபதொலர ஈர்க்கும் தசெதொல்
வெளம், கருத்து வெளம் திறன,தட்டத் தடங்கல் ஏற்படைதொமல் வபசும் அலவெயச்செம் அற்றத்
திறன, எலதயும் ஆனித்தரமதொக எடத்துலரக்கும் வெதொதத் திறன, எவெரதொ லும் அவெர் மூனபு "நதொ"லவெ அஞ்செவிடைதொமல் அடைக்கத்வதட "நதொ"வெதொடம் திறன, அறவுலரகளில் உயர்ந்த
இலைட்சியங்கலள உதயநிலைவபதொலை ஒளி படைரலவெக்கும் பதொதலைதொளித் திறன. வபச்சுக்கலளக்
வகட்கதொதவெர்களும் பிறரிடைம் கூறும் வபதொது ஐவயதொ வகட்கதொமல் விட்டவிட்வடைதொவம எனறு
ஏக்கமுறும் திறன ஆகிய அலனத்துத் திறனகளுக்கும் அவெரது 'நதொ'பரதம் ஆடயதுண்ட.
தசெனலன, மதுலர. திருச்சி, வகதொலவெ , தஞ்லசெ, கதொலரக்குட, வெதொனியம் பதொட, சிவெகங்லக
வபதொனற நகர்களிவலை உள்ள கல்லுரிகளின அலழைப்புக்களுக்குச் தசெனறு தனது
வநர்லமயதொன கருத்துக்கலள முழைக்கமிட்டைவெர் திரு.நதொயுட அவெர்கள்.
எனன நிலனக்கிறதொவரதொ திரு.நதொயுட மதொணைவெர்களுக்கு அறவுலரகள் கூறடை,அலத
அப்படவய அஞ்செதொ தநஞ்சுடைன கூறவெல்லை நதொவெலைர் நதொயுட அவெர்கள்!
சிலை வநரங்களில் மதொணைவெர்கள் அவெரது அறவுலரகளது அருலமகள் புரியதொமல், கல்லூரிக்
கூச்செலலைப் வபதொடவெதொர்கள். அவெற்லற எல்லைதொம் தபதொருட்படத்ததொமல், இனிலமயதொக
தந்லத ஒருவெர் கூறும் அறவுலரகள் வபதொலை, அலமதியதொக நதொயுட அவெர்கள் வபசிய
மதொநதொடகளும் - கூட்டைங்களும் கூடை உண்ட.
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அத்தலகய ஓர் அறஞரின அறவுலரகலள நதொம் அறந்து தகதொண்டைதொல், வெதொழ்க்லகக்குப்
புத்துணைர்வு உண்டைதொகும் எனபததொல் அவெற்றல் சிலைவெற்லற வெதொசெகர்கள் முனபு
பலடைக்கினவறதொம்அறவுலர விருந்துக்குரிய அறுசுலவெகளதொக:
மதுலர கல்லூரியில்
நதொயுட அறவுலர!
மதுலரக் கல்லூரியின கணத விஞ்ஞதொனக் கழைகத்தில் 24.2.1953 - அனறு ஜ.ட.நதொயுட
ஆற்றய தசெதொற்தபதொழிவு அறவுலர இது :
அனபுள்ள மதொணைவெ நண்பர்கவள! இந்தக் கல்லூரிலய விட்ட தவெளிவயறுவெதற்கதொன
வதர்வு நலடைதபற்றுக் தகதொண்டருக்கும் வநரத்தில், உங்கள் முனபு நதொன
உலரயதொற்றுகிவறன.
கல்லூரிலய விட்ட நீங்கள் தவெளிவயறய பிறகு, எலத நீங்கள் தசெய்ய வவெண்டம், எலதச்
தசெய்யக் கூடைதொது எனபலதப் பற்றச் சிலை அறவுலரக் குறப்புக்கலள உங்கள் முனபு
சிந்தலனக் கதொக லவெத்திடை விரும்புகிவறன.
அலவெ, உங்களுலடைய வபரதொசிரியர்கள் வெகுப்புக்களிவலை அடக்கட கூற அலுத்துப்
வபதொனலவெகவள! எனறதொலும், நதொன கூறும் அறவுலரகளில் மிக முக்கியமதொனது எது
ததரியுமதொ? திலரப் படைத்லதப் பதொர்க்கக் கூடைதொது எனபவத ஆகும்.
ஏன பதொர்க்கக் கூடைதொது திலரப்படைங்கலள எனறதொல், அலவெததொன மதொணைவெர்களின இளம்
உள்ளங்கலள தகடக்கும் கருவிகளதொகும் எனபது மட்டமல்லை, கண்லணையும் - உடைலலையும்
தகடப்பவததொட, மனத்லதயும் பதொழைதொக்கி விடகினறன. பதொக்டீரியதொ கிருமிகள் தசெய்ய
முடயதொத தீலமகலள எல்லைதொம் சினிமதொ படைத்தில் வெரும் கதொட்சிகள் தசெய்கினறன. அலவெ
உங்களுலடைய செக்திகலள எல்லைதொம் சீரழித்து விடகினறன. மவனதொ செக்திகலளச் சிதறடத்துக்
வகதொலழைகளதொக்கி விடகினறன.
புலகப் பிடக்கும் பழைக்கத்லத லகவிட்ட விடங்கள். மூனறதொவெ ததொக, அரசியல் கட்சிகளின
கூட்டைங்களிவலை கலைந்து தகதொள்ளதொதீர்கள், அவெர்கள் ஆற்றும் தசெதொற்தபதொழிவுகலளக்
வகட்கதொதீர்கள். நதொன கூறும் இவெற்லற எல்லைதொம் நீங்கள் வகட்டைலவெ ததொன. எனறதொலும்,
மீண்டம் திரும்பத் திரும்பச் தசெதொல்வெது எனவபதொனவறதொர் கடைலம ஆகும்.
தீலம தரும் எந்தப் பழைக்கங்களுக்கும் மதொணைவெர்கள் அடலமயதொகி விடைக்கூடைதொது. தவெற
நீங்கள் அடலமயதொவிர்கவள யதொனதொல், அலவெ உங்கள் வெதொழ்நதொட்கலள வீணைதொக்கி
விடவெவததொட, மனித செமுததொயமும் நஞ்வசெறய உடைலைதொகி விடம்.
மதொணைவெர்கலளச் செதொததொரணைமதொக 15 வெயது முதல் 25 வெயதிற்குள்ததொன தீய பழைக்கங்கள்
பற்றும் பருவெமதொகும். அவெற்லற இளம் வெயதிவலைவய மதொற்றதொவிட்டைதொல், பிறகு
எப்தபதொழுதுவம மதொற்ற முடயதொது. மதொணைவெப் பருவெத்தில் இயற்லகயதொகக் கதொணைப்படம்
ஊக்கமும், லதரியமும் தீய பழைக்கத்லதச் சுலைபமதொக ஒழித்துவிடம் பருவெமதொகும்.
இலளஞர்கள் படத்துப் பட்டைம் தபறும் கதொலைத்தில் அறவு முதிர்ச்சி தபறுகிறதொர்கள்.
அப்தபதொழுது அவெர்களுக்கு நனலம, தீலமகள் எலவெ எனபலதப் பகுத்தறயும் ஆற்றல்
உருவெதொக வவெண்டம். தீயவெற்லற நீக்கி நல்லைனவெற்லறப் பினபற்றத் ததரிய வவெண்டம்.
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மதொணைவெர்களதொகிய நீங்கள் உங்களுலடைய வதர்வில் முதல் வெகுப்பிவலைதொ அல்லைது
இரண்டைதொம் இடைத்திவலை வதறதொவிட்டைதொலும், அல்லைது வதர்ச்சிவய தபறதொ விட்டைதொலும்
அலதப் பற்றக் கவெலலைப்படை வவெண்டைதொம்.
ஆனதொல், தீலம தரும் பழைக்கங்கலளக் லகவிட்ட விட்வடைதொம் எனற நம்பிக்லகவயதொடம்,
துனபங்கலள எதிர்வநதொக்கக் கூடய மவனதொ திடைத்வததொடம் - வநர்லமயதொன தசெயல்கட்குப்
வபதொரதொடம் உள்ளத் வததொடம், ஆழ்ந்து வநதொக்கிப் பிரச்செலனகலள ஆரதொயும் தனலம
வயதொடம் - நீங்கள் கல்லூரிலய விட்ட தவெளிவயற வவெண்டம். அப்வபதொதுததொன நீங்கள்
உங்களுலடைய வெதொழ்நதொட்கள் முழுவெதும் எல்லைதொத் துலறகளிலும் வெதொலக சூடவீர்கள்.
மதொணைவெர்கள் தபறும் பட்டைங்கள் மட்டம் உங்களுலடைய வெதொழ்க்லகயின எல்லைதொ
நனலமகலளயும் வெழைங்கிவிடம் எனறு எதிர்பதொர்க்கதொதீர்கள். இங்வக நீங்கள் முதுகலலைப்
பட்டைம் எனப்படம் எம்.ஏ.பட்டைம் தபற்றருக்கலைதொம். அல்லைது தபறலைதொம். இந்தப் பட்டைம்
உங்கள் எதிர்கதொலை வெதொழ்க்லகக்கு ஓர் ஆரம்பப் பதொடைவம ஆகும்!
கல்லூரிக்கு தவெளிவய நீங்கள் கற்கவவெண்டய பதொடைங்கள் ஏரதொளமதொக இருக்கினறன. அந்தக்
கல்விக்கு இந்தப் பட்டைமும் படப்பும் முதல் படயதொகத்ததொன அலமயும்.
தவெளியுலைக வெதொழ்க்லக எனபது ஒரு தமதொழி வபதொனறவத. அந்த தமதொழிலய உணைர, நீங்கள்
படத்தக் கல்லூரிப் படப்பு உங்களுக்கு எமுத்துக்களதொகவவெ பயனபடம். அந்த தமதொழியதொல்
நீங்கள் தவெற்றகண்டை உங்களுலடைய வெதொழ்க்லகலய வெளமதொக்கிக் தகதொள்ள வவெண்டம்.
அவத வநரத்தில் உங்கலளச் செதொர்ந்து, நம்பி இருப்வபதொர் வெதொழ்க்லகலயயும் நீங்கள்
வமம்படத்த வவெண்டம்.
மதொணைவெர்கள் நிலறயக் கற்பதற்கும், உங்களுலடைய வெதொழ்க்லகலய முனவனற்றக்
தகதொள்வெதற்கும், உறுதிப்படத்திக் தகதொள்வெதற்கும் இதுததொன தக்க பருவெம் எனபலத
நீங்கள் உணைர வவெண்டம்.
உலைகில் வெதொழ்ந்த மிகப் தபரிய தலலைவெர்களுலடைய வெதொழ்க்லகலய, வெரலைதொற்லற எல்லைதொம்
நீங்கள் படக்க வவெண்டம். அவெர்களில் கல்லூரிப் பட்டைங்கள் தபற்றவெர்களும் உண்ட,
தபறதொதவெர்களும் இருப்பதொர்கள்.
ஆனதொல், அவெர்கள் அறலவெத் வதட உலழைத்திடை ஓடயவெர்கள் எனபலத எவெரதொலும் மறுக்க
முடயதொது. அத்தலகயவெர்கள் ததொன மனித செமுததொயத்திற்கும் வெழிகதொட்டகளதொக
வெதொழ்ந்தவெர்கள் எனபலத எவெரதொலும் மறக்க முடயதொதவெர்கள் ஆவெர்.
இங்கிலைதொந்து நதொட்லடைச் வசெர்ந்த தபவின எனபவெர் இந்தியதொ விற்கு வெருலக தந்ததொர். அவெர்
வபதொர்க் கதொலைத்தில் நமது நதொட்லடைச் வசெர்ந்த மதொணைவெர்கள் சிலைருக்கு, இங்கிலைதொந்தில்,
குறுகிய நதொட்களில், தததொழில் பயிற்சி அளிப்பதற்கு ஒரு திட்டைத்லத வெகுத்தவெர்.
அவெருலடைய வெதொழ்க்லக வெரலைதொற்லறக் கூறுவெததொனதொல், நீண்டை வநரமதொகும்.
உலழைப்பதொல் உயர்ந்வததொர்
வெரலைதொறுகலளப் படயுங்கள்!
அந்த தபவின, இங்கிலைதொந்து நதொட்லடைச் வசெர்ந்த ஒரு தபரிய கட்சியின தலலைவெரதொகவும்,
அந்த நதொட்டன அலமச்செரதொகவும் இருந்தவெர். அவெர் தனது பள்ளிப் படப்லப முடத்ததும்,
ததொவம முயனறு ஓயதொமல் உலழைத்து முனவனறனதொர்.
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அதமரிக்கரதொன தஹனற ஃவபதொர்ட எனபவெரும், லூயி பதொஸ்டைர், கணதவமலத
இரதொமதொனுஜெம் வபதொனற தபரிவயதொர்களின வெதொழ்க்லக வெரலைதொற்லற நீங்கள் படக்க
வவெண்டம். அவெர்கள் கல்லூரியில் கற்கதொவிட்டைதொலும், அஞ்செதொ தநஞ்செமும், உறுதியதொன
உள்ளமும் உலடையவெர்களதொக இருந்ததொர்கள், வெதொழ்க்லகயில் முனவனறனதொர்கள்.
வநதொபல் பரிசு தபற்ற நமது நதொட்ட விஞ்ஞதொனியதொன செர்.சி.வி.இரதொமன, தசெனலனப்
பல்கலலைக் கழைகத் துலணை வவெந்தரதொகப் பலை ஆண்டகளதொக பணபுரிந்த டைதொக்டைர்
இலைட்செமன செதொமி முதலியதொர், இந்தியதொவின முதல் நிதியலமச்செரதொக இருந்த
செர்.ஆர்.வக.செண்முகம் தசெட்டயதொர், செர்.இ.பி.இரதொமசெதொமி ஐயர் வபதொனறவெர்கள்
வெதொழ்க்லகயில் முனவனறயவெர்கள் எனறதொல், அதற்குக் கதொரணைம் அவெர்களது இலடைவிடைதொத
உலழைப்பும், கடைலம உணைர்ச்சியும், தணயதொத ஆர்வெமுவம ஆகும். அவெர்கலளப் பினபற்ற
நீங்களும் முனவனற நமது ததொயகத்தின ஒளிபலடைத்த தலலைவெர்களதொகத் திகழைவவெண்டம்
எனபவத எனது ஆவெல்.
எனனுலடைய வெதொழ்க்லகயில் எத்தலனவயதொ நிகழ்ச்சிகள் நடைந்திருக்கினறன.
அவெற்லற எல்லைதொம் இங்வக கூறடை வநரமில்லலை இனறு வெலர நதொன படத்துள்ள
புத்தகங்களின எண்ணக்லகலயப் பற்ற மட்டம் உங்களுக்குக் கூற விரும்புகிவறன.
விஞ்ஞதொனம்,தபதொறயியல் ஆகிய துலறகலளப் பற்றய 18 ஆயிரம் புத்தகங்களும்,
உளநூல் தததொடைர்புலடைய 3 ஆயிரம் நூல்களும் எனது நூலைக அலறயில் இருக்கினறன.
அவெற்லற ஆழ்ந்து படத்ததின மூலைம்ததொன ஓரளவுக்கு நதொன அறவு தபற்வறன.
வகதொலவெக்கு வெருகினற மதொணைவெர்கள் அவெற்லற வெந்து பதொர்க்கலைதொம். அதனதொல் நீங்கள் புதிய
உற்செதொகத்லதப் தபறுவீர்கள்.
மதுலர அதமரிக்கன
கல்லூரி வபச்சு!
(மதுலரயில் உள்ள அதமரிக்கன கல்லூரி வெதொணக மனறத்தில், COMMERCE UNION னில்
23.2.1953 - ஆம் ஆண்டல் திரு.ஜ.ட.நதொயுட அவெர்கள் தசெதொற்தபதொழிவு ஆற்றய உலரயின
ஒரு பகுதி இது)
"அனபதொர்ந்த மதொணைவெ மணகவள!
கல்லூரியில் எனன பதொடைங்கள் கற்பிக்கப்படகினறன எனபலதப் பற்றயும், மதொணைவெர்கள்
எவ்வெதொறு கல்வி கற்கிறதொர்கள் எனபலதக் குறத்தும், எனக்குப் பலை ஆண்டகளதொக
ஒனறுவம ததரியதொமல் இருந்தது. இப்வபதொது கூடை இங்வக நீங்கள் எனதனனன
படக்கிறீர்கள் எனறு செரிவெரத் ததரியதொது.
நமது கல்லூரிகளில் படத்த பலழைய மதொணைவெர்கள், இப்வபதொது தபருந்தலலைவெர்களதொகவும்,
விஞ்ஞதொனிகளதொகவும், நிர்வெதொகிகளதொகவும் இருப்பலதப் பதொர்க்கிவறன. அவெர்கள் மற்ற
அயல் நதொட்டத் தலலைவெர்களுக்குச் செமமதொகவும், ஏன அதற்கும் வமலைதொகவும்
விளங்குவெலதக் கண்ட நதொன மகிழ்ச்சி அலடைகினவறன.
ஆனதொல், இப்தபதொழுது, சிலை செமயங்களில் நதொன ஒனலற உணைர்கிவறன. அது, கல்வித் தரம்
படப் படயதொகக் குலறந்து வெருகிறது எனபது ததொன. அதற்குக் கதொரணைம் நீங்கள்
மட்டமல்லைர்: சூழ்நிலலைகளும் ஆகும்.
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சிறு குழைந்லதகளுக்கு கல்வி அறவூட்டம் சிறந்த பள்ளி இல்லைம்ததொன. உயர்ந்த
ஆசிரியர்கள் ததொய் தந்லதகவள குழைந்லதகள் வெளர்கினற தபதொழுது அவெர்களுக்கு நல்லை
புகலிடைம் கல்லூரியும், உணைவு விடதிகளுவம ஆகும். தபரும்பதொலைதொன மதொணைவெர்களுக்கு
வீட்டல் நல்லை பயிற்சி அளிக்கப்படவெதில்லலை. அதற்குக் கதொரணைம். தபற்வறதொர்கள் கல்வி
அறவெற்றவெர்களதொக இருப்பதுததொன.
மதொணைவெர்கள் கல்லூரிக்கு வெரும்வபதொது, தம் தபற்வறதொலரவிடைத் ததொங்கள் சிறந்த
அறவெதொளிகள் எனவும், குடம்பத் தலலைவெர்கள் எனவும் நிலனக்கத் துவெங்கி விடகிறதொர்கள்.
அப்தபதொழுதுததொன கட்டப்பதொடனலம indiscipline ஏற்படகிறது. அவெர்கள் சுதந்திரமதொகத்
திரிவெததொலும் சூழ்நிலலைகள் வமலும் வமதொசெமலடைகினறன.
நனலம தீலமகலள இளம் உள்ளங்கள் ஆரதொய்ந்து பதொரதொமல் அப்படவய ஏற்றுக் தகதொண்ட
விடகினறன. இனனும் தசெதொல்வெ ததொனதொல் அவெர்கள் எப்பட உண்பது? எப்தபதொழுது
உண்பது? எவ்வெளவு உண்பது? எலத உண்பது? எப்தபதொழுது உறங்குவெது? எப்பட உலடை
அணவெது? எப்படக் குளிப்பது? எப்படப் பிறருடைன பழைகுவெது? எப்பட வவெலலைகலளச்
தசெய்வெது? எனற ஆரம்பப் பதொடைம் கூடைத் ததரிவெதில்லலை. அவெர்கள் இவெற்லற எல்லைதொம்
நதொள்வததொறும் தசெய்கிறதொர்கள், ஆனதொல் ஒமுங்கற்ற முலறயில்!
மதொணைவெர்கள் கல்லூரிக்கு எதற்கதொக வெந்ததொர்கவளதொ அலத மறந்து, விலளயதொட்டலும்,
திலரப்படைங்களிலும், விழைதொக்களிலும், நதொவெல்களிலும், வநரத்லத வீணைதொக்குகிறதொர்கள்.
மதொணைவெர்கள் தங்களது 15-ஆம் வெயது முதல் 25-ஆம் வெயது வெலரயுள்ள 10 ஆண்டக்
கதொலைத்லத எவ்வெதொறு கழிக்கிறதொர்கள் எனபதற்கு ஒரு புள்ளிவிவெரம் கூறுகிவறன.
வகளுங்கள்...
எண் தசெலைவுதசெய்த முலறகள்
ஆண்ட மதொதம் நதொட்கள்
1
தூக்கம்
3
4
5
2
உணைவு
7
18
கண்ணைதொட முன நினறு அழைகு
3
7
8
பதொர்த்தல்
திலரப்படைம், விலளயதொட்ட,
4
இலசெ, நதொவெல் படத்தல்,
4
3
4
முதலிய வீண் தபதொழுதுவபதொக்கு
5
கல்வி
1
1
15
மதொணைவெர்கள் தங்களுலடைய இந்தப் பத்ததொண்டக் கதொலைத்தில், படப்புக்கதொகச் தசெலைவு
தசெய்யும் கதொலைம் எவ்வெளவு ததரியுமதொ? ஓர் ஆண்ட, ஒரு மதொதம், 15 நதொட்கள் மட்டம் ததொன.
அததொவெது பதினமூனறலர மதொதங்கள் மட்டவம. இந்தக் கல்வி கற்கும் கதொலைத்தில் கூடை,
மதொனவெர்கள் கல்வி மீது கவெனம் லவெத்துப் படக்கும் வநரம் பதொதிக்கும் குலறவெதொகும்.
இந்த நிலலை மதொறவவெண்டைதொமதொ? உணைவுக்கும், தூக்கத்துக்கும், வீணைதொனதபதொழுது
வபதொக்குகளுக்கும் தசெலைவெழிக்கும் வநரத்லதக் குலறத்து, அலதப் படப்புக்கதொகப்
பயனபடத்தினதொல், மதொணைவெர்கள் படக்க வவெண்டய அவெசியமில்லலைவய.
படப்புக் கதொலைத்லதக் குலறக்கலைதொம், அதன வெதொயிலைதொக நீங்கள் உங்களுலடைய
தபற்வறதொர்க்கும் - கல்லூரி நிர்வெதொகிகளுக்கும் ஒரு சுலமயதொக இருப்பலத ஒழிக்க முடயும்.
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வெதொணகத் துலறலயச் வசெர்ந்த மதொணைவெர்களதொகிய நீங்கள், கல்லூரியில் தசெலைவு தசெய்யும்
வநரத்லதப் பற்ற ஒரு முலறயதொவெது கணைக்கிட்டைதுண்டைதொ? ஒரு முலறயதொவெது கூட்ட,
வெகுத்துப் பதொர்த்ததுண்டைதொ?
உங்களுலடைய தந்லதயதொரின மதொத வெருமதொனம் எனன? அதிலிருந்து நீங்கள் தசெய்யும்
தசெலைவு, அந்தச் தசெலைவில் உங்களது உலடை வெலககள், பூட்சு வெலககள், பற்பலசெ, தலலை
எண்தணைய், பிவளட, மருந்து, பவுடைர், சுவனதொ. வெதொசெலன திரவிய வெலககள். உணைவு விடதிச்
தசெலைவுகள் ஆகியவெற்றுக்கு ஆகும் தததொலக முதலியவெற்லறப் பற்ற ஒரு முலறயதொவெது
கணைக்குப் வபதொட்டப் பதொர்த்திருக்கிறீர்களதொ?
கல்லூரிலய விட்ட தவெளிவய வபதொனதும், நீங்கள் இவ்வெளவு கதொலைம் தசெலைவு தசெய்தற்கு
எனன இலைதொபம் தபறப் வபதொகிறீர்கள்?
கல்லூரியில், நீங்கள் உங்களது வெதொழ்க்லக எனும் கட்டடைத்திற்கு அடத்தளம் ததொவன
அலமத்திருக்கிறீர்கள்? இனிவமல் ததொவன நீங்கள் உங்களது கட்டடைத்திற்கு கூலர வவெய
வவெண்டம்? செனனல் அலமக்க வவெண்டம்? கட்டடைத்லதக் கட்ட முடக்க வவெண்டம்?
அப்வபதொதுததொவன நீங்கள் உங்களுலடைய குடம்பத்வததொட வெசெதியதொக வெதொழ்க்லகலய நடைத்த
முடயும்?
தவெளி உலைக வெதொழ்க்லகயில், மதொணைவெர்கவள! நீங்கள் இனி வமல் ததொன புகப் வபதொகிறீர்கள்.
அப்தபதொழுது நீங்கள் கல்லூரியில் கற்ற அறலவெப் பயனபடத்தி தவெற்ற கதொணைவவெண்டம்.
வெதொழ்க்லகக்கு விஞ்ஞதொனம்,கணைக்கு,வெதொணகம் வபதொனறலவெ தபரிதும் பயனபடம்
துலறகளதொகும். இலவெ ஒனவறதொட ஒனறு தததொடைர்புலடையன.
நதொன தததொழில் துலறயில் இலைதொபம் தபற்வறதனனறதொல், அதற்கு எனது தததொழிலைறவு
மட்டவம கதொரணைமனறு. நதொன பஞ்சு வெதொணகத்தில் பஞ்சு படைதொத இனனல்கலள,
துனபங்கலளப் பட்வடைன. பம்பதொய் நகர் வெலர கூடைப் பறந்வதன. பஞ்சு வெதொணகத்தில் நதொன
தபற்ற அனுபவெ அறவு இது.
ஆனதொல், பஞ்சு வியதொபரத்தில் நதொன பட்டை நட்டைங்கள்ததொன. தததொழில் துலறயில் எனக்கு
லைதொபம் தபற்றுத் தந்தது. அது வபதொலைவவெ நீங்களும் அனுபவெத்தின மூலைம் ததொன நிலறயக்
கற்றுக் தகதொள்ள முடயும்.
மதொணைவெர்கவள! நீங்கள் வவெலலைக்குச் வசெரும் இடைத்தில் உங்களது உலழைப்பதொலும்,
ஆர்வெத்ததொலும் நல்லை தபயர் எடக்க வவெண்டம். உங்கலள வவெலலைக்கு லவெத்திருப்பவெர்
ததொனதொக முனவெந்து, மனம் விரும்பி, உங்கலளயும் எனது வியதொபதொரத்தில் பங்குததொரரதொகச்
வசெர்த்துக் தகதொண்டருக்கிவறன எனறு அவெர் கூறும் வெலகயில் நீங்கள் பணயதொற்ற
வவெண்டம்.
உங்களுக்கு ஒர் உததொரணைம் கூற விரும்புகிவறன. நதொன பஸ் வபதொக்குவெரத்துத் தததொழிலில்
புகுந்த தபதொழுது, எனக்குக் கணைக்கு வெழைக்கு முலறகலளப் பற்ற ஒனறுவம ததரியதொது.
ஆனதொல் மிகக் குறுகிய கதொலை அனுபவெத்தின வெதொயிலைதொக ஓர் அருலமயதொன கணைக்கு
முலறலயக் கண்ட பிடத்வதன. அவத முலறலயத்ததொன 1920 - ஆம் ஆண்டலிருந்து
இனறும் பினபற்ற வெருகிவறன.
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அந்த கணைக்கு முலறலயயும், அதற்கதொகப் பயனபடத்தப் படம் புத்தகங்கலளயும்,
இரசீதுகலளயும் நீங்கள் வவெறு எங்குவம கதொணைமுடயதொது. பதொடைப் புத்தகங்களிலும் பதொர்க்க
முடயதொது.
அலவெ, வியதொபதொரத்லதத் திறலமயதொகவும், சிக்கனமதொகவும் நடைத்துவெதற்கதொகக் கண்ட
பிடக்கப்பட்டைலவெ. அலதப் வபதொலைவவெ நீங்களும் பிற்கதொலைத் வதலவெக்வகற்பப் புதியன
கண்ட புகழைலடைய வவெண்டதமன நதொன உங்கலள வெதொழ்த்துகினவறன.
திருச்சி சூலசெயப்பர் கல்லூரி
விஞ்ஞதொனக் கழைக உலர!
(திருச்சி சூலசெயப்பர் கல்லூரி விஞ்ஞதொனக் கழைகத்தில் 14.2.1953-ஆம் ஆண்டல்,
திரு.ஜ.ட.நதொயுட அவெர்கள் முழைக்கமிட்டை உலரயின ஒரு பகுதிச் சுருக்கம் இது.)
மதொணைவெர்கவள மதொணைவிகவள! அனபதொர்ந்த ஆசிரியப்தபருமக்கவள!
கலலை, வெரலைதொறு முதலிய பதொடைங்களில் எனக்குச் செரியதொன பயிற்சி இல்லைதொதததொல் நீங்கள்
விரும்பும் அளவுக்கு அழைகதொகச் தசெதொற்தபதொழிவெதொற்ற எனனதொல் முடயதொது.
1937-ஆம் ஆண்டக்கு முனபு நதொன எந்தக் கல்லூரிக் குள்ளும் வவெடக்லகப் பதொர்க்கக் கூடை
நுலழைந்தது கிலடையதொது. 1937-ஆம் ஆண்டல் தசெனலனயில் ஒரு கிறத்துவெ மதொநதொட
நலடைதபற்றது. அப்தபதொழுது நதொன அங்வக இருந்வதன.
ஊர்வெலைம் மிகப் தபரியததொக இருந்தது. ஆர்வெத்ததொல் உந்தப்பட்ட அந்த நிகழ்ச்சிகலளச்
செலைனப் படைம் பிடத்வதன. மற்றவெர்கள் எடத்தப் படைங்கலளவிடை எனது படைம்
அருலமயதொக அலமந்திருந்தததொல், தசெனலன இலைவயதொலைதொக் கல்லூரி முதல்வெர் திரு. வெரீன
எனபவெர் அந்தப் படைங்கலள இலைவயதொலைதொக் கல்லூரியின திலரயில் வபதொட்டக்
கதொட்டம்படக் வகட்டக் தகதொண்டைதொர்.
அவெரது அலழைப்லப ஏற்றுக் தகதொண்டை நதொன கல்லூரிக்குள் தசெனவறன. அதுததொன நதொன
எனது வெதொழ்க்லகயில் கல்லூரிக்குள் நுலழைந்த முதல் நிகழ்ச்சியதொகும். அனறு நதொன அங்வக
படைம் வபதொட்டக் கதொட்டவனன.
ஆனதொல், அதற்கு முன ஒரு விதியிலன மதொணைவெர்கலள ஒப்புக் தகதொள்ளும்பட தசெய்வதன.
அததொவெது, அவெர்கள் விரும்பும் மதொநதொட்டப் படைத்லத முதலில் வபதொட்டக் கதொண்பிப்வபன.
அது முடந்ததும், நதொன விரும்பும் சிலை கல்விப் படைங்களும் வபதொட்டக் கதொண்பிப்வபன.
அலதயும் அவெர்கள் தததொடைர்ந்து பதொர்க்க வவெண்டம். படைம் முடயும் வெலர யதொரும் எழுந்து
வபதொகக் கூடைதொது எனறு வெலியுறுத்திக் கூறவனன.
ஆசிரியர்களும், மதொணைவெர்களும், எனது விதிலய ஏற்றுக் தகதொண்டைதொர்கள். மதொலலை 5
மணக்கு துவெங்கிய படைக்கதொட்சி, இரவு ஒரு மண வெலர நடைந்தது. இலடையில் யதொரும்
வசெதொறுண்ணைக் கூடை எழுந்திருக்கவில்லலை. படைம் தததொடைர்ந்து ஓடயது.
இரவு ஒரு மணக்குப் பதொர்லவெயதொளர் பக்கம் திரும்பிப் பதொர்த்வதன. கல்லூரி முதல்வெரும்,
ஒனறரண்ட மதொணைவெர்களும் தவிர, மற்ற அலனவெரும் தமது நதொற்கதொலிகளிவலைவய
உறங்கிக் தகதொண்டருந்ததொர்கள். அவெர்கலள வமலும் நதொன வசெதொதிக்க விரும்பதொதததொல், படைக்
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கதொட்சிலய அத்துடைன முடத்துக் தகதொண்வடைன. அனறுததொன கல்லூரி எனறதொல் எனன
எனபலத பற்ற நதொன முதன முதலைதொகத் ததரிந்து தகதொண்வடைன.
கல்வி எனபது மதொணைவெர்களுக்கு உதவெவும், மனித இனத்துக்கு நனலம பயக்கவும்
ஏற்பட்டை ஒரு செதொதனமதொகும். மதொணைவெர் கள் கல்விக்கதொகவவெ இருக்கிறதொர்கள் எனறு
எண்ணைக் கூடைதொது.
கல்வி எனபது மதொணைவெர்களுக்கு ஓர் ஊனறுவகதொல் ஆகும். புத்தகங்களிலிருந்தும்,
தசெதொற்தபதொழிவுகளிலிருந்தும் நீங்கள் தபறும் அறவும், வதர்வுகளில் வெதொங்கும் நூற்றுக்கு
நூறு மதிப்தபண்களும், இறுதியில் நீங்கள் தபறும் பட்டைமும் உண்லமயதொன கல்வி
ஆகதொது.
இலவெதயல்லைதொம் உங்களது வெதொழ்க்லக எனும் கல்விக்குரிய வெளர்ச்சிப் படகளதொகும்.
இங்வக நீங்கள் கடைலம உணைர்ச்சிவயதொட சிறந்த பயிற்சி தபற வவெண்டம். உங்கள்
செக்திகலள வீணைதொக்கக் கூடைதொது; வெளர்த்துக் தகதொள்ள வவெண்டம்.
மதொணைவெர்கள் தங்களது பண்புகலள நல்லை அடப்பலடையில் உருவெதொக்கிக் தகதொள்ள
வவெண்டம். செமுததொயத்திற்கு நீங்கள் பணயதொட்கள் (Servants) எனற மனப் பக்குவெத்லத
வெளர்த்துக் தகதொள்ளல் வவெண்டம். தவெறுவீர்கவளயதொனதொல் நீங்கள் பலை உண்லமகலளக்
கற்றுக் தகதொள்ள இயலைதொமல் வபதொய்விடம்.
நதொன ஒரு தகதொள்லகலய உறுதியதொகக் தகதொண்டருக்கிவறன. அததொவெது, நமது வெதொழ்வின
முதல் 25 ஆண்டகள் கல்வியும் பயிற்சியும் தபற வவெண்டம். அடத்த 25 ஆண்டகளில்
அவெற்லறப் பயனபடத்திப் தபதொருள் செம்பதொதிக்க வவெண்டம். இறுதி 25 ஆண்டகளில்
ஈட்டய தபதொருலள நல்லை வெழிகளில் தசெலைவு தசெய்து புகழ் அலடைய வவெண்டம். இந்தக்
தகதொள்லககலள மதொணைவெர்களும் கலடைபிடத்ததொல் வெதொழ்வில் முனவனற்றம் கதொண்பீர்கள்.
நமது உடைலலையும், மனத்லதயும் தகடக்கக்கூடய பலை தபதொருட்கள். இப்தபதொழுது உலைகில்
இருக்கினறன. உததொரணைமதொக, உணைலவெ எடத்துக் தகதொள்ளுங்கள். தபதொருந்ததொத உணைலவெ
உண்பததொல், உடைலும், அதனதொல் மனமும் வகட அலடைகினறன.
மக்களில் சிலைர் வகதொபத்துடைனும், வவெறு சிலைர் நல்லை பண்புடைனும், மற்றும் சிலைர் சூழ்ச்சி
மனப்பதொனலமயுடைனும், அடத்த சிலைர் மவனதிடைத்திடைனும், வவெறு சிலைர்
வநதொய்வெதொய்ப்பட்டம் வெதொழ்கினறலதப் பதொர்க்கினவறதொம்.
இலவெ எல்லைதொம் உணைவெதொலும், தட்ப தவெப்பத்ததொலும், சூழ்நிலலைகளதொலுவம
ஏற்படகினறன. மனம் உறுதியதொக இருந்ததொல் இந்த மதொற்றங்கலள நதொம் தபரும்
அளவுக்குத் தடத்து விடைலைதொம். எனது வபச்சு உங்களுக்கு இப்வபதொது
தபதொருத்தமற்றதுவபதொலை வததொனறலைதொம். ஆனதொல், உணைவு, உடைல், மனம் எனற மூனறும்
ஒனவறதொதடைதொனறு இலணைந்தன எனபதற்கு ஒரு செதொனறு கூறுகினவறன.
பதொடம் ஒரு கிரதொமவபதொன தபட்டக்கு முனனதொல் ஓர் எக்ஸ்வர' கருவிலயப் தபதொருத்தி,
அதற்கு முனனதொல் ஒரு பூலனலய நிறுத்தி உணைவுக் தகதொடத்ததொல் அந்தப் பூலனயின
வெயிற்றல் நலடைதபறும் மதொறுதல்கலள எக்ஸ்வரப் படைம் மூலைம் கதொணைலைதொம்.
பூலனயின வெயிற்றல் ஒவர அளவெதொக லஹடவரதொ குவளதொரிக் அமிலைம் சுரப்பலதயும்,
உணைவு செரியதொகச் தசெரிப்பலதயும் பதொர்க்கலைதொம்.
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ஆனதொல், கிரதொமவபதொன கருவியில் பதொடம் பதொட்லடை மதொற்ற, நதொய் குலரப்பலதப் வபதொனற
ஒலி எழுப்பும் இலசெத் தட்லடைப் வபதொட்டைதொல், பூலனக்குப் பயமும், வகதொபமும்
ஏற்படகினறன. உடைவன அதன வெயிற்றலும் மதொறுதல் ஏற்படகினறது; உணைவு தசெரிப்பது
தலடைபடகினறது. அதனதொல் வசெதொர்வும், வநதொயும் ஏற்படகினறன. இலத நீங்கள் நனறதொக
உணைர வவெண்டம்.
மனித உணைர்வுக்கும், உடைலுக்கும் உள்ள தததொடைர்லப நீங்கள் பலைமுலற
அனுபவித்திருக்கலைதொம். யதொரதொவெது ஒருவெருக்குத் திடீதரனறு வகதொபவமதொ, துக்கவமதொ
வெந்ததொல், உடைவன அவெரது உடைலில் வசெதொர்வு ஏற்படகினறது. உடைல் முழுவெதும்
வவெர்க்கினறது. அதற்குக் கதொரணைம் எனன?
உணைவவெதொ, அல்லைது மருந்வததொ அல்லைது தட்ப தவெட்டைவமதொ அந்த மதொறுதலலை
ஏற்படத்தவில்லலை. அப்படயதொனதொல் அந்த மதொறுதலலை உண்டைதொக்கியது எது?
மனமல்லைவெதொ?
எனவவெ, மனமும் - உடைலும், உணைவுகளும் ஒனவறதொதடைதொனறு தததொடைர்புலடையன எனபலத
நீங்கள் உணைர வவெண்டம். மூனலறயும் நல்லை நிலலையில் லவெத்திருக்க வவெண்டம்.
அதற்கு மதொணைவெர்கள் தங்கள் செக்திலய வீணைதொக்கதொமல் திரட்ட லவெக்க வவெண்டம்.
அப்தபதொழுதுததொன பலை தசெயற்கரும் தசெயல்கலள மதொணைவெர்களதொல் தசெய்ய முடயும்.
எனவவெ, மதொணைவெ மணகவள! உங்களுலடைய செக்திலய வீணைதொக்கதொதீர்கள் எனறு வகட்டக்
தகதொள்கிவறன.
தசெனலன, கிண்டயின
தபதொறயியல் கல்லூரியில்!
தசெனலன நகரில், கிண்ட பகுதியிவலை இருக்கும் தபதொறயியல் கல்லூரியின இயந்திரப்
பிரிவு மனறம், 25.2.1953-ஆம் ஆண்டல் நலடைதபற்ற விழைதொவில் திரு. ஜ.ட. நதொயுட
அவெர்கள் ஆற்றய தசெதொற்தபதொழிவுச் சுருக்கம் இது :
"தபதொறயியல் மதொணைவெ மணகவள!
உங்களிலடைவய நதொன தபதொறயியல் துலற பற்ற ஒரு சிறதும் வபசெ மதொட்வடைன. அதற்குக்
கதொரணைம், நீங்கள் தினந்வததொறும் அலதப் பற்றவய படத்துக் தகதொண்டம், வகட்டக்
தகதொண்டம் சிந்தித்துக் தகதொண்டம் இருக்கிறீர்கள். இப்படப்பட்டை உங்களிடைம் நதொன வவெறு
தபதொறயியல் துலற நுணுக்கங்கலள எடத்துலரப்பது, அவ்வெளவு உணைர்வு பூர்வெமதொன
மகிழ்ச்சிலயக் தகதொடக்கதொதில்லலையதொ? அதனதொல் சிலை அவெசியமதொன அறவுலரகலள
மட்டவம உங்களுக்கு நதொன கூற விரும்புகிவறன.
முன நதொட்களில் தபதொறயியல் துலற பட்டைததொரிகள் திறலமயதொளர்களதொகவும், உறுதியதொன
உள்ளமுலடையவெர்களதொகவும் இருந்ததொர்கள். அவெர்கள் படக்கும்வபதொது மினசெதொர ரயிவலைதொ,
வமதொட்டைதொர் லசெக்கிவளதொ அல்லைது கதொர்கவளதொ கிலடையதொது.
அந்த நதொளில் மதொணைவெர்கள் உண்ணும்வபதொதும், கல்வி பற்றய சிந்தலனயிவலைவய
இருந்ததொர்கள். அதனதொல், அறவெதொற்றல் பலடைத்தவெர்களதொக அக்கதொலை மதொணைவெர்கள்
கல்லூரிகலள விட்ட தவெளிவய வெந்ததொர்கள்.
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ஆனதொல், தற்கதொலை மதொணைவெர்களதொகிய உங்களுக்வகதொ கல்விலயப் பற்ற நிலனக்கவவெ
வநரமில்லலை. உங்களுலடைய எண்ணை தமல்லைதொம் களியதொட்டைங்கலளவய சுற்றச் சுற்ற
வெட்டைமிடகினறன. அதனதொல் செக்தி சிதறுகினறது; உள்ளமும் உடைலும் தகடகினறன.
கல்லூரியில் நீங்கள் படக்கும் கதொலைத்லதச் சுருக்கி, அந்த அளவுக்குக் கதொலைத்லத
தததொழிற்செதொலலைகளில் தசெலைவிடை வவெண்டம். அவ்வெதொறு தசெய்ததொல் உங்களுலடைய வநரமும்
வீணைதொகதொது; வசெதொம்பலும் ஏற்படைதொது; உலழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியமும் கிலடைக்கும்.
உங்களுலடைய தபற்வறதொரின சுலமயும் ஓரளவுக்கு நீங்கும்.
தததொழிற்செதொலலை படப்புக் கதொலைம் முடந்ததும் உங்களுலடைய பட்டைம் தரப்படை வவெண்டம்.
கல்லூரியில் யதொருக்கும் இடைமில்லலை எனபவததொ அல்லைது வெட கட்டம் வதர்வு முலறகவளதொ
(Selection) கூடைதொது.
ஏரதொளமதொன தததொழிற் கல்லூரிகலளத் திறப்பதின மூலைம் இடை தநருக்கடகலளத்
தவிர்க்கலைதொம். அரசெதொங்கவம புதிய கல்லூரிகலள நிறுவெ வவெண்டம். அதற்கு அதிகப் பணைச்
தசெலைவு ஏற்படவம எனறு அஞ்செத் வதலவெயில்லலை.
கல்லூரிகள் எல்லைதொம் வெதொணக முலறப்பட, தததொழிற்செதொலலை கலளப் வபதொல் நடைத்தப்படை
வவெண்டம். மதொணைவெர்கள் அங்கு உலழைத்துப் தபதொருளிட்டை வெசெதிகள் இருக்க வவெண்டம்.
கூட்டறவு முலறயில் கல்லூரிகள் இயங்க வவெண்டம். உற்பத்தியதொகும் தபதொருட்களின
வெருமதொனத்லதக் தகதொண்வடை கல்லூரிலய, அதன தசெலைவுகலளச் செரி கட்டைலைதொம். இதனதொல்
நதொட்டல் தததொழில் அறவும், தததொழில் நிலலையும், தபதொருளதொததொரமும் உயரும்.
வெதொணயம்பதொட
இஸ்லைதொம் கல்லூரி!
தமிழ்நதொட்டன பலழைய வெடை ஆற்கதொட மதொநிலைத்திலும் இனலறய வவெலூர் மதொவெட்டைத்திலும்
இருக்கினற நகரம் வெதொணயம் பதொட எனும் நகரதொட்சி நகர். இங்வக இஸ்லைதொமியப்
தபருமக்கள் தபரும்பதொனலமயதொக வெசித்து வெருகிறதொர்கள். அதனதொல் இசுலைதொமியர் களுக்கு
எனறு தனி ஒரு கல்லூரி இந்த நகரத்தில் இயங்கி வெருவெததொல், அக்கல்லூரியின தமிழ்
மனறத்தில், 11.2.1953-ஆம் ஆண்டல் திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள் இங்லீஷ் தமதொழியில்
வபசினதொர். அந்தப் வபச்சின தமிழைதொக்கப் பகுதி சுருக்கம் இது.
அருலம மதொணைவெர்கவள! நதொன உங்களுலடைய கல்லூரியில், தமிழ் தமதொழிலயப் பற்ற
ஆங்கிலைத்தில் வபசுகிவறன. அந்த நிலலை எனக்கு ஏற்பட்ட விட்டைதற்கதொக நீங்கள் எனலன
மனனிக்க வவெண்டம்.
நதொன தமிழில் வபசினதொல், நீங்கள் மட்டவம அறய முடயும். ஆனதொல், ஆங்கிலைத்தில் நதொன
வபசினதொல், பினனர் இப் வபச்லசெ தவெளிநதொட்டைதொரும் அறய வெதொய்ப்பு உண்டைதொகும்.
நதொன இளலமக் கதொலைத்தில் தமிழ்தமதொழியில் அளவு கடைந்த பற்று லவெத்திருந்வதன. கதொலைப்
வபதொக்கில் எனக்கு அதவனதொட தததொடைர்பு குலறந்தது. தமிழ்ததொன உலைகத்திவலைவய முதன
முதலில் வததொனறய தமதொழி. அதுததொன மற்ற எல்லைதொ தமதொழிகளுக்கும் பிறப்பிடைம். அது
நல்லை இலைக்கிய வெளம் உலடைய தமதொழி எனபது எனது அலசெக்க முடயதொத கருத்து.
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இந்தக் கருத்லத நதொன அதமரிக்கதொவில் 1940-ஆம் ஆண்டல் நடைந்த பலை தபதொதுக்
கூட்டைங்களிவலை வபசும்வபதொது வெலியுறுத்திக் கூறயுள்வளன. அந்தச் தசெதொற்தபதொழிவின சிலை
பகுதிகள் செர்விசெஸ் அண்ட் வசெல்ஸ் எனற அதமரிக்கப் பத்திரிக்லகயில் 1940-ஆம் ஆண்ட
மதொர்ச்சு மதொதம் இதழில் தவெளி வெந்துள்ளன.
ஆனதொல், தமிழில் உள்ள ஒவர ஒரு குலற. அதில் ஏரதொளமதொன ஆபதொசெக் கருத்துக்கள் கலைந்து
விட்டைன எனபவதயதொகும். நீங்கள் தமிலழைக் கற்கும்வபதொது, தீயவெற்லற நீக்கி நல்லைவெற்லறவய கற்க வவெண்டம். தமிழில் மிகச் சிறந்த அறநூல்கள் இருக்கினறன.
அத்தலகய அற நூல்கலள நீங்கள் உலைகின வவெறு எந்ததமதொழியிலும் கதொணை முடயதொது.
நதொன ஆங்கிலைமும், சிலை வெடை இந்திய தமதொழிகளும் பயினறுள்வளன. எனக்குத்
ததரிந்தவெலர, தமிழ், மனித குலைத்தின அறப் பண்லப வெளர்க்கும் ஓர் அரிய தமதொழியதொகும்.
ஆனதொல், நீங்கள் தமிவழைதொட அலமயதொது, ஆங்கிலைத்திலும், நல்லை புலைலம தபற வவெண்டம்.
விஞ்ஞதொனம், தததொழில் நுட்பம் ஆகியலவெ ஆங்கிலைத்தில் ததொன இருக்கினறன. நதொன
உங்களுக்குக் கூற விரும்புவெது தமிழில் பற்றும், ஆங்கிலைத்தில் புலைலமயும் தபற்று
நதொட்லடை உயர்த்த வவெண்டம் எனறு வகட்டக் தகதொள்கிவறன.
கதொலரக்குட
அழைக்கப்பதொ கல்லூரி!
கதொலரக்குடயில் உள்ள அழைகப்பதொ கல்லூரியில் 1955-ஆம் ஆண்டல், வெள்ளல்
அழைகப்பருக்கு முனனதொல் மதொணைவெர் வபரலவெயில் திரு. ஜ.ட. நதொயுட ஆற்றய
தசெதொற்தபதொழிவின ஒரு பகுதிச் சுருக்கம் இது.
"இது ஒரு கலலைக் கல்லூரி. இங்கு மதொணைவெர்களதொகிய நீங்கள் தவெறும் ஏட்டக் கல்விலயப்
தபறுகிறீர்கள். இந்தக் கல்வியதொல் யதொருக்கும் எந்தவிதப் பயனுமில்லலை. இந்தக் கல்வி
வததொல்வி அலடைவெலத இனனும் 15 ஆண்டகளில் எல்வலைதொரும் உணைர்வீர்கள்.
இந்தக் கல்விக்கதொக வெள்ளல் அழைகப்பர் இவ்வெளவு தபரிய கட்டைடைங்கலளக் கட்டப்
பணைத்லத வீணைதொக்கி இருக்க வவெண்டைதொம், இதற்குப் பதிலைதொகத் தததொழிற் கல்விவய
முக்கியம் எனறு ஆரம்பித்திருக்கலைதொம்.
ஏட்டக் கல்வியதொல் வவெலலை இல்லைதொத் திண்டைதொட்டைம்ததொன தபருகும். தததொழிற் கல்வியதொல்
வவெலலை தபருகும்; நதொடம் வெளரும். ஆகவவெ, இப்தபதொழுது நதொட்டல் உள்ள தவெறும்
ஏட்டக் கல்விக் கல்லூரிகலள எல்லைதொம் உலடைத்துக் கற்கலளயும்கூடை தபதொட தபதொடயதொக்கி
விடை வவெண்டம்.
கலலைக் கல்லூரி இருந்த இடைவம - அலடையதொளவம, அடத்தத் தலலைமுலறக்குத் ததரியக்
கூடைதொது. அலடையதொளம் ததரிந்ததொல் பிறகு மீண்டம் ஏட்டக் கல்வி தததொடைரும் எண்ணைவம
வெரும். ஆகவவெ, ஏட்டக் கல்விக் கல்லூரிகலள ஒழித்துத் தததொழிற் கல்வி நிலலை
மதொணைவெர்கலள வெளர்க்க எல்வலைதொரும் முன வெரவவெண்டம். வெள்ளல் அழைகப்பர் எனது
நண்பர் எனலன மனனிப்பதொரதொக.
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15. தகதொலடை வெள்ளல் நதொயுட வெதொரி வெழைங்கிய பட்டயல்!
செங்க கதொலைப் பதொரி, பறம்பு மலலையில் வெதொழ்ந்த ஒரு குறுநிலை மனனன அவெனிடைம் குனறுகள்
வபதொலை தசெல்வெம் குவிந்திருந்தது. அதனதொல், அவெலனத் வதட நதொட ஓட வெந்த
பதொனர்களுக்கும், புலைவெர்களுக்கும், கவிஞர்களுக்கும் வெதொரி வெழைங்கி வெறுலமலயப்
வபதொக்கிப் பதொரி எனற தபயலரப் தபற்றதொன தமிழ் வெரலைதொற்றல்!
வெதொடய பயிர்கள் கண்டை வபதொததல்லைதொம் வெதொடய கருலணை மனம் தகதொண்டை வெடைலூர்
வெள்ளல் தபருமதொன இரதொமலிங்க அடகலளப் வபதொலை, படைர முடயதொமல் தவித்து
அலலைவமதொதிக் தகதொண்டருந்த முல்லலைக் தகதொடலயக் கண்டை வெள்ளல் பதொரி, தனது
வதலரவய அதற்குத் ததொனமதொக வெழைங்கி, அந்த முல்லலைக் தகதொடலய அதனவமல் படைர
விட்டைக் குறுநிலைக் வகதொமதொன பதொரி, ஓரறவு உயிர் மீதும் கருலணைவய வெடவெமதொகத்
திகழ்ந்தவெர் ஆவெதொர். அதற்கதொன சிலை செம்பவெங்கலள இனிப் படப்வபதொம்.
வகதொலவெ திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள், வெள்ளல் பதொரிலயப் வபதொலை ஒரு குறுநிலை மனனர்
அல்லைர் ஓர் ஏலழைக் குடம்பத்தில் பிறந்தவெர். செதொததொரணைக் கல்வி கூடை கற்கதொதவெர். தனது
வெதொழ்க்லகயில் பலை இனனல்கலளயும், துனபங்கலளயும், துயரங்கலளயும் ஏற்றவெர்.
ஆனதொல், ஒயதொத உலழைப்பதொலும், தளரதொத உள்ளத்ததொலும், இரவு-பகல் எனறு பதொரதொமல்
உலழைத்தவெர்.
எளிய குடம்பத்தில் பிறந்த ஜ.ட. நதொயட அவெர்கள், மக்கள் மனலதக் கவெரக் கூடய
அளவுக்கு முனவனற, உலைக நதொடகலளப் பலைமுலறச் சுற்ற, அந்தந்த நதொட்ட மக்கள்
தபதொருளதொததொரத் துலறயிலும், தததொழிற் துலறயிலும் முனவனற்றம் அலடைந்தலத வநரில்
பதொர்த்தவெர்.
இந்திய மக்களும், குறப்பதொகத் தமிழ்ப் தபரு மக்களும், வமநதொடகலளப் வபதொலை
தபதொருளதொததொரத் துலறயில் முனவனற வவெண்டம். தததொழிற் துலறயில் வெளர்ச்சிப் தபற
வவெண்டம் எனற ஆவெல் தகதொண்டைதொர்.
ஏரதொளமதொன தததொழிற்செதொலலைகலள அத் துலறயில் அவெவர உருவெதொக்கி, நம் நதொட்ட
மக்களுக்குரிய வவெலலை வெதொய்ப்புக்கலள ஏற்படத்திக் தகதொடத்தவெர் நதொயுட எனறதொல், இது
ஏவததொ மிலகப் படத்திக் கூறுவெதனறு.
தததொழிலைதொளர்களின வெதொழ்க்லகத் தரம் முனவனற வவெண்டம் எனற கருலணை உள்ளத்ததொல்,
தததொழிலைதொளர் நலைச் செங்கம் எனற ஓர் அலமப்லப உருவெதொக்கினதொர் ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள்.
அதன தலலைவெரதொகவும் அவெவர பணயதொற்றனதொர்.
செங்கத்லத உருவெதொக்கி விட்டைதொல் மட்டம் வபதொதுமதொ? தததொழிலைதொளர்கள் வெதொழ்க்லக அதனதொல்
முனவனற விடமதொ? எனறு திரு. நதொயுட சிந்தித்ததொர்.
வெள்ளல் பதொரிலயப் வபதொலை, பலை லைட்செம் ரூபதொய் தபறுமதொனம் தபறும் தனது
தசெதொத்துக்கலள, வகதொலவெ வெள்ளல் திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள் தததொழிலைதொளர்
நலைனகளுக்கதொகவவெ எழுதி லவெத்து விட்டைதொர். வெள்ளல் பதொரி, வெறுலமயில் வெதொட வதட
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வெரும் கலலைஞர்களுக்கு வெதொரி வெழைங்கிய அனபு உள்ளம் வபதொலை, வகதொலவெ வெள்ளல் ஜ.ட.
நதொயுட அவெர்களும் தனது தசெதொத்துக்கலளத் தததொழிலைதொளர்களுக்கு வெதொரி வெழைங்கினதொர்.
கல்வித் துலறயில் தததொழிற் புரட்சிலய உருவெதொக்க எண்ணய திரு. நதொயுட அவெர்கள்,
இரண்ட தததொழிற் கல்லூரிகலள ஏற்படத்தினதொர். இலவெ கல்விக்கதொக அவெரதொல்
வெழைங்கப்பட்டை தகதொலடை உள்ளமல்லைவெதொ?
அது மட்டமதொ? கலலைக் கல்லூரிகள் கட்டைடைங்கலள உலடைத்ததறய வவெண்டம் எனறு
வெள்ளல் அழைகப்பர் முனபு முழைக்க மிட்டை தகதொலடை வெள்ளல் நதொயுட, அந்தக் கலலைக்
கல்லூரிகளிவலை கூடை தததொழிற் கல்விலய உருவெதொக்க வவெண்டம், உலடைத்ததறவெததொல்
பயனில்லலை எனறு உணைர்ந்ததொர்.
அவத கலலைக் கல்லூரி கட்டைடைங்களில் தததொழிற் கல்விலயப் புகுத்தினதொர். அவ்வெதொறு
புகுத்தப்பட்டைக் கல்லூரிகளில், தசெனலன பச்லசெயப்பர் கல்லூரியும், இரதொமகிருஷ்ணைர்
கல்வி நிலலையமும், ஆந்திரப் பல்கலலைக் கழைகமும் ஆகும். அவெற்றுக்குள் தததொழிற்
கல்விலயப் புகுத்த ஏரதொளமதொன நனதகதொலடைகலள வெதொரி வெழைங்கினதொர் நதொயுட.
தனனிடைம் இருந்த வபருந்துகளில் சிலைவெற்லற உயர்நிலலைப் பள்ளிகளுக்கு இனதொமதொகக்
தகதொடத்ததொர் நதொயுட. இலைட்சுமி நதொயக்கன பதொலளயத்தில் 1943-ஆம் ஆண்டல் ஓர்
உயர்நிலலைப் பள்ளிலய உருவெதொக்கினதொர்.
1943-ஆம் ஆண்டல் இரண்டைதொவெது உலைகப் வபதொர் நடைந்து தகதொண்டருந்தவபதொது, தசெனலன
மதொகதொணைக் கவெர்னரதொக இருந்த செர். ஹதொர்தர் வஹதொப் அவெர்களிடைம்; வபதொர் நனதகதொலடையதொக
ஓர் இலைட்செத்து பத்ததொயிரம் ரூபதொலய வெழைங்கி, வபதொரில் ஈடபட்டை உயிர்களுக்கதொன
வெசெதிகலளச் தசெய்து தகதொடக்குமதொறு நதொயுட அவெர்கள் கவெர்னிடைம் வகட்டக் தகதொண்டைதொர்.
அவத வநதொக்கத்திற்கதொக, திரு. நதொயுட அவெர்கள், வபதொர்க் கடைன பத்திரங்களுக்கும் பத்து
இலைட்செம் ரூபதொலயக் தகதொடத்ததொர்.
முதன முதல் ஜ.ட. நதொயுட அவெர்களதொல் யு.எம்.எஸ். வமதொட்டைதொர் செர்விஸ்
துவெக்கப்பட்டைதல்லைவெதொ? அந்த நிறுவெனத்தில் பணயதொற்றடம் தததொழிலைதொளர் துனபங்கலள,
இனனல்கலளப் வபதொக்கி, நல்வெதொழ்வு தபற்றடவெதற்கதொக ஒனனலர இலைட்செம் ரூபதொலய
செங்க நிதியதொக வெழைங்கியவெர் ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள்.
தசெனலன மதொகதொணைத் தததொழிலைதொளர் செங்க நலை வெளர்ச்சிக்கதொக ஓர் இலைட்செம் ரூபதொலய அவெர்
நிதியதொகக் தகதொடத்ததொர்.
தனது நிருவெதொகத்தில் ஒனறதொக விளங்கிய வரடவயதொ - வமதொட்டைதொர் தததொழில் வெளர்ச்சிக்கதொக
இரண்ட இலைட்செம் ரூபதொலய நிதியதொக வெழைங்கியவெர் நதொயுட அவெர்கள்.
ததொழ்த்தப்பட்டை மக்கள் மிகவும் ததொழ் நிலலையில் வெதொடவெலத வநரில் கண்டை திரு. ஜ.ட.
நதொயுட அவெர்கள், அவெர்களது முனவனற்றத் திற்கதொக ஐம்பததொயிரம் ரூபதொலய
அனபளிப்பதொகக் தகதொடத்ததொர்.
கதொவெல் துலறக்கதொக இப்வபதொதுததொன தமிழ்நதொட அரசு அக்கலற கதொட்ட வெருவெலதப்
பதொர்க்கினவறதொம். ஆளும் கட்சிலயச் வசெர்ந்தவெர்கள் நலைனுக்கதொக, கதொவெல்துலறக்கு உதவி
தசெய்வெததொக மக்கள் இனறு வபசுகிறதொர்கள்.
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ஆனதொல் நதொயுட அவெர்கள், கதொவெல் துலறயிவலை இருந்து எந்தவிதப் பிரதி உதவிகலளயும்
எதிர்பதொரதொமல்; 1945-ஆம் ஆண்டன வபதொவத, கதொவெலைர்களின குழைந்லதகள் வெளர்ச்சிக்கதொக
ஐம்பததொயிரம் ரூபதொலய நனதகதொலடையதொக வெழைங்கினதொர்.
அந்தக் கதொலைத்தில் இலைட்செம் ரூபதொய் எனறதொல் ஐம்பததொயிரம் ரூபதொய் எனறதொல், பத்து
இலைட்செம் ரூபதொய் எனறதொல், அதன இக்கதொலை மதிப்பும் - மரியதொலதயும், எவ்வெளவெதொக
இருக்கும் எனறு எண்ணப் பதொர்ப்வபதொருக்குத்ததொன அவெற்றன அருலமகலள, அறய
முடயும்.
தசெனலன மதொகதொணைக் கவெர்னரதொக இருந்த செர்.ஹதொர்தர் வஹதொப் அவெர்கள், ஜ.ட. நதொயுட
அவெர்கள் வமற்கண்டைவெதொறு இலைட்வசெதொப இலைட்செம் ரூபதொய்கலள வெதொரி வெதொரி
வெழைங்குவெலதக் கண்ட, ஜ.ட. நதொயுடலவெ இந்தியதொவின நப்ஃபீல்ட (Lord N ப ffield) எனறு
புகழ்ந்து பதொரதொட்டனதொர்.
திரு. ஹதொர்தர் வஹதொப், திரு. நதொயுடலவெ ஏன அவ்வெதொறு புகழ்ந்ததொர் ததரியுமதொ? இங்கிலைதொந்து
நதொட்டல் நப்ஃபீல்ட பிரபு எனற ஒரு தசெல்வெச் சீமதொன இருந்ததொரதொம். அவெர் தனது
வெருமதொனத்தின தபரும் பகுதிப் பணைத்லதக் கல்விக்கும், செமுததொய நனலமகட்கும்
நனதகதொலடைகளதொக வெதொரி வெதொரி வெழைங்கிய வெள்ளலைதொக வெதொழ்ந்ததொரதொம்.
தமிழ்நதொட்டல், வகதொலவெ மதொ நகரில் ஜ.ட. நதொயுட எனற தபருமகனும், நப்ஃபீல்லடைப்
வபதொலை வெதொரி வெதொரி வெழைங்குகினறதொரதொம். அதனதொல், அந்தக் கவெர்னர் தபருமகன தனது நதொட்ட
வெள்ளல் தபயலரக் குறப்பிட்ட நதொயுடலவெ வெதொய் மணைக்க வெதொழ்த்திப் புகழ்ந்ததொர். அலத
தயல்லைதொம் தமிழைன அனறு நிலனத்துப் பதொர்த்ததொனதொ? ஏன இனறுததொன எண்ண மகிழ்ந்து
மரியதொலத கதொட்ட வெதொழ்த்துகிறதொனதொ? ஆனதொல் வபசுவெது எனனவமதொ தமிழ் - தமிழைன எனற
சுயநலைப் பிரச்செதொரம் ததொன!
திரு. நதொயுட அவெர்கள் தனது அழியதொத அறப் தபருலமகள் வெதொயிலைதொகவும், விந்லதகள் பலை
புரிந்த விஞ்ஞதொனம் மூலைமதொகவும், கல்விப் புரட்சிகளதொலும் நிலலையதொன ஒரு புகழ்
இடைத்லத ஜ.ட. நதொயுட தபற்று வெந்ததொர்.
ஏப்ரல் ஃபூல்
விலளயதொட்ட!
வகதொலவெ நகர் தசெனறவெர்களுக்குத் ததரியும். இனறும் வகதொலவெயில் ஆர்.எஸ். புரம். (R.S.
Puram) எனற ஒரு பகுதி நகரம் இருப்பலதப் பதொர்த்திருப்பதொர்கள். அந்த நகரின முழு தபயர்
இரத்தின செபதொபதி புரம் எனபததொகும். அந்த திவெதொன பகதூர் இரத்தின செபதொபதி முதலியதொர்
எனபவெர் வகதொலவெ நகரின புகழ் தபற்றவெர்களிவலை ஒருவெர். அவெர் நமது நதொயுடவுக்கு மிக
தநருங்கிய நண்பரதொவெதொர்.
ஒரு நதொள் நதொயுட அவெர்கள் இரத்தின செபதொபதி முதலியதொர் வதநீர் விருந்துக்கு அலழைப்பது
வபதொலை, வகதொலவெ நகரத்திவலை உள்ள எல்லைதொ முக்கிய பிரமுகர்கள் அலனவெருக்கும்
அலழைப்பு அனுப்பி விட்டைதொர்.
அலழைப்பில் குறப்பிட்டை நதொளனறு - நகரப் பிரமுகர்கள் எல்லைதொரும் முதலியதொர் வீட்டற்குத்
திரண்ட வெந்து கூட அமர்ந்திருக் கிறதொர்கள். முதலியதொர் வீட தியதொன வீட வபதொலை
தமளனமதொகக் கதொட்சி தந்தது. ஆனதொல், அவெர்களில் யதொருக்கும் ஒனறும் புரியவில்லலை.
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தவெளிவய தசெனறருந்த திரு. முதலியதொர் தனது வீட்டக்குள் நுலழைந்ததொர்: ஒவர பிரமுகர்கள்
கூட்டைமதொக இருந்தது. அவெருக்கும் ஒனறுவம புரியதொத குழைப்பமதொக இருந்தது. அந்தப்
பிரமுகர்கள் கூட்டைத்தில் ஜ.ட.நதொயுடவும் அமர்ந்திருந்ததொர் - ஒனறும் அறயதொதவெலரப்
வபதொலை!
திரு. முதலியதொர், திரு. நதொயுடலவெ அலழைத்து: "எனன இது ஒவர கூட்டைம்!" எனறு
விசெதொரித்ததொர். உடைவன நதொயுட அவெர்கள், கதொலைண்டைலரச் சுட்டக் கதொட்டனதொர். அதில் 'ஏப்ரல் 1'
எனறு அச்சிடைப்பட்டருந்தது. அப்வபதொதுததொன திரு. முதலியதொருக்கும் உண்லம புரிந்தது.
பலைருக்கும் நடவில் தனலன திரு. நதொயுட ஏப்ரல் முட்டைதொளதொக ஆக்கிவிட்டைதொவர
எனபலதப் புரிந்து தகதொண்டைதொர் திரு. முதலியதொர். ஆனதொல், அலழைப்லப ஏற்று
வெந்தவெர்கலள எல்லைதொம் திரு. நதொயுட தனது இல்லைத்திற்கு அலழைத்துக் தகதொண்ட வபதொய்
அறுசுலவெயதொன விருந்தளித்து அனுப்பினதொர்.
ஆனதொல், முதலியதொர் திரு. நதொயுடலவெத் தனியதொக அலழைத்து, 'எனன நதொயுட உனது பலழைய
சிறுவெயதுக் குறும்பும், விலளயதொட்டம் இனனும் உனலன விட்டப் வபதொகவில்லலைவய'
எனறு கட்டத் தழுவிக் தகதொண்ட இருவெரும் சிரித்தலதப் பதொர்த்து - விருந்துண்டைவெர் களும்
கலைந்து தகதொண்ட சிரித்து மகிழ்ந்ததொர்கள்.
இந்த வெயதிலும் கூடை, இவ்வெளவு தகுதிகள் உயர்ந்த பிறகும் கூடை, தீரதொத விலளயதொட்டப்
பிள்லளயதொகவவெ திரு. நதொயுட திகழ்ந்ததொர் எனபதற்கு இது ஒர் எடத்துக் கதொட்டைல்லைவெதொ?
600 மண வநரம் பதொர்க்கும் வபதொட்வடைதொக்கள்
திரு. நதொயுட அவெர்கள் வபதொகும் இடைங்களுக்தகல்லைதொம் வகமிரதொ எனற புலகப் படைக்
கருவிகள் இல்லைதொமல் வபதொக மதொட்டைதொர். அப்படச் தசெனறததொல்ததொன ஐந்ததொம் ஜெதொர்ஜ்
மனனரின இறுதி ஊர்வெலைத்லதயும், எட்வெர்ட மனனரது தபதொருட்கதொட்சி
செம்பவெங்கலளயும் அவெரதொல் இலைண்டைன நகரிவலை படைமதொக எடக்க முடந்தது.
புலகப்படைம் எடக்கும் கலலையில் திரு. ஜ.ட. நதொயுட மிகவும் வெல்லைவெர். தவெளிநதொடகளில்
பலை இடைங்களில் அவெர் செலைனப் படைங்கலள எடத்திருக்கிறதொர். அவெற்றுள் முக்கியமதொனது
கல்வி செம்பந்தமதொன படைமதொகும்.
ஏறக் குலறய அலவெ பற்றய நிகழ்ச்சிகலளப் பலை லைட்செக் கணைக்கதொன அடகள் படைம்
பிடத்துள்ளதொர். அந்தத் திலரப்படைச் சுருள்கலள 600 மண வநரம் ஒட்டப் படைமதொகப்
பதொர்க்கலைதொம் எனறதொல், அதற்கதொக அவெர் உலழைத்த உலழைப்புகள், தசெலைவுத் தததொலககள்
எனன செதொமதொனயமதொனலவெயதொ?
திறலம வெதொய்ந்த ஒரு விஞ்ஞதொனியதொக நதொயுட அவெர்கள் திகழ்ந்தததொல்ததொன,
எல்லைதொவிதமதொன உலைக நிகழ்ச்சிகலளயும் அவெரதொல் படைமதொகப் பதிவு தசெய்து லவெக்க
முடந்தது.
திரு. நதொயுட அவெர்கள் எடத்தப் புலகப் படைங்கள் ஒவ்தவெதொனறும் ஒவ்தவெதொரு
செம்பவெத்லதயும் வகதொர்லவெயதொகக் கூறுவெதற்குரிய எண்ணைத்தில் எடக்கப்பட்டை புலகப்
படைங்களதொக உள்ளன.
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உலைகம் சுற்றும் நதொயுடவெதொக அவெர் பலை தடைலவெகள் தசெனற வநரங்களில், பலை நதொட்டன
முக்கிய தலலைவெர்கலள எல்லைதொம் படைம் பிடத்துள்ளதொர். குறப்பதொக, பண்டத ஜெவெகர்லைதொல்
வநருலவெயும் - அவெரது துலணைவியதொர் கமலைதொ வநருலவெயும் சுவிட்செர்லைதொந்து நதொட்டல்
படைதமடத்துள்ளதொர்.
தஜெர்மனி தசெனறருந்த திரு. நதொயுட அவெர்கள், அங்வக இட்லைர், முவசெதொலினி, வகதொயபல்ஸ்,
சுபதொஷ் செந்திர வபதொஸ், எட்டைதொம் எட்வெர்ட மனனர் வபதொனற வமலும் பலை முக்கியத்
தலலைவெர்கலள எல்லைதொம் புலகப்படைம் எடத்துள்ளதொர்.
உலைகத்லதப் பலை தடைலவெ வெலைம் வெந்த வமலத நதொயுட அவெர்கள், மகதொத்மதொ
கதொந்தியடகலளப் வபதொலை எளிலமயதொன ஆலடைகளிவலைவய கதொட்சி அளித்ததொவர ஒழிய,
பணைம்-பத்ததட்டம் தசெய்யும் எனற பகட்டம், படைதொவடைதொபமுமதொன கதொட்சிகலளத் தனது
வெதொழ்க்லகயில் உருவெதொக்கிக் தகதொண்டை வெரல்லைர்.
ஒரு நதொனகு முழைம் வவெட்ட, ஓர் அலரக் லக செட்லடை, சிலை வநரங்களில் முகம் துலடைக்கும்
வததொள் துண்ட ஆகியவெற்லறத் ததொன அவெர் அணந்து தகதொள்வெதொர். அவெலர பணைக்கதொரர்,
தசெல்வெச் சீமதொன, தகதொலடை வெள்ளல், வகதொமதொன, வகதொலவெ வகதொடீஸ்வெரன எனதறல்லைதொம்
கூறக் தகதொண்டைவெர்கள் எதிரிவலை-திரு. நதொயுட கதொட்சிக்கு எளியரதொகவவெ வெதொழ்ந்து
கதொட்டனதொர்.
திரு ஜ.ட.நதொயுட வெதொழ்க்லகத் துலணை நலைம் தபயர் தசெல்லைம்மதொள் துலரசெதொமி நதொயுட. அவெர்
கிருஷ்ணைம்மதொள், செவரதொஜனி எனற இரு மதொதரசிகளின மதொததொவெதொக வெதொழ்ந்தவெர்.
மற்தறதொரு மலனவியதொலர நதொயுட மணைந்து தகதொண்டைதொர். அந்த இல்லைத்தரசி ஈனதறடத்த
ஒவர மகனுக்குத் தனது தந்லதயதொர் நிலனவெதொகக் வகதொபதொல்செதொமி எனற தபயலரவய சூட்ட
மகிழ்ந்ததொர்.
தனது மகள் செவரதொஜனி திருமணைத்லத 1944-ஆம் ஆண்டல் தசெனலன ஆளுநர் செர். ஹதொர்தர்
வஹதொப் தலலைலமயில், மிகவும் சிக்கனமதொக வமதொதிரமும் - மதொலலையும் மதொற்றத் திருமணைம்
தசெய்து லவெத்து வதநீர் விருந்தும் தகதொடத்ததொர் ஜ.ட.நதொயுட.
அவெர் நடைத்திய அந்தத் திருமணைத்தில் புவரதொகிதம் இல்லலை எனபதுடைன, மிகச்
சிக்கனமதொனத் திருமணைத்லத நடைத்தி, மற்றவெர்களும் திருமணைத்துக்கதொக இலைட்செக்
கணைக்கில்,பணைம் தசெலைவு தசெய்வெலதத் தடக்கும் அளவுக்கு ஒரு வெழி கதொட்டயதொக நடைந்ததொர்.
தததொழிலியல் வெளர்ச்சிகலள மக்கள் அறந்து அறவு தபறவவெண்டம் எனற ஆவெலில், 1949ஆம் ஆண்டல் வகதொலவெ மதொநகரில் ஒரு தததொழிலியல் கண்கதொட்சிலய, பலை இலைட்செம்
மக்கள் திரண்ட வெந்து தததொழிலைறவு தபறுவெதற்கதொன வெலகயில் ஜ.ட.நதொயுட நடைத்திக்
கதொட்டனதொர்!
இலதவிடைச் சிறப்பு எனன தவெனறதொல், ஜ.ட.நதொயுட அவெர்கள் உருவெதொக்கியுள்ள வகதொபதொல்
பதொக் எனற கட்டைடைவம ஓர் அழைகதொன அருங்கதொட்சியகமதொக இனறும் இயங்கிக்
தகதொண்டருப்பலதக் வகதொலவெ மதொநகர் தசெல்லும் தபதொது மக்கள் கதொணைலைதொம்.
அந்தக் கட்டைடைத்தின எல்லைதொ பகுதிகளும் பூமிக்கு அடயில் மினசெதொரக் கம்பிகளின மூலைம்
இலணைக்கப்பட்டள்ளன. ஓரிடைத்திலிருந்து வவெவறதொர் இடைத்தில் இருப்வபதொருடைன
மினசெதொரக் கருவி மூலைவம தததொடைர்பு தகதொள்ளலைதொம்.
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கட்டடைத்தின லமயப் பகுதியில் உள்ள நட மண்டைபம் 370 அட நீளமும்,75 அட அகலைமும்
தகதொண்டை பகுதியதொகும். அங்கு எந்த வித எதிதரதொலியும் வகட்கதொது. கதொற்வறதொட்டைம் சுகமதொக
வெந்து தகதொண்வடை இருக்கும். தவெளிச்செம் தவெள்தளதொளியதொக எதிதரதொலிக்கும்.
கதொலலையதொனதொலும் செரி, மதொலலையதொனதொலும் செரி, எந்த வநரமும் நமது நிழைவலை அங்கு விழைதொது.
அந்தக் கட்டைடைத்திற்குள் வெதொனவூர்தி, வரதொல்சுரதொய்ஸ் வமதொட்டைதொர்கதொர் வபதொனற
விலலையுயர்ந்த கதொர்களின கருவிகள் எல்லைதொம் பதொதுகதொத்து லவெக்கப்பட்டருந்தன.
அவெற்றன இலடைவய உள்ள சிறு தபதொம்லம வமதொட்டைதொர் கதொர், பதொர்ப்பவெர்கள் உள்ளத்லதக்
கவெர்ந்திழுக்கும் கதொட்சிப் தபதொருளதொக இருக்கிறது.
வகதொபதொல் பதொக் உணைவுக் கூடைம் உள்வள உள்ள சுவெரில் தவெந்நீர்-தண்ணீர்க் குழைதொய்கள்
உள்ளன. ஒரு பக்கம் சுவெர்மீது மனிதர்க்கு வவெண்டய செரதொசெரி உணைவுப்
தபதொருள்கள்.உணைவுச் செத்து பற்றய விளக்கப் பலைலககள் இருக்கினறன.
ஜ.ட.நதொயுட அவெர்கள் ஒரு சிறந்த தததொழிலியல் துலற விஞ்ஞதொனியதொதலைதொல், அவெரிடைம்
வமற்கு தஜெர்மனி வபதொனற தவெளிநதொட்ட மதொணைவெர்கள் வெந்து தததொழில் பயிற்சி தபற்றுச்
தசெல்லும் இடைமும் அங்வக இருக்கினறது.
நதொனகதொம் முலற
உலைகப் பயணைம்:
இதற்கு முனபு மூனறு முலறகள் உலைகச் சுற்றுப் பயணைம் தசெய்த அனுபவெம் உள்ளவெர்
நதொயுட. அதனதொல் அவெருக்கு உலைகச் சுற்றுப் பயணைம் தசெய்வெததனறதொல்,வகதொலவெ
மதொநகலரச் சுற்ற வெருவெலதப் வபதொனற ஆர்வெமும் எண்ணைமும் உலடையவெர். 1950 -ஆம்
ஆண்டல் நதொனகதொம் தடைலவெயதொக வம மதொதம் 7-ஆம் நதொளனறு தவெளி நதொட்டப் பயணைம்
புறப்பட்டைதொர்.
இங்கிலைதொந்து, நதொர்வவெ, சுவீடைன, தடைனமதொர்க், தஜெர்மனி, சுவிட்செர்லைதொந்து, அதமரிக்கதொ
வபதொனற நதொடகளுக்குச் தசெனறதொர்.
சுவீடைன நதொட்டன தலலைநகரதொன ஸ்டைதொக்வஹதொம் எனற இடைத்தில் நடைந்த உலைக விவெசெதொயிகள்
மதொநதொட்டல் கலைந்து தகதொண்ட சிறப்புலர ஆற்றனதொர்.
அதமரிக்க நதொட்டவலை உள்ள கலிவபதொர்னியதொ விவெசெதொயப் பண்லணைகலளப்
பதொர்லவெயிட்டைதொர். அங்கு நலடைதபறும் விவெசெதொயப் பயிர்களின முனவனற்றங்கலள
உணைர்ந்ததொர்.
நதொனகதொவெது முலறயதொக 1950-ஆம் ஆண்டல் மட்டமனறு, ஐந்ததொவெது முலறயதொக 1958-ஆம்
ஆண்டலும் 1959-ஆம் ஆண்டல் ஆறதொவெது முலறயதொகவும், 1961-ஆம் ஆண்டல் ஏழைதொம்
முலறயதொகவும் உலைகம் சுற்றும் வெதொலிபனதொக ஜ.ட. நதொயுட திகழ்ந்ததொர்.
வமதினிலய நதொயுட வெலைம் வெந்தது, தமிழ்க் கடைவுளதொன முருகப் தபருமதொலனப் வபதொலை ஒரு
மதொம்பழைத்திற்கதொக அனறு:அல்லைது தற்கதொலை மக்களதொட்சியின செட்டைமனறம், நதொடைதொளு
மனறங்களின மக்கள் பிரதி நிதியதொக, மத்திய அரசு மதொநிலை அரசுகளின தசெலைவுத்
தததொலகயில் உலைகம் சுற்றயவெர் அல்லைர். தனது தசெதொந்தப் பணைத்தில் தந்லத தபரியதொர்
அயல் நதொட்டப் பயணைம் தசெனறு வெந்தலதப் வபதொலை, வகதொலவெ தகதொலடை வெள்ளலைதொன
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ஜ.ட.நதொயுட அவெர்கள். தததொழிலியல் துலறயில் விஞ்ஞதொனியதொகும் ஆர்வெத்ததொல், அறவியல்
உலைகம் சுற்றும் வெதொலிபனதொக அவெர் வெலைம் வெந்ததொர் எனறதொல், இது எனன வவெடக்லக
ஊர்வெலைம் பவெனியதொ?
தஜெர்மனி நதொட்டன தபர்லின நகரிவலை ஜ.ட.நதொயுட ஒரு தடைலவெ தங்கியிருந்த வபதொது, ஒரு
விருந்து நடைத்தினதொர். அப்வபதொது நமது தமிழ் நதொட்டன சிற்றுண்ட வெலககளில் ஒனறதொன
"உப்புமதொ'லவெச் தசெய்து விருந்துக்கு பரிமதொறனதொர்!
உப்புமதொலவெ இரசித்து உருசிவயதொட சுலவெத்து உண்டை தவெள்லளயரின
தபண்மணகளுக்கு, உப்புமதொலவெ எப்படச் தசெய்வெது எனபலதயும் கற்றுக் தகதொடத்ததொர்
ஜ.ட.நதொயுட. தமிழ்நதொட்ட உணைவுக்குரிய சுலவெக்குப் தபருலம வதடத் தந்தது
மட்டமனறு, தமிழைர் தம் அறுசுலவெ உண்டக்கும் புகலழை உருவெதொக்கியவெர் திரு.நதொயுட.
திரு. ஜ.ட.நதொயுட தவெளிநதொட வபதொவெதும் - வெருவெதும் ஒரு கர்ப்பிணயின பிரசெவெம் வபதொலை,
அவெர் எப்வபதொது தவெளிநதொட வபதொவெதொர் - எப்வபதொது வெருவெதொர் எனபது எப்வபதொது மலழை
வெரும், எப்வபதொது குழைந்லத பிறக்கும் எனபலதப் வபதொனறவத! எவெருக்கும் முன கூட்டவய
ததரியதொது.
திரு. ஜ.ட.நதொயுட அவெர்கள், தனது தசெதொந்தப் பணைத்தில் உலைகத்லதப் பலை தடைலவெகள்
சுற்றச் சுற்ற, ததொம் கண்டை அறவில் அறலவெ தவெளிப்படத்தியும். அவெர் பதொர்த்து மகிழ்ந்த
விஞ்ஞதொன விந்லதகலள, கண்ட பிடத்து உலைகுக்கு அளித்த புதிய புதியக் கண்ட பிடப்புக்
கருவிகலள, அப்வபதொலதய மத்திய அரசும், மதொநிலை அரசும் செரிவெரப் பயனபடத்திக்
தகதொள்ளதொதலதக் கண்ட அவெர் மனம் வவெதலன எரிமலலை ஆனது
நதொயுட தபருமகனதொர் கண்ட பிடத்த விஞ்ஞதொனக் கருவிகலள உற்பத்தி தசெய்திடை - இந்திய
அரசும் செரி, மதொநிலை அரசும் செரி, அனுமதி கூடை அளிக்கதொதலதக் கண்ட அவெருலடைய மனம்
பூகம்பமதொனது:
எனவவெ, திரு.ஜ.ட.நதொயுட தனது, எண்ணை எரிமலலை தவெடப்லபயும், மன பூகம்பத்தின
தவெறுப்புக்கலளயும் இந்திய மக்களுக்கு அறவிக்க விரும்பி, தசெனலனயில் ஒரு தபரிய
தததொழிலியல் துலறக் கண்கதொட்சிலய எஸ்.ஐ.ஏ.ஏ.திடைல் எனறு நிலனக்கிவறன. அங்வக,
மக்கள் பதொர்லவெக்கதொக நடைத்திக் கதொட்டனதொர்:
அந்தக் கண் கதொட்சிலயப் பற்றய விவெரங்கலள இந்தப் புத்தகத்தின முதல்
அத்தியதொயத்திவலை படத்தீர்கள். மறுபடயும் நிலனவுக்கதொக, இந்தியதொவின விஞ்ஞதொனி
ஒருவெரது மன எரிமலலை வவெதலனக் குமுறல்களது குழைம்புகளின தவெறுப்பு எரிச்செலலை
உணைர்வெதற்கதொக, ஒரு தமிழைனின விஞ்ஞதொன விந்லதகலளப் பயனபடத்திக் தகதொள்ள
விரும்பதொத தமிழ் ஆட்சியின தமிழைர்களது மன அழுக்கதொறுகலளப் புரிந்து
தகதொள்வெதற்கதொக,அவெருலடைய மனம் பதொதித்த பூகம்ப பதொதிப்பு தவெடப்புக்கலள, அததொவெது,
"ஆக்கம் அழிவுக்வக" எனற அவெருலடைய மனப் புயலலை உணைர்வெதற்கு மீண்டம் ஒரு
முலற வெதொசெகர்கலளப் படக்குமதொறு வகட்டக் தகதொள்கிவறதொம்! அவ்வெளவுததொன!
அதற்குவமல் எலதயும் எழுத, நம்முலடைய தமிழ்தநஞ்செம் விரும்பவில்லலை எனபததொல்,
தமிழ் இன உணைர்வவெ. இனியதொகிலும், 'தமிழைன எனறு தசெதொல்லைடைதொ தலலை நிமிர்ந்து
நில்லைடைதொ!' எனற நதொமக்கல் கவிஞரின தமிழ் இன உணைர்வுப் பற்லற, தனமதொனத்லத, தலலை
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நிமிர லவெப்பதொயதொ? எனறு கண்ணலரக் கதொணக்லகயதொக்கி; தகஞ்சுகிறது- தமிழ்
ஆட்சிகலள!
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16. கதர் சிறந்தததொ? மில் துண சிறந்தததொ? தந்லத தபரியதொர் நதொயுட வபதொட்ட!
ஒரு முலற தந்லத தபரியதொரும், பிற்கதொலைத்தில் நதொவெலைர் தநடஞ்தசெழியன எனறு தமிழ்
மக்களதொல் அலழைக்கப்பட்டை இரதொ. தநடஞ்தசெழியனும், வகதொலவெ இரயில் நிலலையத்தில்
தசெனலன மதொநகர் வபதொகும் இரயில் நிற்கும் நலடை வமலடையில், அததொவெது பிளதொட்
பதொரத்தில் நினறு ஏவததொ வபசிக் தகதொண்டருந்ததொர்கள்.
இரதொ. தநடஞ்தசெழியன தந்லத தபரியதொரிடைம் தநருக்கமதொகப் பணயதொற்றக் தகதொண்டருந்த
வநரம் அது. அதற்குப் பிறகுததொன இரதொ. தநடஞ்தசெழியன இளம் ததொடலய லவெத்துக்
தகதொண்ட, இளம் ததொட தபரியதொர் எனறு மக்கள் அவெலர அலழைக்கும் வெலகயில்
வததொற்றமளித்ததொர். தனது நதொ வெனலமலய தமிழைர் மத்தியில் நிலலை நதொட்டடம்
தசெதொற்தபதொழிவெதொளர் ஆனதொர்.
'நதொ' வெனலம உலடைய தநடஞ்ழியன உலரகள், வகதொலடை இட வபதொல் திரதொடைர் இயக்கத்தின
சுயமரியதொலதக்குரிய தனமதொன உணைர்வுகலள மலழையதொகப் தபதொழிந்ததொர். அதனதொல்,
அவெலரத் திரதொவிடை இயக்கக் கண்மணகள் நதொவெலைர் தநடஞ்தசெழியன எனறு மதித்து
மகிழ்ந்ததொர்கள்.
அந்த தநடஞ்தசெழியனும் - தந்லத தபரியதொரும் ததொன தசெனலன வெருவெதற்கதொக, வகதொலவெ
இரயில் நிலலைய நலடை வமலடையில் வபசிக் தகதொண்டருந்ததொர்கள். அப்வபதொது, வகதொலவெ
தததொழிலியல் விஞ்ஞதொனி என மக்களதொல் வபதொற்றப்பட்டை திரு. நதொயுட அவெர்கள்,
தசெனலனக்குப் வபதொவெதற்கதொக, அவத இரயில் வெண்டயின குறப்பிட்டை வநரத்திற்குள் நலடை
வமலடைக்கு வெந்ததொர்.
தந்லத தபரியதொரும் - இரதொ. தநடஞ்தசெழியனும் அந்த நலடை வமலடையில் வபசிக்
தகதொண்டருப்பலதப் பதொர்த்த ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள், "நீங்கள் எங்வக வபதொகிறீர்கள்? எனறு
தந்லத தபரியதொலரக் வகட்டைதொர்.
அதற்கு தபரியதொர் அவெர்கள், தசெனலனக்குப் வபதொகிவறதொம், எனறதும், 'எந்த வெகுப்புக்கு
டக்தகட் வெதொங்கி இருக்கிறீர்கள்? எனறு நதொயுட வகட்டைதொர்.
'நதொங்கள் மூனறதொம் வெகுப்பில் பயணைம் தசெய்யப் வபதொகிவறதொம்', எனறு தபரியதொர் கூறயதும்,
"நதொன முதல் வெகுப்பில் வபதொகிவறன. நீங்களும் முதல் வெகுப்பில் வெதொருங்கள் வபதொவவெதொம்'
எனறு கூற விட்ட, இரண்ட வபர்களுக்கும் உரிய முதல் வெகுப்புப் பயணைச் சீட்டக்குரிய
கட்டைணைத்லதச் தசெலுத்தி, இரண்ட முதல் வெகுப்பு டக்கட்டக்கலள நதொயுட அவெர்கள்
தசெனறு வெதொங்கி வெந்து தந்லத தபரியதொரிடைம் தகதொடத்து விட்ட, அவெருக்கதொக ரிசெர்வ் தசெய்து
லவெத்திருந்த முதல் வெகுப்புப் தபட்டயில் நதொயுட ஏற உட்கதொர்ந்து தகதொண்டைதொர்.
உடைவன தந்லத தபதொரியதொர் அவெசெரம் அவெசெரமதொக தநடஞ் தசெழியன அவெர்களிடைம் அந்த
இரண்ட டக்தகட்டகலளக் தகதொடத்து, இரண்ட முதல் வெகுப்பு டக்கட்டகலளயும்
வவெண்டைதொம் எனறு ரத்து தசெய்து விட்ட, மூனறதொம் வெகுப்பு டக்கட்டகள் இரண்லடை
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வெதொங்கிக் தகதொண்ட, மீதி பணைத்லதயும் தபற்றுக் தகதொண்ட ஓட வெரும்பட கூற விட்ட,
தந்லத தபரியதொர் மூனறதொம் வெகுப்புப் தபட்டயில் ஏற உட்கதொர்ந்து விட்டைதொர்.
அதற்குள் வவெகமதொய் ஓடய தநடஞ்தசெழியன டக்தகட்ட கலளயும், மீதி பணைத்லதயும்
வெதொங்கிக் தகதொண்ட, ஓட வெந்து அய்யதொவுடைன ஏற உட்கதொர்ந்து தகதொண்டைதொர்.
வகதொலவெ விலரவு இரயில் வெண்ட தசெனலன தசெண்ட்ரல் ரயில் நிலலையம் வெந்து நினறதும்.
ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள் தபரியதொர் ஏறய முதல் வெகுப்பு தபட்டத் தததொடைர் வெண்ட நிற்கும்
இடைத்திற்கு வெந்து கதொத்துக் தகதொண்டருந்ததொர்.
இவெர்கள் இருவெரும் மூனறதொம் வெகுப்புப் தபட்டயிவலை இருந்து இறங்குவெலதக் கண்டை
ஜ.ட. நதொயுட, 'ஏன இப்படச் தசெய்தீர்கள்?' எனறு தசெல்லைக் வகதொபமதொய் தபரியதொலரக்
வகட்டைதொர்.
அதற்குப் தபரியதொர், எனக்தகதற்கு முதல் வெகுப்புப் தபட்ட? மூனறதொம் வெகுப்பில் ஏற
வெந்த பணைம் வபதொக; மீதி கதொசு கட்சித் தததொண்டக்குப் பயனபடைதொததொ? எனற அக்கலரததொன எனற கதொரணைத்லதக் கூற, தபரியதொர் அனறு நதொயுடவிடைம் இருந்து தப்பித்துக் தகதொண்டைதொர்.
1924-ஆம் ஆண்டல் தந்லத தபரியதொர் வகதொலவெ மதொநகரில், ஒய்.எம்.சி.ஏ. செதொர்பதொக
நலடைதபறும் கண்கதொட்சிலயத் திறந்து லவெப்பதற்கதொக வகதொலவெ நகர் வெந்ததொர்.
அந்த வநரம், தீபதொவெளி பண்டலக தகதொண்டைதொடை இருக்கினற தநருக்கடயதொன வநரம்,
தீபதொவெளி விழைதொ வெந்ததொல் ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள், கண்ணைம்பதொலளயம் மல் வவெட்டகலளத்
ததொன வெதொங்குவெது வெழைக்கம். அந்த வவெட்ட வகதொயம்புத்தூர் மக்கள் இலடைவய அவ்வெளவு
புகழ் தபற்றததொக அப்வபதொது விளங்கி இருந்தததொல், அந்த ஊர் மில் வவெட்டகள் ததொனதொ
எனறு மக்கள் பதொர்த்து வெதொங்குவெதொர்கள்.
தந்லத தபரியதொர் அப்வபதொது இந்தியத் வதசியக் கதொங்கிரஸ் கட்சியின தமிழ்நதொட கதொங்கிரஸ்
வபரலவெத் தலலைவெரதொக இருந்ததொர். அவெர் கதர் துணகலள, அதுவும் லகரதொட்லடையில் நூற்ற
நூல்கலளக் தகதொண்ட தநய்யப்பட்டை கதரதொலடைகலளத்ததொன அணவெதொர்.
கதொங்கிரஸ்கதொரர்கள் எல்லைதொருவம அத்தலகய கதர் துணகலள அணவெலதவய
தகதொள்லகயதொகக் தகதொண்டருந்ததொர்கள்.
தீபதொவெளி வநரமல்லைவெதொ? தந்லத தபரியதொர் வகதொலவெ நகர் கண் கதொட்சிலயத் திறந்து
லவெக்கவும், விழைதொ முடந்ததும் தீபதொவெளி விழைதொவுக் கதொன கதரதொலடைகலள, வவெட்டகலள
வெதொங்கவும் எண்ணனதொர்.
தததொழிலைதிபர் ஜ.ட. நதொயுடவும் - தந்லத தபரியதொரும் செந்தித்து வபசிக் தகதொண்டருந்த
வநரத்தில், இருவெருக்கும் வபச்சுவெதொக்கில் ஒரு வபதொட்ட எழுந்தது. அததொவெது, மில் வவெட்ட
சிறந்தததொ? கதர் சிறந்தததொ? எனபலதப் பற்ற நதொம் விவெதொதம் தசெய்ய வவெண்டம் எனறு திரு.
ஜ.ட. நதொயுட தபரியதொலரக் வகட்டக் தகதொண்டைதொர்.
'எனன நதொயுட பந்தயம்?' எனறதொர் தபரியதொர் நதொயுடவிடைம். அதற்கு நதொயுட, ' நதொன உமது
வெதொதத்தில் வததொற்றதொல், கதர் கட்டக் தகதொள்கிவறன. நீங்கள் வததொற்றுவிட்டைதொல் ஒனபது
முழைம் மில் வவெட்டலயக் கட்டக் தகதொண்ட வெந்து, கண்கதொட்சிச் செதொலலைலயத் திறந்து
லவெக்க வவெண்டம். செம்மதமதொ?' எனறதொர்.
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இருவெரின வெதொதம் நீண்டை வநரம் நடைந்தது? இரத்தின செபதொபதி முதலியதொர் இந்த
விவெதொதத்லதக் கவெனித்து வெந்ததொர். வெதொதம் அனலைதொனது இறுதியில் தந்லத தபரியதொர்
அவெர்கவள, ததொன வததொற்றுவிட்டைலத பலைர் முனனிலலையில் ஒப்புக் தகதொண்டைதொர்.
திரு. நதொயுட அவெர்கள் எடத்துக் தகதொடத்த மில் வவெட்டலயத் தந்லத தபரியதொர் கட்டக்
தகதொண்ட நதொயுடவுடைன கண்கதொட்சி செதொலலைலயத் திறந்து லவெக்கச் தசெனறதொர்.
கண் கதொட்சிக்குள்வள தபரியதொர் கதொலைட லவெத்ததும், 'இந்த வெதொதப் வபதொட்டயில் தவெற்ற
எனக்குத்ததொன' எனறு தந்லத தபரியதொர் தபருலமவயதொடம், தபருமிதத்வததொடம் கூறயலதக்
வகட்டை ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள் அதிர்ச்சி அலடைந்து, "அது எப்பட?” எனறு வகட்டைதொர்.
“எனக்கு இனதொமதொக மல் வவெட்ட கிலடைத்தது அல்லைவெதொ?" எனறு தந்லத தபரியதொர்
மகிழ்ச்சிப் தபதொங்கக் கூறனதொர்! அவெர் தசெதொல்லியலதச் சிரித்துக் தகதொண்வடை வகட்டக்
தகதொண்டருந்த விஞ்ஞதொன வமலத ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள், "இருந்ததொலும் தபரியதொர்
தபரியதொர்ததொன" எனறதொர்:
ததொன வததொற்றுப் வபதொனலதப் பற்றவயதொ, கதொங்கிரஸ் கட்சியின இலைட்சியமதொன 'கதரதொலடை
அணதல்' எனற தகதொள்லக வததொற்றுவிட்டைவத எனற கவெலலை ஏதும் படைதொமல், இனதொமதொக
வவெட்ட கிலடைத்தலதப் பற்றப் தபருலமயதொகப் வபசினர் தபரியதொர்!
அந்தப் தபரியதொர்ததொன, பினனதொளில் கதொங்கிரஸ் இயக்கத்லத வீழ்த்திடை, கதொங்கிரஸ்
கட்சிலய விட்வடை தவெளிவயறனதொர்: கதர் துணகலள அணவெலதயும், அவெர் லகவிட்ட
விட்டைதொர். கருப்புச் செட்லடைவயதொவடை இறுதியில் கதொலைம் ஆனதொர்! இதுவும் ஒரு தீர்க்க
தரிசெனமதொன அரசியல்ததொவன!
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17. தததொழிலியல் விஞ்ஞதொனி - ஜ.ட. நதொயுட மலறந்ததொர்!
தததொழிலியல் துலறயில் பற்பலை அறவியல் புதுலமகலள, விஞ்ஞதொனக் கருவிகலளக்
கண்டபிடத்து, அறவியல் உலைகுக்கு தகதொலடையதொகக் தகதொடத்துப் புகழ் தபற்ற அறவியல்
வித்தகரதொன வகதொலவெ ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கலள, உலைக விஞ்ஞதொனிகள் எல்லைதொம் வியந்து
பதொரதொட்டப் தபருலமவயதொட வபதொற்றனதொர்கள். அவெர்களுள் ஒருவெர் வநதொபல் பரிசு தபற்ற
அறவியல் வமலத செர்.சி.வி. இரதொமன ஆவெதொர். அவெர் எனன பதொரதொட்டகிறதொள் எனபலதயும்
வகட்வபதொவம......!
செர்.சி.வி. இரதொமன
பதொரதொட்டலரகள்!
தமிழ் நதொட்டல் பிறந்த வகதொலவெ ஜ.ட. நதொயுட அவெர்களின பல்துலற அறலவெ,
உலைகத்திலுள்ள அறவியல் அறஞர்கள் எனனிடைவம பதொரதொட்டயும், புகழ்ந்தும் கூற
இருக்கிறதொர்கள்.
விஞ்ஞதொனக் கண்டபிடப்புத் துலறயில் குறப்பிடைத்தக்க மனிதரதொன திரு. ஜ.ட.
நதொயுடலவெப் பற்றயும் அவெருலடைய அருலமயதொன பண்புகலளக் குறத்தும், அவெரது
அற்புதமதொன அறவியல் கண்டபிடப்புக் கருவிகலளப் பதொரதொட்டயும் எழுதும் திறலம
எனது எழுதுவகதொலுக்கு இல்லலை எனறு நம்புகிவறன.
வபதொத்தனூர் நகரம் அருவக உள்ள நதொயுடவினுலடைய விவெசெதொயப் பண்லணைலய நதொன
பதொர்த்வதன. அங்வக அவெர் எண்ணைற்ற அற்புதங்கலளச் தசெய்திருப்பலதயும் கண்வடைன.
ஜ.ட. நதொயுட சிறந்த ஒரு கல்விமதொன, தபதொறயியல் வமலத; தததொழில் நுட்ப வெல்லுநர்;
அவத வநரத்தில் அவெர் ஓர் அனபதொன மனித வநயம் உலடையவெர், அப்படப்பட்டை அவெர்,
இந்திய மக்களின வெறுலமக் கண்ணலரத் துலடைத்திடை அரும்பதொட பட்டள்ளதொர்.
சுருக்கமதொச் தசெதொல்வெததொனதொல் நதொயுட அவெர்கள், ஆயிரத்துள் ஒருவெரல்லைர், பத்து
இலைட்செத்துள் ஓர் அரிய மனிதர்!
நதொன கூறுவெதுகூடை, அவெரது திறலமக்கு தபதொருத்தமதொன, புகழுக்கு ஈடைதொன கூற்றும் ஆகதொது
எனறு 09.04.1950 - அனறு ஜ.ட. நதொயுடலவெப் பற்ற வபசியுள்ளதொர்.
அவத செர்.சி.வி. இரதொமன அவெர்கள் வவெவறதொர் நிகழ்ச்சியில் நதொயுடவுக்குப் புகழைதொரம்
சூட்டம்வபதொது :
'ஜ.ட. நதொயுட ஒர் அதிசெயமதொன மனிதர். அவெர் பள்ளிக்குச் தசெனறு, கல்வி கற்றவெரல்லைர்.
ஆனதொல், நதொதமல்லைதொம் வியக்கத் தக்க அளவுக்கு அவெரிடைம் செதொதலன அறவு
நிலறந்திருக்கினறது.
எல்லைதொத் தததொழில் நுட்பங்கலளயும் அவெர் அறந்திருக்கிறதொர். நதொன அவெருலடைய கல்லூரி
உணைவு விடதிக்கும் தசெனறு பதொர்த்வதன. அப்வபதொது மதொணைவெர்களில் ஒருவெர் எனனிடைம்,
"எப்பட ஐயதொ நீங்கள் லவெரத்தில் துலள வபதொடகிறீர்கள்?" எனறு வகட்டைதொர்.
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"அலதச் செரியதொக அறவிக்க எனக்கு நிலனவு வெரவில்லலை. உடைவன நதொயுட அவெர்கள் அந்த
முலறலயப் பற்ற மதொணைவெர்களுக்கு விளக்கிக் கூறனதொர். அலத நதொன வகட்டைதும் அயர்ந்து
வபதொவனன".
"வகதொலவெ மக்கள் இப்படப்பட்டை ஒரு மனிதலரத் தம்மிலடைவய தபற்றருக்கப் தபரும்
வபறு தபற்றருக்க வவெண்டம். நதொயுட அவெர்கள் சிறந்த அறஞர் மட்டமல்லைர்
அதமரிக்கர்கள் கலடைப்பிடக்கும் "அறவெது எப்பட?" How to Know எனற தகதொள்லகலயயும்
உலடையவெர்".
ஏததொவெது ஒரு தபதொருலள அவெர் பதொர்த்துவிட்டைதொல், அலதத் ததளிவெதொகத் ததரிந்து
தகதொள்ளும் அற்புத சுபதொவெம் உலடையவெர். நம் நதொட்ட மக்கள் ஒரு வவெலலைலய எப்படச்
தசெய்வெது எனபலதப் பற்ற விளக்கமதொகச் தசெதொற்தபதொழிவு ஆற்றுவெர். ஜ.ட. நதொயுட அதற்கு
விதி விலைக்கதொனவெர்.
"நதொயுடவிடைம் எடத்த கதொரியத்லத தததொடத்து முடப்பதற்கு ஏற்ற மன உறுதி, ஊக்கம், விடை
முயற்சி, அறவெது எப்பட? எனற குறக்வகதொள் அலனத்தும் அலமந்திருக்கினறன".
இவெருக்குப் பண்லடைய செம்பிரததொயங்களில், பழைக்க வெழைக்க நம்பிக்லககளில், தற்கதொலைத்தின
வெதொழ்க்லகக்கு எலவெ தபதொருத்தவமதொ, அவெற்லற மட்டவம ஏற்றுக் தகதொள்ளும்
விருப்பமுள்ளவெர்.
தபளதீகம், இரசெதொயனம், தபதொறயியல், மலனயியல் ஆகிய வெற்றுக்கதொன 50 விஞ்ஞதொனப்
பிரிவுகலளப் பற்றய கருத்லத திலரப்படைம் மூலைமதொக எனக்கு ஜ.ட. நதொயுட தமிழில்
கற்பித்ததொர்.
திரு. நதொயுட அவெர்கள் நமது நதொட்ட மக்களின திறலமகலள நலடைமுலறயில் கதொட்டவெதில்
வெல்லைவெரதொகத் திகழ்கினறதொர். அதனதொல் இவெர் அதிசெய மனிதரதொகவும் கதொட்சி தருகினறதொர்.
எதிர்கதொலைம் எப்பட அலமயும் எனபலத அறவெதிவலை அவெர் திறலமயுள்ளவெரதொகவும்
உள்ளதொர். மற்ற மக்களின உயர்ந்த வெதொழ்க்லகக்கு நதொயுட நல்லைதததொரு எடத்துக் கதொட்டைதொகப்
பணபுரிந்து வெருகிறதொர்.
இந்தியதொவின முதல் நிதியலமச்செர்!
பதொரத நதொட சுதந்திரம் தபற்ற பினபு, இந்தியதொவின முதல் நிதியலமச்செரதொகப்
தபதொறுப்வபற்ற தபதொருளதொததொர வமலத திரு. ஆர்.வக. செண்முகம் தசெட்டயதொர் அவெர்கள்,
வகதொலவெ மதொவெட்டைத்திவலை பிறந்து வெளர்ந்த சிறந்த வித்தகர். பண்டத வநரு
வபதொனறவெர்களதொல் பதொரதொட்டைப்பட்டை, வியப்புக்குரிய தபதொருளதொததொர அறவுலடையவெர்.
அத்தலகய ஒரு வமலத ஜ.ட.நதொயுடலவெப் பற்ற எனன தசெதொல்கிறதொர் எனறு பதொர்ப்வபதொவம!
"திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள் ஓர் அலமச்செலர வெரவவெற்று அவெருக்கு விருந்துபசெதொரம்
தசெய்து, அரசெதொங்கத்லத எப்பட நடைத்த வவெண்டதமனறு விளக்குகிறதொர்”.
"ஒரு தததொழில் வெல்லுநலர அலழைத்துப் பதொரதொட்ட நம் நதொட்டத் தததொழில் முலற பற்றய
வெருணைலனகலளச் தசெய்கிறதொர். ஜ.ட. நதொயுட அனவபதொட தனது எண்ணைத்லத எடத்து
விளக்கும் வெலக, அவெரது மிக உயர்ந்த நட்புணைர்ச்சிலயயும், அறவின ஆழைத்லதயும், விடைதொ
முயற்சிலயயும் நமக்கு எடத்துக் கதொட்டகினறது' எனறு அவெர் கூறயுள்ளதொர்.
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செர். சி.பி. இரதொமசெதொமி
ஐயர் கண்டைனம்!
'ஜ.ட. நதொயுட தனக்வக உரிய முலறயில் சிந்தித்து தசெய லைதொற்றுகிறதொர். அவெருலடைய முலற
புதிய முலற அதனதொல், மக்கள் வபதொற்றுவெதற்குரிய பலை அரிய தவெற்றகலள அவெர்
கண்டருக்கினறதொர்.
"அவெருலடைய ஆர்வெத்லதயும், திறலமலயயும், தலலைலமலயயும், இதுவெலர மத்திய மதொநிலை அரசுகளதொல் பதொரதொட்டைப்படைதொதது கண்டைனத்திற்குரிய தசெயலைதொகும். மக்களது
துரதிருஷ்டைவம! அவெரது தனித்திறலமலய நதொமும் - நதொடம் தபருமளவில் பயனபடத்தி
தகதொண்டருக்க வவெண்டம்".
தலலைலம எனஜனியர்
டைதொக்டைர் பி.என.வடை..!
வெங்கதொள நதொட்டன அரசு தலலைலமப் தபதொறயதொளரதொகப் பணயதொற்றுபவெர் டைதொக்டைர்
பி.என.வடை அவெர் கூறுவெலதக் வகட்வபதொம்!
"ஜ.ட. நதொயுட ஒரு தனிப் பல்கலலைக் கழைகம். அவெரது நிர்வெதொக அலமப்பு, கண்கதொட்சி,
விவெசெதொயப் பண்லணை ஆகியலவெ விந்லதயதொனலவெ. நதொன உலைகம் முழுவெதும்
தசெனறருக்கிவறன. எனறதொலும், இவெற்லறப் வபதொனற விந்லதகலள நதொன வவெறு எங்குவம
கண்டைதில்லலை. ஜ.ட. நதொயுடலவெப் பதொர்க்க வெருவெது ஒரு புனிதமதொன இடைத்துக்கு யதொத்திலர
வபதொவெதற்குச் செமமதொகும்.
தஜெர்மன பத்திரிக்லகயதொளர்
வில்லி ஸ்டவெர் வெதொல்ட் பதொரதொட்ட!
தஜெர்மன நதொட்டவலை இருந்து தவெளிவெரும் ஸ்டைட் கதொர்ட் தசெய்துங் பத்திரிக்லகயின நிருபர்
வில்லி ஸ்டவெர் வெதொல்ட் எனபவெர் ஜ.ட. நதொயுடலவெப் பதொரதொட்ட எழுதியததொவெது.
“எனது பத்திரிக்லக வெதொழ்வின 25 ஆண்டக் கதொலைத்தில் நதொன செந்தித்த மனிதர்களில் மிகவும்
விந்லதயதொனவெர் ஜ.ட. நதொயுடததொன. அவெருலடைய கண்கள் கதொந்த செக்தி பலடைத்தலவெ.
அவெவரதொட தததொடைர்பு தகதொள்ளும் ஒவ்தவெதொருவெலரயும் அவெர் கவெரக் கூடயவெர். எந்தப்
தபதொருலளயும் அவெர் கூர்லமயதொக உற்று வநதொக்குகிறதொர். அவெரது கண்கள் குறப்பினற
அலலைவெதில்லலை. அவெர் ஓர் அதிசெய மனிதர் ஆவெதொர்.
அதமரிக்கத் தததொழிலைதிபர்
எப். டவரப்பர் கூறுகிறதொர்!
அதமரிக்கதொவின சிகதொவகதொ நகரிவலை உள்ள மின-தததொழில் அதிபரதொன எப். டவரப்பர்
எழுதுகிறதொர் :
"திரு. நதொயுட அவெர்கவள! ததொங்கள் சிகதொவகதொ நகருக்கு வெருலக தந்தலதப் தபரிதும்
மதித்துப் பதொரதொட்டகிவறன. தங்கவளதொட நதொன அனுபவித்த சிலை மண வநரங்கலள என
வெதொழ்வின தபதொனனதொன வநரமதொக எண்ண மகிழ்கினவறன. தங்களிடைம் இருந்து எனக்குத்
வதலவெயதொன அனுபவெங்கலள நதொன ஏரதொளமதொகக் கற்றுக் தகதொண்வடைன. உங்களுலடைய
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வெதொழ்க்லகப் பதொலதலய ஒரு குறப்பிட்டை அளவிற்கதொவெது பினபற்றக் கூடய ஆற்றலும்,
மன உறுதியும் எனக்கு ஏற்படம்” எனறு நம்புகிவறன.
ஒரிசெதொ மதொநிலைத்தின திட்டைத் துலற தசெயலைர்!
ஒரிசெதொ மதொநிலைத்தின அரசு திட்டைத் துலற தசெயலைதொளதொர் கட்டைதொக் நகரிவலை இருந்து
நதொயுடலவெப் பதொரதொட்ட எழுதும்வபதொது :
"நதொன தங்களது கல்வி நிலலையங்கலளப் பதொர்லவெயிட்ட வெந்தது முதல், தங்களிடைம்
வமதொட்டைதொர், வெதொதனதொலித் துலறகளில் ஆறு வெதொரம் பயிற்சி தபறுவெதற்குச் சிலை
மதொணைவெர்கலளக் கட்டைதொக் நகரிவலை இருந்து அனுப்ப வவெண்டம் எனறு எங்கள்
அரசெதொங்கத்லத வெற்புறுத்தி வெந்வதன. அரசு எனது வவெண்டவகதொலள ஏற்றுக் தகதொண்ட,
மதொணைவெர் கள் சிலைருக்கு உதவிச் செம்பளம் வெழைங்க முன வெந்திருக்கினறது.
அத்துடைன, உங்களதொல் எத்தலன மதொணைவெர்களுக்கு இந்த ஆண்டல், பயிற்சி தர முடயும்
எனபலதயும் விசெதொரிக்கச் தசெதொல்லி இருக்கிறது. ஒவ்தவெதொரு பதொடைத்திற்கும் மூனறு
மதொணைவெர்கள் வீதம் அனுப்ப வவெண்டம் எனபது எங்களது ஆலசெ. ஆனதொல், நீங்கள்
எத்தலன இடைங்கள் ஒதுக்குவீர்கவளதொ அத்துடைன திருப்தி அலடைவவெதொம்.
உங்களிடைம் தபறுவெலதப் வபதொனற ஒரு பயிற்சிலய எங்கள் மதொணைவெர்கள் இந்தியதொவில்
வவெறு எங்குவம தபற முடயதொது எனபலத நதொன அறவவென. நதொன இந்தியதொவில் உள்ள
பல்வவெறு கல்வி நிலலையங்கலளப் பதொர்லவெயிட்ட இருக்கிவறன. ஆனதொல், ததொங்கள் தரும்
பயிற்சியும், பண்பதொட்ட உணைர்ச்சியும் அலைதொதியதொனலவெ எனபது எனது முடவெதொன கருத்து!
அதனதொல்ததொன எங்கள் மதொணைவெர்கலள உங்களிடைம் அனுப்புகிவறதொம். நீங்கள் நிச்செயம்
இடைம் ஒதுக்கி ஆதரிப்பீர்கள் எனறு எதிர்பதொர்க்கினவறதொம்.
இந்தியக் கல்வி அலமச்செர்
டைதொக்டைர் ஹஜெஜூமதொயூன கபீர்!
இந்தியதொவின மத்திய அலமச்செர்களுள் ஒருவெரதொன டைதொக்டைர் ஹ 9 மதொயூன கபீர் அவெர்கள்
எழுதியததொவெது :
"திரு. ஜ.ட. நதொயுடலவெப் பதொர்ப்பதும், அவெவரதொட தததொடைர்பு தகதொள்வெதும் நமக்கு
இனபத்லதயும், கல்வி அறலவெயும் வெழைங்கு கினறன. அவெர் ஓர் இயந்திர வெல்லுநர்
மட்டமல்லைர் - அவெவர ஓர் இயந்திரமும் ஆவெதொர். அவெருலடைய ஆற்றலும், ஆர்வெமும்
அழிவெற்றலவெ. அவெருலடைய நிர்வெதொகத் திறலம நமக்தகல்லைதொம் ஓர் எடத்துக்கதொட்ட அவெர்
பலை துலறகளில் ஆரதொய்ச்சிகளும், வசெதொதலன களும் தசெய்து, நதொட்டற்குப் பலை
தவெற்றகலளத் தந்துள்ளதொர். நதொட அவெலரப் தபரிதும் நம்பி இருக்கிறது.
இத்ததொலி நண்பர்களுள்
தவெர்னர் ரியட்டைர் விட்வடைல்!
இத்ததொலி நதொட்ட நண்பர்களுள் ஒருவெரதொன தவெர்னர் ரியட்டைர் விட்வடைல் எனபவெர் ஜ.ட.
நதொயுடவெதொல் கண்டபிடக்கப்பட்டை நீரிழிவு வநதொய் நீக்கும் மருந்லத உண்ட குணைமதொனவெர்.
அவெர் 9.7.1955 - அனறு எழுதிய பதொரதொட்டலர :
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"உங்கலள நதொன இத்ததொலியில் முதன முதலைதொகச் செந்தித்ததபதொழுது, உங்கள் நிறுவெனத்திற்கு
ஏததொகிலும் நனதகதொலடை அளிக்க விரும்பிவனன. ஆனதொல், நீங்கள் ஏற்றுக் தகதொள்ள மறுத்து
விட்டீர்கள். பிறகு உங்கலளப் பற்ற விசெதொரித்ததில், சிலை நண்பர்களிடைம் இருந்து நீங்கள்
லமக்கிவரதொஸ் வகதொப், லமக்வரதொ புதரதொதஜெக்டைர் கதொர் முதலியவெற்லற நனதகதொலடைகளதொக
வெதொங்கிக் தகதொண்டருப்பததொக அறந்வதன.
"ஆகவவெ, நீங்கள் எனனிடைமிருந்தும், எலதயதொவெது தபற்றுக் தகதொண்வடை தீர வவெண்டம்.
நீங்கள், 'பிளதொக் பதொரஸ்ட் கலடையில் வெதொங்கியுள்ள எல்லைதொக் கடகதொரங்களுக்கும் உரிய
விலலைலய நதொவன தகதொடத்து விடகிவறன".
'உங்களுலடைய அதிசெயமதொன மருந்ததொல் கதொப்பதொற்றப்பட்டை ஓர் உயிருக்கு - இந்தத் தததொலக
சிறதும் ஈடைதொகதொது! உங்களுக்கு நதொன எனதறனறும் கடைலமப்பட்டருக்கிவறன'.
நதொயுட நதொட்டன
வதசிய தசெதொத்து!
ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கலள வமற்கண்டைவெதொறு, இந்தியதொவும், உலைக நதொடகளும் பதொரதொட்டப்
வபதொற்றப் புகழ்ந்து இருக்கினறன. அந்தப் தபருமகலன, தசெயற்கரிய தசெயல்கலளச்
தசெய்து கதொட்ட தவெற்ற தபற்றட்டை தமிழ்நதொட்டத் தததொழிலியல் துலற விஞ்ஞதொனிலய,
கல்வியிவலை புரட்சிலயப் புகுத்திய செதொனவறதொலன அவெர் உயிவரதொட வெதொழ்ந்திருந்த
கதொலைத்திவலைவய நதொம் நனகு பயனபடத்திக் தகதொண்ட பதொரதொட்டயிருக்க வவெண்டம்.
தசெய்வததொமதொ? நனற கதொட்டவனதொமதொ?
திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள் நம் நதொட்டன வதசீய தசெதொத்து எனறு நம்பிவனதொமதொ? கள்ளம்
கபடைமற்ற அந்தப் பதுலமயதொன விஞ்ஞதொனிலய, கட்சிகலள எல்லைதொம் கடைந்து நினறு அந்த
தமிழ்ப் தபதொது மகலன, இந்தியப் தபரு நதொடம், தமிழ்த் திருநதொடம் பயனபடத்திக்
தகதொண்ட, இந்திய மக்கள் வெதொழ்லவெ முனவனறச் தசெய்வததொமதொ? நதொம் எனன லகம்மதொறு
தசெய்வததொம் அவெர் தம் தீர்க்க தரிசெனமதொன அறவுக்கு?
வபதொனது வபதொகட்டம். இனிவமலைதொவெது, வெரும் இலளய தலலைமுலறகளும், அவெர்கலளச்
செதொர்ந்த தபதொது மக்களும் நனறதொக, தசெம்லமயதொன வெதொழ்வு வெதொழை லவெக்க விரும்புவவெதொமதொ?
அவ்வெதொறு விரும்பினதொல், நதொம் நனறயுலடையவெர்கள் ததொன எனபது உண்லமயதொனதொல்,
இனியதொவெது அவெருலடைய அற்புத அறலவெ, மதொணைவெர்களின விஞ்ஞதொன பதொடை,
வபதொதலனகளில் அவெரது முழு கண்டபிடப்புக்கலளப் பதொரதொட்டம் வெலகயிவலை
பதொடைங்களதொகச் வசெர்த்துப் படக்க லவெப்வபதொமதொனதொல், அதன மூலைமதொக ஒரு புதிய
விஞ்ஞதொனப் பரம்பலரலய நம் நதொட்டல் வததொற்றுவிக்க வெழி வெகுத்தவெர்களதொக ஆவவெதொம்.
வகதொலவெ திரு. ஜ. துலரசெதொமி நதொயுட எனப்படம் ஜ.ட. நதொயுட எனறு மக்களதொல்
வபதொற்றப்பட்டை அந்த மக்கட் குலை வமலத. இந்த நதொட்டக்கு வெழைங்கியுள்ள விஞ்ஞதொனச்
தசெல்வெங்களும், இந்திய மக்கள் மீது அவெர் கதொட்டயுள்ள வெதொழ்க்லக அக்கலற வெழிகளும்
எண்னற்றலவெ.
அவெற்லற நதொம் பயனபடத்திக் தகதொண்டைதொல், இந்திய நதொடம், தமிழ் நதொடம், வமல்
நதொடகலளப் வபதொலை விஞ்ஞதொன வெதொழ்லவெ வெதொழ்ந்து கதொட்டபவெர்களதொக, உலைகத்ததொல்
மதிக்கப்படவவெதொம் - வபதொற்றப்படவவெதொம்.
132

குறப்பதொக, மதொணைவெர் உலைகம் திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்களது அறலவெப் பின தததொடைர்ந்து
அழியப் புகலழை வமலும் வதடத் தரும் ஒரு புதிய பரம்பலரயதொக வெளருவெதற்கதொன வெழி
உருவெதொகும் எனபவத கல்விமதொனகளது கருத்து. நிலறவவெறுமதொ?
'வமம்பதொலைம்' பத்திரிக்லகக்கு
ஜ.ட. நதொயுட இறுதிப் வபட்ட!
திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள் 1973-ஆம் ஆண்டல் 'வமம்பதொலைம்' எனற ஒரு பத்திரிக்லக
நிருபர் பதொ. இரதொமமூர்த்தி எனபவெருக்கு, ஓர் இறுதிப் வபட்ட ஒனலற வெழைங்கினதொர். அலத
அப்படவய அவெருலடைய கருத்ததொக நதொம் ஏற்றுக் தகதொள்ளக் கூடயததொக அலமந்துள்ளது.
இவததொ அந்த வபட்ட உலர!
'நதொம் தவெளிநதொட்ட நதொகரிகத்லதப் பினபற்ற நமது தசெதொந்த பரம்பலரப் பண்பதொட்லடைத்
தூக்கி எறந்து விட்வடைதொம். அயல் நதொட்டைதொர் வமதொகத்திவலை மூழ்கி விட்வடைதொம்.
ஆனதொல், வமலலை நதொட்டைதொரிடைம் நதொம் கற்க வவெண்டயலத விட்ட விட்ட, நமது
பண்பதொட்டக்கு ஒத்துவெரதொத வெலகயில் அவெர்கள் நதொகரிகத்லத ஏற்று தீலம தரும் பழைக்க
வெழைக்கங்களுக்கு அடலமயதொகி விட்வடைதொம். இது மிகவும் வெருத்தப்படைக்கூடய வெதொழ்க்லக
நிலலை.
நதொன வமல் நதொடகளுக்குச் தசெனற வபதொததல்லைதொம் ஒரு குறப்பு எழுதி, அலதக் கவெனமதொக
எனது வகதொட்ட அங்கியில் லவெத்துக் தகதொள்வவென. No Women, No, Alcohol, No Meat எனறு
தகதொட்லடை எழுத்துகளதொல் எழுதி லவெத்திருப்வபன.
நதொன தினந்வததொறும் படக்கச் தசெல்லும்வபதொது, வகதொட்டப் லபக்குள்வள லவெத்திருக்கும்
அந்த அறவுலரக் குறப்லப எடத்து. பலைமுலற அலத வெதொய்விட்ட அறவுலரயதொக எண்ண
முணுமுணுத்து, நதொவன தசெதொல்லிக் தகதொள்வவென. இவ்வெதொறு நதொன கூறக் தகதொள்வெததொனது,
எனக்கு மனவுறுதிலய தவெகுவெதொகப் பலைப் படத்தியது.
நதொன ஒரு குறக்வகதொவளதொட வெதொழ்ந்வதன. எனது எண்ணைங் கலளயும், செக்திகலளயும்
எதிலும் சிதறவிடைதொமல் எனலனவய நதொன தற்கதொத்துக் தகதொண்வடைன.
சுலவெயதொன, இனிலமயதொன நிகழ்ச்சி ஒனறு எனது நிலனவுள் வததொனறுகினறது. சிகதொவகதொ
நகரத்தில் ஒரு நதொள் எனலன மூனறு தபண்கள் சூழ்ந்து தகதொண்ட பலைதொத்கதொரம்
தசெய்ததொர்கள். அந்த இடைத்திவலை எனது அறவுலரகளும், அறவுலரகளும் பலைன தரவில்லலை.
அவெர்கலளப் பதொர்த்துப் பரிததொபப்பட்வடைன.
ஏன ததரியுமதொ? அவெர்கள் ஒவ்தவெதொருவெரும் அளவுக்கு மீற மதுலவெக் குடத்திருந்ததொர்கள்.
அதனதொல், அவெர்களுக்குத் ததொம் எனன தசெய்கிவறதொம் எனவற புரியவில்லலை;
ததரியவில்லலை. அறலவெ இழைந்த அந்த அழைகிகலளச் சீர்படத்தி அந்த இரவு முழுவெதும்
எனது அலறயிவலைவய தங்க லவெத்வதன.
மனதில் ஒழுக்க
உறுதி வவெண்டம்!
மறுநதொள் அந்த மங்லகயர் மூவெரும், தங்களது தசெயல்களுக்கதொக எனனிடைம் மனனிப்புக்
வகட்டக் தகதொண்ட தசெனறதொர்கள், ஏன இங்வக இலத நிலனவுப்படத்துகிவறன ததரியுமதொ?
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ஒரு முடலவெ மனிதன எடத்துக்தகதொண்டைதொல், எந்தச் சூழைலிலும், எவ்வெளவுததொன
செபலைங்கள் வெந்ததொலும், அதற்குச் சிறதும் இடைம் தகதொடக்கக் கூடைதொது எனபதற்கு
மட்டமனறு: எதிர்நீய்ச்செலும் வபதொடை மன உறுதி வவெண்டம் எனபதற்கதொகத்ததொன
கூறுகிவறன.
இந்த மன உறுதி, மனதவெதொழுக்கம், எல்லைதொச் தசெயல் களிலும், எல்லைதொ வநரங்களிலும்
ஒவ்தவெதொரு மனிதனும் கலடைப்பிடத்ததொக வவெண்டம். அதற்குத்ததொன மவனதொதிடைம் எனற
மதொண்புமிகு தபயரதொகும். இது வெதொழ்க்லகயில் நதொன கற்றுக் தகதொண்டை பதொடைம். இந்தப்
பதொடைம் எல்லைதொருக்கும் எனறும் வதலவெ.
இந்தியதொவில் இருக்கும் மூடைப் பழைக்க வெழைக்கம், குறப்பதொகத் தமிழ் நதொட்லடைச் சூழ்ந்துள்ள
மூடைப் பழைக்க வெழைக்கங்களுக்கு ஈட இலணையதொக வவெறு எலதயுவம குறப்பிடை முடயதொது.
இதற்கு எனன மூலை கதொரணைம்? அறயதொலமததொன!
இத்தலகய மூடைப் பழைக்க வெழைக்கங்கலள, மூடை நம்பிக்லககலள ஒழித்து, சீர்திருத்த
எண்ணைங்கலளப் புகுத்தி வெரும் தந்லத ஈ.தவெ.ரதொ. தபரியதொர் மீது எனக்கு அளவு கடைந்த
அபிமதொனம், மரியதொலத உண்ட. எனவவெ, தமிழ்நதொட்ட மக்கள் தங்களது வெதொழ்க்லக யில்
அறயதொலமலய ஒழித்து, அறவியல் கண்வணைதொட்டைத்துடைன வெதொழ்வெதற்கு முனவனற
வவெண்டம் எனபவத எனது விருப்பம் ஆகும்.
கடைவுள் உண்டைதொ எனற
விவெதொதம் வவெண்டைதொம்?
கடைவுள் உண்டைதொ? இல்லலையதொ? எனறு யதொரதொலும் தசெதொல்லை முடயதொது. கடைவுள் இருக்கிறதொரதொ
எனறு விவெதொதம் தசெய்யக் கூடைதொது. அது அப்படவய இருந்துவிட்டப் வபதொகட்டவம!
கடைவுள் இருந்ததொர் எனறதொலும், இல்லலை எனறதொலும் ஒனறும் தசெய்வெதற்கு இல்லலை.
இருந்ததொல் இருக்கட்டம் இல்லைதொவிட்டைதொல் வபதொனதொல் வபதொகட்டவம! ஆனதொல் ஒனறு;
கடைவுள் இல்லலை எனறு யதொரதொலும் தசெதொல்லை முடயதொது.
செமுததொயத்தில், புவரதொகிதர் வெந்து திருமணைம் நடைத்தி லவெப்பலதயும் தவெறுத்வதன. எனது
இரண்டைதொவெது மகள் செவரதொஜனிலயச் தசெல்வென பதொலைகிருஷ்ணைன எனபவெருக்கு
வகதொலவெயில், 1944-ஆம் ஆண்டல், அப்வபதொது தசெனலன மதொகதொணை ஆளுநரதொக இருந்த செர்.
ஹதொர்தர் வஹதொப் எனும் தவெள்லளக்கதொரர் தலலைலமயில் திருமணைம் தசெய்து தகதொடத்வதன.
அந்தத் திருமணைத்ற்கு புவரதொகிதலர அலழைக்கவில்லலை. சுயமரியதொலதத் திருமணைம்ததொன
நடைத்திவனன. அந்தத் தம்பதிகள் ஊர் வபதொற்றும் அளவிவலை சீவரதொடம் - சிறப்வபதொடம்ததொன
வெதொழ்ந்து வெந்ததொர்கள். திருமணைப் தபதொருத்தவமதொ, ஜெதொதகப் தபதொருத்தவமதொ, நதொள், நட்செத்திரப்
பலைவமதொ எலதயும் பதொரதொமல் திருமணைம் நடைந்தததொல், அந்த தம்பதிகள் வெதொழ்க்லக ஒனறும்
சீர்குலலையவில்லலை' எனறு திரு. நதொயுட அந்தப் பத்திரிலகயில் வபட்டக் தகதொடத்ததொர்.
திரு. ஜ.ட. நதொயுட
புகழில் மலறந்ததொர்!
ஒரு முலறக்குப் பலைமுலற உலைகதமலைதொம் கற்றச் சுற்ற, தமிழ் நதொட்டன விவெசெதொயத்
தததொழில், தபதொறயியல் தததொழில், புரட்சிக் கல்வியியல், விஞ்ஞதொனக் கருவிகள்
கண்டபிடப்புகள், வமதொட்டைதொர் மனனரதொக விளங்கி, உலழைத்த உலழைப்பியல், சித்த
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லவெத்திய இயல் வபதொனற பலைவெற்றுக்கும் வமலதயதொகத் திகழ்ந்த, தசெயற்கரிய தசெய்த
தசெயல் வீரர் வகதொலவெ ஜ. துலரசெதொமி எனப்படம் திரு. ஜ.ட. நதொயுட அவெர்கள் 4.1.1974 ஆம்
ஆண்டைனறு மலறந்து விட்டைதொர் எனற தசெய்தி உலைக விஞ்ஞதொனிகள் இலடைவயயும், தமிழ்த்
தததொழிலியல் வததொழைர்கள் இலடைவயயும், அதிர்ச்சிலய உருவெதொக்கி விட்டைது.
1973-ஆம் ஆண்டன இறுதி மதொதங்களில் அவெர் உடைல் தளர்ந்து வநதொய்
வெதொய்ப்பட்டருந்ததொலும், அவெர் இறந்து விடவெதொர் எனறு யதொரும் எதிர்பதொர்க்கவில்லலை.
ஆனதொல், நதொளுக்கு நதொள் உடைல் வசெதொர்வும், மனத் தளர்வும் குனறயததொல், வமவலை குறப்பிட்டை
நதொளில் எந்தவித சிரமும் இல்லைதொமல் தமிழ் மண்ணல் கலைந்ததொர்; கதொலைத்வததொட கதொலைம்
ஆனதொர்! ஏறக்குனறய 80 ஆண்டகள் ஓயதொது உலழைத்த உலைகம் சுற்றய உடைல் புகழுக்கு
இலரயதொனது.
தகதொலடை வெள்ளல் திரு. ஜ.ட. நதொயுட மரணைமலடைந்தலதக் வகட்டை அவெரது அணுக்க நண்பர்
திரு. இரதொமசெதொமி அய்யர், அழுது, புரண்ட, கதற, I have Lost My Friend எனறு பலை முலறக்
கத்திக் கதறக் கீவழை விழுந்ததொர்.
தததொழிலியல் துலற, கல்வியியல் துலற, விவெசெதொயவியல் துலற, தபதொறயியல் துலற, சித்த
லவெத்திய இயல் துலற, செமுததொயவியல் துலற, தபதொருளியல் துலறகளின வித்தகரதொக,
விஞ்ஞதொனியதொக விளங்கிய வகதொலவெ தகதொலடை வெள்ளல் திரு. வகதொபதொல்செதொமி துலரசெதொமி
நதொயுட உடைல் அலைங்கதொர வதரில் சுடகதொட தசெனறது.
வகதொலவெ நகர் பிரமுகர்கள், கல்விமதொனகள், தததொழிலைதொளர், வததொழைர்கள், வெணக தபருமக்கள்
அலனவெரும் சூழை, திரு. நதொயுட உடைல் செதொம்பலைதொகி, வகதொலவெ மண்ணுக்கு உரமதொனது.
ஆனதொல், அவெரது ஆனமதொ தததொழிலியல் விஞ்ஞதொன உலைகத்திவலை பவெனி வெந்து
தகதொண்டததொன இருக்கினறது!
எனறு அவெரது அந்த ஆனமதொ பவெனி, வபரினபப் வபறு தபறும் எனறதொல், எனறு ஜ.ட.
நதொயுட அவெர்களது தததொழிலியல் விஞ்ஞதொனக் கனவுகள் - மக்கள் இலடைவய நனவெதொகி
நடைமதொட கினறனவவெதொ, அனறுததொன - அவெரது ஆனமதொ மன நிலறவவெதொட பவெனி வெருவெலத
நிறுத்தி விண்ணல் விளங்கும். இந்த நனறலயச் தசெய்யுமதொ தமிழ் இனம்?
ஒரு லக விரல்களில் தபருவிரல் வபதொனறவெர்
உவெலமக் கவிஞர் சுரததொ
எனனுலடைய நண்பர் திரு.என.வி. கலலைமண அவெர்கள், மிகச் சிறந்த எழுத்ததொளர்,
வமலடைப் வபச்செதொளர் - நல்லை சிந்தலனயதொளர்.
இலைக்கியத் துலறக்கும், தமதொழிக்கும், நதொடைகக்கலலைக்கும், பத்திரிலகத் துலறக்கும்,
பதொவவெந்தர் பதொரதிததொசென, வபரறஞர் அண்ணைதொ, கலலைவெதொணைர் என.எஸ்.கிருஷ்ணைன,
புரட்சித்தலலைவெர் எம்.ஜ.ரதொமச்செந்திரன ஆகியவெர்களதொல் பதொரதொட்டைப்படம் அளவிற்கு
அரும்பணகள் ஆற்றயவெர் அவெர்.
நதொன, சினிமதொத் துலறக்கு வெருவெதற்கு முனவப, எனக்குப் பழைக்கப்பட்டை நண்பர்களிவலை
அவெரும் ஒருவெரதொவெதொர்.
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தமிழ்நதொட்டல் உள்ள எல்லைதொ அறஞர் தபருமக்கட்கும் பழைக்கமதொனவெர். பழைக்கமதொனவெர்
எனறதொல், அத்தலன வபரும் மதித்துப் பதொரதொட்டமளவிற்கு வநர்முகமதொகவவெ பழைக்கமதொன
பண்பதொளர்.
தமிழ்நதொட்டன, அரசியலில் - இலைக்கியத்தில், வெரலைதொற்றல் மிகச் சிறந்த வவெகமதொக
விலரவெதொக எழுதும் எழுத்ததொளர்கலள நதொன அறவவென.கல்கி, தினசெரி ஆசிரியர்
ட.எஸ்.தசெதொக்கலிங்கம்,கதொண்டபம் ஆசிரியர் எஸ்.எஸ். மதொரிசெதொமி ஆகியவெர்கள்
வெரிலசெயில், நண்பர் புலைவெர் என.வி. கலலைமண நதொனகதொவெது எழுத்ததொளரதொக எனனதொல்
மதிக்கப்படவெர்.
மனிதனுக்கு ஒரு லகயில் ஐந்து விரல்கள் எப்பட இனறயலமயதொதவததொ, அந்த விரல்களில்
நண்பர் என.வி.கலலைமண அவெர்கள் தபருவிரலலைப் வபதொனறவெர். இத்தலகய நண்பர்
எழுதிய தததொழிலியல் விஞ்ஞதொனி ஜ. ட. நதொயுட நூலலைப் பற்றக்கூற வவெண்டவமதொ!
நீங்கவள படத்து மகிழை வவெண்டம் எனபதுததொன எனது அவெதொ.
56 அ, இலைட்சுமணைசெதொமி செதொலலை,அனபுடைன
கலலைஞர் கருணைதொநிதி நகர், சுரததொ
தசெனலன - 600 078
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