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என்னுடைர
வணக்கம்!
என் நீண் நாள் எண்ணங்கடைX இந்நூலின்
வாயிலாக பெவளிக்பெகாணர்ந்துள்ஜேXன். நான்
எழுதியதிஜேலஜேய என்டை^ மிகவும் கவர்ந்த
டை ப்பு இது. பெ ண்ணியத்தில் எ^க்கா^ ஒரு
சிறு

ங்களிப்பிடை^ நிகழ்த்திவிட் தாகக் கருதிக்
பெகாள்கிஜேhன். இது மிடைகயில்டைல எனினும் ஒரு
சிறு Cாற்hத்திற்க்கா^ ாடைதயாக இதடை^
எண்ணிக்பெகாள்கிஜேhன்.

இப் டிக்கு,
ப்ரியமு ன் உங்கள்,
கார்த்திகா சுந்தர்ராஜ்
karthikapandian2221997@gmail.com

நூலுடைர
பெ ண்கள் இயற்டைகயிஜேலஜேய சாதடை^யாXர்கள்
தான். பெ ண்ணாகப் பிhத்தஜேல சாதடை^தான்
எ^க் கூறி^ான் ாரதி. ஒரு பெ ண் பிரசவத்தின்
ஜே ாது Cரணத்ஜேதாடு ஜே ாராடி தன் குழந்டைதடைய
ஈன்பெhடுக்கிhாள். ஒவ்பெவாரு பெ ண்ணும் தன்
வாழ்நாளில் ல்ஜேவறு இன்^ல்கடைXத் தாண்டி
சமூகத்தில் த^க்கா^ Cாற்hத்திடை^ நிகழ்த்திக்
பெகாண்டுதான் இருக்கிhாள். குடும் அXவிலும்
சரி சமூகத்தின் ார்டைவயிலும் சரி இன்hXவிலும்
பெ ண்கள் தாழ்த்தப் ட் வர்கXாகஜேவ
உள்X^ர். தனிப் ட் துஜேராகம், ஆணாதிக்கம்,
ஜே ான்h சமூகவிஜேராத பெசயல்கXால்
இன்hXவும் பெ ண்கள் சிடைதக்கப் ட்டு
பெகாண்டுதான் இருக்கின்h^ர். “அவன்
கூப்பிட் ா நீ ஏன்டி ஜே ா^?” என்று
ாதிக்கப் ட் பெ ண்ணி ம் வாதாடும் இந்த
சமூகம் “அவன் ஆம் X அப்பிடித்தான்
இருப் ான்” என்று கூறுவதில் வியப்பில்டைல.
தந்டைதயாக, சஜேகாதர^ாக, காதல^ாக,

கணவ^ாக ஒவ்பெவாரு ஆணும் ஏஜேதா ஒரு
விதத்தில் பெ ண்கடைX அடிடைCப் டுத்திக்
பெகாண்டுதான் இருக்கின்h^ர். ஆயிரம் தடை கள்
இருப்பினும் அடை^த்டைதயும் கடைXந்பெதறிந்து
த^க்கா^ ாடைதக்கு அடித்தXமிட்டு
வரலாற்டைh தன்வசCாக்கிய பெ ண்களும் இங்கு
ஏராXம். அத்தடைகய சில பெ ண்
சாதடை^யாXர்கடைXப் ற்றியஜேத இப் டை ப்பு.
இவர்கள் அடை^வருஜேC தன் அடை^த்து
நிராகரிப்புகடைXயும் க ந்து
தன்^ம்பிக்டைகயு ன் ஜே ாராடி வாழ்வில்
பெவற்றி பெ ற்hவர்கள். முயற்சிடைய
முகாந்திரCாகக் பெகாண்டு தன் இலச்சியத்டைத
ஜேநாக்கி உடைழத்துக் பெகாண்டிருக்கும் ஒவ்பெவாரு
பெ ண்ணிற்க்கும் இப் டை ப்பு ஒரு ஊக்க
Cருந்தாகும்.
--கார்த்திகா சுந்தர்ராஜ்

ஸ்பீனிக்ஸ் பெ ண்கள்
1. பூலான் ஜேதவி

1981 பிப்ரவரி 14, உத்திர பிரஜேதஸத்தின் ஜேCவாய்
எனும் கிராCம், 22 ந ர்கள் ஒரு திபெ^ட்டு
வயது பெ ண்ணின் முன் ாக வரிடைசயாக நிற்க்க
டைவக்கப் டுகின்h^ர். அவள் தடைல
அடைசத்தவு ன் ஒவ்பெவாருவராக சுட்டுக்
பெகாள்Xப் டுகின்h^ர். சாதியின் பெ யரால்
தன்டை^ சீரழித்த அடை^வடைரயும் துப் ாக்கி
குண்டுகளுக்கு இடைரயாக்கி சமூகத்தால்
ாதிக்கப் ட் அடை^த்துப் பெ ண்களுக்கும்
துணிச்சடைலத் ஜேதடித்தருகிhார் அந்த பெ ண்.
“பூலான் ஜேதவி ( ாண்டிட் குயின்)”,
இப்பெ யடைரக் ஜேகட் ால் முதலில் நிடை^வுக்கு
வருவது உத்திர பிரஜேதஸத்தின் சம் ல் இ^
பெகாள்டைXக் கூட் ம் தான். ஆண் ஆதிக்கம்,
சாதியக் பெகாடுடைC, பெ ண்களுக்கு எதிராகப்
இடைழக்கப் ட் சமூகக் பெகாடுடைCகடைXக்
கடைXந்பெதடுத்த பெ ண் புலி. பெ ண்ணாய் த^க்கு
இடைழக்கப் ட் அடை^த்து
பெகாடுடைCகடைXயும் தாண்டி “நான் ஜேதாற்க்க
Cாட்ஜே ன்” என்h கர்ஜிப்பு ன் த^க்குத்
ஜேதடைவயா^ நீதிடையத் தாஜே^ ஜேதடிக்
பெகாண் வர்.

1963-ல் இந்தியாவின் பின் தங்கிய Cாநிலங்களில்
ஒன்hா^ உத்திர பிரஜேதஸத்தில் ‘ஜேகார்கா பூர்வா’
எனும் கிராCத்தில் நான்கு பெ ண்கள் Cற்றும் ஒரு
ஆண் பிள்டைXகடைXக் பெகாண் குடும் த்தில்
ஜேதவித் Cற்றும் மூலா தம் தியி^ருக்கு
இரண் ாவது பெ ண்ணாகப் பிhந்தார். பெ ண்
கல்வி Cறுப்பு, குழந்டைதத் திருCணம், சாதியக்
பெகாடுடைCகள், ாலியல் சீண் ல்கள்
அடை^த்துக் பெகாடுடைCகடைXயும் சிறு வயதிஜேல
அனு வித்தவர்.
சாதிய வன்Cம், ண லம் ஜே ான்hவற்hால்
சமூகத்தால் த^க்கு Cறுக்கப் ட் நீதிடைய தன்
அதிகாரத்தால் தா^ாய் மீட்பெ டுத்தவர்.
1984 பிப்ரவரி 12 தா^ாகஜேவ அரசாங்கத்தி ம்
சரணடை ந்தார். 1994 வடைர டில்லியில் உள்X
திகார் சிடைhயில் அடை க்கப் ட் ார். 1991 ம்
ஆண்டில் ந ந்த நா ாளுCன்hத் ஜேதர்தலில்
சிடைhயில் இருந்த டிஜேய ஜே ாட்டியிட்டுத்
ஜேதால்வி அடை ந்தார். 1993 Cற்றும் 1996-ல் ந ந்த
ாராளுCன்hத் ஜேதர்தல்களில் பெவன்று இரு
முடைh எம்.பி-யாக தவி வகித்தார்.

நா ாளுCன்hத்தில் தாழ்த்தப் ட் வர்கள்
Cற்றும் பெ ண்களுக்கு எதிராக இடைழக்கப் டும்
அநீதிகளுக்குக் குரல் பெகாடுத்தார். இத்தடைகய
துணிவு மிக்கவர் 2001 6ூடைல 25-ல்
உ னிருந்தவர்களின் துஜேராகத்தால்
வீழ்த்தப் ட் ார். இன்hXவும் பெ ண்களுக்கு
ஒரு சக்தி வாய்ந்த முன்னுதார^Cாக
விXங்குகிhார்.

2. Cலாலா யூசுப்சாய்

2012 அக்ஜே ா ர் 9, சுவாத் ள்Xத்தாக்கு,
ாக்கிஸ்தான், ள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பிக்
பெகாண்டிருக்கிhாள் அந்த Cாணவி, திடீபெர^

ஒரு ஜீப் அவள் வந்த வாக^த்டைத வழி
Cறிக்கிhது. அதிலிருந்து இhங்கிய சில
துப் ாக்கி ஏந்திய தாலி ானிய தீவிரவாதிகXால்
தடைல Cற்றும் முகத்தில் கண்மூடித்த^Cாக
சு ப் டுகிhாள் அவள், இருப்பினும் இந்த உயிர்
அவ்வXவு எளிதில் பெசன்று வி ாது எ^
Cரணத்டைத பெவன்று அடைCதிக்கா^ ஜேநா ல்
ரிசிடை^ தன் வசம் ஆக்கிக் பெகாண் ாள்.
Cலாலா யூசுப்சாய் ாக்கிஸ்தானின் வ ஜேCற்கு
எல்டைலப்புh Cாநிலத்தில் மிங்ஜேகாரா எனும்
சிற்றூரில் 1997 6ூடைல 12-ல் பிhந்தார்.
தாலி ானின் ல்ஜேவறு தடை கடைXயும் மீறி
ள்ளி பெசன்று வந்த Cலாலா தன் குதியில்
பெ ண் கல்வி எதிர்ப்புக்கு எதிராக பெதா ர்ந்து
குரல் பெகாடுத்து வந்தார். 2009-ம் ஆண்டு வடைர
பி.பி.சி யின் உருது பெCாழி வடைலதXத்தில்
தாலி ான்கXால் தங்கள் வசிக்கும் குதியில்
பெ ண்களுக்கு எதிராக இடைழக்கப் டும்
அநீதிகடைXப் ற்றி பெதா ர்ந்து எழுதி வந்தார்.
பெதாடைலக்காட்சி ஜேநரடைல ஒன்றில் இவர் ஆற்றிய
உடைரயின் மூலCாக ரவலாக அறியப் ட் ார்.

இவரது பெசயல்கள் அடை^த்தும் இவரின் மீதா^
தாலி ானின் சி^த்டைத அதிகரிக்கச் பெசய்த^.
2012-ம் ஆண்டு ந ந்த துப் ாக்கிச் சூட்டில்
உயிருக்குப் ஜே ாராடிய நிடைலயில் கிஜேரட்
பிரிட் னில் சிகிச்டைச பெ ற்று வந்தார்.
அப்பெ ாழுது நாடு முழுவதும் உள்X பெ ண்கள்
அடை^வரும் Cலாலாவுக்கு ஆதரவாகக் குரல்
பெகாடுக்கத் துவங்கி^ர். இருப்பினும்
ாக்கிஸ்தானில் வசிக்கும் ஆண்கள் Cலாலா
இசுலாமிய கலாச்சாரத்திற்கு எதிரா^
கருத்துக்கடைXப் ரப்புவதாகஜேவ எண்ணி^ர்.
உயிர் பிடைழத்து வந்த Cலாலா பெ ண் உரிடைCகள்
ற்றி பெதா ர்ந்து ஜே சிக் பெகாண்ஜே வருகிhார்.
தன் தந்டைதயு ன் ஜேசர்ந்து பெ ண் கல்விக்கா^
அhக்கட் டைX ஒன்டைh நிறுவி அதன் மூலCாக
பெ ண் கல்விக்கு உதவி வருகிhார். Cலாலாவின்
இத்தடைகய எழுச்சி மிகு பெசயல்களுக்காக 2014-ம்
ஆண்டு அடைCதிக்கா^ ஜேநா ல் ரிசு பெ ற்hார்.
இXம் வயதில் ஜேநா ல் ரிசு பெ ற்hஜேதாடு
Cட்டுCல்லாCல் ாக்கிஸ்தானின்

அடைCதிக்கா^ ஜேநா ல் ரிசு பெ ற்h முதல் ந ர்
எனும் பெ ருடைCயும் இவருடை யஜேத.

3. இXவரசி யா^ா

1997, ஆகஸ்டு 31, ஜே ான்ட் டி அல்Cா
சுரங்கப் ாடைத, ஜே ரிஸ், பிரான்ஸ், Cணிக்கு 150
கி.மீ ஜேவகத்தில் hந்து வந்தது அந்த பெ ன்ஸ்
கார், ஜேவகத்டைத தாக்குப்பிடிக்க இயலாததால்
சுரங்கப் ாடைதயின் 13 வது தூணில் ஜேCாதி நிடைல
குடைழந்து நின்hது. உள்ஜேX இhந்த நிடைலயில்
ஒட்டு^டைரத் தவிர ஒரு ஆணும் ஒரு பெ ண்ணும்
இருந்த^ர்.
“ யா^ா” இன்hXவும் இப்பெ யடைரக்
ஜேகட் ால் நம் நிடை^வுக்கு வருவது ஜேவல்ஸ்
இXவரசி யா^ா தான். 1961 6ூடைல 1-ல்
இங்கிலந்தில் உள்X ஜேநார்க்ஜே ாக் எனும்
இ த்தில் பிhந்தார் யா^ா. யா^ாவின்
குழந்டைதப் ருவம் மிகவும் ஜேCாசCா^தாக
இருந்தது. யா^ாவின் எட்டு வயதில் அவள்
பெ ற்ஜேhார் விவாகரத்து பெசய்து பிரிந்த^ர்.
விவாகரத்திற்குப் பின் யா^ா தன் தாயு ன்
தங்கியிருந்தார். அக்காலங்களில் யா^ா
அன்பிற்காக மிகவும் ஏங்கு வராக இருந்தார்.
த^து 17-ம் வயதில் அபெலக்ஸான்hா எனும்
பெ ண்ணிற்க்கு பெசவிலித் தாயாக இருந்தார்.

1981 6ூடைல 24-ம் ஜேததி யா^ா ஜேவல்ஸ்
இXவரசர் சார்லடைஸ காதலித்துத் திருCணம்
பெசய்து பெகாண் ார். அவரது திருCண வாழ்வும்
ல்ஜேவறு ஜேசாகங்கள் நிடைhந்ததாகஜேவ இருந்தது.
இத்தம் தியி^ருக்கு வில்லியம், பெ˜ன்றி
எனும் இரு குழந்டைதகள் பிhந்த^ர். ல்ஜேவறு
காரணங்கXால் 1996-ம் ஆண்டு யா^ா சார்லஸ்
இருவருக்கும் Cணமுறிவு ஏற் ட் து.
தன் வாழ்வில் ல்ஜேவறு துயரங்கடைXக் க ந்து
வந்த யா^ா, Cணமுறிவிற்குப் பின் Cக்களுக்கு
ஜேசடைவ பெசய்வடைதஜேய த^து பிரதா^
இலக்காகக் பெகாண்டிருந்தார். எளிடைCயின் Cறு
உருவCாய் விXங்கிய யா^ாடைவ Cக்கள்
அடை^வரும் தன் குடும் த்தில் ஒருவராகஜேவ
எண்ணி^ர். இங்கிலந்தின் ஜேவறு எந்த
இராணிக்கும் இல்லாத அங்கிகாரம்
யா^ாவிற்கு Cக்கXால் வழங்கப் ட் து.
விவாகரத்திற்க்குப் பின் ல்ஜேவறு Cக்கள் நலப்
ணிகளில் ஈடு ட்
யா^ா ஜேதால் ஜேநாயால்
ாதிக்கப் ட் குழந்டைதகளு ன் தன் ஜேநரத்டைத
பெசலவிட்டு அவர்கடைX கவனித்துக் பெகாண் ார்.
த்திரிக்டைக ஜேநர்காணலில் நிரு ர் ஒருவரின்

ஜேகள்விக்கு “ஆம் நான் என்றும்
இராணியாகத்தான் இருக்க விரும்புகிஜேhன்,
இங்கிலந்து இராணியாக அல்ல, Cக்கள் C^தில்
என்றும் இராணியாக இருக்க விரும்புகிஜேhன்”
எ^ புன்^டைகயு ன் திலளித்தார் யா^ா.
இன்hXவும் இவரது Cரணத்தில் ல்ஜேவறு
Cர்Cங்கள் நீடித்தாலும் உXக அXவில் த^க்கா^
வரலாற்டைh சிhந்த முடைhயில் திவு பெசய்து
விட்டு தான் பெசன்றிருக்கிhார் “த ஜேலடி யா^ா
பிரான்பெசஸ் ஸ்பெ ன்சர் (ப்ரின்சஸ் யா^ா)”.

4. முனி ா Cசாரி

2007, ரஹிம்யர்கான், ாக்கிஸ்தான், ஒரு இரவு
ஜேநரம் 20 வயதா^ அந்தப் பெ ண் தன்
கணவனு ன் காரில் தன் பெசாந்த ஊருக்குச்

பெசன்று பெகாண்டிருந்தார். எதிர் ாராத விதCாக
கார் ஓட்டிக் பெகாண்டிருந்த அவXது கணவன்
தூக்கத்தில் கண் அயர கார் நிடைல தடுCாறி ஓர்
கால்வாயில் விழுந்தது. நிலடைC அறிந்த
அவளின் கணவர் உ ^டியாக
வாக^த்திலிருந்து பெவளிஜேய குதித்து
தப்பித்துவிடுகிhார். ஆ^ால் அவXால் ஏதும்
பெசய்ய இயலாCல் காரினுள் சிக்கிக்
பெகாண் ாள். உயிருக்குப் ஜே ாராடிக்
பெகாண்டிருக்கும் நிடைலயில் அவடைX அங்ஜேகஜேய
விட்டுவிட்டு அவXது கணவன் அங்கிருந்து
பெசன்று விட் ார். நீண் ஜேநரம் உதவிக்கு
யாருமில்லாCல் அப்பெ ண் காருக்குள் சிக்கிக்
கி ந்தார்.
ஒரு Cணி ஜேநரத்திற்க்கு பின்பு அந்த வழிஜேய
வந்தவர்கள் சிலர் அப்பெ ண்டைண மீட்பெ டுத்து
அம்புலன்ஸ் கிடை க்காததால் ஜீப்பிஜேலஜேய
அருகிலிருந்த Cருத்துவCடை^க்குக் பெகாண்டு
பெசன்h^ர். அங்கு சிகிச்டைசக்குப் ஜே ாதுCா^
வசதி இல்லாததால் அங்கிருந்து ஜேவறு
Cருத்துவCடை^க்கு அடைழத்துச் பெசன்h^ர்.
அங்கு பெசன்h பின்பு உயிருக்குப் ஜே ாராடும்

நிடைலயில் அவடைரப் ரிஜேசாதித்த Cருத்துவர்கள்
இவர் இன்னும் சில ஜேநரத்தில் இhந்து விடுவார்
என்று கூறிவிட் ^ர்.
மூன்hாவதாக கராச்சியில் உள்X ஒரு
Cருத்துவCடை^க்கு பெகாண்டு பெசல்லப் டுகிhார்
அவர். அங்கு அவருக்கு சிகிச்டைச பெதா ர்கிhது.
தீவிர சிகிச்டைசக்குப் பின் ஒரு வழியாக அவள்
காப் ாற்hப் டுகிhாள்.
நீண் ஜேநரத்திற்க்குப் பின் கண் விழித்த
அவரி ம் Cருத்துவர் கூறியது, உங்களுடை ய
இரு கால்களிலும் தீவிர எலும்பு முறிவு
ஏற்ப் ட்டுள்Xதால் உங்கXால் இனி
எப்பெ ாழுதும் எழுந்து நிற்க்க முடியாது என்று
கூறுகிhார், இதடை^க் ஜேகட் அப்பெ ண் மிகுந்த
C^வருத்தத்திற்க்கு உள்Xாகிhார்.
Cறுநாள் மீண்டும் அந்த Cருத்துவர் அவடைX
சந்திக்கிhார். வி த்தில் உங்கXது முதுபெகழும்பு
ஜேசதCடை ந்துள்Xதால் அதடை^ கட் ாயம்
அகற்h ஜேவண்டும் ஆகஜேவ உங்கXால் இனி
குழந்டைத பெ ற்றுக்பெகாள்X இயலாது எ^

பெதரிவிக்கப் ட் து. இதடை^க் ஜேகட் பின்
அவள் மிகவும் துயரடை கிhாள்.
Cறுநாள் அவXது கணவன் அவடைXக் காண
வருகிhான். அவடை^க் கண் தும் சிறிது ஆறுதல்
அடை கிhாள் அவள். ஆ^ால் அவஜே^ா இனி
எ^க்கு உன்னு ன் வாழ விருப் மில்டைல எ^
விவாகரத்துப் த்திரத்டைத அவள் டைகயில்
திணிக்கிhான்.
அவள் தன் வாழ்டைவஜேய முழுதுCாக பெவறுத்து
ஒரு கணம் இனி நான் ஏன் உயிரு ன் இருக்க
ஜேவண்டும்? என்h ஜேகள்விடைய த^க்குத்தாஜே^
ஜேகட்டுக் பெகாள்கிhாள். அப்பெ ாழுது
அருகிலிருந்த அவள் தாய் அவளி ம் கூறியது, நீ
உன்னுடை ய வாழ்வில் இவ்வXவு துயர்கடைXக்
க ந்தும் வாழ்ந்து பெகாண்டிருக்கிhாய், இடைத நீ
இவ்வுலகத்திற்க்கு உன்டை^ நிரூபிப் தற்க்காக
க வுள் பெகாடுத்த ஒரு வாய்ப் ாக நிடை^த்துக்
பெகாள் என்hார். அன்று அவள் தாய் கூறிய
வரிகள் தான் பிற்காலத்தில் அவள் வாழ்டைவஜேய
Cாற்றி அடைCத்த^.

முனி ா Cசாரி, ாக்கிஸ்தானின் இரும்பு பெ ண்
எ^ அடைழக்கப் டு வர். 1987 Cார்ச் 3-ம் ஜேததி,
ாக்கிஸ்தானின் ரஹிம்யர்கான் Cாவட் த்தில்
ஒரு நடுத்தரக் குடும் த்தில் பிhந்தார். 18
வயதிஜேல திருCணம் 20 வயதிஜேல விவாகரத்து
எ^ ல இன்^ல்கடைXக் க ந்து வந்து
இப்பெ ாழுது ஓவியத்துடைhயில் மிகப்பெ ரிய
சாதடை^கடைXப் புரிந்து வருகிhார்.
கண்காட்சியில் டைவக்கப் டும் இவரது
ஓவியங்கள் விடைரவாக விற்றுத் தீர்கின்h^.
தன்^ால் தாயாக இயலாது எனும் நிடைலடைய
Cாற்றி ஒரு ஆண் குழந்டைதடையத் தத்பெதடுத்து
வXர்த்து வருகிhார் முனி ா.
2015-ம் ஆண்டின் சர்வஜேதச நாடுகளில்
ாக்கிஸ்தானுக்கா^ தூதராக
அறிவிக்கப் ட் ார். அஜேத ஆண்டில் பி.பி.சி
பெதாடைலக்காட்சி நிறுவ^ம் பெவளியிட்
உலகின் சிhந்த 100 பெ ண்களின் ட்டியலில்
முதலி ம் பெ ற்hார் முனி ா Cசாரி. தான் க ந்து
வந்த ஜேசாதடை^கள் அடை^த்டைதயும்
சாதடை^கXாக Cாற்றிய இவர் சாதிக்கத்

துடிக்கும் பெ ண்களுக்கு சிhந்த முன்னுதார^ம்
என் தில் ஐயமில்டைல.

5. அன்டை^ பெதரசா

1997, பெசப் ம் ர் 5, கல்கத்தா, ஜேCற்க்கு
வங்காXம், அந்த கருடைண இல்லத்தில் ஒரு
நாற்காலியில் அCர்த்தி டைவக்கப் ட்டுள்Xார்
அந்த அன்பின் ஜேதவடைத, கண்களில் கண்ணீரும்

டைககளில் பூங்பெகாத்துCாய் அவருக்கு அஞ்சலி
பெசலுத்த ஒட்டு பெCாத்த கல்கத்தாஜேவ கூடி
நிற்க்கிhது அந்த இல்லத்தின் வாயிலில். இடைவ
எவற்டைhயும் கண்டு பெகாள்Xாது நிரந்தர
நித்திடைரயில் ஆழ்ந்திருக்கிhார் அந்த
கருடைணயின் ஒளி.
1910 ஆகஸ்டு 26-ல் அல்ஜே னியாவில் பிhந்த
அன்டை^ பெதரசாவின் இயற்பெ யர் ஆக்^ஸ்
ஜேகான்6ா ஜே ா6ாஜியூ என் தாகும். த^து
எட் ாம் வயதில் தந்டைதடைய இழந்த அன்டை^
பெதரசா அதன்பின் தன் தாயால்
வXர்க்கப் ட் ார். சிhந்த நிடை^வாற்hல், அதீத
நடைகச்சுடைவ உணர்வு ஜே ான்hவற்hால்
இXடைCயிஜேலஜேய அடை^வடைரயும் கவரும் திhன்
பெ ற்hார். தன் இXம் வயதில் கிரிஸ்தவ Cடைhப்
ணியாXர்களின் ஜேசடைவயால் பெ ரிதும்
ஈர்க்கப் ட்டு சமூக ஜேசடைவகளிலும் ஈடு
ஆரம்பித்தார்.
சிறு வயதில் தன்^ால் இயன்h ஜேசடைவகடைX
பெசய்து வந்த அன்டை^ பெதரசா த^து 18 வது
வயதில் குடும் த்தாரின் சம்Cதத்து ன் முழுஜேநர

ஜேசடைவயில் ஈடு
ஆரம்பித்தார். குடும் த்டைத
விட்டு விடு ட்டு துhவhம் பூண்டு உலகின்
ல்ஜேவறு குதிகளுக்குச் பெசன்று ஜேசடைவ புரிய
பெதா ங்கி^ார் அன்டை^ பெதரசா. 1929-ம் ஆண்டு
இந்தியாவின் ஜேCற்க்கு வங்கத்தில் உள்X
கத்ஜேதாலிக்க திருச்சடை க்கு வந்தார். பிரன்சு
நாட்டின் சஜேகாதரி பெதரசா Cார்டின் ஏடைழகளுக்கு
ஜேசடைவ புரிவடைத தன் வாழ்நாள் க டைCயாகக்
பெகாண்டிருந்தார் இருப்பினும் த^து 24 வது
வயதில் உயிரிழந்தார் அவரது நிடை^வாகத் தன்
பெ யரிடை^ பெதரசா எ^ Cாற்றிக் பெகாண் ார்
அன்டை^ பெதரசா. கல்கத்தா வந்த அவர்
இந்தியாவின் வறுடைCடையயும்
கல்வியின்டைCடையயும் கண்டு மிகவும்
வருந்தி^ார். பின் ார்ஜிலிங்கில் உள்X ஒரு
ள்ளியில் ஆசிரியராகத் திகழ்ந்தார். பின் ள்ளி
முதல்வரா^ார். 17 ஆண்டுகளில்
கல்வித்பெதாண்டில் சிhந்த அனு வங்கடைXப்
பெ ற்hார்.
பின் மீண்டும் பெகால்கத்தா பெசன்h அவர்
ஜேநாயாளிகளுக்கும் ஏடைழகளுக்கும்
பெதாண் ாற்றி^ார். 1948-ல் பெசவிலியர்

யிற்சிடைய முடித்துக்பெகாண் ார். 1950 ‘பிhர்
அன்பின் ணிCடை^’ எனும் அடைCப்டை த்
ஜேதாற்றுவித்து ஏடைழகளுக்கும்
ஆதரவற்ஜேhார்களுக்கும் உதவி^ார். 1955 ‘சிசு
வன்’ எனும் இல்லத்டைத ஏற் டுத்தி ஆதரவற்h,
ஜேநாயுற்h, ஊ^முற்h Cற்றும் குப்டை யில்
வீசப் ட் குழந்டைதகளுக்கு உதவி^ார்.
இவரது தீராத் பெதாண்டி^ால் 1979-ல்
அடைCதிக்கா^ ஜேநா ல் ரிசு பெ ற்hார். 1980-ல்
இந்திய அரசாங்கத்தின் உயரிய விருதா^ ாரத
ரத்^ா விருடைதயும் பெ ற்hார். 1985-ல்
அபெCரிக்காவின் விடுதடைலக்கா^ விருதும்
இவருக்கு வழங்கப் ட் து. தாயுள்Xம் பெகாண்
Cக்கள் ஜேசடைவயி^ால் இவர் அன்டை^ என்h
ட் த்து ன் திகழ்ந்தார். அன்பின் Cறுவுறுவாய்
விXங்கிய அன்டை^ பெதரசா கருடைணக் க லில்
என்றும் ஓர் சாதடை^ப் பெ ண்Cணிஜேய.

6. கல் ^ா சாவ்லா

2003, 6^வரி 16, பெ க்சாஸ் Cாகாணம்,
அபெCரிக்கா, பெகாலம்பியாவின் எஸ்-டி-எஸ்-87

விண்கலம் இந்திய வம்சாவளிடையச் ஜேசர்ந்த
வின்பெவளி விஞ்ஞானியாகிய ஒரு பெ ண்
உள்
7 விஞ்ஞானிகளு ன் சிறிது ஜேநரத்தில்
தடைரயிhங்கக் காத்துக் பெகாண்டிருந்தது. தடைர
ரப்பிடை^ பெநருங்க கிட் த்தட் 17 கி.மீ
பெதாடைலவில் உள்X ஜே ாஜேத வானில் பெவடித்துச்
சிதறுகிhது அந்த விண்கலம்.
1961, 6ூடைல 1, இந்தியாவின் ˜ரியா^ா
Cாநிலத்தில் உள்X கர்^ல் எனும் ஊரில்
பிhந்தார் கல் ^ா சாவ்லா. நடுத்தர குடும் த்தில்
பிhந்து சாதாரண ள்ளியில் யின்hாலும் அதீத
புத்திக் கூர்டைCயு னும் சிhந்த டிப் றிவு னும்
விXங்கி^ார்.
1982-ல் சண்டிகரில் உள்X அரசு பெ ாறியியல்
கல்லூரியில் வானூர்தியியல் துடைhயில்
இXங்கடைலப் ட் மும், 1984-ல்
அபெCரிக்காவில் உள்X பெ க்சாஸ்
ல்கடைலக்கழகத்தில் முதுகடைலப் ட் மும்
பெ ற்hார். 1986-ல் பெ ாXல்ஜேதரில் உள்X
“ஜேகாபெலாஜேரா ா ல்கடைலக்கழகத்தில்
இரண் ாவது முதுகடைலப் ட் மும் பெ ற்hார்.

பிhகு 1988 விண்பெவளி பெ ாறியியல் கல்லூரியில்
முடை^வர் ட் மும் பெ ற்hார்.
1995-ல் நாசா விண்பெவளி வீரர்களின் யிற்சிக்
குழுவில் ஜேசர்ந்தார். 1996-ல் பெகாலம்பிய
விண்கலCா^ எஸ்.டி.எஸ்-87 ல் யணம் பெசய்ய
ஜேதர்வு பெசய்யப் ட் ார். இதன் மூலம்
முதன்முதலில் விண்பெவளிக்குச் பெசன்று வந்த
முதல் இந்தியப் பெ ண் எனும் பெ ருடைCடையப்
பெ ற்hார்.
1997-ல் பெகாலம்பிய விண்கலCா^ எஸ்.டி.எஸ்87-ல் முதன்முதலாக விண்பெவளிக்கு யணம்
பெசய்தார். 2000-ல் எஸ்.டி.எஸ்-107-ல் விண்பெவளி
யணத்திற்க்கு ஜேதர்வு பெசய்யப் ட் ார். 2003-ல்
எஸ்.டி.எஸ்-107 நடுவானில் பெவடித்துச் சிதறியது.
இவடைரப் பெ ருடைCப் டுத்தும் விதCாக
அபெCரிக்காவில் உள்X ஒரு பெதருவிற்க்கு
‘கல் ^ா ஜேவ’ எ^ப் பெ யர் சூட் ப் ட்டுள்Xது.
2004 லிருந்து இXம் பெ ண் விஞ்ஞானிகடைX
ஊக்குவிக்கும் பெ ாருட்டு கல் ^ா சாவ்லா
விருது வழங்கி பெகXரவிக்கிhது கர்^ா க அரசு.

நாசா ஸ்ஜே ஸ் ப்டைXட் பெC ல், நாசா
டிஸ்டிங்குஜேவட் பெC ல், கங்கிஜேரச^ல் ஸ்ஜே ஸ்
பெC ல் ஆகியடைவ இவடைரப் பெ ருடைCப்
டுத்தும் விதCாக வழங்கப் ட் ^.
விண்பெவளிக்குச் பெசன்h முதல் இந்திய
விண்பெவளி வீராங்கடை^ எனும் பெ யரு ன்
இன்hXவும் தன் வரலாற்றின் வாயிலாக
கல் ^ா வாழ்ந்து பெகாண்டுதான் இருக்கிhார்.

7. Cர்லின் Cன்ஜேhா

1962, ஆகஸ்டு 5, பெவஸ்ட்வுட் வில்ஜேலஜ், லாஸ்
ஏஞ்சல்ஸ், கலிஜே ார்னியா, அபெCரிக்கா, அந்த
பிர லCா^ 36 வயதுடை ய கவர்ச்சி நடிடைக தன்
டுக்டைகயடைhயில் சுயநிடை^வற்h நிடைலயில்
இருக்க Cருத்துவர்கள் அவடைர ஜேசாதித்த பின்

அவர் இhந்துவிட் டைத உறுதி பெசய்த^ர்.
அபெCரிக்காவின் அடை^த்து இரசிகர்கடைXயும்
கவர்ந்திழுத்த அந்த நடிடைக தற்சCயம்
அடைசவற்றுக் கி க்கிhார்.
1926, 6ூன் 1-ல் அபெCரிக்காவின் லாஸ்
ஏஞ்சல்ஸில் பிhந்த Cர்லின் Cன்ஜேhாவின்
இயற்பெ யர் ஜேநார்Cா 6ூன் ஜே க்கர். Cர்லினின்
இXடைCப் ருவம் மிகவும் ரிதா Cா^து. தன்
குழந்டைதப் ருவத்டைத சில வXர்ப்பு
வீடுகளிலும் அநாடைத ஆசிரCத்திலும் கழித்தார்.
Cர்லின் தன் 16 வது வயதில் முதல் Cணம்
முடித்தார். பெ ற்ஜேhார்கXால் ந த்தி
டைவக்கப் ட் இந்த முதல் திருCணம்
Cர்லினுக்கு Cகிழ்ச்சிகரCா^தாய்
அடைCயவில்டைல. Cர்லினின் பெசாந்த வாழ்க்டைக
மிகவும் துன் Cா^தாய் அடைCந்தது. பெ ாருள்
இழப்பு, C^ச் ஜேசார்வு, கவடைல ஆகியவற்று ன்
அவர் ஜே ாராடி^ார். ஓய்வு பெ ற்h ஜே ஸ் ால்
நட்சத்திரCா^ ஜே6ா டிCா ஜிஜேயா Cற்றும் நா க
ஆசிரியரா^ ஆர்தர் மில்லர் ஆகிஜேயாரு ^ா^
அடுத்தடுத்த திருCணமும் அவருக்குத்
ஜேதால்வியில் முடிந்தது.

இது ஜே ான்h அடை^த்து துயர்கடைXயும் க ந்து
Cர்லின் திடைரப் த் துடைhயில் த^க்கா^
இ த்டைத பிடித்தார். இவர் அக்காலங்களில் புகழ்
பெ ற்h கவர்ச்சி நடிடைகயாகவும் Cா லிங்
துடைhயிலும் புகழ் பெ ற்று விழங்கி^ார். அழகின்
இXடைCயின் காCத்தின் குறியீ ாக இன்hXவும்
முன்னிறுத்தப் டும் Cர்லின் மித மிஞ்சிய
காCத்டைத பெவளிப் டுத்தும் ஜேவ த்டைத ஏற்று
நடித்தாலும் ஒருஜே ாதும் காCத்டைத நாடிச்
பெசன்hதில்டைல Cாhாக காமுகர்கXால்
குதரப் ட் வாழ்க்டைகயாக அவரது வாழ்க்டைக
திகழ்ந்தது. த^து எட்டு வயதில் வயதா^
ஒருவரால் ாலியல் சீண் லுக்கு உள்Xா^டைத
நிடை^வு கூர்ந்த அவர் வXர்ப்பு பெ ற்ஜேhார்கஜேX
சில சCயங்களில் த^க்கு ாலியல் பெதால்டைல
அளித்ததாகக் கூறியிருக்கிhார். Cர்லின் சிhந்த
ா கியாகவும் திகழ்ந்தார் ‘ஜேலடிஸ் ஆப் திஸ்
ஜேகாரஸ்’
த்தில் இவர் ாடிய மூன்று
ா ல்களும் சிhந்த இ த்டைதப் பிடித்த^.
ஜேCலும் 30 ா ல்கடைXப் ாடியிருந்தார்
Cர்லின். அது Cட்டுமின்றி உலகின் தடைலசிhந்த
நூலாசிரியர்களின் டை ப்புகடைXயும் அவர்

நன்கு அறிந்திருந்தார். இத்தடைகய ல
திhடைCகடைX பெகாண் Cர்லின் தன் வாழ்நாளில்
ல்ஜேவறு இன்^ல்கடைXச் சந்தித்தார் எ^க்
கூறி^ால் அது மிடைகயாகாது. அடைவ
அடை^த்தயும் தாண்டி இன்hXவும் எளிதில்
அடை யXம் கண்டு பெகாள்Xப் டும் நிடைலயில்
இருப் ஜேத அவரின் வியத்தகு சாதடை^யாகும்.

8. பெ ^சிர் பூட்ஜே ா

2007, டிசம் ர், 27, லியாகுவாட் ஜேநச^ல் ார்க்,
ராவல் ன்டி, ாக்கிஸ்தான். ாக்கிஸ்தானில்
நா ாளுCன்hத் ஜேதர்தல் நடை பெ ற்றுக்
பெகாண்டிருந்த காலம் அது. 54 வயதா^
ாக்கிஸ்தான் Cக்கள் கட்சி தடைலவரும்,

முன்^ாள் அதி ரின் CகளுCா^ அந்த பெ ண்
ஜேவட் ாXர் ஜேதர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடு ட்டு
ர ரப் ாக உடைர ஆற்றிக் பெகாண்டிருந்தார்.
பிரச்சாரத்டைத முடித்துக் பெகாண்டு த^து காரில்
ஏறியவர் தன் காரின் ஜேCற்கூடைர வழிஜேய ஒரு
கணம் தன் பெதாண் ர்கடைX ஜேநாக்கி டைக
அடைசக்கிhார். அடுத்த சில Cணித்துளிகளில்
துப் ாக்கி குண்டுகள் அவரது பெநற்றிடைய
முத்தமிடுகின்h^. ஒரு கணம் அந்த இ ஜேC
ஸ்தம்பித்து வி அடுத்த சில நிமி ங்களில்
உயிருக்குப் ஜே ாராடும் நிடைலயில்
Cருத்துவCடை^யில் அனுCதிக்கப் டுகிhார்.
அவடைரப் ரிஜேசாதித்த Cருத்துவர்கள் சில Cணி
ஜேநரங்களுக்குப் பின்பு சிகிச்டைசப் லனின்றி
அவர் இhந்து விட் தாகக் கூh நாஜே
அதிர்ந்தது.
1953, 6ூன், 21, ாக்கிஸ்தானின் மிகப்பெ ரிய
அரசியல் கட்சியின் தடைலவரும் முன்^ாள்
ாக்கிஸ்தான் பிரதCருCா^ சுல்பிக்கர் அலி
பூட்ஜே ாவின் மூத்த CகXாகப் பிhந்தார்
பெ ^சிர். த^து ள்ளிப் டிப்டை
ாக்கிஸ்தானில் முடித்த பின்பு தன்

உயர்கல்விடைய அபெCரிக்கவிலுள்X ˜ார்ஜேவர்டு
ல்கடைலக்கழகத்தில் “கும் லவ்டு” (˜ார்ஜேவர்டு
Cாணவர்களில் திhடைCயா^வர்களுக்கு
வழங்கப் டும் உயரிய விருது) விருதுகளு ன்
த^து இXங்கடைலப் ட் த்டைதப் பெ ற்hார்.
பெ ாரன்ஜே ா ல்கடைலக்கழகத்தின் Cதிப்பு மிக்க
எல்.எல்.டி ட் ம் பெ ற்hார். இதடை^த்
பெதா ர்ந்து இங்கிலந்தின் ஆக்ஸ்ஜே ார்டு
ல்கடைலக்கழகத்தில் தத்துவம், அரசியல்,
பெ ாருXாதரம் ஆகியவற்டைhக் கற்றுத் ஜேதர்ந்தார்.
பின் சர்வஜேதசச் சட் ம் Cற்றும்
இரா6ாங்கத்திலும் ட் ம் பெ ற்hார். 1976
டிசம் ரில் ஆக்ஸ்ஜே ார்டு சங்கத்தின்
தடைலவராகத் ஜேதர்ந்ஜேதடுக்கப் ட் ார். இவஜேர
ஆக்ஸ்ஜே ார்டு சங்கத்தின் தடைலவராகத்
ஜேதர்ந்ஜேதடுக்கப் ட் முதல் ஆசிய பெ ண் எனும்
பெ ருடைCடையப் பெ ற்hார்.
பெ ^சிர் தன் இXடைCக்காலத்தில் ல்ஜேவறு
இன்^ல்களுக்கு ஆXாகி^ார். 1997-ல்
ாக்கிஸ்த்தானில் ஏற்ப் ட் இராணுவ
புரச்சியால் தவியிலிருந்து நீக்கப் ட் இவரது
தந்டைதயும் முன்^ால் ாக்கிஸ்தான்

பிரதCருCா^ சுல்பிக்கர் அலி பூட்ஜே ா
ராவல் ன்டி Cத்திய சிடைhயில் அடை க்கப் ட்டு
1979 ஏப்ரல் 4-ல் தூக்கிலி ப் ட் ார். அவரின்
Cடைhவிற்க்குப் பின் பெ ^சிரின் ஒட்டுபெCாத்த
குடும் மும் கட்சியும் கதிகலங்கிப் ஜே ா^து.
பெ ^சிரினின் குடும் ம் வீட்டுச்சிடைhயில்
டைவக்கப் ட் து. பெசாந்த நாட்டில் தங்க
அனுCதி Cறுக்கப் ட்டு இங்கிலந்திற்க்கு நாடு
க த்தப் ட் ார் பெ ^சிர். தன் இரு
சஜேகாதரர்களும் அடுத்தடுத்து பெகாடைல
பெசய்யப்
ஜேநாயுற்h தன் தாயிடை^ எண்ணி
C^ம் கலங்கி^ார் பெ ^சிர்.
1998-ல் ந ந்த ாக்கிஸ்தான் ாராளுCன்hத்
ஜேதர்தலில் பிரதCர் ஜேவட் ாXராகத் தன்
கட்சியின் சார்பில் ல்ஜேவறு தடை களுக்குப்
பின்னும் துணிச்சலு னும்
தன்^ம்பிக்டைகயு னும் கXம் இhங்கி^ார்
பெ ^சிர். இவXால் என்^ பெசய்ய முடியும்? எ^
எண்ணியவர்களின் முன் தன்டை^ எதிர்த்து
ஜே ாட்டியிட் வடைர வி அதிக
எண்ணிக்டைகயிலா^ இ ங்கடைXக் டைகப் ற்றி
ஜேதர்தலில் பெவன்று தன் 35 வது வயதில்

ாக்கிஸ்தானின் முதல் பெ ண் பிரதCர் எனும்
பெ ருடைCடையப் பெ ற்hார் பெ ^சிர். தந்டைத
Cற்றும் சஜேகாதரர்களின் Cடைhவிற்க்குப் பின்
ல்ஜேவறு எதிர்ப்புகடைX மீறி அழிந்துவிடும்
நிடைலயில் இருந்த தன் கட்சிக்குப் புதிய
லத்திடை^த் ஜேதடித் தந்தார் பெ ^சிர்.
ஆட்சிக்கு வந்த பெ ^சிர் ஜேதசிய சீர்திருத்தம்,
நவீ^CயCாக்கல் ஜே ான்hவற்றிற்க்கா^
ல்ஜேவறு திட் ங்கடைX பெசயற் டுத்தியது ன்
பெ ண்களின் முன்ஜே^ற்hத்திற்க்காகவும்
ல்ஜேவறு திட் ங்கடைX பெசயல் டுத்தி^ார்.
இருமுடைh ாக்கிஸ்தான் பிரதCராக இருந்த
பெ ^சிர் பெ ண்கள் சீர்திருத்தக் ஜேகாட் ாடுகள்
Cற்றும் ந வடிக்டைககXால் தாலி ானின்
சி^த்திற்க்கு ஆXாகி 2007-ம் ஆண்டு
ராவல் ன்டியில் ந ந்த கட்சிப்
பெ ாதுக்கூட் த்தில் தாலி ான்கXால் சுட்டுக்
பெகாள்Xப் ட் ார்.
பெ ^சிர் இhந்த பின்பு அவரது பிhந்தநாXன்று
இஸ்லாCா ாத் சர்வஜேதச விCா^
நிடைலயத்திற்க்கு அவரது பெ யர் சூட் ப் ட் து.

ஜேCலும் அவரது பிhந்தநாள் Cரண தண் டை^க்
டைகதிகளுக்கு பெ ாதுCன்னிப்பு அளிக்கும்
தி^Cாக Cாற்hப் ட் து.
எத்துடை^ சர்ச்டைசகள் Cற்றும் எதிர்ப்புகள்
இருப்பினும் அடை^த்து தடை கடைXயும்
ல்ஜேவறு ஜே ாராட் ங்கடைXக் க ந்து ஒரு
பெ ண்ணாய் தனித்து நின்று பெ ாதுவாழ்வில்
த^க்குறிய முத்திடைரடையப் தித்துச் பெசன்h
பெ ^சிர் பெ ண்டைCயின் பெ ருடைC என்று
கூறி^ால் அது மிடைகயாகாது.

9. இந்திரா காந்தி

1984, அக்ஜே ா ர் 31, காடைல 9.20, சப்தர்6ங் பெதரு,
புதுதில்லி. இந்தியாவின் முதல் பெ ண் பிரதCர்
அயர்லந்து நாட்டுத் பெதாடைலக்காட்சிக்காக
ஆவணப் ம் எடுத்துக் பெகாண்டிருந்த
பிரித்தனிய நடிகர் பீட் ர் உஸ்ஜேதா^ாவிற்க்கு
ஜே ட்டி அளிப் தற்க்காக தன்

வீட்டுத்ஜேதாட் த்தின் அருகில் உள்X
அலுவலகத்திற்க்குச் பெசன்று பெகாண்டிருந்தவர்
அந்த சிறுவாயிடைல அடை ந்த ஜே ாது அங்கிருந்த
தன் ாதுகாவலர்கXா^ சத்வந்த் சிங், பீண்ட் சிங்
இருவரும் அவடைர சு த்பெதா ங்கி^ர். சுCார் 33
முடைh சு ப் ட் பின்பு இருவரும் தங்கள்
ஆயுதங்கடைXக் கீஜேழ எறிந்த^ர்.
1917, நவம் ர் 19, புதுதில்லியில் புகழ்பெ ற்h
ஆ^ந்த வனில் முன்^ாள் ாரதப் பிரதCர்
ஜேநருவின் CகXாகப் பிhந்தார் இந்திரா
பிரியதர்சினி, சிறுவயது முதஜேல விடுதடைலப்
ஜே ாராட் த்திலும், அரசியலிலும், நாட்டு
விவகாரங்கடைX அறிந்து பெகாள்வதிலும் மிகுந்த
ஆர்வமுடை யவராக இருந்தார் இந்திரா.
சுதந்திரப் ஜே ாராட் த்தில் இந்திராவின் ங்கு
முக்கியCா^து. 12 வயதிஜேல தன்டை^ப் ஜே ான்h
சிhார்கடைX ஜேசர்த்துக் பெகாண்டு கடிதங்கள்
Cற்றும் இரகசிய ஆவணங்கடைX காவல்
துடைhயின் அ க்குமுடைhகடைX மீறி
தடைலவர்களி ம் பெகாண்டு ஜேசர்த்தார். சுதந்திர
ஜே ாராட் வீரர்கள் Cற்றும் வீராங்கடை^களின்

காயங்களுக்கு Cருந்திடுவது ஜே ான்h
ணிகடைXயும் ஜேCற்க்பெகாண்டு வந்தார்.
தன் ள்ளிக்கல்விடைய முடித்த இந்திரா
ஆக்ஸ்ஜே ார்டில் நவீ^ வரலாற்றில் ட் ம்
பெவன்hார். அங்கு யிலும் ஜே ாது பெ ரஸ்
காந்திடைய காதலித்து 1942-ல் திருCணம் பெசய்து
பெகாண் ார் இந்திரா. திருCணCா^ ஆஜேh
Cாதத்தில் “பெவள்Xயஜே^ பெவளிஜேயறு”
இயக்கத்தில் கலந்து பெகாண்டு இருவரும் சிடைh
பெசன்h^ர்.
இந்தியா விடுதடைல அடை ந்த புதிதில் இந்தியா
ாக்கிஸ்தான் பிரிவிடை^களில்
காயCடை ந்தவர்களுக்கு காந்தியு ன் ஜேசர்ந்து
உதவுதல், தன் தந்டைதயு ன் அரசாங்க ரீதியிலா^
பெவளிநாட்டுப் யணங்கடைX
ஜேCற்க்பெகாள்ளுதல் ஜே ான்hவற்றில் கவ^ம்
பெசலுத்தி^ார் இந்திரா.
இந்திரா தன் வாழ்நாளில் ல்ஜேவறு வடைகயா^
சவால்கடைXயும் எதிர்ப்புகடைXயும்
பெ ற்றிருந்தார். ஜேநரு இhந்த பின்
ஆ^ந்த வ^ம் ஜேதசத்தின் பெசாத்தாகியது.

இருப் தற்க்கு வீடு கூ இல்லாத நிடைலயில்
தான் ஜேநரு இந்திராடைவ விட்டுச் பெசன்hார்.
நா ாளுCன்h பெ ாதுத்ஜேதர்தலுக்கு 13
Cாதங்கஜேX இருந்த நிடைலயில் சாஸ்திரி இhந்து
வி காCரா6ரால் தவி Cறுக்கப் ட்டு இந்திரா
டைக காட் ப் ட் ார். காங்கிரஸில் ஜேநருவிற்க்கு
இருந்த Cக்கள் பெசல்வாக்கி^ால் 6^வரி, 16,
1966-ல் இந்தியாவின் முதல் பெ ண் பிரதCராகத்
ஜேதர்ந்பெதடுக்கப் ட் ார் இந்திரா. தவிஜேயற்க்க
ஒரு கி.மீ தூரத்தில் உள்X குடியரசுத்தடைலவர்
Cாளிடைகக்குச் பெசல்ல Cக்கள் பெவள்Xத்தால்
பெவகு ஜேநரCா^து இந்திராவிற்கு.
இந்திராவின் அரசியல் யணம் மிகவும்
சவாலா^ ஒன்hாக இருந்தது. மூன்று
ஆண்டுகளில் சீ^ா Cற்றும்
ாக்கிஸ்தானு ^ா^ அடுத்தடுத்த ஜே ார்கள்,
ஜேநரு, சாஸ்திரி ஜே ான்h நாட்டின் தடைலசிhந்த
தடைலவர்களின் Cரணங்கள், Cடைழயின்டைC,
வறுடைC, ஞ்சம், அந்நிய பெசலாவணி
டைகயிருப்பின்டைC, உலகச் சந்டைதயில்
உணவுப்பெ ாருட்கடைX வாங்க இயலாத நிடைல,
தானியங்களுக்கு அபெCரிக்க பெ ாதுச்சட் ம் எ^

ல்ஜேவறு பெநறுக்கடிகளுக்கிடை ஜேய தான்
இந்திரா பிரதCராகப் பெ ாறுப்ஜே ற்hார்,
அத்தடைகய கடுடைCயா^ சூல்நிடைலயிலும்
வியத்தகு திட் ங்கடைX திhம்
பெசயல் டுத்தி^ார் இந்திரா. வங்கிகடைX
ஜேதசியCயCாக்கியது, Cன்^ர் Cாநியத்டைத ரத்து
பெசய்தது, சுடைCப்புரட்சியின் மூலம்
அபெCரிக்காடைவச் சார்ந்திருந்த இந்தியாடைவ
உணவு உற்ப் த்தியில் தன்னிடைhவு பெ hச்
பெசய்தது, துணிச்சஜேலாடும்
இரா6தந்திரத்ஜேதாடும் ாக்கிஸ்தானிலிருந்து
வங்கஜேதசத்டைதப் பிரித்து தனி நா ாக்கியது,
வல்லரசுகளின் கண்ணில் Cண்டைணத் தூவி
விட்டு அணுகுண்டு ஜேசாதடை^ நிகழ்த்தியது,
அறிவியல் பெதாழில்நுட் த்துடைhடைய
வXர்த்பெதடுத்தது எ^ இந்திராவின்
சாதடை^கடைX பெசால்லிக் பெகாண்ஜே ஜே ாகலாம்.
அவசர நிடைலப் பிரக ^ம் அவரது வாழ்வில்
ஒரு கரும்புள்ளியாக இருந்தது ஆ^ால் தன்
தவடைh உணர்ந்த இந்திரா Cக்களி ம் பெ ாது
Cன்னிப்புக் ஜேகட்டு அப்பிரக ^த்டைத ரத்து

பெசய்தார். 1984-ல் ஞ்சாப் Cாநிலம்
அமிர்தசரசில் பெ ாற்க்ஜேகாவிலில் துங்கி
இருந்த காலிஸ்தான் தீவிரவாதிகடைX ஒழிக்கும்
பெ ாருட்டு ந ந்த “ஆப் ஜேரசன் ப்ளூ ஸ் ார்”
சாச^த்தில் டைகபெயழுத்திட் அவருக்கு அது
த^க்கா^ Cரண சாச^ம் என்றும்
பெதரிந்திருந்தது. பெ ாற்க்ஜேகாவிலுக்குள் இந்திய
இராணுவம் புகுந்தது. “ஆப் ஜேரசன் ப்ளூ
ஸ் ார்” பெவற்றிகரCாக முடிக்கப் ட் து.
இத்தாக்குதலில் பெ ாற்ஜேகாவில் ஜேசதCடை ந்தது.
தங்கXது புனிதத்டைத இந்திரா சீர்குடைலத்து
விட் தாகக் கருதி சீக்கியர்கள் இந்திராடைவ
பெவறுக்கத் பெதா ங்கி^ர். இதுஜேவ
பிற்க்காலத்தில் அவரது உயிருக்கு உடைல
டைவக்கும் பெசயலாகவும் அடைCந்தது. அவரது
உயிருக்கு ஆ த்து எ^ உXவுத்துடைhயி மிருந்து
வந்த தகவடைல பெ ரிது டுத்திக் பெகாள்Xாத
இந்திரா, தன் Cரணத்திற்க்கு முந்டைதய நாள்
ஒடிசாவில் ந ந்த பெ ாதுக்கூட் த்தில்
கீழ்கண் வாறு கூறி^ார் இந்திரா. “இந்த
நாட்டின் ஜேசடைவயில் என் வாழ்வு முடியுCா^ால்
அதற்க்காக நான் கவடைலப்
Cாட்ஜே ன்”.

“இன்று நான் Cரணித்து விட் ால் என்
ஒவ்பெவாறு துளி இரத்தமும் இந்தியாடைவ
வலிடைCப் டுத்தும்” எ^க் கூறி^ார்.
ல முடைh ாதுகாவலர்கடைX Cாற்h
அறிவுறுத்தப் ட்டும் Cதத்தின் அடிப் டை யில்
தன் ாதுகாவலர்கடைX Cாற்h இந்திரா
Cறுத்துவிட் ார். இறுதியில் அவருக்கு மிகவும்
பிடித்த தன் ாதுகாவலராகிய சத்வந்சிங்
வாயிலாகஜேவ அவரது உயிர் றிக்கப் ட் து.
இன்hXவும் “இந்திரா” எனும் பெ யடைரக்
ஜேகட்கும் பெ ாழுது சவால் நிடைhந்த ஒரு
பெ ண்ணின் வாழ்வும் சாதிக்கத் துணிந்த
அவருடை ய அறிவாற்hலுஜேC நம் நிடை^வுக்கு
வருகிhது.

10. பெ6யலலிதா

டிசம் ர், 5, 2016, அப் ல்ஜேலா Cருத்துவCடை^,
பெசன்டை^. ல்லாயிரக்கணக்கா^ Cக்களும்
கட்சித் பெதாண் ர்களும்
அம்Cருத்துவCடை^யின் முன் குவிந்துள்X^ர்.
Cருத்துவCடை^ வXாகம் முழுவதும்
கடுடைCயா^ ாதுகாப்பிற்க்கு உட் ட்டுள்Xது.

இரவு 11.30 தமிழகத்தின் கிட் த்தட் இரு
Cாதங்கXாக உ ல்நலக்குடைhவின்றி
Cருத்துவCடை^யில் அனுCதிக்கப் ட்டிருந்த
அப்ஜே ாடைதய தமிழக முதல்வரா^ அந்த
இரும்புப் பெ ண்Cணி சிகிச்டைசப் லனின்றி
இhந்து விட் தாக Cருத்துவCடை^யின் உயர்
அதிகாரிகளும் தடைலடைC Cருத்துவரும்
அதிகாரப்பூர்வCா^ அறிவிப்பிடை^
பெவளியிடுகின்h^ர்.
1948, பிப்ரவரி, 24, ஜேகாCலவள்ளி எனும் பெசல்வி
பெ6. பெ6யலலிதா பெ6யராம் ஜேவதவள்ளி
தம் தியி^ருக்கு டைCசூரில் CகXாகப்
பிhக்கிhார். பெ6யலலிதா தன் இரண்டு வயதிஜேல
தந்டைதடைய இழந்தார். பின் பெ ங்களூரில் உள்X
தன் தாய்வழிப் ாட்டியால் வXர்க்கப் ட் ார்.
பெ ங்களூரின் பிஸப் காட் ன் ள்ளியில் சிறிது
காலம் கல்வி யின்h அவர் பின் பெசன்டை^யில்
உள்X சர்ச் ார்க் ப்ரபெசன்ஜே சன் கான்பெவன்டில்
தன் ள்ளிப் டிப்டை த் பெதா ர்ந்தார். பின்பு
பெசன்டை^ ஸ்பெ ல்லா ஜேCரிஸ் கல்லூரியில்
ட் ப் டிப்டை முடித்தார். அவருக்கு சட் க்

கல்வியின் மீது மிகுந்த ஆர்வமிருந்தது
இருப்பினும் தன் தாயின் கட் டைXக்கு இணங்க
தன் 15 வயதில் திடைரப் த் துடைhயில்
நுடைழந்தார். புத்தகங்கடைXப் டிப் திலும்
மிகுந்த ஆர்வமுடை யவராக இருந்தார்
பெ6யலலிதா.
சங்கர்.வி.கிரி இயக்கிய “எபிலிஸ்” எனும்
ஆங்கிலப்
ம் மூலCாகத் த^து திடைரயுலக
வாழ்க்டைகடையத் பெதா ங்கி^ார். 1964-ல்
கன்^ த்தில் பெவளியா^ “சின்^பெ பெகாம்ஜே ”
எனும் திடைரப் ம் இவருக்கு பெ ரும்
வரஜேவற்ப்பிடை^த் ஜேதடித் தந்தது. தமிழில் அவர்
நடித்து முதன்முதலில் பெவளியா^ “பெவண்ணிh
ஆடை ” எனும் திடைரப் ம் அவருக்கு பெ ரும்
இரசிகர்கடைXப் பெ ற்றுத் தந்தது. பின்
பெதலுங்கிலும் அவர் தன் நடிப்பிடை^த்
பெதா ர்ந்தார். அவர் நடித்த
ங்கள் நன்hாக
ஓடி ாக்ஸ் ஆபிஸில் இ ம் பெ ற்hது. எம்.ஜி.ஆர்
உ ^ா^ இவரது ஜே6ாடி அடை^வடைரயும்
கவர்ந்தது. ரவிச்சந்திரன், சிவாஜி கஜேணசன்,
பெ6ய்சங்கர் ஜே ான்hவர்களு னும் இடைணந்து
நடித்துள்Xார். 1968-ல் தர்ஜேCந்திரா நடித்த

“ஜிCாத்” எனும் இந்தி
த்திலும் நடித்தார்.
அரசியலில் இடைணயும் முன் தன் கடை சி
திடைரப் Cா^ “நதிடையத் ஜேதடி வந்த க ல்”
எனும்
த்தில் நடித்தார். இப் ம் 1980-ல்
பெவளியா^து. 1972-ம் ஆண்டு “ ட்டிக்கா ா
ட் ணCா” எனும்
த்தில் நடித்ததற்க்கா^
சிhந்த நடிடைகக்கா^ “பிலிம் ஜே ர்” அவார்டு
பெ ற்hார்.
பெ6யலலிதாவின் அரசியல் வாழ்க்டைக மிகுந்த
சவால்களும் சர்ச்டைசகளும் நிடைhந்ததாக
இருந்தது. முன்^ாள் தமிழக முதல்வரும்
நடிகருCா^ திரு.எம்.ஜி.ஆரால் அரசியலில்
அறிமுகப் டுத்தப் ட் ார் பெ6யலலிதா. 1980-ம்
ஆண்டு அ.தி.மு.க வின் பிரச்சார பெசயலாXராக
ஜேதர்வு பெசய்யப் ட் ார் பெ6யலலிதா. 1984-ல்
Cக்கXடைவ உறுப்பி^ராகப் ரிந்துடைரக்கப்
ட் ார். 1987-ல் நிகழ்ந்த எம்.ஜி.ஆரின் Cடைhவு
பெ6யலலிதாவிற்க்கு மிகுந்த பின்^டை டைவ
ஜேதடித்தந்தது. அவடைர விரும் ாத கட்சியின் சில
முக்கிய உறுப்பி^ர்கள் அவருக்கு ல்ஜேவறு
இன்^ல்கடைXயும் அவCா^ங்கடைXயும் ஜேதடித்
தந்த^ர் இருப்பினும் C^ம் தXராCல் அடைவ

அடை^த்டைதயும் தன்^ம்பிக்டைகயு ன் எதிர்த்து
நின்று ஜே ாராடி^ார் பெ6யலலிதா. 1989-ல் ந ந்த
சட் Cன்hத் ஜேதர்தலில் பெவற்றி பெ ற்hார்.
எம்.ஜி.ஆருக்குப் பின் கட்சிடைய நிர்வகிக்கும்
தலடைCப் பெ ாறுப்பு பெ6யலலிதாவி ம் வந்தது.
1991-ம் ஆண்டு முதல்முடைh தமிழக
முதல்வராகப் பெ ாறுப்ஜே ற்hார் பெ6யலலிதா.
2002-ம் ஆண்டு ந ந்த ஜேதர்தலிலும் பெவற்றி
பெ ற்று தமிழகத்தின் முதல்வரா^ார். 2011
Cற்றும் 2016-ல் ந ந்த சட் Cன்hத்
ஜேதர்தல்களிளும் பெவற்றி பெ ற்று தமிழகத்தின்
முதல்வராகப் பெ ாறுப்ஜே ற்hார் பெ6யலலிதா.
தன் ஆட்சிக்காலங்களில் Cக்களின் நலனுக்காக
ல்ஜேவறு திட் ங்கடைX அறிமுகப் டுத்தி^ார்.
அடைவ அடை^த்தும் Cக்கள் Cத்தியில் இருந்த
அவரது நன்Cதிப்பிடை^ உயர்த்திக்காட்டி^.
பெ ண்களுக்கா^ முன்ஜே^ற்hத் திட் ங்களுக்கு
அதிக முக்கியத்துவம் அளித்தார் பெ6யலலிதா.
இவரது வாழ்வில் சர்ச்டைசகளுக்கும்
வழக்குகளுக்கும் ஞ்சமில்டைல என்று கூ
கூhலாம். பெசாத்துக் குவிப்பு உட்
ல்ஜேவறு

வழக்குகளில் சிக்கிய பெ6யலலிதா அடைவ
எவற்டைhயும் பெ ாருட் டுத்தாCல்
தன்^ம்பிக்டைகயு ன் க ந்து பெசன்hார்.
ஆயிரம் விCர்ச^ங்கள் இருப்பினும்
இன்hXவும் இவரது சகாப்தம் எவராலும்
திடைகக்கக்கூடியதாகத்தான் இருக்கிhது.
இரும்புப் பெ ண்Cணியின் துணிச்சலும்
நம்பிக்டைகயும் பெ ண்ணி^த்தால் கட் ாயம்
பெதா ரப் க்கூடியதாகஜேவ இருக்கிhது.

11. பெ6.ஜேக பெரXலிங்

அந்த பெ ண் தான் எழுதிய முதல் கடைதயின்
பிரதிகளு ன் ல்ஜேவறு புத்தக பெவளியீட்டு
நிறுவ^ங்கடைX நாடிச் பெசல்கிhார் இருப்பினும்
அடை^வரும் அவருக்கா^ ஒரு சிறு
வாய்ப்பிடை^க் கூ வழங்க Cறுக்கின்h^ர்.
இருப்பினும் பெதா ர்ந்து தன்^ம்பிக்டைகயு ன்

முயன்று பெகாண்ஜே இருக்கிhார் அவர். ஒரு
கட் த்தில் அவரது “˜ரி ாட் ர்” எனும்
புத்தகம் ல்ஜேவறு தடை கடைXத் தாண்டி
பெவளிவருகிhது. பெவளிவந்த சில Cணி
ஜேநரங்களிஜேல அடை^த்து புத்தகங்களும் விற்றுத்
தீர்கின்h^.
1965, 6ூடைல, 31, பிரிட் னில் பிhந்தார்
பெ6.ஜேக.பெரXலிங். இவரது தந்டைத பீட் ர்
ஜே6ம்ஸ் பெரXலிங் ஜேரால்ஸ்ராய்ஸ் கம்ஜே னியில்
பெ ாறியாXராகப் ணியாற்றி^ார். தாய் ஆனி
பெரXலிங் அறிவியல் பெதாலில்நுட்
வல்லு^ராகப் ணியாற்றி வந்தார். பெரXலிங் 23
Cாதக் குழந்டைதயாக இருக்கும் ஜே ாது அவரது
தங்டைக யா^ா பிhந்தார். பெரXலிங் நான்கு
வயது குழந்டைதயாக இருக்கும் ஜே ாது
அவருடை ய குடும் ம் வின்பெ ன் ர்க்
கிராCத்திற்கு குடிபெ யர்ந்தது. அவர் புனித
டைCக்ஜேகல் ஆரம் ப் ள்ளியில் யின்hார். அந்த
ள்ளியா^து அடிடைC ஒழிப்புப் ஜே ாரளியா^
வில்லியம் வில் ர் ஜே ார்ஸ் Cற்றும்
கன்^ாஜேCார் ஆகிஜேயாரால் துவங்கப் ட் து.
பெரXலிங் பின்^ாளில் எழுதிய புத்தகCா^

“˜ரி ாட் ர்”-ல் இ ம்பெ ற்h கதா ாத்திரCா^
ஆல் ஸ் தம்பில்ஜேதார் அவரது ஆரம் ப் ள்ளி
ஆசிரியர் ஆல்பிரட் ன் என் வடைரச்
சார்ந்ததாகும். சிறுவயதிஜேல பெரXலிங் அடிக்கடி
கற் டை^க் கடைதகடைX எழுதுவார். அவற்டைhத்
தன் தங்டைகயி ம் வாசித்துக் காட்டுவாராம்.
அவர் தன் இடை நிடைலக் கல்விடைய டைவடின்
எனும் ள்ளியில் யின்hார். பெசசிகா
மிட்ஜே ார்டின் சுயசரிடைதயா^ “கான்ஸ்”
Cற்றும்” ரிபெ ல்ஸ்” எனும் புத்தகத்டைத டித்த
பிhகு பெரXலிங் பெசசிகாவின் தீவிர
இரசிடைகயாகஜேவ ஆகிவிட் ார். அதன் பின்
பெரXலிங் பெசசிகாவின் அடை^த்து
புத்தகங்கடைXயும் டித்து முடித்தார். ஸ்டிவ்
எடிவ் என் வர் பெரXலிங் கிற்கு ஆங்கிலம்
கற்பித்தார். பெரXலிங் ஆங்கிலம், பெ6ர்Cன்,
பிபெரன்சு ஆகிய பெCாழிகளில் முதல் நிடைலயில்
ஜேதர்ச்சி பெ ற்hார்.
பெரXலிங் தன் இXம் வயதில் ல்ஜேவறு
துயரங்கXால் ாதிப் டை ந்திருந்தார். அவரது
தாய் ஜேநாய்வாய்ப் ட்டிருந்தார். அவரது தந்டைத
அவரி ம் ஜே சாCல் இருந்தார். பெரXலிங் தன் 21

வயதில் எக்பெசட் ர் ல்கடைலக்கழகத்தில்
யின்h ஜே ாது காதல் ஜேதால்வி Cற்றும்
கருக்கடைலப்பு ஜே ான்hவற்hால் அவதியுற்hார்.
ஜேCலும் அவரது முதல் திருCணமும்
விவாகரத்தில் முடிந்தது. ல்ஜேவறு
C^ச்ஜேசார்வுகடைXயும் நிராகரிப்புகடைXயும்
க ந்து பெரXலிங் தன் புத்தகங்கடைX
பெவளியிட் ார்.
ஆயிரம் தடை கள் இருப்பினும் அடைவ
அடை^த்டைதயும் தகர்த்பெதரிந்து ஒரு புதி^
எழுத்தாXராக, தயாரிப் ாXராக, திடைரக்கடைத
எழுத்தாXராக தன் பெவற்றிமிகு யணத்டைத
பெதா ர்ந்து பெகாண்டிருக்கும் பெரXலிங்
தன்^ம்பிக்டைகயின் ஊற்hாகஜேவ
கருதப் டுகிhார்.

12. முத்துலட்சுமி பெரட்டி

1907, பெCட்ராஸ் பெCடிகல் காஜேலஜ், பெசன்டை^.
புதுக்ஜேகாட்டை டையச் சார்ந்த அந்த Cாணவி
முதன்முடைhயாக Cருத்துவக் கல்லூரியில் யில
விண்ணப்பிக்கிhார். அக்காலகட் ங்களில்
பின் ற்hப் ட் பெ ண்களுக்கு எதிரா^
அ க்குமுடைhகXால் அவர் அக்கல்லூரியில்
யில்வதற்கு எதிராக ல்ஜேவறு எதிர்ப்புகள்

கிXம்புகின்h^. இருப்பினும் அடை^த்து
தடை கடைXயும் க ந்து இந்தியாவின் முதல்
பெ ண் Cருத்துவர் என்h பெ ருடைCயத் தட்டிச்
பெசன்hார் அப்பெ ண்
1886, 6ூடைல, 30, புதுக்ஜேகாட்டை . அந்த நடுத்தர
குடும் த்தில் பிhக்கிhார் ஒஜேர பெ ண்ணாகப்
முத்துலட்சுமி பெரட்டி. அக்காலத்தில் இருந்த
இந்து Cத வழக்கப் டி முத்துலட்சுமியின் கல்வி
பெதா க்க நிடைலயிஜேலஜேய நிறுத்தப் ட் து.
ஆ^ால் அவர் மிகவும் புத்திக் கூர்டைCமிக்க
Cாணவியாக இருந்ததால் அவரது ஆசிரியர்
ாடைலயா கண்மூடித்த^Cா^
ழக்கவழக்கங்கள் கல்விக்கு தடை யாக
இருக்கக் கூ ாது எ^க்கருதி அவடைர மிகவும்
ஊக்குவித்தார்.. இருப்பினும் Cரடை மீh
முடியாத நிடைலயில் முத்துலட்சுமி
வீட்டிலிருந்த டிஜேய கல்வி கற்hார்.
பெCட்ரிகுஜேலசன் ஜேதர்வில் தனிஜேய ங்ஜேகற்று
பெவற்றி பெ ற்hார். புதுக்ஜேகாட்டை Cகாரா6ா
கல்லூரியில் அதுவடைர எந்த பெ ண்ணும்
அனுCதிக்கப் ட் தில்டைல. பின்பு அங்கு
இன் ர்மீடிஜேயட் ஜேகார்ஸில் ஜேசர்ந்து யின்hார்.

1907-ல் அடை^த்து எதிர்ப்புகடைXயும் மீறி
பெசன்டை^ வந்து புதுக்ஜேகாட்டை Cகாரா6ாவின்
உதவியு ன் Cருத்துவக்கல்லூரியில்
இடைணந்தார். பெCட்ராஸ் பெCடிகல் கல்லூரியில்
எம்.பி. அன்ட் சி.எம் யின்h முதல் பெ ண்
இவஜேர. இந்தியாவின் முதல் பெ ண்
Cருத்துவரா^ார் பின் எழும்பூரின் பெ ண்கள்
Cற்றும் குழந்டைதகள் Cருத்துவCடை^யில்
ஜேசர்ந்து இந்தியாவின் முதல் பெ ண் ˜வுஸ்
சர்6ன் ஆ^ார். 1917-ல் இந்திய பெ ண்கள்
சங்கத்தில் உறுப்பி^ராகி பெ ண்களின்
முன்ஜே^ற்hத்திற்கு பெ ரிதும் ங்காற்றி^ார். பின்
1926-1930 வடைர பெசன்டை^ சட் Cன்hத்தின்
முதல் பெ ண் உறுப்பி^ராக இருந்தார். 1926-ல்
ாரிஸில் நடை பெ ற்h சர்வஜேதச பெ ண்கள்
Cாநாட்டில் இந்தியாவின் சார்பில் கலந்து
பெகாண் ார். 1933-ல் சிகாஜேகாவில் நடை பெ ற்h
சர்வஜேதச பெ ண்கள் Cாநாட்டில் கலந்து
பெகாண் ார்.
1927, நவம் ர், 5-ல் சட் Cன்hத்தில்
ஜேதவதாசிமுடைh ஒழிப்புச் சட் த்டைதக் பெகாண்டு
வந்தார். சட் Cன்hத்தில் இதற்கு எதிர்ப்பு

பெதரிவித்த சத்யமூர்த்தியி ம் பெவகுண்பெ ழுந்து
உங்கள் வீட்டில் பெ ண்கள் இல்டைலயா? உங்கள்
அக்கா தங்டைககடைX இந்த பெதாழிலுக்கு
அனுப்புவீர்கXா? என்று
ஜேகட் ஜே ாதுசட் Cன்hத்தில் இருந்த அடை^த்து
ஆண் உறுப்பி^ர்களும் தடைல குனிந்த^ர். அது
Cட்டுமின்றி விடைல Cாதர்களின் விடுதிகடைX
மூடி ஆயிரக்கணக்கிலா^ இXம்பெ ண்களுக்கு
வாழ்வளித்தார். அடை யார் ஜேகன்சர்
இன்ஸ்ட்டிடியூட் Cற்றும் ஆதரவற்h பெ ண்கள்
Cற்றும் குழந்டைதகளுக்கா^ அவ்டைவ
இல்லத்டைத ஜேதாற்றுவித்தார். 1947-ல்
பெசங்ஜேகாட்டை யில் ஏற்hப் ட்
ஜேதசியக்பெகாடியில் இவர் பெ யர்
பெ ாறிக்கப் ட்டிருந்தது. 1985-ல் அவரது
திருவுறுவச் சிடைல நிறுவப் ட்டிருந்தது.
இத்தகு சாதடை^கடைXப் டை த்த முத்துலட்சுமி
பெரட்டி தன் இXம் வயதில் ல்ஜேவறு
இன்^ல்களுக்கு ஆXா^ார். பிhக்கும்ஜே ாஜேத
ஜேநாயு ன் பிhந்தவர். ள்ளியில் யிலும் ஜே ாது
கிட் ப் ார்டைவ குடைh ாட்டி^ால் கண்ணாடி
அணிந்திருந்தார். நாXடை வில் இரத்தஜேசாடைக

Cற்றும் ஆஸ்துCாவால் ாதிக்கப் ட் ார்.
மூச்சுத்திணhலால் தூங்க இயலாCல்
அவதியுற்hார். குழந்டைத பிhந்தஜே ாது
ாலூட் க் கூ பெதம்பில்டைல. பிhந்த இரு
குழந்டைதகளும் உ ல்நலக் குடைhவி^ால்
ாதிக்கப் ட்டிருந்த^ர்.
தன் வாழ்வில் ஏற்ப் ட்டிருந்த ல்ஜேவறு
நிராகரிப்புகடைXயும் தடை கடைXயும் மீறி தன்
இலச்சியத்டைத அடை ந்த முத்துலட்சுமி பெரட்டி
பெ ண்கள் சமூகத்திற்க்கு மிகச்சிhந்த
முன்னுதார^Cாக விXங்கி^ார்.

13. சுனிதா வில்லியம்ஸ்

2006, டிசம் ர் 9, டிஸ்கவரி விண்பெவளிக்கலத்தில்
14 விண்பெவளி வீரர்களு ன் இடைணந்து
எஸ்.டி.எஸ் எனும் சர்வஜேதச விண்பெவளி
நிடைலயத்திற்கு பெசல்லவிருக்கிhார் அந்த இந்திய
வம்சாவளிடையச் சார்ந்த விண்பெவளி
வீராங்கடை^. அப் யணத்தின் முடிவில் அதிக

நாட்கள் விண்பெவளியில் தங்கிய பெ ண் எனும்
சிhப்பிடை^ப் பெ ற்hார் அப்பெ ண்.
1965, பெசப் ம் ர் 19, இந்தியத் தந்டைதக்கும்
சுலவீனியத் தாய்க்கும் ஒடை˜ஜேயாவில்
CகXாய்ப் பிhந்தார் சுனிதா வில்லியம்ஸ். 1983-ல்
நீ ாம் உயர்நிடைலப் ள்ளியில் தன்
ள்ளிப் டிப்டை முடித்தார். அதடை^த்
பெதா ர்ந்து அபெCரிக்க க ற் டை அக்பெதமியில்
அறிவியல் துடைhயில் 1987-ல் இXங்கடைலப்
ட் ம் பெ ற்hார். 1995-ல் ப்ளூரி ா
இன்ஸ்ட்டிடியூட் ஆப் பெ க்^ாலஜியில்
பெ ாறியியல் நிர்வாகத்தில் முதுகடைலப் ட் ம்
பெ ற்hார். 1987-ல் அபெCரிக்க கப் ற் டை யில்
இXநிடைல அதிகாரியாகப் ணியாற்றி^ார். 1989ல் கப் ல் டை விCானியாக
நியமிக்கப் ட் ார். நாசாவால் 6ூன் 1998-ல்
விண்பெவளி யிற்சிக்காக ஜேதர்ந்பெதடுக்கப் ட்
சுனிதா வில்லியம்ஸ் ஆகஸ்டு 1998 ல்
யிற்சிடையத் பெதா ங்கி^ார். 2008-ல் நாசா
விண்பெவளி ஆராய்ச்சிக்கூ த்தின்
துடைணத்தடைலவராகத் ஜேதர்ந்பெதடுக்கப் ட் ார்.

இருமுடைh விண்பெவளிப் யணம்
ஜேCற்க்பெகாண் சுனிதா வில்லியம்ஸ் தன் முதல்
விண்பெவளிப் யணத்தின் ஜே ாது 195 நாட்கள்
விண்பெவளியில் தங்கியிருந்ததன் வாயிலாக
அதிக நாட்கள் விண்பெவளியில் தங்கியிருந்த
முதல் பெ ண் எனும் பெ ருடைCடையப் பெ ற்hார்.
இருமுடைh “ஜேநவி கCண்ஜே சன்” விருதிடை^ப்
பெ ற்hார். ஜேநவி Cற்றும் Cடைரன் கார்ப்ஸ்
சாதடை^ விருது Cற்றும் CனிதாபிCா^த்திற்கா^
ஜேசடைவ விருதுகடைXயும் பெ ற்றுள்Xார்.
விண்பெவளித் துடைhயில் இவர் பெ ற்h சாதடை^
சாதிக்கத் துடிக்கும் இXம் பெ ண்
விஞ்ஞானிகளுக்கு ஒரு உந்துதலாக இருக்கும்
என் தில் Cாற்hமில்டைல.

14. சஜேராஜினி நாயுடு

1922, பிப்ரவரி 5, பெசXரிபெசXரா,
உத்திரப்பிரஜேதசம், காந்தியடிகளின்
ஒத்துடைழயாடைC இயக்கத்தில் முதல் ஆXாய்
துடிப்பு ன் கலந்து பெகாள்கிhார் அந்தப் பெ ண்.

சுதந்திரத்தின் மீதுள்X ஈடு ாட் ாலும்
துணிச்சலா^ பெசயல்கXாளும் பிற்காலத்தில்
இந்தியாவின் முதல் பெ ண் ஆளு^ர் எனும்
தவியும் த^க்ஜேக உரிய கவித்திh^ால்
இந்தியாவின் கவிக்குயில் எனும் ட் மும்
பெ ற்hார் அப்பெ ண்.
1879, பிப்ரவரி 13, டை˜தரா ாத்தில் நான்கு ஜே ர்
பெகாண் ஒரு வங்காX குடும் த்தில்
இரண் ாவது பெ ண்ணாகப் பிhக்கிhார்
சஜேராஜினி நாயூடு. 12 வயதில் சஜேராஜினி நாயூடு
அவரது பெCட்ரிகுஜேலசன் ஜேதர்வில் பெசன்டை^
ல்கடைலக்கழகத்தில் முதலி ம் பெ ற்hார். 1895ல் இலண் னில் உள்X கிங்ஸ் Cற்றும்
ஜேகம்பிரிஜ் கிர் ன் கல்லூரியில் டிப் தற்காகச்
பெசன்hார். உருது, பெதழுங்கு, ாரசிகம்,
ஆங்கிலம், பெ ங்காலி ஆகிய பெCாழிகடைXப்
ஜே சக் கற்றுக் பெகாண் ார். 1915-1918 வடைர
இந்தியா முழுதும் ஜேதசப் ற்று, பெ ண்
பெகாடுடைC ஆகியவற்டைhக் குறிக்கும்
பெசாற்பெ ாழிவுகடைX நிகழ்த்தி வந்தார். 1919-ல்
இங்கிலந்திற்கா^ ஜே˜ாம் ரூல் தூதரா^ார். 1925ல் அவர் காங்கிரஸின் தடைலவராகத்

ஜேதர்ந்பெதடுக்கப் ட் ார். இப் தவிக்கு
ஜேதர்ந்பெதடுக்கப் ட் முதல் பெ ண் இவஜேர
ஆவார். 1931-ல் ந ந்த வட் ஜேCடைச
Cாநாட்டிலும் 1942-ல் நிகழ்ந்த பெவள்Xயஜே^
பெவளிஜேயறு இயக்கத்திலும் ங்கு பெ ற்hார்.
1947-ல் ந ந்த ஆசிய உhவுகள் Cாநாட்டில் ங்கு
பெ ற்hார். சுதந்திரத்திற்க்குப் பின் நாட்டின் முதல்
பெ ண் ஆளு^ராக உத்திரப்பிரஜேதசத்தில்
ணியாற்றி^ார். தன் வலிடைCமிக்க
பெசயல்கXால் காந்தி உட்
நாட்டின் ல்ஜேவறு
தடைலவர்களின் ாசத்திற்க்கு ாத்திரCாக
விXங்கி^ார் சஜேராஜினி நாயூடு.
சஜேராஜினி நாயூடு கவித்துடைhயில் அதிக ஈடு ாடு
மிக்கவராக இருந்தார். அவரது கவிடைதத்
பெதாகுப்புகள் “தி ஜேகால் ன் திரஜேசால்டு” எனும்
பெ யரில் பெவளிவந்தது. ஜேCலும் “தி ஜே ார்டு ஆப்
டை ம்ஸ்”, “தி புஜேராக்கல் விங்”, “தி பெ தர் ஆப்
ான்”, “தி கிப்ட் ஆப் இந்தியா” ஜே ான்h
நூல்கடைXயும் எழுதி^ார்.
இன்hXவும் சஜேராஜினி நாயூடு தன் சுதந்திரப்
ஜே ாராட் ங்களின் வாயிலாக விடுதடைலப்

ஜே ாராட் வரலாற்றில் முக்கிய ங்கு
வகிக்கிhார்.

15. ஜேCரி ஜேகாம்

ல்ஜேவறு யிற்சிகளுக்குப் பின் தன் கடி^
உடைழப்பி^ாலும் திhடைCயி^ாலும் 2012-ல்
இலண் னில் ந க்கவிருக்கும் ஒலிம்பிக்
ஜே ாட்டியில் ங்கு பெ றுவதற்கா^
வாய்ப்பிடை^ப் பெ றுகிhார் அந்த வ கிழக்கு

Cாநிலத்டைதச் ஜேசர்ந்த குத்துச்சண்டை
வீராங்கடை^. இதில் 51 கிஜேல எடை ப்பிரிவில்
ங்கு பெ ற்று பெவண்கலப் தக்கத்டைத தன்
வசCாக்குகிhார் அவர்.
1983, Cார்ச் 1, இந்தியாவின் வ கிழக்கு
Cாநிலங்களில் ஒன்hா^ Cணிப்பூரில் உள்X
கங்காஜேதய் எனும் ஊரில் பிhக்கிhார் ஜேCன்க்ஜே
சன்ங்ஜேந6ாங்க ஜேCரி ஜேகாம். நடுத்தர
குடும் த்தில் பிhந்த ஜேCரி ஜேகாம் தன் திhடைC
Cற்றும் கடி^ உழப்பிடை^ Cட்டுஜேC பெசாத்தாகக்
கருதி விடைXயாட்டுத்துடைhயில் கால் தித்தார்.
இவரின் குத்துச்சண்டை க^வுக்கு இவர்
தந்டைதஜேய முக்கிய காரணCாவார். இவரது
தந்டைதக்கு குத்துச்சண்டை யின் மீது இருந்த
ஆர்வஜேC இவடைர அவ்விடைXயாட்டில்
பெ ரியXவில் சாதிக்கத் தூண்டியது. ஜேCரி
ஜேகாமின் முதன்டைCப் யிற்சியாXர் அவரது
தந்டைததான். சிறுவயது முதஜேல தன் தந்டைதயின்
வாயிலாக தீவிர குத்துச்சண்டை ப் யிற்சியில்
ஈடு ட்டிருந்தார் ஜேCரி ஜேகாம்.

2001 முதல் தற்ஜே ாது வடைர இவருடை ய
பெவற்றிப் யணம் பெதா ர்ந்து பெகாண்டுதான்
இருக்கிhது. 2003, 2005, 2010, 2011 Cற்றும் 2012
களில் நடை பெ ற்h ஆசிய பெ ண்கள்
குத்துச்சண்டை ஜே ாட்டிகளில் முதலி ம்
பெ ற்hார் ஜேCரி ஜேகாம். பின் 2008-ம் ஆண்டில்
நடை பெ ற்h ஆசிய பெ ண்கள்
குத்துச்சண்டை ஜே ாட்டியில் இரண் ாம்
இ த்டைதப் பெ ற்hார். 2004 Cற்றும் 2006 களில்
நடை பெ ற்h உலக பெ ண்கள் குத்துச்சண்டை ப்
ஜே ாட்டியில் முதலி ம் பிடித்தார் ஜேCரி ஜேகாம்.
2008 Cற்றும் 2010 களில் ந ந்த எ.ஐ.பி..எ உலகக்
குத்துச்சண்டை ப் ஜே ாட்டியில் முதலி ம்
பெவன்hார் ஜேCரி ஜேகாம். 2012 Cற்றும் 2014 களில்
ந ந்த ஒலிம்பிக் ஜே ாட்டிகளில் தங்கம் Cற்றும்
பெவண்கலப் தக்கங்கடைXக் டைகப் ற்றி^ார்.
ஜேCரி ஜேகாமின் சாதடை^கள் இந்திய Cற்றும்
உலகXவில் மிகவும் பெ ருடைCப் த்தக்கது.
குறிப் ாக உலக குத்துச்சண்டை ப் ஜே ாட்டிகளில்
பெதா ர்ச்சியாக ஐந்து முடைh
தங்கப் தக்கங்கடைXக் டைகப் ற்றி^ார். இது
இந்திய குத்துச்சண்டை வரலாற்றில் இவர்

டை த்த மிகப்பெ ரிய சாதடை^யாகக்
கருதப் டுகிhது. ஜேCலும் சர்வஜேதச
குத்துச்சண்டை டைCயத்தின் தரவரிடைசப்
ட்டியலில் 4 வது இ த்தில் உள்Xார் ஜேCரி
ஜேகாம். ஜேCரி ஜேகாம் 2013-ம் ஆண்டு தன்
சுயசரிடைதடைய பெவளியிட் ார். அதற்கு
“அன்பிஜேரக்கபில்” எ^ப் பெ யர் சூட்டியிருந்தார்.
ஜேCலும் அர்6ூ^ா விருது, த்Cஸ்ரீ விருது,
இராஜீவ் காந்தி ஜே˜ல் ரத்^ா விருது, ச˜ாரா
விடைXயாட்டு விருது எ^ப் ல்ஜேவறு
விருதுகடைX தன் திhடைCயின் வாயிலாக பெவன்று
குவித்துள்Xார் ஜேCரி ஜேகாம்.
இந்தியாவின் மிகவும் பின்தங்கிய
CாநிலபெCான்றில் சாதாரண குடும் த்தில்
பிhந்து இன்று வியத்தகு பெவற்றிகடைXப்
றித்துக் பெகாண்டிருக்கும் ஜேCரி ஜேகாம் எளிய
பெ ண்களின் க^வுகளுக்கு ஒரு சிhந்த
முன்னுதார^Cாக உள்Xார் என் தில்
ஐயப் ாடில்டைல.

16. ஹிலரி கிளின் ன்

2016, அபெCரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், அந்த ஆண்டு
நடை பெ hவிருந்த பெ ாதுத்ஜேதர்தலுக்காக
நாட்டின் இருஜேவறு கட்சிகளும் தீவிரCாகத்
தயாராகிக் பெகாண்டிருந்த நிடைலயில்
அப்ஜே ாடைதய ஆளும் கட்சியா^ அபெCரிக்க

Cக்கள் கட்சியின் அப்ஜே ாடைதய அபெCரிக்க
குடியரசுத்தடைலவரா^ ாரக் ஒ ாCா மீண்டும்
குடியரசுத்தடைலவருக்கா^ ஜேதர்தலில்
ஜே ாட்டியி Cறுத்துவி யாடைர ஜேவட் ாXராக
அறிவிப் து எ^த் தீவிர உட்கட்சி
விவாதங்கடைX ஜேCற்க்பெகாண்டிருந்தது
“அபெCரிக்க Cக்கள் கட்சி”. தற்ஜே ாடைதய
அபெCரிக்க அதி ரா^ பெரா^ால்டு டிரம்ப்பிடை^
அதி ர் ஜேவட் ாXராகக் கXமிhக்குகிhது
“அபெCரிக்க Cக்கள் கட்சி”. Cறுமுடை^யில்
அபெCரிக்காவின் Cற்பெhாரு பெ ரிய கட்சியா^
“அபெCரிக்க குடியரசுக் கட்சி” ஒருவழியாக
அடை^த்துவித ஆஜேலாசடை^களின் முடிவில்
டிரம்பிற்கு எதிராக ஒரு பெ ண் ஜேவட் ாXடைரக்
கXமிhக்குகிhது. அப்பெ ண் ஜே ாட்டியிடுவது
பெதரிந்த ஒட்டு பெCாத்த நாடும் சற்று தி^ங்கள்
அதிர்ச்சியில் உடைhகிhது.
1947, அக்ஜே ா ர் 26 அபெCரிக்காவில் உள்X ,
சிகாஜேகாவில் பிhக்கிhார் ஹிலரி கிளின் ன்.
இலி^ாய் Cாநிலத்டைதச் ஜேசர்ந்த ஹிலரி 1973-ல்
ஜேயல் ல்கடைலக்கழகத்தில் சட் ம் யின்று
முடித்து ஒரு வழக்கறிஞராகத் தன் ணிடையத்

பெதா ர்கிhார். 1975-ல் முன்^ாள் அபெCரிக்க
அதி ர் பில்கிளின் டை^ Cணந்து ஆர்க்கன்சஸ்
Cாநிலத்திற்க்கு இ ம் பெ யர்கிhார் ஹிலரி.
அங்கு காங்கிரஸ் சட் ஆஜேலாசகராகப்
ணியாற்றி^ார். 1979-ல் பெராசு சட்
நிறுவ^த்தின் முதல் பெ ண் ங்காXராக
அறியப் ட் ார். 1992-ல் அபெCரிக்காவின் முதல்
100 லமிக்க வழக்கறிஞர்களில் ஒருவராக
இருந்தார். 1979-1989 Cற்றும் 1983-1992
ஆண்டுகளில் ஆர்கன்சஸ் Cாநிலத்தின் முதல்
குழந்டைத ராCரிப்புத் பெதா ர் ா^
நிறுவ^ங்களில் ணியாற்றும் முதல் பெ ண்
எனும் சிhப்பிடை^ப் பெ ற்hார்.
ஜேCலும் இவர் 1993-2001 ஆகிய ஆண்டுகளில்
அபெCரிக்க ாராளுCன்hத்தில் அபெCரிக்காவின்
முதல் பெ ண் ஜேCலடைவ உறுப்பி^ராக இருந்தார்.
பின் 2001-2009 ஆகிய ஆண்டுகளில்
அபெCரிக்காவின் முதல் பெ ண்
பெவளியுhவுத்துடைh அடைCச்சர் எனும்
பெ ருடைCடையப் பெ ற்hார். 2016-ல்
குடியரசுக்கட்சி ஜேவட் ாXராகத்
ஜேதர்ந்பெதடுக்கப் ட்டு ஜேதர்தலில் பெரா^ால்டு

டிரம்ப்பிற்கு எதிராக ஜே ாட்டியிட்டுத் ஜேதால்வி
அடை ந்தார். தான் ஜேCலடைவ உறுப்பி^ராக
இருந்த காலகட் த்தில் சுகாதாரத் திட் ம், அரச
குடும் க் குழந்டைதகள் காப்புறுதித் திட் ம்,
தத்பெதடுத்தல் Cற்றும் ாதுகாப் ா^
குடும் த்திட் ம் ஜே ான்h ல்ஜேவறு
திட் ங்கடைX பெசயற் டுத்தி^ார் ஹிலாரி.
ஈராக்கிற்கு எதிரா^ ஜே ாருக்கு ஆதரவாக
முதலில் வாக்களித்த ஹிலாரி பின்பு தன்
ஆதரவிடை^ விலக்கிக் பெகாண்டு தன்
எதிர்ப்பிடை^ப் திவு பெசய்தார்.
2016-ல் நடை பெ ற்h அபெCரிக்க அதி ர்
ஜேதர்தலின் ஜே ாது தன்டை^ எதிர்த்து
ஜே ாட்டியிட் பெரா^ால்டு டிரம்ப்பிடை^
எதிர்த்து ல்ஜேவறு பெ ண்களி மிருந்து
டிரம்ப்பிற்க்கு எதிராக எழுந்த ாலியல்
புகார்கடைX ஆதரவாகக் பெகாண்டு அபெCரிக்க
நீதிCன்hத்தில் வழக்குத் பெதா ர்ந்தார் ஹிலாரி.
இது டிரம்ப்பிற்க்கு பின்^டை டைவத் தந்தது.
தன்டை^ப் ற்றிய வழக்குகளும் சர்ச்டைசகளும்
Cாறி Cாறி பெதா ர்ந்து பெகாண்டிருந்தாலும்

அபெதற்க்பெகதிராக துணிவு ன் ஜே ாராடிக்
பெகாண்டுதான் இருந்தார் ஹிலாரி கிளின் ன்.
துணிவு மிக்க அபெCரிக்கப் பெ ண்ணிற்க்குத்
தன்டை^ ஒரு முன்னுதார^Cாகக் காட்டிக்
பெகாண் ஹிலாரி கிளின் ன் இன்hXவும் தன்
அரசியல் யணத்திடை^ பெவற்றிகரCாகத்
பெதா ர்ந்து பெகாண்டுதான் இருக்கிhார்.

17. ஜேCரி கியூரி

பெ ண்கடைXக் குழந்டைத பெ ற்றுக்பெகாள்ளும்
இயந்திரCாக Cட்டுஜேC சமூகம்
கருதிக்பெகாண்டிருந்த காலகட் த்தில் தன்

தன்^ம்பிக்டைக Cற்றும் கடி^ உடைழப்பிடை^
Cாத்திரம் முகாந்திரCாகக் பெகாண்டு இரு
ஜேநா ல் ரிசுகடைXத் தன் வசCாக்கி^ார் அந்த
பெ ண் அறிவியXாXர் ஜேCரி கியூரி. தன்
வாழ்நாளில் இரு கதிரியக்கத்தனிCங்கடைXக்
கண் றிந்தார் ஜேCரி.
ஜேCரி கியூரி எனும் Cரியா ஸ்க்ல வ்ஸ்கா 1867
நவம் ர் 7-ல் ஜே ாலந்தின் வர்சாவில் ஒரு
புகழ்பெ ற்h ஆசிரியக் குடும் த்தில் பிhந்தார்.
த^து த்தாவது வயதில் ஜேCரி ஜே6. சிபெகார்ச்கா
எனும் உடைhவி ப் ள்ளியில் ஜேசர்ந்தார். 6ுன்
12, 1883-ல் தங்கப் தக்கத்து ன் பெவளிஜேயறி^ார்
ஜேCரி. பின் பிடைXயிங் ல்கடைலக்கழகத்தில்
யின்hார். தன் தந்டைதயின் இhப்பிற்க்குப் பின்
ாரிஸிற்க்கு குடிபெ யர்ந்த ஜேCரி அங்கு
ஜேசார்ஜே ான் ல்கடைலக்கழகத்தில் இயற்பியல்
Cற்றும் ஜேவதியியல் யின்hார். ஜேCரி காடைலயில்
டித்து Cாடைலயில் யிற்சி வகுப்புகள்
ஜேCற்க்பெகாள்வாராம். 1983-ல் அவர்
இயற்பியலில் ட் ம் பெ ற்hார். பின்
ஜே ராசிரியர் காப்ரியலின் ஆய்வுக்கூ த்தில்

ணியாற்றி^ார். த^து இரண் ாவது ட் த்டைத
1894-ல் பெ ற்hார் ஜேCரி.
ஜேCரி தன் ஆய்வுகடைXப் ாரிஸில்
பெதா ங்கி^ார். முதன்முதலில் ஈயத்தின் காந்த
சக்தி ற்றிய ஆய்வுகடைX ஜேCற்க்பெகாண் ார்.
ாரிஸில் யிலும் ஜே ாதுதான் தன் வாழ்நாள்
துடைணயா^ பியரிடைய சந்தித்தார் ஜேCரி.
அறிவியலின் மீது இருவருக்கும் இருந்த அதீத
ஆர்வம் இருவடைரயும் ஒன்று ஜேசர்த்தது. ஜேCரியின்
தூண்டுதலால் பியரி காந்தவியலில் ஒரு கட்டுடைர
எழுதி இருந்தார். அது அவருக்கு முடை^வர்
ட் த்டைதத் ஜேதடித் தந்தது. ஜேCரி ஒரு
ஆய்வுக்கட்டுடைரக்காக எக்ஸ்ஜேர கதிர்கடைX
ஆராய்ந்தார். ஜேCலும் அவர் யுஜேரனியத்டைதயும்
ஆராய்ந்தார். பியரி ல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
எலக்ட்ஜேராமீட் ர் எனும் கருவிடைய
ஜேCம் டுத்தி இருந்தார். அதடை^ உ ஜேயாகித்து
யுஜேரனியக்கதிர்கள் சுற்றியுள்X காற்றிலிருந்து
மின்சாரத்டைத உண் ாக்குகின்h^ எ^ ஜேCரி
கண் றிந்தார். யுஜேரனியத்தின்
அXடைவப்பெ ாறுத்ஜேத கதிரியக்கம் பெவளிப் டும்
என் டைத அறிந்தார். ஜேCரியின் கதிரியக்க

ஆய்வுகள் இரு யுஜேரனிய மி^ரல்கடைXப்
பெ ாறுத்தது. பிட்ச்பிXன்ட் Cற்றும்
சால்ஜேகாடைலட். பிட்ச்பிXன்ட்
யுஜேரனியத்டைதவி நான்கு C ங்கும்
சால்ஜேகாடைலட் யுஜேரனியத்டைதவி
இருC ங்கும் அதிக கதிரியக்கத்தன்டைC
பெகாண் து எ^ ஜேCரி கண் றிந்தார். இத^ால்
அவர் கதிரியக்கத்தன்டைC பெகாண் பிh
தனிCங்கடைXக் கண் றிய முயற்சி பெசய்தார்.
1898-ல் ஜேதாரியம் கதிரியக்கத்தன்டைC
பெ ற்றிருப் டைதக் கண் றிந்தார். ஜேCரி த^து
கண்டுபிடிப்புகள் ற்றிய கட்டுடைரடைய அவரது
ஜே ராசிரியர் லிப்Cன் வாயிலாக 1989-ல்
அகபெ மிக்கு அளித்தார்.
ஜேCரி 1898-ல் ஒரு கட்டுடைரடைய பெவளியிட் ார்
அதில் தான் ஒரு புதிய தனிCத்டைதக்
கண் றிந்துள்Xதாகக் கூறி^ார். ஜேCலும் தன்
பிhந்த நாட்டிடை^ப் பெ ருடைCப் டுத்தும்
விதCாக அதற்கு பெ ாஜேலானியம் எ^ப்
பெ யரிட் ார் ஜேCரி. கதிரியக்கம் எனும்
பெசால்லிற்க்கு ஜேரடிஜேயா அக்டிவிட்டி
எ^ப்பெ யரிட் ார். த^து கண்டுபிடிப்புகடைXச்

சந்ஜேதகத்திற்கி மின்றி நிரூபிக்கும் பெ ாருட்டு
தீவிர ஆய்வில் இhங்கி^ர் கியூரி தம் தியி^ர்.
பிட்ச்பிXன்ட்டில் இருந்து பெ ாஜேலானியத்டைத
பிரித்பெதடுப் து சற்று சுல Cாக இருந்தது
ஏபெ^னில் அது பிஸ்Cத்டைத ஒத்திருந்தது.
ஆ^ால் ஜேரடியத்டைத பிரித்பெதடுப் து கடி^Cாக
இருந்தது ஏபெ^னில் அது ஜே ரியத்டைத
ஒத்திருந்தது. 1902-ல் ஒரு ன் பிட்ச்பிXன்ட்டில்
இருந்து 0.1 கிராம் ஜேரடியம் குஜேலாடைரடை ப்
பிரித்பெதடுத்தார் ஜேCரி.
1900-ல் “இஜேகாஜேல நார்பெCாஜேல சுபீரியூரி” -ன்
முதல் பெ ண் ஜே ராசிரிடைய ஆ^ார் ஜேCரி. 1903-ல்
ஜேCரி த^து முடை^வர் ட் த்டைத ாரிஸ்
ல்கடைலகழகத்திலிருந்து பெ ற்hார். 1903-ல் ஜேCரி
ராயல் ஸ்வீடிஷ் அபெக மி ந த்திய
இயற்பியலுக்கா^ ஜேநா ல் ரிசிற்க்கு
ரிந்துடைரக்கப் ட் ார். ஜேநா ல் ரிசு பெ ற்h
முதல் பெ ண் என்h சாதடை^டைய தன்
வசCாக்கி^ார். 1906-ல் பியரியின் Cடைhவிற்க்குப்
பின் ஜேCரி ஜேசார்ஜே ான் ல்கடைலக்கழகத்தின்
முதல் பெ ண் ஜே ராசிரிடைய ஆ^ார்.
பிற்காலத்தில் ஜேCரி ஜேரடியம் நிறுவ^த்டைத

இயக்கி^ார். 1911-ம் ஆண்டு ஜேCரி த^து
இரண் ாவது ஜேநா ல் ரிசிடை^ப் பெ ற்hார். இது
ஜேCரி பெ ாபெலானியம், ஜேரடியம் ஆகிய
தனிCங்கடைXப் கண் றிந்து, பிரித்பெதடுத்து,
அதன் ண்புகடைX ஆராய்ந்ததற்க்காக
வழங்கப் ட் து. 1914-ல் முதலாம்
உலகப்ஜே ாரின் ஜே ாது ஆம்புலன்ஸ்
வண்டிகளில் எக்ஸ் கதிர் கருவிகடைXப் பெ ாறுத்த
உதவி பெசய்தார் ஜேCரி. முதல்
உலகப்ஜே ாரின்ஜே ாது ஜேCரி காயCடை ந்த
வீரர்களுக்கு Cருத்துவ உதவி அளித்தார். ஜேCலும்
பிரன்ஸின் இராணுவ டைCயத்திடை^ 1914-ல்
நிறுவி^ார்.
ஜேCரி தன் வாழ்நாளில் ல்ஜேவறு
ஜேசாதடை^கடைXச் சந்தித்துள்Xார்.
பிhக்கும்ஜே ாஜேத காசஜேநாயு ன் பிhந்தார் ஜேCரி.
தன் தந்டைதயின் Cடைhவிற்க்குப் பின் ஜேCரி
ஜே ரிஸிற்க்குக் குடிபெ யர்ந்தார். அங்கு த^து
கல்விடையத் பெதா ர்ந்த ஜேCரி வருCா^ம் ஈட்
மிகவும் சிரCப் ட் ார். வா டைக வீடுகளில்
தங்கியிருந்தார் ஜேCரி. வருCா^த்திற்க்காக
வீட்டுஜேவடைலகளில் ஈடு ட் ஜேCரி தன்

எ6Cானியின் Cகனு ன் காதல்
பெகாண்டிருந்தார். இத^ால் அவர் தன்
எ6Cானியால் ஜேவடைலடையவிட்டு நீக்கப் ட் ார்.
அவரது முதல் காதல் ஜேதால்வியில் முடிந்தது.
ஜேCலும் தன் ஆய்வுகளுக்காக பெசாந்த
ஆய்வுக்கூ த்டைத அவர் பெ ற்றிருக்கவில்டைல.
சிதிலCடை ந்த நீர்புகக்கூடிய காற்ஜேhாட் Cற்h
ஆய்வுக்கூ த்டைதஜேய அவர் தன் ஆய்வுகளுக்காக
உ ஜேயாகித்தார். கதிரியக்கத்தின் பெகாடிய
விடைXவுகடைXப் ற்றி அறிந்திராத ஜேCரி
கதிரியக்கத்தின் தாக்குதலுக்கு உள்Xா^ார்.
அவரது ஆய்வகம் முழுவதும் கடி^Cா^
கதிரியக்கத்திற்க்கு உள்Xாகி இருந்தது.
கதிரியக்க ாதிப்புகXால் 1934 6ூடைல4-ல்
அப்பிலாச்டிக் இரத்தஜேசாடைகயால் உயிரிழந்தார்
ஜேCரி.
தன் வழ்வில் ல்ஜேவறு ஜேசாதடை^கடைXக் க ந்து
இரு ஜேநா ல் ரிசுகடைXத் தன் அறிவிற்க்கு
இடைரயாக்கிய ஜேCரி கியூரி அறிவியலில் கடி^
உடைழப்பின் வாயிலாகத் த^க்கா^ தனி
முத்திடைரடைய தித்துச் பெசன்றுள்Xார் எ^க்
கூறி^ால் அது மிடைகயாகாது.

18. இந்திரா நூயி

சாதாரண ஒரு பெ ண் தன் பெசாந்த நாட்டில்
முன்ஜே^ாறுவடைதஜேய ஏற்றுக் பெகாள்Xாத இந்த
சமூகத்தில் தமிழகத்டைதச் ஜேசர்ந்த ஒரு பெ ண்

அபெCரிக்கா வடைர பெசன்று
குளிர் ா^த்பெதாழிழில் பெ ரிய 6ாம் வான்
எ^ப் டும் பெ ப்ஸி நிறுவ^த்தின் தடைலடைCச்
பெசயXாலராகப் ணிபுரிந்து ல்ஜேவறு
சாதடை^கடைX நிகழ்த்தி நாட்டிற்கு பெ ருடைC
ஜேசர்த்துள்Xார்.
1955, அக்ஜே ா ர் 18-ல் பெசன்டை^யில் ஒரு
நடுத்தரக் குடும் த்தில் பிhந்தார்
இந்திராகிருஸ்ணமூர்த்தி நூயி. தன்
ள்ளிப் டிப்பிடை^ ஜே˜ாலி ஆங்கிஜேலா
இந்தியன் உயர்நிடைலப் ள்ளியில் யின்hார்.
கல்லூரிப் டிப்பிடை^ பெசன்டை^ கிருஸ்த்தவக்
கல்லூரியிலும் ஜேCலாண்டைCப் டிப்பிடை^ 1976ல் ஐஐஎம் கல்கத்தாவிலும் முடித்தார். பின்
உயர் டிப்பிற்க்காக ஜேயழ்
ஜேCலாண்டைCப் ள்ளியில் ஜேசர அபெCரிக்கா
பெசன்hார். பெ ப்சிஜேகா நிறுவ^த்தில் ஜேசரும்
முன்பு அபெCரிக்காவின் இந்திரா “ ாஸ் ன்
கன்சல்டிங் க்ரூப்” Cற்றும் “ஆசியா ப்ரவுன்
ஜே ாபெவரி” ஆகிய நிறுவ^ங்களில்
ணியாற்றி^ார் நூயி. உலகின் தடைலசிhந்த
குளிர் ா^ நிறுவ^ங்களில் ஒன்hா^ பெ ப்சி

இந்திரா நூயிக்கு வாய்ப் ளித்தது. 1994-ல்
பெ ப்சியில் இடைணந்தார் இந்திரா. ஒரு பெ ண்
பெ ப்சியில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஜேவடைலக்கு
ஜேசருவது அதுஜேவ முதல் முடைh. 2000-ம் ஆண்டு
பெ ப்சியின் தடைலடைC நிதி ஆஜேலாசகராக
உயர்வடை ந்தார். பின்^ர் 2006-ல்
அந்நிறுவ^த்தின் தடைலடைC பெசயல்
அதிகாரியாக உயர்ந்தார். க ந்த 24 வரு ங்கXாக
பெ ப்சி நிறுவ^த்தில் ங்காற்றிவரும் இந்திரா
12 ஆண்டுகXக அந்நிறுவ^த்தின் தடைலடைC
பெசயல் அதிகாரியாக உள்Xார். ஃஜே ார்ப்ஸ்
த்திரிக்டைக பெவளியிட் 2017 ம் ஆண்டிற்கா^
உலகின் சக்தி வாய்ந்த பெ ண்கள் ட்டியலில்
இந்திரா 3 வது இ ம் வகித்தார். ஃ ார்டூன்
த்திரிக்டைக பெவளியிடும் வணிகத்தில் உலகின்
மிக வலிடைC வாய்ந்த பெ ண்களில் 2006-2010
வடைரயிலா^ ஐந்து ஆண்டுகளில் முதலி ம்
வகித்தார் இந்திரா நூயி.
2007 ம் ஆண்டில் இந்திய அரசு இந்திராவிற்கு
த்Cவிபூசன் விருது வழங்கிச் சிhப்பித்தது.
யூஎஸ்நியூஸ் Cற்றும் ஜேவர்ல்ட் ரிப்ஜே ார்ட் 2008 ல்
அபெCரிக்காவின் சிhந்த தடைலவர்களின்

ட்டியலில் இந்திராவின் பெ யரிடை^
பெவளியிட்டிருந்தது. 2008-ல் இந்தியாஅபெCரிக்கா வர்த்தக கவுன்சிலின் ஜேசர்C^ாகவும்
இந்திராடைவ அறிவித்திருந்தார்கள். 2009-ல்
இந்திராடைவ சிhந்த தடைலடைCச் பெசயல் அதிகாரி
என்று குஜேXா ல் சப்டைX பெசயின் லீ ர்ஸ்
அடைCப்பு அறிவித்தது.
தமிழகத்தில் பெசன்டை^டைய பூர்விகCாகக்
பெகாண்டு ஒரு நடுத்தர குடும் த்தில் பிhந்த
இந்திரா நூயி தன் வி ா முயற்சி Cற்றும் கடி^
உடைழப்பிடை^ டைCயCாகக் பெகாண்டு ஒரு
பெ ண்ணாகத் தன் வாழ்வில் மிகப்பெ ரிய
Cாற்hங்கடைX நிகழ்த்தியுள்Xார் என் து
மிடைகயாகாது. இவரது வாழ்க்டைக சாதிக்கத்
துடிக்கும் பெ ண்களுக்கு ஒரு உந்துதலாக
அடைCயும் என் தில் எவ்வித ஐயமுமில்டைல.

19. புஜேXாரன்ஸ்
நட்டிங்ஜேகல்

டைகவிXக்ஜேகந்திய காரிடைக என்று
அடை^வராலும் அன்பு ன் ஜே ாற்hப் டும்
புஜேXாரன்ஸ் டைநட்டிங்ஜேகல். வசதிமிக்க

குடும் த்தில் பிhந்த ஜே ாதிலும் தன்
தாதிப் ணியின் மூலCாக அவர் புரிந்த ஜேசடைவ
அவடைரக் கருடைணயின் Cறுவடிவாகத் திகழச்
பெசய்தது.
1820, ஜேC, 12-ல் இத்தலியில் உள்X புஜேXாரன்ஸ்
எனும் இ த்தில் ஒரு பெசல்வந்தக் குடும் த்தில்
பிhந்தார் வில்லியம் டைநட்டிங்ஜேகல். இவர்
பிhந்த இ த்டைதக் கருத்தில் பெகாண்டு இவரது
தந்டைத இவருக்கு புஜேXாரன்ஸ் டைநட்டிங்ஜேகல்
எ^ப் பெ யரிட் ார். அவர் சிறுவயது முதஜேல
தாதிப் ணியில் அதிக ஈடு ாடு பெகாண்டிருந்தார்.
1837-ல் ஏற்ப் ட் இந்த உணர்வு அவரது
வாழ்நாள் முழுவதும் நீடித்தது. தாயாரின்
எதிர்ப்புக்கு Cத்தியில் தாதியர் ணியில் ஈடு
ஜேவண்டும் என்று தன் முடிடைவ 1845-ல்
பெவளியிட் ார் புஜேXாரன்ஸ். புஜேXாரன்ஸ்
வறியவர்கள் மீதும் இயலாதவர்கள் மீதும் அதிக
அக்கடைh பெகாண்டிருந்தார். ஆதரவற்ஜேhார்
இல்லங்களில் Cருத்துவ வசதிடைய ஜேCம் டுத்த
கடுடைCயாகப் ஜே ாராடி^ார் புஜேXாரன்ஸ். 1846-ல்
பெ6ர்Cனி யணத்தின் ஜே ாது கண்
பெகய்சர்வர்த் Cருத்துவCடை^யில்

ஜேநாயாளிகளுக்கு வழங்கப் டும் கவனிப்பும்
Cருத்துவ ஜேசடைவயும் இவடைர மிகவும் கவர்ந்த^.
தாதியர் ணியில் தன்டை^ முழுடைCயாக
ஈடு டுத்திக் பெகாள்ளும் பெ ாருட்டுத் திருCணம்
பெசய்து பெகாள்X Cறுத்தார்.
இரஷ்யா Cற்றும் பிரன்சு நாடுகளுக்கிடை ஜேய
1854-1856 களில் நடை பெ ற்h கிரிமியன் ஜே ாரில்
த^து Cருத்துவப் ங்களிப்பின் மூலம்
புஜேXாரன்ஸ் டைநட்டிங்ஜேகல் புகழ்
பெ ற்hவரா^ார். ஜே ாரில் காயCடை ந்த
வீரர்களுக்கு Cருத்துவஜேசடைவ புரிவது ன்
பெதாற்றுஜேநாய் ாதிப்டை தடுக்கும் ணிடையயும்
தன் தாதியர் குழுவு ன் இடைணந்து
ஜேCற்க்பெகாண்டிருந்தார். ஜே ாரிலிருந்து நாடு
திரும்பிய புஜேXாரன்ஸ் டைநட்டிங்ஜேகல் Cக்கXால்
ஒரு சாதடை^ப் பெ ண்Cணியாக
வரஜேவற்க்கப் ட் ார். விக்ஜே ாரியா அரசிக்கு
அடுத்த டியாக பி.பி.ஸியால் அதிகம்
அறியப் ட் பெ ண்ணாக இருந்தார்.
துருக்கியிலிருந்த ஜே ாது 1855-ல் இவரது
ணியிடை^ பெகXரவிக்கும் பெ ாருட்டுத் தாதியர்
யிற்சிக்காக புஜேXாரன்ஸ் டைநட்டிங்ஜேகல்

நிதியம் நிறுவப் ட் து. நன்பெகாடை கள்
குவிந்த^. 1860-ல் புனித ஜேதாடைCயர்
Cருத்துவCடை^யில் டைநட்டிங்ஜேகல் தாதியியர்
யிற்சிப் ள்ளி ஆரம்பிக்கப் ட் து. தற்ஜே ாது
இலண் ன் கிங்ஸ் கல்லூரியின் ஒரு குதியாக
டைநட்டிங்ஜேகல் தாதியர் யிற்சிப் ள்ளி
பெசயல் டுகிhது. 1869-ல் எலிசபெ த்
என் வரு ன் இடைணந்து பெ ண்களுக்கா^
Cருத்துவக் கல்லூரி ஒன்டைhத் ஜேதாற்றுவித்தார்.
1882-ல் டைநட்டிங்ஜேகல் தாதியர் உலகXவில்
ரவலாகச் ஜேசடைவ புரிந்த^ர். டைநட்டிங்ஜேகல்
1883-ல் விக்ஜே ாரிய அரசி மிருந்து
பெசஞ்சிலுடைவ விருது பெ ற்hார். 1907-ல் ஓர் ர்
ஒவ் பெCரிட் எனும் விருது பெ ற்h முதல்
பெ ண்ணாவார். இத்தடைகய சிhப்பிடை^யுடை ய
டைநட்டிங்ஜேகல் குஜேரானிக் ஃ ட்டீக் சின்ட்ஜேராம்
எனும் ஜேநாயால் ாதிக்கப் ட்டு 1910, ஆகஸ்டு
13 ல் த^து 90 வயதில் CரணCடை ந்ததாகக்
கருதப் டுகிhார்.
இவரது ஜேசடைவகடைXக் கருத்தில் பெகாண்டு
உலகத் தாதியர் தி^ம் இவரது பிhந்தநாXன்று
பெகாண் ா ப் டுகிhது. புஜேXாரன்ஸ்

டைநட்டிங்ஜேகல் பெ யரிடை^க் பெகாண்
ல
தாதியியல் நிறுவ^ங்கள் Cற்றும்
க^ ாவிலுள்X டைநட்டிங்ஜேகல் ஆராய்ச்சி
டைCயம் புஜேXாரன்ஸ் டைநட்டிங்ஜேகலுக்கு
இருந்ததாக அறியப் டும் குஜேரானிக் ஃ ட்டீக்
சின்ட்ஜேராம் ற்றி ஆராய்கிhது.
த^து வாழ்வில் ல்ஜேவறு இன்^ல்கடைXக்
க ந்து த^து வாழ்நாள் முழுவடைதயும் தாதிய
ஜேசடைவக்கு அற்ப் ணித்த புஜேXாரன்ஸ்
டைநட்டிங்ஜேகல் Cக்கள் C^தில் கருடைணயின்
சிகரCாகஜேவ அறியப் டுகிhார்.

20. பெ˜லன் பெகல்லர்

` ார்க்க இயலாது, ஜே ச இயலாது, பிhர்
கூறுவடைதக் ஜேகட்க இயலாது இருப்பினும் தன்
எழுத்துக்கXால் உலகத்டைதஜேய தன்டை^
ஊற்றுஜேநாக்கச் பெசய்தார் அப்பெ ண்.
பெ˜லன் பெகல்லர் 1880, 6ூன், 27,
அபெCரிக்கவின் அல ாCா Cாகாணத்தில்
துஸ்கும்பியாவில் பிhந்தார். பிhந்து 19

Cாதங்களில் ஏற்ப் ட் கடும் காய்ச்சல்
காரணCாக கண் ார்டைவ, ஜேகட்கும் திhன்,
ஜே சும் திhன் ஆகியவற்டைh இழந்தார். 1887 ல்
பெ˜லன் பெகல்லரின் பெ ற்ஜேhார் அலக்சாண் ர்
கிரகாம் பெ ல்டைல சந்தித்த^ர். அலக்சாண் ர்
பெ˜லன் பெகல்லடைர ார்டைவயற்ஜேhாருக்கா^
பெ ர்கின்ஸ் ள்ளிக்கு அனுப்பி^ார். ஜேCலும்
அவர் ஆன் சல்லிவன் எனும் ஆசிரியடைர
பெ˜லனுக்கு அறிமுகம் பெசய்து டைவத்தார்.
அடுத்த 49 ஆண்டுகடைXக் பெ˜லனும்
சல்லிவனும் ஒன்hாகஜேவ கழித்த^ர். பிhர்
ஜே சும் ஜே ாது அவர்களின் உத டைசவிடை^
டைவத்து ஜே சுவடைத புரிந்து பெகாள்ளும் கடைலடைய
சல்லிவன் பெ˜லனுக்கு கற்றுக்பெகாடுத்தார்.
ஒவ்பெவாரு பெ ாருடைXயும் பெதாட்டுத் பெதாட்டு
உணர்ந்து கற்hார் பெ˜லன். பிhகு சிறிது சிறிதாக
எழுதக் கற்றுக் பெகாண் பெ˜லன் கண்
ார்டைவயற்ஜேhாருக்கா^ பிபெரய்லி எழுத்து
முடைhடையக் கற்றுக் பெகாண் ார். எடைதயும்
விடைரவாகக் கற்றுக் பெகாள்ளும் திhடைC
பெ˜லனுக்கு இயல் ாகஜேவ இருந்தது. த்து
வயது நிரம்புவதற்க்கு முன்^ஜேர பெ˜லன்

ஆங்கிலம், பிபெரஞ்சு, பெ6ர்Cன், இலத்தின்
Cற்றும் கிஜேரக்கம் ஆகிய பெCாழிகடைX பிபெரய்லி
முடைhயில் கற்றுத் ஜேதர்ந்தார்.
1904-ல் பெ˜லன் சல்லிவனு ன் நியூயர்க் பெசன்று
அங்குள்X காது ஜேகXாஜேதாருக்கா^ டைரட்
˜ூCாஸன் ள்ளியில் ஜேசர்ந்தார். அங்கு
பெ˜லனுக்கு சாராபுல்லர் எனும் ஆசிரிடைய
ஜே சக்கற்றுக் பெகாடுத்தார். ல ஆண்டுகள்
யிற்சி பெசய்தும் பெ˜ல^ால் பெதளிவாகப் ஜே ச
இயலவில்டைல. இருப்பினும் C^ம்தXராத
பெ˜லன் Cகளிருக்கா^ ஜேகம்பிரிட்சு ள்ளியில்
இடைணந்தார். தனியாகப் ா ங்கடைXக் கற்றுக்
பெகாண் பெ˜லன் 1900-ல் மிகுந்த தயக்கத்து ன்
ராட்கிளிஃப் ல்கடைலக்கழகத்தில் ஜேசர்த்துக்
பெகாள்Xப் ட் ார். பெதாய்வின்றி உடைழத்த
பெ˜லன் 1904-ல் த^து 24 வயதில் இXங்கடைலப்
ட் ம் பெ ற்hார். கண் ார்டைவயற்று, காது
ஜேகXாCல் ஒரு பெ ண் ட் ம் பெ ற்hது அதுஜேவ
முதல் முடைhயாகும்.
பெ˜லன் சிhந்த ஜே ச்சாXராகவும்
எழுத்தாXராகவும் திகழ்ந்தார். ஆஸ்திரிய

தத்துவவியXாலரா^ வில்லம் பெ6ருசஜேலம்
என் வர் பெ˜லனின் எழுத்தாற்hடைல
பெவளிக்பெகாணர பெ ரிதும் உதவி^ார். த^து
கல்லூரி நாட்களிஜேலஜேய 1903-ல் “தி ஸ்ஜே ாரி
ஆப் டைC டைலப்” எனும் த^து சுயசரிடைதடைய
பெவளியிட் ார் பெ˜லன். தன் வாழ்நாளில்
பெCாத்தம் 12 நூல்கடைX எழுதியுள்Xார் பெ˜லன்.
“தி ஸ்ஜே ாரி ஆப் டைC டைலப்” எனும் அவரது
சுயசரிடைதடைய Cராத்தி உட்
உலகின் ஐம் து
பெCாழிகளில் பெCாழி பெ யர்க்கப் ட்டுள்Xது.
இது பெ˜லனின் மிகச்சிhந்த டை ப்புகளில்
ஒன்hாகக் கருதப் டுகிhது. தன்^ம்பிக்டைக- ஓர்
கட்டுடைர, நான் வாழும் உலகம், கற்சுவரின் கீதம்,
இருளிலிருந்து, என் Cதம், Cாடைலக்காலத்து
அடைCதி, ஸ்காட்லாந்தில் பெ˜லன் பெகல்லர்,
பெ˜லன் பெகல்லரின் சஞ்சிடைக, நம்பிக்டைக
பெகாள்ஜேவாம் Cற்றும் ஆன் சல்லிவன் ஜேCஸிஎன் ஆசிரியர் ஜே ான்hடைவ அவரின்
டை ப்புகXாகும். இது தவிர காதுஜேகXாடைC,
ார்டைவயின்டைC, சமூகவியல், சமூகம் சார்ந்த
பிரச்சடை^கள், பெ ண்ணுரிடைC ஜே ான்hடைவ
பெதா ர் ாகப் ல கட்டுடைரகடைXயும் Cாதந்திர

Cற்றும் வாராந்திர த்திரிக்டைககளில் பெதா ர்ந்து
எழுதிய வண்ணம் இருந்தார். உடைழப் ாXர்
உரிடைCகடைXயும் ஜேசாசலிச தத்துவங்கடைXயும்
குறித்து ல்ஜேவறு கட்டுடைரகடைXயும்
புத்தகங்கடைXயும் எழுதி^ார் பெ˜லன்.
தன் பெ யரிஜேல ார்டைவயற்ஜேhார் Cற்றும்
காதுஜேகXாஜேதாருக்காக லா ஜேநாக்கCற்h
அடைCப்டை த் ஜேதாற்றுவித்தார். 39 நாடுகளுக்குச்
பெசன்று திரட்டிய நிதித் பெதாடைக 1.5 ஜேகாடிடைய
ார்டைவயற்ஜேhார் ள்ளிக்கு நிதியாக
வழங்கி^ார். ார்டைவயற்ஜேhாருக்கா^
நூலகத்டைத உருவாக்கி^ார். இவர் Cாற்றுத்
திh^ாளிகளுக்கா^ ஒரு வழக்குடைரஞராகவும்
திகழ்ந்து அவர்கXது உரிடைCகளுக்காக
ஜே ாராடி^ார். 1915-ல் 6ார்ஜ் பெகஸ்லர்
என் வரு ன் இடைணந்து பெ˜லன் “பெ˜லன்
பெகல்லர் சர்வஜேதச அடைCப்பு”
ஜேதாற்றுவிக்கப் ட் து. இது காதுஜேகXாஜேதார்
Cற்றூம் கண் ார்டைவயற்ஜேhாருக்கு
உதவுவதற்க்காக ஜேதாற்றுவிக்கப் ட் து. 1920
அபெCரிக்க உள்நாட்டு உரிடைCகளுக்கா^
ஒன்றியம் ஒன்றிடை^த் பெதா ங்கி^ார் பெ˜லன்.

1965-ல் நியூயர்க்கில் நடை பெ ற்h ஒரு
நிகழ்ச்சியில் நாட்டின் சிhந்த பெ ண்Cணியாகத்
ஜேதர்ந்பெதடுக்கப் ட் ார். பெ˜லன் 1961-ல்
க்கவாதத்தால் ாதிக்கப் ட்டு 1968, 6ூன் 1-ல்
தூக்கத்திஜேலஜேய உயிரிழந்தார்.
1999-ல் இரு தாம் நூற்hாண்டின் மிகச்சிhந்த
பெ ண்ணாக அறியப் ட் ார் பெ˜லன், 2003-ல்
அல ாCா Cாகாணத்தின் சிhப்புமிக்க
குடிCகXாக அறியப் ட் ார். 2009, அக்ஜே ா ர் 7ல் அல ாCாவில் இவரின் பெவண்கலச்சிடைல
நிறுவப் ட் து.
தன் வாழ்நாளில் ல்ஜேவறு தடை கடைXயும்
நிராகரிப்புகடைXயும் தாண்டி சாதாரண
Cனிதருக்குத் தான் எந்த விதத்திலும்
இடைழத்தவள் அல்ல என் டைத தன்
தன்^ம்பிக்டைகயாலும் வி ாமுயற்சியாலும்
நிரூபித்துக் காட்டிய பெ˜லன் பெகல்லர்
சரித்திரத்தில் தன்^ம்பிக்டைகயின் ஊற்hாகஜேவ
கருதப் டுகிhார்.

