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jiya';fk; 

  fhe;jp$papd; ehkj;ij ehk r';fPh;j;jdkhff; bfhz;lth; bjhz;lh; 

nfh.nt';flhrygjp mth;fs;. mjdhy; jhd; fhe;jp$p thGkplkhf epidj;J    

„fhe;jpepnfjd‟; vd jhd; eph;khzpj;j epWtdj;jpw;F bgah;R{l;odhh;. fhe;jp$p  jdf;F 

tpUg;gg;gl;l rpj;jpukhff; fUjpaJ fpuhkuh$;ak; fpuhkuh$;ak; vd;gJ g";rhaj;J 

xd;wpa';fs; xd;wpize;J yl;rpa fpuhkj;ij cUthf;Ftnj MFk;. 

 fpuhkuh$;ak; ghpg{uzf; Foauir cs;slf;fpaJ. mjw;Fg; bghUs; j';fSila 

$Pthjhu njitfSf;fhf ahiua[k; njlhky; xt;bthU fpuhkKk; jdf;F ntz;oa 

czt[g;bghUs;/ kf;fSf;Fj; njitahd Milfs; cw;gj;jp bra;jy; /ML khLfSf;F 

ntz;oa nka;r;ry; epy';fis cUthf;Fjy; /FHe;ijfSf;fhd tpisahl;L ikjhdk; 

/bghpath;fspd; bghGJ nghf;fpw;fhf g{';fh mikj;jy;/ tptrha ,l';fspy; gzk; jUk; 

gaph;fs; gaphpl;L fpuhk tUthia Kd;ndw;Wjy; MFk;.  

 Mjhuf;fy;tpKiw/ vy;yhg; gzpapYk; Tl;Lwt[ kdg;ghd;ik/ jPz;lhik Mfpa 

bfhs;iffs; filg;gpof;fg;gl;ld. fpuhkj;ijg; ghJfhf;f midtUk; ,#;lg;gl;L 

mg;gzpia Vw;Wf; bfhs;s ntz;Lk;. fpuhkj;jpd; chpikfs; kP;l;fg;gl;lhy; rKjhaj;jpd; 

chpikfs; epiyepWj;jg;gLk;. fpuhkj;jpd; khpahijf;fhf capiuj; jpahfk; bra;a 

ntz;Lk.; ,Jnt thH;f;ifj;jj;Jtk; MFk;. 

 ,e;jpahtpd; bray;ghL brd;id/ bly;yp nghd;w bgU efu';fspy; ,y;iy. 

,r;rpe;jidia kf;fSf;F czh;j;j eph;khzj;jpl;l';fs; jhd; mtrpak.; nkw;Twpa 

rpe;jidfisbay;yhk; fUj;jpy; bfhz;Ljhd; bjhz;lh; nfh.nt vGjpa ghly; jhd; 

“rh;nthjaew; rKjhaj;jpid eph;khzk; bra epj;jKk; ciHg;nghk” ;. 

 ,j;jifa R{Siuia kdjpw; bfhz;L 1946 y; kJiuapy; fhe;jp b$ae;jp md;W 

fpuhkuh$;ak; vd;w khj ,jiHj; bjhl';fpdhh;. “Cjpak; VJkpy;iy vd;whYk; CHpak; 

,ilbgwhJ eilbgw;wJ”. Cf;fk;/ ek;gpf;if/ bja;t mUs; ,tw;iwna \yjdkhff; fUjp 

fpuhkuh$;ak; vd;w ,jH; bjhl';fg;gl;lJ. ,J “fhe;jpa il$!;l;” vd gyuhYk; 

ghuhl;lg;gl;lJ. 

 “bjhz;lh; jk; bgUik brhy;yt[k; bghpnj”. vd Xsit ghoaJ bjhz;lh; nfh.nt 

tpw;Fg; bghUe;Jk;. jkpH; ehl;oy; rh;nthjak; vd;w thu ,jGk;/ fpuhnkhjak; vd;w thu 
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,jGk; rh;nthjaf; fUj;Jf;fis gug;gpf;bfhz;oUe;jd. ,j;jifa ,jH;fs; \yk; 

rh;nthja ,af;fk; Rw;wpa[s;s fpuhk';fSf;Fg; gutpaJ. 

„bra;jpa[k; rpe;jida[k‟; / „CUf;F ey;yJ‟/ „Foahdtd; Fuy;‟ vd;w jiyg;g[fspy; 

vGr;rpa{l;Lk; fl;Liufis vGjpdhh; bjhz;lh; nfh.nt bjhz;lh; nfh.nt mkuj;Jtk; 

mile;j gpd;g[k; ,e;j ,jH;fs; te;J bfhz;Ljhd;  ,Uf;fpd;wd.  

rh;nthja ew;rKjhaj;ij eph;khzpf;f bjhz;lh; nfh.nt vGjpa fl;Liufs; 

fpuhkuh$;aj;jpy; ,lk; bgw;W kf;fSf;F vGr;rpa{l;oaiug; nghy “fhe;jp epnfjd; Fuy;” ek; 

rKjhaj;ij vGr;rpa[w ghij tFf;f tHptif bra;a[k; vd;gjpy; Iakpy;iy. 

-kyh;f;FG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Page 6                      Voice of Gandhiniketan 

gf;jpapd; rpwg;g[ 

lhf;lh;; t. fPjh (brayh;, fhe;jp epnfjd; nfh.nt.gs;spfs;) 

        இறநணிடம் தக்ற செய்து இறநறண அறடபம் எபே 
பறநரகும். அணினும் மல் ஆழ்ரர்ள்/ ஆச்ெரரிரா்ள்/ ெறறரா்பிடம் 

தக்ற சரள்து. ஆணரல் இறநணின் அடிரர்லக்கு சரண்டுசெய்து அறணத்றலும் 
ெரனச்ெறநந்து. அத்ற சரண்டணின் செரல் தடி மட்தரன் அந் தரற்டனறல் 
தள்பிக்சரண்ட தந்ரனும். 

       அற்கு டுத்துக்ரட்டு இந் றழ்ம ற.தி.ரம் தரற்நரண்டில் ரழ்ந் றபேறறெ 
ஆழ்ரர் ரஞ்ெறபுத்றல் எபே குடில் ற்றும் ந்ணம் அறத்து அது ெலடரா்Sld; 
சதபேரலக்கு மெற செய்து ந்ரர்ள். அங்கு ஏரா் து பறர்ந் பரட்டி ஆH;ரரின் 
குடிறனபம்/ ந்ணத்றபம் றணபம் சுத்ம் செய்ம jdJ ரழ்ரபின் மரக்ம் ண 
ீண்டரனர மெற செய்து ந்ரர். 

      அரின் மெறில் ணம் றழ்ந் றபேறறெ ஆழ்ரர் உக்கு ன்ண றம்ரறு 
செய்மமணர? ணக் கூந, பரட்டிமர, இணிபம் ெறநறதுரனம் ரன் றடத்துடன் இபேந்ரல் 
உக்கு தனரனம் மெற செய்பம் தரக்றம் சதறுமன் ண மண்டிணரர். உடமண 
ஆழ்ரபேம் அவ்ரமந டக்ட்டும் ன்நரர்.  மத்றல் அந் பரட்டி ண்ற பேம் 
ங்றர ரநற அரின் தற மெறற சரடரா்ந்ரர். 

      இந் செய்ற ரட்டுத்ீ மதரல் தி ரஞ்ெறற ஆண்ட தல்ன ன்ணன் ரதுக்கு 
ட்டிது. உடமண ன்ணரா் ஆழ்ரரின் பன்றச் ெலடரண ிண்றண அெறக்கு  
செய்ரர். ”உணது ஆச்ெரரிரா் டத்ற அற்புத்ற ரன் அநறந்மன் து பறர்ந் 
ன்றணபம் இறபஞணர ரற்றும்தடி உன் ஆச்ெரரிரிடம் மதரய் செரல்” ன்நரர். 

      அற்கு ெறறுற புரிந் ிண்மணர ஆள்ரரின் செரல்லும், செலும் 
இறநனுக்ம அன்நற உது மதரன்ந ணினுக்கு அல்ன, ன்ந உடன் சகுண்ட ன்ணன் ”ீ 
இன்மந இந் ரஞ்ெறற ிட்டுr; செல்” ன்று ஆறிட்டரர். 

      உடமண ிண்ன் டந் றழ்வுறப ஆழ்ரரிடம் கூநற ிறடசதநச் சென்நரர். 
ெறறரா் டந்ற்றந கூந ஆழ்ரமர ீ இல்னh ஊரில் ணக்கு ன்ண மறன ணக் கூநற 
ரஞ்ெற சதபேரறப மரக்ற, 

         ிண்ன் மதரறன்நரன் ரபேg{ங்ச்ெற 
           ிண்ர ீ றடக்மண்டர – துிவுறட 

        செந்ரப்புனனும் மதரறன்நரன் ீபபன்நன் 

           றதந்ரப்தரய்சுபேட்டிக்சரள் 

ன்று ிண்ப்தம் செய்ரர். 
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     சதபேரலம் அப்தடிம ன் தடுக்றரண ஆறமெறண சுபேட்டிக் சரண்டு றபேறறெ 
ஆழ்ரர் ற்றும் ிண்றண சரடரா்ந்து சென்நரர். சதபேரபின் னரர்தில் ரழும் 
றபே லம் அங்கு இபேந்து அன்நரள். அணரல் ரஞ்ெற ம் இபேண்டு ங்னம் 
குறநந்துிட்டது. 

     இற றுரள் அநறந் அென் பேத்பற்று ன் றந உரா்ந்து ிண்றபம் , 

அது குபேறபம் மடிச் சென்று ரன் செய் செறன ன்ணிக்கும்தடி ன்நரடி 
ரஞ்ெறக்ம றபேம்பும்தடி மண்டிணரர். ிண்ன் அெறண ன்ணித்து றபேறறெ 
ஆழ்ரரிடம் ரஞ்rpக்கு செல்மரம் ண கூநற, ஆH;ரபேம் சதபேரறப மரக்ற, 

       ிண்ன் மதரக்சரறந்ரன் ரபேg{ங்ச்ெற 
           ிண்ர ீ றடக்மண்டும் – துிவுறட 

       செந்ரப்புனனும் மதரக்சரறந்மன் ீபபன்நன் 

           றதந்ரப் தரய்தடுத்துக்சரள் 

 ன்று மண்ட அவ்ண்ம சதபேரலம் ன் ஆறமெ தடுக்றற ிரித்துப் 
தள்பிசரண்டரர். அணரல் அந் சதபேரறப ”செரன்ணண்ம் செய் சதபேரள்” ன்று 
இன்றும் மதரற்Wறd;நdர். 

        தரன் ன் தக்h;fsplk ; ெறறுகுந்றசண அரா்பின் இஷ்டம் மதரல் டந்து 
சரள்ரர். ணம ரன் இறநதக்ற ெறநந்து. அணினும் ெறநந்து தரணின் சரண்டனுக்கு 
சரண்டு செய்து.  

       இறத்ரன் ”க்ள் சரண்மட மன் சரண்டு” ன்தரா் ம் பன்மணரர்ள். 

                   ”ஏம் eமர ரரh” 

 

 

ekJ Mrpukj;jpy; etuhj;jphp bfhY  
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ghujkhjh MyaKk;  fhrp  tpj;ah gPlKk; 

 fhe;jp epnfjdKk; 

lhf;lh; t. uFgjp (eph;thff;FG cWg;gpdh;/ fhe;jp epnfjd; Mrpukk;) 

1921 k; Mz;L fhrp tpj;ah gPl gy;fiyf;fHfj;ij fhe;jp mofs; 

Jtf;fp itj;jhh;. fle;j ork;gh; 4k; ehs; fhrp tpj;ah gPl gy;fiyf;fHfj;jpw;F bry;Yk; 

g[dpjkhd tha;g;g[ vdf;F fpilj;jJ. ,g;gy;fiyf;fH j;jpny g[ul;rpahsh; Mrhj;Jk;/ 

yhy;gfJ}h; rh!;jphpa[k; khzth;fshf ,Ue;jdh;. 1919k; Mz;L g";rhg; gLbfhiy/ 

busyl; rl;lk;  Mfpa bgUk; Jau';fs; ghujehl;il Mjpf;fk; bra;a[k; jUthapy; 

xj;JiHahik ,af;fj;ij fhe;jp mwptpj;jhh;. murpd; fy;tp epiya';fis 

g[wf;fzpf;FkhW khzth;fis mth; nfl;Lf;bfhz;lhh;. M';fpy Kiwapyhd fy;tp 

Kiwf;F khwhf Rnjrpa fy;tp epiya';fis Jtf;Fk; Kaw;rpfis mth; nkw;bfhz;lhh;. 

Kf;fpakhf ,U Rnjr gy;fiyf;fHf';fs; mtuhy; Jtf;fg;gl;ld.mfkjhghj;jpy; F$uhj; 

tpj;ah gPl; gy;fiyfHfKk; fhrpapy; fhrp tpj;ah gPl; gy;fiyf;fHfKk; mtuhy; 

Jtf;fg;gl;lJ . Rnjrpa gy;fiyf;fHf';fs; gpd;dh; bly;ypapy; mtuJ Mnyhridapd; go 

$kpah kptpah gy;fiyf;fHfk; Jt';fg;gl;lJ. 1921k; Mz;L fhe;jp fhrp tpj;ah gPl; kl';fs; 

Jtf;fpa ,UgJ Mz;LfSf;F gpd;dh; 1940 Mk; Mz;L Rnjrpa fy;tp epiyakhf fhe;jp 

epnfjd; Jt';;fg;gl;lJ. 

 fhrp tpj;ah gPl; gy;fiyf;fHj;jpy; ghuj khjh Myaj;ij 1936k; Mz;L fhe;jp 

Jtf;fp itj;jhh.; ghujkhjh Myak; g[Jikahd g[ul;rpfukhd gtpj;jpukhd gf;jpapid 

ekJ cs;sj;jpy; J}z;Lfpd;wJ ghuj khjh Myak; ve;j kjj;jpw;nfh/ ,dj;jpw;nfh/ 

bkhHpf;nfh/ gpunjrj;jpw;nfh/ brhe;jkhdJ  ,y;iy. jpahdnk m';F tHpgLk; Kiw 

.ke;jpu';fSf;nfh/ rl';FfSf;nfh/ mh;r;ridfSf;nfh/ mgpnrf';fSf;nfh/ 

MuhjidfSf;nfh m';F ,lkpy;iy ,iwtd; Mzhfnth/ bgz;zhfnth m';F 

cUtfg;gLj;jg;gltpy;iy. 

 ghujnjrk; tiuglkhf jiuapy; gsp';Ff;fw;fshy; totikf;fg;gl;Ls;sJ. 50mo 

mstpy; rpwpa gLf;ifapy; xd;Wgl;l ghujnjrk; tphpe;J fplf;fpwJ. f';ifa[k/; fhtphpa[k;/ 
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eh;kjht[k;/ nfhjhthpa[k; m';nf gha;e;njhLfpd;wd. cah;e;j ,kaj;jpd; rpfu';fisa[k; 

Fkhp Kidiaa[k; ek;khy; fhz Kofpd;wJ.  

 “$dfzkd” vd;Dk; ekJ njrpa fPjKk;/ te;nj khjuk; vd;Dk; njrpa ghlYk; 

m';nf totikf;fg;gl;Ls;sij ek;khy; czuKofpd;wJ. fhrp tpj;ahgPl;oy; fhe;jp 1936 k; 

Mz;L ghuj khjh Myaj;ij Jt';fpajw;Fg;gpd; Kg;gJ Mz;LfSf;F gpwF 1966k; 

Mz;L fhe;jpepnfjdj;jpy; mJ nghd;w epfH;t[ ele;jJ. ghuj khjh Myj;jpy; ghuj 

khjhtpid jpahdpj;j jUzj;jpy; vdJ epidt[fs; 55 Mz;Lfs; gpd; brd;wd. 1965/ 66 

k; Mz;Lfs; vd; epidf;fpd;nwd; fhrp ghuj khjh Myaj;jpd; totikg;ig go vLj;jJ 

nghd;w ghuj njrj;jpd; Rij totk; Rkhh; “40x 40 “ mstpy; fhe;jp epnfjdj;jpy; 

Muk;gg;gs;spapy; ika ikjhdj;jpy; bgUk; Kaw;rpa[ld; mikf;fg;gl;lJ. ekJ epWtdh; 

mth;fspd; Kaw;rpahy; rpwe;j Rij ntiy bra;a[k; epg[zh;fshy;  ghujj;jpd; Rij njr 

totk; mikf;fg;gl;lJ. mHfpa tz;z';fs; g{rg;gl;L kpFe;j bghypt[ld; fhe;jp epnfjd; 

epWtdh; nkw;ghh;itapy; mJ cUthd rk;gtk; vdJ epidt[fspy; vl;og;ghh;f;fpd;wJ . 

tpHhf; fhy';fspy; mfy; tpsf;Ffshy; ghujk; my';fhpf;fg;gLk.; FHe;ijfs; mjid Rw;wp 

te;J ,kaj;jpd; rpfu';fisa[k/ ; f';if ejp gha[k; mHfpida[k/ ; Th;e;j Fkhp 

Kidapida[k;, me;jkhd; jPt[fisa[k; ghh;j;J tpae;jhh;fs;. 

fhrptpj;ah gPl; gy;fiyf;fHfk; ,d;W kfhj;khfhe;jp fhrp tpj;ah gPl; 

gy;fiyf;fHfkhf cj;jpugpunjr khepy murpdhy; elj;jg;gLfpd;wJ 500.  cWg;g[ 

fy;Y}hpfisa[k; \d;W yl;rk; khzth;fisa[k; bfhz;l gpukhz;lkhd me;j 

gy;fiyf;fHfj;jpy; fhe;jp cUthf;fpa fhrp tpj;ahgPlj;jpd; milahs';fSk; 

yl;rpa';fSk; Kw;wpYk; mfw;wg;gl;L tpl;ld. ghuj khjh bghypt[ k';fp rhpahd  guhkhpg;g[ 

,y;yhj R{Hypy; ,Uf;fpd;wJ. mjid ahh; eph;tfpg;gJ vd;w rpf;fypy; ghuj khjh Myak; 

jtpf;fpd;wJ. kj;jpa khepy muRfnsh njrgf;jh;fnsh  ghuj khjhMyaj;ij g[duikf;Fk; 

ehs; tpiutpy;‟ tUk; vd cWjpahf ek;gyhk;.  
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ெபச் ெறந்றண சரண்ட ல்ி 

lhf;lh;. .தணித்துற(eph;thff;FG cWg;gpdh;/ fhe;jp epnfjd; Mrpukk;) 

 இன்று ரம் ெந்றக்கும் றனெறநந் பேத்து றபுர், சதரநறில் 

ல்லுணர், உர்ல்ி றறனங்பில் திரற்றும் ஆெறரிப் சதபேக்ள் ண றனத்துத் 

பங்பிலும் டம் தறத் ணிர்பிலும் ெபம் ெரர்ந்து உறரடிணரல் ரம் என்றநத் 

சரிந்து சரள்ப படிபம். ெபம் ெந்றக்றன்ந ெரல்ள் தற்நறமர, ம் அெரங்த்றன் 

செல்தரடுள் தற்நறமர, அெறனறன் மதரக்கு தற்நறமர, ெந்றப்தடுத்ப்தட்ட ல்ி, 

பேத்தும், அெறல் தற்நறமர ந்ி ெறந்றணபம் இன்நற அர் மர்ந்சடுத்து 

செல்தடும் திில் மரய்ந்றபேப்தறப் தரர்க் படிபம். அநறில் பேம் 

குறநரணர்ள் அல்ன. ஆணரல் இர்பின் ெப அக்றந ன்தது ந் அபில் உள்பது 

ன்று ெற்று உன்ணிப்தரப் தரர்த்ரல், அது றவும் குறநவு. அற்குக் ரம் அர்ள் 

அல்ன. அர்ள் சதற்ந ல்ி. ல்ி ன்தற ெபம் ரக்கும் பேி ன்ந ெறந்றணறப் 

மதரக்ற, னரதம் ஈட்ட, சதபேம் தம் ெம்தரறக் றரட்டும் எபே பேி ன்ந ெறந்றணச் 

சூனறல் அர்ள் சதற்ந ல்ி, அர்பின் ெறந்றணில் இபேந் ெப மெறற 

டுத்துிட்டு தம் மெர்க்கும் பத்றற புகுத்றிட்டது. ெறந்றணச் சூல் ல்ிச்ெரறனில் 

சரடபேம்ற ல்ிச்ெரறனள் ெபத்றற்ரண ரர்றப உபேரக்ப்மதரது 

றறடரது. ரநர சுனம் மதணும், சுமதர ரழ்க்ற ர ிபேம்பும் ணிர்றப 

சரறனரபர் ெந்றக்கு அனுப்பும் திறத்ரன் செய்ப்மதரறநது.  

 இந் ெந்றக் ல்ிற ெபக் ல்ிர ப்தடி ரற்றுது, அற ரர் செய்ப் 

மதரறநரர்ள் ன்தது தனரின் மள்ி. ரம் றவும் மரெரண ெறக்னறல் ரழ்றமநரம் ன்தது 

ட்டும் அறணபேக்கும் சரிறநது. ஆணரல் ீர்வு அெரங்த்றன் றில் இபேப்தர ரம் 

றறணக்றன்மநரம். அது எபே ப்திக்கும் றபறந. அெரங்த்றன் றில்ரன் அந் படிவு 

இபேந்ரலும் க்ரபட்ெற றடசதறும் ரட்டில் அெரங்த்ற க்ள் சபேக்குலுக்கு 

உள்பரக்றணரல் அசு க்ள் ிபேம்புறன்ந படிற டுக்கும். ஆணரல் அற்கு ரம் 

பலுறன்மநரர ன்ததுரன் ம் மள்ி. இற்றநத் ரண்டி, எபே ணிர ெபத்றல் 

ரழும் ெபக்குடிணர, அெறல் குடிணர க்கு ந்ப் சதரறுப்பும் இல்றனர 

ன்ததுரன் மள்ி. ெபத்ற மம்தடுத் அெறன் உிின்நற ம்ரல் ரம் செய்றன்ந 
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திபிமனம ரற்நங்றபக் சரண்டு செல்தட படிரர? ன்ததுரன் ரம் 

அறணபேம் ெறந்றக் மண்டி எபே மள்ி.  

 ல்ிச்ெரறனபில் திபுரிபம் குநறப்தர உர்ல்ி றறனங்பில் திபுரிபம் 

ஆெறரிர்ள் அறணபேம் எபே றறனில் சதரதுச் ெறந்றணரபர்ள் (தப்மறக் 

இன்சடனனக்சுல்ஸ்). இர்ள் அறணபேம் ெபத்றல் ரற்நங்றபக் சரண்டு 

செல்தடும் டுத் ர்க்த்றணர். இர்ள் றறணத்ரல் ங்பிடம் தடிக்கும் 

ரர்பிடம் றப்சதபேம் ெறந்றணத் ரக்த்ற ற்தடுத்வும் ங்ள் மதரறணின் 

பனம். அமமதரல் ங்ள் ஆய்ில் ெபம் ெந்றக்கும் திச்ெறறணறபப் தற்நற ஆய்வு செய்து 

அறறபத் ீர்க் பறணந்றடனரம். அம மதரல் ெபத்துடன் ங்பின் ிரிரக்ப்தி 

செய்து மடிர ெபத்ற ரற்றும் மம்தரட்டுப் திறபச் செய்றடனரம்.  

 இந்ப் தின்புனத்றல்ரன் த்ற அசு உர்ல்ிச் ெரறனறப ிரிரக் தி 

செய்ற ட்டரரக்றபள்பது. அற்ரண றட்டத்றறணக் சரண்டுந்துள்பது உன்ணத் 

தரத் றட்டம் ணப் சதர் சூட்டி. அது ட்டுல்ன இந்றரில் உள்ப திரிறர் ல்ிச் 

ெரறனபரண ..டி மதரன்ந றறுணங்பில் உள்ப ெப அநறில் துறநற ிரிரக்ற 

லுரக்ற அங்கு தடிக்கும் ரர்லக்கு ெபப்தரர்றற உள்ரங் அந் 

றறுணங்ள் திக்ப்தட்டுள்பண. அடுத்து ெபத்றற்கும் ல்ிச்ெரறனலக்கும் எபே 

இறடசபி இபேக்றநது. அற குறநக் பத்றல் செல்தடும் பச் 

செல்தரட்டரபர்றபபம், சரறல் றறுணங்பில் திபுரிபம் திரபர்றபபம் 

உர்ல்ிச்ெரறனபில் ஆெறரிர்பர ல்ித்குறறத் ரண்டி தி செய் தி 

அனுதத்றன் அடிப்தறடில் றணம் செய் த்ற அசு றற செய்துள்பது. இந்ச் 

சூனறல் ஆெறரிப் திற சபேகூட்டி ெபம் ெரர்ந்து ெறந்றக்கும் றநறண பர்க் 

ஆெறரிர்ள் பறண மண்டும். அற்ரண எபே ெறந்றணச் சூறன ல்ிக் ங்ள் 

உபேரக்றக் சரள்ப மண்டும். ஆெறரிர்ள் குப்தறநத் ரண்டி, தரடத்றட்டத்றத் ரண்டி 

ெபம் ப்தடி இங்குறநது, ன்ந ஏர் உர்வுடன், தரர்றபடன் செல்தட ஆம்தித்ரல் 

ஆெறரிர்பரற ரம் தல்றனக் சுற்றுச் சுறத் ரண்டி ிடுமரம் ம் செல்தரடுள் 

பனர.  

 அற்கு ரம் ம்படன் தி செய்றன்ந ற்ந ஆெறரிர்லடன் எபே செல்தரட்டு 

உநற ற்தடுத் மண்டும். அது எபே ஆய்ர இபேக்னரம், அல்னது எபே தரடத்றட்டத்ற 
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உபேரக்குர இபேக்னரம் துர இபேந்ரலும் ரம் ம் தி செய்பம் இடத்றல் 

ணித்து இங்குறனறபேந்து இறந்து இங்குற்குப் தறக் சரள்ப மண்டும். அடுத்து 

ம்றடம் திலும் ரர்றப, ம் மரணர, மரறர அநறவுறக்ர்பர, ெபச் 

செரத்ர றத்துப் மதரற்றும் உர்ற பர்த்து செல்தட்டரல், அர்ள் பனம் தன 

திறப தல்றனக்த்றற்குள்லம், ெபரத்றற்கும் செய்துிடனரம். அற்கு 

ரர்றப ெபரம் ெரர்ந்து ெறந்றக்ப் தற, ெபரத்றற்கு திரற்ந மண்டும் 

ன்ந உர்ற ற்தடுத்றணரல் அந்ப் திற றச் சுனதரச் செய்துிடனரம். அடுத்து 

ரம் திபுரிபம் றறுணத்றன் குநறக்மரலடன் என்நறச் செல்தட பறண மண்டும். 

றறுணம் ஆெறரிர்பிடம் தன றர்தரர்ப்றத றத்றபேக்றநது. அற சுரெறக்கும் 

ணிர்பர ஆெறரிர்ள் ரந மண்டும்.  

 ரம் தி செய்பம் றறுணத்றனறபேந்து எபே ெபத்துடன் இறந்து தி செய் 

ஆம்தித்ரல் ெபம் ம் றறுணத்ற மெறக் ஆம்திக்கும். ஏர் உிமரட்டரண 

சரடர்திறண உர்ல்ி றறனபம், ெபபம் ற்தடுத்றக் சரண்டுிடும். அந்ச் சூனறல் 

தில்ன்ந ரர்ள் ெபச் ெறந்றணபறடர்பர ரநறிடுரர்ள். அடுத்து 

அெரங்ம் ண்ினடங்ர றட்டங்றபப் மதரட்டு ெபத்றற்ர றடபறநப்தடுத்ற 

பேறநது. அறல் தன திறப ம் தல்றனக் ங்ள் செய்து அசுக்கும் ெபத்றற்கும் 

உிர செல்தட படிபம்.  

 மற்கூநற திறபச் செய்ற்கு எபே ெரர ெறந்றணச் சூனறல் செல்தடும் 

ஆெறரிர்பரல் செய் இனரது. இற்கு ஏர் தரர்ற மண்டும். அது ன்ண தரர்ற 

ன்நரல் ம்றப் தற்நற தரர்ற. ரம் ிர்க் இனர ணிர ரந மண்டும், ன்று 

ரம் ண்ிணரல் இந்ச் செல்தரடுள் அறணத்றபம் தல்றனக்ம் க்குக் கூநற ரம் 

செய் மண்டிது றறடரது. ரம க்கு திிறண ிறத்து செல்தரட்றட 

மற்சரள்பனரம். சதரதுர ெரறண தறடத்ர்லம், ங்ள் திபில் ெரெங்ள் 

செய்ர்லம் ரர் ன்நரல் றறுணம் ந் மறனறபச் செய்ர்ள் அல்ன, 

அற்றநத் ரண்டி ரம் எபே சதரறுப்பு றக் ஆெறரிர் ன்ந உர்வுடன் க்கு ரம 

சதரறுப்புக்றப உபேரக்ற செல்தடக் கூடிர்ள் ட்டும இறச் செய் படிபம்.  

 இந்ச் செல்தரடுறப பன்சணடுக்கும் ெறந்றண ஏர் ஆெறரிபேக்கு ந்துிட்டரல் 

அரின் ெறந்றணப் மதரக்கு ன்தது றபுத்தும் சதற்றுிடும். றபுத்தும் சதற்றுிட்ட 
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ணிர் ன் குடும்தச் செல்தரடரணரலும் ெரி, றறுணச் செல்தரடரணரலும் ெரி, ெபச் 

செல்தரடரணரலும் ெரி அறணத்தும் ித்றரெரணர ிறபவுறப உபேரக்க்கூடிர 

ந்துிடும்.  

 இப்தடிப்தட்ட செல்தரடுள் ன்தது புதுறள் றறநந்ர, ம் ணதுக்கு 

றறநபிக்க்கூடிர, ற்நர்லக்கு மறப்தடக்கூடிர, அசுக்கு மறரணர 

ரநறிடும். ரம் ம் திபில் சரடர்ந்து பர்ச்ெற சதறுமரம், மம்தரடு அறடமரம். 

மன்ற சதறுமரம். 

 இந்ச் செல்தரடுபில் ம்றக் றத்துக் சரள்லம்மதரது ரம் செய்றன்ந தி 

அது குடும்தரணரலும், ல்ிச் ெரறனர இபேந்ரலும், ஆரய்ச்ெறர இபேந்ரலும், 

ெபர இபேந்ரலும் றப்சதரி ரக்த்ற ற்தடுத்க் கூடிர ரநறிடும். இந்ப் 

திபில் ஆெறரிர்ள் மரய்ந்து செல்தடும்மதரது, ரன் ரற்நம் சதறுற உர்ந்து 

சரள்ரர்ள். ரங்ள் ரறுது ங்லக்குத் சரிந்து ிட்டரல் ங்றப ரற்நறக்சரள்ப 

சரடர் பற்ெறில் ஈடுதடுரர்ள்.  

 இந் றறனக்கு ந் ஆெறரிர் ன் ஆெறரிப் திற ணக்குள்மப சென்று 

மடுதர, மடி பர்த்துக் சரள்தர ரநறிடுரர். ரன் செய்றன்ந திறப ெறக் 

ஆம்தித்து றடெறில் பூஜறக்வும் செய்து ிடுரர். அப்தடிப்தட்ட ஆெறரிர் புது உனம் 

தறடக்கும் ெறந்றணச் சூனறல் உன ஆம்தித்துிடுரர். இர் ரற்நம் சதற்ந ரற்று 

ணிர ரற்நத்றற்கு செல்தட ஆம்தித்து ிடுரர். இப்தடிப்தட்ட ஆெறரிர்ள் பனம் 

உபேரகும் ரர்ள் ெபச் ெறந்றணபறடர, ெபப் திச்ெறறணின் மல் ணம் 

செலுத்துதர, ெபத்றன் மல் அக்றந சரண்டர ரற்நம் சதற்று சபிம 

செல்ரர்ள். அர்பின் பனம் ல்ி ற்றுச் செல்லும் ரர்ள் உபேரக்கும் குடும்தம் 

சதரறுப்பு றக்ர ிபங்ற, சதரறுப்புறக் குந்றறப உபேரக்கும் குடும்தர 

ிபங்கும். இர்ள் சதரறுப்பு றக் சதற்மநரர்பர, ரங்ள் தி செய்றன்ந இடத்றல் 

சதரறுப்பு றக் ஊறர, எபே ெபரத்றல் சதரறுப்பு றக் குடிக்பர அெரங்த்றல் 

சதரறுப்புறக் அறரரிர, அலுனர, அெறனறல் சதரறுப்புறக் மர்ற நர, 

அெறல்ரறர, றனர்பர உபேரற ிடுரர்ள்.  

 எபே ெபமர ரமர மம்தடுது எபே ெறந்றணச் சூனறல்ரன். ரடு ிடுறன 

அறட ிடுறனக்ரண ெறந்றணச் சூறன உபேரக் மண்டும். எபே றறுணம் ன் 
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செல்தரட்டில் சற்நற சதந சதற்நச் ெறந்றணச் சூறன உபேரக் மண்டும். மம்தரடு 

அறட மம்தரட்டுக்ரண ெறந்றணச் சூறன உபேரக் மண்டும். இன் பனம் ெபத்றல் 

ங்கு மரக்றலும் சதரறுப்புறக் ணிர்றபம ம்ரல் தரர்க் படிபம். சதரபேள் 

மெர்ப்தற ெறந்றணரக் சரண்டு இங்கும் ெபம் அநம் ெரர்ந்து ரழும் ரனுட 

ரழ்ற பன்சணடுக் பறணந்றடும். அெறலுக்குள் றரச் செல்தரடு னர்ந்றடும். 

ல்னர இடங்பிலும் சதரறுப்புறக் செல்தரடு றடசதற்றுக் சரண்மடிபேக்கும். எட்டு 

சரத்ர ஆெறரிப்தி ன்தது றக்த்க்ர, உர்வுறக்ர ழுச்ெற றக்ர, 

சதரபேள் றக்ர ரநறிடும். அந் றறன மரக்ற ம் ஆெறரிர்ள் ஆெறரிப் திறத் 

சரட மண்டும், சரடங் மண்டும். சரடபேர ெபத்றன் ீது ரநர அக்றந சரண்ட 

ஆெறரிப்தி? 

 

 

 

Rthkp tpntfhde;jh; jpd tpHh (,is"h;jpdk;)  13-01-2023 md;W ekJ gs;spapy; 

bfhz;lhlg;gl;lJ. Rthkp Mjp gpughde;jh/ ,uhkfpU#;zklk;/ kJiu/ tpHhtpy; 

fye;Jbfhz;L rpwg;g[iuahw;wpdhh;fs;. 
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Light House 

Smt.P.Thilagavathi (Governing Body Member, Gandhi Niketan Ashram) 

Hailing from a humble background 

Sailing through the ideals of Gandhiji 

Saintly Ayya KoVe toiled hardly 

Dedicating his entire life to 

Develop the shrinking rural economy 

Guiding star to surrounding Villages 

Godly man to Gandhian followers 

Educating  and empowering the youth 

Enlightening and enriching their lives 

Spinning the wheels of truth and nonviolence 

Spreading the message of peace and harmony 

Still today Ayya is a light house to all. 

  

  
 
2-10-2022 md;W eilbgw;w fhe;jp b$ae;jp tpHhtpy; ekJ Mrpuk jiyth;  lhf;lh;. 

nt';flrhkp Iah mth;fs; rpwg;g[r;bra;jp tH';fpdhh;fs.; 
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neuj;ij gw;wpa rpy cz;ikfs ; 

Er.N.Paulpandian, senior scientific officer(Rtd), Min.of Defence 

 neuk; xU \yjdk; - rhpahd tpra';fspy; \yjdk; bra;jhy; 

ey;y yhgk; fpilf;Fk;. 

 neuk; gzk; - ,ij ehk; rk;ghjpf;fj; njitapy;iy. jhdhfnt fpilf;fpwJ. 

 neuk; ,aw;ifapd; bfhil - ,ij ek; bgw;nwhnuh/Kjyhspnah/ murh';fnkh/ 

ez;gh;fnsh jUtjpy;iy . jut[k; KoahJ. 

 neuk; jhd; thH;f;if – ek; Ma[is /mjhtJ thH; ehis msg;gnj neuk; jhd;. 

 neuk; xU Mjhu rf;jp – rhjidfSf;Fj; njitg;gLk; xU gyk; tha;e;j Mjhu 

rf;jp/ \yg;bghUs;. 

 neuk; xnu rPuhff; fpilg;gJ – xU ehisf;F 24 kzp vd;why; mJ ve;jf; 

fhyj;jpYk; TLjyhfnth/ Fiwthfnth fpilg;gJ fpilahJ. 

 neuk; ghugl;rkw;Wf; fpilg;gJ – ViH gzf;fhud; FHe;ij Kjpath;/ Mz;/ 

bgz;/ goj;jth; gof;fhjth;/ jtpu/ ,dk;/ bkhHp/kjk;/ $hjp/ ehL/ njrk; vd;w 

ve;j ghugl;rKk; ,d;wp vy;nyhUf;Fk; mnj 24 kzp neuk; jhd;. gy;lhrh; 

fpuhrpad; (Baltasar Gradan) vd;Dk; mwp"h; neuj;ijg; gw;wp fPH;f; 

fz;lthW TWfpwhh;. “Nothing Really bebongs to us but time which even 

he has who has nothing else” 

 neuk; ve;ehSk; fpilg;gJ - ,otpGe;jhYk;/ bts;sk; te;jhYk;/ g[ay; 

,oj;jhYk;/ g{fk;gk; Vw;gl;;;;lhYk;/ tpgj;J Vw;gl;lhYk; 24 kzp vd;gJ khwhJ. 

 neuk; ,ytrk;- ey;y ePUk;/ J}a fhw;Wk; Tl ,g;nghJ fhR bfhLj;jhy;jhd; 

fpilf;fpwJ. neuk; kl;Lk; ve;jf; fhyj;jpYk; vy;nyhUf;Fk; ,ytrk; jhd;. 

 neuj;ij ghpkhw;wk; bra;a KoahJ – ahUk; j';fs; neuj;ijg; gpwUf;Fg; 

ghpkhw;wk; bra;aKoahJ. fld;; bfhLf;fnth/th';fnth/ g';Fnghl;Lf; 

bfhs;snth/ ,izf;fnth KoahJ.  

 neuj;ij jpUl KoahJ –ahUk; ahUila neuj;ija[k; jpUl KoahJ. mg;goj; 

jpUl epidj;jhy; (btl;og; ngr;R/ tPz;tpthjk; nghd;witfshy;) jhDk; 

mnj mst[ neuj;ij ,He;jhy; jhd; Koa[k;. 
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 neuk; bjhle;J mHptJ – ehk; RW RWg;ghf ,Ue;jhYk; nrhk;gpj; jphpe;jhYk;/ 

cw';fpf; fple;jhYk;  neuk; jd; ghl;ow;F fle;J bfhz;nl jhd; ,Uf;Fk;. 

 neuk; nghdhy; tuhJ – new;W/ Ke;jhehs;/ nghdthuk;/ brd;w khjk;/ fle;j 

Mz;L ,it vg;nghJk; jpUk;gp tug;nghtjpy;iy. ,ijj; jhd; “nghdhy; 

tuhJ/ bghGJ tpGe;jhy; rpf;fhJ” vd gHbkhHpahff; TWth;. 

 neuk; tpiy kjpg;gw;wJ – fhyk; bghd; nghd;wJ” vd;gJ gHbkhHp. 

,ij ekf;F czh;j;Jk; ts;Sthpd; Fws;. 

“fhyj;jp dhw;bra;j ed;wp rpwpbjdpDk; "hyj;jpd; khzg; bghpJ” fhyk; 

tpiykjpg;gw;;wJ vd;gij czh;j;JtJ MFk;.  

 neuk; tPzhfpwJ vd;why; thH;f;if tPzhfpwJ vd;W jhd; bghUs;. 

tpdhof;Fk; Fiwe;j tpj;jpahrj;jpy; btw;wpf; nfhg;igiaj; jtwtpl;l 

tpisahl;L tPuUf;Fj;jhd; me;j Jspa{z;L neuj;jpd; kjpg;g[ vt;tst[ vd;W 

bjhpa[k;. vj;jid Mz;Lfspd;gapw;rpia/ ciHg;ig mJ tpG';fptpl;lJ 

vd;gJk; g[hpa[k;; . mLj;J/ khuilg;g[ te;J  capUf;Fg; nghuhLk; xUtiu 

Mk;g[yd;!py; mtrukhf kUj;Jt kidf;F vLj;Jr; bry;Yk; nghJ 

nghf;Ftuj;J behprypy; rpf;fp miu kzp jhkjkhfg; ngha;r; nrUfpd;wtiug; 

ghh;j;J kUj;Jth;/ miu kzp Kd;dhy; te;jpUe;jhy; fhg;ghw;wpapUf;fyhk; 

vd;W brhy;Yfpwnghjy;yth me;j  bjhiye;j miu kzpapd; kjpg;g[ xU 

caphpd; tpiy vd;W rk;ge; jg;;gl;th;fSf;Fj; bjhpa[k;. 

 neuj;jpd; bgUikiag; nghw;Wk; M';fpyg; gHbkhHpfs; rpytw;iwf; 

fhz;nghk;. 

Time and Tide wait for none” 

“A Stitch in Time Saves nine” 

“Human time –is the  most precious natural 

Resource you have”. 
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றரய்டு – ரழ்ரள் பழுக் பேந்து  

டுக் மண்டிறல்றன 

பறணர் ர.ி மெர், (eph;thff;FG cWg;gpdh;/ fhe;jp epnfjd; Mrpukk;) 

தைாய்டு ல காணங்கள் 

தைாய்டு முன் கழுத்தின் மல் பகுதியில் அதந்திருக்கக் கூடி எரு அற்புைான சுப்பி. இது எரு 
நாரமில்யாச் சுப்பி. லண்ணத்துப்பூச்சி லடிவில் அதந்து இருக்கக் கூடி சிமப்பு லாய்ந்ைது. உடலின் பய 
உறுப்புகதர கட்டுப்படுத்துலமைாடு உடலுக்குத் மைதலான ஹார்மான்கதரச் சுக்கிமது.  

மூதரயில் உள்ர பிட்யூட்டரியின் கட்டதரக்கிணங்க தைாய்டு சுப்பு நீத சுக்க தலக்கும். 
சரிான முதமயில் தைாக்ஸின் சுக்கும்மபாது ந்ை பிச்சதனயும் லாது. பிட்யூட்டரி சுப்பியின் 
கட்டதரக்குச் சரிான முதமயில் ரஸ்பான்ஸ் பண்ணாை மபாது தைாய்டு சம்பந்ைப்பட்ட அந்ை சுப்பு நீர்  
குதமலாகமலா அல்யது அதிகாகமலா  சுக்கும் மபாது ைான் இந்ை தைாய்டு  பிச்சதன லருகிமது. 

தைாய்டு அறிகுறிகள் 

எருலருதட ன அழுத்ைத்ைால் லயாம். அலருதட ைாய், ைந்தை (ரபற்மமார்கள்) பு ரீதிாகக் 
கூட லயாம். ாறிலரும் உணவுப் பறக்க லறக்கத்ைால் இந்ை தைாய்டு லயாம். உடல் உதறப்பு சற்றும் 
இல்யாை நிதயயிலும் இந்ை தைாய்டு லயாம். உள்ளுறுப்புக்கள் பாதிப்பாலும் லயாம்.  

‘ஆட்மடா இம்யூன்’  பிச்சதனால் கூட லயாம். ஹார்மான் இம்மபயன்ஸ் ஆகும் மபாதுகூட 
லக்கூடி லாய்ப்பு உண்டு. mமாடின் குதமபாட்டாலும் இந்ைப் பிச்சதன லருகிமது. லாழ்க்தக பறக்க 
லறக்கம்  (Life style) ாறினாலும் லயாம். 

உயக அரவில் 750 மில்லின் க்கள் தைாய்டு மநாால் பாதிக்கப்படுகிமார்கள் ன்று உயக 
சுகாைா நிறுலனம் ரசால்லுகிமது. ஆண்-ரபண் விகிைாச்சாத்தில் பார்க்கும்ரபாழுது எரு ஆணுக்கு 
தைாய்டு லருகிமது ன்மால் ட்டு ரபண்ணிற்கு தைாய்டு இருக்கிமைாக இந்ை ைகலல் ரசால்கிமது. 

15 கிாம் முைல் 20 கிாம் அரவு இருக்கக்கூடி இந்ை தைாய்டு சுப்பியில் சுக்கக்கூடி நீதப் 
ரபாறுத்ை அரவு பார்க்கும் ரபாழுது T3 ன்று ரசால்யக்கூடி டிதஅமடா தைமானின் ன்கிம 
விளமும், T4 ன்கிம தைாக்சின்  விளமும் முக்கிாக கருைப்படுகிமது. இந்ை T4 தைாக்சின் 
த்ைத்தில் உள்ர அமாடிதன பிரிப்பைற்காகப் பன்படுகிமது. 
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மற்ரசான்ன T3, T4 மபான்ம சுப்பு நீர்கள் நது உடல் நயம் மபணுலதில் மிகச் சிமப்பான பங்தக 
லகிக்கிமது. ற்றும் உடலிலுள்ர அதனத்து உறுப்புகதரயும் சீாக இக்குலைற்கு இவ்விண்டு  சுப்பு 
நீர்களும் காணாகத் திகழ்கின்மன.  

இதைரல்யாம்விட தைாய்டு சுப்பி நன்கு சீாக நயாக இருக்கவும் அதைத் தூண்டும் லதகயில் 
பிட்யூட்டரியின் முன்பகுதியில் அதந்திருக்கக் கூடி பகுதியிலிருந்து எரு சிமப்பு நீர் சுக்கிமது அதுமல 
TSH  னப்படும் ‘தைாய்டு ஊக்கி ஹார்மான்’ தைாய்தட மிகச் சிமப்பான முதமயில் பாரிக்கிமது. 

தைாக்சின் 

கர்பப்தபயில் எரு கரு உருலாலதிலிருந்து குறந்தை லர ஆம்பித்ை பிமகு அந்ை 
குறந்தையினுதட உடல் திமன் நல்ய முதமயில் லரர்ச்சி அதடaவும் ஆசீர்லதிப்பது இந்ை தைாக்சின் 
ைான். 

நது உடலில் நடக்கும் லரர்சிதை ாற்மத்திற்கு அடிப்பதடம இந்ை தைாக்சின் ைான் சிறுகுடலில் 
ஜீணாகாை புைத்திதன த்ைத்தில் கயக்க தலப்பதும், த்ைத்தில் உள்ர ரகாயஸ்ட்ாதய கட்டுப்படுத்தி 
லருலதும் இந்ை தைாக்சின் ைான்.  

ைதய முைல் பாைம் லத உள்ர லரர் ற்றும் சிதை ாற்மத்தை நல்ய முதமயில் ரசல்படுத்தி 
லருலதும் இந்ை தைாக்சின் ைான். ஆண் ரபண் பருலம் அதடந்ைதும் கருத்ைரிக்க லழி லரர்ப்பதும், 
பாலுணர்தலத் தூண்டுலதும் இந்ை தைாக்சின் ைான். 

தைாய்டு இருக்கிமைா ன்பதை அறி ரபாதுலாக T3, T4 ற்றும் Tsh மபான்ம ரடஸ்ட் டுப்பது 
லறக்கம். அதனலரும் இப்படித்ைான் டுக்கிமார்கள். இதுைவி TG TPO ன்கிம எரு ரடஸ்ட் டுத்ைால் 
ட்டும துல்லிாக தைாய்டின் நிதயத அறி இலும். ரபாதுலாக இந்ை நிதய அறிந்ைால்ைான் 
தைாய்டுக்கு சரிான முதமயில் சிகிச்தச அளிக்க முடியும். 

தைாய்டில் இரு பிரிவுகள் உண்டு. தஹப்மபா தைாய்டிசம், இன்ரனான்று தஹப்பர் தைாய்டிசம் 
ஆகும். தைாய்டு சுப்பி குதமலாகச் சுப்பது, தைாய்டு சுப்பி நீர் அதிகாகr; சுப்பது இதில் து ன்பதை 
ளிைாக  கண்டுபிடித்ைால் ைான் நாம் சரிான எரு தீர்தல காண இலும். சரிான ருந்திதன டுத்துக் 
ரகாள்ர இலும். 

தஹப்மபா தைாய்டிசத்தின் அறிகுறிகள்: 

தைாய்டு சுப்பி நீர் மிகக் குதமலாக சுப்பைால் லருலது தஹமபாதைாய்டிசம். இைன் அறிகுறிகள்: 
ந்ை மலதயயும் ரசய்ால் உடல் கதரப்பதடலது மபான்ம உணர்வு. ைதய முடி பிரிலமைாடு , ைதயமுடி 
ரகாட்ட ஆம்பிக்கும். 
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உடல் தட அதிகரிக்கும் ாைத்திற்கு மூன்றிலிருந்து நான்கு கிமயா லத அதிகரிக்கும். 
இைத்துடிப்பு அரவு 72-க்கும் குதமலாக இருக்கும். முதமற்ம ாைவிடாய் பிச்சிதனகள் லயாம். 
ஆண்கதர விட ரபண்களுக்குத் ைான் அதிக பிச்சதனகள் லரும். ண்ரணய்ப் பதச அற்ம லமண்ட 
மைால் காணப்படும். யச்சிக்கல் ற்படும். தூக்கம் லந்து ரகாண்மட இருக்கும். 

தஹப்பர் தைாய்டிசம் அறிகுறிகள் : 

தைாய்டு சுப்ப நீர் அதிகாகச்சுப்பைால் ற்படுலது  தஹபர் தைாய்டிசம். தஹப்மபா தைாய்டின் 
திர்ாமான அறிகுறிகள் காட்டும்.  

இைனுதட சிமப்பு அறிகுறிகள் உடல் இதரத்துக் ரகாண்மட லரும். ன்ன சாப்பிட்டாலும் உடல் 
மைமால் இருக்கும். இைத்துடிப்பு அதிகாகும். பம், பைட்டம், மகாபப்படுைல் மபான்ம நிதய அடிக்கடி 
ற்படும். ாைவிடாய் சீற்று ைள்ளிப்மபாகும். அடிக்கடி யம் சிறுநீர் கழிக்க மலண்டிதிருக்கும். ரசரிானக் 
மகாராறு ற்படும். கண் ரபரிைாகத் மைாற்மளிக்கும். அதிகப் பசி ற்பட்டுக்ரகாண்மட இருக்கும். நகம் 
பருத்து காணப்படும். 

னது அனுபலத்தில் சிய ருத்துல லழிமுதமகள்: 

ந்து அல்யது ஆறு சீைாப்பற இதயயுடன் இண்டு சின்ன ரலங்காம் மசர்த்து அத்துடன் இண்டு 
மிரகு, சிறிது சீகம் மபாட்டு நன்கு ரகாதிக்க தலத்து எரு டம்ரர் நீத அத டம்ரர் ஆக்கி லடிகட்டி 
ரலறும் லயிற்றில் ரைாடர்ந்து 15 நாட்கள் சாப்பிட்டு விட்டு சிறிது நாட்கள் இதடரலளி விட்டு விட்டு 
றுபடியும் டுத்துக்ரகாள்ர தைாய்டு நன்கு குணாகயாம். 

அமைமபாய பச்தசக் ரகாத்ைல்லித் ைதறத  நீர் விட்டு அதத்துச் சாறு டுத்து காதய, இவு 
உணவுக்கு முன் அத டம்ரர் டுத்து லந்ைாலும் தைாய்டு நன்கு குணாகிமது. 

உணவு விளத்தில் பின்பற்மக்கூடி விளங்கள்: 

தைாய்டு உணவு முதமகள் 

மைனில் ஊம தலக்கப்பட்ட ரநல்லிக்காத சுார் இண்டு ாைங்கள் டுக்கயாம். கரிசாதய ற்றும் 
கீறாரநல்லி மூலிதகத ந்ை லதகயியாலது நாம் பன்படுத்தி ல தைாய்டுக்கு நல்ய எரு தீர்வு 
கிதடக்கும். 

எரு டம்ரர் நீரில் காய்ந்ை ரகாத்ைல்லி ற்றும் சிறிது சீகத்தை இண்டு ணி மநம் ஊம தலத்ை 
பின்னர் ரகாதிக்கதலத்து அத டம்ரர் ஆக்கி லடிகட்டி உண்டபின் இரு மலதர பருக நல்ய எரு தீர்லாக 
அதயும். 
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நாட்படாை புத்ைம் புதி காய்கறிகள் ற்றும் கனிகதர சாப்பிட்டு லருலது நல்யது. நீர்ச்சத்து 

குதமாை அரவு அடிக்கடி நீதப் பருகி ரகாண்மட இருக்கயாம். குதமந்ைது எரு ணி மநம் அல்யது 
இண்டு ணி மநத்துக்கு எரு ைடதல பருகி லருைல் நயம் பக்கும். 

அதிக சூடான உணவும் கூடாது. ஸ்கிரீம் மபான்ம அதிக குளிர்ச்சிான உணவும் கூடாது. லறுத்ைது, 
ரபாரித்ைது மபான்மதலகதர ல்யாம் உண்ணால் இருப்பது நயம் பக்கும். ரலள்ரரிக்காய், பச்தசப் 

பறு மபான்மதல அடிக்கடி டுத்துக் ரகாள்ரயாம். 

கருப்பு கவுனி, ாப்பிள்தர சம்பா மபான்ம அரிசி லதககளின் சாைம் சாப்பிடுலது நல்யது. உணவிற்கு 
கடதய ண்ரணய், நல்ரயண்ரணத விட மைங்காய் ண்ரணத பன்படுத்துலது நயம் பக்கும். 

ரனன்மால் மைங்காய் ண்ரணய் பூஞ்தச, பாக்டீரிாதல திர்க்கக் கூடிது. 

தினமும் பல் துயக்கி உடன் நல்ரயண்ரணத லாயில் ஊற்றி ஆயில் புல்லிங் ரசய்து ரகாள்லது 
நயம் பக்கும். துரசி, புதினா மபான்ம இதயகதர மைனீர் ரசய்து குடித்து லயாம். இல்யாைபட்சத்தில் 

பச்தசாகவும் அந்ை இதயகதர சாப்பிடயாம். 

கீத லதககளில் முருங்தகக் கீத, பசதயக்கீத டுப்பது மிக மிக அருதானது. அதிலும் 

குறிப்பாக  பசதயக்கீதயில்  தைாய்டிதனக் குணப்படுத்ைக்கூடி சுண்ணாம்புச் சத்து, இரும்புச் சத்து, 
விட்டமின் மக, அமிமனா அமியங்கள், ைாது உப்புகள் குறிப்பாக தயசின், த்ரிமானின் மபான்ம விளங்கள் 

இருப்பைாமய பசதயக் கீதத டுத்துக் ரகாள்லது நல்யது.  

அமைாதிரி காரான் ற்றும் பூண்டில் ரசலினிம் அதிகாக இருக்கிமது. இைனால் காரான், 
பூண்டு மபான்மதலகதர டுத்துக் ரகாள்ரயாம். அமை ாதிரி அமாடிதன சீாக தலத்திருக்க 

உருதரக்கிறங்கிதன மலக தலத்தும் சாப்பிடயாம். 

தைாய்டு பிச்சதனக்கு உணவில் மசர்க்கக்கூடி உப்பிதன மைர்ந்ரைடுப்பது ப்படி? இைற்கு எரு 
பிடி கடல் உப்பிதன டுத்து, எரு பிடி முருங்தகக் கீதயுடன் மசர்த்து எரு லானலியில் லறுக்க மலண்டும்.  

உப்பில் உள்ர ரகட்ட விளங்கதர முருங்தகக்கீத லாங்கிக்ரகாள்ளும். லாங்கி பின் அந்ை 
முருங்தக இதயத தூக்கி மபாட்டுவிட்டு அந்ை உப்பிதன ரபாடிாக்கி நாம் பன்படுத்தி லரும் மபாது 

மிகச் சிமந்ை அமாடிதன ரகாடுக்கக்கூடி உப்பாக அதலமைாடு ட்டுல்யால் தைாய்டுக்கு எரு 
நல்ய தீர்லாக இருக்கும். 
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தைாய்டு லால் ைடுக்க கூடி உணவு லதககள் : 

பால், முட்தட, ையிர், ைானிலதககள் kpft[k;  நயம் பக்கக்கூடிd. பால் ற்றும் முட்தடயில் 16 
சைவீைம் அமாடின், 20 சைவீைம் ரசலினிம் இருப்பைால் சாானிாக தைாய்டு லாது.  

ைவிர்க்க மலண்டி உணவுகள்: 

ரபாதுலாக மபக்கரி உணவுகள், ஃபாஸ்ட் ஃபுட் லதகமாக்கதரத் ைவிர்க்க மலண்டிது கண்டிப்பாக 
நயம் பக்கும். 

தைாய்டுக்கு உண்டான மாகாசனம் : 

புஜங்காசனம் ரசய்து ல தைாய்டிதன பயப்படுத்தும். ரநஞ்மசாடு உர்த்தி பார்ப்பது மபான்று 
இருக்கக்கூடி அதப்பில் இருப்பைால் ரைாண்தடப் பகுதிக்கு சிமப்பு அளிக்கும். ஆகமல இந்ை 
புஜங்காசனத்தை ரசய்து லருைல் தைாய்டிதன லவிடால் நம்த காப்பாற்றும் லல்யத உதடது. 

ருத்துல மஜாதிடக் காணங்கள்: 

ரைாண்தடப் பகுதித ரபாதுலாக விசுத்தி சக்கம் ன்று ஆன்மீக ரீதிாக கூறுலார்கள். அந்ை 
பகுதியில் ைான் இந்ை தைாய்டு சுப்பி உள்ரது. பித்ைம் ற்றும் கபம் கூடுலைாலும் தைாய்டு பிச்சதன 
லரும் ன்று ருத்துல உயகம் கூறுகிமது. 

நீர் கிகங்கரான தி ன்று ரசால்யக்கூடி சந்தினும், சுக்கினும் இந்ை தைாய்டுக்கான காக 
கிகங்கள் ஆகும். ரிளபம், விருச்சிகம், கடகம், மீனம் ட்டும் பாதிக்கப்பட்ட நீர் ாசிகளுக்கு தைாய்டு 
பிச்சதன லரும். 

காய புருள ைத்துலப்படி இண்டாமிடத்தில் தைாய்டு பிச்சதன ற்பட்டு குறிப்பாக ட்டாம் இடம் 
சார்ந்ை கர்ப்பப்தப சிறுநீகப் பிச்சதன ற்படுகிமது. 

பாம்பரி சித்ை ருத்துல லழிமுதமகள்: 

இம்ருத்துல முதமயில் பயகத, முத்துச்சிப்பி, ரகௌரி சிந்ைாணி, சிலனார் அமிர்ைம், சிலனார் 
மலம்பு மபான்ம ருந்துப் ரபாருட்கள் கயந்ை குப்பிகளுக்கு தைாய்டு குப்பிகள் ன்பது ரபர்.  

இந்ை குப்பிமாடு கல்லீதய பயப்படுத்தி, பித்ைநீர் சுப்பிதன சரிரசய்யும் முகத்மை கரிசாதய கற்பம் 
காதயயில் ரலறும் லயிற்றில் டுத்து ல அதிகபட்சம் 50 நாட்களில் தைாய்டுப் பிச்சதனகள் 
குணாகிவிடும் 
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15.08 .2022 md;W Rje;jpu jpdtpHhtpy; ekJ eph;thff;FG cWg;gpdh; jpU. t.uFgjp 

Iah mth;fSk/; gs;spfspd; brayh; jpUkjp. fPjh mth;fSk; fye;Jbfhz;ldh; 
 

 
kJiu O.C.P.M gs;spapy; eilbgw;w „ek;kCU tp";"hdp” mwptpay; gilg;g[fs; nghl;oapy; g';nfw;W  

btw;wp bgw;w khzth;fs;  
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    ntshz; tsh;r;rpf;F Vw;w rpy mqFKiwfs ; 

lhf;lh; S.uhk;Fkhh; (njhl;lfiy tphpt[iuahsh;;) 

 tptrhaj;ij moj;jskhf;fp Rkhh; 63 yl;rk; Vf;fh; tpisepyk; bfhz;l jk;H;ehL/ 

7 ntshz; jl;g btl;g kz;ly';fshf gphpf;fg;gl;Ls;sJ .me;j jl;g btl;g 

kz;ly';fSf;F Vw;wthW gaph; njh;e;bjLf;fg;gl;L rhFgo  bra;ag;gLfpwJ. 

 bgUfp tUk; kf;fs; bjhifapd; czt[j; njitia rkhspf;f jPtpu rhFgoapd; \yk; czt[ 

cw;gj;jpia mjpfhpf;f ntz;oa fl;lhaj;jpy; cs;nshk;. nkYk;/ rhFgo epy';fs; kw;Wk; ePh; ts';fs; 

Fiwe;J tUfpd;wd. Mdhy; cw;gj;jpj; jpwid gy kl';F mjpfhpf;f ntz;oa R{H;epiy epyt[fpwJ. 

mjw;F ntshz;ikj; bjhHpiy nkk;gLj;j ntz;Lk;. ntshz;ik bjhHpy; nkk;gLj;jg;gl 

ntz;Lkhdhy; tpis gaph;fspypUe;J mjpf tpisr;ry; fpilf;fr;  bra;a ntz;Lk;. 

 ntshz;ikj; bjhHpypy; mjpf tpisr;riyg; bgw \yfhuzkhf miktJ cah; tpisr;ry; 

,uf';fns. E}w;whz;L fz;l jkpH;ehL ntshz;ik gy;fiyf;fHfk; xt;bthU Mz;Lk; cah; ,uf';fs; 

btspapLtjw;F Muha;r;rpfis nkw;bfhz;L tUfpd;wJ. midj;J cHth;fSk; gad;bgWk; tifapy; 

,Jtiu 807 gaph; ,uf';fs; 165 gz;izf; fhLfs; 1500f;Fk;  nkw;gl;l nkyhz;ik bjhHpy; El;g';fSk; 

/btspaplg;gl;Ls;sd.  

 ,Ug;gpDk;/ gy;ntW tifahd g{r;rpfs;/ neha;fs; kw;Wk; Cl;lr;rj;J gw;whf;Fiwahy; gaph;fs; 

ghjpf;fg;gl;L tpisr;ry; Fiwe;J tUfpd;w  R{H;epiyia ehk; fz;Tlhff; fhz;fpnwhk; “nehaw;w gapnu 

epiwthd tpisr;ry; jUk;”  vDk; Tw;wpw;F ,z';f g{r;rp/ neha; jhf;FjypUe;J gapiug; ghJfhg;gJ 

kpft[k; mtrpakhd xd;whFk;. 

 gaph; ghJfhg;gpy; g{r;rp/ neha; vjph;g;g[jpwd; bfhz;l ,uf';fisj; njh;t[ bra;jy;/ gl;lk;/ 

cueph;thfk; / ePh; eph;thfk;/ g{r;rpfs/; bghUshjhu nrjepiy fz;fhzpg;g[/ Kiwahd g{r;rpf;bfhy;yp 

gad;ghL/ gaph;g; ghJfhg;g/[ nkyhz;ik cj;jpfis nkk;gLj;Jjy; Mfpa midj;J bray;ghLfSk; kpf 

Kf;fpakhdit MFk;. vdnt/ ghpe;Jiu bra;ag;gl;l kpft[k; ghJfhg;ghd Rw;Wr; R{HYf;F nfL 

tpistpf;fhj g{r;rp/ neha;f; bfhy;ypfis gad;gLj;jp  tpisr;riy mjpfhp;f;f ntz;Lk;. 

 mz;ikfhykhf/ ntshz; tsh;r;rpapy; kjpg;g[f; Tl;Ljy; bgUk; g';F tFf;fpd;wJ. 

kjpg;g[f;Tl;LjYf;fhd bjhHpy;El;g gapw;rpfs; gy;fiyf;fHfj;jpd; fPH; bray;gl;L tUk; ntshz; 

mwptpay; epiya';fspy; mspf;fg;gLfpd;wJ. vdnt/ rhFgo bra;j tpisbghUl;fis kjpg;g[f;Tl;o 

tpw;gid bra;J ,yhgk; <l;l Kaw;rpfs; nkw;bfhs;s ntz;Lk;. 
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Mrhd;fspd; Mrhd; 

jpUkjp J.fpU#;zjPgh (Mrphpia) 

  vd;id cUthf;fpa Mrphpag; bgUkf;fSf;F ,f;fl;Liuia 

rkh;g;gpf;fpnwd;.khjh/ gpjh/ FU/ bja;tk; vd;W flt[Sf;F Kd;ghf 

Mrphpah;fis itj;J ehk; bfhz;lhLfpnwhk;. ,j;jifa Mrphpah;fSf;F 

TLjy; rpwg;g[ nrh;f;Fk; tifapy; jhd; Mz;LnjhWk;  brg;lk;gh; khjk; 5k; njjp 

Mrphpah;fs; jpdkhf bfhz;lho tUfpnwhk;. ,J lhf;lh; rh;tgs;sp uhjhfpU#;zdpd; 

gpwe;jehs;. kpfr; rpwe;j Mrphpauhft[k;/ ,e;jpahtpd; Kddhs; FoauRj; jiytuhft[k; 

,Ue;jth;. jdJ thH;f;if KGtija[k; fy;tpf;fhft[k;/ ,is"h; eyDf;fhft[k; 

brytpl;Ls;shh;. Mrphpauhf gy;ntW fy;Y}hpfs;/ gy;fiyf; fHf';fspy; gzpahw;wp 

,Uf;fpwhh;. bry;Yk; ,lbk';Fk; khzth;fSf;Fg; gpoj;j Mrphpauhf mth;fSf;F kpfr; 

rpwe;j tHpfhl;oahf ,Ue;Js;shh;. ,tiug; nghy midj;J Mrphpah;fSk; ,Uf;f 

ntz;Lk; vd;W mwptWj;Jk; tifapy; uhjh fpU#;zdpd; gpwe;jehis Mrphpah;fs; 

jpdkhf mwptpj;J Mz;LnjhWk; bfhz;lho tUfpnwhk;. 

 fy;tp vd;gJ FHe;ijfspd; xl;Lbkhj;j MSikj;jpwid tsh;f;Fk; Kaw;rp 

,r;r\fj;jpd; vjph;ghh;g;iga[k; kPwp jd; tFg;g[ khzth;fs; kPJ mjpf md;g[k;/ mf;fiwa[k; 

bfhz;L mth;fs; nkk;gl nghuhLk; xt;bthU MrphpaUk; nghh; tPund mjpy; btw;wp 

njhy;tp vd;w nfs;tpf;F ,lkpy;iy. mth; nkw;bfhs;Sk; xt;bthU Kaw;rpf;Fk; 

midtUk; jiy tz';Fthh;fs; vd;gjpy; re;njfkpy;iy vd;W ciug;ghh; nguhrphpah; 

uhjhfpU#;zd;.  

 fy;tpahsh; vd;W brhy;Yk; nghJ ve;j ehl;ltUk; ,tuJ bgaiur; brhy;y 

kwe;jjpy;iy. md;dpbgrd;l; mk;ikahhpd; ngr;rhy; ftug;gl;L jd;ngr;rhy; midtiua[k; 

jd;ghy; <h;j;jth;. kdpjid “flt[spd; gilg;gpd; kFlk; vd;Wk; kdk; nghd nghf;fpy; 

bry;yhky; jhd; vd;d bra;a ntz;Lk; vd;gij bjhpt[ bra;J bray;gl ntz;Lk”;. 

vd;ghh; uhjhfpU#;zd;. thH;f;iff;fhd bghUs;/ thH;f;ifapd; nehf;fk;/ thH;f;iff;fhd 

jpl;lk; Mfpatw;iw mwpahky; mikjp fhz ,ayhJ. kdpj kdj;jpy; xsp gha;r;rp / 

mtDf;Fs;ns ,Uf;Fk; Fu';Fj; jd;ikia ePf;fp ,jaj;jpy; md;ig tsh;j;J 

midj;jpw;Fk; nkyhf capnuhl;lKs;s fw;gidj; jpwid cUthf;Ftnj fy;tpapd; 

nehf;fk; . kdpjd; jd;Dlndna mikjpahf thGk; jpwidf; fy;tp mspf;fntz;Lk;; 

vd;gnj mthpd; Tw;W . 

gy;fiyf; fHf Mizauhf ,Ue;jnghJ fy;tp epWtd';fSf;fhd rpwg;ghd 

bfhs;iffis tFj;jhh;. 

1. Md;kPfg; gapw;rp 

2. M';fpy bkhHp kw;Wk; gpuhe;jpabkhHp \yk; fy;tp 

3. fy;tp tha;g;g[fs; jpwikapd; mog;gilapy; kl;Lnk bfhLf;f ntz;Lk; vd;whh;. 
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,f;fUj;Jf;fs; fpwpj;Jt ehLfspYk; gpd;gw;wg;gl;ld. 

 Rkak; vd;gJ xU mDgtk; xt;bthUtUk; jdJ rpYitiaj; jhnd Rke;J 

mf';fhuj;ij rpYitapy; miwe;J jd;dplKs;s xspiar; Rlh;tplr; bra;a ntz;Lk;. 

rkaj;njly;  xU nghuhl;lk;. mjw;F tHp beLfpYk; fLikahd kd ciHg;g[ mtrpak; vd 

rkaj;ijg; gw;wp vLj;Jiuf;fpwhh; lhf;lh; uhjhfpU#;zd;. 

 mbkhpf;fhtpy; ghy; Mh;jh; btspapl;l thGk; jj;Jt "hdpfspd; E}y;fs;” vd;w 

g[j;jf thpirapy; lhf;lh; uhjhfpU#;zd; mth;fs; gw;wp btspahdjpypUe;J mtuJ 

jj;Jt';fs; cybf';Fk; gutp cs;sijf; fhzyhk;. 

 ,uhjh fpU#;zdpd; jj;Jtj;ij “Md;kpf kdpjneak;” vd;gh;. ,e;jpahtpy; ntW 

ve;j jj;Jt mwp"Uk; Vuhskhf vGjtpy;iy. cyfpy; rpe;jidahsh;fSs; xUtuhf 

b$hypf;ftpy;iy vd;whYk; ek; kdjpy; vd;bwd;Wk; eP';fhj ,lk; gpoj;j fy;tpahsh; 

lhf;lh; uhjhfpU#;zd;. ,e;jp vjph;g;g[ nghuhl;lk; eilbgw;w fhyj;jpy; kj;jpa 

mikr;rh;fshf ,Ue;j rp.Rg;ukzpak; / o.V mHnfrd; Mfpnahh; gjtpia uh$pdhkh 

bra;jdh; mg;nghJ yhy;gfJ}h; rh!;jphp gpujkh;. mth;fspd; uh$pdhkhit; Vw;f rh!;jphp 

ghpe;Jiu bra;jhh;. FoauRj; jiytuhf ,Ue;j uhjhfpU#;zd; kWf;fpwhh.; ,r;bray; 

jiyth;fis mutizj;J nghFk; khz;g[ kw;w murpay; jiyth;fSf;Fk; Xh; cjhuzkhf 

bray;gl itj;jJ. 18 f;Fk; nkw;gl;l E}y;fs; vGjpa[s;shh;. cz;ikahd fy;t;p/ kfhj;kh 

fhe;jp/ gftj; fPij tpsf;fciu/ utPe;jpuehj; jhThpd; jj;Jt';fs; nghd;wit mtw;Ws; 

rpy  

 Mrphpah;fSf;Fk; nguhrphpauhf ,Ue;jhh;. gof;fntz;Lk;  goj;J bjspa ntz;Lk;. 

bjspe;J mjd;go elf;f ntz;Lk;.  ehk; bgw;wij Rw;wp ,Ug;gth;fSf;F 

bfhLf;fntz;Lk;. ,Jnt mtuJ jhuf ke;jpukhf ,Ue;jJ. 

 be";rpy; epiwe;jth; 

vspa eLj;ju FLk;gj;ij nrh;e;jth;. gzgyk;/ cwtpdh;fspd; gf;f gyk; vJt[k; fpilahJ. 

murpay; gpd;zdp ,y;iy. neuoahf ehl;L tpLjiyg; nghhpy; <Lgl;ltUk; my;y. g[ul;rpg; 

nghf;FilatUk; ,y;iy. kpfr;rpwpa fpuhkj;ijr; rhh;e;j kpfr; rhjhuz kdpjuhd 

uhjhfpU#;zd; cyfpd; ve;j\iyapYk;  cs;s mwp"h;fshy; ,d;W  ghuhl;lg;gLfpwhh;. 

g[fHg;gLfpwhh; vg;go ,J rhj;jpakhapw;W? tpil TWtJ kpfr; Rygk; ,uhjhfpU#;zd; 

mth;fspd; mwpt[j;jpwd;/ mwpt[f; Th;ik mwptpd; Jizbfhz;L mfpyj;ijna Msyhk; 

vd;gij mth; ep+gpj;Jf; fhl;o tpl;lhh;. 

 MHkhd gog;g[/ vg;bghGJk; gog;g/ [ xUehspy;  12 kzp neuk; gog;g[. ,e;Jkjj; 

jj;Jt';fs;/ ntj';fs;/  cgeplj';fs; vy;yhtw;iwa[k; fw;Wj; njh;e;jhh;. fpwp!;Jt kj 

E}iya[k; goj;jhh.; gpw rkaf; fUj;Jf;fisa[k; Muha;r;rpf; fz; bfhz;L fw;Wj;bjspe;jhh;. 

ahiua[k; vjw;fhft[k; mth; ehoaJ ,y;iy. bghUisa[k;/ g[fiHa[k; mth; tpUk;gpaJ 

,y;iy. brhe;j gyk;/ brhe;j Kaw;rp ,tw;iwna mth; ek;gpdhh;/ thH;tpy; cah;e;jhh;. 

 bfhs;iffs;/ ,yl;rpa';fs; /,e;jpag; gHf;f tHf;f';fs; Mfpatw;wpy; cLk;g[g; gpoahf 

epd;whh;. Tl;lj;jpy; xUtuhfj; jk;ikf; fiuj;Jf; bfhs;stpy;iy. jdpj;J epd;whh;. 

jdpj;Jtk; bgw;whh. ; fw;wiyj; jd; ,Wjp  ehs; tiu ,Wjp \r;R tiu jtkhfr; bra;jhh;.  
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,d;dy;fs;/ ,ila{Wfs; mtUf;Fk; tuj;jhd; bra;jd. mg;bghGJk; Tl mth; 

E}y;fs; gog;gij epWj;jnt ,y;iy. mth; cyfpd; ,uz;lhtJ jj;Jtnkij. Kjy; jj;Jt 

nkij u!;!Yld; beU';fpa bjhlh;g[ bfhz;oUe;jhh;. mth; thH;e;j fhyj;J thH;e;j 

cyfpd; mwp"h;fs;/ nkijfs; midtUk; mtiug; ghuhl;o bfsutpj;Js;shh;fs;. 

 mtuJ vspik/ epidthw;wy;/ mlf;fk/;  vjph;fhy khzth; cyfk; mtrpak; 

filg;gof;f ntz;Lk; . rhjp rkag;ghFghL fUjhjth;/ midtiua[k; rkk; vd;bwz;zp 

elj;jpa kfhd;. kdpj neak; bfhz;lth. ; mtUila md;whl thH;f;if jpl;lkplg;gl;lit. 

fl;Lg;ghlhdit mjpfhiyapnyna vGe;J tpLthh;. J}a bts;is Mil. jiyapy; J}a 

bts;is epwj; jiyg;ghif. bkype;j cly; thF. mwpt[ ckpGk; fz;fs.; ePz;l Th;ikahd 

ehr.p FHe;ijfs; vd;why; nguhrphpah;  lhf;lh; uhjhfpU#;zDf;Fg;  gphpak;.  

 jj;Jt nkij/ etPd Mr;rhh;ah;/ /Md;kPf "hdp vd;bwy;yhk; nghw;wg;gLk; 

lhf;lh; uhjhfpU#;zd; mth;fs; bgw;Ws;s gl;l';fspd; vz;zpf;if Vuhsk; …. 

Vuhsk;… gjpide;J  „lhf;lh;‟ gl;l';fisg; bgw;Ws;shh;. ,e;jpahtpnyna mjpf mst[ 

lhf;lh; gl;lk; bgw;w khnkij ,th; xUth; jhd;. gphpl;o#; mfhlkp ,tUf;F „bgy;nyh#pg;‟ 

mspj;Jf; bfsutpj;jJ. rh; gl;lk; mspj;Jf; bfsutpj;jJ. 

 ,';fpyhe;J ehl;L uhzp vyprbgj; mth;fs; 1963 y; bfsut cWg;gpdh; 

jFjpapid mspj;jhh;. 1955 y; b$h;kd; bfsut tpUJ tH';fpr; rpwg;gpj;jJ. 1957 y; 

k';nfhypah- "hdpfspd; jiytd; (kh!;lh; Mg; tp!;lk;) vd;w gl;lj;jpid ,tUf;F 

mspj;jJ.,e;jpa murh';fk; „ghuj uj;dh‟ vd;w kpf cahpa gl;lj;ij mspj;J mJ jd;id 

cah;j;jpf; bfhz;lJ/ jj;Jt nkijapd; epidthf m";ry;jiy xd;wpida[k;/ ,e;jpa 

murh';fk; btspapl;Lr; rpwg;gpj;Js;sJ. 

 xU ey;yhrphpaUf;F chpa ,yf;fz';fs; vd;d vd;gij vGjpdhy; gf;fk; 

gf;fkhf tphpa[k;. Mdhy; Xh; Mrphpah; vd;gth; nguhrphpah; ,uhjh fpU#;zidg; nghy; 

,Uf;f ntz;Lk; vd;W brhy;yptpl;lhy; xU ey;yhrphpah;f;fhd ntW tpsf;f';fs; 

njitapy;iy. 

 bra;a[k; bjhHpny bja;tk; vd;W thH;e;jth; mth.; mjdhy; ,d;W mtiu ehk; 

bja;tkhfg; nghw;Wfpnwhk.; Mrpa n$hjp $tQh;yhy; neU.  Mrphpa n$hjp lhf;lh; 

uhjhfpU#;zd;. jhd; njhd;wpa Jiwfspbyy;yhk; Kjd;ikahf ,Ue;jth;. 

Kd;Djhuzkhfj; Jy';fpath;. g[fHpd; cr;rpapy; xsp tPrpath.; njhd;wpa Jiwapy; g[fH; 

<l;l ntz;Lk; . ,y;iybad;why; mj;Jiwapy; njhd;whknyna ,Ue;J tpl ntz;Lk;. 

 lhf;lh; uhjhfpU#;zd; mth;fisg; nghy „njhd;wpw; g[fbHhL njhd;w‟  ehk; 

ek;ik tsh;j;Jf; bfhs;s ntz;Lk;. ghujehL mHptw;wJ. jhTh;/ fhe;jp$p nghd;w 

kdpjh;fisg; bgw;Wj; je;j ehL. nuhkh g[hpiag; nghynth/ fphPi!g; nghynth kiwe;J tpl 

KoahJ vd;ghh; jj;Jt nkij. cz;ikjhd; . ghujehL mHptw;wJ. ghuj ehL bgw;bwLj;j 

jj;Jt "hdpfSk; mHptw;wth;fs;. Mk;! mth;fs; vd;Wk; ek;kpilna thH;e;J tUfpwhh;fs;. 

lhf;lh; uhjhfpU#;zdpd; FLk;gk; trjpgilj;jjhf ,y;yhjjhy; mwptpay; 

gog;gjh? bghUshjhuk; gog;gjh? vd;W FHk;gpa neuj;jpy; nguhrhppah; uhjhfpU#;zzpd;  

rpj;jg;gh igad; jj;Jtk; goj;Jj; njwpajhy; g[j;jfk; fpilf;fg; bgwyhk; .bryt[ ,y;iy vd 
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jj;Jtk; goj;jhh;. brd;id fpwp!;Jtf; fy;Y}happy; Xh; mw;g[j jj;Jt nkij cUthf md;W 

jhd; moj;jsk; ,lg;gl;lJ. rh!;jpu rk;gpujha';fisf; fLikahff; filg;gof;Fk; 

FLk;gkhf ,Ug;gpDk; fpwp!;Jt kj E}iy fw;whh;. 

„vGj;jwptpj;jtd; ,iwtd;‟ vd;W ehk; tz';fp kfpH;fpd;nwhk;. ey;y 

khzth;fis cUthf;f ntz;Lk; . ,d;iwa khzth;fs; ehisa jiyth;fs;. vdnt 

ey;y ,e;j;paj; jiyth;fis cUthf;Fk; gzp Mrphpah;fsplk; jhnd cs;sJ. mg;gog;gl;l 

cd;djj; bjhz;il ,uhjhfpU#;dpd; cs;sKk; ehow;W . 

 gyhg;gHj;ijj; njdpy; Cw itj;Jj; jUtJ nghy; ,uhjhfpU#;zd; kpfr; 

Ritahfg; ghlg; gFjpfisj; jUthh;. khzth;fs;  mth; tFg;igj; jtw tplnt 

khl;lhh;fs;. fzpbud;w Fuy;/ mHfhd cr;rhpg;g[/ vspikahd ctikfs;/ njitahd 

,l';fspy; rpW rpW fijfs;/ g[uhzj;jpypUe;Jk;/ ,jpfhrj;jpypUe;Jk; nkw;nfhs;fs;/ 

fpwp!;Jt rkak;/ ,!;yhkpa rkak; Mfpatw;wpypUe;Jk; rhd;Wfs; jUthh;. 

 khzth;fisj; jtpu gpw nguhrphpah;fs; Tl mtuJ brhw;bghHptpy; ka';fp 

epd;whh;fs;. mtuJ brhy;yhw;wy; nghynt vGj;jhw;wYk; typik kpf;fJ. midtiua[k; 

trPfhpj;jJ. cyf mwp"h;fspd; ghh;it ek; nghuhrphpah; kPJ gl;lJ. 

 Mrphpauhy; xU epWtdk; bgah; bgw Koa[kh? Koa[k; vd;gjw;F mtnu 

milahsk; g[fH; nkYk; nkYk; tsuj; bjhl';fpaJ. mg;g[fHhy; ka';fp tpltpy;iy. 

tHf;fkhd mlf;fk;/ mikjp/ thdshtg; gwf;f ntz;Lk;. Mdhy; g{kpapy; Cd;wpa 

fhy;fspd; cWjp jsuf; TlhJ. mth;  khzth;fl;F mof;fo TWk; mwpt[iuahFk;. 

cz;ikjhnd! ve;j epiyapYk; kdpjd; jd;id kwe;J brUf;Fw;why; jtW jhnd!. 

 „,e;Jtpd; thH;f;if nehf;F‟ vd;Dk; jiyg;gpy; Mf;!;nghh;l; gy;fiyf;fHfk; 

mike;Js;s khd;br!;lhpy; ciuahw;wpdhh;. g[ul;rpj; Jwtp tpntfhde;jUf;Fg; gpwF 

g[z;zpa g{kpapd; Md;kpfg; bgUikia nkiy ehLfspy; KH';fpa bgUik lhf;lh; 

uhjhfpU#;zidr; rhUk;. 

Me;jpug; gy;fiyf; fHf Jidnte;juhf ,Ue;jnghJ Jiznte;jh; gjtp mtuhy; 

J}a;ikbgw;W cah;t[ bgw;wJ. mtuhy; mg;gy;fiyf;fHfk; cyfg; g[fH;bgw;wJ. Mf;!;nghh;l; 

gy;fiyf; fHfj;jpd; rpwg;g[ nguhrphpauhf ,tiu epakpj;jJ. ,J Xh; cahpa gjtp[ . ,g;gjtp 

tfpj;j Kjy; jkpHUk;; ,tnu. Kjy; ,e;jpaUk; ,tnu. 

 1947 jha; jpU ehL tpLjiy bgw;wgpd; bghUshjhu epiyia rPh; bra;a 

neU$p btspehl;Lj; J}jh; gjtpia nguhrphpah; Vw;f ntz;Lk; vd;W Twpdhh;. 1949 y; 

u#;a ehl;Lj; J}Jtuhdhh;. Mf;!;nghhh;oy; bjhlh;e;J nguhrphpauhf gzpapy; ,Ue;J 

bfhz;L jhd; J}juhf ,Ug;ngd; vd;whh.; ,jid gpujkh; neUt[k; Vw;hh;. 

 U#;a mjpgh; !;lhypid „muf;fd‟; vd;W jhd; midtUk; TWth;. J}juhfg; 

gjtp Koe;J ,e;jpah jpUk;g[ifapy; !;lhypd; lhf;lh; uhjhfpU#;zid re;jpf;f 

tpUk;gpdhh;. mg;nghJ !;lhypd; gLj;j gLf;ifapy; ,Ue;jhh;. mtUila fd;dj;ij jltpf; 

bfhLj;J fGj;jpy; iffisr; Rw;wp jGtpf; bfhz;lhh; nguhrphpah;. ,e;j muf;fid 

„kdpjd‟;  vdg; gHfpa Kjy; kdpjh; eP';fs; jhd; vd fz;zPh;ky;f Twpdhh; !;lhypd;. 
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 mjd; gpd;g[ 1952 y; Jizf; FoauRj; jiytuhdhh;. ,g;gjtpapdhy; 

nguhrpah; uhjhfpU#;zd; bgUik bgw;whh; vd;gij tpl nguhrphpauhy; cyf mu';fpy; 

,e;jpahtpd; bgUik ciuf;fg;gl;lJ vd;gJ jhd; tuyhW fhl;Lk; cz;ik. 10 Mz;Lfs; 

,g;gjtp tfpj;jhh;. 

 epjhdg; nghf;F/  jPh;f;fkhd vz;zk;/ fLikahd ciHg;g[/ bghpath;fspd; 

mutizg;g[/ ey;y E}y;fspd; Jiz/ eWf;Fj; bjhpj;jhw;nghy; Kot[ vLf;Fk; jpwik 

rj;jpaj;ijg; nghw;Wk; bewp/ Md;kPf "hdk; ,tw;wpd; bkhj;j cUtkhfj; jpfH;e;j 

nguhrphpah; uhjhfpU#;zd; mfpyk; g[fGk; ,e;jpaf; FoauRj; jiytuhf 1962 y; 

gjtpVw;whh;. 

lhf;lh; uhjhfpU#;zd/; fhe;jp$p Rlg;gLtjw;F rpy ehl;fSf;F Kd; gftj;fPijf;F 

ciu vGjpa E}iy mspj;jhh; mjpypUe;J rpy nfs;tpfis fhe;jp$p nfl;Ltpl;L 

brhd;dhh;. ehd; mh;r;Rddhf nfl;fpnwd;. eP';fs; fpU#;zdhf gjpy; ciua[';fs; 

vd;wt[ld; jj;Jtnkij bka; rpyph;j;J epd;whh;. mtiu tpl tajpYk;/ mDgtj;jpYk; 

Mw;wypYk; kpf;fth; fhe;jpaofs; mtuhnyna eP';fs; vd; FU vd;W ghuhl;lg;gl;lhh;. 

vd;why; mth; bgUik mstplw;fhpajd;nwh? 

 Mf;!;nghh;l; gy;fiyf; fHfk; jhTUf;F „bfsut lhf;lh;‟ gl;lk; tH';f 

Kd;te;jJ. gl;lkspg;g[ tpHh Mf;!;nghl;oy; ,y;yhky; rhe;jpepnfjdpnyna gl;lkspg;g[ tpHh 

eilbgw nguhrphpah; Vw;ghL bra;jhh;. 

 Xh; mwp"h; ,Uf;Fk; ,lk; njo te;J gl;lk; mspj;jJ khbgUk; rpwg;ghFk; 

mjw;Fk; fhuzkhf ,Ue;jhh; jj;Jt nkij vd;gJ nkYk; rpwg;gy;yth! yf;ndh fyt;p 

khehl;oy; jiyik ciu Mw;w neU nguhrphpaiuf; nfl;Lf; bfhz;lhh;. jiyik ciuapd; 

mr;Rg;gpujp midtUf;Fk; bfhLf;fg;gl;lJ. Mdhy; nguhrhppah; uhjhfpU#;zd; jd; 

ifapy; mg;gpujpia vLj;Jf; bfhs;shky; ciu epfH;j;jpdhh;. mth; ciuf;Fk;/ 

mr;Rg;gpujpf;Fk; xU vGj;Jf; Tl khWjy; ,y;yhky; ,Ue;jJ.  

 gphpl;o#; mwp"h; r';fk; Mz;L tpHhf; Tl;lj;jpy; „bfsjk g[j;jd;‟ gw;wpa 

brhw;bghHpt[ Mw;wpdhh;/ lhf;lh; uhjhfpU#;zd;.  ,e;j brhw;bghHpt[ Xh; cah;e;j kdpjiug; 

gw;wpaJ kl;Lky;y/ Xh; cah;e;j kdpjh; Mw;wpa brhw;bghHpt[ vd;W gyUk; ghuhl;odhh;. 

 mlf;fk; /mikjp/ vspik ,tuJ mzpfyd;fs.; fw;Wj; bjspe;j"hdp.  

mg;gog;gl;l jj;Jt "hdp thH;e;j kz;zpy; thH;tjhy; ehk; kjpf;fg;gLfpnwhk;. vspa 

FLk;gj;jpy; gpwe;jth;. fy;tp mwpt[ xd;iwna \yjdkhff; bfhz;L Kd;ndwpath;. 

,d;iwa jiyKiw ,e;j cz;ikia czuntz;Lk;. btw;W glhnlhg';fspy; tPzhff; 

fhyj;ijf; fHpf;ff; TlhJ. jk;ik cah;j;jpf; bfhs;s fy;tp xd;nw rpwe;j fUtp vd;gij 

kdjpy; bfhs;s ntz;Lk; ghujuj;dh lhf;lh; uhjhfU#;zd; mth;fspd; thH;f;if 

tuyhW goj;jhy; ,j;jifa ew;gz;g[fis milaKoa[k; vd;gjpy; vs;sst[k; Iakpy;iy. 

 ehisa ,e;jpahit gilf;Fk; khnkijfis cUthf;Fk; vz;zj;jpy; 

eph;khzpf;fg;gl;l ekJ Mrpukj;ij epWtpa bjhz;lh; .nfh.nt.mth;fSk; xU Mrphpah; 

vd;gjpy; bgUkpjk; bfhz;L ,d;Dk; rpwg;ghf gzpahw;Wnthk; vd cWjp  vLg;nghkhf! 
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vdJ gs;sp vdJ bgUik 

gh. gpujp#h XII-A 

 

vdJ gs;spapd; tFg;giw 

 Xh; jhapd; fUtiw 

vdJ gs;spapy; cs;s kuk; 

 m';F gapYk; xt;bthUthpd; tuk;   

vdJ gs;spapd; gz;ghl;il 

 ftp"dpd;  ftp ghLk; 

vdJ gs;spapd; J}a;ik 

 xU bgz;zpd; jha;ik 

vdJ gs;spapd; fiyau';fk;  

 gy kfhd;fs; mkh;e;j mwptu';fk; 

vdJ gs;spapd; gpuhh;j;jid  

 bja;tj;jpd; Muhjidf;F epfh; 

vdJ gs;spapy; gapYk; fy;tp 

 vtUf;Fkpy;iy njhy;tp 

vdJ gs;spapd; Mrphpah;fis gw;wp rpy thpfs;/ 

mwpahik neha;f;F mwpt{l;Lk; 

 md;g[ kUj;Jth;fs; 

g[j;jfj;ij jhz;o g[J cyiff; fhz;gpf;Fk; 

 g[J tpe;ijahsh;fs;  

nfhgj;ij rfpj;J bghWika[ld; 

 thGk; g[j;jh;fs; 

mfj;jpd; bkhHpia Kfj;jpy; 

 fz;lwpa[k; rpj;jh;fs; 

xt;bthU khztdpd; jpwikiaf;  fz;lwpe;J  

 jpwf;Fk; rhtpfs; 

fubthypia vGg;gp gy fiy"h;fis  

 cUthf;Fk; gpuk;khf;fs; 

,j;jifa gs;spapy; gog;gJ 

 bgUik kl;Lkh 

   mJ xU tuk; my;yth! 
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காந்தி பபாருராதாம் 

jpUkjp. S.rnuh$h -Mrphpia 

ஆங்றமனரிடறபேந்து ஆட்ெறறக் றப்தற்நற 75 ஆண்டுறபக் டந்தும் 
ற்மதரற சதரபேபரர அறப்பு சதபேம்தரனரண க்றப றுற றறனிமனம 
றத்றபேக்றநது. தகீ்ம் னஞ்ெம் சுண்டல் ண அத்றணபம் அெரங்த்றன் ீர 
மரய்ள். இற்றந மமரடு றப ங்கும் மதச்சு. அர் ரந்ற எபே ெப ிஞ்ஞரணி. 
அபேறபபம் சதரபேறபபம் இறத்து ெறந்றத்ர். ெபப் தி தற்நற ீர்க்ர அநறந்ர். 
அது ரழ்க்ற பறநபம் குநறக்மரலம் ெபப் திக்கு ெறநந் ெஞ்ெலி. அர்   
றறனரண இற்றமரடு இறந்து திக்கும் ரய்றப்  சதரபேபரர அறப்பு 
பறநற உபேரக் ீர்க்ர இபேந்ரர். தூ ெறந்றணள் பனம் செனர ன 
மண்டி த்தும் இது. மற்த்றப் சதரபேபரரத்றல் இபேந்து ரந்றப் சதரபேபரரம் 
பற்நறலும் மறுதட்டது.  

ஆடம் ஸ்றத், ஸ்றன், ரர் றனல் மதரன்நர்ள் மற்த்றப் சதரபேபரரத்றj;; 
ணி இனர பர்த் அநறஞர்ள். இர்பிடறபேந்து ெற்று ரறுதட்டு, செல்த்மரடு ணி 
னறணபம் தற்நற தில்து ரன் சதரபேபரரம் ன்ந இனக்த்ற ஆல்தர்ட் ரர்ெல் 
உபேரக்றக் சரடுத்ரர். அநத்றற்குப் சதரபேபரரத்றல் இடறல்றன ன்தது னன்ஸ் 
ரதின்ஸ் கூற்று. இறண அடிசரற்நறம மற்த்ற சதரபேபரரம். ஆணரல் ரந்ற 
அடிள்  அநத்ற சதரபேபரரத்றன் உிர்ரடி ன்றநரர். அநத்றனறபேந்து ினறச் செல்லும் 
துவும் ணி குனத்றற்கு ன்ற ிறபிக்ரது. அது சதரய்றப் சதரபேபரரம் ன்றநரர். 
சரறல் புட்ெறக்குப் தின்ணர் ணிர்பிடம் சதரபேபடீ்டும் ெறந்றண செல்ரக்கு சதற்நது. 
க்பின் மற தற்நற றனப்தடரல் ெந்றறபப் திடிக்கும் மதரட்டிலம், ணிறண 
ணிமண சுண்டும் மதரக்கும், ன்ணனப் மதரக்கும் றகுந்து இபேந்து. ஆணரல் ரந்றடிள் 
ணி ெபரத்றற்குத்  துற றற்கும் றறனரண சதரபேபரரத்ற "க்ரணற ஆஃப் 
சதர்சணன்ஸ்" (Economy of Permanence) ன்தற  உபேரக் ிறபந்ரர்.  

ரந்றப் சதரபேபரரம் ணி ணிணில் சரடங்ற குடும்தம், ெபம், உனம் ண 
ிரிந்து செல்னக்கூடிது. உள்ரடு, சபிரடு ண எவ்சரன்றுக்கும் ணித்ணி 
சதரபேபரரக் சரள்றற  றடப்திடிப்தற றர்த்து ரந்றப் சதரபேபரரம். 
சதரபேபரர மம்தரடு க்பின் தர்றப்  சதரபேத்து. றபம் தன்தடுத்துது 
தர்ரரது ன்றநரர் ரந்றடிள். ணி னனுக்கு ஆக்ம் த்க்ற்றந ட்டும் 
தன்தடுத்துதுரன் அநறவுறட தர்ரகும். தர்மரரிடம் ெபர உர்வு மண்டும். 
ல்மனரபேக்கும் ரரபரக் றறடக்றன்ந சதரபேட்றபம தன்தடுத்துசண க்ள் 
படிவு செய்து ிட்டரல் பேப்புச்ெந்ற மரன்ந ற இபேக்ரது. இப்சதரழுது ற 
பறநில் சதரபேட்றப ிற்று க்பின் தர்ற சதபேக்றக் சரண்டு பேறன்நணர். 

 து, புறிறன மதரன்ந ணி னனுக்குக் மடு தக்கும் சதரபேட்றப ெபரம 
புநக்ிக்றன்ந பர்ச்ெற ற்தட மண்டும். ல்னர க்லக்கும் அத்றரெற சதரபேட்ள் 
றறடத் திநகுரன் ெறப் சதரபேட்றபப் தற்நறம ண் மண்டும். தர்ற பழுக் 
ெட்டத்றன் பனர சநறப்தடுத் இனரது. க்பிடம் அந உர்ற பர்ப்தன் 
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பனரத்ரன் இறண செய் படிபம். பிறரண ரழ்க்றக்கு மண்டிற்றந 
மபரண்ற பனரவும், ர் றர சரறல்ள் பனரவும் சதற்றுக் சரள்பனரம். னரத 
மரக்றல் றடசதறும் மற்த்ற உற்தத்றரணது பனரபி, சரறனரபி மத்ற 
ற்தடுத்துறநது. ஆணரல் ரந்ற உற்தத்ற பறநில் ணிணித் றநன் மலும் ப இடம் 
இபேக்கும். றகுந் பனணமர,  ஆழ்ந் திற்ெறமர அெறம் இல்றன. 

 ரபேம் பிரக் ற்று ரறபம் ெரரல் ர இலும். மறன ரய்ப்பு 
றகுறர இபேப்தரல் ணி ெக்றறப் தன்தடுத்னரம். ரந்ற குடிறெபின் சுற 
ரங்றரண பி ந்றங்றப மற்று ணி உறப்றதச்  சுண்டும் ரட்ெ 
ந்றங்றப றர்த்ரர். ணிறணம புநக்ித்து எதுக்கும் சதரி சரறற்ெரறனறப 
ரந்றடிள்  எபேமதரதும் ஆரித்றல்றன. சரறல் ரண பனரபித்து ரடுள் 
ெந்றறப் திடிக் மதரட்டிிட்டரல் உனப்மதரர்ள் மரன்நறண. அற அநறந்து சரண்ட 
தின்னும் அம றில் ரபம் செல்து அநறவுறடற ஆரது. உற்தத்றக்கு உறுதுறர 
றற்கும் ெரணங்ள் அண்னறன் மரக்றல் ெபரத்றன் உறடறர இபேக் மண்டும். 
இறல் பழுறரண சற்நற சதந ர்ர்த்ர பறநற பன் றத்ரர். இணரல் னட்ெற 
ெபர அறப்பு ெரத்றம் ன்றநரர்.  

இன்றந உற்தத்றப் தறர்ில் றகுந் ற்நத்ரழ்வு உள்பது. ெறனர் செல்த்றல் 
புண்டு சரண்டும் தனர் மெரற்றுக்கு ற இன்நற உறத்துக் சரண்டும் உள்ப அக்றரண 
ற்நத்ரழ்வு இபேக்கும் ற ர ரஜ்ஜறம் தற்நற மதச்சுக்ம இடறல்றன. றனபம் 
பலும் ெறனது றில் குிந்துள்பண, இணரல் பேரில் சதபேம்தகுற இர்லக்கு 
உரிரறநது. இத்ற பேரய் தறர்ிலுள்ப அடிப்தறடச் ெலர்மட்றட ீர்க் ல்மனரபேம் 
ட்டரர உறக் மண்டுசண அண்ல் கூறுறன்நரர். ரர்க்ஸ் கூநற இபேப்தறப் 
மதரன்மந ஆற்நலுக்கு ற்நதடி உறத்துத் மறக்கு மண்டிற சதற்றுக் சரள்ப 
மண்டும் ண ரந்றபம் கூறுறநரர். அறணபேக்கும் மறின் அடிப்தறடில் என்று 
மதரல் ஊறம் றறடக் மண்டும் ன்ந பேத்றக் சரண்டிபேந்ரர். இறண அர் 
"எவ்சரபேர் உடனறலும் றன உச்ெத்றல் இபேப்தரல் அது உர்ந்து ஆறல்றன. 
தரங்ள் றற சரட்டுக் சரண்டிபேப்தரல் அது ரழ்ந்து ிடுறல்றன.  

உடனறன் உறுப்புள் ல்னரம் ெ றப்றத சதற்று இபேக்கும் மதரது க்ள் அறணபேம் 
ெம், ெதங்லடு அெறம்" ன்றநரர். பேரய் ட்டும் இன்நற உறடறிலும் ரற்நம் 
மற ன்றநரர். ெ தங்லடு த்துத்றற்கு மர் மதரன்று அற மண்டிது 
தக்ரர்ள், ம்றடம் மறக்கு அறரய் உள்ப தத்றற்கு, சதரபேலக்கு ம்ற 
ர்ர்த்ர ன்று பேதுல் ன்றநரர். ரந்றப் சதரபேபரரத்றல் தறர்வு பறந ணி 
ணப் தண்திறணச் ெரர்ந்து அறபம். பி சு ட்டுப்தரடு உள்ப, இறந ம்திக்ற சரண்ட 
க்பரல் ட்டும இற செல்தடுத் படிபம் ன்றநரர். ரந்றடிள் கூநறறப் மதரன 
இந் மரடரண மரடி க்லக்குப் மதரற உிற்கும் உடுக்ப் மதரற உறடக்கும்  
ற்தரடரகும் ற க்கு செரத்து சுங்ள் றத்துக்சரள்ப உரிற இல்றன ண 
ல்னரபேம் ண்ர ற எபே றறனரண சதரபேபரர அறப்பு ற்தடரது. க் 
ணப்தரன்றற உபேரக்ரல் ெட்டங்ள் பனம் ற்தடுறன்ந ரற்நங்ள் ண்ில் 
மர்சரண்டு றறனத்றரது. 
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fy;tpapd; rpwg;g[ 

F. Rjh;rdh, X –B 

            fy;tp fw;f fg;gnywp  

  nghd fhyk; nghr;R 

 fUtpy; cs;s FHe;ijf;F Tl  

  fw;Wf;bfhLf;Fk; 

fhykhr;R…. 

 jiya Rj;jp fhijj; bjhl;L  

  gs;spapy; nrh;j;jJ 

mg;nghJ… 

 gpwe;j gj;J khjj;jpnyna  

  gs;spapy; nrh;j;jJ 

,g;nghJ… 

 tpisahl;L FHe;ijfSf;F 

  gs;spapy; tpiy 

ngrpahr;R… 

 10/12 kjpg;bgz; th';f  

  ge;jaj;jpy; tpl;lhr;R…. 

 fy;tpnahL fiyfs; nrh;j;J  

  fw;W bfhLj;jJ 

mg;nghJ… 

 fiyfs; ,t;tst[ vdg; 

  gl;oay; kl;Lkpl;lJ  

        ,g;nghJ…. 

 jkpiH 5 ghlkhf fw;Wf; 

  bfhLj;jJ mg;nghJ… 

   Ie;jpy; xd;iw jkpHhf  

  itj;jJ ,g;nghJ… 

           FUitj; njo fy;tp 

  fw;wJ mg;nghJ…. 

 TFisj; njo fy;tp 

  fw;wJ ,g;nghJ… 

 tpisahl;oy; tp";"hdj;ijf;  

  fw;Wf; bfhLj;jJ 

mf;fy;tp 

 tp";"hdj;jpy; tpisahof; 

  bfhz;oUf;Fk; ,f;fy;tp… 

 fy;tp khwpaJ 

  fy;tp epiy khwpaJ 

 khw;wk; xd;nw  

  khwhjjha; ,Uf;f/ 

 jkpiHf; fw;nghk; 

  jkpiH tsh;g;nghk; 

 jkpHuha; ,Ug;nghk;/ 

  ed;wp!!! 

 

 
 

ekJ gs;spapy; kJiu khtl;lj;jpd; Rfhjhuj;Jiw/  kUj;Jtj;Jiw  kw;Wk; fhty;Jiw 

rhh;gpy; bgz;fs; ghJfhg;g[ kw;Wk; nghij tpHpg;g[zh;t[ gpur;rhu Tl;lk; eilbgw;wJ .  

cWjpbkhHpa[k; vLf;fg;gl;lJ. 
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நீரின்மி 
ஊரில்லய... உிருில்லய... 

- இா.சிலக்குார், பத்திரிலகாரர் 

ீர், இப்பூவுனறன் இக்த்றற்கு ற அெறரண என்று.  

அணரல்ரன் ள்லப் சதபேந்ற, 'ீரின்நறரது உனசணின்' ன்றநரர். 'ிசும்தின் 

துபி ீறன் அல்னரல் ற்நரங்ம தசும்புல் றன ரண்பு அரிது' ன்றும் ில்றநரர். 

ீபேக்ரண அெறத்ற திந ந் க்ள் இணக்குழுக்றபக் ரட்டிலும் சரல் றழ் 

ரந்ர் றச் ெறநப்தரம உர்ந்றபேந்ணர். சதரதுரம ம் றழ் றனப்தப்பு ற 

றநவுப் தகுறரகும். இங்கு ற்நர ஜீறள் ன்று றபம் இல்றனசன்தரல், 

சதரிதும் றறம றர்தரர்த்து ரழ்ந்ர மண்டி சூறல் ட்டறப்புள்ப தகுற. 

அற்ரம ம் பன்மணரர்ள், ண்ரய், ரி, குபம், குட்றட, ந்ல், ரங்ல் னும் 

சதர்பில் தல்மறு தன்தரட்டின் அடிப்தறடில் ீர்றறனறப உபேரக்ற, றச் 

செம்றரப் தன்தடுத்ற ந்ணர். 

மபரண்றக்கு றர்ள் அற பக்றத்தும் ந்ணர். உற அர்ள் 

சரறனரப் தரர்க்ரல், அறண ங்ள் ரழ்ினறன் எபே கூநரம அணுறணர். 

அணரமனம 'உழுதுண்டு ரழ்ரம ரழ்ரர்' ன்ந குநபின் றம உர்றப ற 

உர்குடிரப் தரடுறநரர் ள்லர். 

ண்ரீ் ற்றும் மபரண்றற ங்ள் ரழ்ினறன் இபேண்fshப் மதரற்நற 

றழ்ந் தரங்கு ரரம, ிபேந்மரம்தனறலும் றச் ெறநந்து ிபங்றபள்பணர். ந்ரற 

ர றக்கும் றழ்ரடு ன்ந செரனறடக்கு இன்நபவும் செரந்க்ரர்பரத் 

றர்மப றழ்றன்நணர். 

டீ்டுக்கு ந் ிபேந்றணபேக்கு உவு தறடக்ரல் அனுப்புற தண்தரடற்ந 

செனரக் பேற பேந்துது இன்றநக்கும்கூட ண்கூடு. றனெறநந் ரரித்றன் 

சபிப்தரடு இஃது. 

ஆணரல், இறசல்னரம் ற்நரல் றழ்றநது..? ன் றழ்றநது..? ன்தற மரெறத்துப் 

தரபேங்ள். ண்ரீ் ன்ந எற்றநச் செரல்னறல்ரன் இந் ரரிக் ட்டறப்பு ல்னரம் 

ந்து றற்கும். 

ம் ரழ்ின் அறணத்துக் கூறுபிலும் ண்ரீின் தங்கு த்ரணது. ரின் 

தணிக்குடத்றல் உிர்த்சழும் ரம் இறுறர றக்றபில்ரன் ெரம்தனரய் றறமநரம்.  
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இணரமனம ஆறுள் உள்பிட்ட ீர்றறனறபப் புணிரய் பேற, அங்கு டவுபர் 

ெரர்ந் றபேிரக்றப றழ்த்ற, அன் புணித்ற மதரற்நற றழ்றமநரம். அந் தின் 

சரடர்ச்ெறரன் 'ரறப் தறத்ரலும் ண்றீப் தறக்ரம' ன்தது. சதற்ந ரறக் 

ரட்டிலும் ண்பீேக்கு ரம் அபித் பக்றத்தும் ற உர்ரணது. 

ஆணரல்... ஆணரல்... 

இன்றநக்கு ரம் ம் பன்மணரர்பரல் உபேரக்ப்தட்ட ீர்றறனறப வ்ரறு 

றத்றபேக்றமநரம் ன்தற எபே ம் ெறந்றத்துப் தரர்த்ரல், இத்றன் அடிரத்றனறபேந்து 

மறண குபேறரய் ெறற உ படிபம். 

ம் ஊறச் சுற்நறிபேந் ண்ரய், குபங்ள் ங்ம மதரிண..? அற்றுக்கு ீர் ந் 

த்து ற்றும் மதரக்குக் ரல்ரய்சபல்னரம் ப்தடி அறந்ண..? டவுபரய், சய்ரய், 

இறநணரய் மதரற்நற ங்ற ம் ீர்றறனபில் குப்றத, கூபங்மபரடு ணி னக் 

றவுலம் வ்ரறு ந்து மெர்ந்ண..? 

ரம்ரன் சரறனத்மரம்.... சரறனத்மரம் ன்தறிட ம் தண்தரட்றட, 

ிழுறங்றப, ரரித்ற அறத்மரம்... ரெரக்றமணரம்... அற்றநசல்னரம் 

ப்தடுகுறக்குள் ள்பிமணரம்... 

ிறபவு... இன்றநக்கு ீறத்மடி குடங்றபத் தூக்றக் சரண்டு சபேத்சபேரய் 

தம் செய்றமநரம். எபே செரட்டுத் ண்பீேக்கும்கூட ிறன றத்துக் சரண்டு டீு 

டீரய் பேறன்நண தன்ணரட்டு றறுணங்ள்.. 

ம் டீ்டிற்கு பேம் ிபேந்றணரின் ிச்ெ ரய்க்கு ண்ரீ் சரடுக் படிர 

தரிபர ரநறிட்மடரம். 'செல்ிபேந்து ஏம்தி பேிபேந்து' தரர்த்துக் றடந் 

னரசநல்னரம் டந் ரனங்பரறிட்டண.   

ம் புறப, தண்தரட்றட ீட்சடடுக் எபே ிற செய்மரம்... தண்றட ரரிம் 

ீண்டும் றக் மண்டும்... அற்கு எம ற... ம் ீர்றறனள் எவ்சரன்றநபம் 

அறினறபேந்து ரக் மண்டும். அற அறணத்றபம் ம் செரத்ரப் தரர்க்கும் ணறறன 

சதபே மண்டும்.  

'ீர்றறனற அறப்தறண ரய் டுத்ரலும் ிமடன்' ன்ந உறுறற ரச் 

செல்ங்ள் ீங்ள் ற்ரிட்டரல், மறு ரலும் இந் றத, ரரித்றக் ரப்தரற்ந 

படிரது... 

ஆம்... செல்ங்மப... ீரின்நற ஊரில்றன... உிபேறல்றன...  
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ekJ epWtdh; bjhz;lh; nfh.nt mth;fspd; epidt[ jpdkhd 13.06.2022 md;W 

kzpkz;lgj;jpy; eilbgw;w  fhiy rpwg;g[ gpuhh;j;jid kw;Wk; rhe;jp tdj;jpy; 

eilbgw;w ehkr';fPh;j;jdk;. 
 
 

  

fy;Yg;gl;o ng+uhl;rpa[ld; ,ize;J ekJ gs;sp gRikg;gil khzth;fs; vd;Fg;ig vdJ 

bghWg;g[ vd;w tpHpg;g[zh;t[ Kfhkpy; fye;Jbfhz;l nghJ 
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kuk; tsh;g;nghk; kiH bgWnthk; 

t. a[tuhzp, VII –C 

 

  

            kf;fs; bgUf;fk; 

 gw;whf;Fiw bfhLf;Fk; 

 gzk; gug;g[k; 

 kz;zpd; thrk; khwpg;nghr;R 

 bgUfpf;bfhz;oUf;Fk; khw;w';fns 

 ,jw;Ff; fhuzk; Mr;R. 

 ku';fs; mHpthny 

 kiH Mjhuk; Fiwe;jhr;R 

 

 ku';fs;  

 epHy; jUk; 

 rhiyfspy; 

 kyh; J}t[k;  

 ,iyfis cjph;f;Fk; 

 ,Ue;Jk; 

 gwitfSf;F  ,lk; je;J 

 tre;jk; gilf;Fk;. 

 xw;iwf;fhypy; jtkpUf;Fk; epiyahdJ 

 ,d;nwh mjd; epiyik khWJ 

 

 ku';fSf;F vjphpfshfhnj  

 ku';fshy; kyUnk ekf;F vjph;fhynk 

 vjph;fhy re;jjpf;F  

 ku';fs;; tsh;g;nghk; kiH bgWnthk;. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Priyadharshini VI- C 
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ஆசான் அருரி பரிசு 

      jpUkjp. fhnthp (Mrphpia) 

ரட்டி ண்ின் ரீன் ெறரஜற ன் குபேரற ரரெர் ீது ஆழ்ந் 
தக்றபம் அன்பும் சரண்டிபேந்ரர். ெறரஜற எபே ெம் ரரெபேக்கு 

ரபரண சதரன்றணபம் ிறபம் இ சதரபேட்றபபம் ரிக்றரக் சரடுத்து 
அனுப்திணரர். அற்றநப் சதற்நதும் ரரெர் றபவு ண், ெறன கூரங்ற்ள், சரஞ்ெம் 
குறறச் ெரம் ஆறற்றந ெறரஜறக்குக் சரடுத்து அனுப்திணரர். ரரெர் ெறரஜறக்குக் 
சரடுத்து அனுப்தி தரிசுப் சதரபேட்றபப் தரர்த் ெறரஜறின் அன்றண சகுண்டரர். றகுந் 
மரதத்துடன் "உர் குடிில் திநந் எபே ரஜகுரனுக்குக் சரடுக்க்கூடி சதரபேட்பர 
இற?" ன்று மட்டரர். உடமண ரீன் ெறரஜற றகுந் அடக்த்துடன் "அம்ர இற 
ல்னரம் குபே மரின் ீர்க்ரிெணம் றக் குநறப்புப் தரிசுப் சதரபேள்ள். இந் ண், 

சரயனரரின் ஆறக்த்றனறபேந்து ரடு பழுறபம் ரன் சஜிப்மதன் ன்தற 
குநறக்றநது. இந் ற்ள், ணது ரட்றட னறறறக் ரசதபேம் மரட்றடபரல் 
தரதுரப்மதன் ன்தற ரட்டுறன்நண. இந்ச் ெரம், ண்ற்ந ரீர்ள் அடங்ற சதரி 
குறறப் தறடற அறத்து றரிறப சன்று க்றபக் ரப்மதன் ன்தற குநறக்றநது" 
ன்று ெறரஜற அன்றணிடம் ிபக்றணரர். குபேின் குநறப்தரல் உர்த்தும் தரங்கும் அன்பும் 

றரட்டலும் மதரற்நத்க்து. தன பங்ள் டந்தும் றறணக்fj;jf;fJ. 

 

லிவலகானந்தரின் லீ பாறிகள் 

     jpUkjp. nutjp (Mrphpia) 

அன்தின் பனம் செய்ப்தடும் துவும் ஆணந்ம் பேம். 

பூக்பர இல்னரல் செடிபர இபே, பூத்துக் சரண்மட இபேப்தரய். 

றபம் ெரறக் ல்னன் ன்று ீ உறுறபடன் இபேந்ரல் தரம்தின் ிபம் 
ரீிற்நரறிடும். 

திநர் கூறும் புழுக்கும், தறச் செரல்லுக்கும் செி ெரய்ப்தன் உனறல் றபம் ெரறக் 
படிரது. 

ீ தட்ட துன்தத்ற ிட அறல் சதற்ந அனுதம ெறநந்து. 

சுறறபக் ண்டு துண்டு ிடரம, இந் உனத்றச் சுக்கும் பூறம உன் ரனடிில். 

எபேரின் சுத்ற சபிக்சரர்ம உண்றரண ல்ி. 
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,d;iwa thH;tpy; fhe;jpaj;jpd; njit 

,uh. ml;rah, XII –B 

Kd;Diu 

 vij ek;khy; filg;gpof;f ,ayhnjh/ mij g{$pj;J tpl;L fle;J tpLfpd;nwhk;.  

fhe;jiaa[k;/ fhe;jpapd; fUj;Jf;f[isa[k;  nkw;fj;jpah;fs; czh;e;J jdJ thH;tpy; gpd;gw;Wfpd;wdh;. 

,jw;Ff; fhuzk; nkwfj;jpah;fs; vija[k; mwp[tpay; g{h;tkhf ghh;g;gth;fs;/  ehk; czh;t[ g{h;tkhf 

ghh;g;gth;fs;. fhe;jpapd; fUj;Jfisa[k;/ bfhs;iffisa[k; ek; thH;tpd; ghijapy; bray;gLj;jpdhy; mJ 

ek; thH;tpy; Kd;ndWtjw;F xU tHpahf mika[k;. 

fhe;jpa fUj;Jfs;- 

 fhe;jpa fUj;Jfspy; xU ek;gpf;if xsp bjhpe;J bfhz;nl ,Uf;fpwJ. mij goj;J tpl;L mg;gona 

nj';fp epw;fhky; ,e;j etPd cyfpy; ek; R{H;epiyf;nfw;w fUj;Jf;fis gad;gLj;jpdhy; thH;tpy; nkd;ik 

bgUtjw;F xU fhe;jp ek; thH;tpy; fy';fiu tpsf;fkhfj;  jpfH;fpwhh;.  

 “mfpk;ir rp';fnk 

 mikjpj; j';fnk” 

jdpkdpj xGf;fk; - 

 fhe;jp bghpJk; nghjpj;jJ jdpkdpj xGf;fj;ijj; jhd; ,ij kl;Lk; filg;gpoj;jhy; r\fj;jpy; 

jtWfs; eilbgw tha;ngapy;iy. murpay; thjp Kjy; kf;fs; tiu FWf;F tHpapy; brd;W 

Kd;ndWfpwhh;fs; 

 “rhjpf;f vj;jid fhykhdhYk; 

 eP neh;ika[ld; bray;gL” 

mfpk;ir – 

 fhe;jpapd; Kjy; bfhs;ifna mfpk;ir jhd; mfpk;ir tHpapy; bray;gl;lhy;/ xU ehs; ,y;iy xU 

ehs; btw;wp epr;rak; fpl;Lk;. 

 „fj;jpapd;wp ,uj;jk; ,d;wp 

 a[j;jk; xd;W tUFJ‟ 

 vd;W ehkf;fy; ftp"h; thpfs; TWtJ nghy “ek;ik xUth; moj;jhy; gjpYf;F ehk; mfpk;iria 

gjpyhf bfhLg;nghk”;. rz;ilnghlhky; mfpk;ir tHpapy; nghuhoajhy; jhd; btw;wpa[k; fpilj;jJ 

mfpk;ir tHpapy; nghuhoa fhe;jpapd; bgaUk; epiyj;J epw;fpwJ.  ,e;j fUj;Jfisa[k;/ bfhs;iffisa[k; 

cgnahfpj;J thH;tpy; cah;epiyf;F te;jth;fs; vj;jidnah ngh;fs; cz;L. 
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khh;od; Y}jh; fp';- 

 mbkhpf;fhtpd; epwbtwpf;F vjpuhf nghuhoath; khh;l;od; Y}jh; fp'.; ,th; ,e;jpahtpw;F te;J 

fhe;jpa epWtd';fis Rw;wp  ghh;j;J tpl;L/ fhe;jpathjpfSld; ciuahotpl;L mbkhpf;fh bry;Yk;Kd; 

mfpy ,e;jpa thbdhypf;F xU ngl;o mspj;jhh; mjpy; fhe;jpiag; gw;wp 

 “fhe;jp ,e;jpaht[f;F mJt[k; vjph;fhy  

 ,e;jpaht[f;F gad;gLgtuhf ,Ug;ghh;” 

 vd;W mjpy; Twpdhh;. mjd; mUik ,g;bghGij tpl vjph;fhyj;jpy; mjpfkhf ,Uf;Fk;. vdnt 

,e;jpah/ fhe;jpia Kd;bdLg;gjpy; jsh;t[ fhl;lf; TlhJ vd;W mth; Twpdhh;. 

fy';fiu tpsf;fk; - 

 fhe;jpa fUj;JfSk; fhe;jpa bfhs;iffSk; vf;fhyj;Jf;Fk; vg;bghGJk; ek; thH;f;iff;F 

cgnahfkhf ,Uf;Fk; 

tha;ikna bty;Yk; - 

  ePjpahdJ  fpilf;f jhkjk; MdhYk;/ ,Wjpapy; tha;ikna bty;Yk; xU tpraj;ij ed;F 

Muha;e;J KobtLf;f ntz;Lk;. 

 “fz;zhy; fhz;gJk; bgha; 

 fhjhy; nfl;gJk; bgha; 

 jPu tprhhpg;gnj bka;” 

bghJ eyk; - 

 fhe;jpa[k; rhjhuz kdpjh;jhd;; MdhYk; mth; mfpk;ira[lDk; bfhs;if fUj;Jf;fs; Mfpait 

ekf;F cjt[gitahf ,Uf;fpwJ. 

 „Ra eyk; ,d;wp bghJeyk; bfhz;lth;” 

Kot[iu – 

 fhe;jpapd; xt;bthU fUj;JfSk; bfhs;iffSk; /mtuJ thH;f;if eilKiwfSk; ek; 

thH;f;ifapy; Kd;ndWtjw;F R{j;jpukhf tps';FfpwJ. ,tuJ bfhs;iffisa[k; fUj;Jfisa[k; 

filg;gpoj;J te;jhy; ,d;iwa etPd cyfpy; thH;tpd; ghijia bray;gLj;jpdhy; rpwe;jtuhf jpfH 

Koa[k;. 

 fhe;jpiag; nghy rpy jd;dykw;w jpahfpfSk;;/ ,is"h;fSk; xd;W nrh;e;jhy; g[jpa ,e;jpahit 

cUthf;fyhk;. 



 Page 42                      Voice of Gandhiniketan 

ருந்பதன வலண்டாலாம் ாக்லகக்கு 

    jpUkjp.  tpkyh (Mrphpia) 

பேந்து ன்தது ஊெற, ரத்றற, டரணிக் ட்டுல்ன : 

றவு ீக்ம் செய்து சதபேம் பேந்து. 

உடற்திற்ெற செய்து றண பேந்து.  

ிம் இபேப்தது கு பேந்து. 

இற்றற மெறப்தது றறந பேந்து.  

ெறரித்து றழ்து ஊக் பேந்து.  

தங்ள் ரய்நறள் உம பேந்து.   

தூக்ம் ெறநந் பேந்து.  

சூரி எபி ெக்ற பேந்து.  

அன்புடன் ரழ்து அபேபேந்து  

ல்ன ண்தர்ள் ல் பேந்து  

றரணம் அபேந்து  

றரிம் எபே றந் பேந்து  

ல்னற றறணப்தது ன்பேந்து  

அறணத்து உிர்றப மெறப்தது உரி பேந்து  

இற ற்றுக் சரண்டு ரழ்தர்லக்கு மறில்றன தரட்டில் பேந்து!  

  

23-12-2022 md;W ekJ gs;spapy; eilbgw;w fpwp!;Jk!;  tpHhtpy; lhf;lh; brk;bghd; 

nltpl; rd; kw;Wk; mtuJ jpUr;rigia rhh;e;j ez;gh;fSk; fye;Jbfhz;L rpwg;gpj;jdh;. 
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E}ypd; gaDk; rpwg;g[k; 

jpUkjp. R. fkyk; uhkr;re;jpud; (vGj;jhsh;) 

 E}yfk; Xh; mwpt[ fs";rpak;  

   mwpthyak; 

 xsp k';fhj "hdgPlk; 

 fiyfs; mu';nfWk; tre;j kz;lgk; 

 kdeyk; jUk; kUj;Jtr; rhiy  

 kdijg; gz;gLj;Jk; Mrphpad; 

 "hdf; fdpfs; fpilf;Fk; gHj;njhl;lk;  

 "hdkyh; g{f;Fk; tz;zr; nrhiy 

 gy fiyr; bry;tk; epiwe;j g[ijay;  

 gFj;Jj; bjspt[ jUk; MytpUl;rk; 

 mikjp epHy; jUk; MytpUl;rk; 

 vd;Wk; cwthLk; gy;fiyf; fHfk; 

 vLf;f vLf;ff; Fiwah mwpt[r; Ru';fk;  

 ms;s ms;s tw;whj ml;raghj;jpuk;. 

 ahtUf;Fk; mwpt[ jh;kk; fpilf;fg; bgWk;  

   mwpt[r;rj;jpuk; 

 "hdg;grp ml';Fk; md;d rj;jpuk; 

 aht[k; mwpe;J gadiltJ mwpthw;wy; 

 E}yfk; mwpahjtd; -tPz; 

 thGk; ehs; nkYk; mwpe;j ehs; -kdpjd; 

 tPGk; ehs; nkYk; mwpa KayhjJ 

 jiyth; tHp elj;Jthh; 
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 mwp"h; rpe;jpf;f itg;ghh; 

 ey;yth;fisr; rpe;jpf;fyhk; 

 Md;kPfk; gf;Ftg;gLj;Jk; 

 tpz;zpay; tpag;g{l;Lk; 

 cstpay; gz;gLj;Jk; 

 ,yf;fpa fhtpak; gutr\l;Lk; 

 ftpij fiy eak; bka;kwf;fr; bra;a[k; 

 fPij ntj';fshy; "hdk; kyUk;  

 kiw E}y;fshy; flt[s; xd;bwd mwpnthk; 

 gof;Fk; bghGJ bghw;fhyk; 

 bjspt[ bgw;wgpd; tre;j fhyk; 

 E}y;fisg; goj;J nkd;ik milnthk;.  

 

brhy;nte;jh; Rfprptk; mth;fs; ekJ gs;spapy; rpwg;g[iuahw;wpa nghJ 
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Is journalism relevant for today's youth?  

 Mr. Annamalai (Senior journalist - Former Editor in Chief - The Hindu) 

 

The sole aim of journalism should be service. The newspaper press is a great power, but just as an unchained 

torrent of water submerges whole countryside and devastates crops, even so an uncontrolled pen serves but to 

destroy. If the control is from without, it proves more poisonous than want of control. It can be profitable only when 

exercised from within. If this line of reasoning is correct, how many of the journals in the world would stand the 

test? But who would stop those that are useless? The useful and the useless must, like good and evil generally, go on 

together, and man must make his choice. 

-- Mahatma Gandhi, The Story of My Experiments with Truth. 

Is journalism relevant for today's youth? This question has arisen now, after two years of lockdown triggered 

by the COVID-19 pandemic. Life underwent a transformation in many ways during the lockdown. News consumption 

was restricted to social media for a long period of time as traditional media found it difficult to deliver 

comprehensive news due to the absence of mobility of journalists. Some print publications had to be suspended for 

a brief period. Before trying to answer the question of the relevance of journalism, let us look back at its evolution as 

a profession. 

What is journalism? 

Journalism is the profession of collection, preparation and distribution of news and related commentary and 

feature materials through print and electronic media (newspapers, magazines, books, radio, television, cinema), 

webcasts, podcasts, and social networking and social media sites. Journalism is a term derived from the French word 

'journal,' which is a record. A record is a compilation of facts. Hence, truth-telling is the primary objective of 

journalism. While telling the truth, practitioners of journalism should also follow a set of ethics and values prescribed 

for the profession. Journalism provides the news to live our lives, protect ourselves, bond with each other and 

identify friends and enemies. Journalism is the system societies generate to supply this news.  

The Press Council of India, in its 'Norms of Journalistic Conduct,' which is a code of ethics and values, says 

that "the fundamental objective of journalism is to serve the people with news, views, comments and information 

on matters of public interest in a fair, accurate, unbiased, sober and decent manner. To this end, the Press is 

expected to conduct itself in keeping with certain norms of professionalism, universally recognised."   

Elements of journalism 

While discussing the relevance of journalism in the present context, Bill Kovach and Tom Rosenstiel, in their 

book, The Elements of Journalism, point out that the "purpose of journalism is to provide people with the 

information they need to be free and self-governing." To achieve this objective, they list nine elements as essential 

for journalism. The following elements are the prominent ones: 

Journalism's first obligation is to the truth. 
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Its first loyalty is to citizens. 

Its essence is a discipline of verification. 

Its practitioners must maintain an independence from those they cover. 

It must serve as an independent monitor of power. 

The key factors in these five elements of journalism are "obligation to the truth, loyalty to citizens, discipline 

of verification, independence and monitor of power." Apart from religiously following these principles, journalism 

also has two roles to play -- being the voice of the voiceless and a watchdog.  

These elements and the two roles of journalism are very essential to making people responsible citizens and 

fostering democracy.  

The profession of journalism is practised in varied platforms, which are collectively called 'the media.' The 

media is referred to as the fourth pillar of democracy. The other three are the legislature, the executive and the 

judiciary. The role of the media is to maintain vigil over the functioning of the other three pillars of democracy and 

point to any deviation made by them against the public interest. A weak media is detrimental to the survival of 

democracy. 

Lack of attention 

Unlike in the last century, there is a distinct deviation of attention among youth from conventional media to 

social media. It is an undisputed truth that we need to consume news to be aware of events happening beyond our 

direct experience. This is called awareness instinct. The recent advancements in technology have made news 

consumption easier. The youth of today need not wake up early in the day to read about events that happened the 

previous day in a newspaper. Or switch on a television channel to know what is happening around the world. They 

have their mobile phones on hand that help them to access only the news that interests them. 

Is convenience the only reason for mainstream media becoming unpopular or even irrelevant among the 

youth? The reasons lie with mainstream media itself. First and foremost is the general failure to adhere to the 

above-mentioned principles. The question ringing in the mind of the youth is this: "Does the mainstream media 

speak the truth?" This is a difficult question as the answer can be yes and no. While some traditional media houses 

strictly adhere to ethics and values, a majority of news providers present "truth" in a manner they like. Their "truth" 

is conditioned by market pressures, obligations to an ideology or a political party, bias and the absence of due 

diligence. The roles of being the voice of the voiceless and a watchdog are slowly fading from the mainstream media. 

As a result, corrupt practices go unfettered and unethical actions go unchecked. Marginalised people, physically and 

mentally challenged people, women and children find their voices choked.  

Issues of the voiceless people now get sidelined or simply ignored. More and more importance is accorded 

to the rich and famous, film personalities, politics, crime and controversies and consumerist tendencies. This is a 

result of dependence on advertisement revenue for survival. The cost of production of a newspaper is so high that it 

is impossible to bring out a daily without sufficient advertisements. We may have to pay around Rs 50 per copy of a 
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newspaper if advertisements are not there. In fact, advertisers subsidise the readers. This scenario has encouraged 

advertisers to dictate terms to the media. This has led to a big compromise of values.  

Personal conscience 

One more element of journalism is that its practitioners must be allowed to exercise their personal 

conscience. This should be read with the 'first loyalty to citizens.' More often, individual journalists succumb to 

external pressure than exercising their conscience. Added to these internal factors, there are some external factors 

like a diminishing reading habit and the absence of patience and time among the youth that slowly alienate them 

from the mainstream media.  There were times when the youth regularly read newspapers and visited libraries not 

only to be aware of what is happening around them but also to learn a new language. But, today, they proudly 

proclaim that they do not waste their time reading newspapers.  

If the youth are not interested in mainstream media, what helps them to satiate the awareness instinct? Social 

media. This new media helps the youth not only to make themselves aware of the happenings but also to react 

instantly. Social media, with its ability to deliver news as it breaks and convenience of consumption, is more user-

friendly and convenient than conventional media.  

Media freedom 

But there is a major difference between conventional media and social media. Mainstream media has its 

own regulations in the form of several laws. And every media house exercises self-regulation. News delivery happens 

only after due verification. There is no special law in our country to ensure freedom of expression for the media. 

Media freedom is the same freedom enjoyed by the common man. In our country, media freedom comes with 

certain reasonable restrictions, with the intention of not encroaching upon other people's freedom.  

On the other hand, we are yet to formulate laws specific to the regulation of social media though there are 

laws like the IT Act governing it. The tendency of the youth is to forward whatever information they receive on social 

media without verification. This often results in the spread of untruth and, more importantly, hatred and animosity.  

In its report on 'Journalism, Press Freedom and COVID-19,' UNICEF refers to a "disinfodemic" (spread of 

disinformation) all over the world, especially on social media. "Falsehoods spread as fast as the virus itself." 

Misinformation or disinformation was described as the "second disease" accompanying the COVID-19 pandemic.  

The report said, "When information empowers, disinformation disempowers." That is the power of spreading 

falsehoods and unverified information over the media. 

There is no doubt that the youth of today are very eager to consume as much information as possible on 

multivarious subjects. While using social media to consume and spread news an element of responsibility becomes 

essential. They should not spread unverified news on social media. They should not share information that they 

think will affect harmony and peace in society. At the same time, they can use the mainstream media, especially 

newspapers, to access authentic news and also, incidentally, learn the nuances of a foreign language like English. 

Responsible consumption of news will keep our democracy vibrant. 
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fpuhkj;jpd; tsh;r;rp ehl;od; vGr;rp 

rp.rptrf;jp –X-B 

 

Kd;Diu- 

 „,d;W fpuhk';fs; Fg;ig nkLfshf cs;sd ehis mit <ld; njhl;l';fshf khWk; ,d;iwa 

fpuhk kf;fs; ehis mwptpy; rpwe;jth;fshf thH;th;/ md;W mth;fis Vkhw;wnth Ruz;lnth KoahJ‟ –

vd;whh; fhe;jpaofs;. 

 ,d;W tWikapy;  \d;whk; cyfg; nghiu nehf;fp brd;W bfhz;oUf;fpwJ ,e;jpah. efu';fspd; 

cjtpapd;wp/ fpuhk';fs; jd; nfhgj;jhy; /murjpfhuk; vd;Dk; jpuhl;iriag; gwpf;Fk;. me;j 

jpuhl;irapypUe;J cUthf;fg;gl;l g[jpa ,e;jpah vDk; kJ ,t;t[yfj;ijna kaf;Fk;.  /fpuhkj;jpd; 

tsh;r;rpna ehl;od; vGr;rp vd;gij vLj;Jiug;gnj ,f;fl;Liuapd; nehf;fk;. 

fpuhk Rauh$;ak;- 

 „fpuhk';fs; jhd; ehl;od; KJbfYk;g[„ vd;ghh; fhe;jp fpuhk Rauh$;ak; vd;gJ xt;bthU fpuhkKk; 

Foaurhf ,Uf;f ntz;Lk;. jdJ mog;gilj; njitfSf;fhf kw;w fpuhkj;ijr; rhh;e;jpUf;f TlhJ. xU 

fpuhkk; vjw;bfy;yhk; kw;w eph;thfj;ijr; rhh;e;J ,Uf;fpwnjh mjw;bfy;yhk; kw;w fpuhk';fSk; <lhf 

,Uf;f ntz;Lk;. jd;dhy; ,ayhj bray;ghLfSf;nf xU fpuhkk; nkyplj;ij mqf ntz;Lk;. ,Jnt 

kfhj;kh fhe;jpapd; fpuhk Rauh$;ak;. 

g[uh jpl;lk; - 

 „,e;jpahtpd; Md;kh mjd; 

 fpuhk';fspy; jhd; thH;fpwJ‟ 

vd;ghh;. fhe;jp. ,e;jpahtpy; cs;s fpuhk';fs; mwpt[rhh; fpuhk Rauh$;ak; bgw;W ,Uf;f ntz;Lk; vd;whh; 

lhf;lh; M.g.b$ mg;Jy;fyhk;. 

 ehl;oy;  rhjp/ ,dk;/ kjk; nghd;wtw;wpd; mog;gilapy; mjpfk; ghFgLj;Jtjhy;/ ehl;od; 

bghUshjhuk; Ruz;lg;gLk; vd;W mg;Jy;fyhk; fUjpdhh;. 

 fdt[ fz;lth; fhe;jp/ me;jf; fdit epiwntw;w jpl;lk; tFj;jth; lhf;lh; M.g.b$ mg;Jy;fyhk;. 

moj;js kf;fspd; cah;nt ehl;od; cah;t[ vd;gjd; mog;gilapy; mg;Jy;fyhk; bfhz;L te;j jpl;lnk g[uh 

jpl;lk;. 
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ehl;od; vGr;rp – 

 xl;Lbkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jpapy; ,e;jpah MwhtJ bghpa bghUshjhuk; bfhz;l ehlhf 

rhjid gilj;Js;sJ. tptrha cw;gj;jpapy; ,uz;lhtJ ,lj;ijg; bgw;W rhjid fz;Ls;sJ. 2018 -19 

Mk; Mz;od; fzf;bfLg;gpd; go ,e;jpahtpd; bkhj;j bjhHpyhsh;fspy; 50% bjhHpyhsh;fs; tptrhaj; 

bjhHpiy nkw;bfhz;Ls;sdh;. Jhdpa cw;gj;jpapy; 381.5 ld; cw;gj;jp bra;J cyf ehLfis tpaf;f 

itj;jJ. ehl;od; gH kw;Wk; fha;fwp cw;gj;jp Kiwna 10.4% kw;Wk; 8.1% vd cah;j;jpa[s;sJ. 

fpuhkKk; fhe;jpa[k; - 

 fhe;jpaofs; goj;j g[j;jf';fistpl ViHfspd; njitfis mwpe;jnj mjpfk;. Jdf;F Kd; ngRk; 

kdpjdpd; Md;kh vd;d brhy;fpwJ vd;gij kdjhu g[hpe;J bfhs;gth; fhe;jp$p. 

 mtnu neuoahf fpuhk kf;fis Fwpg;ghf m';Fs;s ViH kf;fis re;jpj;J Fiwfis 

fz;lwptnj ,d;W ,e;jpahtpw;F cUtfj;ij je;Js;sJ.moj;js kf;fspd; cah;nt ehl;od; cah;t[f;F 

Kf;fpa fhuzkhf tps';Fk; vd;gij ehl;ow;F Rl;of;fhl;oath;. 

 fpuhk Rauh$;ak; vDk; nfhl;ghl;il filg;gpof;f ntz;Lk; vd;W fhe;jpaofs; Twpdhh;. 

Kot[iu- 

 fhe;jpaofspd; fpuhk Rauh$;aj;jpd; go ehl;il tHpelj;j ntz;Lk;. ,e;jpah fpuhkj;jpd; tHp 

bry;y ntz;Lk;. ifj;bjhHpy;fis Mjhpj;J Kd;ndw;wk; milar; bra;a ntz;Lk;. xU moj;js 

kdpjhpd; ngr;rpw;F mtdJ ehl;oy; khpahija[k;/ kjpg;g[k; cs;sJ vd;gij czu ntz;Lk;. ,Jnt 

cz;ikahd fpuhk tsh;r;rpa[k; ehl;od; vGr;rpa[k; MFk;. 

  

 

ekJ Mrpuk tpehafh; nfhtpypy; eilbgw;w jpUthjpiu tpHh 
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காட்சிப் பிலற: 

      jpUkjp. ckh knf#;thp  (Mrphpia) 

புறர றபேரண ம்தறர் எபே த்றற்கு குடிமநறணரர்ள். 
அடுத் ரள் ரறனில், இபேபேம் கூடத்றல் அர்ந்து ரதி குடிக்கும் மதரது, தக்த்து டீ்டுப் 
சதண் துிறப துறத்து ரப் மதரட்டுக் சரண்டிபேப்தது ஜன்ணல் றர சரிந்து. 
அறப் தரர்த் றணி ணிடம் "அங்ம தரபேங்ள் அந்ப் சதண்ிற்கு துறக்ம 
சரிில்றன துி ல்னரம் பேப்பு புள்பிபர இபேக்றநது" ன்று செரன்ணரர்.  

ஜன்ணல் றம தரர்த் ன் என்றும் கூநில்றன. தக்த்து டீ்டுப் சதண் 
துறத்து ரப் மதரடுதும் அற ஜன்ணல் றரப் தரர்த்து றணிக்கு துறக்த் 
சரிில்றன ன்று செரல்தும், ன் அற்கு என்றும கூநரல் இபேப்ததும், ீண்ட 
ரபர டந்து.  

றடீசண எபே ரள் றணி றவும் ஆச்ெரிரக் கூநறணரர் "அங்ம தரபேங்ள் 
இறுறில் ம் தக்த்து டீ்டுப் சதண் துி துறக்ப் தறிட்டரர், இன்றநக்கு துிறப 
சுத்ர துறத்து இபேக்றநரர்". அற்கு அந்க் ன் "அது மறு என்றும் இல்றன, 

இன்றநக்குக் ரறனில் ரன் ெலக்றர ழுந்து ம் டீ்டு ஜன்ணல் ண்ரடிறப 
ல்னரம் ன்நரத் துறடத்மன்" ன்று கூநறிட்டு ரதி அபேந் துங்றணரர். 

ற்நர்பின் குறநபர ரம் றறணப்தது ெறன மங்பில் ம்பறட தரர்ற 
திச்ெறணரக் கூட இபேக்னரம். 

 

  

 

4.01.2023 md;W Fkug;gh mth;fspd; epidt[ jpdj;jd;W kyu";ryp bra;ag;gl;lnghJ 
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fhe;jpapd; +g';fs; 

kyh;f;FG 

 ekJ kfhj;kh fhe;jpaofs; cly; ciHg;ig vd;Wnk Fiwj;J kjpg;gpLtjpy;iy. 

mtnu mtuhy; Koe;j gzpfis bra;tjw;F xU ehSk; ja';fpajpy;iy. kdpjh;fSf;F 

ntiy fpilf;fhky; bra;J tUk; ,ae;jpu';fspd; gad;ghl;il vg;nghJk; vjph;j;J te;jhh;. 

gy nfho kf;fspd; neuk; tPzhfpwJ. mij vg;gog; gads;sjhf;f Koa[k; vd;gJ jhd; 

gpur;rpid. 

 Mdhy; ijay; ve;jpuj;jpw;F kl;Lk; mth; tpjptpyf;F mspj;jhh;. jdJ kidtp Crp 

E}y; bfhz;L kzpf;fzf;fpy; nghuhog;ghh;j;J jhd; „!p';fh‟; ijay; ,e;jpuj;ijf; 

fz;Lgpoj;jhh;. vd;Wk; ,e;j fz;Lgpog;gpd; gpd; md;g[  cs;sJ vd;Wk; fhe;jp$p TWthh;. 

tptrhapfspd; epiyik fz;L rl;il mzptij Vw;fdnt jtph;j;jpUe;j fhe;jpaofs; 

jdJ Jz;L/ ntl;o/ iff;Fl;il nghd;wtw;wpd; \iyfis jhnd ijg;gJ tHf;fk;. 

f!;J}hpgh fhe;jp mth;fspd; utpf;iffisa[k; jhnd ijg;gija[k; tHf;fkhf;fpf; 

bfhz;lhh;. 

 jdJ 74 tajpy; Mfhfhd; muz;kidapy; rpiw itj;jpUe;j nghJ rpiw 

nkw;ghh;itahshpd; gpwe;j ehSf;F rpy iff;Fl;ilfis jhnd jahh; bra;J ghprspj;jhh;. 

mtw;wpy; rpiw nkw;ghh;itahshpd; ,d;#paiy vk;g;uha;lh; bra;jpUe;jhh;. 

 fhe;jpaofs; jdJ gzp epkpj;jkhf bjd; Mg;gphpf;fh brd;wij ehk; midtUk; 

mwpnthk;.  mth; brd;W xU thu fhyj;jpy; ntW xU Chpy; j';fntz;o ,Ue;jJ. Mdhy; 

mth; brd;W j';ftUk;gpa nQhl;lypy;; mtUf;F mDkjp kWf;fg;gl;lJ. fhuzk; epwbtwp. 

mtUf;F mJ  g[jpJ  vdpDk; m';F thH;gth;fSf;F ,J gHfpa epfH;t[jhd.; ,Jnghd;w 

gy;ntW mtkhd';fis bjd;Mg;gphpf;fhtpy; re;jpj;Js;shh; fhe;jpaofs;. 

 xU ehs; Kobtl;of; bfhs;s xU KojpUj;Jk; filf;Fr; brd;whh; m';fpUe;j 

bts;isah; fhe;jpf;F KojpUj;j kWj;jhh;. kd;dpf;f ntz;Lk; c';fSf;F vd;dhy; 

KojpUj;j KoahJ/ mt;thW ehd; bra;jhy; gpd; bts;isah;fs; ahUk; ,';F 
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tukhl;lhh;fs;. vd;whh;. ,e;j mtkjpg;ig fhe;jpahy; jh';fpf; bfhs;s Koatpy;iy 

,Ue;jhYk; mijna kdjpy; vz;zp vz;zpg; g[yk;g[tjhnyh/ bra;jpj;jhSf;Ff; fojk; 

vGJtjhnyh gpur;rid jPug; nghtjpy;iy vd;W g[hpe;J bfhz;L khw;W tHpia 

nahrpj;jhh; fhe;jpaofs;. ehk; gpwiu rhuhky; ,Ue;jhny ,J nghd;w mtkhd';fis 

jtph;f;fyhk; vd;W fUjp filf;Fr; brd;W xU fj;jhpf;nfhy; th'fp te;jhh;. fz;zhof;F 

Kd;ghf epd;W jdJ Koia jhnd jpUj;jpf; bfhz;lhh;. kW ehs; fhe;jp ePjpkd;wj;jpy; 

gyuhy; fpz;ly; bra;ag;gl;lhh;. mJ gw;wp ftiyg;gltpy;iy fhe;jpaofs;. 28 tajpy; 

Jt';fpa fhe;jpaofs; jdJ thH;ehspy; gyKiw fj;jhpf;nfhiy ifapy; vLj;Js;shh;. 

,ijg; ghh;j;J Mrpukj;jpy; kw;wth;fSk; xUtUf;bfhUth; Kofis jpUj;jpf; bfhz;ldh;. 

 bjd; Mg;gphpf;f rpiwfspy; fhe;jpaofSk; rpy ez;gh;fSk; jpdKk; ,uz;L kzp 

neuk; KojpUj;Jk; gzpiar; bra;jdh;. Mfhfhd; rpiwapy; ,Ue;j nghJ ngd; 

bjhy;iyahy; rpukg;gl;l xU bgz;kzpf;F jdJ fu';fshy; Ko jpUj;jptpl;lhh; mg;nghJ 

mtUf;F taJ 75. 

 Rnjrp ,af;fj;jpd; nghJ fhe;jp me;epa rtuf; fj;jpfis J}f;fp vhpe;jhh; ,e;jpa 

Rnjrpg; bghUl;fis rtuk; bra;ag; gad;gLj;jj; Jt';fpdhh;. me;j rkak; brd;id 

te;jpUe;j kfhj;khit fhz ekJ Mrpuk epWtdUk; bjhz;lUkhd nfh.nt kw;Wk; 

mtuJ kidtp jpUkjp. kPdhl;rpmk;khs; ,UtUk; Mrpukj;jpy; jahuhd Rnjrp rtuf; 

fj;jp/ fjh;Jz;L kw;Wk; ngdh nghd;wtw;iw bfhz;L brd;wdh;. mjpy; rtuf; fj;jpia 

vLj;J Mh;tj;njhL gad;gLj;jpg; ghh;j;jhuhk; fhe;jpaofs;. ,e;jf; fhl;rp jj;+gkhf ekJ 

fiyau';fpy; Xtpakhf tiuag;gl;L fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

 rtuf; fj;jpia gad;gLj;jg; gapd;w rpy fhyj;jpw;bfy;yhk; fz;zho /nrhg;g[/ gpu#; 

nghd;w VJk; ,y;yhknyna mth; rtuk; bra;ag; gHfptpl;lhh;. fhe;jpaofs; vd;gth; clyhy; 

xU kdpjnu Mdhy; kdj;jhy;/ MSikahy;/ jpwikahy; gyg;gy +g';fspy; b$hypf;fpwhh;. 

                                    (bjhlUk;…)  
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Rw;Wr;R{Hy; FGf;fspd; xUehs; gap[w;rp 

  ekJ nky;epiyg;gs;spapy; 2022-2023 k; fy;tpahz;ow;fhd Rw;Wr; R{Hy; 

FGf;fSf;fhd xUehs; gapw;rp Kfhk; 24-12-2022 rdpf;fpHik eilbgw;wJ. md;iwa 

jpdk; fhiy 9.00 kzpf;F ,iwtzf;fj;Jld; gapw;rp Jt';fpaJ. gapw;rpapy; NSS, JRC, 

Scout and guide, NGC, RSP Mfpa mikg;g[fisr; nrh;e;j 120 khzt khztpah;fs; 

fye;J bfhz;ldh;.ekJ Mrpukj; jiyth; Iah mth;fspd; Mnyhridapd; nghpy; 

,g;gapw;rpapy; khzt khztpfs; Mrpuj;jpd; gy;ntW gFjpfspy; J}a;ikg; gzpapy; 

<Lgl;ldh;. fhiyapy; khzth;fSf;F 11.00 kzpastpy; njePh; tH';fg;gl;lJ kjpa 

czt[k; ,g;gapw;rpapy; fye;J bfhz;l midj;J khzth;fSf;Fk;/ Mrphpah;fSf;Fk; 

tH';fg;gl;lJ  kjpa czt[  ,ilntisf;Fg; gpwF khzth;fspd; jdpj;jpwd;fis 

btspf;fhl;l xU kzpneu fiyepfHr;rpfs; elj;jg;gl;lJ. khiy 4.00 kzpastpy; 

khztkhztpfSf;F nfrhp tH';fg;gl;L jpj;jpg;g[ld; gapw;rp Kof;fg;gl;lJ. 
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rpk;khrd rPf;bul; 

Sri.M.Senthil Arumugam, Vocational Teacher 

cyfnk jiyth;fs;( LEADERS) brhy;fpwgojhd; ,a';FfpwJ. rpy 

jiyikg; gz;g[fis tsh;j;jhy; bghpa epiyf;F  tuyhk;. xt;bthUtUk; xUtiu ROLE 

MODEL Mf vLj;Jf; bfhz;L mth;fs; ,e;j epiyf;F tUtjw;F vd;d bra;jhh;fs; vd 

mwpa ntz;Lk;.  

  eLj;juf; FLk;gj;jpy; gpwe;j mz;zh mth;fs; nkilapy; KH';Ftjpy; rpwe;J 

tps';ft[k/; jkpHf Kjy;tuhdJk/; M';fpnyaUf;F epfuhf ngRtjpy; g[yik bgw;wJk;  

mtuJ MSik. ve;jtpj bghUshjhu trjpapd;wp uapy; tz;ofspy; gj;jphpf;if  

tpepnahfk; bra;J te;j khztuhd jpU mg;Jy; fyhk; ehl;il MsKofpwJ  vd;why; 

mthpd; MSikj; jpwikna fhuzk;. rhjhuz kdpjdhf ,Ue;J bjU tpsf;Ffspy; 

,Ue;J goj;j Mg;ufhk; yp';fd;  mbkhpf;fhit Mz;lhh; vdpy; mjw;Ff; fhuzk; mtuJ 

MSikj;jpwikna. vd;dplk; mHfpy;iy/ me;j!;J ,y;iy/ gzk; ,y;iy/ fy;tp ,y;iy/ 

FLk;g gpd;dzp ,y;iy vd ehk; xJ';fp tplf; TlhJ. ek;khy; cs;sijf; bfhz;L 

cah;thf nehf;f ntz;Lk;.   

rpyh; jpwikfs; ,Ue;Jk; btspf;bfhzu Tr;rg;gLthh;fs;. mitfisj; 

jfh;j;bjwpa fiytpHh/ ngr;R kd;wk; Mfpatw;wpy; fye;J bfhz;L gad;bgw;why;  jhH;t[  

kdg;ghd;ik eP';;fp jiyepkph;e;J ngryhk;. vd ijhpak; gpwf;Fk; ,iwth ,th;fs; bra;tJ 

vd;dbtd;W bjhpahky; bra;fpwhh;fs; -,th;fis kd;dpa[k; vd;w ,naRtpd; MSikf;F 

epfh; cz;nlh! gog;gpy; 90 kjp[g;bgz;fs; bfhz;l khztd;  xUtuJ Kfj;ijg; ghh;j;j ngr 

,ayhJ. xU bgU';Tl;lj;jpd; Kd;nd epd;W ngRk; jpwd; bfhz;l khztDf;F 

 gog;gpy; mf;fiwapy;iy. ,d;W ntiyf;fhd neh;fhzYf;Fr;  bry;Yk; nghJ goj;J 

th';fpa gl;l';fisa[k; kjpg;bgz;fisa[k; kl;Lnk fUj;jpy;  bfhs;tjpy;iy. khwhf 

,tuhy; ek; epWtdj;jpd; tsh;r;rpf;F vd;bdd;d bra;aKoa[k;. ,f;fl;lhd R{H;epiyfspy; 

jFe;j KobtLf;Fk; jpwd; Mw;wy; cz;nlh vd mjpfk; ghpnrhjpf;fg;gLfpwJ.  

bghUl;fisr; re;ijg;gLj;j  jdJ ngr;rpdhy; gpwiu ftUk; Mw;wy;  mjpfk; 

tpUk;gg;gLfpwJ. 
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ts;Stk; fhg;nghk; 

jpUkjp. nfh.tp$auhzp (Mrphpia) 

,U thpapy; tiue;j thH;t[bewp  

  gpwHhJ thH;nthk; md;bewpapd; tHp  

  Kg;ghypy; Md ey;tHpfhl;o  

  jg;ghJ elg;nghk; mt;tHp xl;o! 

  ,iwtd; kdpjDf;Fr; brhd;dJ- gftj;fPij  

kdpjd; ,iwtDf;Fr; brhd;dJ –jpUthrfk; 

  kdpjd; kdpjDf;Fr; brhd;dJ- jpUf;Fws; 

   jkpHpd; jiyrpwe;j thH;tpay; E}y; jpUf;Fws; . ,jid” cyfg;bghJ 

kiw” vd;W miHg;gjpy; ctif bfhs;fpnwhk;. mjpfkhd bkhHpfspy; bkhHpbgah;f;fg;gl;l 

xnu E}y; ek; jpUf;Fws; vd;gjpy; bgUkpjk; bfhs;fpnwhk;.  ,ij czh;e;Jjhd; ek; kfh ftp 

ghujpa[k; “ ts;Std; jd;id cyfpDf;nf je;j    thd;g[fH; bfhz;l jkpH;ehL” vd;W 

czh;r;rpg; bgUf;nfhL TWfpwhh;. Mapuk; E}y;fs; ,Ue;jhYk; ma;ad; ts;Stdpd; 

jpUf;Fwns v';Fk; bgU';Fuyhf xypf;fpwJ/ fhuzk; xU Fwpg;gpl;l ,dj;ijnah 

/kjj;ijnah/ flt[isnah/ rhuhJ bkhHp fle;J /ehLfle;J/ kjk;fle;J cyf kf;fSf;fhd 

bghJkiwahf jpfH;e;J jdp kdpjUf;Fhpa mwk;/ xGf;fk;/ fy;tp/ el;g[ nghd;w thH;tpd; 

vy;yh epiyfSf;Fk; eilKiwnahL brd;W eLepiynahL epd;W thH tHpfhl;Lk; 

thH;tpay; E}y; vd;gjhy; jhd;/ Mk; ts;Stk;  

 thHf; fw;Wf; bfhLf;fpwJ  

 thH;f;ifia fw;Wf;bfhLf;fpwJ  

 btWk; g[j;jprhypj;jdKk;/ jpwika[k; mwpty;y. ed;ikf;F gad;gLk; 

g[j;jprhypj;jdKk; jpwika[nk mwpt[! vd;gij “ed;wpd;ghy; ca;g;gJ mwpt[“ vd;W 

TWfpwJ. 

 cah;thd vz;zj;njhL ,U –kd 

 Cf;fnk cah;t[f;fhd vU. 

 Kaiy tPH;j;jpg; bgUk; btw;wpia tpl ahidia vjph;j;Jg; bgUk; njhy;tpna 

rpwe;jJ vd;W cah;thd ,yf;fpw;F ctik TWfpwJ ek; cj;jpu ntjk;. ,yl;rpaj;jpd;; 

cr;rpia mila/ braw;fhpa bray;fs; g[hpa Kjypy; kdcWjp ntz;Lk; vd;gij 

“tpidj;jpl;gk; vd;gJ xUtd; kdj;jpl;gk;” vd;W ciuf;fpwJ. 
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 vJ mwk; ? neh;ikah? xGf;fkh? gpwUf;F cjt[tjh? vd;gjw;F “kdj;Jf;fz; 

khrpyd; Mjy;” vd;W J}a kdJld; ,Ug;gnj rpwe;j mwk; vd ek;ik bewpg;gLj;JfpwJ. 

ek; ghuk;ghpj;ija[k; gz;ghl;ila[k; fz;L cyfnk tpaf;fpwJ vd;why; mjw;Ff; fhuzk; ek; 

bja;tg; g[yth; mUspa jpUf;Fws;jhd;.2000 Mz;LfSf;F Kw;gl;l kdpjh;fSf;F 

kl;Lkd;wp 21-k; E}w;whz;od; g[jpa jiyKiwf;Fk; tHpfhl;Lk; fUj;Jf; fUt{ykhf 

jpfH;fpwJ. cyfk; cs;sst[k; ,e;E}y;  epiyj;J epw;Fk; vd;gjpy; vs;sst[k; 

re;njfk;,y;iy. vdnt / 

 “mwk;go bghUs;go mg;gona ,d;gk;go 

 fw;git fw;Fk;go ts;Sth; brhd;dgo  

 go …. go… mJnt ek; thH;tpd; Kjy;go! 

 thH;e;Jfhl;o ts;Stk; fhg;nghk;! 

 
30 –MtJ njrpa  FHe;ijfs; mwptpay;  khehL khtl;l mstpy; btw;wpbgw;W  khepy mstpy; fye;J 

bfhz;l khztpfs; 
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ிதுீற 

      jpUkjp. tdpjh (Mrphpia) 

ரதரத்றல் அநறவுக்கும் ிமத்றற்கும் இனக்ரப் 
தறடக்ப்தட்ட ரசதபேம் தரத்றம் ிதுர். றபேரட்டிர், தரண்டு ஆறமரரின் 
இறப ெமரர், திப்சதண்ணுக்குப் திநந்ர் ன்தரமனம அெ திக்கு 
அபேற அற்நர இபேந்ரலும், அெ குடும்தத்றல் ல்மனரபேறட றப்புக்கும் 
ரிரறக்கும் உரிர இபேந்ரர்.  

றபேரட்டிர் ன்னுறட குப்தங்ள் துரறனும் ிதுறக்  
னந்ரமனரெறப்தது க்ம். அவ்ரறு ஏர் இவு பழுதும் றபேரட்டிபேக்கு 
ிதுர் செரன்ண அநறவுற ீறபின் சரகுப்மத ிது ீற ஆகும்.  

இது எபே ரழ்ில் தரடம். ணின் ப்தடி இபேக் மண்டும்? ப்தடி இபேக்க் 
கூடரது? ன்ண செய் மண்டும்? ன்ண செய்க்கூடரது? ன்தது மதரன்ந 
ிபக்ங்ள் றறநந்துள்ப தல்.   

ெறன ிது ீறள்: 

தண்டின் ன்தன் ரணரப் மதரய் ரபேக்கும் அநறவுற செரல்ன ரட்டரன். 
திநர் மட்டரல் ட்டும செரல்லுரன். 

திநர் மதரற்றும் மதரது றழ்ச்ெறபம், தூற்றும் மதரது துக்பம் அறடரல் 
இபேப்தன் தண்டின்.  

அடங்றப் மதரண தறற தூண்டி பர்க்க்கூடரது.  

ரக்றறண அடக்குது றவும் டிணம். சதரபேட்செநறவுடனும் புதுறபடனும் 
மதெ மண்டும். அறம் மதசுதரல் இவ்ரறு மதெ படிரது.  

தரங்பரல் ற்தட்ட புண் ஆநறிடும். சரடி ரர்த்றபரல் ற்தட்ட புண் 
ஆறும இல்றன. ணம ணர மதெ மண்டும். 

அற அந்ற, அறப் மதச்சு, சதரி குற்நம், அற மரதம், ன்றண ட்டும் 
ரப்தரற்நறக் சரள்லம் ஆறெ, ம்திக்றத்  துமரம் இறப்தது ஆற ஆறும் 
ணிணின் ஆபறபக் குறநக்கும் கூரி த்றள்.  

ிதுர் கூநற அநறவுறள் ரவும் க்ரனத்றற்கும் சதரபேந்தும். தற தரங்பில் 
இபேந்து ப்தித்து ர்த்றன் தடி ரழ்ற டத் மண்டும் ண றறணக்கும் 
ரபேம் ிது ீறறப் தின்தற்நற, அன் ற டப்மதரம். பபடன் ரழ்மரம். 
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fy;tpapd; rpwg;g[ 

f.brz;gfg; gphpah, X D 

  

“vz;qk; vGj;Jk; fz;bzdj; jFk;” 

 vd;gij mwpe;jhy; vJt[k; fpl;Lk; ! 

  cyfpy; kdpjuha;g; gpwe;njhh; 

 ,d;g[w;W thH Vw;wnj fy;tpahk; !! 

  

 fw;wth; mile;j tWikia tpl  

 fy;yhjth; mile;j bry;tk; nfL ! 

 ,sikapy; fy;tp / gRkuj;jhzp ! 

 ,y;yk; jiHf;f /mJnt njhzp !! 

 

 bry;Yk; ,lbky;yhk; rpwg;ng ey;Fk; ! 

 bry;tUk; tz';Fth; rpwpnah uhapDk; ! 

 gy;tiff; fy;tpiag; gapd;nwhh; jk;ikg;/ 

 ghuhSk; kd;dUk; gzpthh; md;nwh? 

 

 fy;tpia mspj;j FUnt bja;tk; ! 

 fw;gpj;j Mrhid kwnthk; vd;Wk; ! 

 frlwf; fw;w fy;tpapd; gadhy;/ 

 fhrpdpapy; midtUf;Fk; ed;nw bra;nthk; !! 

 

 fz; nghd;w fy;tpia 

  bghd; nghy ghh;j;jhy;/ 

   kz;qyfpy; ! 

 rhd;nwhuha; thH;e;J 

  tpz;izj; bjhlyhk;. 

 

 

M. Muthulakshmi 

XII- D 

 

 

S. Thanushika 

VI-B 
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லாசிப்லப வநசிப்வபாம் 

      jpUkjp . bfsry;ah (Mrphpia) 

ணிணிடம் ன்ணம்திக்றற பர்க்கும் ரசதபேம் சதரக்றம் புத்ம். 
புத் ரெறப்பு எபே ம். ரெறப்பு ணிணில் ல்ன ரற்நத்றபம், திச்ெறணறப 
ெரபிக்கும் ஆற்நறனபம் பேம். எபே மரடி தம் றறடக்கும் மதரது ன்ண செய்ரீ்ள் ண 
மட்ட மதரது அண்ல் ரந்ற எபே தனம் ட்டுமன் ன்நரர். குந்றலக்குக் சரடுக் 
மண்டி பக்றப் தரிெர புத்த்ற பன்சரறந்ரர் ின்!;;lன்ட் ெர்ச்ெறல்.  

"சரட்டறணத் தூறும் ற்மி ரந்ர்க்கு ற்நறணத் தூறும் அநறவு"  

தல்றப ற் ற் ஆலற ணித்தும் சதறும்.  

"தனநறம ஆகுரம் தண்நறவு" 

  ன்ந எபற ரக்கும் ெறநந் அநறிற்கு தல் ரெறப்மத ஆரம் ன்றநது. ண 
அழுத்த்றற்கு ெறநந் றரி ரெறப்மத. ரெறப்தரல் மன்றபற்மநரர் அறனத்றல் அறம் 
உண்டு. எபேபறந ணிணின் ஆச் ெறநந் ண்டுதிடிப்பு துசண ன்ஸ்டீணிடம் 
மட்டமதரது ெற்றும் மரெறக்ரல் புத்ம் ன்நரர். உனப் திதனம் ஆதிரம் னறங்ன் 
தெறபற்று றுறரல் ரடிமதரது புத்ம் ரெறக் நறறல்றன. ஆணரல் இன்றந 
இற உனம் ணிர்ள் புத்ம் ரெறக் சதபேம் றடர உள்பது. தெற தூக்ம் நந்து 
குந்றலம் இறபஞர்லம் இறத்றற்கு அடிறரற உள்பணர். ல்ன தமன ெறநந் 
ண்தன். அன்நரட ரழ்ில் புத் ரெறப்பு எபே செனர மண்டும். ல்ன ரழ்ிற்கு 
ஆச் ெறநந் ஆெரன் புத்ம ன்தது ற்நநறந் ெரன்மநரர்பின் அனுத ரக்கு. த்ற 
பறணற ிட புத் பறண கூரிது.  

"ீபம ஆகுரம் ீர் ஆம்தல் ரன் ற்ந  

தல் அபம ஆகுரம் தண்நறவு" 

  ன்றநது ஐறின் ரனடிரர் தரடல். "Leaders are readers" ன்தது ஆங்றன சரறக் 
கூற்று. தடிப்தத்றன் அபேறல் உநங் இடம் மட்டரர் ெட்டமற அம்மதத்ரர். தடித்துக் 
சரண்டிபேந் புத்த்ற படித்து ிட மண்டும் ன்தற்ர அறுற ெறறச்றெற ள்பிப் 
மதரட்டரர் அநறஞர் அண்ர. ரல் ரர்க்ெறற்கு 33 ஆண்டு தன ரெம 'பனணம்' ன்ந 
ரசதபேம் ம்பெணிெ ெறத்ரந்ம் ண்டுதிடிக் பனணர இபேந்து. ரந்றின் ெத்ற 
மெரறண புத்ம ரர்டின் லூர் றங்ற உபேரக்றது.  "Eternal Velocity" னும் தல் அப்துல் 
னரற அணு ிஞ்ஞரணி ஆக்றது. இன்றந உனம் ெரல்ள் றறநந்து ெரல்றப 
ெரபிக் புத்த்ற ண்தணரக்குமரம் புது உனம் தறடப்மதரம். 
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னித வநம் 

jpUkjp. Kj;Jj;jha; (Mrphpia) 

 

 

ரற றழ்ிக் றபம ரங்றத்  

மண்டரம் ன்ண மண்டுசன்று  

மட்டரமன மதரதும். 

 

ற்ெறறன ண  

அநறரது றள்  

ெறந்றட ரக்றின்  

ச்ெறல்றப துறடத்து ிடும்  

றனின் ரபிற  

குத்றல் னர்றநது  

அதுரன் ணி மம். 

 

ரசன்மந அநறர எபேர்  

அழும் மதரது  

ரமில்னரல் ம்  

ண்லம் ெறபரின்  

அதுரன் ணி மம்.  

 

இநக்த்ரன் திநந்மரம்  

அதுற இக்த்மரடு இபேப்மதரம்! அதுரன் ணி மம். 
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வகடில் லிழுச் பசல்லம் கல்லி 

jpUkjp. fiyaurp (fy;tpahsh); 

 

ல்ி ன்தது ரர் எவ்சரபேபேம் உர் ல்ி படித்து எபே பேத்துரமர 
சதரநறரபரமர ங்ற அறரரிரமர அல்னது செரந்த் சரறல் செய்பம் சரறல் 
பறணமரரமர உபேரது ன்ந றறனில் உள்பது. அர்றப பழு தரிரபறட 
ெபத்றற்ரண ணிர்பர உபேரக்றட மதரதுரண செல்றட்டங்ள் இல்றன. ரம் 
ற்நற சதற்நற ெபத்றற்குப் தறர்ந்து அபிப்மதரம் ன்ந ணப்தரங்கு ல்ி 
ிரதரரண றறனில் றந்து ிட்டது.  

ல்ன ணிர்றபபம் ெப அக்றந சரண்ட குடிறணபம் இந் சரறல்தட்த 
பத்றல் ரண்தது அரிர உள்பது. இந்றர மதரன்ந பர்ந்து பேம் ரடுபில் எவ்சரபே 
குந்றின் ெறநந் ல்ிக்கு ெபப் சதரபேபரர சூல் சதபேம் ெரனர உள்பது. ெச்ெலர் 
ல்ி மதரன்று தன ல்ித் றட்டங்ள், தன ந்ரண்டு றட்டங்றபக் டந்தும், ட்டபில் 
ட்டும ெறநந் றட்டங்பர உள்பண. றரம் ம் ற்றும் சதபே ங்பில் உள்ப அசு, 

அசு றற உி சதறும் தள்பிள், ணிரர் ஆங்றன றப் தள்பிள் ஆறற்நறன் த்றில் 
ல்ி ங்குறல் தரகுதரடு உள்பது. இப்தரகுதரடு ரர்ள் த்றில் ற்நலுக்கு 
ணத்றடறபம் இறடறற்நறனபம்  உபேரக்குறநது.  

ரர்ள் ற்நனறல் ெறுக்ற ிழும்மதரது ரங்றப் திடித்துத் ட்டிக் சரடுக்கும் 
ெறநந்மரர் ல்ிக் ட்டறப்பு மதரதுரணர இல்னரது எபே சதபேம் குறநம. 
குந்றலடணரண ல்ிப் தம் ன்தது றரட்டி ன்நமரர் சதரறுப்றதத் ரண்டி 
எபேர் ற்றுக் சரடுக்கும் மதரது இபேர் ற்றநரர்ள் ன்தர அற மண்டும். சதரதுப் 
தள்பிபில் திலும் ரர்ள் அநறவுத்றநணில் ெறநந்ர்பர இபேப்தினும் ஆங்றன 
சரற அநறின்ற அர்பின் அடுத் ட்ட பன்மணற்நத்றற்கு சதபேம் றடர உள்பது. 
ஆங்றனம் ன்தது அநறவு அல்ன. சரற ட்டும ன்ந ண்த்ற மபைன்நச் செய்து 
க்த்றக் றபபம் டடிக்ற அெறம்.  

ல்ி, மெற ன்ந றறனறத் ரண்டி ிரதரரறப் மதரணது. ல்ிற 
மறனக்குச் செல்லும் பேிரப் தரர்க்கும் றறனபம் ற்தட்டுள்பது. தின்னரந்து ல்ி 
பறந மதரன்று எவ்சரபே ரறண செதுக்றடும் ணிச்செல் றட்டம் தரடப் 
புத்ங்லக்கு அப்தரற்தட்டு அெறத் மறர உள்பது. ரம் சதற்ந ல்ி ெறநறமனும் 
இந் ெபத்றற்கு உவும் ணில் அதும ல்ிின் ஆச்ெறநந் தன். இந்  ண்ம் 
ிறபபம் இடங்பர புறர திற்ெறப் தட்டறந கூடங்ள் அெறம். இங்கு ரர்பின் 
ெறந்றண ற்றும் சு எழுக்ம் மதணுல் பக்ற தரடத்றட்டங்பர இபேக் மண்டும். 
றட ரண்டி இனக்ற மரக்ற திக்கும் ண உறுற அெறம்.  
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ன்ணனற்று சதரதுனம் பேற ன்ணிற்ந றநறரல் ணிப்தரற அறத்து, 

ெரறண புரிந் ெரரணிர்ள் றரட்டிபர இபேப்தது ெறநந்து. ெறந்றணறச் 
செழுறரக்கும் தறடப்தரற்நறன ஊக்குிக்கும் றனத்றட்டபம் ற அெறம். 
தரடப்புத்ங்றபக் டந்து ல்ன புத்ங்றபத் மடிப்திடித்துப் தடிக்த் தூண்டுல் 
அெறம். தடித் புத்ங்றப ழுத்ரலறபின் ம் தற்நற, னந்துறரடி ங்றப 
செதுக்றக் சரள்லம் ரய்ப்பு மண்டும். ெபத்ற ஆரவும், ெபப் திறப 
ன்ணரர்ரய் பன்சணடுக்வும் றனறத்துப் திற்ெற குப்புள் றவும் அெறம். 
"றநமணரடு ிறபரடு ஆலறற அறெமதரடு அநம்ெரர் அறப்மதரடு றட மதரடு" ஆற 
பன்றும் திற்ெற தட்டறநபில் தரடப்தகுறபர இபேக் மண்டும்.  

றன இனக்றத்றலும் ஆர்த்றத் தூண்டுல் அெறம். றப்சதண் சதந ட்டும் 
தடித்றட்ட இனக்றம் பரண ரழ்க்றக்கும் ித்றடும் ன்தற புரி றக்கும் 
றனத்றட்டம் மண்டும். ிர மறடள் ெறநந் ற்நறன ஊக்குிக்கும் ன்தரல் 
இற்நறற்கு அற ரய்ப்புள் ங்ப்தட மண்டும். ெபப் சதரபேபரர ரற்நத்ற 
மரக்ற அநறில் ெரர்ந் ல்ன புரிறன ற்தடுத்றக் சரள்ப றரட்டல் அெறம். 
புற மடலுக்கும் ண்டுதிடிப்திற்கும் ல்ன அடித்பம் அறக்ப்தட மண்டும்.  

ரர்ள் ங்றபத் ரங்மப செதுக்றக் சரள்லம் தன பற்ெறள் 
ஊக்குிக்ப்தட மண்டும். ற்நறபம் சதற்நறபம் அறணபேக்கும் தறர்ந்றடும் ண்ம் 
லுப்தட மண்டும். ெபத்றப் சதரறுப்மதற்று டத்தும் ெறந்றண ஏங் மண்டும். தள்பி 
ல்லூரிறபத் ரண்டி தரடப் புத்ங்றபக் டந்து திற்ெறப் தட்டறநக் கூடங்மப 
இக்ரனத்றன் பக்றத் மறர உள்பது. ணி ரண்திறண செதுக்கும் இத்ற 
ரற்றுக் ல்ித் றட்டங்ள் றச்ெம் ரற்நத்றற்கு ற மரலும். 

ஊர் கூடித் மர் இழுப்மதரம். 

 
ekJ gs;spapy; eilbgw;w fpU#;zb$ae;jp tpHh. 
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Golden thoughts: 

jpUkjp. tp$ah Mrphpia 

 

"TAKE IT EASY"  

Is a concept of common people. 

"MAKE IT EASY"  

Is a concept of brilliant people. 

------------------------------ 

When the mind is weak  

The situation is a problem.  

When the mind is balanced  

The situation is a challenge. 

When the mind is strong  

The situation becomes an opportunity. 

 

 

 

Dhaneshwari 
VII- C 
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2022/2023 k; fy;tpahz;oy; khtl;l mstpyhd nghl;ofspy; btw;wpbgw;W khepy 

mstpyhd Fj;Jrz;il/ R{nlh kw;Wk; nfh.nfh nghl;ofspy; g';nfw;w khzt 

khztpfs;. 
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Mrpuk rKjhak; m";ryp brYj;JfpwJ 

 

fhe;jp epnfjd; Mrpuk nfh.nt mwf;fl;lisa[ld; 

,ize;J ekJ gs;spapy; neU tpLjp kw;Wk; 

tpntfhde;jh tshfk; cUthf mjpfkhd bghUs; 

cjtp bra;j kPdhl;rp rh;tfyhrhiyapd; nte;jh; 

jpU.A.N.uhjhfpU#;zd; mth;fs; 3.12.2022 md;W 

,iwtdo nrh;e;jhh;fs; mth;fSf;F Mrpuk rKjhak; 

m";ryp brYj;JfpwJ 

 

  

 

mUg;புf;nfhl;il _ b$atpyh!; FGkj;jpd; \j;j 

jiytUk; _ ,uhkyp';fh kpy;!; nrh;kDkhd jpU. 

o.Mh;.jpdfud; mth;fs; ekJ gs;sp fiyau';fj;jpw;F 

bghUs; cjtp bra;jhhh;fs;. mth;fs; 19.12 .2022 md;W 

fhykhfptpl;lhh; mth;fSf;F Mrpuk rKjhak; 

m";rypia brYj;JfpwJ. 

 

  

 

ekJ gs;sp cjtpj; jiyikahrphpaUk; KJfiy 

,aw;gpay; MrphpaUkhd jpU.T.uh$;Fkhh Iah mth;fs; 

2.1.2023; ; md;W mfhykuzk; mile;jhh;fs; 

mth;fSf;Fk; Mrpuk rKjhak; m";ryp brYj;JfpwJ. 
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