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69 தொலகாபபியம் தெய்வச்சிலையார் உரை 

7 தமிழரசி குறவஞ்சி 
8) கவெள்ளிவிறாமலா் 

5] ககரிபரசுநினைமலர் 

70/ பாமநால் 

1] தமிழவேள நூற்றாண்டு மலா் 

29 கடடுரைப பூங்கா 

737 கட(ிரைப பொழில 
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முனைவர். கி. கருணாகரன், 
துணையேந்தா 

தமிழப் பலகலைக் கழகம். 

UIpPdaE beth) 

கரததைத் தமிழ்ச் சஙகத்தில் மாண்புமிடு.தமிமச (pHa. TBM, 

ஜெ.ஜெயலசபிதா அவாகள் பெயரில் நிறுவபபெற்றுள்ள. அறக்கட்டளையின் 

erases 1996 பிப்ரவறித் திங்க் 970 அகிய நரகர்-சரில் அறிவியல் த.கிற 

கொடாபான சிறபபானதொரு கருத்தரங்கம் நடை பெறவிருபபது கரரதைக் தமிழச் 

சங்கதகின் ஆக்கப்பூர்வமான ஈடுபாட்டையும, அறிவியல தமிம் வளாச௫ிககாக 

அது மேற்கொண்டுவரும் நனமுயறசிகளைத செளியாக எடுத்துக காடடவும சீரிய 

கொள்கைகளை வரையறை செய்யலாம் உிவகுக்கும. 

இன்றைய சமுதாய வளாசசிககு அறிவியல் மிகவும இன்றியமையாகுது. 

அறிரியசம் கருத்துக்களின் பரவலாககம சமுதாய முழுமைக்கும் தேவைப் 

படுகிறது. அறிவியல் கல் அறிவியல் ஆயவ அறியிலுணாவு போனற வறறிற்கு 

மட்டுமல்லாது, அறிவியல் கருத்துப் பரவலாக்கத்திறகுக கரயமொழி தர உற்ற 

கருவி எனவே, தமிழ் வழி அறிவியல் கருசுதுகளை பரவ வகுறகு.ம அறிவியல 

கல்கி மற்றும் ஆய மேற்கொளவதறகும் தலல நூலகளூம, கட்டுரைகளும 

பேரீதும் தேகைபபமுிகின்றன. இநநிலையில இதுபோனற அறிவைபல கமழ குற்குத 

கருத்தரங்கங்களும், அப்வரைகளும மேற்குறிபபிட்ட நிலையினை அடையவும் 

குமிழ்சமொழியை இன்னும் கிறப்பான-அற்றல்மிகக மொழியாக அக்கிடவும 

பெரிதம துணை செயயும். கடந்த புகினைந்து அணைடுிகளாகக தமிழப 

பல்கலைக்கழகம தமிழ் மொழியின வளாசசகிக்கெனெ ஓரு துறையைத் 

தோற்றுவிச்து பல ௮றிவுத துறைகளிலும் கமிம மொழிஃபின் பயன்பாடு அிறக்ககு 

தேவையான ஆய்வுகளையும் கருத்தரங்குகளையம தொடாதது தடத்தியம 

அஃவற்றின் முலம் பெறபபடட கருத்துக்களை வெளியிட டும தமிழப் பல௱ியாற்றி 

வருவது குறிப்பிடத்தக்கது, தமிழ் வளாசியில் ௮ழதத ஈடுபாடு கொணடு 

அளவிலா ஆக்கப் பணிகளை மேற்கொண்டுவரும் கரைக் தமிழச் ௪ஙகம், 

தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகத்தோடு இணைந்து; இக்சருத்தரங்கைக் கூட்டி, அதில் 

படிக்கப்பெறவிருக்கின்ற கட்டுரைகளை நூல் வழி கொண்டுவருவது 
போற்றுவதற்குரியது. அதுவும், குறிப்பாக மாகண்புமிகு,தமீழக முதல்வா, புரட்சித் 

தலைவி அஉரகளுடைய தற்பெயரில் நிறப் பெற்றுள்ள இவ் அறககட்டனளையின் 

சார்பில் இதுபோன்ற ஆக்கப் பணிகளைச் சிறப்பாகச செய்திரு பபது 

வரவேற்கத்தக்க சமுதாயப் பணியாகும், எனவே இக் கருத்தரங்கு சிறப்பாக 

நடைபெறவும் கருத்தரங்க ஆய்வு முடிவுகள் எதிரபராக்கும சமுதாயப பயனை 

விளைக9ககவும் எனனுடைய நல்வாழ்த்துக்களைத தெரிவித்துக் கொள்கினறேன்; 

வளாக சமிழ்ப பணி 4 கருணாகரன்
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தலைவர் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், 

அட்சிக் குழு உறபபினா, 

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 
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UBUL EOL 

ஒரு நாட்டின் முன்னேறறம் என்பது அதன் மககள் முன்னேற்றமேயாகும. 

மக்கள மூன்னேறறமோ - அவாகள ஓவவொருவரும் அறிவ வளச்சி 

பெறுதறகுரிய தாய் மொழியின் முனனேறறமேயாகும். காய் மொழியை 

முன்னேறறுவதாவது அகனைப பழமையும் புதுமையும் ஆகிய பலவகைக 

கலைவளகககாக அககுதலேயாகும. அதனால் மக்கள் முூன்னோறறம 

அடைகல, ௮௧ கலைவளத்தினனை ஐவ்வொருவரும் பெற்று Lunas 

எண்ணங்களை அடைதலேயாகும. “உள்ளதது அனையது உயர்வு” 

எனபுதறகேறப மகசகளின உயாரத எண்ணங்களினால் பெருமுயற்சிகள் 

தோன்றும. கோனறலே, நாடு எளிதில் முனனேறறமடையும். இவ்வுண்மை 

எககிறககோரும ஓப்ப மூடிந்ததேரா உண்மையாகும. 

உயாதணிப பழங்குடி வநத உடன பிறபடாளாகாள/ 

உங்கள வாழநாடகளில கிறு பொமுகேனும் நம் மொழி யாது 2 அதன் 

-திறம யாது 2 நம மூனனேரா யாவா 2 ௮வாதம சிறப்பு எத்தனமைத்து 2 அவர்தம் 

வழிவரக நம கடமை யாரது2 எனபன வற்றைக் கருதியதுணடா ? மலா் 

தலையுலகதகது மாணபுற இந்நாள பலகலை புணரப பண்பு மேம்பட்ட மொழி 

பலவோடுி செழுறீக கங்கையும், ஆரிய மொழியும, பேரிசை இமயமும் 

கருபபையிற றோனறப பன்னாள் முனன ரே, வெண்டிரை கொண்ட பண்டைய 

காடடிலஅணடரும போறற அரசு வீற்றிருந்தது NELSONS தாயல்லவா 2 

எகிபதியா, யவனா முதுவிய பழநாகரிகம பெற்ற மரபினருக்கும் முன்னரே 
ட்மநாகரிகம கறபிகுதரா என உஊணாதகிய புலவரெலலாம ஓபப து பழநாகரிகம 
பெறறிரு நக தோடனறி அன்னேோரககும கூறும் உயாவாயுநத உஙகள முன்னோர 
மகிழநது உரையாடியது செரதமிம மொழியேயாம. இந்தாள் வைய முமுதும் பர௪£ 
நடைகடை முதவியவறறால் வெவ்வேறு மரபினரென்று மதிககப பெறும் தம் 
உடன பிறநதாரகடகும தமககும முனனே௱ரகளாகிய பழங்குடிகள், இறைவனார் 
படைக்கப் பெறற முதல நிலத்தில ஐரே இல்வில ஓற்றுமையாய்௪ சோந்து 
வாழந்த ஆநநாளில, தம உளளக் கருததுக்கணளைக கைககுறியால உணாத்திய 
காரிருடகாலம இரிய Slr er wp Ber wor வைிக்குறியாய எழுந்து, அன்னோர்



தாவினையசைத்துக் களளமறற அவாதம உள்ளககருததை வெளியிடடது “பைய 
நாவையசைதத பழநதமிழேயாம”. நுஙகள கநதையும தாயும் மகிழந்து குலாவி 
நமக்கு ௮றிஃம் அண்மையும் நல்லொழுக்கமும் கரைததுக் கொடுகதத தமிழே! 
நம மக்கள நுமமை மகிழ்விககும் மமலையும தமிழே! நுங்கள உயிரு க்குமிராய 
தம்மை ஆடடுவிபபதும் தமிழே! உஙகள உயாரவெனனும பெருமானிகைககு 
அழிப்படையாவதும், உங்கள உள மெனனும் ,காமனைககு உறைவிட மாவதும, 
உங்கள வாழவென்னும் மரக்கலம் தெறறாதோடுிம் பெருஙகட ஸாயிரு.பபதும, 
உஙகடகு நலவழி காடடீப் பேரரு ளென்னும பாலமுதூட டம தாயாமிருபபதும 
தமிழ் மொழியேயாம். 

தமிழ மொழிதன்னை அமிழதென உணடனா நும முனனோா. ஈணடிய 
சிறபபிற பாண்டியராயினா£ சங்கம நிறுவித தமிழை வளாகதனா, நககீரா 

முதலாம நலலவிசைப புலவேரா ஓக்க விருநது ஓருதனித தமிமுககு இனனல 

வராதே போற்றினா, 

“அததநாள ௨ந்திலை அருநதமிழப புலவோய 

,இநதநாள வநகரீ நொந்தெனை யடைதகாய 

துலைதனைக கொருபோயகு தமபிகைக கொடுக்கத் 

கஉலைதனைப பெறறுன ௨றுமைநோய களையே” 

என்று சொலலித தமிமுககுத கனைலையம கொழுிககக துணிததான தண்ணளி 

அரச சணிய பெருககுமணலா. இதறரீலரிலககில பாடும பலவா புகழ ஓடடக் 

MESON பகாமடயசதைச கடும குபீலாததுஙக சோழமனெைனறே. யெனை௫ 

சொல்லுவரே. என்னகு தனனமகாச திறபபிததாலா சோழ.மாமனனன. 

“மன்னவனும நீயோ 2 வளதநாடும உனனகோ? உனனையுிநதோ  தயிழை 

யோகினேன" எனறாடி௪ சென்ற பெருமபுவவருக்கு ௮டைபபை தாங்கி அழகு 

செயகான சேரனனறோ 2 பலகலை திறைநத பாவவா தமககுப பலலககேநதினா 

பாணடியரனறோ 2 நீவா என செயகீ£ 2 என செய்கினாரி 2 எண ணுமின./ 

இநதாள turer நாடுிவாரும புகழ தாடுவாரும பொலிந்து விளங்கத் தன 

நாருிவராகுன்றிக கறபாரும புரபபாருமினறிக கலஙகித, தன மககளூம பேசுதறகுக 

கூகிச கைவிட மககளுககிரஙகித தனாவது நமசெநதமிழேயாம. உலகததே 

தோனிப பறபல மொழிகளு.ம சினனாளற தோன்றி ஓங்கி வளாதது, அழியம படா 

கொடி யொப்பவும, சிறகில நிறபினும தமபழ வடிவு திரிநது மாறி நிறக வம, 

நமதமிழமொழியொனறே அலமாமரமென விழுது பல வரீடுத்து, எனறும அழி்பாது, 

ஓருதன்மைததாய உெருநிழல கொடுத்து வருகினறது. உயாதலரி௪ செம்மொழியாம் 

நம தமிழ் மொழியின் பெருமையை யம அறியமை, எமமொழிககுமிலலாப



பழஞ் செம்மையுற்றொளிரவும், எம்மொழியும் பரச அரசு வறறருக்கவும், 

பாமெலலாம் கதொண்டினிற்சிறதத தாய்மொழித் கொண்டாற்றவும் 797/- ஆம 

யாண்டு கரரகைத் தமிழ்ச் சங்கம் நிறுவப் பெற்றது. எற்தமிழ்த்தாய் கன் 

பண்டைய நிலையையடைந்து மாண்புறவும், தமிழ். மகச்களெல்லாம 

ஏனையரோடொபபக கல்வி, கைததோழில், வாகணிகம முதவிபவற்றால் சிறந்து 

வளம் பெறவம் உண்மையாக உழைப்பதே எம் கடன். நம்மவா யாவரும 

நம்மொழறியை நன்கு கற்கச் செய்தலும், நம் பண்டையகலைகளையும் 

வரலாறுகளையும் ஆய்ந்தறிந்து, அவற்றை நம்மவரேயன்றி வையத்தாருமறியச் 

செயதலும், உலகததே அவ்வபபோது தோனறும் கலைகளையும் 

வரலாறுகளையும் நமமஉரறிதது நலம் பெற மொழிடெயாத்தாக்கிக் கொள்ளுகலும, 

இன்னும வேணடும் செயல்களால் தமிற்மொழியையும் தமிழகத்தையும் மேமபடச் 

செயுகலும் எமகடனாம. எம்கடனை இழுக்கின்றிச் செய்தலே ௪ம் நோக்கமாம், 

தமதாய மொழியைக கலை௮வளத்தது அக்கவம - அதனால் ஆம்பயனைத 
தமிழமககள ஓருபடியாக அடையவும் - தமிழ்ப்பிர்சைகள GUILE 
கலவிபெறவும கரந்தைத தமிழச சங்கத்தின் முதல் தலைவராய 
முபபதாணடுகள ஓபபிலாப் பணி செய்த இராவ்சாகிப் _ செகமிழ்ப் புரவலா் - 
துமிழவேள த.வே. உமாமகேசுவரனார் அவாகள் 7975-அம்யாணடில் செறததமிழக் 
கைத கொழிற கலாசாலை எனனும பெயரில் ஓரு தொடககப் பளளியை நிறுவி 
ஏட்டுக கலவிடிம தொழிறகல்வியம கற்பிக்க வழிவகை செயதாரகள். பினனர் 
இஃது எடு வகுபபுகளைய/டைய நிலையமாக உமாமகேசுவர நடுத்தர பள்ளி 
என்னும பெயரில இலஙகலாயிறறு. அது காலை, தாய் மொழிக் கலவியும் 
அங்கிலக கலவியும - இசைப்பயிறசியும — உடறபயிறகியும் பாய்முடைதல் - 
தால நூறல அகிய கொழிறபயிறசியம கறபிக்கப பெறறன. 

கமிழராயினார. சங்கு இலககியங்களைப்பற்றியும் சங்கமருவிய 
காலங்களணில கோனறிய இலக கியஙகளைப்பற்றியும் இடைக்கால 
இலககியஙகளையம தெரிநது கொளள வேண்டுமென்பதறகாகவும் - பிற 
மொழிக கலபபின்றித தனித குமிழில எமுதவம பேசவும் வேண்டுமென்பதற் 
காகவும் தமிரவேள் அவாகள் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத்திற்குத் தமிழகத்திலுள்ள முதுபெரும் புலவாகளையெல்லாம் அஜழைத்துக கிழமைக் கூட்டங்கள் - திங்கள் 
கூட்டங்கள அஆண்டுவிழாக்கள் நடத்தித் தமிழ்த் தொ- 
தமிழறிஞாகளின் அறிவாற்றலை வெளிப்படுத்தவும் 
ஆக்கங்களைத தமிழறிந்தாா அறிந்து கொள்ளவும் _ அனித்தமிழ் நடையை வளாக்கவம் 1925-ம் அண்டில் தமிழ்ப பொழில் என்னும் திங்கள் இதழைக் தொடங்கித் மிழ்ப் பெரியார்களின் ஆய்வுக்கட் டுரைகளை வெளியிட்டுத் தமிழ்த் 
காய்க்கு அணைிசோத்தரா. 

- மி புரிந்து வததார. 
-.. அவாகளரின்



கமிழகததப பள்ளிகளில் தமிழ் கற்பிக்கத் தமிழ்ப் புலவாகளை LAMBS 

வேண்டுமென்பதற்காக /938-அம் யாண்டு கரந்தைத் தமிழச் சங்க வெள்ளி 
விழாவின் போது திருப்பாதிரிப புலியூர ஞானியார் சுவாமிகளின் திருவருட் 

,தலைமையினரல் கரந்தைப புலவர் கல்லுரரியைத் தோற்றுவித்தரா. தமிழவேள் 

அவாகளின் வழியைப் பொன்னே போல் போற்றிச் சங்கத்தின் குறிக்கோள்களை 

நெஞ்சத்தில் தாங்கிச் சீர்சால் செநதமிழையும - பீடுறு கலைகளையும் - 

பிறதுறைத் தொழிற்பயிறசிகளையும் குந்து தமிமுக்கும் குமிழாக்கும கோண்டு 

செய்து வருதனலத் தமிழறந்தாா நன்குணாவா; 

இன்று தாய்மொழிவழி இளையோர பன்னி இராதா கிருடடனத தொடக்கப 

பசர்க) உமரமகசேசுவர மேசப்நிலைப பள்ளி, தமிழவேசா உமாமகேசுவானா 

கரநதைக கலைக கல்லுரி, திருச்சி ௪.பழநிசகாமி போரை அறக்கட்டளை 

தொழிற்பயிற்சி மையம, திககறற மாணவா இலலம, நரமதிலையம அகியன 

இயங்கி வருகின்றன. இவற்றில் நாலாயிரம மாணவ மாணவியா தாயமொழிக 

சல்வியம், அஙகிலக கலவியம, கொழிற்கலவியும கணிபபொறிக கலியும், 

பல்துறைக கலவியும, உடறபயிற்சியம, ஆடைநெயகல, ஓவியம வரைதல 

முதவியகலைகளும பயின்று வருகினறராகள. 

மினானெழும புரு வுதறு இளமயிலனளையார் விலஙலை செய நாடகளாகை — 

இன் நடம் பயிலும இருசிதம சஞசை, அமிரமானணடுகளின முன்னறிழு ந்து 

அருஙகலைகளுககும திரநது நனனெறிகளுககும, சிவனா புகழதோறறும 

பெருவடையாா கோயிலுககும, கொணடு தமிழ முனனேறறததோடு தமிழ 

வளாக்கும் கரந்தைக தமிழச சஙகததிறகும ஜா உயரிய தாயகமாய விளங்கி 

வருகுல் உலகறிந்த செயதியாகும. அனறுதொடமு, இஃது அண மைபெறறுச 

செங்கோலோசசிய அரசா பெருததகைகடகும பலநாறறாணடுகள வரையில 

குலைநகராக மிளிரந்தது. இனறும இநதகா காவிரி பாயதது உ ளைவபபயிர 

வளாக்கும தாயாகம, தமிமுககோ பலகலைக் கழக்ம கணட திருநகராக௮ம, 

க.மிழகததின தலைமை பெறறு விளங்கும் பொனணிவள prc yer 

முன்னகராகவம விளங்குகினறது. 

இத்தகு சா மிகு தஞ்சையில் போமிகு புகழோடு 1995, சனவரி முதல 

சவரை தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் பரவும் வகை சாட்டாம் ௨லகத் 

தமிழ் மாநாட்டினை நடத்தியபோது முதல் நாளன்று முத்தமிழ் வள்ளல் 

மாண்புமிகு முதலமைச்சா் டாக்டர ஜெ.ஜெயலலிதா அவர்கள் கரந்தைத் 

தமிழ்ச்சங்க வெளியீடாகிய உரை வேததா ஓளனவ. சு,துரைசாமி பிள்ளை 

அவாகள் எழுதிய பரணர் எனனும் பழந்தமிழ் Qua நாலைத் 

தம் திருக்கரங்களால் வெளியிட்டுக் கரந்தைத் குமிழச் சங்கத்திற்குப



பெருமை சோததாரகள். நிறைவதாளனறு மயிலுககுப் பேரவை ஏற்த 

பேசனைபபோலவம - முூல்லைககுகத கோகொடுதச பாரி வள்ளலைப் 

போலவும - குதிரையோடு தன் தாட்டையே இரவலாககு ஈத்த மஉலயமான் 

திருமுடிக காரியைப போலவும் நீலநிறப்பட்டாடடயை ஆலமரத்தின் நிழவில் 

அமாரதுளள இறைவனுக்கு வழங்கிய வளளல அய் அண்டிரனைமப் போலவும் 

அமிழ்தென விளங்கும் நெலவிக கணியை ஓளவைக்குக் கொடுக்க அதிகமான 

நெடுமான் அஞகியைப போலவும - நடடேரா உவப்ப நடைப பரிகாரம் முடடாது 

கொடுக்க நளளி என்னும வளளாலைப் போலவும் - குன்றுகள் கழ்ந்த சன் 

வளநாடுகள பலவற்றைக் கூதகாககுப பரிசாக வழங்கிய வல்வில் ஐரியைப 

போலவம வளளனமையால புகழ் பெற்று விளங்கும மூதகமிழ வளசளால 

மாணபுமிகு தமிழக முதலமைச்சா டாகடா ஜெ.ஜெயலலிதா அவாகள, 

பழங்கால கொடடுக் தமிமுககுகத கொண்டு செயது வ௫.ம் கரரகைக குமிழ்ச் 

சங்கததுிறகு 75 இலட௪ ரூபா தன்கொடை வழங்குகிறேன் எனற செமமாந்கு 

அறிவிபபைச் செய்து சானநிதமும நனகொடையம வழநங்கினாகள, 

அவாகள் நனகொடை வழங்கியமைக்கு நன்றியறிதலாக மாண்புமிகு 

தமிழக முதலமைச்சர் அவாகளின திரு.ப்பெயரில கதைக் தமிழரச சங்கம் ஓா 

Bole ரூபா நிதியக்சில் ஜா அறககடடசை திறுவியுளாளது. 

இவ .றககடடனையின சரா்பில, மாணபுமிகு தமிழக மூதலமை௪சா அவாகள 

அறிவித்த “இனறும தமிழ எனறும தமிழ்” எனற முமகைத்தின அடிபபடையில் 

ஆண்டுதோறும் கருத்தரங்கம் நடகதவும் - முதல் கருத்தரஙகததைத தஞ்சை, 
தமிழப் பலகலைக் கழகத்துடன் இணைநது அறிவியல தமிழக 

கருகுதரங்கமாக நடத்தவும எண்ணிக தமிழ்ப் பலகலைக கழகத் 

துணைவேநதா சொல்வேந்தா டாக்டா ஓளவை நடராசன அவரகளைக கேட்ட 

போது அவாகள் அ௮அனபோடும் சஙகததினபாற கொண்ட பாசதகதோடும 

கமிழின்பாற் கொண்ட பறறோடும் தம் பல்கலைக் கழக அறிவியல் தமிழ் 

வளாச்சித துறையினா  உடன்பணியாற்றவும  இடவசதியளிக்கவும 

அஇசைவளிககாரகள், இவாக்கு எம தனி என்றும உரியது. 

அண்டுதோறும் பற்பல கருத்தரஙகுகளை நடத்தி அறிவியல் தமிமுக்கு 
அறரியதோர தொண்டு செய்து வரும் தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக அறிவியல் குமிழ் 
வளாச்சித துறைத தலைவா டாக்டர் இராம.சுந்தரம் அவாகள அன்போடும் 
ஆரவுததோடும் உடன்புணியாற்ற முன்வந்து, பொறியியல் - மருத்துவம் 
வேளாண்மை இயல் - இயற்பியல் - வேதியியல் - கணிதம் புள். இயல் - 
கணிப்பொறி இயல _- தகவல் தொழில் நுட்பம் கரல் தடை மருத்துவ அறிவியல 
- மனைஇயல - சுற்றுச் கழல் இல் - புவிதியல் - அறிவியல் கல்வி பரப்புதல் 
- கலைச் சொற்கள் உயிரியல் . பண்டைய இந்தியத் தமிழக அறிவியல் -
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அறிவியல் நூல்களைத் தமிழப படுத்ததுகல் - சஈட்டடக கலை 
ஆகியதுறைகளைச் சராந்த கற்றுவல்ல அறிஞா் பெருமக்களிடமிருந்து 
கட்டுரைகள் பெறவும் நத கட்டுரைகளைப் படித்துப் பரரத்துப் பதிப்பிற்கு 
உரியனவாகத் தெரிவு செய்தும் கொடுத்துள்ளார்கள். நிறைந்த ஆற்றலோடு 
அறிவியல் தமிமுக்குத் தொணடு செயது வரும் டாக்டர் இராமசுநதரம் 
அவாகளுககும் - அவாதம் துறை சாந்த பேராசிரியப் பெருமக்களுக்கும் என் 

நன்றியை அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 

கரநதைத தமிழச் சங்கத்தின தமிழ்ப பணிகளுக்குத் தொணடு 

செய்வதோடு அறிவியல் தமிழக் கருத்தரங்கிற்குப் பொறுபபாளராகவும் இருநது 

கட்டுரைகளை நூல்வடிவில் பதிப்பிச்கவும் - பிழைகிருத்தம் செய்யவும் 

பணியாற்றிவரும் உமாமகேசுவர மேல்நிலைப்பளளி முன்னான உதவித் 

தலைமையாசிரியா புலவா திழு.மீ. இராமதாஸ் அவாகளுககும், அவருக்கு 

உறுதுணையாயிருதது உற்றுழி உதவியும் பிழைதிருத்கியும் தொண்டாற்றிவரும் 

உமாமகேசுவர மேல்நிலைப் பள்ளிப் பட்டதாரி அசிரியா திரு கி.ஜெயககுமார் 

அவாகளுக்கும் எம் நன்றி என்றும உறியன. 

எங்களின் ௮னபான வேண்டுகோளை ஏற்று ஆய்வுக்கட டுரைகளை 

வழங்கிய கட்டுரையாளாகளாகிய கற்று வலலாரக்கும வாழ்ததுரைகள வழங்கிய 

மாண்புமிகு தமிழக முதல்வா அவாகளுக்கும் - மாண்புமிகு நிசியமைசசா 

தமிழச் செமமல் டாகடா நாவலா இரா.நெடுஞூசெழியன அவாகளுக்கும, 

மாண்புமிகு உறுவாய்த்துறை அமைசசா திரு 5.19. சோமசுந்தரம் அவாகளுக்கும், 

குமிழ்ப பல்கலைக்கழக முூனனாள் துணைவேரசா முனைவர் ஐளனை 

நடராசன் அவாகளுக்கும இந்நாள் தணைவேரகா முனையா. கி. கருணாகரன 

அவாகளுக்கும் அன்போடும பணிவோடும் நனறியறிதலைத் தெரிவித்துக் 

கொள்கின்றேன. 

அறிவியல் தயிழ்நாலைக கண்ணைக் ௧௨௫ம வண்ணமிகு அட்டையடன 

அழகுற அச்சிடடுக் கொடுதத பாக்கா கமப்பூட்டாஸ், செனனை 

புகிட்பகததாரக்கு எம் நனறி எனறும் உரியது. 

௪. இராமநாதன்



இராம.சுந்தரம், 
பேராகிற்பர & தலைவர, 

அறிவியல் தமிழ் மற்றும் தமிம் அளாசசித் துறை, 

குமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம், 

தஒுசாவா-௧ 

முன்றுறை 

தமிழ் வழி அறிவியலைப் பரபபுதல், கற்பித்தல் குறித்த மூயறசிகள் 

சொடங்கி ஏறத்தாழ 760 ஆண்டுகள ஆகின்றன. 19-ஆம் நூறறாண்டினா 

தொடக்கத்தில் இரேணியுசு பாதிரியார் 'பூமி சாஸ்திரம்” எனகிற நூலைத் 

தமிழர்கள் அறிவு பெறுவதற்காக எழுதி வெளியிட்டா. அதே நூற்றாணடின் 

'இடைப்பகுசியில் இலங்கையில், யாழ்ப்பாணத்தில் சாமுவேல் பிக; கிறீன் 

எனற அமெரிக்கத் தமிழா மருத்துவத்தைத் தமிழில் கறபிக்க முன்வநது சில 

நூல்களை வெளியிட்டார். [யாச Anatomy’ upiu gre ‘wea 

அங்காதிபாதம்' என்கின்ற பெயரில் வெளியாயிற்று: இதனைத் தொடாந்து சில 

நரல்கள் வடமொழியும் தமிழும் கலநத நடை/கலை௪ சொற்களிலும வட மொழி, 

ஆங்கிலக் கலைச்சொறகள் கூடுதலாக இருந்தன. இருபபினறும, கிறின் 

கூடியவரை தமிழில் கிடைத்த கலைச்சொற்களைப் பயன்படுத்த முயனறதோடு 

கலைச்சொல்லரக்க நெறிகளையும் வகுத்தாா?. 

20-ஆம் நாற்றாண்டின தொடக்கத்திலும பல அறிவியல் நரலகள் வெளி 

வந்தன. இலக்கிய இதழ்கள் கூடப பல அறிவியல் கட்டுரைகளை 

வெளியிட்டன. “செந்தமிம்-இது குறிப்பிட்டுச் சொலல வேண்டிய இதுழாகும். 

79.20-களில இந்க இதழில் இயற்பியல் பற்றி 'பிரகிருதி சாஸ்திரம் என்கிற 

தலைப்பில் தொடர் கட்டுரைகள வெளியாயின. பின்னார் 'செற்தமிழழ்ச் செல்க” 

தமிழ்ப் பொழில்” முதலிய இலக்கிய இதழ்களும தரமான அறிவியல 

கட்டுரைகளை வெளியிடமி அறிவியல் தமிழப் பயிருககு உரமபோட்டன. 

இந்திய விடுதலையையொட்டி வெளிவந்த 'கலைககதிர” கன்னை முழுக்க 

முமுூகக அறிவியல் இதழாகவே இனங்காடடக கொண்டது. கடந்த 50 

ஆண்டுகளாக இதன பணி இடையறாது நடை பெற்று வருவது நாமெல்லாம் 

நினைந்து மகிழத்தக்க செய்தியாகும், அறிக அறிவியல, விஞ்ஞானச் சடா, 

அறிவியல் துளி, அறிவுக் கதிர் இளம் விஞ்ஞானி முதலிய அறிவியல் இதழ்கள் 
அறிவியல பரப்பும் பணியில் ஈடிபட்டு வருகின்றன. தினமஎரி இதழ் பல 
அறிவியல் a. Menges வெளியிட்டு வருகின்றது. இந்த இதமகள் பொதுவாக 

அறிவியவின பல துறைகளைப் பற்றிய செய்திகளைக் ap, lanes, 

அ ரோக்கியம், உடல் நலம, மூலிகை மணி, சித்த மருத்துவம, தமிழக் 

கம்பயூட்ட், வளரும் வேளாணமை, கால்நடைக் கதிர் முதவியன குறிப்பிட்ட 
வறிவியல துறைகளைச் சராந்த ஏடுகளாக வெளிவந்து நல்ல வரவேற்பைப்
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பெற்றுள்ளன. கிறுவர்களுக்கென வெளிவரும் 'துளி* மாணவர்கள் மத்தியில் 
செல்வாக்குப் பெற்றுகர்காது. 

இதழ்களைத் தொடாந்து மின்னணுச் சாதனங்களான, வானொலி, 
தொலைக் காடி அகியன நாள்தோறும் மக்களுக்குக் தேவையான அறிவியல் 
செய்திகளைத் தமிழில் தருகின்றன. திரைப்படத் துறையினரும் கிறு சிறு 
அறிவியல் செய்தி விளக்கப் படங்களைத் தயாரித்து வெளியிடுகின்றனர். 

அவற்றின் பணிகளுக்கு உதவிபாக அறிவியல் இயககங்கள் செயல்படுகின்றன. 
சுதேசி அறிவியல் இயக்கம், மக்கள் அறிவியல் இயக்கம், அனைத்திற்திய 

அறிவியல் தமிழக சழகம், தமிழ் நாடு அறிவியல் இயக்கம், திக அறிலியல் 

பேரலை என்பன அவறறுள் சில. இவை அணடுகோறும் நடத்தும் 

கருத்தரங்கங்களவழி நூற்றுக் கணக்கான அறிவியல் கட்டுரைகள் தமிழில் 

வெணிவவர வாய்பபு ஏற்படுகிறது. இச கருத்தரங்கக கட்டுரைகள் 

தொகுக்கடபட்டு நாவாகவம் வெளிவர கின்றன, 

டல பல்கலைக் கழகங்கள் அறிவியல் கருத்தரங்குகள், FLIER REM, 

LUGE EGET GL GRUB மூலம் அறிகடிபல் தமிழம் வளர உதவுகின்றன. தமிழ்ப் 

பல்கலைக்கழகம், மருத்துவம், பொறியியல் துறை சராதத 27 பாடநால்களைத் 

குயாறித்துள்ளாது. பாரதிசா௪ன் பல்கலைக்கமகம் இளம அறிவியல் 

மாணவாகளுக்காக முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட பாட நூல்களை வெளியிட்டுள்ளது. 

அண்ணா பல்கலைக்கழகம, எம.ஜி.ஆா மருததுப பல்கலைக்கழகம் முறையே 

டொறஜியியல, மருத்துவப் பாடநூல்களை வெளியிட முூனவறதுள்சான, அறப் 

கருத்தரங்குகசர் மட ருமண்றி அறிவியல் தொடாபான பல நிகழசசிகள--கட்டுறை, 

கவிதை, நாடகப் போட்டிகள், கண்காட்சி, செய்முறை வகுபபுகசர் - அறிவியல் 

குமிழ் வளர உதவுகின்றன. நாட்டுப்புறச் கலைவடி வங்களைக் கையாண்டு பல 

Maine நிகழ்ச்சிகளை அறிவியல் இயக்கங்களும், கழகங்களும, மின்னணுச 

சாதனங்களும் நடத்துகினறன. இவையெல்லாம் அறிவியல தமிழ வளர உந்து 

சக்கிகளாக உள்ளன. 

அறிவியல் குமிழ் என்றதும் கலைச்சொற்கள் நினைவுக்கு வரும். தமிழில் 

போதமான கலைச்சொற்கள் இல்லை என்பர் இது முற்றிலும் உண்மையனறு; 

குமிழில் பலதுறை சராநத கலைச்சொற்கள் இரண்டு லடசத்துக்குக் குறையாமல் 

உள்ளன. இவறறுள் அறிவியல் கலைச் சொற்கள் 50% இருக்கும். தமிழ்ப் 

பல்கலைககழகம 60,000 கலைச்சொற்களைத் தரப்படுத்தி உள்ளது. PG 

லட்சுத்துக்கும மேற்பட்ட அறிவியல் கலைச் சொற்கள் திரட்டப்பட்டுள்ளன; 

அறிவியல் கலைச் சொல்லகராதிகளும் பட்டியல்களும் அண்மைக்காலத்தில் 

கணிசமான அனு வெளிவறதுளளன;. தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் சட்டத்துறை 

தொடாடான கலைச்சொல்லகராதியை வெளியிட்டுள்ளது. மொழியின் பயன்பாடு 

பெருகப் பெருகக் கலைச் சொல வளமும் பெருகும். 78809-,இல் மனுகக
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அங்காகிபாதம //யசா சர்மா யைக குறித்தது. இன்று அது உடற்கூறு” 

என்று தமிழில் கூறப்படுகிறது. பிரகிருதி சாஸதிரம, ஜீவ நால, ரசாயன 

சாஸ்திரம், பாஷா சாஸ்தீர்ம், கிருஷி விஞ்ஞானம் என்பன முறையே இயற்பிபல, 

உயிர நூல், வேதியியல, மொழியியல், வேளாண் அறிவியல் என 

அழைககப்படலாயின. இந்த மாற்றத்திற்கு 700 ஆண்டுகள் 

காத்கிருககவேண்டியகாயிறறு. அனால், தற்போது இவ்வளவு கால அவகாசம் 

தேவையில்லை. கம்ப்யூட்டா என்பது ஐந்து, அறு ஆண்டுக்குள் கணிப்பொறி, 

கினி என அழைககப்படலாயிற்று, காரணம் மொழியின் பயன்பாடுதான். 

அறிவியல ship வளரச்சியில் இவையெல்லாம் மிகச்சிறு 

அளவினவேயாகும். ஆங்கிலம், ஜொமன், ஜ.ப்பான மொழிகள் போலக், குமிமும 

வளரவேண்டுமானால தமிழ் மட்டுமே பயிற்று மொழியாக வேண்டும். ஆங்கிலம, 

மொழிக்கல்வி என்ற நிலையில் மட்டுமே பயன்பட வேணடும். தமிழில் பெறும் 

அறிவை மேலும ௮ளாத்தும் கொள்ள ஆருகிலம் உதவலாம். அசளாரல், ஆ.ங்கிமை 

மூலம பயின்று தமிழைப் புறக்கணித்தால், க.யிழ் வளாசசி தடைப்படும். 

என கே தமிழ் வளரத தமிழே பயிற்று மொழியாக, அடசி மொழியாக, நீதிமன்ற 

மொழியாக இரகக வேணடும. 

வெகுவிரைவாக வளர்ர்துவரும அறிவியல் தொழில் நுட்பக் கருத்துக 

கசைத் துறிழால செொரலல முடியும். தமிழின் சொல்லும் திறமையை எடுத்துக் 

காட்டும் விதத்தில் இத்தொகுப்பிலுள்ள பலதரப்பட்ட கடடுிரைகள 

விளங்குகின்றன. புரியும் தமிழில் அறிவியல் கருத்துக்கணைக கட்டுரைகள் 

வாயிலாகத் தந்துளள கட்டுரையாளாகளுககு நனறி, கரநகதைத தமிழச 
சங்கமும், தமிழப் பலகலைக்கமகமும இணைந்து நடத்தும் இக்கருத்தரங்கு 

அறிவியல தமிழ வளாசசிப் பணிகளில் ஒரு குறிபபிடத்தக்க இடததைப் பெறும் 

எனபதில் ஐயமில்லை, 

இக்கருத்தரங்கை ந௨த்துகுற்கும் கட்டுரைத் தொகுபபை அச்சிட்டு 
வெளிபிடுதறகும் நல்கை கந்து உதவிய கரந்தைக் தமிழ்ச் சங்கத்திற்கும், தமிழ்ப் 
பல்கலைக் கழகத்திற்கும் நன்றி, இககருததரங்கு செவவனே தடை 

பெறுவதறகும், கருககரஙகக கடடுரைகளைத் தொகுத்து அச்சிட்டு 

வழங்குவதற்கும் இயன்ற வகையில் உதவிபுரிந்த கமிழ்.ப் பல்கலைககழக 
அறிவியல் கமிழ்ததுறை நண்பாகள் டாகடர் சா.கிருடமி ஊலூரத்சி, டாகடா 
நே.ஜோசப, திரு உதயகுரியன ஆகியோருக்கும், கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்க 
நண்பர்கள் புலவா திரு.மீ. இராமதாச, திரு கி. ஜெயக்குமார் ஆகியோருக்கும், 
தரலை நலல முறையில் அச்சிட்டுத் தநத திரு வே. கருணாநிதிக்கும் நன்றி 

றாம். சுந்துறம்
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முனனாள துணைமே நதா 

தமிழப பல்கலைக்கழகம் 

ஆனஸணிற்து ர 

வானம் அளந்தது அ௮அனளனைத்சையம அளறநகிடும வணமொழி எனத 

குமிழின இயல்படைப பாரதியா குறித்தரா. அந்த நிலையில் இன்று வானவளாவ 

விரிந்து. பரந்து திகழும் அறிவியற பொருணணமைகளைக் குறித்த 

கட்டுரைக் BVOUEGMGSE கரதறதைக் சமிறச சங்கமும் தமிழம் 

பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து வெளியிடுவது பாராடடக்ககக முயற.ியாகும், 

ஐம்பது அறுபது அணடுிகளுககு மூனனரே அறிியற்களை பரப்பூம 

அரிய மூயற்கியாகப பல நுணகணிய கடடுரைகளை வெளியிட்ட பெருமை 

“தமிபபொழில” இதழை௫ சாரும், 

அறிவியற் பொருண்மைகளை அவவுச்துறையில கோத அறிஞ 

பெருமககள, அங்கிலததில் தாம கறற கருததுககளைத தமிழில ௨வழங்கும 

முயற்சியில் தலைபடட்டுளளனா. பரநது விது அஙகிலக கலை௪ செரர்கள 

பலகியிருபபதை எண ணி உரிய சொற்களைப் புனைநதும் தெளிவாக்க 

கருத்துககளைத தமிழில வணைநதும எமுதல அரிய பணியாகும். தமிழப் 

பல்கலைககமகம தொடங்கிய போதே அறிவியல தமிழ சனாஜறொரு துறையும் 

தொடங்கினா. அறிவியல் சராபான  கருத்தரஙகுகள் பலவற்றையும் 

அவ்வபபோது பல்கலைகசசகழகங்கள நடததி வருகின்றன.  இற்நெறியில 

கரநதைத தமிழச சஙகத்தின கலைவா புரவலா. திர. இராமநாதன அவாகளின 

அர்வம போற்றுகுறகுரியது. தமிழிலேயே அனளனைததையும் கற்கும் நன்னாள் 

வரும்போது தமிழில் அறிவியல் நூலகள் பலவாகத் தோன்றும், எணினும 

முன்னோடியாக இத்தகைய கட்டுரைக் களஞ்சியங்கள் வெளியிடுதலைத் 

துமிமுலகம் இரு கரம நீட்டி வரவேற்கும் எனபதில் ஐயமில்லை. இநநன் 

மூயறகியை மகிழந்து வாழததுவிறேன். கரததையம் வாகையும் ஓரு சேர 

நிகழ்த்தும் இத் தமிழ்பபணி வெல்க 

இளை நடராசன்
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fr, bla Gig moe nb) 

224. நகாப்புற அளாசசியும் சுற்றுப்புறச் சூழலும் 

ப. கோமதிநாயகம் 

98 

105 

117 

120 

26 

135 

747 

747 

722 

767 

167 

74
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ISO 9000 - BT QCMMUL 

ப்.அர. நக்கீரன் 

முமூக் கரம் என்பது ஐரு கொளகைதான, அதை நிறைவேறறப பவ கி 

முறைகள் தேவைபபடுிகின்றன. அந்த முறைகளில் ஜனறகதான தர அமைப்பு 

(Quality System) erarusTg lo. 

மமூகு சர மேலாணமையை திறைவேறறத தகேவையான நிரவாகக 

கட்டமைப்பு, பொறுப்புகள், முறைகள், செயல்களை, அடங்கிபதே தர அமைபடு 

பொருட்களை வாங்குவதில் தரம் 

வாங்கும் பொருட்கள் குரம 

Cite, USUOLAIGIOD IID 

Bil UCHOSE GGL BEOAF OFLU குறம் 

செய்க பொருட்களின் அள கரிடிவுதில் துரம் 

அளவிடும் கருவிகளைச் சரிபராபபதில் தரம 

கரிறபனை முறைகளில் கரம 

விழபனைக்குப்பின் தேவைபபடும் சேவையில் தரம 

சன்று ஓவ்வொரு கட்டதகிலும் தரத்தை அறுதி செயயம முறைகளைக 

கண்டறிந்து அதை எழுதிவைத்து அவணமாகப் பாதுகாத்துப் பினபறறுவுதற்கு 

வழி கூறுவதே தர வழி முறைகள் (பெச!/ூ 5%சாசசா7௪) ஆகும. தொழில 

நிறுவனங்களுக்கு உதவி செயயும் பொருடடு 1988-ஆம் ஆண்டு 150 எனற 

உலக சிசந்தர நிறுவனம இந்த வழிமுறைகளை வெளியிட்டது. அவற்றைப் 

படதீதில் காணலாம்.



  

    
  

  
  

    
  

  
  

    
  

  

சொல் விளக்கம் 

  

        
  

        

  

  
  

    

ISO 8402 (VACABULARY) 

முழுத் தரமேலாண்மை, 
ISO 9004 தர அமைப்பின் கூறுகள் 

வழி முறைகளைத் தேர்ந்தெடுத்துப் 
ISO 9000 பயன்படுத்துவதற்கான 

நெறிமுறைகள் 

[180 9001] (180 9002] [ISO 9003] [ISO 9004 
ஷஷிவமைத்தல், உற்பத்தி செய்தல், அள விடுதல், சேவை செய்தல் 

உருவாக்குதல், நிறுவுதல் ஆகிய சோதனை செய்தல் என்பதற்கான வழி 

உற்பத் தி வற்றுக்கான வழி ஆகியவற்றுக்கான முறைகள். 

செய்தல், முறைகள் வழிமுறைகள் 

நிறுவுதல் 
சேவை ஆகிய 

வற்றுக்கான 

லழிமுறைகள் 

படம: 1180 9000- ன் கூறுகள் 

ISO-9000 

150 நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள பல்வேறு வழிமுறைகளைத் தங்கள் 
தேவைக்கேற்பத் தோ்தெடுத்துக்கொள்ள இது துணைபுரியும். ஓவ்வொரு 
வழிமுறைகளைப் பற்றிய கூறுகளையும் இது விவரிக்கிறது,



3 

தரம, கர அமைப்பின் தேவை, பொருட்களின் தேவை என்பவற்றையும் 
அது கூறுகிறது. /50 வழிமுறைகள் பொருட்களின் செத்தரத்திற்கு (Product 
51௭௪௪4) மாறுபட்டது என்பதைக் தெளிவாக்குகிறது. இது பொருட்களை 
வனபொருட்கள் (1//சாஸ்சாச), மென்பொருட்கள் (Software) செய்யப்பட்ட 
பொருட்கள், சேவை (52௦122) என்று நான்காகப் பிரிக்கிறது. [20 9000 
வழிமுறைகள் தரதகை மேம்படுத்துவகற்காகத்தான், விளம்பரட்பருததவுதற்கு 
அலல என்பதையும் இது வலியுறுத்துகிறது: 

ISO 9001 

அது ஓரு பொருளை வடிவமைத்து, உருவாக்கி, உறபததி செய்து 
இறுதியாக நிறுவிப பராமரிககத தேவையான வமிமுறைகளைக அறுகிறது. இது 
வடி வமைபபதிலவிருநது இறுதிப பராமரிப்புச சேை வரை உள்ள எல்லாச 
செயல்களும் தரமாகச செயயபபட்டுளளன என்பதை CUM ip BOD ELT OUTS OG BG 
egmslleuugs CamnanuGQéns. ஓரு பொருளை வ வமைகது 2.155) 
செய்து நீறுவிக கொடுக்க, வாடிக்கையானாகளிடம ஐபபுந்தம செய்துலகொளாகுநம 
அறுவனங்களுக்கு இது கே ஜா அணையை அலலது பாலசகைக கட்டும் 
இறுவனஙகள், ஓரு சாகனாத்தை அல்லது பெரறிக/ளை உருவாக்கி உற்பத்தி 
செய்து கொடுக்கும கதொழிற்சாலைகளுக்கு ,இது தேவைப்படுகிறது. 

LSO 9002 

ஏறகெனெவே வடவமைககப்பட்ட ஐரே பொருளைத் தொடாத்து 
வாடிக்சையாளாகளுக்கு விற்பனை செயது வரும் நிறுவனங்களுக்கு இது 
பொருந்தும். உறபுத்தி செய்வுகற்கும் ௮சை நிறுவிக் கொருிபபதறகும் மட்டும் 
இது வழிமுறை கூறுகிறது. கார மிதிவண்டிகள் அசம்லது சில உறுப்புகளைக் 
தொடாநது உறபுத்தி செய்யும நிறுவனங்களுக்கு இது தேவை. ஏனென்றால், 
இந்த திறுவனங்கள தஙகளின உற்பத்தி ஆற்றலைய/ம, அது நிறுவ 
ஆற்றலையும் மட்டும உறுதி செய்தால போதுமானது: 

ISO 9003 

கில நிறுவனஙககர் பொருடகளை அசாவிடிவுகிலும், சோதனை 
செயவுதிலம் தரத்தை உறுதி செயய விரும்பும், அததுைய நிறுவனங்களுக்கு 
நத வழிமுறை போதுமானது. ஆவணக் கடடுப்பாடு, பொருட்களை



அடையாளம் காணல, குறியிடல், சில குறிபபிட்ட சோதனைகைப 

பொருட்கள மீறிப போயவிடாமல் கட்டுபபடுத்ததல, பொருட்களைக் 

கையாளவது, சேமித்து வைப்பது அகியவற்றுக்கான அமைப்பு, அளவிடும் 

கருவிகளையம, கடடுப்படுகத்தும கருவிகளையும கண்காணித்தல், சேவையான 

அஇடங்களில புள்ளியியல gu (Statistical techniques) பயிற்சி 

ஆகியவற்றையும் இநகத வறிமுறை உள்ளடககியுள்ளது., 

ISO 9004 

சேவை எனபது பொருள விறற பிறகு இருககலாம் அசம்லது மருகதுவ 

மனைக்சா, மின வாரியஙுளை, போக்குவரத்து நிறுவனம் என்பவை செய்யும் 
சேவையாகவும இருககலாம. இநத நிறுவனஙகள தங்கள் சேவையை உறுதி 
செயவகுறகு இந்த வழிமுறை பயனபடுகிறது. 150 9004 என்பது /50 9000தின 
விரிவு ஏனறு கூறசமாம, 

ISO 9000 வழிமுறைகளின் தேவை 

ஒரு பொருள தரமாக உறபததி செய்யபபடுகிறது என்பதை உலகுக்கு 
அறிவிக்க ஐரு வழி வேணடும. இதறகு 150 9000 பயனபடுகிறது. இசன் மூலம 
ஓரு நிறுவனதகின எலலாச் செயலகளும வாடிகசையாளாகளு£க்கும 
மறறவாகளுக்கும தெளிவாக உணாததப்படுிகிறது. எங்களிடம் மறைக்கப்பட 
எதுவம இலலை. நீஙகளே வநது பாரததுககொளளுங்கள என்று /50 9000 
மூலம கூடறலாம. 

ஓரு பொருள அரமபததிவிருநது இறுதிவரை பயணம செய்யும பாதை (50 
9000 மூலம தெளரிவாகக கூறப்படுகிறது. அகவே யரா எங்கு எத்த 
வேலையைச செயுதசாகள எனபதை மிகவும எளிதாகக கணடுபிடீகக முடியும, 
பொறுபபாககை முடியும். அகவே, PO தவறு நோரதால அதை எளிதாக 
கணடுபிடகது விட வாம. 

செயயும செயலகசாத கெளிவாக உணாநது, இர அராயநது அதன்படி 
நடகைவேணடும எனறு /50 9000 கூறுகிறது, இப்படித் தீர ஆராய்ந்து 
மூடிவெடுககும்போது மிகவும சிறப்பான வழியையே. Csrg கெடுக்க 
வாய்பபுசளது. காங்கள செய்து கொண்டிருந்த உற்புகதி முறைகளில உள்ள பல 
SUMED SESAME OBI TAD ஒரு வாயப்பு ஏற்படுகிறது.
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120 2000 வழிமுறைகளின்படி நம செயல்களைத் திருத்தியமைத்துக் 
கொண்டால் (50 9000 சானறிதம் பெறலாம். இதனாசம் தங்கள் கரத்தை நாம் 
மட்டுமன்றி? வெளியலகமும் ஓப்புக் கொணடுள்ளது என்பதை அறிவிக்க இது 
துளை புரிகிறது. இன்று ௨உலக௪ சந்தையில போட்டியிட /50 சான்றிதம 

மி௧௮ம் தேவையான ஓனறாகக் கருதபபடுகிறது. இந்தச் சானறிதம் இல்லாமல் 

வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வது எனபது மிகலாம் கடினாமாளும். பெறிய 
நிறுவனங்கள் மட்டுமன்றி உதிரிப் பாகங்களை உற்பத்தி செய்து கொடிக்கும் 
சிறிய நிறுவனஙகளும இந்தச் சானறிகம் பெறவேண்டிய கட்டாய நிலை இனறு 

ஏுடடடுள்ளது, 

குர அமைப்பின் தேவைகள் 

(50 9000 வழிமுறைகளினபடி அவணமாக எழுதி நடைமுறைப்படுத்த 

வேண்டிய வரவரங்கள் எனனைனன எனபதைக கீழே காணலாம. 

79 மேலாண்மையின் பொறுப்புக்கள் 

LD) தரசக்கொள்கை 

+ தரக கொள்கையை வரையறுகது எமுகி அகை வெளியிட வேண்டும. 

* அதை எலலா திலைகளிலும தணடமுறைபபடுக்த எல்லா 

நடவடி ககைகளையும எடுகக வேண்டும. 

*. தலைமை றநி£வாகியின அதிகாரமும கையொபபமும் அதில இருக்க 

வேண்டும். 

ர்) நிர்வாக அமைப்பு 

* தூ மேலாண்மைக்கு ஓரு நிமாச அமைபபு பேண்டும். 

*.. தரததைப பாதிககைகூடிய ௮அனைவரின பொறுபபுககளும் அகில 

வரையறுககடபட வேளைஞமும, 

*... தருங்கிணைபபாசாராக ஓரு மேலாளர் நியமிக்கப்பட வேணடும், 

அவருக்குத் தேவையான அதிகாரமும் பொறுப்பும் இருகக வேணாடும. 

ச் விறபனை, பராமரிபபுச சேலை, உற்பதகி, பண்டகசாலை, பட(ிவாடா 

கரம் குறைநதத பொருட்களை மீணடும சரி செய்தல ஆகிய வறறுக்குப 

பொறுபபேறறிரு ககினறவாகளையும குறிபபிடடுக் காடட வேணடும்.



iit) மேலாண்மை சரிபார்த்தல் 

* செய்ய வேண்டிய செயல்களையும் அதன் பலன்களையும் FHT EE 

வேணடும். 

உள தர கறிககை, வாடி க்கையாளாகளின் புகார்கள், தரமில்லாா் 

பொருட்களின் பட்டியல், ஓப்பநதக்காராகளின செயல்முறை, பயிற்சித் 

BLL அகியவறறையும் சரிபராகக வேண்டும். 

9 தர அமைப்பு 

கரக குறிப்பேடு (பெளிஞு ஈசாமச!) தரக கொள்கையையும் 

நாவாகதகின் வறிமறைகள நடஉடிக்கைகள் அஆியவறறை 

உளளடககியதாகவம இரகக வேணடும். 

ச/ல வரையறைகளுக்கு உடபடடுப பொருட்களைக் கொருிபபதாக 
நிரவாகம ஐபபுக கொள்ளுவதற்கு முன்னால் அது சறுகி 

செய்யவேணடி யலை 

dewey சாதனங்களும் தேவைகளை றைவ செய்யக 

௬டடியவைகானா 2 

பணியாளாகள கிறமையும பயிறசியும பெறறவாகளா 2 

வாயமுலமாக இலலாமல எழுதது மூலமாக ௨ழிமுறைகள 
சொலலபபட்டிருக்கின்றனவா 2 

செயவில ஏறபடும மாறுதல கை சரியாகவும் துலலியமாகவும 
அளககசக்கூடிய அறறல அளக்கும் சாகன ங்களுக்கு உளளதா 2 

துரக கட்டுபபாடு முறைகளாகிய சோதனை கள, அளத்தல் முறைகள 
ஆகியவை தரும் மூடிவகள சரியான துலவியமான முடிவுகளைக் 
துரககூடியவைகானார 2 

வரையறைகளில கூறடபடும சில சொலலடைகள் (67.4. குறைந்த 
ஈர்ப்பகும, குறைரத நேரம்! சரியாகப பரிந்துகொள்ளப 
படடஉருககினறன வா 2 வாடீககையாளாகளின் கேவை நிறைவு 
செய்யக்கடடியவைதானா 2



3) ஒ.ப்பந்தத்தைச் சரிபார்த்தல் 

வாடி ககையாளர் கொடுிக்கும ஓவ்வொரு வேண்டுகோளூம ஓரு 

ஐபபந்தம்தான். 

இக்கு வேண்டுகோளை ஏற்றுககொள்ளும் முறைகள் உருவாக்கி 

எழுதப்பட வேண்டும. அவை ௪றுதி செய்ய வேரடி யை 

வாடிககையாளாகளின் கேவைகள் தெளிவாக எழுத்து வடி atev 

இருககவேணடும். வாயமுூலமாகச சொல்லப்படுிம செய்திகளும் 

குறிபபிடபபட வேணடும. 

முதசபில் செய்த விசாரணைகளுக்கும இறுதியில் கொடுத்த 

வேண்டுகோளுககும இடையிசம் வேறுபாடு இருந்தால அது 

தாககப்பட வேோண்டு]ம். 

வாடிககையாளாகளுடன செய்துகொண்ட ஓபபறக அடிப்படையில் - 

பொருள கொருகக வேண்டிய தேதி உள்ளடி எல்லா 

உறுகிமொம்களும காபபாறறபபட வேண்டும. 

4) வடிவமைப்புக் கட்டுப்பாடு (103310 0௦௨1௦1] 
ISO 9007 வூரிமுறை.ப்படி) 

வியாபாரச் சநதையில அராய்நது கண்டுகொண்ட எலலா விவரங்களும், 

ஓரு பொருளை௫ செய்யக்கூடிய அஆறறலைப பொறுகுதச சரியாக உட வமைககத: 

கேலையான வழிமுறைகளைக தோத்தெடுத்து, அவணமாகத் தயாரிததுப 

பயன்படுத்துவதே வடிவமைபபுக கட்டுப்பாடு அமைபபு அகும். இதில 

கீழ்ககாணும செயலகசா அடங்கும்? 

ச் HIMBA உடி வமைத்து ஓரு பொருளை உருவாககத தேவையான 

அட்டம், 

வடிவமைப்புப் பணிகளைச் சரியான ஆட்களிடம் கொடுத்தல். 

பல்ஷேறு குமுக்களுக்கு இடை பேயான தொழிலநட்ட நிர்வாக உறவு 

முறைகளைக் காணச். 

ஐரு பொருளுக்கு ஏற்ற ௨௨ வமைப்பு முறையைத் தயாரித்தல, 

பொருசைச் செய்து அாடக்கையாலளாகளுககுக் குறிபபிடட தேதியில



கொடுக்கச் கேகையான கெளிவான கொழில்நட்ப விவரங்கள் 

உருவாக்கப்பட வேண்டும். 

கடி வமைபபின் இறுதியில் அது தேன வைய நிறைவு செய்கிறதா 

என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டும். 

௨டி வமைபபில் மாறுதல் கேகைப்பட்டால் அதற்கும் தேவையான 

வழிமுறை சொல்ல வேண்டும். 

D AUDA க.ட்டு.ப்.பாடி 

கர அமைப்பில் பல அவணங்கள் உள்ளன; அநக அவணங்கள் 
என னென்ன, அவை யார் போறுப்பில் அருகக வேண்டும, அதில் தேவைப்படும் 
மாறுதல்களைச் செயயக்கூடியவா் யாற் யார் கொடுக்க வேண்டும் என்ற 
வழிமுறைகள் சொல்லப்பட வேண்டும். கட் டிப்பாட்டில் இருக்க வேண்டிய 
ஆவணங்கள்.” 

1 கரச கையேடு /,துணை தரக் கையேடு. 

22 துறை௪செயலபாட்டுக் கையே, 

3 எழுத்தில் உள்ள உழிமுறைகள, 

4. வாங்கும் முறையின் வரையறை, 

5. பொருள விழ்பவாகளின ஓப்புக்கொள்ளப்பட்ட பட்டியல், 

6. பொருள், சேவை, உதிரி உறுப்புக்கள் ஆகியவற்றின் வரைய றைககர். 

2 சேவை BBCI, 

2 தர அமைப்புககு இணையான உலகத் குர அமைபபு aL enmear. 

6) பொருள் வாங்கும் முறை 

நிறுவனத் சேவையை நிறைவு செப்பும் முறையில் வாங்கும் 
பொருட்கள் இருக்க வேண்டும். 

பொருள் விற்பவாகள், ஓப்பந்கச் காராகள் கறுவனச தேவையை 
திறைவு செய்யக்கூடியவாகளாகப் பாக்துத் தோவ செய்ய வேண்டும்.



* பொருள விறபடாகள GLOLIBIES OSM MPG தேவையான அளவு 

பொருட்களை வழங்கும் வல்லமை பெேறறவாகளா என்பதற்கு அவண் 

மூலமான சாட்சியம் வேண்டும். இந்த அவணம் அவாகள் பெற்றுள்ள 

130 9000 சானறிசமாகவோ அல்லது முன அனறுபவமாகவோ 

இருக்கலாம், 

*... வாங்கும் அவணத்தின் தேவைகள் - 

- எழுத்துமூலம் இருக்க வேண்டும. 

- பொருளைத் தெளிவாக வரிளக்கும வையிலான வரையறைகள், 

தேவசசர், பிற்பவாகளுக்கு முனனதாகக் கொடுக்கப்பட வேணடும். 

- வரடிக்கையாளாகசர் சொல்லும முன்னேறறங்களை ஏற்கக 

கூடியதாகவும் இருக்க வேணடும். 

73 வாடிச்கையாளர் தரும் பொருட்கள் 

ச் அவர்கள் சில கூலப்பொருட்களையோ வேறு உதிரிப் பாகங்களையோ 

கொடுக்கும் கு.ழ்நிலையில் 

+ os மூலப் பொருட்கள் தகுநதையா எனறு உறுதி செப்ப வேணடும். 

* அந்தப் பொருட்களை எல்லா உற்பத்தி நிலைகளிலும் அடையாளம 

சுண்டு கொளளத்தக்க முறைவேண்டும். 

௪... குறையுள்ள பொருட்களைப் புதிவு செயது வாடி கஸகையாளாகளுக்குச் 

சொல்ல வேண்டும. 

4) அடையாளம் கண்டுபிடி த.௪ல் 

வாங்கும் பொருட்களிலிருத்து உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருள்வரை 

ஓவ்வொன்றையம அடையாளமிட்டுக் கண்டுபிடிக்க வழி செய்ய வேண்டும். 

2) செயல்முறைக் கட்டு.ப்.பாரடுி 

* எல்லாச் கட்டுப்பாடான உற்பத்திச் செயல்முறைகளையும் எடுத்துச் 

செரல்ல ஆவணம் தேவை, இது ஐரு செயல்முறைக கையேட்டின் 

அடக்கமாக இருக்க வேண்டும்.
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கொழிலநடப விஉரஙகளோடு செயல் மூறையின விளக்கம், 

தேவைப்படும சாசனத்தின் கருவியின் விளக்கம். 

கிறப்பாகத் கேவைபப்படும் செயல்முறைகள், ஆரம்ப அமைப்பு 
மலைகள், தொடங்கும மூறைகள் அகியவற்றிறகான விவரம், 

செயல்முறையைக் கட்டுப்படுத்தத் தேவையான அளககும் கருவிகள், 
அவற்றை௪ சரியமைககும முறை அனியவற்றுச்கான கூவம். 

எனிதாககபபட்ட பணியாளர் 6m >Buy கேவையான பொருட்களின் 
தரம், செய்முறையின் வரிசை ௮.கிய ல$வெரம். 

10) உள்பே வரும் மூலப் பொருட்களுக்கான 
சோதனை, அளத்தல், சாிபார்த்தல் 

வாங்கும் உததரவப்பட்டியல் (01027)-ஐ.க கொண்டு FMM EGO 
அல்லது பொருளின் மேல் PLLUUL ph BEGID விலலை 1௪2/2 

FHLMTGH OV. 
ஐச 

ஏதாவது குறையுள்ளதா என்பதைப் பராத்துக் கணடுபிட .துகல 

சரியானது என்று சொலலும சானறிதமகளைச சோதனை செய்க். 

BNF செயலகளை அவணத்கில குறிப்பிட் Qereriup. செயய வேண்டும். 

குறையுளள பொருட்களைக் கணருிபிட ,ததுத கிரும்பப டெற வேண்டும. 

செயமுறையின்போதே அளந்து சரிபார்க்க வேண்டும. 

பொருள் முடிக்கபபட்டவுடன சரிபராகக வேண்டும. 

7/9 அளக்கும், சோதனையிடிம், 
FLINT SG LD Kb ONG OTF 

எல்லாக் கருவிகளும் சரியாகச் செயல்படுகின்றன வா எனபதை 
உறுதி செயய வேண்டும். 

எதை அளவிட வேண்டும என்பதைக் கீரமானித்து அகுறகேற்றவாறு 
துலவியமாகவும சரியாகவும் அளக கும கருவிகளைக் தோந்தெடுகக 
வேணடும,
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* செநதரங்களோடு ஐபபிட்டுக் கருவிகள் சரிபாக்கப்படடுள்ளனவா 

என்பதையும் ௮வை சரியாகக் கையாளப்படுகினறன வா, சரியாகப் 

பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன OUT என்பதையும் உறுதி செய்யப 

வேண்டும். 

* செத்தரத்தோடு ஓபபிட்டுச் சரிபரக்கப்பட்ட அிவரங்கள் பராமரிக்கப் 

பட வேண்டும். 

* கேவைப்படும் போது நாட்டுச் செந்தாத்தோரு ஓப்பிட வழி nes 

செயய வேண்டும, 

72) எல்லாப் பொருட்களின் அனவிீழி, 
சோதனை திலை 

- த௪ர்கோ வம் பொருட்கள் 

- இடையிலுளாள பொருட்கள 

- செயது முழடிககப்படட பொருடகள் அலியை 

௪ சோதனைக்குச் காக்கிராக்கின்றன் 

ச் சோதனைக்கு உடபட்டுத் தோவு செயயபபட் டுள்ளன 

* சோதனைக்கு உடபட்டுத தோவ செய்யப்படவிலலை என்ற 

நிலைகளைச் சீடடுகள, வில்லைகள், முசுதிரை போன்றவற்றின் 

மூலம குறிப்பிடலாம். - 

72) குறையுள்ள, தேவையை உறுதி செய்யாத 
பொருட்கள் 

* குறையுள்ள பொருட்களை அடை யாளமிட்டுப் பதிவ செய்ய 

வேண்டும், 

* குறையுள்ள பொருட்களை மீண்டும் எப்படிச் சரி செய்யலாம், 

ஓக்கலாம் அலலது சில குறைகளோடு அல்லது மாற்று 

அடையாளத்தோடு ஏற்றுக் கொள்ளலாம் என்பணையும், எப்படிச் 

சரிசெய்து அமைக்கலாம் என்பதையும் கூற வேண்டும்.
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74) திருத்தியைமக்கு.ீம் முறை 

தறுகள் ஏற்படாமல் இருககவும தரத்தை மேமபடுத்தவம் தொடாந்து 

மூனனேற்ற செயல்களின் விஉரம. 

திருததியமைக்கும செயல்களின் ௪ரவரம். 

அதைச் செயயத் திட்டம். 

.திடடம் செயலபடுிகிறதா எனறு சரிபா£ததல. 

'கிடடம் பலனனளிக்கிறதா 2 

திருதுதியமைக்கும் வழிமுறைகளில் மாறுதல். 

திருகுதிபமைககும பணணியில ஈடுபட்டுளளோரின பயிற்சி மேம்பாடு, 

72) பொருளின் தரத்தைப் பாதுகரத்தல் 

ஓரு பொருளா செயது முடிகபைபட்டகறகும் வாடிக்கையாளரை 

அடைவதற்கும இடைபபடட நேரத்தில் ௮து சீகெடக கூடும. ஆகவே தர 

அமைபபு 

¥ 

ச் 

பொருடகளைக கையாளும முறை 

சேமிதது வைககும முறை 

பெடடீகளில அடைக்கும் முறை 

போகு வரதது 

கொண்டு சோககும் முறை 

ஆகியவறறுககான கெளிவான வழிமுறைகள் எழுக்துமூலம் சொலலப்பட 

வேண்டும். 

76) தர.ப் பதிவேடுகள் 

அவணங்களரில குறிப்பிட இளசாபடி தான செயல்கள் அனைத்தும 

நடைடெறுகினறன என்பதை உறுதி செய்ய இது கேவ, பயிற்கி 

பற்றிய விவரங்களும், மேலாண்மை சறிபராத்த விவரங்களும் இநதப் 

பதிவேடடில் அடங்கும.
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BHingu udiGagiamans laereggl, allnrun(Qeade Caricier 

இட்டுச சேமித்து வைத்துத் கேடைப்படும்டோது கிரும்பபபெற்றுப் 

பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ப வழி முறைகள் சொல்ல வேணடும், 

77) கர அமைப்புத் தணிக்கையம் சாி.பாார்திதலுும் 

* தர அமைப்பு வழிமுறைகள் சரியாகச் செயலபடுகினறன வா என்று 

FMT EBD 

தர அமைப்புப் பலனனிககிறதா எனறு கண்டு பீடி கச௮ம் 

தன் ஜிளைவைக் காணவம உள தணிக்கைக் குழு கேவைப்படுகிறது. 

72) பயிற்சி 

(S00 மணிதரின் பயிற! தேகையும 

பயிற்சியளித்து முறையும் 

பயிற்சியளித்து குறிபபும ஓவொரு பணியானருக்கும Lisle GIFU 

பராமரிககத் தக்க வழிமுறை திறுவபபடடிருகக வேண்டும. 

72) பராமரிப்புச் சனை 

பரமறிபப் சேவை சரியாகச் செயலபடுிகிறகா என்பதைச் சரிபார்க்க 

585 ஆவணம் தேவை: சரியான சேவை ஓ.ப்பததம, கிருமபஅனுபபப 

பட்ட பொ௫ுடகளின பட்டியல், வாடி க்கையாளாகளின் புகராகள, 

சவைககான அமைடபுக்சா ஆலிலை நரம வாடி ககையரகாரின 

கேையை 2. WOME! CANA செயய ஏதுவாக இருக்கும. 

சோலை ALND COULD HYG OT னிளைவும 

சேவை செயவகுற்கான எல்லாக் ௧௫ விகளும், சாதனங்களும், 

வசதிகளும, நேரமும், மூலப் பொருடகளும், தகவலகளும் 

குரட்பட்டிருச்கினறன கா சான்ற விவரங்களும் 

இந்த அவணதக்தில அட ங்கியிருச்க வேண்டும.



20) புள்ளியியல் நுட்பங்கள் 

புள்ளியியல் செயல் கட்டுப்பாடு போன்று எல்லா உழிமுறைகளும், அதன் 

பயன்பாடும், பயன்படும் இடங்களும சொல்லப்பட்டிர௬௧௧ வேண்டும். 

முடிவுரை 

உற்பத்தியாகும் பொருட்களை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்கு 

150 9000 சானறிதழ் er இன்றியமையாத தேவையாகும, இத தியாவில் பல 

நிறுவனககள இநதச சானறிகமை இபபொமுது பெறறிருக்கின்றன. மற்ற 

நிறுவனங்களும் இதனைப பெற இப்பொழுது முயனறு உருகின்றன.



இதுயத்தமனி நோய்கள் 

வரும் முன் காபப்பீ.பரம் 

மூ. தகரஃிம எறி 

G. Aan rent 

இதயுத்கமனி நோய் எனபது, இதயுகதறகு இரதத ஊடடகதகை வழங்கும் 
குமணிகளில் ஏறபடும நோமியல மாறுதலகளால  இதயத தசைகளின இரதத 

ஊட்டம துறகாசமிசமாகவோ நிரததரமாகவோ குறையம அலலது அவே 

நின்றுவிரும நிலையாகும. இகனால இதயமானது தறகாஃவிகமாகவோ 

நிரததரமாகவோ சேதமனடகிறது. இகயக தமனி நோய்கள உலகெங்கும 

காணபபடுகினறன. கொழில வளம மறறும தகாபபுறஙகள அகிகம கொண்ட 

நாடுகளில் எம்லிருநது சர்ககுள உடபடட வயசான வாகளணிடககில ஏறபடிம 

மரணங்களுக்கு இதயகதமன/ நோய்களே மூனறில ஐரு பங்கு காரணமாக 

அமைகினறன. பணம படைத்தவாகள மறறும வசதியானவாகளிடக்கில் 

மடமும் ஏற்படும் நோயாக இது மூனபு கருதபபடடது. அ௮னால தற்போது 

இந்நோய் ஏழைகளை மறறும குறைதக ௨ருமானம உடையவாகளையும MAS 

அளவில பாதிபபதாகக் தெரியவந்துள்ளது. இங்கிலாந்து நாடடல மடடும 

ஆண்டுகோறும் இந்நோயால் 770,000 போகளுக்குமேல மரணம ஏறபடுவதாகப் 

புள்ளி விவரங்கள் கூறுகினறன. இநத தநோமினால நோயாளிகளுக்மு.ம அவாதம் 

2றவினர்களுக்கும் ஏற்படும ௪மூக மறறும உளகரியல விளைவுகள 

க௫ுமையானவை, 

இதயக் தமனிகள் பிணிபின் விசையாகக கீழ்ககாணும் நோய் நிலைகள் 

ஏறடடுகின்றன. 

£ வெறும் இதய வ௫பி (Angina Pectories) 

2 மாரடைப்பு என்று பரவலாகச் சொல்லப்படும் இதய அடைப்பு (7௪2௩ 

Attack, Myocardial Infarction) 

3. Gite 7 germs (Sudden Death)
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இதய அடைப்பு ஏற்பட்ட நோயாளிகளில் சுமார் நூறு போகளுக்கு 

இருபுத்தைநது போ என்ற அளவில் உடனடி. மரணம் ஏற்படுகின்றன. மீதமுள்ள 

எழுபுததைந்து போகளில் மருத்துவமனைகளில் அனுமகிக்கப்பட்டுத் தீவிர 

சிசிசசை அளிக்கும நிலையிலேயே ஓருவருக்கு மரணம ஏற்படுகிறது; 

மருத்துவமனையில் அனுமதகிக்கபபட்ட முதல் ஒரு வாரத்தில சுமா எட்டுப் போ 

மரணமடைகின்றனா, இரணடாவது மூன்றாவது வாரங்களில் சுமரா நானகு 

போகளுக்கு மரணம ஏற்படுகிறது; மருததுவமனையில் சிசிசசை முடிந்து வீடு 

ஜிரு.மபும மீதி நோயாளிகளில் ஓரு வருடததில ஏழு போ இறககின்றனா. எனவே 

இந்நோய எவ்வளவு கொடிய நோய என்பதை வலியுறுத்தி” சொல்லத 

சே.வையிலலை. 

குறபோது, இகயத தமனி நோய்களுக்கு மருநதுச சிகிசசை மறறும் துறந்த 

இதய அறுவைச௪ சிகிச்சை அகிய சிகிசசை முறைகள மேற்கொள்ளப் 

படுகினறன. மருந்துச் சிகிசசை வாழநாள் முழுவதும் தேவைப்படுகிறது. 

'இநநோயில பயனபடும மருநதுகள விலை அதிகமானவையாகும், கடும பக்க 

விளைவுகளைக் கொணடனவையாகவம உளளன. தறபொமுது இர நோய்கடகான 

நவீன அறுவைச௪ சிகிசசையாக 'இதயகதமனி மாறறு இரத்தககுழாய ஓட்டு 

eymienes’ (Coronary Artery Bypass Graft) என்ற அறுவை முறை 

மேறகொள்ளபபடுகிறது. படம-] ஆமயினும இந்த அறுவைச௪ சிகிசசை 

முறையினபோது கூட 72% மரணம எறபடககூடிய அபாயம உளளது. மேதும 

இநதக அறுவைச் சிகிசனசை ஓஜனறுக்கு சுமா ரூபாய 150,000 செலவாகிறது. 

இவ்வளவு பெரிய கொகை தேவைபபடும இசசிகிச்சை ஏழைகளுக்கு 

மடடுமன்றி நடுத்தர வாக்கககினருககும ஜா எடடாத வைததியமாகினறது. 

எனவே, இதயததமனி நோயகள வரும் முன அவற்றைக் த௫ககும் முறைகளை 

அறிந்து அளை வராமல நமமைப பாதுகாததுக கொள்வதே சிறந்தது எனறு 

சொல்லக தேவையிலலை. 

வெளளம வரும முன அணைபோட வேண்டும. 

வரும மூன் காப்பது நல்லது; மற்றும நோயககு இடம் கொடேல் 

எனறு ௨உ.ாநது உரைதத நமது முனனோரகள தீரககதரிகிகள ௮ .௨ராகள், 

இதயத் தமனி நோய்கள கோன்றுவுதற்குரிய அபாய காரணிகளையும் 
(Risk சமமா] இக்காரணிகளைத் ,கடுககும முறைகளைப் பற்றியும் இனிக் 

காண போம.



7. இரத்தத்தில் மிகைக் கொழுப்பு 

இரததுக்தில உளள கொலஸ்ட்டிரால மெண்மையான மெழாகு போனற தழு 

பொருளாகும. இது தரமோன்களின உறபத்கிககும மறறும் தரமபு 

மணடலத்தின சில வேதிபபொருட்களின் உறபததிககும் பயனாகிறது. அ.யினும 

ம் உடம்பில் கொழுபபு மிகுந்து போனால், கொலஸட டிீரால் தமனரிககின 

உடசுவரா்களில் படிகிறது. நாம உணவில உட்கொள்ளும் கொழுப்புச் சகுதானது 

2.650 உளள புரதஙகளுடன இணைந்து கொழுபபுப புரதஙகளாக ((1222௦- 

$2/ஈ௪] மாறி இரசகதகில கலககிறது, இந்தக கொழுபபுப புரதங்கள, குறை 

அடாததிக கொழுபபுப புரதங்களை (2௦ சாகு (1220௦1௪1௭௧), கிகை அடாததிக 

எகொழமுபபுப புரதஙகளா (ரர் Density 1/ரசஜாசமச/ாக) முதசமாகப் பம.வலைபபமும, 

குறை அடாத்தில் கொழுப்புப புரதஙகள கொலஸடகராலை உடல 

செல்களுககுக கொணடு செலகினறன, அனால  செல்கசரிலிருநது 

கொலு ௨உரரல் மிகை அடாரத்திக கொழுபபப புரகங்கசால எ௫ிதது௪ 

செலலபபடுிகிறது; எனவே, குறை அடாததிக கொழுபபுப புரதங்கள் கெட்ட 

கொலஸட்டூீரால எனம, மிகை அடாரததிக கொழுபபுப பாதங்கள் நலல 

கொலஸ்டிரால் எனவம அழைககபப௫ுகினறன. 

அதிசபபடியாக கொலஸட்உரால இரததச சுழற்சிபில செலலும போழுது 

தமனணியின உடசுவரில படியக கொடங்குகிறது. Quran Uwe uw 

கொலஸடடரால நாளடைவில பெரிதாகித திடமுககளாக் (20௪௧) மாறுகிறது. 

காலியம போனற பபொறுடகளாம இநகச கிடடுககளா bs pry sdarary 

இககிடடுககளைக கடினமாககுகினறன. இதயத தமணிகளில கொல டடீரால 

கிடடுக்களா உருவாகும்பொமுது இததிட நிககளில கிதை ஏறபடட இதய 

தமனிகளின உடசுவரில இருநது இரகதம கசிய அரமபிககாம. இநதக கிவி 

மீது இரதத உறைவ ஏறபட( இரததசகசியை த கடுகக்து. அனால கெட்ட 

காலமாக, இரததக சுசித் தழுிக்கும இரகக உறைவ கடட௨யானது இதயத் 

தமணிகளைச் சில சமயங்களில முழுமையாக அடைத்துக் கொள்ளும. 

இதனையே இதயக் தமணி குருகிக உடடி அடைப்பு (Coronary Thrombosis) என 

அனறைககிறோம. இவனவிதம இதயத தமனணிகள முழுமையாக அடைபடுிவதால் 

இதத அடைபபுக்குப பின்னால உளள இதயத தசைகள் இரத்த ஊடடம 

பெறமுஉயாமல கடும சேதமடைகினறன) இநதச சேதததின விளைவாகவே 

இதய அ௮டைபபு ஏறபடிகினறது. எனவே, நாம இரககுததில கொலஸ்ட டி. ராமின் 

அளவை அதிகரிககாமல பாத்துக் கொள்வது மிக மிக அவசியம இதற்கு தாம 

உளைணும் உணவ பூரதமடைநகத கொழுப்பு சுதி அளாவைக குறைத்து 

கொள்ள வேணடும். நம இரததததில கொலஸட டீராசமின அளவ 17% குறைந்தால 

இது இதயத்தமனி தோய்கள ஏற.படிம ௮பாயககத 2% குறைககிறது என்று 

கண்டறியப்பட (plerenrgy.
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பொதுவாக, நரம் உசணும உணவில் கொழுப்புச் FEST அளகு 

சராசரியாகத் தேவைப்படும் கலோரியின அளவில் 00 சதவிகிகககிறகு 

மேறபோகாமலி பாராததுக் கொள்ள வேணடும், நாம உண்ணும் உன வில் 

கொழுப்புச் ௪த்தைக குறைத்துக் கொள்வது இரததததில கொலஸ்ட்டீரால 

குறைபபதை மட முமல்லாரமல, தம் உடல் எடையம அதிகமாகாதவாறும் 

தடுக்கிறது. இதனால மிகை இரதக அமுததம, மறறும் சாககரை வீயாது ஆகிய 

தோயகணினின்றும ஓரள விறகுப பாதுகாபபைப பெறமுடிய/ம,. நாம உ.ண்ஜறும 

உணவில் உளள கொழுபபுச்சகதில பூரிதமடையாத கொழுபபு//பூரிதமடைந்த 

கொழுபபு இவற்றின் வநிவிதம 2:7 அல்லது அ௮குறகு மேல இருககவேண்டும என்று 

பனனாடடுி உணவ வலலுநா குழு அஜிஉறுககியுளளது. 

பொதுவாக, நமது உடவில் இரதத கொலஸடடீராவின் அளவ 200மி.கி.% 

அசாவுககு மேல போகாமல் பாரததுக கொளவது மிகவும் விரும்பத்தக்கது. 

குற்போது இரததத்திசம் பலதரப்பட்ட கொலஸண்டடிராலகளின அளனவக 

கணடறியப புதிய கருவிகள கணடுபிடி க்கபபட்டூுள்ளன; இதன்மூலம் குறை 

அடாததிக கொழுபபுப புரதங்கள மற்றும மீகை அடாதகிக கொமுபபுப் புரதங்கள் 

ஆகியவறறின அளவையும குறபொமுது கண்டறிய முடியும. இவற்றுள் குறை 

அடாதகிக கொழுபபப புரதங்களே இதய நோயசன் ஏறபட முக்கிய 

அபாயகாரணியாக உளளன எனக கருதபபடுிகிறது; மிகை அடாதகி கொமுபபுப் 

புரதங்கள் செலகளிஃிருநது கொலஸடடீராலை வெணியேறறுவதால் தமனி 

சுவாகனில கொரமுப்புத திட்டுககள படிவது தடுிககப்படுகிறது எனறு 

கருதபபடுகிறது 

நெய, வெணாணெய, கடலை எண்ணெய, இறைச்சி, மூட்டை போன்ற 
கய பொருளகளில பூநிதமடைநத கொழுப்புச் சத்துக்கள் அதிகம் 
இருபபதால, நாம உ௱ணும உணவில் இவற்றின் ௮ளவைக குறைத்துக் 
கொள்வது விருமபகுதககது. குசுமபசசெடி (Safflower) ererblacru’, குறியகாற்தி 
எண்ணெய போனற கார எண ணையகளில் பூரிதமடையாக கொமுபபு அதிகம் 
இருபபதால இவற்றைப பயனபடுததலாம. அட்டவணை-1இல் கில தாவர 
எலாணொயகளை மற்றும வெலாணெய் போனற விலங்கு எண்ணெய்களில் 
அடஙகியுளள கொழுபபுச் ௪தத விகிதஙகளைக் காணலாம, 

மேலும நாசசதது உளள உணவ;வகைகளை நரம் உணணும் உணவில் 
அதிகம் சோததுக கொளவது Dead கல்லது, தரச்சத்துள்ள உணவுப் 
பொருடகளில் கொழுபபுசசக்கின அளவு மிகவும குறைவாக உளளது. மேலும் ஆப்பிள், அரனாச, முடடைசக்கோச, பசலைக்கீரை அவரை பட்டாணி 
போன்றவற்றில் உளச கரைடம BIWEES ETT E (Soluble fibre) ம உடவில்
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உள்ள பித்த அமிலங்களுடன் (5//௪௪௦/25) பிணைகிறது. இநதப பித்த 

அமிலங்களில் கொலஸட.ிரால் உசர்சது. கரையம நாரச்சததுளள உணவுப் 

பொருடகள இவவாறு பிணைவுகன்மூலம கொலஸடடீராவின உடரகிரபவபக 

குறைக்கினறன. 

அண்மையில நடைபெற்ற சில ஆராய்ச்சி முடி ௮ளைிவி௫ுநது, கரையும் 

நார்சசத்துப பொருட்கள இரத்தத்தில உளசகா ஃபையரினோதின அகாசவயம 

குறைப்பதாகச் தெரிய ௨ழுகிறது. இதனால குருதிககடடிகள கோனறுவதையும 

ஓரளவிற்கு தடுகக முடியும. நாம் உண்ணும் உணவில் குறைந்தது 

நாரளொனறுக்கு 90 கிராமாக்குமேல் தராச்சத்து இருப்பது விருமபுததகஃகதாகும, 

நாரச்சதது அதிகமுகாள உணவு உட்கொள்வது, சாககரை வியாதி! மறறும 

புநறுநோய கோனறும வாய்ப்பையும குறைகக௧௯. டும எனறும தறுபோது 

கருதபபடுகிறது. 

சர்க்கரை மற்றும் இனிப்புப் பண்டங்கள் 

உணவில அதிகம சாககரை சோததுக கொள்வது தேரடியாக இதயததைப 

பாதிபபதில்லை.. வினு இது உடல் சடை கூடடுதலாககுகினறது. 

இதன்மாலம சாககரை வியாதி மிகை இரகக அமுததம மறறும மஇரசதத்கில் 

கொலஸ்ட்உராவின மிகை அளவு போன்ற கொடிய விளைவகளை ஏறபடககூடும 

எனவே, தாம் உண்றறும உணவில் சாககறை, பிஸகஃட, கேல்குகள, 

காக்லெட்டுகள மறறம இனிபடி நிறைதகத பானஙகளை உடகொளாவதைக 

குறைத்துக் கொளவதோடு இதய நோயகணினணினறும நமமைப பாதுகாததுக 

கொள்ள உதஷம. 

உப்பு 

உப்பும் சாகச்கரையைப் போலவே இதய நோயகளுடன் நேரடியான 

தொடாபு/டையது அனறு. ஆயினும உண வில அதிமை உப்பைச சோத்துக் 

கொள்வது இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது என்று திடடவடடமாகக 

கண்டறியபபட்டுளாளது, நாளொன்றுக்கு நாம உணவில் 1/0 முதல் 20 கிராம் 

வரை உப்பைச் சோததுக் கொள்கிறோம. ஆனால், நாளொன்றுக்கு நமக்கு 

7 அல்லது 2 கிராம் உப்பே போதுமானது. எனவே நாம் உண்ணும உணவில் 

உப்பின் அளவைப் பெரும் அளவில் குறைக்க முடியும். இதற்கு ஓா எளிய 

முறை. சமைக்கும்பொமுது உப்புப் போடுவதையும சாப்பிடும்பொழுது தணியாக 

உப்பைச் சோத்துக் கொள்வதையும் தவிப்பது. உப்பிடட காயநத மீன்கள, 

பதனிடப்பட்டு டப்பிகளில் ௮அடைக்கபபட்ட மீனகள மறறும் ஊறுகாய்
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வகைகளில் உப்பு அதிகம் இருப்பதால இவ்வகை உணப் பொருட்களைப் 

பயன்படுத்துவதையும் தவிப்பது நன்று. மேலும உணவில் உப்பின் அளடைக 

குறைததுக கொள்வது, இரைப்பையில் புற்றுநோய் ஏற்படும் வாய்ப்பையும் 

குறைக்க உதவுகிறது எனக BEAL MMII QTE. 

வைட்டமின்கள் 

அணமையில் வெளியான சில ஆராய்ச்சி மூடிவகளிவிருந்து வைடடமின் 

'ஏ' மறறும சி, இ ஆகியவை இரக்கச் சுழற்கிபில் உளள தணித்த அடிப்படை 

Corgis (press pene (Free Radical Chemicals) தடை செய்து அவை 

தமனிகளின் உட்சுவாகளைச௪  சேதமடையாவண்ணாம் தடுப்பசாகத் 

தகெரியவற்துளளாது. ஒருசில ஆராய்ச்சி முடிவுகள், மீன் sre Coser 

மாததிரைகளை உடகொளவுதாலும் இதயத கமனணி நோயை இராமல் கடக்க 

முடியும் எனறு கூறுகின்றகா. ஆயினும் இந்தக் கூற்று இனனும திடடவடடமாக 
204) செய்யயபட விலலை. 

இண்டு! பூணடில உள்ள சில வேதியியல் மூலக்கூறுகள இரத்தத்தின் 
பாகுத கனமையைக குறைத்து, அதன மூலம இரதத உறைவு ஏற்படுவசைக 
கடுபபதாக ஒரு சில ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன. எனவே தும் உண்ணும 
உணவில் பூண்டைச் சோத்துக் கொள்வது விருமபத்தககதாகும். 

2. மிகை இரத்த அழுத்தம் 
மிசை இரத்த அமுத்தமானது, இதயச் தமணி நோய்கள் ஏற்படும் 

அபாயக்கை இருமடங்காக அதிகரிக கிறது என்று அநேக ஆராய்ச்சி மூடிய 
தெரிவிக்கினறன. ஐபபான் முதவிய நாடுகளிவிருதது வெளியான தில ஆராப்சிளி 
முடிவுகள், மிகை இரக்த அமுத்சமானது தமணிகளைச் சேதமையச் செய்கிறது 
எனத தெரிவிக்கின்றன. மிகை இரத்த அமுத்தத்தை.க் குறைப்பதன் மூலம் 
அதயத தமணி நோய்கள் ஏற்படும் அபாயம கணிசமாகக் குறைவதாக 
ஆதாரஙகள கிடைததுள்ளன. தாரஙகள எனவே மிகை இரத்த அழமுக்தத்தைக 
கடடுப்பாடடல் வைகதிருப்பது மிகவும் அவசியமாகும். 

3. புகைபிடித்தல் 

இதயத்தமணி நோய்கள் ஏற்பட arg முக்கிய அபாயகாரகணிகள்: மிகை 
ரதத அழுத்தம, இரகதத்தில் கொலஸ்டிரால் அதிகரிப்பு மற்றும்



21 

புகைபிடித்தல் ஆகியவை ஆகும். ஃப்ரேமிங்காம் (“ஈச௱ாசரச௱) மற்றும 

பிரிட்டிஷ் இதய ஆராய்ச்சி முடிவுகள், புகை பிடிபபவாகளுக்கு 

இதயச்ச,மனி நேஈப்கள ஏறபடுிம் அபாயம் புகை பிட ககாகவாகளைவிட 

இரண்டு மூன்று மடங்கு அதிகமாக உள்ளது என்று தெரிவிக்கின்றன. 

புகையில் உள்ள இரண்டு முககிய வேதிப்பொருட்களான நிக்கோட்டின் 

மற்றும கார்பன் ஓற்றை ஆக்ஸைடு பெரும தீங்கை சற்படுததுகின்றன; 

நிககோட்டின், அட்ரிவின போன்ற ஹராாமோன்களின வெளியேற்றத்திற்குக 

காரணமாகிறது, இதனால் தமணிகள் சுருங்கி இதயுத்துடிபபுகள 

அதிகரிக்கின்றன.  நிககோடடினானது இரகதத்தின் பாகுத்தனமையை 

அதிகரித்துக குருதிக்கட்டி தோன்றுவதையும் ஊக்குவிக்கிறது. ிகெரெடடல் 

உள்ள கார்பன் ஓற்றை அக்சைடு இரத்தத்தில் உளள அக்ஸிஜனுடன 

போட்டியிட்டு ஹீமே-. ளோபிறனுடன பிணைகிறது; இதனால இரததச 

சுழற்சியில் ஆகிஜன் அளவு குறைகிறது. மேலும கார்பன ஐற்றை 

ஆக்சைடு நிககோட்டினைப் போன்றே குருதிக் கட்டிகள தோன்றுவதை 

ஊக்குவிபபுதாகவும் கருதபபடுகினறது. இவ்வாறு இதயத்தமணியில அடைப்பு 

ஏறபடும் அபாயம் மிகவம் அதிகரிக்கிறது. 

இதயநோய் தோன்றக காரணமாக உள்ள மேற்கூறிய குனறு முக்கிய 

அபாய காரணிகளில் ஒருவருக்கு ஓனறுககு மேற்படட காரணிகள இருந்தால் 

அவருக்கு இதயத்தமணி நேரப் ஏற்படும் வாயப்பு பன்மடங்கு அதிகரிக்கிறது, 

எடுத்துக்காட்டாக: புகைபிடிக்கும் ஒருவருக்கு இதயநோய ஏற்பரும் அபாயம் 

புகை பிடிக்காதவரைவிட இரண்டு மடங்கு அதிகரிக்கிறது. அவருக்கு 

இரத்தத்தில் கொலஸ்டிரால் அளவும் அதிகமாக இருந்தால் இநச அபாயம் 

நான்குமடங்காக அதிகரிக்கிறது; அவருக்குப் புகைபிடிக்கும் பழக்கமும் 

இருந்தால் இந்த அபாயம் எட டிமடங்காக அதிகரிக்கிறது. 

4. பைப்ரினோஜின் ஓரு புதிய அ.பாயகாரணி2 

இங்கிலாந்தில் நாரக்விகீ பாரக் மருத்துவமனையில் நடத்தபபட்ட 

ஆராய்ச்சி முடிவிலிருந்து, இரத்தத்தில் பைப்ரினோஜினின் மிகை அள இதயத் 

மணி நோய ஏற்படும் ௮பாயுத்தை அதிகரிக்கிறது எனறு பதரிய வருகினறது: 

ஆயினும் இந்தக் கூற்றை உறுதிப்படுதக இன்னும் போதிய ஆராய்சசிகள 

செய்யப்பட வேண்டும்.
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5. இதயத் தமி நோய்கள் THUD QUTUSOS 

அதிகரிக்கும் பிற காரணிகள் 

7) உடல் எடை அதிகரிப்பு 

உடல் எடை அகதிகரிபபானது நேரடியாக இதயக் தமனிகளைப 

பாதிககாவிடடாலுமகூட, மிகை இரத்த அமுத்தத்தையம குருதி மிகை 

கொலஸ்ட்டீராலையும் ஏறபடுத்துகிறக;ு. இகன்கூலம் இதயத தமனி நோய 

தோன்ற மறைமுகக காரணமாகிறது. 

2) சர்க்கரை நேரம் 

சாககரை நோய நோயாளிகளில மரணம் ஏற்பட இதயதகமணி நோய் ஓரு 

முககிய காரணமாகிறது. சாககரை தோய நோயாளிகளில் பேருமபாலோா மிகை 

இரகக அமுககம உடையவாகளாகவம இரததததில அதிக அளவு 

கொலஸடடீரால உளளவாகளாகவ/ம இருபபதால் இதயத்தமணி நோய்கள் 

gouho அபரயம அதுிகரிககிறது; எனவே சாக்கை நோயைக் கடடிக்குள் 

வைககிருபபது மிகவும அவசியமாகும. 

39 மது அருந்துவது 

அகிகம மது அருததுவோகளுக்கு இதய தமணி நோய ஏறபடம ௮பாயம 
அதிகம எனறு அநேக அராயசசி முடவுகள தெரிவிக்கினறன. மேலும அதிக 
அளவில மது அருததுவது கலலீரலைச் சேதமடைய௪ செயது மூளசையையம 

பாதிக்கிறது; சில புறறுநோயகளையும ஏறபடுததுகிறது. 

4) அதிகம் காப். அருந்துவது 

கறுத்து அரைகபைபட்ட காப்பியைக கொதிக்க வைத்து Nile Giller 
அருநதினால இரததககில கொலஸ்டடஉீரால அளவு அதிகரிக்கும என௪ தில 
தகவலகள தெரிவிகுகினறகா. ஆயினும் வடக்டடிய காபபி இநதப பாதிபபை 

ஏறபடுததுவது இலலை எனறும கருதபபடுகினறது. நான் ஓனறுககு ஓனபது 
கோப்பைகளுகசகுமேல காப்பி அருந்துவது கொலஸ்ட்டீராவின அளவையும் 
உயாரத்துவசாக அணமையில் கண்டறியப்பட டிளளது. மேலும அதிகம காபபி 

அருததுவது PG அிலரிடததில ஓழமுஙகீனை இதயத துடிபபுகளை 
TOUTES ag (Hw. காப்பி இரக்க அமுததகதையும் தற்காவிகமாக 
உயாததுகிறது. எனவே, ஓழுங்கீன 4தெயததுடிீப்பு உளளவர்களும, இரத்த



அமுதகும உளளவாகளும அதிக அளவில கரபபி அரு நதவகைத் தவ்பபத 

சிறந்தது. 

டீயிலும காபபியைப போனறே காஃபின (சேரிாக/ இருநத போதிலும 

நலல காலமாக அகுிமை டீ அருந்துவது இதயககமனி நோய்கள ஏற்படும 

வாயபமபை  அதிகரிப்புதாக. இதுவரை எந்த அராயச்சி முடிவுகளும 

தெரிவிக்கவில்லை. 

37 மன இறுக்கம் (547255) 

பொதுவாபை பேரும் பொருபபோடுி பணியாறறுபவாகளரின மனம் 

அமைதியாக இயஙகுவது கடனம. குறிபபாக மருததுவாகள, ௮அமை௫௪சாகள, 

நீதிபுதிகள, அலுவலக நிர்வாகிகக் அகியோரை௪ சசரலலசபாம, இவாகள் 

மனததில போராடடததோடு பணிபரிவதால் இவவிக மனதநிலையில உடலில் 

சில பரிவு வேதிப பொருடகள மிகுந்து இரகக ௮முதகததை அதிகமாக்கி 

இரததக குழாயகளையும் சுருஙகச் செயதுவிடும. இவவாறு இவாகளுக்கு 

இதயததமணி நோய்கள் ஏறபடும அபாயம அதுிகரிககிறது. மேலும மன 

இறும் அதிகம உடையவாகளில் பெருமபாவோர, புளசை பிடிபபது மன 

அஇறுககத்தைக குறைததுச௪ சேசாவை நீககுகிறது சற தவறான எண்ணாகதில 

புகைபபிடிக்கும பழககம் கொணட வாகளாகவம உளளன, 

இனனும சிலா மன இறுககததைத தளாததுவுதறகு மது அருநதும 

பமககததை ஏறபடுததிக கொணடவயாகளாகவம உளளனா. இவை எலலாம 

தெய கமணி தோய ஏறபடும அபாயகதைப பலாமடங்கு அகிகரிககும எனறு 

சொலலத தேவையில்லை... இவவாறு மனா இறுககும ஏறபடுவதைத 

தியானததில் (4/௪௮5௪1/2௭) ஈடுபடுவதன் மூலமும உடறபயிறகி செயவதன 
(PULL குறைகக முடியும. மேலும ஐருவா கமமுடைய பிரசகினைகளை தறற 
நணபாகளுடன மனம அிடடுப பேசுவதன மூலமும மன இறுககத்தைப பெரும 
அளவில குறைக்க முடியும. “ஓரு பிரசசிலையைப பகிரநது கொள்வது அந்தப 

பிரசினை பாதியாகக குறைவகுற்குச் சமம்,” (& Problem shared 15 a problem 

௪2122) சானற ஆங்கிலப் பழிமாறி இங்கு நினை -டரத்தகககு 

இதயததமனணி தோயககா தூற்படடபின அவறறுககுச் கிகிசசை 

முறைகளாக மருததுவச ௪/கிசசை (4/௪௮221 7சாகஐு) மறறும இதய அறு௧௪ 

Adleene (Open Heart பாசக) முறைகள் மேறகொள்ளபபடுகின்றகா. 

மருத்துவச சிகிச்சை முறையில மருநதுகள வாழ்நாசளா முழுமையும் 

தேவைபபடுிகினறன... மேதுூம அஆரம்பததில கூறியதுபோல் HDI DOE: 

AMEDECUM சஹழைகளுக்கு எடடாத வைதகியமாகிறது... எனவே மேலை
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கூறியது போன்று இதயததமனி தோய்கள எற்படும மேற்கூறிய அபாய 

காரணிகளைக் தவிககும எளிய வழிமுறைகளைக் கையாண்டு, இதய 

நோய்கள் நம்மைத தாக்குவதிலிருநது தம்மைக காததுக கொளவதே 

அறிவுடைமையான செயலாகும். 

ஆயினும கெடட காலமாக இதயத்கமனி நோய்கள் ஐருமுறை 

ஏற்பட்டால் வந்தபின நிலைமையை உணாந்து தக்க கிகிசசை பெறறு, அவை 

மீணடும் தோனறாதவாறு பல தடுப்பு முறைகளையும கையாள வேண்டும. 

அதை, வநதபின தடுககும் முறை அலலது இரண்டாம் நிலைச் தடுக்கும முறை 
(Secondary Prevention) எனறு சொலலலாம். இவவாறு வந்தபின் தடுக்கும் 
முறையாக ஆஸடபிரின மருந்து சிறந்த பயனாகிறது; இது இரககக தட்டணுக்கள் 
ஜனறோடெனறு ஓட்டிக கொள்வதைத் தடுப்புதன மூலம் தட்டணு 
எதிர்மருநதாக (&ஈ॥1ற121௪/2௩ சாயச) செயல்படுகிறது. நாள் ஓனறுககு அஸ்பபிரின் 
ஒனறு எனறு உடகொணடால இதய நோயகள் நெருங்கவிடாமல் செய்யும (An 
Agprin a day keeps the heart attack away) erarm ysythomplujo இறபோது 
கோனறிபுளளது, 

மேலும கநதபின தடுககும் முறையாக புரோபரனலால் போன்ற பிட்டா 
பரிவு ஏறபி எதிரமருநதுகள கிஜநத பயனளிக்கினறன என்றும் திட்டவட்டமாகக் 
கணடறியப்பட டிளளது. 

துணை நூல்கள் 

t Long Field J Preventing Heart Disease 

Pub. by Consumers’ Association, London, 199}, 

2, Calnan M Preventing Coronary Heart Disease. Prospects, 
Policies and Politics Pub by Routledge, London 1991 

3. Rackley C.E. and Scblant B.C Prevention of Coronary Artery Disease 
in. The Heart Ed. by Schlant RC. and Al éxander RW. Mc Graw Hill 
Inc. Newyork, 1994,
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மார்பக உள்தமனி 

காலின் சிரை 

  

படம்:1 இதயத் தமனி மாற்று இரத்தக்குழாய் ஒட்டு அறுவை 
(COROMAAY AATEAY BYPASS GRAFT)
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பூரிதமடைந்த  பூரிதமடையாத = எண்ணெய் கொழுப்புச் சத்தின் கொழுப்புச் சத்தின் “ம சச தரிதபிடைந்த % அளவு % கொழுப்பு இவற்றின் 
அவ விகிதம் % 

1.  குசும்பச் செடி எண்ணெய் 8 72 9.0 
(Safflower; Kardi) 

2. சூரியகாந்தி எண்ணெய் 12 63 5.3 
(Sunflower) 

3. சோள எண்ணெய் 10 53 5.3 
{Car Oi), Maize) 

4. சோயா அவரை எண்ணெய் 15 52 35 
(Soya Baan) 

5. நல்லெண்ணெய் 14.3 44 31 
(Gingelly Oil) 

6. பருத்திக்கொட்டை எண்ணெய் 25 50 2 
(Cotton Sead) 

7. ஆலிவ் எண்ணெய் n ரீ 0.6 
{Qliva) 

8. பல்லின மா எண்ணெய் 45 8 0.2 
(Palm) 

9. தேங்காய் எண்ணெய் 93 1.2 0.01 

10. வெண்ணெய் 55 3 0.1 

அட்டவணை - 1: பல்வேறு தாவர மற்றும் விலங்கு எண்ணெய்களில் 
உள்ள கொழுப்பு சத்துக்களின் செறிவு.



செரிமானபப்.பாதை 

உள்நோரக்கிகளும் மருத்துவமும் 

௬. CLES Cif 

உறபபுகளுககு உளளே உளள பொுளகளைப பராபபதறகாக மட டுமனறி 

அதைப பயனுள்ள முறையில அரறாயும பொருடபிம குஃகமால் எனற ஜோொமாணிப 

மருத்துவரால் 7958..இல இரைபபை  ௨காகோகலி முதனா முதவில 

சணடுிபிீடிககபடடடது. கதியை விழுங்கி விதிதை புரியம சாககஸ GUGEG 

அகை முகன்முதவில் செலுத்திப பழகிய பின இவா நோயாளிகளுககுப 

பயனபடுித்தினாா. இவ்வளநோககிககு வெளிசசம சரிசாராயம மறறும் 

டாபனடைன் கலநகத விளக்கு மூலம் கசர்ளே MWFFIUILL GI போதிய ஓலி 

கிடைககாகமாலும, உள்நோக்கி வளையாததாக இருதககாலும ௮கதோககி 

அிறபபாக அமையவில்லை. அகவே இதனைச் சீரமைமைக்கும பொருடரு ஆய்வு 

கொடரப்பட்டு உகின்பா எனற மற்றொரு ஜொமாணியா இவவள நோககியை௪ 

சிறிது மாறறியமைததபின, பலநாறு தடை இரைப்பை அரரயயபடடன. பிறகு 

rare உபயோகபபடுததபபடட உளநோக்கியின் ஓளி தரும் கருவி, இவரது 

நணபா உலபினால் மாறறி வடிவமைக்கபபட்டது. இநநண்பாகளினாலேயே 

மீணடும பாதி அளவு வளையும உசதநோககி 7932இல் அறிமுகப 

படுக்தபபடடது. அதன்பிறகு வளையும் தன்மையுடைய கணா இனழைகசா 

மூலம் ஓரியைய பாயச்சி 7970இல் ஜானடைடல முயனாறு வெறறி பெற்றா. 

ஹாராசோவிச் எனபவா இவவகைக கண்ணாடி இழைமஙகளை இரப்பர் 

உறைகளில இட்டு வளையும் தனமையுளள உள்நோககியை உருவாக்கி, தானே 

7957 பிபரவரி மாதம விழமுஙகிப பாரதது அகன பயன்பாட்டை கிகாகுகினாா. 

அதனபிறகு 1960-fe இவ வனாநறோச்கிமில ஜபபாணியாகளால் பல 

முன்னேறறங்கள் செய்யபபடடு, தறபொமுது உலகெங்கிலும் பல இலட்சம் 

மக்களுககு௪ சோதனைக்காகவோ சிகிசுசைக்காகவோ நாள்தோறும் 

பயன்படுததபபடுகினறது.
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பேசியம் எச்ஸ்ரேயைவிடச் சிறந்தது 

உணவக குழாயில அலலது இரைப்பையில் நோய உள்ள ஒருவருக்குப் 

பேரியம மாவு கொடுத்து எகஸ்ரே படம் எடுத்து அதன்மூலம் அந்த நோய்கள 

பற்றி அறிவது மருததுவப் பரிசோதனை முறைகளில் ஓன்று. எணினும, இச் 

சோதனையின மூலம் முற்றிலுமாக நோயை அறிது, அகிலும் குறிப்பாகக் 

குழிபறறப புண், மருததினால் ஆறும் புண் மறறும ஆரம்பகால புறிறு நோயைக் 
கண்டுபிடிப்பது சற்றுக் கடினமாகும். உள்நோக்கிக் கரு.௨ர கண்டுப்டிக்கப் 

பட்டதன மூலம இக்குறை நீககப்பட்டது. 

இரைப்பை உளநோக்கியின் சிறப்பு என்ன வெணில, வெளிப்புற 
நோயாளியாக : லபமான முறையில, கேடுகளினறி சுமார் 10-20 நிமிடங்களில் 
முமுவதுமாக௪ சிகிச்சை அலலது சோதனையைச் செய்து முடீககலாம, 

மேற்புற உள்நோக்கி 

இகெகருவி வளையும் தன்மையுள்ளது. இதை வாயின வழியாக உள்ளே 
செலுத்தி நேரடியாக உணவுக்குமாய், இரைப்பை, முனசிறுகுடவின் முற்பகுதி 
ஆகியவற்றைப் பாரதது அங்குள்ள புண், புறறுதோய மற்றும் அவ.கறுபபுகளின் 
அமைப்புகளை ஆராய முடியும். சாதாரணப புண்ணா அலலது புற்றா என்று 
சோதனையில சந்தேகம ஏறபடும்பொழுது, அவவிடககிவிருந கே சிறிதளவு 
,திசவை அகறறிச் சோதனை செய்து நோயை௪ சந்தேகமற நிச்சயிககமுடியம. 
கில ௪மயங்களில் குடலபுண் அலலது புற்று தோயக்காக மருகுதுவம் செய்த 
பிறகு குணம் சற்படடுளளதா என்பதை அறியவம இசுகருவர உதவுகிறது. 

அஇரைபபைக் குடல நதோயப பகுதி உள்ள மருததுவமனைக்கு 
வருபவாகளில் சுமார் 20-50 விழுக்காட்டினர் உணவுக்குழாய் அல்லது 
அஇரைப்பைப புற்றுநோய் உளள வாசகனாக 4ருககின்றனா. இவர்களுக்கு இவஉள் 
நோக்கிக கருவி மூலம் ஆரம்ப நிலையிலுள்ள புறறு நோயை அறிந்து தகுந்த 
சிகிச்சை அளிக்க முடியும. ஐ.ப்பாணில் இவவிகச் கிகிச்சை பெற்றவர்களில் 
5 ஆண்டு கழிக்து௪ சுமார 95 விமுக்காட்டினரும், 75 அண்டு கழித்துச் சுமார 
55 விமுச்காட்டீனரும உயிருடன் வாழ்கிறார்கள் என்று புள்ளி விபரங்கள் 
கூறுகினறன. 

இக்கருவியின் பயனை அறிநது உலகெங்கிலும் உளள மரூத்துவாகள் 
அதிக அளவில் இதைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். வளையும் கன்மையள்ள 4ிக்கருவியை மேலும் கீழும் சுமார் 2702 வரையிலும், இடது வலதுபுறமாக
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90/20” வரையிலும் கிருப்ப 0௨3௦. அகையாசம் ௨௮௪ குமாய், இரைபப 

அகிய உறுப்புகளில் இக்கருவி நலம் பராகக முடியாத இடம் எதுவமிலலை 

சன்று கூறலாம். 

இரண்டு வகை 

இக்கருவியில் இரண்டு வகைகள் உளளன. ஐன்றில் ஓனி நேரடியாகக 

கீழே டாயம. மற்றொனறில் பக்கவாட்டில பாயும, பககலாட்டில் பாயும் கருகடிரிண் 

மூலம பொதுவாக இரைப்பையில் புறறுதோய அதிக அளவில ஏற்படுகிற உள் 

வளை வப பகுதியை அராய்நது, திசைப் பரிசோதனைக்கு அகறறுவது சரித. 

ஆனால், இரைபபையின தடிப்பகுகி, வெளிவளைகவ, மேற்பகுகி ஆகியவை 

களைச் சோதனை செய்வது கழ னமாகும். 

இககருவிகளில கேமரராவைப பொருது நேரடியாகப புகைபபடம 

எடுப்பது எளிது, நோய் பற்றி நுணுககமாக அறிவகில சிரமம் ஏறி பமுமபொமுது 

இக்கருகரி மூலம் எழுத்த புகைபபடததைப பெரிகாககி, நோய மேலும் 

பரவியுளளதா எனபதையும் அறியமுடியும். 

நேரடி ஓணிபாமர்ச்சும் மேற்புற உள்நோக்கி 

வயிற்றைக் கிதிககாது இஃகருவி மூலம நோயை அறிவது மட நுமன்றி பல 

அறுவைச் கிகிச்ுசைகளையும் wg வழியாகள் செயய முடியும. மேலும், 

இக்கருவியினால் குறைவான கிககல்களே ஏற்படுவதால், இதன பயனபாு 

வியசகத்தகக அளவில் முன்னேற்றம் அடைததுள்ளது. 

இன்னும் 70-20 ஆணடுகளில சமா 70--20% அறுவைச் அிகிசசைகளா 

உள்நோக்கி மூலம மட்டும செய்யப்பட்டு, கிழிப்பு அறுவைக்கான கத்தி) 

கணகாட்கிகளறில பா£கக வேண்டியுதாகககூட அமையலாம். அகனுள் உள்ள 

ஓனிபாயம கணணாமி இழை அமைபபும், நோககிககு வெளியே உள்சா 

கைப்பிடியம் உணவுக்குழாய், இரைபமபை, முனசிறுகுடவின் சறிபபட லத்தை 

நேரடியாகப பார்கக வழியமைககிறது. மேலும உளதோசகியுள் உளள குழாய் 

வழியாக உறுப்புகளில் உள்ள நீரை உறிஞ௪வம, காற்றை உள்ளே செலுத்தவும் 

மற்றும் தேவையான பொமுது சிறு பிரச் கொண்டு ௪ளிப்படலததில தேய்த்து 

அதன் உதவியால் செல்சோதனை செய்யவும் இயலும். 

மேற்புற உள்நோககி புறப்பொருள் அகற்றுதல், தீஙகறற புற்றினால் 
ஏற்பட்ட குறுக்கத்தை விரிவுபடுததுகலுடன, ஊசி மருந்து, மின சூடு, லேசர்



30 

அகியவைக (pwn BIGF PYEME நிறுத்தவும் பயனபடுிகிறது. 

உணவுககுழாய் மற்றும் இரைபடையில உளள புறபபபொருளைச் சிறு இடுிககி 

அல்லது வசைவான கூடைமூலம் அகறற, இதனால் ஏற்படும் இிசுககரயம் 

தவிக்கப்படுகிறது. 

உணவக குழாய்ச௪ சுருக்கம் தீங்கற்றதாக இருபபின், veer 

விரிபபானகளைக் கொண்டு விரிவடைய௪ செய்ய மூடயும. இமே போல் 

அக்கலேகியா எனும நரமபு செயவிழப்பால் உண்டாகும உணவுக்குழாய 

அடிபபுறச் குறுகசககதை கிழிபபு அறுவை இனறி விரிவாககி, மருத்துவமனை 

உள்நோயாளியாக நீண்ட நாள் தங்குவதையும தவிர்கக முடியும். உணவுக் 

குழாயிலும, இரைபபையிலும் அறுவை௪ சிகிச்சை மூலம புறுறை அசுற்ற 

முடீயாக நிலையில, அடைபபு உணடான பொழுது உணவு கீமே இறங்க லேசா 

கொணரு கிசுககளைத தீயகுது வழியமைக்க முடியும. சிலசமயம லேச்ரினால 

இயதத பின குமாமைப பெரிதுபடுதக விரிபடான்௧கள பசக உதவர்பாக அமையும். 

இரதத ஒமுககை திறுதத பல முறைகசா கையாளபபடுகினறன. .கா.] 

இரதகதகதை உறைய வைககும மருநது, னசனோஅகறிலேட பசை, கிளிப, 

தையல், ஊசி மருநது மின சூ௫ு மறறும லேசு, உள நோககலி மூலம் 

உணவ ககுழாயில சுருண்ட சிரைதாள இரதக ஐழுககிறகு௪ அசிகிசசையாக ஊதி 

மூலம மருந்து செலுகுதபபடுவது ஓரு புதிய மருததுவமாகும். இவைகளினால் 

மீண்டும ஏறபடும இரதத ஓமுக்கை நிறுததுவகோர௫ு, இதற்கான கிழிப்பு 

அறுவை௫௪ அிகிசசையும இரததக ஏறறமும கழுககப்படுகின்றன. 

பக்கவாட்டில் ஓனிபாய்ச்சும் மேற்புற உள்நோக்கி 

பக்கவாடடில ஓளிபாயசசும உளநோககி பிககநாளம, கையக் கற்கள், 

கணையப புறறு, கலலீரல் நாளம் கீஙகற்ற மற்றும புற்றுக குறுக்கக்தினால 

ஏற்படும் மஞ்சடகாமாலை இவற்றைக் குறைககப் பிளாஸ_க் அல்லது 

உலோகக குழாயகளை அந்தாளதகில செருகத துணை புரிகிறது. 

இதேபோல கிகிசசைக்காகப் பித்த நாளச சுரிதசையை வெடடி 

அகலபப்டுதகிப பித்ததாளக கற்களை அகறற, அநதாளதகினறுள் வளைவான 

கூடை மூலம கற்களை அகற்றவும் அல்லது சிறு பலூன்களைக கற்களுக்கு 

மேலே செலுத்தி, கீழே இமுத்து வெளியேற்றவும் பயன்படுகிறது. ACS 
அிஎசையின் பொமுது பெரிய அளவு கற்கள் இருப்பின் களா ஓவி அலை 
மறறும் அதிர்வு அலைகளின் மூலம் உடைத்து, சிறிதாககி அஇதநோக்கி மூலம 

அகற்ற முடியும். இம்முறை நடைமுறைக்கு வுந்த பிறகு பித்த நாளக் கல்லை 
அகற்றச் செய்யப்படும் கிழிபபு அறுலையின் மூலம் ஏற்படும் சாவு எண்ணிக்கை
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10 மடங்கு குறைநதுள்ளது. மேலும் ,இச்சிகிச்சையினால் உளநோயாளியாகத் 

கங்க வேண்டிய தாடகளும, பணச செலம குறைககபபட்டுளளது. 

உள்நோககி, குழநதைகளுக்கு, போதுவாக, புறபபபொருளகளை அ௮கற்றவும 

மற்றும் பெருங்குடலில் தோன்றும் தொங்கு தசையை அகற்றவும் உதவுகிறது. 

உணவு உண்ண முடியாத நோயாகரிகளுககுத் தோல கஉழியாக வயிறறில 

துளை வழியாக இரைபபையில ஓ௨ டையிட்டு அதன் மூலம உணவு 

செலுத்தவும் இநநோககி பயனபடும. 

பெருங்குடல் உள்நோக்கி 

பெருங்குடல் உளதோககியானது புற்று, அறறசி, இரதத ஓழுக்கு 

அகியவைகளை அறிய முக்கியமாக உபயோகத்தில் உளளது. இதைத் தவிர 

பெருங்குடல் குறுக்கததைப பலூன விரிபபான, மின கூழு! மறறும லேசா முறை 

மூலம விரிவடையச செயவுதன மூலம, வயிறறைக அிழிசதுச௪ செயய வேண்டிய 

அறுவை௪  கிகிச்சையைத் ,தவிரக்கப பயனபடுகிறது. இநநோககி 

தொங்குதசையை அகற்றவும் உதவுகிறது. 

ஆரம். பப் புற்றை அறியப் புதிய முறைகள் 

கில ௪மயங்களில இரைபபையில புறறுதோய சிறியதாகக தடடையாக 

"இருக்கும். அபபொழுது ௮து இரைபபை அழறசி போலத் தோனறும. இதைச 

சரிவர அறிய தறபொழுது உள்நோககுக கருவி மூலம, நோக்கும் இடததை 790 

மடங்கு பெரிதுபடுததிக காட்டும் வகையில் இககரு வி தயாரிககபபடுகிறது. 

'இவனிதமாகப் பெரிதுபடுத்திக் காணும்பொழுது இரைபபையில சகரீபபட லத்தின 

நிறம், அதில் ஓடும் இரத்தத் தந்துகிகள ஆகியவறறை ஆராயநது அரம்புநிலைப 

புற்றுநோயைத திசுப் பறிசோதனையினறியே  கணடுிபிடீபபது மிகச் 

சுலபமாகிறது, கில நேரங்களில் மெத்திலின புளூ, அயோடின் போன்ற 

மருந்துகளைத் தெளித்து அழறசியிலிருநது புதறுதோயை வேறுபடுத்தி ஆராயுநது 
அறிவதும் சலபமாகும். 

நாடாவில் பதிவு 

நோயுளள ௪ளிப்படலம பொதுவாக நிறம் மாறிக காணபபடுிம். இதனை 

ஸ்பெக்ட்ரோ போட்டோமீட்டா ஸ்கேன் மூலம் ௮அறிநது கொள்ள முடியும்.
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ஆராயச்சிக்காகவும், நோயைப பற்றிய கருத்துக்களைப் பல 

மருத்துவாகளிடம் பரிமாறிக் கொள்ளவும் இப்போதொல்லாம் இக்கரு வியின் 

மூலம் கண்ணால் பார்ப்பதை வீடியோ நாடாவில் பதிவ செய்து காட்டப்படுகிறது. 

தற்பொழுது இக்கருவி மின்னணு உதவியுடன். தயாரிககப்பட்டு, அகிச 

ஆண்டுகள் பமுதுபடாது பயன்படுகிறது. மேலும இக்கருவியடன் கேளா ஓவி 

அலையை இணைத்து இரைபபை சளிப்படலத் துடிபபை அறிந்து ஆரம்ப 

நிலையில உளள புறறு நோயை அறிவது எனபது அறிவியவில் இந்நாற்றாண்டின் 

இணையறற கணடுபிடிபபாகும். 

தொலைக்காட்சி அறுவை சிகிச்சை அல்லது 
துளை ஆறுவைச் சிகிச்சை 

வயிறறில உணடாகும பல நோயகளுககு வயிற்றைக் கிழித்து௪ 

செயயபபடும அறுவைச் கிகிச்சையே பல நூறு அசடுகளாகக 

கடைபபிடிககபபடடு வருகிறது. ஆனால், இம்முறையில் ஏற்படும் பல பக்க 
விளைவுகளைகு சடுககும் விதமாகக கடந்த பதகாணடுகளாக, சிப் காமிரா 
எனனும மிகச சிறிய திழலபடக கருவி Sar Nie ககப்படடகிவிருந்து தளை 
அறுவை௪ சிகிசசையின் மூலம வரயிறறறுவை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. 
இசகிகிச்சை முறையில மூதன மூதவில பிததப்பையை அகதறிய பெருமை தி. 
மேரிசெட எனனும பிரெஞெசு அறிவியலாளரையே சாரும். அகுனமிறகு 
உலகெங்கிலும 7990-௮ம அணடிவிருநது இ௫கிகிசசை BOL ie SBI (HD 
வநதாலும, 799/இலிருநது நம நாடடிலும் குறிப்பாகத் துமிழநாட்டிலும் பல 
அஇடைஙகளில் வெறறிகரமாக இ௪சிகி௪சை நடை பெறறு வருகின்றது. 

துனை அறுவைச் சிகிச்சையின் சிறப்புகன் 

கிழிபபு முறை கொணடு வயிறறினைக் கிறக்க வேண்டிய அவசியம் 
இலலை. கிழிப்பு முறையிலே ,திறபபதற்கு.ம், பிறகு தைபபுதற்குமான நேரம் 
மிசசமாகிறது. வயிறறினைகு அிறநது அறுவைச் சிகிச்சை மேற்கொள்ளுவதால் 
ஏறபடும நுண்ணுயிரகளின் தாக்குதல் மறறும 48 மணி நேரக் குடல் 
அசைவறற நிலையும் ஏற்படா. கிறிபபு முறை அறுவையின் பொழுது வயிற்றின் 
அிசு மறறும தசைநார அறுபடுகின்ற வாயபபும, இரக்கக் கசிவும் வவியும் 
டன 
த ணா லாது, கிழிபபினால உணடாகும காயம் ஆறுவதற்குக் குறைந்தது ஒருவார 
கால அவகாசம கட்டாயம இலலை. துளை அறுவைபயயின் சிறிய காயம சீராக 
அறுமவரை தையல் விடுபடுவதற்கான வாயப்பு மிகக் குறைவ. அகவே, 
PL Maes ஓயவ தேவையில்லை.
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இநதக காயங்களில் சீம கோததபின் சரியாக அறாமல தையல் 

விடருபபோகும் வாய்ப்பு இராது, கதையலைப  பிரிககும வரை 

மருததுவமனையிலே தங்கவேண்டிய அவசியம இலலை. மருத்துவமனையில் 

தங்கும் வேசாயில் புபன்ப(ததபபடுிம மருந்துகளின் தேனை ஞூறை இது 

wl Goer, கிறிபபு முறையிலே உ.௧ர் உறுபபுகளைக சைகளால துனானியபம 

செயல்பட்டபின, ஒன்றோடு ஓன்று ஐடடிச்கொண்டு, கடல அடைப்பும் 

எறி பும். இது தசை அறுகையமில எறடடாது காயம சரியாக றாமல் ௪தயல 

BMD ௮தன் வழிபரகக் குடல பிதுகைம ஏற்படாது. ௮௬, துளை அறுவை 

மாறை குறுகிய கரலததில, அிறிய தழமுமடடன், பெரிய agence Adlsaraesnar 

மேற்கொளளும வி்பகககதகு செயல்முறை ஆகும. 

இத்தச் செயல்முறைக்குத் தேவையான கருவிகள் 

தொலைக்காட்சி சீராக்கி 

@eravesm Ai பெடடியானது. சீராகக உதவும கைரிபபொறுி 

இன்றோடு இணைககபபடடுித திரையில தெரியும உ௫வம துலவியமாகவம, 

இருபது மடங்கு பெறிதாகவம சகெனபடும. அகவே அறுவையினா 

பொமுது இரதக நாளங்களை பா, உறபபுகனளையோ சேதபபடுகதும வாயப்பு 

நீ்சயமாக இருககாது. 

சிர் கரமிரா என்னும் நூண்மளிய நிழற் பாடம் கருவி 

நதிழறபடக கருவி நக அளவே இருபபினும, உருவததைத தெளிவாகப் 

பெரிதபடுதகிக காடடச செய்யும நம கண் போலவாறது. இநதக கருவி 

மூலம உ௫ுவததைப பராததவாறே, உளளே sigue சிகிச்சை 

செயயபபடுிகிறது. அதாவது, நோயாளியின் வயிறறுககுள நிமறபடக கருமி 

மலமாகப பராததபின, கணகசள் பராபபனவுறுறைக் ககர தலலியமாக 

அறுவை௪ கிகிசசையை வயிறறிற்கு வெணியிவிருநனு மேறுகொளளும. அகவே 

மருகுதுகருககுக கணக்கா, கைகள் Kumeu இணந்து இயங்கும செயல 

அீறன அதிகமாகக் தேகா 

கரியமிலவாயு 2.1. QELS BWV 

சாதாரணமாக வயிறறில குடல, இரைபமை, கல விரல, மனைகரீரல 
போனற பல உறுபபுகள இன்தோகுி ஒனறு பிலானிக கிடககும. இகறகாகக 

கரியமில வாயுவை உளசெலுத்தி உபிறறை உபபவை௧௮, அதத இடை வெளியில
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சிறந்தது. ஏனெனில், இரத்கத்தில கலந்தாலும் உடனடியாகச் சவாசத,டன் 

மூலம் சில தொடிகளிலேயே இது வெளியேறறபபடுிவின்றது. 

மேலும், இக்காற்றை உபயோகடபடுத்துவதனால் கில பசக விளைவுகள் 

துககடபடுகினறன. (௪.கா.] கதிசுக்களைக கததரிபபகற்கும, இரத்தக் Aone 

நிறுத்துவதற்கும் லேசா அலலது மின சூட்டுககோல் கதே வைப்படுகிறது. 

அப்பொழுது பிராண வாயு இருந்தால, உடனே வெப்பத்தினால் தீப்பற்றிக் 

சொளளும. அனணால, கரியமில வாயுவானது வெபபததைப் பரவாது திக்கு 

அணைகததுவிடிம. 

பக்க விளைவு 

உளளெரிகை போனற பகக விளைவுகள் மற்ற வாரயுககளைப 

பயனபடுததுவதால ஏறபடலாம. அனால, கரியமில வாயு இவவிளைவகளை 

ஏற்படுததாது. \ 

ஓனி அமைப்பு 

ஓஸியினை உளளேோ செலுகுதும கருவி, மிக௨)ம ஆறறல் வாய்ந்த சீனான 

அலலது ஹாலைடு எனபது. இவவொளி மூலம உறுப்புகளைப் பாராகுது 

அறுவைச கிகிசசை மேறகொள்ளபபடுிகிறது. 

கழுவி உறிஞ்சும் கருவி 

உளளே உளள உறுப்புகளில நோயின பாதிபபினால சீழ அலலது 

இரகககைளிவ Bui, அது இககருவியின மூலம ees 
வெளிபயேறறபபடும. 

லேசர் அல்லது மின் சூட்டுக்கோல் 

இக்கருவி மூலம் வேண்டிய அசவு வெபபம உள்ளே செலுத்தப்பட்டு, 
ககதரிப்பதறகும, இரதகக SAA MAT அிறுததுவகறகு.ம பயனபடுககபபடுிகிறது, 
மேலும, இமமாறையில் நோயுற்ற கிசுக்கள் சீர செய்யப்படுகின்றன. BISS 
விரயம குறைவ என்பதால் இரதத தானம் ௮வகியமிலலை, மேலும எய்ட்ஸ், 
மஞ்சன காமாலை போனற நோய்களை இரத்த தானம கொடுப்பவாகளிடமிருந்து 
தோயானணிகளுக்கு வரும வாய்ப்பும் இல்லை,
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செயல்முறைக்குத் தேவையான கருவிகள் 

கிறிய இடுிககி, கததரிக்கோல் மறறும பல கடி வங்களிலான அறுவைச௪ 

அிகிச்சைக கருவிசரூடன் உளளேயே உறுப்பை இணைததுக் தைக௫ம 

கரு விகளூம கேவைபபடும. இயை அனைத்கிலும கைப்பிடி 

அமைக்கசபபடடீருககும். இதன வழியாக மின்குடடுககோல மூலம் வெயபததை 

உள்ளே செலுக்க மடயம. 

இவை அனைததையம விட மூககியமானது, டெலஸ கோப எனும் 

உளநோககி, இதுதான முதன் முதலாகச் சகிகிசசையிலா ஆரம்பத்துல 

வயிறறினறுளா செலுதகபபடும். இதன முனையில உளச லெனாகு 0, 30), 42 

போன்ற பல கோணங்களில அமைந்திருக்கும். 

துளை அறுவைச் சிகிச்சைக்கரன நோய்கள் 

மூன்பு, கிழிவு மாறை மூலமே பிகதபபை அமழறகிககு மருகுதுவமாகப் 

பிததபபை அகறறபபடும. அனால், கறபோது; துளை அறுவை௪ அிகிசசை மூலம 

பிததபபை கலலோடு அகறறபபடுகிறது. அறுவைக்குப பின அடுத்த 

நாளிலேயே உடல் சாகாரண நிலைககுக கிருமபி மூன்றாவது நாளிலேயே 

வீடடிறகுச சென்றுவிட லாம. 

வயிறறுபபுணணுக்கு மருச்துவமாக வேக துண்டிபபும, இரைபபை 

இடைச் கிறுகுடல இணைபபும செயயப்பமுகினதனா அனு மட ிமலலாமல, 

கூடல ஒன்றோடு ஒனறு ஓடடீக கொணட நிலையிலேயம அதைப பீரிதுச சீர 

செய்ய முடியம் 

கடல வால அறறகிககு மம றையிலான அறுவைச்  கிகிசுசை oH கூ ய் ழு 

அிறநதத. அக்ரோககி மூலம இரத அறுவைச் கிகிசசையை மிகவும குறுகிய 

கனிய Sue i Ya de dir இண புணை இரகு Solin is SHUG COUCH அறிவ மாறினாள் FF IFW ieias SUT, GLEv 

பிதுகைம அழியாப பொோருளகளைக கொண்டு சா செய்ய்பபமு க எத. 

| Creo ITs Sore Gerona வெிகோளீம சன்ன ம இரக்த 

நாளாம பெருததுக தடீத்த நொய்க்கும மறறம மலககுடல புறறு நோயககும 

இததுளை அறுவை முறை மரவம் சல AEGIS DGEBA DEE ப 0உயம,
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பெண் நோம்கள் 

குழநகதை இலலாதவாகளுக்கு அதன் காரணம் கண்டு பிடிக ஈப் 

படுகினறது. மேலும, கருக்குழாய அடைப்பு, சூல பையில் நாககட்டி அகியவை 

நீககப்படுகின்றன. கருப்பைக்கு வெளியே சில சமயம் கருத்தரிக்க வாய்ப்பு 

உணடு. இககாபபம வெடித்து இரகக ஓமுக்கை விளைவிக்கும். இத்தகைய 

அபாயகரமான நோயினைத் துளை அறுவை மூறை மூலம் எளிதாகச் சீர் செய்ய 

முடியும. பெண்களுககு குழுமபக கட்டுபபாடு அறுவை) இம்முறை மூலம் மிக 

எனிதாகவம சிறபபாகவம செய்யபபடுிகிறது. 

கருபடையில உணடாகும நாகிசக கடடீயை இந்த அறுவைச் சிகிச்சை 

மூலம தீகக முடியம், சிறுநீரகம, நீரகதாரையில உள்ள கறகள் 

போனறவறறையும, நோயுறற மணணீரலையம, துளை அறுவைச் சிகிச்சை 

மூலம அகற்ற முடியும. இன்ன நோயென்று கணடறிய இயலாத 

நோயாளிகளுக்கு உள தோக்கியை உடசெலுககி தோயின தன்மையைக 

கணடறியலாம நோயைச சரிவர உறுதி செயய கடடியிவிருந்து திசுவை அகற்றி 
நோயை அறிய முடியும. நெஞ்சக கூடடுககுளளேயே இநநோககியை உள 
செலுகுதிச சுவாசபபையினைப பறறிய நோயகளையும இருதய உறை அழற்கி 
போனறவறறையம சீ செய்ய முடியும, 

எலலாவிதமான நோயகளுககும இநதத முறை ஏறறதல்ல. முககியமாக 
வயிறறில கடடிகளை மிப பெரிகாக இருநதாலும, ஏறகெனவே அறி; முறையில் 
பல அறுவைச சிகிசசைகளை மேறகொண்டி ருநதாலும் ஏறறதலல. 

கவனம் கேவை 

கருவிகளில கோளாறு காரணமாகவும் உளனளே உள்ள நோய் அதிகமாகப் 
பரனியிருநகாலும, நோயாளி நலம் கருதி உட டியாக, நொடி பொழுதில் கிழிப்பு 
முறையில அறுவைச௪ சகிகிசசைஐயை மாற்ற வேண்டியது மிகவும் அவசியம, 
அகவேதான அறுவை அரங்கில், ஏனைய கருவிகளைக தயார் நிலையில் 
வைததுக கொண்டு HRT பினனாதான அளை முறையில அறுவைச் சிகிசசை 
MIMS SLL HEME. 

செரிமானப பாதையை௪ சீர செய்ய உதவும் இவ்வகை உள்தோக்கிக் 
கருவியானது, கமிழநாட்டில செனனை, மதுரை, கஞ்ச, கோவை போனற 
பெரிய நகாங்களில உளளன மரு த்துவமனைகளில இத்தியாவிலேயே Meer 
படற நடை பெறுகிறது எனபது குறிபபிடதகககது:
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OUT UY நாடி வாய்ப்பச் செயல் 

ஏஸ். ப/ீரோமகு.ம.றார சக். ய வரன் 

மாரடைபபு எனபது எய்ட எற், புறுறுதோய் பபோனாறு அது உண்டான தற்கான 

காரணமும், முழுவதும குணப்படுத்தும paler மகுநதுகளும கணடு 

அிடிககபபடாத உயிரககொலலி அலல எனறாலும, உலகின பிரதான உயிராக 

கொக்லவிகளில ஓன்றாக இது கருதபபடிகிறது.  தவநாரகரீகதகில மிக 

முன்னேறிய அமெரிககாணில் கூட இதத நோயால தாககபபழுபவாகளன 

35 சதகர்தமாக இருசகிறாகளன், மீமலைதநாடுகணில் நாகரீக கிகிம்சை 

முனறைசளாதுூம், கல்வியறிவு காரலாமாக அனை உப்மயோகப்பருகதும் திறம் 

பெற்றிரு பபதாலும் இருதய மசோயால காக்சபபடுபவாகளின எணணிககை 

குறைத்து இருககிறத. ஆயினும நம நாட்டு நிலையோ வேறு, மேடை 

நாடுகளில உபயோகிகபைபடும நவீன கருவிகள் நம தாடமுிககு வற்தாலும 

அணை பெருமபாலும உ ஊசபிழ செனாணை போனத பெரிய நகாகணில பெரிய Chutle 

துணியா மருதுதுவ மணைககிலேயயே பயகலாயடுத்தபபமுகினறன.. அகனால 

சுறறுபபுறச சீறு நரைஙகளிலும சிறறராகளிலும வாழும மககள பெரும பொருள 

செலவு கருதிய அறியாமை காரணமாகவும் அவைகளை உபயோலிக்கும 

வாய்பபில்லாகவாகளாக _இருககிறார௭ள். 

மாரடைபபு சன்றாசப் ஏனா, அது சதளால் வருகிறது... அதன் வசைகள் 

என்னென்ன, அது ௨தபின் க௫ுக்கும வழி எளிதா வருமூன காககும எனிதா 

எனறு அராய்வதே இக ௯.ட்டுரைமின நோக்கம். 

“தோம் தாழ... 

உடவின பல பாகங்களும் தத்தமது வேலையைச் செயய இரத்த ஓடட௰ 

அவசியம. இதயம எனற பைியேறறி நெஞ்சு கூடடில இருத்து மகாகமணி 

(407.4) எனற சுழருதியாயும குழாய வழியாக உடவின பிற பாகங்களுக்கு 

இரத்தத்தைப பாயச ய்கிறது. பின் குருதிவஉ குூழாய வழியாக (122144 0,414)
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அசுத்த இரத்தத்தைத் திரும்பப பெறுகிறது. இதற்குப் பொது இரத்த ஓட்டம் 
என்று பெயா; 

இத்தகைய வேலையைச் செய்யும் இதயம் தனிப்பட்ட இதயத் 

குசைநார்களால் (401041 105012) அக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது 

சரிவரத்தன் வேலையைச௪ செய்ய தனக்கென்று ஓரு குருதி 

ஓட்டம் பெற்றிருக்கிறது. இதற்கு இதயத் தமனி குருதி ஓட்டம் அல்லது 
மகுட தமனி குருதி ஓட்டம் (CORONARY BLOOD VASCULAR SYSTEM) 

என்று பெயா படம்], 

மகுட தமனி குருதி ஓட்டம் 

இந்த இரக்க ஓட்டததுக்கான குழாய்கள் வலது இடது மகுட தமணி 
என்றும் மகுட தமனி என்றும் இரண்டாக இருக்கின்றன. இவை இரண்டும் மகா 

கமனியின் முதல் கிளைகளாகப் பிரிந்து, இதயத்தைச் சுற்றிப் படாது, மேலும் 
பல சிறு பிரிவுகளாகப பிரிந்து, இதயுத்துக்குக குருதி தரம் போது மன்னாகளின் 
மகுடம் (CROWN, CORONA) போல் தோற்றமளிப்பதால இவை மகுட தமனி 
என்று பெயரா பெற்றன. இவை இதயதகின் குறுககாக ஓ௫ிவதால் 'குறுக்குத 

தமனி” எனவும், இதயத்துக்கு மடடும் குருதி தருவுதால இதயுததமனி” எனவும 
பெயா் பெறும. 

மகுட த.மணனியின் களைகள் 

வலது மகுட தமனி இதயத்தின வலது புறகதை௪ சுறறி வலது prs 
தமனியாகவும் பிரிநது (RIGHT MARGINAL ARTERY), வலது சுறறுது 
துமணியாகவும (810177 படாம ARTERY), Heughear Jararre 
நானகு அறைகளும் கூடும, இடமான தாற்சநதியிலிருந்து (00% CORDIS} 
பின்புறக் கீழிறஙகும் தமனியாக (20578108 085083010௦ ARTERY) 
முடிவடைகிறது. 

இடது மகுடதமனி இதயத்தின இடது புறத்திலேயே இடது 
முன்புறக கீழிறங்கும் தமனியாகவும் (1.7 ANTERIOR DESCENDING 
ARTERY) இடது சுற்றுத் தமனியகாவும் Wiss, இதயத்தின் பெரிய அறையான இடது குருதி ஏற்றம அறைக்கு (177 VENTRICLE) இரத்தம் பாயச் செய்கிறது. ்
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இத்தகைய சிறு கிறு தமணிகளின் பிரிவுகளுக்கிடையே கண்ணுக்குத் 

தெரியாத இணைப்புகள் (47/4570140515) உணடு. இந்த இதய இரசுகக 

குழாய்களில் ஏற்படும் ஐரு ௨5 அடைப்பு காரணமாகவும் பெரும்பாலும இதயத் 

துளாவ அல்லது மாரடைப்பு ஏற்படுகிறது. இவவித அடைப்பு தீவிரமாகவோ 

கொஞ்சம கொஞ்சமாகவோ ஏற்பட வாய்ப்பிருககிறது. 

“நேரம் முதல் தாடி”........ (அடைப்பு ஏற்படக் 

காரணங்கள்). 

முதல் காரணம் 

.இகயத தமனியின் இரத்தக குழாய்களில் அடைபபு ஏறபடுிவதற்கு 

முககியக் காரணம் ANTHEROSCLEROSIS srarp கூழத்தடிபபு எனபது 

அகும். (47/10 என்ற கிரேக்க சொலலுக்கு - முசுருதுடி - BRA எனறு 

பொருளாகும். இது தோற்றததில கொழ கொழவென்று இருப்பதால் 

இப்பெயா பெற்றது; 

இரத்தக் குழாய்களின் சுவாகள் மூன்றுவித உறைகளால அ கியன. 

படம்-2) அவை உள்ளுறை, இடையுறை, வெளியறையாகும். உளளுறை 

என்பது ஓரு செல் தடிப்புள்ள சவவாகும. இடையறை பெருமபாலும 

தானியங்கு தசைகளால ஆனது. வெணியுறை பலவித கனசசைதாகளாலும 

.திசக்களாலும் அனத. 

உள்ளுறையின இடையே நாம் உண்ணும உணவிலுளள அதிகப்படி யானா 

கொழுப்பு ௪தது படாந்து முதவில் மெல்விய நராததடிபபுகளாக (FIBROUS 

74/65) படம்-.3 தோன்றுகிறது. நாளாக ஆக கொழுப்பு௪ ௪த்து சோந்து 

பெரிதாகி நராக்கட்டி களாகின்றன. (118/8005 204065) படம-47 மேலும் 

தான் செல்லச௪ செல்ல வளாநது சில சமயங்களில் கெடடித் தன்மை கொண்ட 

குருத்தெலுமபுகளாகக கூட (CARTILAGE) மாறுகின்றன. இத்தகைய 

கட்டிகள் தான் இரததக குழாய்களின உளளே அடைப்பு ஏறபடக 

காரணமாகினறன. இவை மகுட தமனிகளின முதல 2 அலலது 4 செ.மீ. 

அளவில், அரமபுத்திலேயே ஏற்படுகிறது; 

இந்த நார்ககட -க௧ள, அவை இருக்கும் இடத்திலேயோ இரத்த 

உறைவினால் gp bo இரத்தககட்டி யோடு (1118011805) சோந்தோ இரத்த 

ஓட்டத்தைத் தடை செய்கிறது. தில சமயங்களில் இனவ உடைந்து, குருதிக்
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குழாயில ஓ௫ும போது குழாயின் ௮ளவ குறுகக குறுக தககையாக (511201 ௦ } 
மாறி அடைகதுக கொள்கிறது, 

இரண்டாவது காரணம் 

குருதிக குழாயின சுவரில் ஆங்காஙகே விட டிவிட்டு ஏறபடும் ஐருவிதத 
தொடா இறுகக அசைவு (5424 910) காரணமாககம அடர அடைபபு ஏறப(ுிகிறது. 
குருதிக குழாயின் சுவரில உளள தாணியங்கு தசைகளின் மேல நிகோடின் 
போனற ஐரு சில பொருடகளால உணடாகும நெருடல் கரரணமாகவும் 
இத்தகைய இறுகக அசைவு எறபடலாம. அல்லது நரம்பு ௪மபநதமான 
,கனனிசசை௫ செயலடாரு காரணமாகவும எறுப௨ லாம, 

இதககுகய காரணங்களால எறபடும் அடைப்பு அிதயக SMEG 
வேலை செயயத தேவையான சத இரகககசதைக குறைத்துவிடுவதால இகயம 
சரிவர வேலை செயய் மாடீயாமல திணறுகிறது. தீவிர அடைபபுக் காரணமாக 
இகதயத தசைகள இறநதுவிரிவதால மாரடைப்பு ஏறபடடு மரணதகில 
மூடிவடை கிறது 

9௪ இரதக ஓடடககடை விடடிவிடடு 
தெருகடைபப (505 281) எசரகிறோம, அதுவவ கொஞ்சம அதிகமானால 
மாப மம சாபி (ANGINA} sors Simro. ANGI 
வியைக கயி கொளளாகிகுநது விட டால, தீவிர மாரடைபபு (ACUTE 
HEART DISEASE) sms_@ oper Gon iGdins தில நேரங்களில் மெளன 
இரகுத நகிவு (5/7 [நு 101] எனற 

ரம ஏறபழிவதுணகு, 

வது செஞ்சு வலி உண்டானால் 

NA எனற ௭௪௪றிக௯கை 

அலையிலே வலியே கெரியாமல 

ARDS & 

௮. இயற்கை சிகிச்சை 

இத்தகைய இரக்க PLL SF கடையால் ஏறபடும அமிவுகளைத் தடிக்க 
பகையே மாறறுவமி இரகக ஓடடம (COLLATERAL CIRCULATION) 

et இதயதகின தசை எவவ தூரம் இத்தகைய HOLL BST TAISEN to GEEZ ௪ TUS NRE இரத்தக் குழாயகளஞுக்கு 
வர்த்த ஓட டதுகதைப பொறுத்திரு கவிறது, 

Semis ln sy 

இடை மே எற்படும் LOTMA)
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பொதுவாக, நனறாக இயங்கும் ஜா இதயத்தில, ம்குட தமணிகளின் 
அடையே மாறறுவழிக குருதி ஓடடம் இருபபதில்லை, ஆனால அவறறின 
நுணஎணிய குருதிக் குமாப்களுககு இடையே மடமுிம முனபே கூ பபடடி ௬பபது 
போல இணைபபுகசர் (41/4570110505) உணரு, 

எப்போதாவது திடீரென அடைப்பு ஏறபடும போது இந்த இணைபபகள 

விரிவாகி, பலகிப பெருகி “மாற்றுவழி EVES ஓஐட்டம” உணடாகிறது. 

உதாரணமாக வலது மகார தமணியின் அரமபப பகுதியிச் அடைப்பு 

ஏற்படஉூருநதால இடது மகுட தமனிகளின் கிளைகள் வழியாகவும், 

அஇணைபபகள வரதியாகவும, வலது மகுட தமணியின பகுதி பரமுவதும குருதி 

ஏறிறபப்டடு இதயத் தசைகளை பாதிககபபடாமல காடபாறறப்படுகிறது படம்] 

எனவே, இததகைய இளை பபகளால தறகாவிகமாக இரத்த ஓடடம இழந்த 

தசைகளை, ஓரு சில நொடிகளிலேயே உயிர பெறறு ௪௧கஐ நிலைக்கு வது 

வேலை செயயத தவஙகுகினறன. இநத இணைபபுக குழாயகள மேலும 

மேலும விரிவாகி ஓரிரு மாதஙகளில பழைய நிலைக்கு வருகினறன.. இதன் 

காரணமாகத் தான ஓா இதய நோயான! வேவவேறு விதமான மகுட தமிகணில 

அடைபபு ஏறபடடாலும தரைநராகளின பாதிபபுக குறைவாக இருந்தால 

மரணதகின பீடி யிவிருநது தபபிததக கோளனகிறாா. 

அது போலவே ஒரு குழாயிலா ஒருபுறம தராககடைடீகள் கதோனறும போதே 

இன்னொரு புறம மாறறுவமி இரகக டைடம சீராகச செயல்பட ஆரம்பிககிறது. 

இதன காரனமாகவம அதக தோயாளரி தர மாரடைபபிவிருதது தயபிததுக 

கொளகிறார, 

எபபோது இநத நாதத,ட பபா அலல்து நாச கட்டிகளின் பெருககம 

அளவு மீறுகிறதோ அப்போது ஏறவே பட ரகம மாறறுவரி இரதத 

ஓட டமும ௫ கொழிக்க முரடீயாது மாரடைப்பு நிகழ்கிறது... இததனகைய 

மாரடைப்பு தான BIGHT QHBEEBG 2. PTL MUG, 

செயற்கை சிகிச்சை 

Baia மருந்துகருூம, சுறறுவழி அறுவைகிகிசசை ௫1.45 

SURGERY) Gurenp பலவிதமான அறுவை சிகிச்சை முறைகளும் இததகைய 

விபாதங்களிவிருத்து காப்பாறறும எனினும வருமுன காபபோம எனபது இக் 

கட்டுறைமின நோக்கம் எனபுகரல அவை என்ன வென்று பராப்போம.
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“அது தணிக்கும் வாய் நாடி ...... 

மாரடைப்பு என்பது சாதி, மதம், இனம, வயது, மொழி என்ற பேதங்களைக 

கடந்து ஏற்படுவது என்றாலும் ஓரு சிலருக்கு அ௮வாகளது உடல்வாகு 

தாரணமாகவும பழகக வழக்கம காரணமாகவம ஏறபடுிகிறது. HHT 

காரணங்களை இரண்டு வகையாகப பிரிக்கலாம, 

(அ அதிக அளவு அபாயம தருபவை 

றி அதிகக் கொழுபபு௪ ச௪ுதது 

27 இரத்த அமுத்த நோய 
அ சாககறை நோய 

புகை பிடததல, முதலியன 

(34) GOES அளக அபாயம தருபவை 

ர் தேவையான உடறபயிறகி செயயாதிருப்பது 

2) அதிகபபடியான உடல்நிலை மனநிலை பாகிபபு 

அ ௮ிக பருமனான உடலவாகு 

47 கருததடை மாதகிரை உடகொள்ளுவது, அகிய/வை 

“வாய்ப்பசி செயல்” 

மேற்சொன்ன காரணங்கள் அண பெண அஇருபாலருக்கும பொது 

என்றாதும இநத மாரடைப்பு நோய் அணகனளையே அதிகம IEG ADS. 

இதற்குக் காரணம் பெணகளின இரத்கதகில் காணபபடும ஈஸ்ட Cyrene என்ற 
காளமிலலாச் சுரப்பு நீர்கான. ஆனால இநத இயககுநீற ஆணகளுககு மருத்துவ 
ரீதியாக ௧ குரபபடுிம போது எத்பராககும பலனை ஏனோ கருவதிலலை. 

CPi yoy 

Hug யெலலாம இயறகையால பாதுகாககபபட்டும சில ௪மயங்களில 

பெண்களும் இநதத நோயால் தாககபபடுிகிறாரகள, அதறகுக காரணம் 
அவாகளுக்கு உடல பருமனைக குறைப்பது பறறிய விழிப்புணாச்சி 

ஏற்படாதததும், விழிபபுணாவ இருநதும அபரிமிதமான வேலைப் ப்ளூ 
காரணமாக நேரமின்மையால அதைக் கடைப்பிடிக்க முடியாமையுமே அகும். 

a # + 
தன்றி்டாகடா. ௪தயா சதயவான் - எம்.பி.பி.எஸ். 
டாகடா. சந்தியா சத்யவான் - எம்.பி.பி.எஸ்.



துணை நூல்கள் 

1. Gray’s Anatomy. 

2 PHYSIOLOGY - GUYTON. 

3. PATHOLOGICAL BASIS OF DISEASES - ROBBINS, 

படம்-2. குருதிக் குழாயின் உறைகள் 
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படம்-3. குருதிக்குழாயில் உள்ள நார்த்தடிப்புகள்  
 

படம்-4. குருதிக்குழாமல் தோன்றும் நார்க்கட்டிகள்
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படம்-5. மாற்றுவழிக் குருதி ஓட்டம் 

படம். 2 3 4.இன் பாகங்கள் 

ர உள்ளுறைச் சவ 

2 இடையுறை 

3. வெளியுறை 

4. BATS Bip LL pBEY 

க தரக் கட்டிகள் 

படம்- 7 5. பாகங்கள் 

7 வலது மகுட தமணி 

2. இடது மகுட தமனி 

3 இடது சுற்றுத் தமனி 
4. இடது முன்புறுத் தமணி 
ஃ வலது ஓரத் தமனி 

8 வலது சுறறுத் தமனி 

7 பின்டுறக் கீழிறஙகும தமணி 

2. மகாதமனி 

9. நாற்சந்தி (ரோய% ௦௦௭6) 

70. வலது மகாதமணியில் அடைபபு 

டடம்- 1ல். அமபுக்குறிகள் இயல்பான குருதி ஓடடததைக் குறிக்கின்றன . 

படம்--5ல். அம்புககுறிகள் மாற்றுழி குருதி ஓட்டத்தைக் குறிககினறன.
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பாலும் LITERS HBTS WT Up D 

Ll. FEA OY LD 

பால ஓர் கஊாடடசசத்துள்ள போறாசா,. EpHasZeer, “ps Cusrser, 

தோயுறறவாகள் அனைவருக்கும் உகநத் உணவு, மாடில இருந்து பால 

கறததவடன நுரையடனகூ கய பாலைக குடிடபதால நிறையச் சத்து 

கிடைககிறது என்ற தவறான கருகுது விவசாயப பெருமசகனிடம உள்ளது. 

அகில நோயுணடாரக்கக் ௬டடிய நுணகிருமிகள சேருவதறகு வாயப்புளள.த. 

பாலை நனகு காயசகிக ஞாடிபபுதால மனிகனுககு இரநுணகிருமிகளால ஏற்படும 

உடலநலக்மேேரு தடுககபபடுகிறது.  எழடுத்துககாடடாக,  மணிதனிடம 

ஸடரெபடடோ  காககஸு, ஸடேபிலோ கரக௧௧௯ போனற கிருமிகள் 

தொண்டைப்புண  உசடாவதறகுக காரணமாகினறன. மீமலும், சில 

நுணகிருமிகளால் காசதோய, புரூ செல்லோசமிஎ போன்ற நோய்கள பசக்களைப 

பாதிதது அதனுடைய பாலின மலம மணிதனுககுப பரவிறது.. இத தியாவில 

தூயமையான பால வழங்குவது மிகவும தரமறற நிலையில உளளது, எனெனில் 

சடபெபபநிலை. பல கரிவசாயிகளிடையே படி பபறிீவு இல்லாமை, 

அடியபடைச௪ சுகாதார முறைகள் தெரியாமை அகியவற்றால் கில தோயம்கள 

பரவின மூலம பால குஉபபவாகருககப பரவுகிறது. 

தோய இரணடு முறையில் பாலின மூலம பரவுகிறது. 

அ) விலங்கின நோயகள மலரிசனுககுப பால வழியாகப பரவுவது, இதறகு 

ஆங்கிலதகில கனோடிக டிசீஸஸ்ீ2௦.0ஈ23/2 0/2௪௪௧௪4]/ எனறு பேயா. 

௮ மணித இன நோய்கள பாலின மூலம் அரோககியமான மணிதருக்குப 

பரவுகிறது: 

௮1 மாடுகளில் ஏறபடும் காச நேரப். 2. கோமாறி ஜோய், 2, அடைபடபான் 
தோய. 4. வெறி தோய். 5, பசு அ௮மமை. 8, கனறுவீச௪ நோம் (ர 
செலலோரிஸிஸ்/. 7. அக்டினோ மைகோசமிஸ. 8 மஉவிக்க நோய. 9. 
செரிமானக கோளாறுகளை. 10. பால நஞ்சு (44/0 915௦]
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/) மாடுகளில் ஏழ்.படும் காசதநோம் 
(Bovine Tuberculosis) 

,இத்நோய் மைக்ரோ பாக்டீரியம் pusumgGerrettew (Mycobacterium 

$பசா2ய/௪௪/௪) என்ற நுண்ணுயிரியால் ஏற்படுகிறது. இதன அறிகுறிகள்: 

1 மாடு இருமிக்கொண்டே இருக்கும். 2) மாடு நாளுக்கு நாள் தீனி 

தின்பது குறைந்து இளைததுப போசகும. மாட்டின் மட வீங்கிக் காணபபடும. 

இந்நோய் கண்ட மாட்டின பாலை நன்கு காய்ச்சாமல குடிப்பதன் முலம் 

மனிகனுக்கு இந்நோய் பரவுகிறது. பொதுவாக இந்தோய ஐது கருடத்திற்குக 

குறைவான குழந்தைகளுக்குப் பரவுகிறது. ஐது வயதுக்குக் குறைவான 

குமந்தைகளிடம 8%-10% இறபபு இந்த நுணணுயிரியால் ஏற்படுகிறது. 

இந்த நோயால் குழந்தையின் £ரண மணடலம, கமுத்து நிணாறீரச் சுரப்பி, 

கோல், எலுமபு அகியை பாதிக்கபபடுகின்றன. இந்நுணணுயிரி 

இரண்டுமுறையில் பாலுக்குப : ரவுகிறது. 1 மடியில் மடிவீக்க நோய் ஏறபட்டுி 

அதிலிருந்து சுரக்கும் பாவில் இநத நுண்ணுயிரி இருகிறது. 2 சாணகத்கின் 

மூலமாகவும் பாலுக்கும் பரவுகிறது. தகுந்த முறைப்படி பாலைச் 

சுடுபடுத்திக் குடீபபசன மூலம மனிதனுக்கு இத்தோய் பரவாமல் தடுககலாம. 

2) Ganwnfh Gyrus (Foot & Mouth Disease) 

இது ஒரு நச்சுயிரி வைர] நோயாகும். இது பெரு வாரியாகப் பரவும் 

தரு தொற்று நோயுமகூட இதன் அறிகுறிகள். வாயிலிருந்து THAD 

உந்து கொண்டே இருக்கும். குளமபுகனில கொப்புளம் ஏற்படும. தாக்கு, 

வாய்ப்பகுதி ஆகியவற்றில நெல், உமி போன்ற புலா கரணபபடும. மாடுகள் 

குளம்பில் கொபபுளம ஏற்படுவதாம் நடகக முடியாமல ஜோொணடும. நோயுற்ற 

மாட்டிலிருந்து கறக்கும பாலைக் குடிபபுதன் மூலம இநநோய் மணிதாகளைப் 

பாதிக்கிறது. ,இரகப் பாலைக் குடித்தால் வயிறு மற்றும குடற்கோளாறுகள் 

ஏறபடும. பெருமபாலும் குழநதைகள்தான இத தோய்ப பாதிப்புக்கு 

ஆளாகிறார்கள். இந்நச்சுயிரி மடியில் ஏற்பரும் கொபபுளத்தின் மூலம் 

பாலுக்குப் பரவுகிறது. வாயில ஏற்படும் கொபபுளாததில் உர்ள இீரின் மலமாக 

geal sehen, சாணம், சிறுநீர பால் பதசமியவற்றிற்குப் பரவுகிறது. 

பாதிக்கப்பட்ட மாடடின பாலின தோற்றமும் மணமும் வேறுபாடாக 

இருக்கும். எனவே பாலைக் காயச்சிக் கு.டச்க வேண்டும். 

3) அடைப்பான் நோம் (Anthrax) 

இந்த நோய் பேசில்லஸ் அ.தரசிஸ எனற நுணணுபிரியால் ஏற்படுகிறது. 

இதன் அறிகுறிகள். இந்நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட ஆடு மற்றும் மாடுகள 

தோயின் அறிகுறிகள தோன்றுவதற்கு முன்பே இறந்துவிடும். நோய்
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வாய்ப்பட்ட மா௫ுகளுககு அதிகக காய்ச்சல இருக்கும. வயிறு, கழுத்து, 

முதுகு, பினனங்காலபுறங்களில் வீககததுடன கூடிய வலி இருக்கும. 

கினையறற ஆடி மாடிகளில கருச்சிதைவு ஏறபடும. இககிருமி வெப்ப 

எகிர்பபுச௪ சகதி உடையது. பாலை நன்கு காயசசிக குடிக்க வேண்டும். 

பாதிககபபட்ட மாடு இறபபதற்குச சிறிது நேரததிறகு முன இதநுணகிருமி 
பசுவின மடியை அடைகிறது... இறந்த பிறகு ௮௪ன வாய நாசித் துவாரம், வாய 

அ.கியவற்றின் வழியாகக கருஞ்சிவப்பு இரககம ககிநகிருககும். 

4) வெறி தோம் (110125) 

வெறி நோய ஓரு தசசுயிரி நோயாகும. இநநோய பெருமபாலும 

வெறி நாய Spuuger மூலமாகவே வருவிறது. கெறிநாயினா அறிகுறிகள: 

கரரணம ஏதுமினறிக குரைககும, வெளிசசுததைக கண்டாலே அகும்) 

லலசு செலலக குரல மாறுபடு ஐிககும: கணை Fass; 

இருக்கும; தாகம ஏற்படும, அதிக நீரைக குட்ககும, கணகரில எந்தப பொருள் 

படடாலும கடிககூம கடைசயாகப பாரிச வாயு பினனஙகாலகசளைக தாக்கும்) 

நடககும போது தடுமாறும், வாயிவிருநது ௪எ௫சில வழிநது கொணடு 

இருக்கும, வெறி நோய காககபபடட மாடடீன பாவில் நசசயிரி இருககும், 

நாடகள செ 

இபபாலைச௪ தடுபடுதகாமல குடிப்புகால மணிதனுசுகு மறைமகமாகப பரவு; 
குடிபயவரின வாயில புரை இருந்தால இதன மூலமாக ந௪சயிர நரமபுத DIFCO 

அடைத்து பிவறி நோயை உடு பணணும பாலை னகு காயசசிக குடிடபதுன 

மூலம பாவிலிகுநது மலிதொகளுககுப பரவம வெரரிநோயைத SMES SUID. 

3) Lick 2ytosnip (Cow Pox) 

இதுவும ஓரு ந௪சுயிரி நோய கும நோயின் அறிகுரகெமா பசு, 
எருமை அகியவறறின மடீயிலும. காமபிவம கொபபுளம் போனாற புண சற்படும/ 
தொடையின.  உடபுறததிலும  கானசையின் aimasumiuuayw( Scrotum) 

yor gpuGw. Gas peau) wie wWeyw arovans Guaaegio Garuyjeragler 
லம் பாலுககுப பரவுகிறது. ம்கதைகளை இந நோயவாயடபபடட மாடடீன 

பாலைக குஃபபகால MESS காய௪சுல உணடாகிறது, பாலை BIG 
காயச்னிக. குட்பயகன. மூலம இதநோயால மணிதாகளுககு ஏற்படும் 
பாதிபபைக கழுககலாம. 

4) 2) என்று வீச்சு நேரம் (810௦210615) 

ப்ரூசெலலா அபராடஸ எனற துணகிருமியால கறை மாடுகளிடத்து 
இநதோய உண்டாகிறது. தோட அறிகுறிகள: இர்நோய கணட மாடுகள் உடனே
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கன்று வீசம். முக்கியமாக 8 முதல் 9 மாத சினைககாலத்திலதான கண்று வசும. 

சினை தஞசக்கொடி தங்கிவிடும (6௪௪22 Placenta) இது ஓரு தொறறு 

நோயாகும. இநநோய கண்ட கறவை மாடஉன் பிறபபுறுபபிலிருந்து கசியம் நீ 

பட்ட தீவனத்தையோ, நீரையோ உடகொளவுதால் கொறறிககொளசளக கூடியது. 

இந்நோய் காளையின் இன அறுபபிலிருதது இன௪ சோககையின போது 

தொறறிககொளளும. ,இந்நோயுறற கறவை மாடுகளைப் பராமரிப்பகதாலும், 

அவற்றின பாலை நன்கு சகுடுபடுததாமல குடிப்பதாலும மனிதனுக்கு 

விடகிவிட்டுக காய்ச்சல (14௪1௩௪ Fever) pio. 

7? ஆக்டி CGartrenwCaneniem (Actinomycosis) 

இது பொதுவாக வரும நோயலல. அரிதாக வரக்டைமி யது; Bis Carus 

ஆசுடனோமைகோஸிஸ போவிஎ௦ எனற நுலரணுயிரியால ஏறபடுகிறது. 

நோயின அறிகுறிகள. எலுமபுகள.௰ மறறத திசுககளும வீஙகிக கால௱பபடும. 

இதனால மாடுகள தீவனதனதை தனகு மெலலுவகற்கும, விமுஙகுவதறகும, 

சவரசிபபகறகும தொலலைபபடும, வாயிலிருநது  எசசில வயம்) 

தொடககததில ஏசசில் சாதாரணமாக இருக்கும. பிறகு ௮ருவருகைத்தகக 

wenrw(Offensive odour) உணாடாகும. நோய காககபபடட மாடடீனா பாவில 

இருக்கும நுணணுயிரி, பாலை நன்கு காய்சசாமல குடிப்பதன். முற 

மணிதாகளுக்குப பரவுகிறது 

8) மடி வீச்சு தோம் (1(0511115) 

நோய் அறிகுரரி: மாட்டின மடீ விங்கிச சிவநது காணப்படும் பால துரத்து 

காணப்படும். இரதகம கலநதிருக்கும மடி விக்க நோய ஸட ரெபடோ காகா 

அகலகசியே இராசற$2202021 Agalactia) ஊடைபைலோ காக்கை வரர அரியஸ 

(க%௪றர் 2 சமாசபத அகிய கிருமிகளாலதான பெருமபாலும உணடாகிறது. 

ஸண்டரேபடோ காககை அகலெககியே மணிதனுககுத தீங்கு வினைவிகககை 

கூடியது அல்ல. அனால, சில கிருமிகசா மனிதலுககுத தீங்கு விளைவிககக 

கூடியவை. சாதகமான சூழ்நிலையில் மாட்டன் மடீயில் இககிருமிகள பல 

மடங்கு பெருகும். இநதப பாலைக காய௫சாமல குடிபபுதால மணிதனுக்கு உடல 

நலக் குறைவ ஏற்படுகிறது. 

9) செரிமானக் கோளாறுகள்: (1710251102 1517021086] 

பயிரகளுககுத தெளிககும பூசசிக் கொலலி மருந்துகள் கலதத 

தண்ணீரைக் குடிபபதாலும, மருந்து கெறிககப்படட புறகளை மேய்வதாலும,
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நச்சப பொருள் கலந்த தீவனத்தைக் தின்பதாலும் சீரணம் மறறும 

குடற்கோளாறுகள் ஏறபடும. இதனால் பாதிககபபடட மாட்டீன் பாலையோ 

அலலது பால் பொருட்களையோ உட்கொள்வதன் மூலம் மனிதனுக்குப் பாதிபபு 

ஏற்படும். மாட்டின் உடலில மருந்து உடிநதுபோனா பிறகு, பாலைக் கறந்து நன்கு 

காய்சசிக் கடக்க வேண்டும். பாதரசம், டி..மூ.டீ 0.2.7) போனற நச்சுப் பொருள் 

கலநதவை இதற்கு எடுத்துக்காடடாகும். 

10) tired 1% 6h & (Milk Poison) 

மாடுகள் மேயும்போது சில ந௫௪சக் தா௨ரங்களையும மேய்ற்து விடுவதால் 

அவறறின. பால் உறபத்தியும் தரமுூம பாதிக்கப்படுகினறன. சில 

நசசுகதாவரஙகளைத தின மாடடன பால பூண்டுவாசமாக (௪11/2 04201) 

இருக்கும. நிறததில் மாறுபடும். (௪.௫) சொலானம நிகரம் என்ற மணல் 

,தககாளியை மாடி மேயந்து விடடால மாடு தளனாடும; வவிப்பு வரும், உணர்சி 

இருககாது. இதககைய மாடுகளின உடவில் இருத்து நஞ்ச வடிந்துகிட டபிறகு 

பாலைக கறநது நனகு காய்சசிக குடக்கு வேணடும. 

77) ௧9 காய்ச்சல் (0 1௪௦௪1] 

Sy, காய௪சல் என்ற நோய தாககபபடட மாடுகளின் பாலைக 

காய சாமல குடிபபதால இநதோய மணிகனுககுப் பரவுகிறது. இநதக நோய 

ர£ககெட எமியஸ நுண்ணுபிரியால ஏறபடுகிறது. சில சமயங்களில் (பாடா 55 for 
30 ஈாபாசக) குறைந்த வெபபதிலையில அதிக தேரம என்கிற பாஸஉயூர் 

முூறைபபக (பாடா) அதாவது 8.39” 9௪. 30 நிமிடதகிற்கு) பசபபுக்கினாலும 

இநநுணணுபயிர/ இறபபதில்லை. ,இதநோய தாககபபடட மணிகனுக்கு அ௮திகக 
காயசசல இருக்கும. மாபு௪ ௪ளிறிமோனியர] போனற தோயும ரம. 

72) லெ.ப்டோ ஸ்பைரோஸிஸ் (1.20/௦5017௦515) 

லெப்டோ ஸபைரா எனற நுண்ணுயிரி மாருகளிட கதம், பனறிகளிடததும 

இததோயை ண்டு பலாணுகிறது. இநத நுணணுயிரி மணித உடவில 
புல, கிழிநத தோல மறறும வாய வழியாக நுழைகிறது. பிறகு இரத்த ஓடட குதில 

கலநது இறுதியில சிறநீரகததில தஙகும. சிறுநீரகத்தில் இந்நுண்ணுயிரி 
பலமடங்கு பெருகிச் சிறுநீர வழியாக வெளிஉரும. இந்த நுணகிருயி மனிகிடம் 
மஞ்சன காமாலை (1ஈரச21/சபக சபால்) சான்ற நோயை உண்டு பண்ணுகிறது. 
மாடுகளில ஐருவித மடி வீக்க நோயை உண்டு UT BYES). (Atypical 
Mestitis) இந்நோய் உளள மாடடீன் பால் மஞ்சனாக இருக்கும,
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இரக்கம் கலந்திருக்கும். பால் திரிந்து காணப்படும். நியூசிலாந்தில் பால் 

பண்ணையில் கறவை மாடுகளைப் பராமரிப்பவாரகளின்மீது மாட்டன் சிறீ 

படுவதாலும் இநதோய பரவுகிறது என அங்குள்ள அஆராயச்சியாளாகள் 

கூறுகின்றனர். சில தோய்க்கிருமிகள் அதாவது சாவலமெனலலா (5211௦1211௮) 

ஈ கோலை (E.Coli) போன்றவை சாணம், Anbr அ.கியவற்றில் 

வெளித்தள்ளபபட்டுப பாலை மாசுபடுத்துகின்றன. இப்பாலை மணிதாகசர் 

நன்கு காப்ச்சாமல் குடிப்பதாலும மணிகாகளுககு நோபப் பரவுவிறது. 

மமற்கணடவற்றை மனத்தில் கொண்டு பொதுமக்கள் பாலை 

நன்கு காய்ச்சிக் குடிக்க வேணடும். இதனால் மணிதாககரிடை யே பரவும் 

நோய்களைக் தழடுககலாம். பொது௪ சுகாதாரத்தில் கால்நடை மருத்துவரின் 

பங்கை உலகச் சுகாதாரக குமு/ம உணவ மற்றம் வேளாண்மைக குழும 

வவியறுத்துகின்றன. கால்நடைகள் மேற்கண்ட நோயால பரகிககபபடடால், 

உடனே அருகில உள்ள கால்நடை மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.



சித்த மருத்துவத்தில் 
சூல் மருத்துவம் 

ர. ம.ரகில றம எரி 

பெண் கருவடைந்த நாள முதல், 30 நாளுக்குள நாம கருவற்றோம் 

எனற உணாவு பெண களுககுத தானே ஏற்பட்டு விடிகிறது. வயிற்றை 
வலப்பகககதில இழுத்துக் கொளளுதல், வாநதி எடுத்தல், மயக்கமுறுகல் 
இவை உண்டாகும. மாதா மாதம உடல வளா௪கியம மாறறம அடையும். கண 

சோதல, கண்ணின கீழே கருவளையம தோனறுதல், மராபுகள் விரிவடைதல், 

அடிவயிறு பெருததல, உடல நிறம கிறிது மாறுதல், மயி£ Cam (தல, 
பகிககுறைவு, மலம சழிததவில சிரமம, சிறறீர போவதிலும் சிரமம், பாதம் 
வீஙகுகல இவனை உணடு பணணும, 

தல தொடாபாகப பல சடங்குகள் பெண் தலுற்ற 3579-ஆம் 
மாதங்களில தடை பெறுகின்றன. இவறறில சில மருத்துவக் கூறுகள் உளளன, 

எழமாம மாதம நடைபெறும முதுகு நீர் குததுதல் ௪டஙகில பெண்ணைக் 
குவிபபாடடி, புத்தாடை அணிவிதது உரலில் உடகார வைப்பா, உரவினமேல் 

குனிய வைதது, முதுகுத தண்டு கீழப் பாகத்தில் வெள்ளியினால் ஆனா ஒரு 
செம்பில் ஏலம், கிராம்பு, வால் மிளகு, கஸ்தூரி மஞசள், சுக்கு, மிளகு, துளசி 

இலை, விலவ இலை, வேபப இலை, பசும் பால, தயிர் நெய், பசுவின மூத்திரம், 
பசுவின் சாணம், மஞ்சள் நீர் இவறறைக கலந்து அதிலே அருகம் புல்லைப் 
போட்டு விடிவாகள், இநத அருகம் புல்வினால் சூல் கொள்ளாத பெண்கள, 
குல் உற்ற பெண்களின முதுகின்மேல் தடவவாகள் அருகம்புல்லை முதுகின 
எலுமபில் தடவவுதால அசனுடைய சத்துக்கள் இடுப்பு ஏலும்புக்குச் சென்று 
வலுவடையச௪ செய்கிறது. இதனால் குழந்தை பிறக்கும் நேரத்தில் இடுப்பு 
எலுமபு எளிமையாக விரிவடைவதறகு ஏறறதாகிறது. பிறகு ஓரு தட்டு நிறைய 
வளையல வைத்திருபபராகள. வருபவர்கள் எல்லாம் இநத வளையலை சூல்
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கொண்டுள்ள பெண்ணின் கையில் போட்டு விடுவார்கள். இது ஓரு ௪டங்கு. 

நல்ல உணவையும் அப்பெண்ணுககுக் கொடுத்துக் கொணடாடுவாகள். 

அ௫ுித்த ஓன்பதாவது மாதம் செய்யும நிகழசகியை, வளை 

காப்பு என்று கூறுவார்களா. சூலுற்ற பெண்ணுக்கு வளையல்களை அணிவித்து, 

மற்றவர் களும் ௮ணிநது கொள்வார்கள். இதன காரணம, கைகளில வாத பித்த 

சிலேத்தும நாடிகள் சரிவர இயங்குவுகுற்குக கண்ணாடி வளையலகககா 

அணிவது பணடைக காலதது முறையாகும். ஏன கண ணாம். வளைகளை 

அணிய வேண்டும 2? அது தடபவெட்ப நிலைக்கு ஏறப உடலை வளமாக்கும. 

அது மாததிரமல்ல, நிறைய வசையலிகசா அ௮ணியவகால் அதன ஓசையால் 

குழந்தைக்கு இருதய ஓட்டம சரிவர தடை பெறும். இவையெல்லாம் 

சூல் மருத்துவத்தின அடிப்படையே ஆகும. மேலும கர௫ு.பபையில் ௧௫ சரிவர 

வளாவதறகும் குழந்தை வயிற்றில் சரியாக வளாவதற்கும இவைபெலலாம 

காரணமாகும. இதைக திருமூலா பூரண வளாசசியெனக கூறிககிறரா: 

“என்டால் முடைந்து தரமபு வரிக்கடடி௪ 

செம்பால இறைசசி திருத்த மனை செயது 

இனபால உயி நிலை செயுத இறையோஙகும 

நனபால் ஓருவனை நாடுகினறேனே.” 

,இரநிலையிலதான் நமது உடல உருவாகினறது. ௧௫ வளாசகிமைப பறறி 

அகத்தியா வல்லரதி எனற காவியம மிகத தெளிவாக கூறுகிறது. 

“ வாயுவோடு விந்து செனறு மலாககும சோநதால 

மலரிலுள்ள இதழகசொல்லாம ராடி ௧ கொன்ளும 

கேயுவோடு வாயு நின்று திரட டும பாரு; 

செபபிய தாநதின மொனறில கடுகுபோலாம் 

சாயுமடா தாவிரண்டில மல்சபி போலாம 

தப்பாமல் நான மூனறில மினகு போலாம 

சேோமாமடா தாலா GIT QUIET OIF SMD 

சேர வைததாம் நாள குமிழி போலாகுமமே,.” 

இசைப் போல ஐந்து பாடலகனளை இயற்றியளளார. இதப பாடலகளை நாம 

ஆராயும்போது மணிகனுடைய 2உடவின் அமைபபுகளை மிகத தெளிவாகப் படம 

பித்துக் காடடுவது போல நமககுது கெளளதக தெளிவாகிறது. சூல 

உண்டாவுதற்குரிய தன்மையையும் மிகத தெளிவாகத் திருமலா கூறுகிறரா:.-
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“ விழுந்தது சமிஙமம் விரிந்தது யோனி 

ஓழிநத முதலைத்தும் ஈரைத்தொ டேறிப் 

பொழிந்த புனல பூதம போறறுங்கரணம் 

ஒழிந்த நுதல் உச்சி உள்ளே ஓளிக்ததே.” 

மேலும குழ$தைகள் அணாகப பிறப்பது, பெண்ணாகப் பிறப்பது, இரண்டு 

குழரகைகள் சோநது பிறப்பது, செவிடாகப் பிறப்பது, கண்கள தெரியாமல் 

பிறப்பது, அவியாபை பிறப்பது, ஊனமாகப் பிறப்பது, மூளை வளாசசி இல்லாமல் 

பிறப்பது பற்றியும் கிருமூலா படம் பிடித்துக் காடடியுள்ளார். மேலும் உயந்த 

மனிதனாகப் பிறப்பது, ஞானமூள்ளவனாகப பிறப்பது, முக்கி பெறுவதற்கு 

ஏறிறவனாசகப பிறபபது பற்றியம கூறியுள்ளா. 

“பாயகினற வாயு குழையின குறளாகும் 

பாய்கின்ற வாயு இளைககின முடமாகும் 

பாயகினா௱ வாய CMLL. SOF Fe. COT GLO 

பாயவறை வாயு மாதாககிலலை பாரக்கிலே” 

அபபாடவில, மூடமாவுகற்கும கூன குருடாவதற்கும், காரணம் Se LET OTT. 
அடுிதது ஆண், பெண, அலவி இவைகளை உருவாக்கும் வகையையும 
Se LOT Ori. 

“ஆணமிகில ஆலளாகும பெண் மிகில் பெண்ணாகும் 
ணைிரணை டொத்துப பொருநதில அலவியாகும் 

தானமிகு மாகில் தலரி மூமுதாகும் 

பாணவமிககிடில் பாய்ந்சுதும் இல்லையே” 

அஇபபாடவின கருத்தை நாம தெரிந்துகொண்டால தலின் தன்மைகளை BOG 
Romper, M5 போல் Her ஆயுளையும் அறிவ உள்ளவாகளையம 

பெறுவதற்குக் கூறுகினறாா. 

“பாய்நக பின் அஞ்சோடில் ஆயுளும் நூறாகும் 

பாயற்த பின் நாலோடில பாரினில் எண்பதாம் 

பாயநதிடுிம வாயுப் பகுகதறிந்திவ வகை 

பாயததி௫ும யோகிக்குப் பாய்ச்சலும் அமே". 

இபபாடவில் கவின தத்துவதைத் தெளிவாகக் கூறியுள்ளார்
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முற்காலத்திவிருந்தே பெண்கள் கடைசி பூப்படைதத நாளிலிருந்து மகவு 

பிறக்கும தாள வரையில் 70 திங்கள் என்று கூறப்பட்டது. கிலா 200 நாடகள 

என்றும் கூறினா. அனால், படடஉனததடிகள் FOO நாள சுமந்து எனப் 

பாடியுள்ளா” 

இவைகளெல்லாம் சரிவரக கணக்கிட்டுக் கொள்ளாமல ஏறக்குறைய 

உள்ள கணக்கே கூறியுளளனா. இன்றைய நாளில சூல காலம 250 நாடகள 

என்று கணகசகிட்டு உளளன. இவை இரண்டுக்கும இடையில் குல் பெறற 

பெண்களின் உடல் அமைப்பைக் கொணடு குமந்கை பீறககிறது. அனாலும், 

280 நாட்கள எனறு அறுதுியிட(ு/க கூற முடியாது. அனால், து அணுககைளுற 

பெண்களின் சரோனிதமும சோதது உணடாகும் நேரத்தைக கணககிட்டுத தான 

குழந்கை உறபத்தியாகி வெளிவரு.ம நேரததைக கணககிட வேண்டும. ஆனால, 

இது ஆணுக்கும் பெணணுககும தெரியாது. பெண் பூப்பு அடைந்த ஏழாம நாள 

முதல 75 நாஞுக்குள குல் உண்டாவுதறகு ஏறற அமைப்பாகும். ஆனால, ஆணும் 

பெண்ணும இநத நாடகளுககுள இணைதத தேரம கணக்கிட முடியாது, 

இதற்குள் இவாகள பலமுறை இணைநகிருககலாம. கூல உணடாகிய 

நோரத்தைக கணக்கிட முடியாது: 

பழங்காலத்தில் பூபபுக காலம முடநதவடலா ஏறப்டட பாசிலை கூல 

கொளளும தமபிககை திலணியளனது. பூப்பு காலததில ஐது நான கழித்தும 

மிகுதிக காலதகில இரணடு நாள கழித்தும் கணசகிட்டால் 220 அலலது ௮௧5 

நாள என்று கணக்கிடலாம. அனால், இபபடைதது பெண்ணுக்கு /4அம 

நாடகளில இயற்கையாகவே காம உல௰ராசசி சற்படுகிறது. இசசம௰ங்களில 

ஆணும் பெண்ணும சோவுதால சூல் உலளடாவகுற்கு ஏறற காலமாகும். அவரால், 

க௫.ம் பாதைக்குள் MIS Honea சென்று 48 மகி நேரஙகளுக்கு மேல 

இருந்தால் கூவ உஊடாக முடியும. அனால் விந்து அணுக்கள் 20 நானா 

வரையில் உயிருடன வாழும். பெணகளின உடல கோளாறினால இச௫ுசகதிகள் 

வெளியே வழிந்துவிடுகினறன. ஆகையால் இசத வின காலங்கள் இடமாகை 

கூறுவதறகு இயலாமல் இருகிறது. 

BTID HWUSA LW Fev கொள்ளும் நாளைத் திடமாகக சகணககிட 

முமக.யாது, இணைநத நாடகள ஞாபகததில வைத்துக் கொள்ள இயலாமல 

பேோயவிடுிகிறத.  ஏறகதகாழ பெணகள் பூப்படைந்த தாள கணக்கை 

வைத்துகொண்டு 280 நாள முதல் 200 நாள வரையில மகப்பேறு பெறலாம 

எனக் கூறலாம். கருவறற பெண்களை மிக மிய பேணிக காக்க வேணடும. 

சரியான பராமரிப்பு இல்லையானால் ௧௫ அளாச்கிடம பெண்களை உடலும் கெட
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நேரிடும். ஆகவே கருவுற்ற பெண்களின் உடலை அடிக்கடி பரிசோதிப்பதும் 

கருவை வள௱ப்பதற்கு ஏறற உணவு வகைகளும் தேவை 

பராமரிபபு அதிகம் இல்லையானால், சில சமயம் வயிற்றிலேயே 

குழததை இறகக கேநேரிடும. சில ௪மயம குழை 2009 நாடகளில் பிறக்க 

நேரிரிம். ௮துவும அபாயகரமானதே. மேலும் தாய்மார்களுக்கு அதிக உஎட்ட௪ 

சுததுக்களைக கொடுப்பகால் குழந்தை வளாசசி அதிகமாகி பிரசவ நேரத்தில் 

சங்கடத்தை உணடு பண்ணும். தாய மிகக கடபபடுவாள். அதனரல் 

குழந்தை இறகக நேரிடும். 

சுலுறற பெண்களுக்குரிய சகாகாரகனை முூறகாலத்திலம, தறகாலத் 

BID வரையறுகுதுளசானா. 

உணவு 

மிச எனிதில ஜீரணமாகும உணவுகள, ௪த்துளள உணவுகள், சாக்கரை 

கலதத உணவுகளை, கீரைகளை, பருபபு வகைகள், இவைகளை உண்ணுகுல், 

வெண்ணெய, நெய, பம வகைகளில உடலுக்கு ஏற்றவற்றை உண்ணுதல். 

நீராடல் 

தினமும இளவெததீரில குளிகதல, கொங்கைகள் மேல் தண்ணீரை 
ஊற்றுகல, சிறுறீா போகும இடத்தை௪ சுததம செய்து கொளளுதல, உட காற்து 
குனளிததல இவைகளை ௪ செய்துகொள்ள வேண்டும. 

263 L_ 

தூயமையான உடைகளைத் கினமும அளிய வேண்டும். இடுப்பில் 
அறுககமாக உடையை அளணரியாதிருதககல், கொஙகையை இருககிக் கட்டுதல் 
வைகளை கூடாது. மேலும மலம நீர் கழிக்கும் போது மூககுகலோ முனகுகதலோ 
செய்யக் கூடாது; 

தல அடைந்த ஏழாம் மாதம் பெண்களுக்குக் கொங்கையில் அமுதடால் 
சுரக்கும். அபபோது மெல்லிய துணியில அணணீரை நனைத்துத் துடைத்து 
விடவும். இல்லையேல் சிறு கிருமிகள் அதன் வழியாக உள்ளே சென்று நோயை 
உண்டாக்கும. இவைகளெல்லாம துலுற்ற பெண்களுக்குத் தாய்மார்கள் ஓமுங்கு 
முறையாகக் கூறி அவாகளைப் பக்குவப்படுத்த வேண்டும்,
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குடும்பக கட்டுபபாடுி அன்றும் பலவிகமாக நடைபெற்று வந்ததாகத் 

தெரிகிறது. பிள்ளைப் பேறு பெறாமல இரு ப்பகுற்கு.ப் பல வழிமுறைகளைக் 

கையாண்டனா. மெமுகுகத்தாள, கடுகு எண்ணெய், அளி விதை எண ணெய், 

வெங்காய சாறு, இலவம் பஞ்சு இவைகளைச் சிறுறீர போகும் இடத்தில் 

உபயோகித்கனா. மேலும பலவிதமான அமைபபுகளால் உடலை மாற்றி 

இணைத்தனா. இறக முறைகள் கொககோகம் என்னும சா௭ங்திரத்தில் 

குறிககபடட டிருக்கிறது. இன்னும் பல முறைகள் அதிலே கரணக கிடைக்கிறது. 

பண்டைய காலத்தில் இதை மறைமுகமாகச் செயது வந்தனா. இநத முறையை 

௨ிலை.மாகாகள செய்ததாக வரலாறு கூறுகிறது. 

குழந்தை டபேற்றஉடன நச்சு கொடி என்ற ஓரு பொருளா வெளியே கரம். 

அதைப் பக்குவமாக எடுத்துப புதைத்து வி௫ுிவாகளை: அது அதிக விலதகதண்மை 
உடையது. அதைச் கிறு சிறு துண்டுகளாக தறுககிப பிளை பெறற உடன் 

பழத்தில் வைத்து உணண வைப்பார்கள். அகன் பிறகு அப்பெண் மலக அவரசர் 

எனற மூறையை விலை மாதாகள் கைககொண்டுசாளனா. இது காண 

பரம்பரையாக அ௮வாகள கையாண்ட முறையே அகும். இதுவம கருகதுடைககு 

ஓரு சாதனமாக ஆகலாம் என்று இப்போது அராய்கின்றனா;. 

இந்தச கூல மருத்துவததை பற்றிச சில கலவெட டுகள் கூறுகின்றன. 

திருததுறைப பூண்டியில் அகத்தீஸ்வரா கோவில கருவறையின வடபுறககில 

இரண்டாம் இராஜேந்திர சோழன காலததில களபபால சபையார குல 

மருததுவக் கராகணிககையாக நிலததை அ௮னுபவிபபுதறகுக கொடுத்ததாகக் 

கூறபடுகிறது. பரசுராமன என்பவன் கூல வைத்கியா எனறு குறிக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. மற்றொரு கல்வெட்டில கி.பி.70) 1/- ஆம நாறறாணமடல் கீரக்கமுா 

மனனா ஆட்சிக் காலத்தில சிசு மருததுவகதிறகாக 259 கழஞ்சு பொன் கிசு 

வைத்தியக காணிககை எனறு கொடுததுள்ளது எனக காணபபடுகிறது: 

அடித்து கி.பி. 1221இல் தகட்டூாக கிழவன் சிசு மருத்துவச சாலைக்கு 

இடம் ஐதுக்கியதாகக கல்வெட்டுக கூறுகிறது. விருகாசசலம் பெரிய 

கோவிலில் வடக்குக கோபுரத்தில கல அடைதத பெண் பிளானை பெறுவது 

வரையில் பொம்மைகளாகக் கோபுரத்தில் அமைககபைபட ருக்கிறது. ஓரு பெண் 

குழந்தை பிறககும் தருவாயில் எப்படி. இருக்க வேண்டுமென்று சிலை கடிகபில் 

கோபுரத்தில் அமைத்திருக்கின்றனா. மேலும் திருமடை வளாகத்தில79-ஆம 

நூற்றாணடில் ஓரு கலவெட்டில தாய் சேய் தலததிறகாக நிலஙகளைக் 

கொடுத்ததாகச் கூறப்படுகிறது. இன்னும பல கல்வெட்டுகளா இருச்கலாம, 

பழங்காலச் சூல் மருத்துவம பற்றி அறிய இவை ௪. தய லினைறன.



ஏமக்குறைவ நேரம் (எய்ட்ஸ்) 

பற்றிச் சித்த மருத்துவம் 

LO. ரேங்க் 

ஏமககுறைவு நோய எயடஸ/ இன்று உலகத்தை அச்சறுத்தி வரும் ஓரு 

நோயாகும். இந்தோயானது பல்வேறு காரணங்களால் ஏற்படுகின்றது. மிகவும் 

முதன்மையான காரணம, தோயுறற பெண்களுடன் உடலுறவு கொளளுதல் 

ஆகும. ஊசிகளைத் தூய்மைப்படுத்தாமல் பயன்படுத்துதல், இரத்தம் 

ெலுததுதல் முதலியனவம இதற்குரிய காரணங்களாகும். இந்நோய்க்கான 

மருத்துவம் இதுவரை கணடறியபபட வில்லை, 

சித்த மருததுவ நூல்களில மேசுதோயின் குறி குணங்களில் பல ஏமக் 
குறைவ நோயின் தன்மைகளை ஐஓத்துள்ளன. புரங்கியாகளான 
போரசசுக்கீசியாகள், /460-இல் கடல வழி கணடனர். அவாகளால் இந்நோய் 
இநதிய நாட்டில் பரவியுதாக வரலாறு கூறுகின்றது. எனவேதான் மேக நோய் - 
‘Uy மேகம்' எனறும, பரங்கிநோம் வெள்ளை நோய் என்றும் அழைககப்பட்டது; 
தொன்மையான தமிழ் மருத்துவ நூல்களில் மேகும என்ற சொல்லாட்சி 
யானது, சாக்கரை நோயைக குறிப்பதாகவே அமைந்துளளது, சாக்கரை 
நோயிவிருநது வேறுபடுத்தி அறிய, பாலியல் நோய்களான வெள்ளை வெட்டைக் 
கிராந்தி போன்றவைகளுக்கு “பீர மேகம்” எனப் பெயரிட்டழைத்தார்கள். 

மேக தோயைபபற்றி விக்கிரம சோழன் காலத்துக் கல்வெட்டு 
ஒன்று உள்ளது. இதில் "திரிபுவன சிங்கதேவன்” என்ற அரசு அலுவலன் 
இந்நோயால் வருந்தியதாகக் கடத்தூர், கோவை மாவட்டச் கல்வெட்டுச் 
கூறுகின்றது. சங்க காலம் முதல் மேலை நாட்டவா்களுடன் தமிழர்களுக்குத் 
தொடாபு இருந்துள்ளது. மேக நோயைப் பற்றிய குறிப்புகள் சங்க 
இலக்கியத்தில் எங்கும் கூறப்பட வில்லை. எனவே சங்க காலத்தில் மேக நோம் 
இல்லை என அறியலாம.
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மேலை நாடுகளிலும் மேக நோய் வரலாறு சரிவர இல்லை. கொலம்பஸ் * 
மூலமாக இந்தோய் மேலை தாடுகளுககுப் பரவியதாக வரலாறு கூறுகின்றது. 

மேக நோயைப் போன்றே ஏமக் குறைவ நோயின் தோற்றம் பறறிய வரலாறு 

தெளிவாக இல்லை. 1997-ஆம் அணடுி இநநோய் மேலை நாடுகளில் 

கண்டறியப்பட்டது. பின்னா 1985-ஆம் அண்டு இந்தியாவில் (PEM (Sere 

ஏமக்குறைவு தோயாளி கண்டறியப்படடா்? 

அந்நோய் தோன்றுவதற்கு ஜெறச்.ஐ.வி. வைரஸ் என்ற நுண் நச்சுயிரி 

காரணமாகும். இது இருவகையான இயல்பைப் பொறுத்து அமைகினறது. 

இந்நோயினா நல்ல உடல் நலத்துடன் உள்ளவர்கள் போனறு இருப்பார்கள். 

ஏறத்தாழ 10 அண்டுகள் சென்ற பின்னா, இந் நோயின குறி குணஙகசர் தெரிய 

௮௫ம், இதன் முக்கியமான அறிகுரிகளாவன 

™
 கமுத்தில் நெறி கட்டும. பினனாச் சீழ் வைத்து௪ கசிவது காணும், 

2. தாகரில வெண்மையான படை படருதல், 

3 உட்புற மேலவாய், தொண்டையில மாவ போல படகும. இதனால் 

நோயாளி உணவை உல இயலாது 

4, உடல் இளைத்து வருகல். 

2: வயதான பாக்கை நோயாளிகளை கனு ௬௫ம் புண்ககர் போன்று 

ுமக்குறைவ நோயில் உடமில் வரது; 

8 அக்கி என்ற கட்டிகள் தோனறுகுச். 

7 கூளையானது சுருங்குதல். 

இவை தவிர வேறு சில கடுமையான தொறறு தோயகசளான ரிமாணியா]/ 

துரையீரல் சுரம், காசம், கடுமையான கழிச்சல் என்பன ஏற்படும்.” நுரையீரல் 

அழற்சியும் முசைக்கட்டிகளும் தோன்றும.* 

சித்த மருத்துவத்தில் கூறப்பட்ட ப்ரமேக நோயின் சில குறிகுணங்கள், 

gos gana நோயுடன் ஓததுள்சான, 'அகத்தியரின் பாண்டு வைப்பு 600' 

சன்ற நாவில் பரமேச நோயின் தன்மைகள் கூறப்பட்டுள்ளன. 

“தாபம் மிஞ்சி, அஸ்திக்குள் இரத்தம் வற்றி தனசவறறி சுக்கிலமும் 

'தண்ணீராகி மோகமிஞ்சி சஞ்சரித்தால் கடுப்பு எரிவு தோன்றும்”*
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மேக நோயால, உடலில் சூடு ஏற்பட்டு, எலும்பில் உள்ளா இரத்தம் 
குறையும், தசையானது சுருங்கும்: உடலில் வலி, எரிச௪ல் உண்டாகும். வித்து 
தண்ணீ போல நீ£த்து விடும், தசையானது சுருங்கும், சாதாரணமாக உடல 

எடையில 70% அதிகமாக ஏமச் குறைவு நோயாளிகளிடம ஏற்படும். கட்டிகள் 
ஏற்படும் என்பதையும் கூறுகினறார 

“காபாகிக கட்டியாய் முளை யுணடாகி 

கனமாக இரணமாகிக காயமெல்லாம் 

பேசுமென்ற சரீரத்தில் கினவுணடாகிப் 

புமுக்கள தான ௨தல போலப புகைமாகும்," 

காவிபிளவா போலப் பலவித அடுகருகளைக் கொண்டு இருககும் கட்டிகள், 
முனைகள் தோனறும, உடவில் புண்கள் ஏரபடும், 

அகத்தியா குணவாகடம் என்ற நாவில் பீரமேகம பறறிய பகுதி உள்ளது. 
இதில 7079 முதல் 11/2 வரையில் உள்ள பாடல்களில் குறி குணங்கள் 
கூறபபடுகினறன, 

“விரணமுடன சீயுடனே இரத்தம் காணும் 
கரடு தட்டி நோகடனே கடுப்பக் கண்டு 
கனமான சார்ந்தான் வெதும்பலாமே” பாடல் 7772 

இரனத்தில சீழ், இரககம எனபன இருககும. தோவில காப்புக் காய்த்துக் 
காணப்படும். இதில வவி எரிச்சல் இருககும். உடவில சூடு தோன்றும். 

"STUBS னவவுக்கிய காவியம் 100077 எனற சிதச மருத்துவ நாசபிசம் 
பீரமிப நோயை மிக விளக்கமாகத கூறுபுள்ளாரககர், 

“சார்நதான் மிக வற்றி இயக்க மூண்டால் 
ச௪நதோடு கை கால் நோவண்டாகும் 
சார்ந்தான் கறுத்துமே எரிவண்ட mew" 

உடல மெலிந்து, கைகால்களை அசைத்தால், மூட்டுகளில் வலி, உடவில் 
எரி௪௪ல் எனபன ஏற்படும். 

“பேசு மெனற சற்த்தில் தினவுண்டாகி 
புமூக்கள் களாதல் போல் புகைமாகும
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மாசடனே மீர். இறங்கி ரோகந்தானும் 

மாணிடரைக கொல்லுமென வகுககலாகும, ” 

தோல் நோய்கள ஏற்படும். புமூக்கள் உளது போல அறிப்பு எடுக்கும. 

“தானாகச் ௪ட மெங்கும் கட்டியாகிக் 

துரிக்காமல வவியுண்டாய தளா௪கிக் கேடாய்." 

உடலில கடடிகள் ஏற்பட்டு, வவிதோன்றும்; உடல் வன்மை இழத்து; தளாசசி 

தோன்றும். 

“வன்மையுடன உடம்பெல்லாம் வவியணடாகும் 

வாயது வாநதிபொடு மயககமாதல.” 

“அண்னமையார் அடி வயிறு புண்டோல் நோந்து 

அூகிகண்டு விருது ௨௪௫௪௦ காணும்” 

உண்ட உணவு செரிககாமை, வாந்தியாதல், மயக்கம் சறபடிம். ௮௨ வயிறில் 

புணகள் ஏற்பட, வயிறறில் வலி கோன்றும். 

“குரிக்திரம போல அனனத்தைப புசிக்க அடாது 

சுஞ்சலமாய மனமது தான தரிக்கூடாது” 

குடவிலும், வாயிலும புண்கள் ஏறபடுிவதால், ஏமக குறைவு தோயாளிகன் 

உண்வு உட்லொள்சா முடியாம நிரைலையய போனற Cos மீநாயிஷம ஏறபடும் 

ஏன்டதை (TDMA Hin aT a Oo. Fev சமக் குறைவ நோயாளஸிகளிட சுகில 

மன தோயும் ஏற்படுதல் உண்டு." இதில மலசசிைைக, உரா௪ிப பிறமவு 

போன்ற தீவிரமான குறிகுணங்களும முதல சாதாரணமான மன நோய வரை 

பலதமான மன தோய்கள் வரலாம, 

“உடமபெங்குர்கான நாவிமீலை 

உணணாசகியிலலா உ௱சை போகும்" 

இதில் உணாரச௫ிகள் இல்லாத ஓரு நிலை ஏற்படும். நரம்பு மண்டலததைச் 

தூககுவதால் இது ஏற்படும. பெரிபரல் நீரோபகி என்று இது அழைக்கப்படும், 

மூளைக்கு மற்றப் பகுதிகளிலிருந்து உணாவகனளைக் கொண்டு செல்லும் 

நரம்புகளைக் தாக்குவதால் Bla TMU. நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்களைக் 

கூறும் அடிகள் 

“விருதான விறுவிறுப்பாம் வவியண்டாகும் 

விசையான நரம் பெல்லாம் சுருக்கமாகும்.”
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“கூறான நரம்புக்குதுதங்கு பாய்ந்தான் 

குத்தியே அடிக்கடி CUE COOL AGL.” 

நரம்புகளில் சுருங்குதல், நரம்புகளில் அடிக்கடி வலி என்பன ஏற்படும். 

“வாயிவிட்டால் கைப் புளிப்பு 

கேறாது தேகமடா எனனக கொண்டும் 

தீயிவிட்ட மட்டையைப் போல கரிநது வாடும்.” 

இதில இநதோய கண்டவருக்கு உணவு உண்ணக் கசக்கும் புளிக்கும், 

உடலானது தீயிவிட்ட மட்டையைப் போல் தேறாது. 

'நனறாசச அ௮ரோகியஙகள் போனவ தாகம் 

சிரசு முதல ௮பானன வரை வெந்து” 

பாடல 330-இல் கூறப்படுகின்றது. இரவ நேரஙகளிக் சமக குறைவு 

தோயினருக்கு வியாவை சுரககும. அதிகக் களைப்பு, நீண்ட நாள நிணக்கணு 

வீசகம் என்பனவும் இருக்கும. பித்த மேகத்தில வியாவை தாகம என்பன 

தோனறும் எனறு அகத்தியா பாண்டு வைப்பு 500 கூறுகின்றது. மேச நோயின் 

அணை நோய்களையும எடுகதுரைககின்றது. (பாடல் 33) 

“அளிக்குமப்பா என்புருக்கி வெட்டை சாய்க்கும் 

அகாகாகனச உருக்கி, இரத்தம் சாயக்கும 

களிக்குமபபா உளளிருற்று வெற்து வெத்து 

கடை கெட்ட நோய்களெல்லாம் வருகும் 

பவிககுமையமா காசம வெள்ளைத் கடிப்பு வட்டம 

பாழான புண்களும்பன் கைகள கால்கள் 

கெளிக்குமபபா சார்மெல்லாம குறுகிப் போகும் 

நேரான சுக்கிலம் கீப் போலமே,"4 

இதகியா போன்ற வளரும் நாடுகளில் ஏமக்குறைவு நோயில் கா௪ தோய் 

பதாடாபு தோயாக வரும்.” மேச நோயிலும இத்தகைய குறி குணங்களைக் 
காணலாம். என்பருககி என்ற சொலலாடசி காசதோயைக் குறிககும். மேச 
நோயாளியின் எடை குறையும். இரத்த சோகை தோம் ஏற்படும்,
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“அக்குலமே அன்னததால் சமைந்த தேகம் 

அது கெறுகுதால் சுயமேட்டும் வருமபார்” பாடல் 323 

அதுவம் காசநோய் வருவதைக் குறிக்கும். உணவு உட்கொள்ள இயலாத நிலை 

ஏற்படும. “அன்னமும்தான ஸெறுத்து வரும் ஆசை போகும” “அன்னத்கால்- 

சமைந்ததேகம் அசனத்தை வெறுக்கும் பா” என்ற அடிகள் உணவு 

ரம 

கஉட்கொள்ளாத நிலையைச் குறிக்கும். “உண செரிமானக் சடம் பாதிக்கப்படும். 

இதனால செரிமானக் கோளாறுகள, குடல் மற்றும் இரைபபை இயககங்களில் 

தவறுககர், உணவ உட்கீரகிபபில குறைபாடுகள, வாந்தி, பேதி, வயிறறு வி 

போன்றவை ஏற்பட ஏதுவாகிறது. ”!! 

“கருகிவரும் கரப்பனுட.. கிரங்குவகை கேளு 

கபாலககில் வரு மேகக கரபடான் இரண்டு 

ரதி உராய கரடபன் சான்ற சொறி அிரங்கு வடு 

வளாபிதத விடநீரால எடுத்த சொரி மன்று 

பருதி என்ற குறைகுட்டம கிரந்திப புண்கள் 

பார் கிருமி குலை பீசததின மூனாறே. "£ 

“பீசு முதல் பாத வரை கிசு மட்டும் 

பிரிவிரியாய் நாமததை குடலெமபு கூடும். 

ak நீரால் தொடாகிராலலி 

வகை வகையாய் துளைத்து மிஞம்.”? 

(இதில் தொடாநது பேதி காணும. இவ்வகையான பேதியானது எவ்வகையான 

மருந்துகளுக்கும் கடடுப்படாத நிலையில இருக்கும். இறையே தொடா கிராகளி 

எனறு பாடவில கூறப்பட்டுளனது. உடலுறவு மூலம பரவுவதால் மேக நோயை 

விடநீர் என வகைப்படுத்துகின்றார். உடவின தலை முதல கால்கள் வரை இது 

பாதிக்கும். மேக நோயின் துணண நோயாகத திக்லையில் உடைகள் தோன்றும். 

சுரம், தலைவலி, கழுகது வன்மை, அச்சி! என்பனவும் காச நோய நுணமி 51 

ச ண்பன ஏம நோயின் துறை நோயலளாஞனாம். 

gos குறைப்பு நோயின் குறி குணங்க சர் யாவும். சித்த 

மருத்துவ நால்களில கரணப்பமில் பிரமேக நோயக்கு இணையாக உளளன 

என்பதை அறியலாம்,
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துணை நூல்கள் 

I 

10. 

it 

13, 

14, 

ஏமக்குறைவு நோய் - எய்ட்ஸ் - தமிழ்நாடு டாகடா எம்ஜி.ஆர் 

மருத்துவப பல்கலைககழகம -. 7993, 

ஏமக் குறைவ நோய - எய்ட்ஸ். பககம் 22, 1993. 

எப்ட்ஸ எரிமலை - மரு. ஜெயா.ஸ்ரீதா. பக்கம்.747 

விகடன வெளியி, 7994, 

எய்டஸ் ... மரு.எம.கே. முருகானந்தன், பககம் 22 

நிழ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், ஜனசக்தி ௮௪௪௧ம் - 1997 

ஏமக குறைவு நோய - பககம 46, டாக்டா் எம.ஜி.ஆா. மருசதுவப் 

பலகலைககழகம, 1922 

அகததியா வைத்திய காணடம் ~ பாணடு வைப்பு 800 - பக்கம 67 

சென்னை வித்யா ரதனாமர அச்சுக் கூடம _. 7995 

தன்வுததிரி வைததிய காவியம 1000 - சாரதி புத்தக சாலை, 1994, 

ஏமக குறைவ நோய - பக்கம் /02, எம்.ஜி.ஆர். பல்கலைககழகம. 

ஏமக குறைவ நோய - பககம 44, எம்.ஜி. பலகைககழகம, 

ஏமககுறை௨/ நோய - பக்கம 4 எம்.ஜி.ஆர். மருத்துகப 
பலகலைககழகம. 

ஏமககுறைவு நோய - பககம் 45 எமஜி LOGS SOU! 
பல.கலைக்கழகம. 

. அககதியா வைத்திய காணடம 500 - பாடல் 588 

அக்குதியா பாணடு வைப்பு - பாட்டு 589 வித்தியாரத்னாகர 
அச்சுக்கூடம், 1925 

ஏமக்குறைவு நோய - பகைம 44, எம்ஜி.ஆர் மருத்துவப் பல்கலைக் 
கழகம்.



த.மிழ்வழி மருத்துவத்தில் 
அறிவியல் உண்மைகள் 

ஆர். மூ. ணசேகரன் 

நோய் நாடி நோய் முூதலதாடி HZ STMSGO வாயநாட வாய்ப்பச் 

செயல்படுதவின் மேனமையை இன்று மருததுவ ௨லகம ௨ணாந்து 

வள௱நதுள்ளது. தோய் நாடலுககும் நோய மூதல நாடலுககுமுான நுட்பமான 

சேவேறுபாடடீனை உணாத்திய பெருமை பொயடாமொழிபபுல2 

திருவளளு வரையே சாரும். நோய் தாடுதலெனபது LL gegen, 

வெளித்தோற்ற மாறபாடுகளின தன்மை எனலாம. நோய முதல நாடுத Severe, 

உடற்குறிகளோடு உள்ளக் குறிகளையும ஆயத்து தெளிமல என்பா பெயியயோ. 

தமிழவழி மருத்துவமான சித்த மருத்துவம் நோய நாடல, நோய முதல நாடல் 

அது தணிக்கும வழிமுறைகளைக கானுதல ஆகிய மூனறு நிலைகளும் 

சிறந்துளள நிலையைச் சித்தா நூசப்சளால் அறியலாம. 

மருத்துவ மூறைகணின் இன்றைய நிலை 

நோய நாடுதவில் இன்று ஆங்கில மருத்துவம கிறததுள்சது எனலாம். 

நுட்பமான கருவிகளின் தூலம் இதய அறுவை சிகிச்சை, மூளைக் கட்டிகளை 

நீக்குதல், போன்ற அரிய செயல்களையும, கண்ணால் காகா இயலாத 

உறுப்புகளையும் - தன்மைகளையும் நம் கண்முன்னே காட்டும் “ஸ்கேன' 

“எக்ஸ்-ரே” இ கிஜி; போன்ற அறபுதக் கருவிகளின் கண்டுபிடி ப்புகளூம் 

அலோபதி முறையின் சிறப்புக்குச சானறாகின்றன. . ௮2 சேயபோல் 

டேறாமியோபுதி முறை ௨உடற்குறிகளோடு - உள்ளக் குறிகனளையும் வெகுவாக 

ஆராய்ந்து நோய் நீக்கும் முறைகளை வெற்றிகரமாகக கையாணரடு? நோய முதல 

நாடலுக்கு எடுத்துககாட்டாக விளங்குகிறது. இந்திய மருத்துவ முறைகளான 

ஆயாவேதமும், சித்த மருத்துவமும் உடல்தோயகள் உளள நோய்கள 

முகவியவற்றைக் சிறப்பாகக் குணப்படுத்தும் முறைகளை நிறைந்த



66 

எண்ணிக்கையில் கொண்டுளளன., ஆயினும் அவை 'குடத்திவிடட விளக.காக” 

உளளன எனலாம். 

தமிழ் வரி மருத்துவச் சிறப்பு 
நோய நாடவும் - நோய் முதல நாடவும் இன்று பல கருவிகளும 

முறைகளும் காணப்படினும் ஈராயிரம் அண்டுகட்கு முன்பே இந்நிலையில 

சிறநதிருநத மருத்துவம தமிழ் மருத்துவமே எனலாம். நோய்நாடி நோய்முதல் 
தாடி மருத்துவம செய்ய நாடியறியம கலை என்னும தனிச் சிறப்புப் பெற்ற 

முறை நம் தமிழ மருததுவத்தில உளளது. இக கலையின மூலமாக 
அனைத்துவகை நோய்களையும அறியம திறனைக் தமிழ் DBS AME or 
பெறறிருந்த நிலையை மருத்துவ நூல்கள எடுததுக் காட்டுகினறன. குமிழ மறை 

SBF WN CH ON 

மிகினும் குறையினும் நோய செய்யும நாலேரா 

வளிமுதலா எண்ணரிய முனறு 

எனும குறடபாவை மருநது அதிகாரததில் மூதற் குறளாகக் கூறியிருத்தவின 
சிறபபு இங்கு நோககக் தக்கது. வளி முதலான வாத - பித்த கபம முதலான 
Sip eeticr நிலைபறறி உலகின வேறு எந்நதாடடவரும தமது நூலகளில் 
சிறபபித்துக கூறவிலலையெனலாம, அனால தமிழ மருகுதும மறறும இந்திய 
மருத்துவ முறைகள் அ௮னைதகிலும நாடிக்குச Ange Gt wees. டிளனது 
நினைவிற் கொளளத்தககதாகும். இந்திய DESAI வ முறைகள் நாடபநறிய 
குறிபபுகள பல கொணடுளனன. தமிழ்ச் கிததா கணத்தில சிறபபு நிலையில் 
பேசபபடும புதினெண கிததாகள பாடிய 'பதினெண AST நாடி நூல்” தமிழ 
மருத்துவாககான முதல நூலெனப பகரலாம. ஏனெனில தாடி நிலை, வாயுதிலை, 
தாதுநிலை அறியாகவாகள மருததுவம் செய்யத் குகுதியயறவாகளெனத தமிழ் 
மருத்துவ நூல்கள் கூறுகின்றன. எனவே வாத - பித்த - கபம முதலான புத்து 
நாடிகள; பீராணவாய மூதலான பத்து வாயுக்கள், ரச தாது முதலான rip 
தாதுககளைப் பறறிய பல்வேறு குறிபபுகள் நாரல்களில் நிறைந்துள்ளன. இவை 
உடவின பல்வேறு செயல்களூக்கும காரணமாயுள்ளான, HES G55) ar 
விளக்கவே மிகினம குறையினும் நோய செய்யும் என்றாரா வள்ளூவா, 

வாதம் எனப்படும் வாயுவின் மிகுகியாலும், குறைவாலும எண்பது வகை 
நோய்கள் உண்டாகின்றன. பிதககதால் நாற்பதும், கபுத்தால் தொண்நாறறாறு 
மாக நோயகள் ஏறபடுகின்றன. இவை பற்றிய முழு விவரங்களும் அவற்றுககான 
மருந்துகளும் சித்தா குஜிபபுகளில் உள்ளன.
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'அக்சிஜன்? 'கராபன்டை-அ௮கஸறைடி; போன்ற வாயுககள் உடவில் 

ஏற்பருத்தும நிகழவுகளைக குறித்து நாம் ஆங்கில முறையால அறற்துள்ளோம, 

நமது நூல்களில் பிராணவாயு முதலான பத்துவிதவாயுககளின செயல்பாடுகள 

குறித்து சிரதிக்ககதகக செய்திகள் தரபபட்டுளளன. இவறறை நுணுககமாக 

ஆய்வு செய்தல் மருத்துவ உலகிற்கு மற்றோரு மைலகலலாக நிறகும எனலாம. 

அஃதேபோல வைடடமினகள; 'கராபோைறட்ரேடடிகள; போனற ஏமு 

தாதுக்கள் பற்றியும் அறிதல பெரும் பயன்தரும் எனில் மிகையாகாது. 

வாத - பித்த - கப நாடிகளின நிலையையும வாயுகலின பயன களையும் 

அறிந்தால் ௮அனைசது நோயகளையும சரி செயயலாம் என்ற குறிபபை 

(put  தனனையறியாத மூடாகள 

சபபிணி  தாபபாரடி -குதமபாய 

சபபிணி = தீரபயாரடி 

நாடி பொருபுதது நன்றா. மறிநதிடீல 
மைவிடும பிணியே -குதமபாய 

yp alhio பிணியே 

சத்தவகை தாதுதனனை wR OUT 

சுத்த வயிததியரே -குகுமபாய 

FHS வொருபதது வாயதத நிலைகலாடோ 

ஆயுள் அறிவாரடி -குதமபாய் 

ஆயுள் அறிவாரடி 

என்னும குகமபைச கித்தா பாடலால் உணரலாம். மேலும இனறைககு 

'பல்ஸ” பராககும நிலை இரத்த அழுத்தம் பார்ககுமமுறை 66 மூலம 

இதய நிலை அறியும் முறை இவறறின ஒருமிதத செயல்பாடாக நாடியறியும 

நிலை இருநதது என்பா தமிழ மரூததுவப பெரியோ, இதனை நாடி நூல 

விவரத்தாலும்; அநபவமிக்க தமிழ மருததுவரீன அனுபவததாலும 

அறிதல் கூடும், தமிழன நாடியறிதல நிலையம, இனைய மருத்துவ 
நுட்பங்களும் இணைத்துப பாரக்கப்பட்டால சிறகத மருதுதுவ உணமைகள் 

வெளியாகலாம் என்பதில ஐயமில்லை.



el coat (o) ou orf} 

LD. YAS TID) 

“நிலம், தீர, வன? விசுமபு எனற தனகின் அளபபரிய ஐயே ” 

“நாள், கோள, திஙகள, ஞாயிறு கனணையழல ஐநதொருங்கு புணாந்த 

ஊீளககத்தனையை” 

எனற பகிறறயபததுப பாடல குமட(ர கணணனாரா எனறும் புலவ, இமயவரம்பன் 

நெடுஞூசோலாதனைப் புகழந்து எழுகியதாகும். இதில் நிலவும, நீரும், வானும, 

வரியும் அளவிட முடியாதது எனவம, அததுடன அசுவினி, பரணி முதலான 27 

நாள மீனகளும, சரியக குடுமபததில புதன, வெள்ளி, பூமி முதலான 

கோளமீனகளுடன சந்திரன், குரியனையும் பண்டைத தமிழா அறிந்திருந்தது 

தெரிகினறது. இதுபோனற பல குறிபபுககா புறநானூறு, பட்டீனப்பாலை, 

பரிபாடல, ஐங்குறுநூறு போனற ௪ஙக இலககியஙகளிலும் காணபபடுிகின்றன. 

பிரபஞ்சத் தோற்றம் 

PUI காறறுமைடலததிறகு அபபால் உளள விண்வெளி என்பது 

மமால முழுவதும அறிந்து கொள்ள முடியாக எலலையறற அண்ட வெளியாகும. 

விஸணாவெரியானது எலலாக் திசைகளிலும் முடிவறற அளவில விரிவடைந்து 

கொண்டே செலலும ஓரு வேறறிீடப பரபபாகும. உரி வெளியில பிரபஞ்சங்களை, 

ures மண்டலங்கள், விணமீன்கள, நமது சூரிய குடும்பம எலலாம உள்ளன. 

பிரபஞ்சஙகளுககிடையே உளள வெளியில் காறறு மணடலம கிடையாது. 

இரவானாலும், பகலாணாலும தமது காறறு மணடலததிறகு அபபால் உள்ள 

Liew ac) ears குருமையாக/ காணபபரும். 

தமது பீரபஞூசம் எவவாறு, எப்பொழுது உருவானது எனபதை அறிவியலார் 

any விதி எனற கோடபாடடி ஸிருநது கருத்துரைத்துளளனா,. இதிவிருந்து நாம் 
அறிந்தவரை சுமார் 7500 கோடி வருடங்களுக்கு முனபு மிகுநத ௮௨ ர்த்தியும், மிக
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aut வெப்ப நிலையும் கொண்ட நிறை ஓன்று வெடித்துச் சிதறியது, 

அப்போது இதன் கன பரிமாணம் சுழியாகும். இதன் பின் பிரபஞ்சம் 

விரிவடைந்து, காலம் செல்லச் செல்ல மெதுவாகக குளித்தது. இநதிலையில் 

பிரபஞ்சத்தில் தற்போது நாம் காணும் எந்த விண்பொருடகளும் இல்லை. 

பிரபஞ ௫௪ம் கெறும் கதிகள் நிறைந்ததாகக் காணப்பட்டது. இக்கதிர்களிவிருதது 

நிறையுள்ள துகள்கள், அணுக்கள் முதவியன உருவாயின. எளிய தணிமஙகளான 

ீவியம், ஹதைறடிரஜன், டட்ரியம் முதிய அணுக்கருக்கள் உருவாயின, 

இதன் பின் உருவான விண்முகில்கள காலாக்கினி பரிமாணித்தன. பிரபஞ்சம் 

விரிவடைத்து கொண்டே செல்வதால் காலாக்கினிகள ஐன்றைவிடடு 

ஓன்று விலகிச செல்கிறது, அறிவியலார் ஜன்ஸ.டீன் விதிப்படி, விரிவடைந்து 

கொண்டே செலலும் பிரபஞசம, பல கோடி அண்டுகளுக்குப பின சுமுங்கலாம். 

எவ்வாறெனில், பிரபஞ்சகதின மொத்த நிறை குறிபபிட்ட அளவிற்கு 

மேலாக இருந்தால், பிரபஞ்சத்தின் சொத்த நிறை ஈர்ப்பு விரிவடை கினற 

காலாக் கினிகளை ஓரு கடடத்தில் தடைப்படுக்தி, பின்னா இநறநிறை 

ாாப்பினால் கவரப்பட்டு, பீரபஞ்சம் சுருங்கி மறுபடியும் ஓரு புள்ளியாக மாறும 

வாய்ப்புண்டு. அவவாறனறி, பிரபனாசககின் நிறை குறிபபிட்ட அளவிற்கு 

குறைவாக இருந்தால LITLE FW (Dip. aller eorgy விரிவடைந்து 

கொண்டே செலலும். இதனால் காலாக்கினிகள் ஓன்றை கரிட்டு ஒன்று 

தொடற்து விலகிச் செனறு கொண்டே இருக்கும. எனவே, தற்போது நமது 

கண்ணுக்குப் புலப்படும காலாக்கினிகள நமது காலகமியிவிருநது வெகு 

சொலைவிற்குப போயலவரி௫ிம. 

பிரபஞ்சத்தின் வடிவம் 

பிரபஞ்சம் எதசகசைய வடிவமுடையது எனற கேளக9 சற்று 

சிக்கலானது. எனினும், இதுவரை அறிவியலரா மேற்கொண்டுளள 

ஆய்வுகளினின்று மூன்று வடிவஙகளைக கருத்துரைத்துளளா. ௮வை கோள 

வடிவான மூடிய பிரபஞ்சம, சமதளப பிரபஞாசம, பரவளை வடிவப் பிரபஞ்சம் 

என்பனவாகும. கோள வடிவான மூடிய பிரபஞ்சம எல்லையற்றது, ஆனால் 

அளவிட முடியும. இப் பிரபஞச௪த்தில மையமோ விளரிமபுகளோ கிடையா. 

ஆனால, சமதள மற்றும் பரவளை வடிவப் பீரபஞ்சங்கள் எல்லையற்று எல்லாத 

திசைகளிலும் பரநதுள்ளன. இதற்கும் விளிம்போ, மையமோ கிடையாது. 

இப்பிரபஞ்சத்தின் வயது என்ன என்பதை இதுவரை தும்வியமாகக் கணக்கிட 

முடியவிலலையாயினும், தோராயமாக 1800 கோடி அண்டு வயதுடையது என 

இதுவரை நம்மால் முட் 55 ஆய்வுகளினின்று] அறிவியலரா கணகச்கிட்டுள்ளனா. 

எல்லாம். அடங்கிய... பிரபஞ்சம 1000 கோடி ஓளி ஆண்டுகள் 

விட்டமுடையது எ:  _5வறு ஊகிக்கிறாரகள:
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காலாக்கிளிகள் 

அமாவாசை இரவில் நாம் விண்ணைத் துருவிப் பரத்தோமானால, நம் 

கண்களுக்குச் சில இடங்களில் வெண்மையான பால் போன்ற வெளிச்சத் 
திட்டுக்கள் தென்படும். இவற்றிற்குப் பால்வழி மண்டலங்கள் என்று பெயர் 
விணறில் உளள இதுபோன்ற ஓர் இடத்தைத் தனது கொலை நோக்கியால் 
துருவிப் பாரத்துததான் முகன் மூதவில் இத்தாலிய வான வியலார் seaSes Guu 
காலாககினியை கண்டறிவித்தாா இத பல இலட்சககணக்கான நட்சத்திரங்கள் 
அடங்கிய ஓரு பெரும் கூடடமாகும். காலகஸியில் உள்ள இப்பெரும் நடசத்திரக் 
கூடடம, அவைகளுக்கு இடையே ஒன்றுடன் மற்றொன்றடனான ஈர்ப்பு விசை 
காரணமாகக கூட்டமாக உள்ளன. 

சகதி வாயந்த கொலை நோக்கிகளின் உதவியால் இது போன்ற பல 
அலடசககணககான காலாககினிகளை நாம் காண முடியும். ஓரு காலகஸிக்கும் 
மற்றொனறுக்கும் இடைபபட்ட தூரமாவது 1000 முதல் 700,00,000 
ஓளி ஆணடுிகள வரை வேறுபடுகின்றது. (7 ஓளி Korg) என்பது, ஓனி 
தொடிக்கு 3,00,000 கி.மீ. வேகததில் ஜா அணடு பயிததால அகும் தூரமி), 
பிரபஞ்ச மானது பல காரலாககினிகள தெரிவிக்கபபட இிள்ளது போல் 
காணபபடுிகின்றது. இநதக காலக்ஸிகள் எவ வபாறு உருவாயின எனறால், 
அணடததில ஏறபடட பெரும வெடிபபிற்குப் பின் கருவான பெரும் திறை 
கொணட வாயுக்கள் ஓவவொன்றும அதனதன் வேகத்தில் சுழல ஆரம்பித்தன. 
HaGus வேறுபாடடின காரணமாகப் பல்வேறு அளவிலான காலாக்கினிகள 
உருவாயின. அவற்றின வடவமும நீளவடடமாகவும், ஓழுங்கறற வடிவம 
உடையதாகவும், சுரூள வில் (5றாாஈ1] வடிவமாகவும காணப்படுகிறது. மாஸ்கோ 
பலகலைக கழகம வெளியிட டுளள ஓர அட்டவணையில், இதுவரையில் 30,000 
காலாககினிகளின் இருபபிடம், அவற்றின் உருவம், நிறம், பிரகாசம, சுழல் 
வேகம மூகலியவறறை அளித்துள்ளனா, பாலவழி மண்டலம் என்றழைக்கப் 
படுகினற நமது காலக்ஸிக்கு மிக அருகில் உளள காலக்ஸி “அண்டி ரோமிடா' 
BOW. இது சுமா 20,00,000 ஒனி ஆண்டுத் தொலைவில் உள்ளது. அதாவது 
8ம் கணணுக்குப புலபபடும ௮ணடி ரோமிடாவின் ஒளியானது; சுமாரா 20,00,000 
ஓளி ஆண்டுகளுக்கு மூன் அண்டி ரோமிடாவிவிருந்து புறபபட்டது அகும். 
இனைனும தெளிவாகச் சொலலப்டோனால் 20.00 000 ஓளி ஆண்டுகளுக்கு மூன் 
அணடிரோமிடா இருந்த நிலையைத்தான் நம்மால் அப்போது காண முடி கின்றது; 
அது இப்போது இருக்கும் நிலையை இன்னும் .20,00,000 ஓளி அண்டுகள் 
கழித்துத்தான் நம்மால் காண முடியும். மது காலகசமிக்கு அருகில் ஸ்கவ்படறி 
ஃபானகஸ் போனறன உளளன, இவவாறு விண்வெளியில் எல்லாத் 
திசைகளிலும் காலாக்கினிக் கூட்டங்கள் தெரிகின்றன.
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தமது பால்வழி மண்டலம் 

நமது காலாச்கினியானது சுருள் வில் வடிவமுூடையது. சுருள வில் 

போன்று பல கைகளையுடைய நமது காலகஸஸியில் “சுருள் கை” போன்ற 

பகுதிகளில் மிக அதிகமான அடாத்தியில் விண்மீன்கள் உள்ளன. 

தமது சூரியன் பாலவழி மண்டலம எனபபடும் நமது காலக்சமிபில் உள்ள 

ஓரியான் நெபுலா உள்ள “ஓரியான் கை” எனப்படும் பகுதிக்கு அருகாமையில் 

உள்ளது, நமது காலாககிணியோடு சுமார் 00,000 ஓனி அண்டுகள அனவ 

விட்ட] பறந்து விரிந்து காணப்படுகிறது. இதன் மையப் பகுதியானது 

நுண்மையான பனிக்கட்டி போனற தூசு துகள்களால் அ௮னது. இமமையப பகுதி 

நமது குரியனிவிருநது சுமா 32,000 ஓளி ஆணடுிகள கொலைவில உர்ளது. 

மீமலும நமது காலக்ஸியின் வயது சுமார 72,000 முதல் 74,000 மில்லியன் 

ஆண்டுகள் என்றும, இதில் சுமார் 100,000 மிலவியன் நட்சத்திரங்கள் உளளன 

என்றும் சணக்கிட்டுள்ளனா். நமது காலக்சமியானது அதன் ௮சசைப் பற்றிச் 

சுழலும வேகம் விளிமபுப் பகுதியைக் காட்டிலும் அச்சுக்கு அரு கரமையில 

உள்ள பகுதியில் மிகுநது காணப்படுகிறது. அதாவது, மையப் பகுதியானது 

அச்சைப பற்றி ஓரு சுறறை முடக்க சுமா 50,000 ஆணாடுகள் அகினறது. நமது 

கூறியன, சூரியக் குழுமபுததிலுள்ள கிரகஙஃளா கோளகள் அனைததுடனும 

மற்றும் நமது சூரியனுக்கு ௮அருகாமையில உளச நட்சத்திரங்கள் ஆகியனவும 

நமது காலகசமியின் மையக்தைப் பற்றி நொடிக்குச் சுமார் 250 கிலோ மீட்டா 

மேவேகத்தில் சுழனறு கொண்டுளானளவா. இந்திலையில தமது கரியன் அது 

அமைத்தளள நமது காலகமியின் மைய அச்சைப பற்றி ஓரு சுற்று சுறறி 

வருவதறகு சுமா 225 மில்வியள் அண்டுகள ஆகும எனக 

கணக்கிட்டுளளனா. இக்கால அளவிறமுக காஸ்மிக ஆண்டு என்று பெயா. 

மேலும் நமது காலக்சமிகள் இரணடு துணை காலாக்கினிகள் உள்ளன. 

இவற்றிற்கு மெகல்லன பெரிய வான முகில, மெகல்லன சிறிய வான முகில் 

சன்று பெயா. இவை இரணடும நமது காலகசமியின கவாசசியினால நமது 

காலகியைச் சுற்றிச் சுமல்கினறன. 

குவாசரச்கள் 

இதுவரை நமது அறிவியல் வளாச்கியினால் ௨உர௫ுவாக்கபபட்டுளள கருவி 

கனினாலும ஆராய்சசிகளினாலும் நமது கண்ணிற்கும, நமது ௧௫ விகணின் 

புலனுக்கும் தெரியககூடிய எல்லை வரையில் பல விநோதப் பொருட்களூம் 

கண்டறியபபடடுளனன. இதில் 7953இல சண்டுபிடிக்கபபடட குவாசாகள் 

புதிரானை, குவசா எனபது PG கடடுச்சொல் அகும். குவாசாகள்
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கோற்றத்தில் ஒரு விணமீனைப் போன்றே காட்சியசரிக்கின்றன. இந்தக் 

குவாசாகள் பல கோடி ஓளி அண்டுத் தொலைவிசம் உள்சன. இக்குவாசர்கள் 

பல்வேறு அளவுகளில் பிரகாசமாக ஓனளியை உமிழ்கின்றன. ஓரு தனித் 

தொலைநோககியைக் கொண்டு பராத்தோமானால், குவாசாகள சாசாரண 

மங்கிய ஒரு விணமீனைபபோன்றே காணபபடுகின்றன. ஆனால், வானொவித் 

தொலை நோககியைக கொணடு அய்ந்தோமானால், குவாசாகள வானொலி 

அலை மூலங்களாகவும் உள்ளமை தெரிய வருகின்றது. அதாவகு, குவாசராகள் 

வானொலி அலைகள் மற்றும் எக்ஸ் கதிர்களையும் ஓனியடன் உமிழ்கின்றது. 

ஒரு குவாசராவது நமது காலாக்கினியைப் போல் 00,000 த்தில் ஓரு பகுதி 

அளவுடையது. அனால, அது ௨உமிமும் ஒளியானது நமது காலக்சபியின் 

ஓளியைக காடடிலும, 790 முதல் 200 மடங்கு அதிகமாகும். இதுவரை இது 

போனறு சுமரா 5090 குவாசாகள் சண்டறியப்பட்டுள்ளன. குவாசர்களின் 

கணடுபிடபபு, மேலும் பல அவலான கேளவிகளை அறிவியலார்களிடை யே 

எழுப்பியுள்ளது. இதனால் ஆராயசசி வேடகையும் அதிகரித்துள்ளது. பீரபஞ்சம் 

௨ருவாகத தொடங்கிய முதல் மூன்று விநாடிகளில் அணுத்துகள்கள் ௨௫ வாயின 

எனில, அத்துடன சோதது எதிர அணுததுகளகள் உருவாகியிருக்க வேண்டும். 

ஆனால, அவை இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை. இதே போல பீரபஞ்சததில 

உளள எலலா பொருடகளஞுககும எதிர்ப் பொருட்கள் இருக்க வேண்டும். 
இதுவரை ௮வையும கண்டறியபபட வில்லை. கணடறியப்படாச இவ்வெதி 
அணுககள, எலிப் பொருட்கள், அவற்றின் நிறை, இயக்கம், அறிறல எல்லாம் 
பிரபஞ்சததின் இயகசததையும வரலாறறையும் தெரிவிககக் கூடியனவாக 
இருககலாம. எனவே, இபபுதிர்களைக கண்டறியத் தொடாந்து அய்வகள 
டை பெறறு வருகின்றன. 

பயவ்படுத்தப்பட்டுள்ள கலைச்சொற்கள் 

i விண்வெளி 

2 விண்மீன்கள் 

~ Space 

~ Stars 

3 விணமுகிலகள் —Space Clouds 

4, வாளோவி ௮லைகள 11000௦ 14/0025 

5: வானொவித் தொலைநோககி -£001௦ 72125200௪2 

2. னி ௮ணடு -Light Year 

7, BIOS அண்டு -Cosmic Year 

8. கனிமங்கள் ~Elements 

9. கொலை நோககி ~Telescape 

10, பால்வழி மண்டலம -Milkey Way
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துணை நூல்கள் 

£ விண்மீனகக்-ம.அருள்தளபதி- தமிழக அறிவியல் பேரை 

மூன்றாவது கருத்தரங்கக் கடடுரைத் தொகுப்பு, (924 

2 வால் நட்சத்திரங்கள் -ம.அருள்சளபதி- களஞ்சியம் 

3 விண்வெளிப் படிகளில் இநதியா- நெல்லை சு.முதது, 

நிழ செஞ்சுரி புக ஹவுஸ் (997, 

4. பிரபஞ்சம-ஓா அறிமுகம் தமிழ்நாடு அறிவியல இயக்க 

வெளியி (7200) 

5, The COSMIC VOYAGE: Through Time and Space- 

Wadsworth Publishing Company-Belmont, 

California(1990) 

6. TARGET EARTH - BIMAN BASU - SCIENCE REPORTER 

21.29. //௦.12, December 1992. 

7. RAINING ROCKS AND STONES-JAMES TREFIL-SPAN- 

Vol XXX1, No.71, November 1990. 

8. FORECAST METEOR DELUGE-LEON JAROFF-TIME 

INTERNATIONAL-Vol. 142, No.7, August 1993.



கட்டிட ஒவியியல் 

(BUILDING ACOUSTICS) 

பிலா. அ. ச. கே.ஸ்வுறி 

உலகின் பல பாகங்களிலும இன்று புதிய தொழில் நுட்பங்களுடன் 

கூடிய கடடீடங்கள பெருகி வருகின்றன. மககளின் வாழவிடங்களான 

வீடுகளும, பலவேறு அலுவலகங்களும ஓரே இடத்தில செயல்படும் 

விதமான அடுக்குமாடிக் கடடிடங்கள், கல்விக்கூடங்கள, திரை, 

இசை அரங்கங்கள் எனப பலவிதக கட்டிடங்கள் ஓவ்வொருவசைக 

கலை நுணுககத்துடனும கடடப்படுகினறன. இவ்வாறு கடடப்பதிம் 

கடடிடஙகளில் அழகுணாவ, வெளித்தோறறம, பரப்பளவு போன்றவை 

எவவளவ முூதனமை பெறுகினறனவோ, அவறறைவிடச சிறப்புக் 

கூறாக விளஙக வேண்டியது அக்கட்டிடத்தின் ஐவியியல் அமைப் 

பாகும. சிறப்பான ஓலவியியல் அமைப்பு அவ்விடஙகளில் நடைபெறும் 

நிகழ்சசியை இடையூநினறி முழுமையாகக கண்டுகளிகக இனறியமை 

யாததாக அமைகிறது. 

'அரங்குகள' போனற பெரிய கடடீடங்களில் பொதுவாகக் 

காணும குறைகள் ge எதிமுழக்கம் (820262௦11௦), எதிரொவிகள 

(2௦1௦), இரைசசல(ஈ௦182) போனறவையாகும. இக்குறைகளின் காரணகு 

களைக கணடு அவறறை நீககுவதறகுக கட்டிடப பொருளகளின உடசுவா 
Gerwear (Absorption), ஓலிக் காப்புறைகள (1120181078) ஆகியவை 

பயனபடுகின்றன. கடடீடங்களைக கட்டுவதறகு முன்னரே இவறறைக 
கருத்தில கொண்டு செயல்படடால அககடைடீடததில ஏற்படும் குறைகளை 

முமுமையாகத தவிகக இயலும். ஓலி, ஓலியின் கூறு, அரங்கு, மருத்துவமனை, 
கலவிககூடஙகள் போனறவறறில் ஓவியைக கடடுப்படுத்துவது குறித்து 
இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது.
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ஓவியியல் பின்புலம் 

அழகான அரங்கங்களில் சில 'ஐலிபியல்' அமைப்புச் கரியின்மையால் 

பயனற்றதாயின. (௪.கா /9892இல ஹா£வாடு பலகலைககழகத்தினால் பாஃக 

அருங்காட சியகததில் கட்டபபட்ட அரங்கு] கட்டிடங்களில் “ஐ.வி௰யியல்” 

அமைப்புக் குறித்து மூதனமூதவில 1256-3.ம அண்டி லேயே ஜோசப ஹென்றி 

என்பவரால் பேசுபபடடது. ஆனால் இவவரஙக நிலையின்பின 7992ஆம் 

ஆணாடில் 14. சபைன் எனும பேராசிரியராவ் இ௫சசிக்கல் அராயபபட்டத. 

அவர சில சரியான தீர்வுகளைக் தம் ஆய்வில புலப்படுத்தினார் 

(௮/7 அடைப்பின் எல்லைகளில மட்டும்தான ஐ௫பி உடக௨ரபபடும். 

வெற்றிடத்தில் உட்கவரபபடாது. 

(4) ஓவி உட்கவா எண் (45507011௦7 0௦2]//121/214) ஐவிக செறிலவை௪ 

SMES BENE, 

அவளவிதிகளைக கருகுதில் கொணடு 'சபைன்' வகுத்த விதிகன சிரபபானவை; 

(அ ஓலியானது அடுத்தடுத்து ௨௫.௰ ஓவிகளுடன் கலககாமல, வெளி 
இரைசசலுடனும கலக்காமல தணித்தணியே இரகக வேணடும. 

(34) கட்டிடத்தின் எபபொருளூம் பேசசொவிகளைப் பலபபடுகதக் 

கூடாது. 

இ) கடடீடத்தின எபபகுதிபிலும ஐ.ிகு.விசலூம, ஓலி குறைதலும 
இருக்கக்கூடாது. 

அவெவாறு கட்டடங்களின் தன்மை விளங்க 'ஓவி உடகவரும் தன்மை கொணட 
பொருட்கள” சில பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். என வரையறுததனா. 
அஇதறகான பொருட்களை நியூயாரக்கில் உள்ள 'ஜான்-மான்வல்வி' 
தொழிறசாலை முதன்முதலில் உறபத்தி செய்தது. இததொழிற்சாலையின் 

பெயராலேயே அப்பொருள் அனழைக்க்ப்பட்டது. பின்னர். இவ்வித 

ஓக ௨உடகவரும் தன்மை வாய்த்த' பல படைப்புகள் அனைத்துவித 

அரங்குகளிலும் அலுவலகங்க எிலும் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

பின்னா இவவொலியியலைக் குறித்து ஆய்வு செய்யப் பற்பல 
திறுவனஙகசர் தோன்றின. அமெரிக்க ஓவியியல் சங்கமும் (71௪ 420 021120] 
Society ௦] &௱ாசா(62 1929) ஐவியியல் பொருட்களைச் தயாரிக்கும் கூட்டு
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Sass ez (Acoustical Materials 485001811௦ 1933) இவ்வகையில் 
முதலில ஏற்பட்டவையாகும். அமெரிகக ஐவியியல் சங்கம், கட்டிடங்களில் 
TOLD ‘pS குறைபாட்டின்" பல்வேறு காரணங்கள் குறித்தும், ஓவியியவின் 
பயன் குறித்தும், ஓலியால் உண்டாகும் தீமை குறித்தும் கருத்தரங 
குகளை நடத்தியது; 

ஓவியின் அழு.ப்படைக் கூறு 

AGW தன்மை கொண்ட எத்தகைய பொருள்களினின்றும் 'ஓ.ி' 
உண்டாகிறது. அதிரவுறும் பொரு ச்களிவிருந்து ஊடகங்கள் (Srp ops 
Cursrnmal) anICus Lad அலைப்பண்புடைய ஆற்றல் “ஐவி” எனப்படும். 
எந்தவொரு ஓவியம் அதன் செறிவு (1812185010) மறறும் அலைபபண்மை 
(Frequency) spUueMt_uTaé கொண்டு அமைகின்றது. இலவ்வொவி 
அதிரவுறுவகறகு Pl ஊடகம மூதவை, ஓலி அகிரவகசர் ஊடகத்தில் 
தோற்றுவிச்சபபடும்பொமுது; அவவூடகம் அகி வறும். இவ்வொவி பொதுவாக 
இையொசமி, இரைச்சல என அஇருவகைபபடுிகிறத. சராசரி வளி மண்டல 
அமுத்தத்தை௪ சாந்து காறறமுததத்தில் உண்டாகும் மாறுபாடுகளின் 
காரணமாகக் காற்றுச் சுமந்த இரைச்சலும் (217 6௦1௭௪ sounds), bt. Away 
பொருள்களில் ௨உணண்டாகும அதிாவறுகளின காரணமாகக் கட்டிட அமைப்புச் 
சாத்த இரைச்சலும் (51௦1 பாசமா ௪ பொ) உண்டாகின்றன, 

எதிர்முழக்கம், பிரதி.பவித்தல், அஉட்சவர்தல் 

கடகட அமைபபியவில முதனமைப் பெரும்பஙகைப் பெறுவது 'எகி£ 
முழக்கமாகும'. ஐலியின் எதி முழக்க ௮௪௨, ஐர௫ு கட்டடத்தின் சறப்பினைத் 
தீரமாணிககிறது எனலாம். ஓா அறையில் ஓஸி தோற்றுவிக்கபபடுமபொமுது 
ஓலியலைகள அதன் மூலத்திணினறும் கோசளாவடி வடைய (Spherical) 
அலைகளாக முனனோக்கிச் செல்கின்றன. அவவாறு செலலும் ஓவியலைகசர் 
இரு வேறு ஊடகங்களைப் பிரிக்கும் தனத்தையோ ஓரு தடைப் பொருளையோ 
ச;நதிககு.ம்போது எதிர் முழககம், பிரதிபலித்தல, உட் கவாதல் செயல்கள் 
நடைபெறுகின்றன. மூடிய அறைக்குள் ஐவி எழுப்பப்பட்ட பின்பு, 
அது Kua shar sreveneoty பரப்புகளிவிருந்து மீண்டும் மீணடும் 
சதிரொவிககிறது. ஓவியின் மூலம் ஓலியை நிறுத்திய பின்னரும் இவ்வாறு ஓலி 
நீடகதுக கேட்பதே 'எதிரமுழககம்' எனப்படும், இவவெதிர் மூழக்கம 
குறிப்பிட்ட அளவில் அறையில் இருக்க வேண்டியது கஅனைறியமையாதது. எதிர முழக்க அளவு அதிகரிக்கும் பொமுது அறையில் இரைச்சலும், குறையும் பொழுது ஓவி குறைந்து ஓலித்தல் போன்ற குறைடாடுகளும் தோன்றுகின்றன.
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எனவே அறைகளில் ‘edit wpaean’ 566 wane sv Huudeguur 

வேண்டியது தேவையாகும். ஐவி மூலம் ஓலி உமிழ்வதை நிறுத்திய 

கணத்திலிருந்து ஓவி அமுத்தம் தனது அளவில் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்காகக் 
குறைய ஆகிற நேரம் “எதிரா முழகக நேரம்' எனபபடும். 

ஐவி எழுப்பப்படும் பொழுது எதிர் முழக்கம் ஏற்படுவதுடன் அறையின் 

உட்கூறை, சுவர்கள், தரை எல்லா இடங்களிலும் ஓவி பட்டுப் பிரதிபவிததலும 

நடைபெறுகிறது. அதே சமயுச்தில் 'ஓவி உட்கவாதலும்' அறையிலுள்ள சில 

பொருட்களால் நிகழ்கிறது. பொருளின் உட்கவா எண் என்பது பொருளின் 

குளத்தால் பிரகிபவிக்கப்படாஜ ஐவி ஆற்றலுக்கும் (அதாவது உட்கவரப்பட்ட 

மற்றும் ஊடுருவப்பட்ட ஆற் ஸ், பொருளின் களத்தில் படும் ஆற்றலுக்கும் 

உள்ள விகிதமாகும். பொருரின் உடகவாதல, அவற்றின் வடி வம், அளவு, 

தன்மை, கட்டிடத்தில் அஉறறின் இடம் முதவியவுறறைப் பொறுத்திரு க்கும், 

“எதிரமுழக்கத்தைக்' கட்(ப்படுத்தும் சிறப்பான செயகையை இவவடகவா 

பொருட்கள் செய்கின்ற. எனவே கட்டிட ஓவியியவில் இம்முமனறும் 

இன்றியமையாத் இடம் டெறுகினறன. 

ஒலியியல் அளவைகள் 

ஓவியின அசளாவினைக கட்டுபபடுத்தும் வேலையில் கில அளவை கன 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஓலி உட் கவாதல்-௪பைன், ஓவி அள்வு டெசபிபல, 

ஓவி e.gg5 ser — STC (Sound Transmission ௦1855] என்பன அவை 

ஓவி உட்சுவர் அமை.ப்பின் தேவை 
\ 

a அழகான அரங்கில் சிறப்பான சொற்பொழிவைக் கேடகும் பொழுது 

ஐலியின் அமைப்பு சறிபின்றி இருத்து இரைச்சல் ஏற்பட்டால் 

“பொதிவின்” சுவை கெட்டு கெறுபபு ஏற்படுகிறது. 

2) . இரைச்சல் அதிகமாக ஏற்படும இடங்களில் இருந்து வேலை 

செய்யும் பொமுது மன நிம்மதி பாதிக்கப்படுகிறது. 

9 இரைச்சல் ஏற்படும் தொஹ்சாலை போன்றவற்றில் தொடாந்து 

வேலை செய்யும தொழிலாளாகள் மன நோய, நரம்புத் களாச்சி தோய் 

எனப் பலவித நோய்களால் பாதிச்கப்படுகின்றனா். எனவே, 

இரைச்சல் அதிகம் ஏற்படுத்தும் இயற்திரங்களை “ஓலி உறிஞ்சும் 

மேடைகளை! அமைத்து அதில் ஏற்றி வத்தல் சிறப்பு:
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A கொடாநது ஓசையைக் கேடடுிக் கொண்டிருக்கும் டொமுது 

“செகபைபுலன்' பாலிக்கபப௫கிறது. 

டு மருகதுவமனையின் அறைகளை ஓட்டியுள்ள நடைபாதையில் 

தொடாந்து இரைச்சல் கேட்டுக் கொண்டி ரத்தால் நோயாளிகள் 

பாதிககபபருவா: எனவே, 'நடைபாதையில்' ஓலி காப்புச் செய்வது 

இனறியமையாதது. 

© கசம்விக்கூடஙளிலும் வகுப்பறைகளை ஐட்டின நடைபாதை, 

கருதுகரஙக, உடற்பயிற்சி அறைகள் “ஓவிக்காப்ப ச் செய்யப்பட 

வேண்டும. 

சுற்றுப்புறச் குழலைப் பாதிப்பதில இவ்விரைச்சலும் பெரும் பங்கு 

விபபதால், அனைத்துவித கடடீடங்களிலும் “ஓலி உட்கவா பொருட்களை” 

அமைகக வேண்டியது இனறியைமையாதகாகும். 

Aris poduiurcy (Auditorium Acoustics) 

அரஙகததின முதனமைச் சிறப்பான ஐலவியியல் அமைபபு குறித்து 

பல்வேறு கிளைகள் காணபபடடாலும அடிப்படை ஓனாறாகும. ஓரு விநாடியில், 

ஓர் அறையில் ஏற்படும் எதிர முழக்க நேரம் அவவறையின் Heal, po 

உடகவ௫ம குனமை அகியவறறைப பொறுகுது அமையும், 

அரங்கங்களில் ஓவியியல திருத்தத்தினை (4௦௦0511001 7ச௦11௦1/ 

மேறகொள்ளும் பொழுது ஓலி தெளிவடைகிறது. இவ்வொவியியல் திருத்தம 

திரை அரங்கம, பெரிய கோயில்கள, இசையரங்கு, வகுப்பறைகள், கருத்தரங்க 

அறை என அனைத்திற்கும் போருநதும. 'ஓலியியல திருத்தததில்' அரஙகத்தின் 

அளவு, வடிவம், எதிர முழக்க நேரம், பின்னோககி விளையும இரைச்சல் என 

அனைத்து பண்புகளும் கவணிககபபட வேண்டும: 

ஜா அரங்கில் ஓலி மூலத்திலிருந்து ஓவி தோன்ற, நேரடியாகக் 
“ப போரின் செனிகளை அடைவது ‘Care ges’ (Direct Sound) 

என்றும, தோன்றிய ஓலவியானது பன்முறை சுவர் போன்ற பொருட்களில் 
பட்டுப பிரதிபவித்துக் (78௪11௪611௦) கேட்போரின் செவியினை அடைதல் 
'பன்முறைப் பிரதிபவிப்பு' (Multiple refiection) எனவும் அழைக்கப் 
படுகின்றன. படம I) 

று



79 
  

On S 

aa   
படம் - 1 

இப்பன்முறைப் பிரதிபவிப்பில் 

(ரி அரங்கில் சபதம அதிகரிக்கிறது. 

(2 “திர் முழக்கம் அதிகமாக ஏற்பட வாய்ப்பு சற படுகிறது. சில 

அரங்கங்கள் 'எதிரொலி' கேட்கும் தனமைத்தாய் இருக்கும். எதிரி என்பது 

செலுத்தப்பட்ட ஓவி 'சுவா' போன்ற தடைப் பொருளகளில் தடைப்பட்டு மீணடு 

வருகிறது. அதாவது, நேரடி ஓசி தெளிவாக மீண்டும் மீண்டும கேட்கும 

விதத்தில் ஓவிக்கிறது. நனறாக "எதிர் முழக்க நேரம்' சரி செய்யப்பட்ட 

அறையில் 'எதிரொலி' தன எதிர முழககச சகதியை இழக்கிறது. அனால், 

குறைவ எதிரமுமகக நேரம (1.௦ம Reverberation Time) கொண்ட அறையில் 

ஓலி தனப்பகுதியில் தடை செயயபபட்டு 0.05 விநாடி களுக்குப் பின மீண்டும் 

ஓவிக்கிறது. இக்காரணங்களால் ஓவவொன்றிறகும் ஓர் எதிர முழக்க நேரம் 

வரையறுகைப்பட டுளளது. சான்றாக இயல்புப பேசகிற்கு 2 -விதாடிகளும் 

இசைக்கு 1/ முதல் 12 விநாடிகளாகும். இவவரையரையை அரங்க அமைப்பில் 

செயல்படுத்தாதபோது ஓசமியில் தெளிவின்மை எற்படுகிறது எதிரொலிகள் 

தோன்றுகின்றது. 

ஓவியியல் செயல்.பாடு (4000511001! 7742011௪11) 

அரங்கில் 'ஓி உட்கவரும் தன்மை' கொண்ட பொருட்களை எங்கெங்கே 

அமைத்தால் 'ஓலியின் தன்மை சீ£படும்' என அறிந்து அதன்படி அமைக்க 

வேண்டும். 

ழி அரங்கின் பின்புற மாடியின்கீழ் உள்ள கூரையில் ஓஃமி உட்கவரும் 

பொருட்களை” அ௮மைத்தாச் எதிர் முழக்க நேரம் சீபடுவதில்லை. 

எனவே ,௮ரங்கின் பின்புறச் சுவாகளில் (சரா ம௦!/5) குறிப்பாக
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2 

(௧ 

நீளமாக,நேராக அமைந்துள்ள அரங்கங்களில் ஓலிக் காப்புச் செயவது 

“எதிரொசபியைத்' தடுக்கும். 

அரங்கின் சுற்றுச்சுவா்களிலும், ஓலி பிரதிபவித்தல் போன்றவை 

நடைபெறுவதால் அங்கும் 'ஓலிக் காப்புகளை”' அமைக்க வேண்டும். 

அரங்கின் அமைப்பு குழிந்து இருப்பதைவிட, ௪தரமாக ௨டிவமைத்தல் 

சிறப்பானதாகும். படம் -2 குழிந்து இருத்தல் பன்முறைப் 

பிரதிபவித்தலுக்கு வழி வகுக்கும். (டம் -3 

  

    
  

படம் - 2 

படம் - 3 
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மமருதீதுவமனை, கல்வி நிறுவனங்களில் 

ஓவிமியல் அமைப்பு 

இவ்விரு இடங்களிலும அறைகளை ஓஐடடிய தடைபாதையில 

“ஐ௫மிக காப்புசு செயவது' அவசியம. அவ்விதம செய்தால நடைபாையின 

இரைச்சல், அறையினைத தாககாதவாறு இருககும. கல்வி நிறுவனங்களில் 

“வகுபபறையின்' உட்புறக்கில ஓசி உடசகவர் பொருட்களை அமைத்த 

வேணடும். 

நடைபாதைககரில 'ஐிக காபபு௪' செயயும் பொழுது அவறன அகலம், 

சாம், உயரம் , அியவைகளைக கருத்தில காணா “வையி யல ஆ OS, 5 

செயாபாடுகளைத' திடடமிட வேண்டும. 

அர் உயரத்கைவிட ஆகலம அதிகமாக இருகதால மேறகூரையிலும 

3 உயரத்தை. அகலம குறாவாக இதநதால சுவரின் மேரபகுகி, 

மேறகூரை போலாற இட களிலும், 

2) வமககககைவிட விரிவரளா ஈநடைபாகைககில மேகூறரைகளில மக்கததை & SF ர { 

ம்டபமிம் என 'ஐவியியல சையலபாடிகளை' மே்கொளசளை வேவைடுிம, es ee (2 

இதே டோன்று அது வவகந்குணில் மி பெரிய அவறையாணால (8000 &: 

10,000 egy Sip) Gopm ag. fan, sor சான அனைததுப பகுகியிலும. கிறிய 

அறையானால தரையில் தரை விபபேபுளா விபபது போனவாறுறுறிலா. ௦ம் 

ஓவியின அளவினைக் கட டுபபடிகதலாம. 

ஓவியியல் பொருட்கள் (Acoustical Materials) 

ஐவி மூலத்திவிருநது Urduclegu eilima உறிஞ்சிக கொள்ளும் 

போருட்கள் ஓவமிபியல் பொருட்கனாகும. 

நி தேஙகாம் நார, ௪ல் தசா இவை Jara ஐடடப்பட்ட தடகள, 

சொர சொரபபான சவாப பஹ 

கனமான தர விரிபபுகளா போனறு பலவும் ஓபி உடகவா' பொருடகளாககி” 

செய்லபடுிகினறலா. 

கில பொருட்கள காவா இழை, ௨ லோகத தாதப் பொருட்கள் கொண்டு 

துளைகள் கொண்ட அட்டைகளாகத் சயாரிக்கபபமுிகின்றனா,
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(3) மெருகு மாக் ee (Pumice), மெருகேறிய உருள் மணிகள் (1௪711௪ 

Products) போன்ற பொருட்களைக் கொண்டு சிறு சிறு துகள்களாககி 

அட்டைகளில ஓர் அடிக கனத்திற்கு ஓட்டி 'ஓலி உட்கவா' பொருளாகப் 

பயன்படுத்தப்படுகினறன. இவையனைத்தும் சுவர மேற்கூரை போன்ற 

இடங்களில் பசைகளைக் கொண்டு அப்படி யே er oun 

அமைககப்படடிருக்கும. 

மூற்காலக் கட்டிடக்கலையில் ஓவியியல் 

இக்காலக் கடஉட முறையுடன் நோக்க, முற்காலத்தில் கடஉடக் 

கலைக்கு எழுித்துககாடடுகளாக இன்று விளங்கும் பழஙகோயில்கள, 

இசையரஙகஙளளின் கட்டிட அமைப்பு சிறப்பான ையாகுபம். 

பொதுவாகச சிறிது கரடு முரடான போருடகக ' ஐவியை உறிஞ்சுகிறது 

என்பது அடிபபடை, இவஉடபபடையில முறகாலக கோயிலகளை நோக்கினால் 

கோயில ர குரை, சுவர் அகியவை பொடியாகக கொத்கின துளசைகளுள்ள 

பாறைகளால (அதாவது சொரசசொரபபாக/ வட வமைக்கபபட்டிருக்கும. 

மேறகூரை அதிக உயரமாகவும், மேறகூரையை ஓட்டின் சுறறுக 

கீழ்பபஞுதிகளில பெரிய பெரிய சன்னல போன்றவை வைத்துக் 

கடடபபடடிருககும. இவையெல்லாம 'எதிரொவியைத்' தடை செய்கினறன. 

கடடிீடங்கள, SUNSET, சுவா மறறப பரபபுகள் வழவழபபாக 

இருததால, அவை ஐவியைக குறிப்பிட்ட திசைகளில குவிககினறன. 

அகனால் ஒவிச செறிவில ஏற்றமும், இறக்கமும ஏற்படுகின்றன. எனவே, 

இசையரஙகின கூடணாகளைகு தாழ்வாககம், பளபகபபாகவும வடி வமைத் 

துளளலா. கூரைகள் உயரமாக இருநதால, ஓவி அவற்றில படகுத் திரமபி 

வருவுதறகுள அழிந்து விடும். 

இனநும கில தியான மண்டபங்களில் 'ஐம' எனும் ஓவி ரீங்கரித்து 

ஜைபிகை சுவா, தரை, மேற்கடரை போன்ற அனைத்தும் பளிங்குக்கற்களால 

௨உருவாககப்படுகினறன. சசானறு: விவேகானந்தா பாறைகளில் உள்ள தியான 

மணடபம, கனாணியாகுயாாி 

முடிவுரை 
இன றைய நாகரிக உலகில சிறப்பாக வள௱ந்துளள பலவேறு கலைகளுள் 

கடடீடக கலையும தன்று, அச்கட்டடக் கலையில் முதன்மையாக௫ சிந்திக்க
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வேண்டியது 'ஐலியியல்' அமைபபாகும். கட்டிடத்தின வெளித்தோற்றம் மட டும் 

அழகுடன் அமைந்தால் போதாது; உட்புறமும செமமையான ஓவி சீராச 

ஐ.ிக்கச் செய்வது இனறியமையாததாகும். கட்டிடம் கட்டப்படும்முன் அதக் 

வடிவமை-, அறையின் பரப்பளவு, எங்கெங்குச ௪ன்னலகளை அமைத்தால் * 

“எதிர் முழக்க நேரம்& சரியாக இருக்கும் எனக கணக்கிடுதல நன்று, 

*அரங்கமானால்' முழு அரங்கத்தில் பாராவையாளாகள் அமர வேண்டிய 

நாற்காலிகள் எவ்வமைப்பில் அமைக்க வேண்டும், அரங்கு நிறையாது முன்றில் 

ஓரு பங்கு மட்டுமே பார்வையாளருடன் அமைந்தால், ஒவியமைப்பைச சீர் 

செய்யும வகை என்னெைனன என்று பலவற்றையும் சிந்தித்து அதற்கேற்ப ‘gol 

olsen Cuiplame’ sngse faprtula செம்மைக்கு வழிவகுககும். 

துணை தால்கள் 

இமிழ் 

1 அறிவியல் களஞ்சியம் தொகுதி-௮று] (ம... தமிழப் பலகலைக 

கழகம்., தஞ்சாலு£., 1222, 

ஆங்கிலம் 

1. BRUEL, PY ‘Sound Insulation and Room Acoustics'., 

Chapman ana Hall., London, 1951. 

2. DIAMANT. R.M.E., ‘Insulation of Building(Thermal & Acoustic), 

London ILIFFE Books LTD., Landon, 1965. 

3 FURRER, W, “Room and Building Acoustics and Noise 

Abatement., “Butterworthe, London. 1964, 

4. NARASIMHAN, ¥, ‘An Introduction to building Physics’. 

Kabeer Printing works., Madras.,!974. 

5, PARKIN, PH., and Humphreys, H.R. ‘Acoustics, Noise 

and Buildings’., Frederick A, Prager., Newyork, 1956. 

6G. PAUL DUNHAM CLOSE., ‘Sound Control and Thermal 

Insulation of Buildinas’., Reinhold Publishing Corporation., 

Newyork., 1966.
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கரலத்திற்கேற்பக் கணிதம் 

கேர. ௪ண்முக ச.த்குறம் 

கணிதம மாறாக, நிறைவுபெற்ற இயல் என்ற ஓரு கருத்து பொது 

மகக௭ிடம் உண்டு; ஆனால, காலக்துககேறற தேவைகளை நிறைவு செய்யும 

வகையில கருததுக கற்பணனகளை அ௮டிகததளமாகக் கொணட தூய கணிதப் 

பகுதிகளும மறறும பயனபாட்டுக கணிதப பகுதிகளும் பல திக்குகளில் 

விரைநது வளாகிறது. செய்திகள முழுமையறறும தெளிவில்லாமலும இருககும 

போதுகூட நிகமதிறக கொள்கை [7௦00061149 72010), கெளிவிலாக் கணக 

dlaratane ( Fuzzy set Theory) Cunern கணித இயல் கருவிகளைக் 

கொண்டு கெளிவும உப்ததுணாசலும பெற முடிகிறது எனபதைச சுருக்கமாகக் 

இககட்டுரை கூறுகிறது; 

குரய கணிதம் மற்றும் பயன்பாட்டுக் கணித வளர்ச்சி 

amigo தொன்மையானது, மாறாக முழு உண்மைகளே அதன் 

கருபபொருள; வெடடு ஒனறு துணடு இரண்டு எனபது போன்ற 

கூரமையான பாங்கில் அமைந்துளள வாதங்களை மட்டுமே அது 

பயன்படுத்துகிறது. அது ஒரு மாறாத நிலைத்த (' 801/2) இயல். ௮னால், 

இந்தப் பொதுக கருத்து உணமையானதனறு. பிற இயல்களைப போனறே 

கரிகமும துடபபோடு பல திககுகளிலும் தனது வீச்சினை வளாத்துக்கொண்டு 

dle evayo flensv comm (dynamic) Qluev. 

கணிதம் மனிதன் கண்ட ஓரு கருத்துச் கருவி. சமுதாயத்தின் சில 

தேவைகளை (எண்ணுதல, அளததல/ நிறைவு செய்ய மனிதன் அதியில 

rTeremucraao (Arithmetic) ay aluereai (Geometry) துவங்கிய 

கணிசம், காலததிற்கேறபப பல புதிய இயல்களை - பயன்பாடுகளைச் 

சோததுக் கொண்டே வருகிறது. பிற அறிவியல் சமூகவியல் துறைகளிலும்
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கருத்துககளையும் செய்திகளையும் கூரமைப்படுத்தி ஓமுங்குபடுத்தும் 
வகையில், கணிதத்தின் தாக்கம் அதிகரித்துக் கொண்டே ௬ கிறது. 

உருவமிலாக் கருத்துக்களாலும் கற்பனையினாலும் ஆன தூய கணிதம் 

(பாச 1421 21௭1/05), மற்றும் நடைமுறை உலகின் தேவைகளை நிறைவு 

செய்வதாய் அமையும் பயன்பாட்டுக் sentisis (Applied Mathematics) எனற 

பாகுபாடுகள் வழக்கில் இருப்பினும். இயையிரண்டும் ஓன்றை 

யொன்று இணைந்தே வளாகின்றன. நேற்றைய தூய கணித இயல ஐன்றின் 

அடிப்படையில் இன்று புதிதாகப் பயன்பாட்டுக் கணிதம் கிடைப்பதும், 

புதிய பயன்பாட்டுக் கணிதம் ஓன்றால் ஒரு தூய கணித இயல் பிறப்பதும் 

வாழையடி வாழையாக நடைபெறக் காண்கிறோம். நடைமுறையில் தாம 

பயன்படுத்தும் பதின்மான முறையை ([9ச௦1௱௭௭1/ இழகர்சாப] அடியொற்றி 

இருமான முறையை (Binary System) warm peo (George Boole) 

கண்டதையும, அது பின்னாக். கணிப்பொறி வழி வமைப்புக்கு அடித் 

,தளமானதையம் கணிப் பொறிஇயல் வளர்ச்சியை அடியொற்றித் தண்ணியங்கி 

இயல் (4ப1௦௱ர1ய] மறறும் செயற்கை Chomfuue (Formal Languages) 

ஆகிய கணித இயல்கள் வள௱ற்ததையும் கூறலாம். 

கணிததகிற்கும் பிற துறைகளுக்கும் ஓரு முக்கியமான வேறுபாடு 

உள்ளது. பிற துறைகளில் புதிய உண்மைகளும் கருத்துக்களும் துவங்குமபோரது 

பழைய அடிப்படைகள் தகாக்கப்படுகின்றன. ஆனால், கணிதத்கின 

வள௱ரசசியைப் பொறுத்த வரையில் தலைமுறைக்குத் கலமூறை பழைய 

கட்டடத்தின் சளங்கள்மேல புதிய மாடிகள் கட்டப்படமு வருகினறன; 

aga இன்று க௭ளிப்பொறி எனற துணைச் சாகனம் ஓனறும் 

கைவசமுள்ளகால் கிதத்தின வரசசும அற்றதும் தூய கணித வகசையிலும 

புதிய சமுதாயத் தேவைகளுக்கு ஏற்பப் பயன்பாட்டுக் கரித வசையிலும் 

பலமடங்கு அளற்து கொண்டே ௮.௬.கிறது. 

கணிதத்தின் முக்கிய செயற். பாடுகள் 

அறிவின் விளக்கங்களாக அமைந்துள்ள பல இயல்களும் கணிதப் 

பயன்பாட்டினால்தான செப்பம் பெறுகின்றன. பொருளாதாரம் போன்ற ௪மூக 

இயல்கள் கூட இன்று பெருமளவு கணிதக் குறியிகளையம் வரை 

படங்களையும் பயன்படுத்துகின்றன.  கருத்துக கூறுகளை - அளவைப் 

uiégiug (Quantity) கணிதத்தின் ஐரு செயற்பாடு. இது பல நாளாக 

வழக்கில் உள்ள செடறபாடாகும்.
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இன்று satlggdior waduurer Geumunrth), மாகி! அமைக்கல் 

(Modeling) sargy amar. gr ஆய்வின கூறுகள் ஐவ்வொன்றையும் 

குணிககணியாகப பாத்தால் அதனால் பயன் அதிகமில்லை. அக்கூறுகளின் 

பொதுமையான போக்கைக கண்டறிய அவற்றின் தன்மை, 

அவறறுக்கிடை மீயயான பிணைப்பு அகியவற்றைச் சமன்பாடுகள் (Equation/ 

சமமின்மைகள (ப/ீர200௦111125]) எனக கணித வடிவில் உருவாக்குகிறோம், 

இரகக கொகுப்பு நம ஆய்வின் கடநிக்கோபபை (51 ப௦ர்பாச) வெளிபபடுத்தம் 

மாதிரி (17௦421) அகிறது, இவற்றை நமக்கு அறிமுகமாகியுள்ள பிற 

மாதிரிகளோடு ஓபபுநோசகிப் புதிய முடிவுகளையும் கருவிகக முடி கிறது. 

காடடாக, ஓரு விமான நிறுவனம் புதிய பணிநேரப் பட்டியலைக் தயாரிக்கும் 

போது அது ஓருடடீது திடடமமைப்புக் (1. சபா 1௦110) கணககில் ஓரு 

வகை மாதிரி என அறிந்தால் வேலை எதாவது. 

இவவகையான அள வைய பயன படுத்துவதற்கும் மாதி? அமைப்பதற்கும் 

ஆய்வக களத்தில் உளள கூறுகள பற்றிக் குழப்பம் இல்லாமல் தெளிவான, 

உறுகியான அறிவைப் பெற்றிருக்க வேணடும். 

இரு னிலவும் ௧ணித ஓனி 

ஆனால, உலக நடைமுறையில் நமது அடிப்படை அறிவு 

கெளிவிலலாமல் முழுமையிலலாமல முூரணபாடுடையதாக  உசாசது. 

அமமுரணபாடடை மருத்துவரின் சோதனையில் கிடைக்கும மூடிவுகள, 

வாணிசைப ஆய்வாளா தொகுதது வைததுள்ள செய்திகள், ஓரு வணிக நிறுவன 

மேலாளர் மூவ எடுிப்பதறகு அடிபபடையாக அவா கைவசம வைத்துள்ள 

செய்திகள எனும நிலைகளில காணலாம, 

இதககைய சகழநிலையிலகூட கணணிதம புதிய சில கருவிகனளைக 

கையாணடுி இருளில ஓனளியைத தேடும் முயறகியை மேறகொளகிறது. 

இம்முயறகிகளால் ககிரவணின் ஓளியைப்போலத் துலக்கமாகத தெளிவு 

பிறககாவிட்டாலும, மதி ஓளி போனறு மங்கலான ஓணியாவது கிடைப்பது 

எனபது இருளைகீட மேலானதுதான். 

காலத்தின கட்டாயமாக, மருளை நீக்கும் வகையில் கரிதம இரு 

கருவிகளைக் கண்டு அவறறை மேலும் மேலும செப்பம் செய்து வருகிறது. 

அவைப் 

£ நிகம் வாய்ப்பு (Probability) 

2. கெளிவறு குளைம (/“பச20 524]



87 

நிகழ்திறம் 
நிகழ்வு (event) ஓன்று நடைபெறுவது எதேச்சையின (1012௦1 ௪55] 

பாற்பட்டது எணில, அத்தகைய நிகழ்வுகள பறறிய அறிவு குறைபாடு 

உடையதாக அமைகிறது. அடிபபடையே சரியில்மாதபோது அதன மேல 

உய்ததுணாவு செய்வது எப்படி 2 நிகழ வாய்பபுக கொள்கை [1000011110 

7௪௦1) இகதறகு வழிகாட்டுகிறது. இதற்கு அட பபடை நிகழ்வின் உறுதிரிலலாக 

தன்மையையே அ௮அளவினதாக்கி (பெயரா!) விடுவதுதான். இதறகு மூனறு 

மறைகள் குறிபபாக உணடு, 

தருக்க முறையினாலோ இ தரணையக்துககு இருபக்கம் தலை, ப, 

சண்டினால் இரண்டில் எது விழுவதறகும ௪ம வாயபபு உளசாது, என்வே, 

ஒருமுறை நாணயததைச சுணடுமபோது தலை வீழும வாய்ப்பு 7.) அலலது 

களச் சோசனை முறையிலோ (காலராத தடுிபபு ஊகியின நமபகதகனமை 0.94, 

தெரிநத பரவலகளின சாயலில் அமைந்து அதக வழியிலோ கஇடட௪௪ செய்யும 

போது பிழைகளின எண௰ரிக்கைககான நிகழவாயபபு பாயசான் பரவலைப 

போனறது] நிகழதிறத் தரம் (17௦6001110) ₹011197] காணபபமிகிறது 

சாதக நிகழூவகள எண்ணிக்கை 

பொதுவாக நிதர்வரம பட ப ்பப்யிபி பபப பவ வணக வ வவ 

மொத்த நிகழவுகள எலாண/கைக 

எடுததுககாட்டாக, ஓரு சீடமுக கடடீகம்ருதது PG சீடனட எடுததால 

அது ராணியாக இருக்க நிகழவு வாயப்பு ௪ 4752 - 13 

ஓரு நிகழ்வின் உறுதியின்மைச்கான Wao Hoo, #58 நிகழ 

இடப்புதர்கான சாத்தியககூறறின் ௮ளையாகும. 

நிகழதிர அளவைகளுக்கான சடுகோளகளை, தோறஙகள அகிய புளி 

விவர இயவின் ௮ஃபப்டையாக அமைத்துள்ளன. அதனோடு நிகழ 

இிறதகின் வாயிலாகக கிடைக்கும Wor வகணின தம்பகக்கணாமை பற்றியும் 

கோனகைகள உளளன. குதிரைய பரதயம, WILL. அணுக்களின் இயகைய, 

QS (92. YS என்ப பல் Bviaaoes Papartuiys கொள்கை பயன்பட்டு 

வருகிறது:



88 

தெனிவறு ௬ணம் 

எதேச்சைத் கன்மையினரல் செய்திகளின் அடிப்படை (pup emi 

யிலலாது குறைபாடு உடையதாக இருபபதைப்போன்று, செய்கிகளின 
வரையறையில  கெளிவின்மையிருத்தாலும் அதன்வழி முடிவுகளும் 
குழப்பமாக இருக்கும். இதனை ஓரளவு சரிசெய்ய தெளிவறு கணம் (/”ப22 5௪4] 
உகவிககு வருகிறது. 

பொடரண்ட geev, (Bertrand Rusell) gud. lam (White head) 

Bau sails wergyprestioor SRSG Me கணிதமும், தருக்க இயலும் ஒன்றே, 
அில வரையறுக்காக கருத்துக்களையம். அவைதுககிடையேயான தொடாபுகள் 
பறறியும் கருதுகோள்களையும (4௦/௦௱5) துவக்கமாக வைததுக் காண்டு 
கருகக இயல விதிகளை முறையாகப பயன்படுத்திப் புதிய தேறறங்களையும 
மூடிவுளையும, வருவித்தலதான் கணித இயலகனில நடை பெறுகிறது. 
இிவறறுககுக கணம (௪1) ஜா அடிப்படைக் கணிதக கூடறு, 

கணைம எனபதும், கணதகின உறுப்பு (2/சரா2ார் of set) எனபதும கணக 
கொளகையின துவககம, இவறறை நாம் வரையறை செய்வதில்லை. தமிழ 
எழுததுககளின் கணம “3: எனறால் க: எனபதும அந்தக கணக்கின் 
கறுப்பு எனபதும,  '£' எனபது ன் உறுபபு இலலை எனபதும் நமமால கூற 
மயம். 5 உறுபபு்ளா எனவ எனபது தெணிவாககு தெறியும் வகையில் “9: 
சான்ற ௧கணம அமைந்துளளது. 

இயலடான கலால் கொள்கையில் ஓரு பொருள் ஓரு கணத்தின் உறுப்பாக 
இருக்கும அலலது இருக்காது. இந்த இரண டைக்தவிர வேறு எவவகைச் 
சாகுகியக கூறும இலலை. 

ஆனால, 7995இல லாபி சசடடர (Lofti 228௪1] என்ற அமெரிக்க 
அஜிஞா தெவிஷிலாக கனம (பசு இய என்ற புதிய கணிதக் கூறவினை மூன் 
வைத்தா. அவாது கூறறுபபடி உறுபபுகன தெளிவில்லாமல் அமையக் கூடிய 
கரங்களும் இருக்கக் கூடும. 

எ௫ுகதுசகசாடடாக, மாதிறமுளளவாகனின கனம என்பதை வரையறை 
செய்ய முடியுமா? 

தெளிஉறு கணம பறறி இணி விளககுவோம, “5 சானற கம் ஒன்றைக் 
கருதுக. 5 த நாம் இயல்பாய வழங்கி வரும் கம, மாகன் உறுபபுகசா சாவை
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எனக் கிடடவடடமாக வரையறை உடையது என்புதால் இதனைத் தெனிகூறு 

ணம என்ற பெயரால வழங்குவோமு. இனித் தெகரிகறு கணத்தின் வரையறை: 

"5" என்பது ஓரு (கதெளிகறு! கணம, (9,நி என்பது 0 மகம் 7 வரை உள்ள 

மெய்யெண்களின் இடைவெளி, “5' இன் உறுப்புககளா எல்லாவறறுககும 

(0, /] இடைவெளியில உள்ள மெய்யெண் ஓன்றை மதிபபாகத் தருமாறு 

F:S --> (0, ererm eniy (function) aerargy எணில் (S$, என்பது ஓரு 

Shan) SHTSOSE GMSEGLW0. 

தெளிவுறு சணத்தில் $இன: உறுப்புககசா எல்லாம் 7 என்ற உறுதியாக 

மதிப்பைய பெற்றுள்ளது என்றும, கெளிவறு கணத்தில் இன் உறுப்புக்கள் 

0ி முதல் வரை பல்வகை மூபைபுத் தரங்கள் பெறறு இருக்கும் என்றும் கூறலாம், 

0 என்ற மதிபபைப் பெற்றது 5$இன உறுபபல்ல. 7 என்ற மதிப்பைப் பெற்றது. 

நிச்௫யமாக 5இன் கறுப்பு, எஞ்சிய பிற மதிப்புக்களுகஃ்கு ஏற்ப உறுப்புத்தரம் 

(ராமச ௦] ஈச௱ம்சாசர்/ற0) திணயமாகிறது. உறுபபாக இருக்கும் நிலைக்கும் 

உறுப்பிலா நிலைக்கும இடைபபடட நிலைகளைத் தெனிவறு கணம் 

அனுமதிக்கிறது: 

எடுத்துக்காட்டாக, பகா எணகரின கணம என்பது ஓரு தெளிவறு 

கணம. அனால், ஒரு குறிப்பிடட வகுபபில் உயரமான மாண வாகளின் கணம் 

என்பது தெளினிலாக கணம. 7: உயர மாணவனை ௨ யரமென்று கொண்டாசம், 

௪ ௭௭ உள்ளவனை உயரமானவன் என்பதா 2 ௪ மாணவனை உயரமென்பதா 2 

தெளிவாக இலலை. உயரதீதுககேறபத் தரம் கொடுச்து உயரமான மாணவாகள் 

என்ற தெளிவு கணத்தை உருவாக்கலாம, 5: ச: முதல் ௪ 6: என்பது 

உயரத்தின் வரையறை எனறு எடுத்துக கொண்டு பின்வருமாறு கண 

உறுப்புக்களோடு தரததைச் சோத்துப் பேசலாம், ம” கி7 மற்றம் அகுற்குக் கீழ் 

உயரமெனில் 0: ௪ 6 மற்றும் அதறகு மேல் தரம் 7; FF எனில் தரம் 

0.2: ௪ 70” எனில தரம் 0.4) 6 4: எனில் தரம் 0.9. இதுபோல 

உயரங்கணையம் அதறகேற்பச் தரததையம் வரையறை செய்துகொண்டு 

தெனிவறு கணத்தை உழுவாக்கலாம். நீல நிறம், som stifled சூடு (கெ.யபமி), 

அறிவுள்ள மாணவாகள், பங்குச் சந்தையில் மிகுந்த மதிப்புடைய பங்குகள் 

ஆ.கிய கணங்கள் தெளிவறு கணங்களுக்கு மேலும் கில எடுத்துககாட டுகள்: 

கணித உலகில உறவுககர் அறுதியானவை.  அணனால, நடைமுறை. 

உலகில கெணிவறு உறவுகள (fuzzy relations) உள்ளன. அதுபோலத் 

தெனிஉறு தருக்கமும் (/பச2ம 1௦910) உணடு.
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எடுத்துக்காட்டு: 

அருள், அனபை விடச் சற்று உயரம், அன்பு, செல்வியினும் உயரம், 

சன வே, அருள, செலவியினும் சறறு உயரம். 

மரபுவகைக தருககவியலுக்கும் தெளிவறு தருக்கவியலுக்கும் வேறுபாடு 

யாதெணில, மரபு வகைத தருககவியல் ஈரஜ(௦ஈசாழ) வகைபபட்டது. 

அதன் உணமை நிலை உணடு அல்லது இல்லை. அனால், கெளிவறு 

கருககவியலில உணடு, இருககலாம், அநேகமாக இல்லை, இல்லை, 

இருப்பதறகுத் தரம 0.7 என்பது போன்று உண்மைநிலை தரம் பல கொண்டு 

(multiple valued) அமைகிறது; 

செட்டா(0221) தெளிக-று கணம் என்ற கருத்தை முப்பது ஆண்டுகளுக்கு 

மூன கூறியபோது, அது ஓரு சணரிதக கறபனைக கூறாகவே இருந்தது. ஆனால், 

இந்த முப்பது அணடுகளில ௮ககற்பனை பல துறைகளின் பயனபாட்டுக்கு 

ஏறற ஜா அடிபபடைக் கரு வீயாக மாறி வருகிறது. 

Goevrareno (ppajsener (Managerial decisions) எடுக்க, மேகனை 

அமைப்புகளை (60271 5185) வடிவமைக்க எனப பலவகையில் 

தெளிவறு தததுவம பினபுலத்தில் இரு ககிறது. நவீனத் கொழில் நடபம் ஓரு படி 
மேலே சென்று தெளிவுறு சிலலுகளை (1022 ௦08) உருவாககியுளளது. 

காட்டாக, இசசிலலுகள, தானியஙகி துணி துவைக்கும் இயநதிரங்களில் 

இடம பெறறு, படடா, பாலியஸடர் துணியா மறறும கலப்புத் துணிகளா என 
,தரஙகாண அதறகேறபச சுழல இயககம் நடை பெறுகிறது. 

மேறகணட கருததுகளால காலத்துககேற்பக கணிதம் மிக மிக 

அதிக வேகததில பல திக்குகளிலும் வளாகிறது என்பதை நன்கறியலாம.



மருத்துவத் துறையில் 

கணிப்பொறிகளின் பயன். பாரடி 

1. செவெற்றிவேல் 

LD. Qf (MS WIG! 

இன்றைய அறிவியல மறறும சொறிலநுட்ப வளாச்சியின் காரணமாக 

மனித சமூதாயம் பல்வேறு வசதிகளையும, வ௫திகளைப பெறுவகுற்கான 

வாய்ப்புகளையும் பெறறுளளது. மினலாணுவியல் மறறும தகவல் தொழில 

நுட்பவியவின் வளாசசியினால மனித குல மேமபாடடீறகும், வாழ்ககை 

வசதிகளுக்கும் அனுகூலமாக, ஓா ஓபபற்ற அறிவியல கருவியாக கணிப்பொறி 

விளங்குகிறது. வேகம், கணககிடுகவில இஸ்சபியம்,  விறந்த அய 

நினைவாற்றல், தகவலகளை உள்ளடககிப் பாதுகாத்தல, சிறந்த தொடாபுகளை 

அமைதகல, ஆகியன கலரிபபொறிகளிலா சிறபபாகும. பல்வேறு கிறபபுகளைக 

கொண்ட கணிபபொறரிகன. இனறு சஎலலாத துறைகளிதூம, அனைகுது 

நிலைகளிலும பயன்படுதகப்படுகிறது. ௮தேயோல் மருததுவக துறையில 

கணிப்பொறியியல் பயன்பாடு தாளுக்கு நாள அதிகரிதது QD கின்றது, 

மருத்துவத் துறையில் 

துவக்கத்தில், மருத்துவமனைகளில் திவாக மேம்பாடடிறகாகக் 

கணிப்பொறிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. அடுத்ததாக தோயாளிகளின மருததுவக 

குறிப்புகளில் நோயின் தன்மை, பரிந்துரைக்கப்படும் மருந்து, ௮அம்மருததின் 

செயல் தனமை, நோய் தீர்க்கும் திறன் ஆனியவறனைம் பதிவ செய்து Muggs 

பின்னா பயன்படுத்தவும், அதன் பலனை ஆயத்து உரிய மருத்துவ வழி 

முறைகளை மேம்பாடையச செய்யவும் கணிப்பொறரிகள் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றன. இவ்வாறு சேகரிக்கபபட்ட தகவல்களை ஓருஙகிணைத்து ஓரு 

குறிப்பீட்ட நோயாளியின் அறிக்கையைத் தயாரிக்கவும், ஓரு குறிப்பிட்ட
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நோய்க்குச் சிகிச்சை அளிக்கபபடும் பிரிவின் அறிக்கையைக் தயாரிக்கவும் 

கணிப்பொறிகள் பயன்படுகின்றன. 

அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் 

அவசரச் சிகிச்சைப் பிரிவில் நோயாளியின் நிலையைத் தொடார்து 

கணகாணிக்கக கணிப்பொறிகள் பயனபடுகினறன. நோயாளியின் உணவு 

நிலைகளை அறியப் பயன்பருத்தபபடும் வருட்டிக் கருவிகள் (6௦011 In- 

struments) கணிப்பொறி அமைப்புடன் ஐருங்கிணைககப்பட்டிருக்கும். 

சகணிபபொறியானது தநோயாளிபின நிலையைக காட்டியிலோ (11௦11/௦1] அச்சு 

வெளியீடாகவோ வரைகோட்டுப் படமாகவோ கொடுக்கும். நோயாளியின் நிலை 

குறித்த இவவெளியீடடில் மருத்துவ நிபுணாகளால் குறிக்கப்பட்ட 

வெட்டுநிலைகளுககு அப்பால் அளவீடுகள் அபாய நிலைகளை அடை 

யுமானால், அதனைக கொண்டு மருத்துவக் தாதி எஸிதில் நோயாளியின் 

நிலைமை மாறுவதை அறிய முடியும். இதற்கு உடனஉயாக வேண்டிய சரியான 

கிகிசசையை மேற்கொளளாலாம. அவவாறன்றி, கணிப்பொறியே தேவையான 

சரியான செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ள அவசர கால மருத்துவ உ 

அமைபபுகளைச செயல்பட வைககும. ஓருகில மருத்துவச் சிகிச்சை 

நிலையங்களில, சோதனை உழிமூறைகள எவ்பாறு இருப்பினும நோயாளிகள் 

மருதுதுவரைப பாக்கும முனனர் அலலது பார்தத பினனர், நோழமுகப பேட்டி 

கண்டு தோயாளியின் குறிப்புப படிவத்தைக் தயாரிக்கக் கணிப்பொறிகள் 

பயனபடுகினறன. மேலும் இககுறிப்புகளைக் கொண்டு பின்னர் நேரய் அறியும் 

உழிமுறைளைள வகை செய்யக ஈணிப்பொறிகள் பயன்படுகின்றன. 

தேோரமயை அறிய 

சணிபபபொறிகள நோயாளியின் நோமை அறிந்து, அந்நோய்ச்கான தகுந்த 

கிகிசன௫ முறையைக் தோற்தெடுத்து அளிக்க மருத்துவருக்கு ௨சவியாகப் 

பயன்படுகினறன. எ௫ுித்துக்காடடாக, எரகட்ரோ- காடி யோகிராம் 

பகுபபாய்வைப் பயன்படுத்திச் சாசாரணமாகச௪ செயல்படும் ஓா இருசயத்தின் 

நிலையை அறியவும், அசாதாரணமாகச செயல்படும ஜார் இருதயத்தின் 

நிலையை ௮றியேயம் கணிப்பொறி வழிமுறைகள் உளளன, மேலும், கணிப்பொறி 

அமைப்பானது மருத்துவம் சாரந்த குறிப்புகளைக் கொண்ட ஓரு மருத்துவக் 

கலைககளஞ்சியமாக இந்நாட்களில் பயனபடுதகபபடுகிறது. இவ .வமைப்பில் 

இருந்து ஓரு மருத்துவா தன்னால நினைவுபடுத்தி வைக்க முஃயாத பல 
தகவல்களைப பெற எளிதாகவுள்ளது. நோப்களைக கண்டறிவது எனபதே ஓரு 
சிக்கலான வகை முறையாகும். அதிலும் நோயத் தன்மையின் அறிகுறிகள்
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எல்லா நோயாளிகளுக்கும் ஓரே woréiflure Qyunpuudleomen. Crrgggy 

ஆலோசனை வழங்குபவா, தோயானியின் நோழுகத் தோற்ற நிலையிவிருத்து 

பெறப்பட்ட ககவவின் அடிப்படையில் நோயின் தன்மையைக் குறபெபிட மாம். 

அசே நேரத்தில் கணிப்பொறி அமைப்புடன் ஓருங்கு செய்து அலோசனளனை 

வழங்குபவர் பல குறிப்புகளை, பலமுறை அலசி அராயதது சரியானைத் 

தேர்தெடுத்து அறிவிப்பது இக்காலத்தில பயன்பட ௫௨௫௬ம் முறையாகும். 

கி௫ி.ச்சை முறை மற்றும் சிகிச்சை அளவை அறிய 

கணிப்பொறிகள் ஓரு குறிபபிடட நோய்க்கான கிகிச்சை முறையைத் 

தோவு செய்யம், அளிக்க வேண்டிய சிகிச்சையின் அளவை நிர்ணயிக்கவம் 

௪ தவிகரமாக உள்ளான. ஏடுிததுக்காடடாக, புறறுதோய் கண்டவருக்கு 

அளிக்கப்படும கதிரியககச் சிகிச்சைககுப பயனபடுத்த வேண்டிய ரேடியம் 

என்ந கதிரியககத குணிமத்தின தேவையான அளவ மறறும் கதிரியகசை 

கிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டிய நோயானியின உடறபகுதியின் அலலது 

தோல் பகுதியின பரபபு இவறறைச் சாரததாகும, கணிப்பொறியைக கொணடு 

துல்வியமாகக் கதிரியகக௪ சிகிசசை அளிகபைபட வேண்டிய நோயாணியின 

உடவின் பரப்பு மற்றும கதிரியககததின் ௮ளவு எவவளவ இருகக வேண்டும, 

௮௫௪ அசாவிற்குத தேவையான ரேடியுக்கின் அனவ அகியனவறறைக் 

கணக்கிடலாம, 

மருத்துவ ஆராமச்சி மற்றும் கல்வி 

மருத்துவத் துறையில் பணிபுரியும் மருததுவுத் தாதிகள், மருத்துவ 

விரிவுரையானாகள, மருத்துவ அராய்ச்சியாளாகள் அசனியோருககுக் கணிப்பொறி 

மிக அவசியமானதாசவும், உதவியாகவும் உளளது. மருத்துவ அராயசசியில 

ஐ குறிப்பிடட நோய் பறறியம அதன் தன்மை பறறியும அதநோய் கணட 

நோயாளிகளின் குறிப்புகள போன்ற தகவல்களை அதிக அளவில சேகரிததுப 

பாதுகாத்து வைககக சணிப்பொறிமின நினைவாற்றல் பயன்படுகிறது. 

இதனால் ஆயனவின போது அதிக அளவில் தகவல்களை HOA ஆராய 

முடிகிறது. ஓரு மனித ௨உடற்கூறின் ஓவ்வொரு பகுதியின் அல்லது 

ஓவ்பொரு பாகத்தின் செயல்பாட்டை அதே போன்று இலையாக BIBIP QBN 

அல்லது செயல்பாட்டைக கணிபபொறி அமைப்பின் உதகபிபுடன் ஓர் உதாரண 

உருவாககலாம். சடுத்தக்காடடாக நுரையீரல் மறறும அமைப்பாக 
கணிப்பொறி ௨தவியடன் 

இதயம் ஆகியவற்றின் செயல்பாட்டைக் 

நிகழ்த்திக் காட்டலாம்.
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கணிப்பொறி உதவி கதிர்ப்படவியல் 

கணிபபொறி உதவி adr afuied(Tomography) கொழிலநட்பத்தைக 

கொண்டு ஓரு மனித உடலின் குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பில் ஓரு மெல்லிய 

படலத்தை அல்லது ௮அடுக்கைப படமாக எடுக்க முடியும். இதில %- கதிர 

௮ருடல் நுட்பமும் கணிப்பொறியின் ௨ கவியும பயன்படுகின்றன. படமாக்கப்பட 

வேண்டிய மணித உடற்கூறின்மேல மெல்லி 7(-கதிர கற்றை வருடிவகுற்குப 

பயனபடுிகினறது. இவ்வருடவினால் கிடைககபபெறும் பிம்ப சைகையைச 

கணிபபொறியின் உதவியடன் திரையில் படமாகக காணலாம். மேலும் 

கிடைககப பெறும இரு பரிமாணத தகவல்களை ஒருங்கிணைத்து 

முபபரிமாணப் பிமபங்களையும் உருவாககலாம. 

காத்த ஓத்திசைவுப் பிம்பமாரக்கி 

காந்த ஓத்திசைவப பிமபமாக்கியில [MAGNETIC RESONANCE 

1114 01110141/81)] மினகாநத அலைகள பயன்படுதகபபடுிகின்றது. இதனால் 

கூ.டவில உள்ள கிசுககளுககு எந்தவிசக கேடும விளைவுகில்லை. தற்போது 

பெருமளவில் X-agir வருடலுக்கு மாறறாக இமமுறை பின்பறறப்படுகிறது. 

இமமுறையில வெறும் உடறகூறின் பிமபத்தை மடடுமன்றி, உடவின் 

வேதியியல தன்மைகள் மறறும இரத்த ஓட்டம் GUNES தகவலகள 

போனற வறறையம அறியலாம. 

மருத்துவத் துறையில் 

செயற்கை நுண்ணறிவக் கணிப்பொறிகள் 

மனித மூளையானது தானே சிந்தித்துச செயல்படககூடீயது. அதே 

போன்று தற்போதைய ஐந்தாம் தலைமூறை க.ணிப்பொறிகள் மனிதா 

கசைப்போலவே தாமே சிந்தித்துச் செயல்படக கூடீயுகாகு.ம். இவவாறு 

செயற்கை நுண்ணறிவு கொண்ட  ககணிப்பொறிகளுக்குச் செயற்கை 

நுண்ணறிவக் seoflthuriaer (Artificial Intelligence Computers) sresrgy 

பெயா, இவவனகைக கணிபபொறிகள எண்களுக்குப் பதிலாகக குறியீடுகளை 

வகை செய்யக்கூடியவை. மறறும் இவை முன்னேற அ௮ரையறுக்கப்பட்ட 

வழிமுறைகளை அடுத்து அடுத்து ஓவவொன்றாக வகை செய்யாமல், மனித 

அறிவ சசெயல்படுவதுபோல, தாக்கரீதியாக ஓரு தொடா அடுக்காக வழிமுறை 

களைப பின்பற்றி வகை செய்யக் கூடியவை மருத்துவத் துறையில் நோய்களை 

ஆயந்தறிய ஏற்ற வகையில் செயற்கை நுண்ணறிவுக் கணிப்பொறிகளைக் 

கொண்டு ௨உருவாகசப்பட்ட நிபுணத்துவ அமைப்பு பயன்படுகிறது. இவ்வகை
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நிபுணத்துவ அமைப்புகள தன்னகத்தே குறிப்பிட்ட பிரிவின் உண்மைக் கூறுகள 

மறறும் அ௮வற்றைக சண்டறிவதற்கான ெறிழூாறைகள் அகியன வற்றை 

உள்ளடக்கிய சதேவையான அளவு அறிவையும் அடிப்படையாகக் 

கொண்டிருக்கும். இவ்வாறான செயற்கை நுண்ணறிவு நிபுணத்துவ அமைப்பில 

PROLOG cram greets) aspen (Programming in Logic) sacftidhirgh 

மொழி பயன்படுத்தப்படுகிறது, இதில் பயன்படுத்துபவா தான அடைய 

வேண்டிய குறிக்கோளை வரையறுத்தால் கணிப்பொறி அக்குறிக்கோளை 

அடைவுதரகான உமிழமறையையும் கீரையும் அணிக்கும். 

தாக்காதி வழிமுறையில் குறிப்பிட்ட தீர்விற்கான பகுதியை அலலது கவ 

காண வேண்டிய பிரசசனனையைக் தகவல தளததிலிருந்து அறிவாக அல்லது 

அறிவுக் தனமாகப் பெறபபடுகிறது. இவ்வாறு தாககரீதி வழிமுறைக்கு 

அளிககபபடும் அறிவானது, மீசகரிக்கபபடட பல உணமைக் தகவல்களாக 

இருக்கும். இவ உண்மைகள் இரு கூறுகள் கொணடவை. அவை பொருள 

மற்றும் தொடாபு எனபவையாகும். தாககரீதி வழிமுறையில உண்மைகள் 

வாச்கியத்தின் உட்பிரிவுகளாக கொன்ளபபடுிகிறது; 

குமிழில.. காப்சசல் அதிகமாயிருஈதால் கினனம்மையாக இருக்கலாம், 

கூககாதி வழி முறையில். அறிகுறி சின்ன மமை, அதிகக் காயச௪ஸ/ 

இதில முதசபில உளள சொறஹொாடா பயணிலையாக உளளது. அடுத்து 

காக்கரீதி வழிமுறையில் அடைபபிறகு மூன உளளன சொல தொடாபை 

வரையறுக்கிறது. அடைபபிறகுள உளன சொறகள பயணிலையை விவரகிக கிறது. 

அவை பொருளாகவோ, மாறிகளாகவோர!/ரா1எம்182) இருகும். ஒரு தாச்கரதி 

வழிமுறையில பயணிலை எனபது சாதாரலா சொற்றொடா விளக்கங்களில் 

குறியீட்டு விரிவாக்கமாகும். தாக்கரீதி வழிமுறை (பாம் 9௦/௦9] கூனறு 

மூச்கிய பிரிவைக் கொண்டது அவை பகுதி (00018), பயணிலை (7சவ- 

cates), உடபிரிவு (020585) என வரிசைபபடுத்தபபட டுள்ளன. 

எடுததக்காட்டு 

சசடுக்துககாட ௫7 

7/* வேறுபாடுகளைப் பயனபடுததகுல கா் 

பகுதி 
நோம, குறிப்பு = GDI 

பயனிலை 

அறிகுறி (நோய, குறிப்பு]
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உட்பிரிவு 

அறிகுறி சின்னம்மை, உயிர்க்காய்ச்சல்/ 

அறிகுறி (சின்னம்மை, கு௫ரிரி 

அறிகுறி (பள, குளிறி 
அறிகுறி ளி ஓரளவு உடல் வி) 

அறிகுறி (ப்ளூ, அதிக உடல்வலி 

அறிகுறி சனி மூக்கு ஓமுகுதல/ 
அறிகுறி (ப்ளூ, ரரககொழுகுதி 
அறிகுறி (ப்ளூ, ஓரளவு இருமி 

ஒருவேளை நோயாளிக்கு முக்கொழுகுகல் இருந்தால், கணிபபொறியைப 

பயன்படுத்தித தகவல தளத்கிவிருந்து மூக்கு ஓமூகுவதற்கான அறிகுறியுளள 
தோய்களின் வரிசையைப பெறலாம். அகுற்குக குறிக்கோள் ஆனை 

பின்வருமாறு இருக்க வேண்டும். 

குறிக்கோள்: அறிகுறி (நோய, மசகு ஐமுகுதல] 

இவவாணையைப பெறறதும கணிப்பொறி தாகக ரீதி வழிமுறையில் வகை 

செய்து பின்வரும முடிவளைைக் கொடுிககும. 

குறிககோள -அறிகுறி நோய, palarnpgger) 

நோய்- சளி 

GMS = ool iter 

இரண்டு தீவுகள் 

குறிக்கோள் 

தாரககரீதி வழிமுறையில் கணிபபொறியானது குறிப்பிட்ட அறிகுறிக்கு 

இரண்டு நோய்களைக காரல௱ஙகளாகக கண்டுள்ளது. மேலும தணியே இவ்விரு 

நோய்களுக்கான தகவல தனங்கசரிவிருநது மீண்டும தாக்காத வழிிழமறையில் 

வனக செய்து இவவிரணடில் நோயாளிக்கு எநத தோய் குண்டுளளது அல்லது 

இரண்டுமே உள்ளதா என அறியலாம். 

Huang செயற்கை நுணணறிவு கொண்ட ககளிபைபொறிகள் மருத்துவத் 

துறையில் தகவல தளததைப பயன்படுததி நோய்களை அறிய மிகவும் 

பயன்படுகிறது, இதற்கான வழிப்மறைகளை (1௦௪) எழுதும்போது 

சரியான திட்டங்களையும், வரையறுகளையம பயனபடுித்தி எமுத வேண்டும்.
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ஐரு சில சிறப்பு மருத்துவத் துறை நிபுணத்துவ அமைப்புகளைக 
கொண்டு கேள்வி பதில் முறையிக் தகவல்களைக் கணிப்போறிபடன். பகிர்ந்து 

கொள்வதன் வரமிலாக நோய்களைக் கண்டறியலாம். இவற்றிற்கு நோய் அறியும் 

அமைப்பு என்று பெயா: 

எதிர்காலத்தில் கணிப்பொறி அமைப்புகள் மருததுவா்களுக்கு 

மட்டுமன்றி நோயாளிகளுக்கும் நேரடியாகப் பேருதவியாக இருக்கும் வாய்ப்பு 

அதிகம் உளளது. கில எளிய நோய்களை அவற்றின் காரணங்களைக் 

கொளைட நோயாளியே கணிப்பொறி அமைப்பின் உதவியினால் மருத்துவரின் 

உதவியின்றி அறிந்து கொள்ளவும், அதற்கான சிகிச்சையை மேற்கொள்ளவும் 

முடியும். சிக்கலான நோய்களைத் துறிதமாகக் கண்டறிய, குணப்படுத்த, 

அறுவைச் சிகிச்சைகளை மேற்கொகர்சா எதிரகால மருத்துவத் துறை 

சாராற்கு சணிப்பொறிகள் சிறந்த மருத்துவாககுரக்கு FG இணையாக 

இருக்குமெனபதில் ஐயமில்லை.



தகவல் தொடர் ியவில் 

மொழி பெயர்ப்பு நிலை 

த. கடிகரசல.ம் 

இன்று அறிவியல் யுகம். அறிவியலின் பலதுறைகளிலும் நிகழ்ந்துள்ள 

வளாசச௫ிப பெருக்கம் மனிகனுக்குக் கிடைத்துள்ள மாபெரும் பேறு. அறிவியவின 

அ.திககம் இலலாத துறையே இன்றில்லை எனலாம். கருத்துப் பரிமாற்றம், 

செய்கி அறிவிப்பு, வணிகம் எனப் பலவறறுக்குக் துணைநிற்கும் தகவல் 

தொழிலநுடபம் அவற்றில் குறிப்பிடததக்க ஐன்றாகும். ஒருவா கருத்தைப் 

பிறருஃகுத தெரிவிப்பதில் இது அற்றம் பங்கு அளவிடற்கரியது. இன்று மருத்துவ 
மனைகளில் உயிருக்குப் பேரராடிக கொண்டிருப்போரில் பலரின் உயிர் 
இததகவல் தொடாபுக கருவிகளின் பயனால் காப்பாறறப்படுவது அறிவியவின் 
ASU பயனாகும். தகவல தொடாபியல் சராச்ச மக்கள் தொடர்புச் 
கருவிகளான நாளேடு, கொலைக்காட்சி, வானொவி முதலானவை கருத்துப் 

பரிமாறறதகிலா ஊற்றுக கணகளாக அவிசாஙகுகின்றன. இவை செவ்வனே 

௩2 ப பரிமாற்றம் செய்வதில் மொழிபெயாப்பு பெறும் இடமும் இயல்பும் 

குறிகது இக்கட்டுரை அராய்கிறது. 

தகவல் தொடர்பு 

'சமயூனிகேஷன' எனலும் சொல, ஓருவரிடமிருந்து கருத்து அல்லது 

செய்வியைகுகவக/ மற்றவருக்குப் பரிமாறிக் கொள்ளும் செயலைக் 

குறிபபதானாம.' இது பேோ௱௱பா।62/2 எனும் இலத்தீன் சொல்வின் அடியாகப் 

பிறந்தது. பொதுவாக்குதல், பகிர்தல், பரிமாறுதல் என்பது இதற்குப் பொருளாகும். 

4தைதகு தகவல் தொடாபு அறிவியல கொழிலநுடப வளர்ச்சியின் காரணமாக 

மேலும் எளிதாகியுள்ளது. உலக நாடுகளுக்கிடையே தூரம இல்லை 
எனதறாகுமளவுக்கு உடனுக்குடன் அறிந்து, சில வேளைகளில் நேரிடையாகக் 
ஈரணுமள விறகு வளாநதுள்ள நிலை இந்நூற்றாண்டின் மாபெரும் Gaunt en et
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செய்திகளைத் தமிழாக்கம் செய்யும்போது எளிமை, தெளிவு, கருத்து 
மயக்கமின்மை அகியவற்றில் கவனம் செலுத்துதல் 2கன்மையானது. 
செய்தியில் பிழையோ மாற்றமோ இடம் பெறக கூடாது. 

(எ.டு ரயிலை விற்ற ரயில் மந்திரி கைது பின மணி /2 10. 7993] 

National Judicial Paypane! Okayed 

நீகிசக்துறை சம்பளக் கமிஷன் அமைக்க அமைச்சரவை ஓப்புகல் 
இன மணி 7810. 1995] 

உடனுககுடன் விரைந்து செயல்பட வேண்டியிருப்புதால் மொழி வளம் 
கருததில் கொள்ளப்படுவதில்லை. மற்றும் பிறமொழிக கலப்பு தவிரகக 

இயலாகுதாகிறது. 

(௪.௫. கபால் தநதித் தறை, விசே௯ பல வண்ண ஜதது ருபாய் தபாக 
குலை வெளியிட உளசாது, 

காபினெட அமை௫௪சாகளுடன் ராவ ஆலோசனை (வின்மணி 76. 10. 7993] 

மொழிகத  தூாயமையை ale கருத்துத் கெளியேே. இங்கு 
இன்றியமையாததாகிறது. செயதிக்கேறப தலைபப கவர்ச்சியாக மாற்றப்பட லாம், 

(or.@)) LTTE urges Lankan Gout., to resume peace talks. (Indian 
Express 16 10,1995) 

இதில் மூல மொழியாளா, மொழிபபெயாபபாளர் எனபன ்துீட௪ செய்கி அளிப்பவர் 
செய்தியைக குறிபபிட்ட மொழியினருக்குக் தெரிவிக்கும் இடையீட்டானா எனக 
கொள்வகில குடையில்லை. 

தொலைக்காட்கி 

மக்கள் தொடாபு கருவிகளில் தொலைககாடசிக்குத் தனிச் சிறப்புண்டு, 
உலக நடப்புகளை, அரசியல் சிந்தனைகளை மேட்டுக் குடியினரிடமிருந்து 
பொது மக்களிடம் எடுத்துச் செல்வது என்ற வகையில், எமுதப் படிக்கத் 
தெரிந்தவர் தெரியாதவர் அனைவரையும் முன. ணிறுகதுவுகால் இதிலும் மொழி 
நடையில் நெகிழ்வுத் தன்மை தேவைப்படுகிறது. தகவலைத் தெரிவித்தல் எனற 
மன்றே இதன் குறியாகிறது. கேட்போர் காண்போர் அனைவருக்கும் எளிதாகப்
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புரிய வேண்டும், சென்று சேர வேண்டும், அதில் தடுமாற்றமோ, 

விளஙகாமையோ சற்றும் இருத்தல் கூடாது. 

(எ.டு) இரகியா உலகப் டொருளாகாரக்கில் வளற்து வரும் நட சத்திரம், 

(சென்னைத் கதொலைக்காட சி செய்திகள். 78. 78. 925] 

இதில், சொல்ல வருகிற கருத்தில் த௫ுமாறறமும் விளஙகாமையும் 

காணபபடுவது சுடடததககத; 

உலக உணவு தினம் இன்று கடை பிடிககபபடுகிறது; (மேறபடி 78, 10. 192] 

கொள்கையைக் கடைபிடப்பது போலவா 2 எனறு மயக்கம் 

தொணிக்கிறதல்லவா 2. சிசம்மாந்த இலக்கிய நடையிம் செய்கிகை 

மொழிபெயாத்தால் அது செயதியின ராப்பைச சிதைத்து, நோககத்தின 

நிறைவேறறகத்தைப பாதிக்கும அபாயமும் உணடு. இதனைச் செய்தி 

மொழிபெயாபபாளார் கவனதுதில் கொள்வது நலம, 

தொலைக்காட்சித் தொடர் 

இந்தியத தொலைக்காட்சியின இரண்டாவது அலைவரிசையான மாநகர 

ஓனிபரப்பில் இடம்பெறும் பலவேறு இந்தி மொழித் தொடாதநிகழச்சிகள் 

தமிழாக்கம செய்யப்படுகின்றன. தமிழ நேயாகளின எண்ளிககை அதிகம் 

எனபதால் இது மமேற்கொளளபபடுகிறது. 

இவ்வாறு இருபதுக்கும் மேற்பட்ட தொடாகள் தமிழாககம் செய்யப்பெறறு 

ஓனிபரப்பாகின்றன.  “டபபிங்” (டபம்6ார) எனப்படும் இத்த ஐவிததட 

மாற்றத்தித்தில் உதட்டசைவ மிகவும இன்றியமையாதது. எனவே, இது 

பிறவற்றை விடச் கடினமான பணியாகும். நூலமொழிச சொல ஐலிப்புதற்கு 

எடுக்கும் நோக்கத்துக்கு ஏறப இலக்கு மொழிச் சொல அமைய மீேவண்டுகல் 

இதன் சிறபபுச் கூறாகின்றது. எனவே, இங்கும் இலககண மரபு மீறல் Sass 

(ம.டயாககாகினறது. 

(எ.டு) பூனா போகிறதல எந்த யூசும் (752) இல்லை! இ னான்] 

அது கெறும தறசெயலாக நடந்த விஷயம த்தி, காந்தா? 

பொமுதுபோக்கினை இவை அடீப்படையாகக் கொள்வதால், தமிழ 

மொழியினரு க்கேறப உரையாடவில் மாற்றம் செய்தல் தொடருக்குச் சுவை
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கூட்டுகிறது. அப்படியும் இப்படியும், 'திருவாளா திருமகி” முதலானவற்றில் 
புகழபெற்ற தமிம்ப பழமொழிகளும கமிழ்த் கிரைப்படப பாடலடிகளும் 
பயன்படுககபபடுவதை இவவகையில் சோக்கலாம். கேட் போருக்கு அவை 
சுவ கூடடுவது உண்மை. இதனைப் படைப்பிலக்கிய மொழி பெயாப்பாளர் 
பெறும் உரிமையுடன் ஐபப எண்ணல், 

வானொவி 

பதுகிலலியிலிருத்து ஓவிபரபபாகும அகாச வாணியின் செய்கியிக கை 
ஆங்கில அறிககையின் தமிழாக்கமாகும். அஇவவறிக்கை, மொழிபெயாப 
பாளருக்கேறப அமைவது குறிப்பிடததகக து. குழப்பமினறிக் தெளிவாகச் 
செய்கியைத  சிதரிவித்தல எனற PGT அடிபபடை நோககத்துடன் 
செயலபடுவதால், நீண்ட தொடாகள இடம பெறுகின்றன. 

(எ... எகிபது, கொலம்பியா, அமெரிக்கா ஆகிய நாடிகளில் 9 நாள 
பயணம மேறகொளளும வகையில் பாரதப பீரதமா பி.வி. நரசிமமராவ் இன்று 
கெய்ரோ புறபபடடு௪ சென்றா. 

செயகியநிககை sas, BUSHES தமிழாக்கம் செய்யப 
பெறறுசக சென்னை  வானொவி Bleneoug bev ஓிபரபபாரகின்றன. 
இஉறறில ஓரளவு இலககிய நயமும மொழித தூய்மையும போறறபபட௫கின்றன. 
போதிய கால இடைவெளி கரப்படுவகால தம் திறனுக்கேறப, பிற 
படைபபிலகைகிய மொழி பெயாபபாளரை ஜித்து இவரும் சிறபபுறச் செய்வகுற்கு 
இடமுணடு. எலரினும, வாளோவி WF இியறதிரமாதவின, அதுனால் 
ஏற்படும கடடுிபபாடுகள கில வேளைகளில் நலல மொஜழிபபெபெயாபபுக்கு 
இடையூறாக இருகைவும வாயப்புணடு, 

கதொலைக்காடகி.. சமாழி பெயாபபுப போன்ற  நடகாகளின் 
வபாயசைப்பிறகு ௨௧௫) ஓத்த௪ சொறகளகதான வேண்டும Tern கஈட்டுபபாடுி 
இதில இலலை எனபது இசன் கிறபபாகும. எனவே மொழித தாயமையும 
கலக்கிய நயமும் இங்குச் சிறந்திட கனமுண்டு, 

விளம்பறம் 

அனறு விளம்பரம் என்பது வணிக உலகின் உயிரதாடி பாகும். போட்டி மிகுதச இககாலச௪ சழ வில, எந்த ஓரு பொருளும் ௮சனம்பரம் செய்யப்படாது போனால் விறகாது எனற நிலை நிலவுகிறது; ‘Advertising is the voice of
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ராவா 12' என்று கூறப்படுவதுணடு. இதமகள, தொலைக்காட்சி, வானொலி 

ஆகியவை விளம்பரங்களின சரகைகளாகத திகழ்கின்றன. 

விற்பனை ஓன்றே விளம்பரதகின குறிககோள) அதனை நிறைஷேறறும 

நோக்கிலேயே மொழியாக்கம் நிகழகிறது. இங்கு மொழி எனபது கரு. த்தைப 

புரிந்து கொளவதறகு அல்லது அறிவிபபதறகுரிய எனியதொரு கருக9ி மடடுமே. 

மூலத்தின் கருத்து மட்டுமே உட்கொள்ளப்பட்டு, இலக்கு மொழியினரின 

நுகாவுச் தன்மைககேற்ப மொழிமாற்றம் செயதல இனறியமையாததாகிறது. 

(௪.9)),இனி என்ன பயம 2 

வெயிவில குஃதியாக உலவங்கள் 

ஐபி பெயாபபாக விளம்பரம அமை துணழு, 

Meena Ponnu Meena Ponnu 

Saratha’s 

Vandha Meena Ponnu 

Vaanga nenachathu Onne onnu 

Ava Eduthadho Noothionnu! 

முடிவுரை 
இலக்கியம், பாட நூலக, துறை நூலக போனறைவறறிவறும தகவல 

தொடாபுக் கருவிகளில அமையம மொழிபெயாடபு முறறிலும பீவறுபடடது. 

கருததுப புலபபாடு எனபதே இதன உயிர, எனவே, எணிமை, கெளிவு, 

மயககமறத தரல எனபன இங்கு இனறியமையாசன வாகும், 

= ட் Dear =f = 

பொதுவாக மொழிநடையில இலககணா மரபைய VIETLUDLISR, Borys 

STIWUOODUL பாதுகாகுதல என்பன் இதில போற்றபபடுவதிலலை, 

பறக்கணித்கபபுகினறன், 

இதழ்கள், தொலைககாட சி. வானொலி இவற்றைவிட வீளமபரங்களில 

மொழிபெயாப்புத தன்மை அதிக செகிழச்கியடையதாகஃ காணபபடுகிறத. 

தொடக்ககாலததில் தொலைககாட சித தொடாகனளில காணப்பட்ட 

மொழி பபெயாபபு, இிபபொமுது ஓரளவு செப்பம் செய்யயபடம(ுி வருவது 

அறிய முடிகிறது.
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goa தொடர்புக் கருவிகளின் வளர்ச்சியில் மொழி பெயர்ப்பிற்காம் 

பெரும் பங்கு உணடு) இது தவிரகச இயலாகதும்கூட. 

துணை நூல்கள் 

COMMUNICATION, is the act of transmitting information, 

ideas, and attitudes from one person to another 

-Introduction to Mass Communication, P4. 

2. “COMMUNICATION” derives from COMMUNICARE, 

“to make common, to Share, to impact, to tranemit.” 

-Encyclopaedia Britanica, P2035.



கு.மிறில் பல்ளைடகச் சாதனம் 

-ஓர் அறிமுகம் 

வ, உமர 

காலத்தின  தேவைக்கேறபத் கன்னை வளர்த்துக கொளள 

வேண்டிய நிலையில் 'தமிழ்' உள்ளது. தன்னைத் தககவைத்துக் கொளள 

முயலும் தமிழின் முயறகியால், அதன பங்கு இயல்பாகவே சஊரிபபொறியில 

பரவலாகப் பெருகிக் கொணடிருக்கிறது. ௮ஙகாஙகே நிகழநது கொண்டிருக்கும் 

தமிழில் கணிப்பொறி குறித்த ஆயவகளில் மிக பிக இன்றியமையாதது 

துமிழில் பல்டகசசாதனம. 

பல் ஊடகச் சாசனம் என்றால எனன சன்பதையம, தமிழில ௮தன 

பங்கு எவ்விதம் அமையம சன்பதையம அராயநது அறிமுகப்படுத்த 

முயல்கிறது இக்கட டுரை, 

பல்ஊடகச சாதனம் ஓரு விளக்கம் 

செய்திப் பரிமாறறம் எனபது மணிதனின் சுவிகக முடியாத தேைடபுகை 

போடுதல், பறையடிததல, ஓவியெழமுபபுகல சலாப பழங்காலத்தில் ௮வன 

கொடங்கிய செயதிப பரிமாறற வழிகள, அவனுடைய அறிவியல அறிவால 

இன்று பல்கிப பெருகி சமூதாயததின அசைக்க (pi wig பல் ஊடசச 

சாதனங்களாக (14 ப///- 11௪21௦) வளரந்துளளன. இவை க௬,தனைத வெளிப 

படுத்தும் முறைகளின் அடிப்படையில பினவருமாறு பகுககடபட்டுளளன. 

(அ ஓளி அடிப்படையிலான AI நகொலைக்காடசி கிரைபபடம 

போனற 

(அ)! ஓவி அடிப்படையிலானவை (வானொவி போனற] 

இ) ௮ச்சு௨டிவிலானவை (செய்தித்காள, நூல்கள் போன்றவை
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சீமற்சொனன மூன்றுமே பல ஊடகச் சாதனங்களைப் பல்வேறு 

வடிவங்களில் தமககுள் கொண்டுள்ளன. இவ ஏதோ ஓரு வகையில் 

செய்கியைப் பரிமாறுகினறன தகவல்களைச் மேமித்தும் வவக்கினறனா. 

ஆனால், இவையனைத்துமே அனைவரையுமே கவாகின்றன என்று சொல்லி 

கிடமுடியாது. இன்றைய நிலையில தொலைக்காட்சிக்கு இருக்கும் மக்கள் 

அதரவு வானொலி இதழகள் போன்றவற்றிற்கு இல்லை. இதறகு ஓரே காரணம், 

தொலைக்காட்சி தான் கொடுககும செய்தியை, கருத்தைக் காட்சியாக, 

ஐவியமைபபுடன் கூடியதாக, மனத்தில் பதியம் வண்ணம கொடுப்பதுதான், 

'ஒருபடம அயிரம் வாததைகளை விட மீமலானது' எனற சீனத்தததுவ 

ஞானி கன்ஃஃபூசியசின் கூறறு இங்கு நினைவ கூரத்தக்கது. இவ்வமைப்பிலும் 

குறைகள  இலலாமல் இல்லை. கதொலைககாட்கி நிலையுத்தா£ 

என்ன நினைககினறனரோ அதைத்தான் கொடுப்பா. இதுமட்டுமல்லாமல, 

அனைத்துச் செய்திகளையும் அவாகளால் தரமுடியும் என்பது இயலாத 

செய்லாகும. அபபடியே அளிக்காலும நமககுத கேவையான தேரத்தில் 

தருவார்களா எனபதில நிச௪சயமில லை, 

இத்தகைய சகுழவிலவதான, எங்கெல்லாம் கிசுகல் இருக்கிறதோ 

அங்கெலலாம தன திறனால அச்கிககறலக சவிகக மூயனறு வரும 

கணிபொறி, செயதிகளை௪ சேகறரிததல, சேமிதது வைத்தல, பரிமாறுதல் 

எனபவறறை அடிபபடையாகக கொணடு ழா ௭டக௪ சாதனமாக ௪ர௫வாகி 

வருகிறது. தன உருவாக்கசுதால பல டக௪ சாதனஙகளை ஐருங்கிணைககும 

பலளியைச யகிரது, அபபலமிிபின வெளிப்பாடே பலஊடகசு சாதனம. 

பலணடகச சாதனம எனபதை ஓரு சோல்லாலோ பல வரிகளாலேோ 

அனவவள வ எளிதாக விளககிவிட முடியாது. அரத அசவிறகுகத தன்னகததே 

திறமைகளைக கொண்டுளள பல்ஊடகச் சாசனத்தை இயனறவரை பினவரும 

பகுதி விளக்க முற்படுகிறது. 

முறசொனன ஓளி, ஐ, அச்சு அனைகுனகுயும அடிபபடையாகக் 

கொண்டதே பவணடகச் சாதனம. இது மிக மிக வேகமாகச் செயல்படக் 

கூடியது. எளிதாகவே சுகவலகசாச சேகரிகதுக கொளனளும. அதே 

எளிமையோடே பரிமாறறமும செயயும. விரைவாக மலாததைக் சவாநது, 

பதிநதுவிடும. பலஊடகச௪ சாகதனம, தான் எரதச் தகவலைக் தரவேண்டுமோ 

அறை ஓனியாக, ஓலியாக எழுத்து வடிவமாக என எததனை வழிகளில 
சொலவி விளக்க முடியுமோ அத்தனை வழிகளிலும் ௨ீளககமாகக கற்றுத் 

கரும (அலலது) தொகுத்துச் கரும். சானறாக, “௮ எனற எமூத்தைக திரையில
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கொண்டுவருமபோது “2 என்ற வடிவததைக காட்டுவதோடு wr bho 

நின்றுவிடாமல், பின்னணி இசையோடு எபபடி ஓவிகக வேணடும என்றும 

கற்றுக் தரும். '௮' என்ற எழுத்தைககொண்டு உருவாகும் சொறகளையும் 

உச்சரிப்போருிம், காட்கியமைப்போடும, மனதிகைக் கவரும இசையோடும 

திரையில் உருவாகும. முதன்முதலாக தமிழ் கறறுக கொளளும் ஒருவருக்கு 

இத்தகைய பலஊடகச சாதனத்தின் பணி மிகவும் உதவியாக இருக்கும். ஓரு 

மொழி முழுவதையுமே கறறுத் தரக்கூடிய இபபெரும பணி பலனடகச௪ 

சாதனத்தின் ஓரே ஓரு கூறுதான். 

India Mustica Bey ஓரு பலஊடகச் சாதனம். இது Gagne. 2 srer 

அற்புதங்களையும, அதற்குரிய பயிறசிகளையும சொல்கிறது என்கிறார, இதனை 

உருவாககிய விமலானதத வாமா 190 பகைக் கொண்ட இது 400 

படங்களையம, அதற்குரிய  விளககங்கைளயும், சமி, ஓணி மறறும 

அணிமேஷன்களையும கொணடு அமைததுளனது. கிடடகுதடட தான சொல்ல 

i ; = 9, Day? OX 4 
வநத அனைக்துக க௫ுததையம சொலலிவடட இதுவே பிக அள மையில் 

இநதியாவில் வெளிவாத பலஊடகச சாதனங்க ஸல குறிப்பிட கககைது 

பவ்ளடகச் சாதனத்தின் வளர்ச்சி 

மிகக் சமீப. காலமாகவே பல் டகச் சாதனம் Oe OO UTE GU 

ரு oe of) ரெப் 7 a = 

பெற்று வருகிறது. கரிப்பொறியில பதிவ செய்ய அலலது சேகரித்து 

வைகக இடம் முன்பு பல மெஹா பைடமுிகன் மீதவையபடடன். அனால், 

அறிவியவின முனானேோறறம சுருககத சொழிலநடபததைக (௦ோ௱றா25510 

: ன் ச 3 My 

Technic} Garcor(h) வரவே பலகைட சை சாதகப் பலகிப பெருக்க தொட ஙகியது. = 

suerte Geudiate MPasstgyo 
அப்பொமுது உருவனதுதான மே 8014 

வேகமாக சமுக, படீகக CD ROM பயன்பட்டது. இது லேசா கதிகனால 

இதன் பயன்பாடு சணா ிலடஙகாமல் 

இருநதது; இருக்கினறது. ஒரு ிசபபெரிய வன gii2etHard disk) Gstaad 

வேண்டிய செயதிகளையெலலாம லேசா ஓளியினால் எமுதுவுதன மூலம ஓரு 

சிறிய ஓஸித்தடடீல அடக்கிவிட (PE BSS. THSU பயன்படுத்துவது Cover 

pa எனபதால் மிகத் துல்சபியமாலர் இனி, ஓவி இரண்டும் Ao SFR. TOMB 

பதிவ செய்கிறோமோ அது அப்படியே தன துலவியததில சறறும மாறாமல் 

கிடைக்கும. ஓலி தாடா, காந்தத் கடடுகள சேயவது போல இதற்குத் தேயமானம 

ஜியாக] இருநதாலும அதை 

சமுதப்படும் ஒனிததடடி. எனவே, 

கிடையாது. சநதச செய்தியாக லியாக, ஐ 

௦.1 எனற எணகளுக்குள அடக்கி திரையில முமுமையாகதகுகரும். CD ROM-er 

உ ன்: 2 Ly = ' i ர் 

உருவாக்கம சகணிபபொறியையே PG Sever oF FTG ITE WHO GUS
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இன்று ௪௮ண்ட பளாஸ்டர் கரடின் மூலமாக எந்த இடத்தில் எந்த 

ஓபியை இணைக்க வேண்டும் 2 எங்கு அந்த ஐஃியை நீக்க வேண்டும் 7 

எந்த விசையைக் தொட்டால் எநத இசைக்கருவிபின் ஐவி இணையும் என ஐவி 

கொடாபான அனைத்தும் பல்ளடகச் சாகனத்தில் கட்டுபபாட்டில் சொண்டு 

வரப்படுகின்றன. கணிப்பொறி மூலம் அமைக்கப்பட்ட இசை என்று கூறுவது! 

இதைத்தான. சிம்பொனி இசையும் இவ்விதம உருவானதுதான். 

வீடியோ பளாஸ்டா கார்டு என்பது எந்த இடத்தில், எந்தக் காட்சி 
வரவேண்டும் 2 அந்தக் காட்சியில் உருவங்கள் எவ்விதம் எந்ததெந்த இடத்தில் 

அமைய வேண்டும் 2 உருவகுதில் எப்பகுகி எனன திறம் தரப்பட வேண்டும் 2 

போன்ற செயல்களாக கட்டுப்படுத்துவது. 

மேற்சொன்ன இரு கார்டுகளின் மூலமாக gel, ஓனி இரண்டும் 

எண்ணிலககங்களாக (019101) மாற்றப்பட்டு கணிப்பொறிக்குள் நுழைந்து 
திரையில் மீணடும் பழைய வடிவினைப பெறுகின்றன. லேசர் கதிர்களால் 
திகமும இம்மாற்றங்களே பல். கத்தின் இயக்கத்திற்கு அடிப்படை. 

தமிழில் பவ்னைடகச் சாதனம் 

தமிழ் எழுத்து வடிவிலான சோதனைகள் கணிப்பொறியில ஏராளமாக௫௪ 
செய்யப்பட்டுளளன. அவற்றோடு ஓப்பிடுகையில் ஓலி வடிவிலான 
சோதனைகள் குறைவே. கனடா, அமெரிககர, சிங்கப்பூர் உட்பட, தமிழ் 
நாடடிலும இசசோதனை முயற்சிகள் அங்காங்கே நிகழ்ந்துகொண்டேதான் 
இருககினறன. அனால, அவற்றின் வெற்றி தோல்வி உடனுக்குடன் 
*இபைபொமுதே நாணயித்துவிட முடியாதது. தமிநில பல். ஊடகச் சாதனத்திற்கான 

முயற்சி இனறு தொடக்க நிலையில்தான இருக்கிறது. இருப்பினும் ௮தை 

அமைப்பதற்கான தேவைகள எண ணிலடங்காதவை, 

அஇலககியம என்ற ஓரே ஓரு பகுதியை மட்டும எடுததுக கொண்டாலே, 

சங்க இலக்கியம் தொடங்கி இன்றைய புத்திலக்கியம் வரையிலான தமிழின் 
இலககிய ஆழம் மிக அதிகமானது. சங்க இலககியம் என்றாலும அதில் உள்ள 
எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு என்ற இருபெரும் பருப்பையும் வாய்வழியாக 
நடத்துவதைவிடப பல்்ஊடகச் சாதனத்தின் மூலம் நடத்தும்போது, பெறும் 
பயன்கள் அதிகம். ௮வை பின்வருமாறு. 

(அ ஓா ஆகிரியருக்குள்ள மறதி பவ்ஊடகச் சாகனததிற்கு இல்லை. 
எனவே; அது ஓரு செய்தியையும் விடாமல் DT OM UGS GE QU HU.
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(௮7 ௪ங்க இலக்கியத்திற்கு ஏன் அறத இரு பகுபடி, திணைத்துறை 
பாகுபாடுகள் எவ்விதம் அமைகின்றன பபோன்ற இலக்கிய அமைப்பிற்கான 

விடைக் ஒவ்வொன்றையும் பல்எடகச் சாதன மே கூறிவிடும, 

இ) எப்படி ௨௪௪ரிக்க வேண்டும், எந்தவிதமான வடிவம (குறிஞ்சிப்பூ 

என்றால் HUW Alig an) என ஓலி, ஓளி அகிய இரு நிலைகளிலும் 

பல் ஊடகச் சாதனம் அணுகுவதாம் மிக எளிகாக மாணவன் மணத்தில் 

பதிந்துவிடும். 

7] அகிரியாமேல் உள்ள கோபதாபஙகள பல நேரங்களில 

மாணவாகளுக்குப பாடததினமேலும ஏறபட புவிழுவதுணடு. இகத அ௮யாயம 

பல.ஊடகச் சாதனத்தைப் பயன்படுத்துவதால ஏற்படாது. 

./) சங்க இலக்கியததில ஏதாவது ஓருபகு.திமை மட்டும அழகாகப் 

படிக்க வேணடுமென்றால அதை மடடும படிகுதுக கொளைமு விடாம, 

தேவையின்றி அசிரியா சொல்வதைச படிக்க வேளைடியிருபபனு போனற 

தொல்லைகள் இதில் இல்லை. 

தர மாணவனுக்கு பவ்ளடஃச சாகலாககின மூலம மலைசகியத்தின ஒரு 

கூறான சங்க இலககியம 'கற்பிபபது' Tarp நினலயில் மட்டுமே இவவ வு 

பயன்கள். இன்னும ஏனைய துறைகளாலா ஆரிவியல, புகரியியல, வரலாறு, 

ச௪ுகவியல என ஐவவொரு துறையையும் பலலட்க்சி சாதனத்தின மூலம மிக 

விரைவாக அதே நேரத்தில அதிகச் செய்கிகபீனாழும எனிமையோடும கறறுக 

கர முடியும. இபபயனபாட்டின காரலாமாகவே தம்தில பலட் கச சாதனதுதை 

அமைகக வேண்டியது மிக மிக இனறியமையாகதா விறது: 

,தமிதில பலஊடகச சரதனதனதை அமைகை சில பலிகளை முனனராகள 

செயய வேண்டியளனது. அபபலைிகளை 

ப் ட்யபடையாகககொணடு எழுத்துக்களை (D ஓவிபபயனகளை அழி 

வடிவமைக்க வேணடும். 

7 எநத இடத்தில ஓா எழுத்து எவவாறு உசசரிகபபட வேண்டும என்று 

கிட்டகடடமான சில இலக்கை கரிதிகளை அமைக்க வேண்டும. 

(37 தமிதில உளள செய்திகளை (எத்த தைச் le wi ies Ome) LISD DRT BF 

சாதனததின மூலமாகச் சேமிககிறோமா wee செய்திகள். குறித்த 

(மமூமையான தொகுப்புகளை ௨௫ வாக்க வேண்டும்.
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(4] எநதெநத இடததில் வரைபடங்கள, புகைப்படங்கள், ஓவியங்கள் 
வரவேண்டும் எனறு முனனரே வரையறுத்துக் கொணடு, அந்தப் பகுதிகளுககு 
அளிககபபடுிம நிறம குறித்த முடிவுகளும் முன்னரே செயது கொள்ள வேண்டும். 

6) தேவையான இடங்களில் எவ்விதமான ஓலி நல்லது) இசை 
சோககப படவேணடும் எனற வரையறையும் இருததல் வேண்டும். இவற்றை 
திராணமிகதுக கொண்டால் விரைவில தமிழில் பல் ஊடகச் சாசனம் 
உ வாகி, ‘2 

முடிவரை 
OG bg TLL, மல றது 2 ஐரு விதை எப்படி வளாநது மா... yey ? 

கலைக அகனஞுகியங்களட்... எனன சொலலப்படடுளளது ?. ; pein 
களஞசியுககில் சொல்லபடடடுளள செய்திகள யாவை 2 இரதியாவில «<. நதிரப 
போராட்ட காலத்தில காஈகதியின பங்கு எனன 2 ஏவுகணைகள ச புவிதம் 
உருவாக்கபபடுகினறலா 2 கங்காரு எங்கிரு கும விலங்கு 2 அது எப்பட 
யிருக்கும 2 என உளஞுக்குள பீதான்றும ஒவவொரு கேளவிககும் விடையபைப் 
பல நாரலகசங்களுககும Weary தேடியலையாமல, எனிதாகப பல்க எடக௪ 
சாகனத்தின மூலம பெ௱லாம. இதை உலராநது செயலபடடால தமிழுக்கு அது 
UI CM HOA) ளெலவலல் எனபது உறுகி. 

துணை நால் 

தமிழும கணிபபொறியும கருததரஙகு அய்வமலா.-. 1994, 
அரைமா பலகலைக்கழகம, சென்னை 500 025



கோழி Upton tL 

பரு. மதியழகன் 

. மக. அளவில் முடடை அகறபத்தியில இரசியா ஐநதாவது 

இடதை- பெருகிறது... இநதியாவில தமிமகம இரண்டாவது இடகுதைய A ey St pa ger a2 

பெறுகிறது. "1 கோழி முட்டை எனிதில கிடைககைக்கூடிய, விரைவில 

ன, விலங்குப பாத. அடங்கிய, கலபபடம எய்ய ஆ ிமிக்க்க் கட ப கரிம 

ஈலையில கிடைக்கச்கூடீய, லலா வயதினரும் (Pew மறைந்த 2 ல் : 

” a aM ன ல i 
Learaveenweu இரா. உலாவு, பால் ஒரு Mevadke YASS உறபகுதி 

செய்யபபமும பொருளாக இருபபினம, MFM LATA OAS ZL 

இது ஒரு விலங்கு கறயகுதிப பொருள (ANIMAL PRODUCT). 

கலியாிவற றோ பாவ ஒருத் vagus 

மரறாக, மூடடையை இறைசகி உணலாகமவே 

அளை அப்படி அல்ல. கறமீடாது பண்ணைகளை 

உற்பத்தி செயய்பபருிம UPL SET வாளை 

சாபபிரிகிரவாகள (UL LOLI IE உலவா 

என்கிறாரா காந்தியடிகள். பிடடையில் கள 

வேரைஉயகதன அவசியம, முடடை உகராடால    
ச். 

முட்டையில் உள்ளன சத்துக்கள் 

லவ மனிதனுக்கு மிகவம் தேவையான ற ச P ரூ
 0 ன்
 (LOL Qs Apis 

புரதம, கொழுப்பு ஆகிய சத்துகசள அதிகமாகவும, மாவச்சதது குறைநதும 

காணபபமுகினறகா.
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அட்டவணை -- 7 

82. 6T SORT. 

Q
A
R
 
w
h
 

௩௩
 

(PLO UIC உள்ள சத்துக்கள் 

சத்தின் வகை 709 கிராமம் மூட்டையில் இருக்கும் அளவு 
BORN ovat iT 74 சதவீதம் 
சரி௪கதி 162 கலோரி 
பரதம் 2.8 அரம் 

கொழுப்பு 112 கிராம் 

மாவுப்பொருள் 2.7 கிராம் 

முட்டையில் ௪கல் தாது உப்புகளும், பெரும்பாலும் எல்லா வகையான 
கவைட்டமின்ககுரம் இருக்கின்றன. 

அட்ட ௨ணைட2 

மூட்டையில் உள்ள வைட்டமின்களும் தாது உப்புகளும் 

வைட்டமின்கள் 700 கிராம் முட்டையில் 

அறுக்கும் அனவ 

அவட்டமின ஓ. 7720 ஐ. 

வைட்டமின டி. 770 ஐய. 

வைடடமின இ, 20 மிகி 

mare. Ser Cs. UBB FENDA 

MAN Beer ‘FP MEE Gone 

காமபளகஸ் 

தையமின் 010 மிகி 

ரைபோ பிளவின் 2.20 மிகி 

நியாசின் 270 மி.கி 

பைரிடாக்கின 0.22 மி.கி 

கோசமின 204 மி.கி. 

பேன்டோதினிக அமிலம 2 மிகி 

ஃபானிக அமிலம் 5.F DS.) 

பயோடின் 22மை.கி 

னோகோடாலமயின் 2ி.2மை.கி 

தாது உப்புகள் 

கால்சியம் 54 மிகி 

LITLE 208 AE. 

மமெகனீகியம 77 மிகி 

செம்பு 0.92 மிகி, 

இருமபு 22 மி.கி 

மாஙகனிசு 0.005 மிகி 

பொடடாகியம் 129 மி.கி. 

சோடியம் 22 மி.கி. 

கந்தக 77 மிகி 

அயோடின் 12.08 A 

6 Geriran7(p) 100 மி.கி. 

துச்கநாகம 19 மி.கி 

புளோரின C.06 Al
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மட்டையில் உள்ள உணவுச்சத்துக்கள் மறற உணவப பொருள்களில் 

உள்ள சத்துக்களைவிட அதிகம். மேலும் “மூடடையின புரதம மற்ற 

புரதஙகளைக் காட்டலும் எனிதில் செரிக்கக் கூடியதும், மிகவும 

இன்றிபமையாக அமினோ அமிலங்களைாக் கொண்டதுரல் உயிர் வளாப்புகு திறன 

(81/01 0ப/41. மகட்ப2) மிகவம் அதிகம். 3 

மூட்டைப் புரதம் விலை குறைவான (பத 

விலங்குப் புரதம் நமது உடல நலத்திற்கு மிகவும அவசியம, உணவியல் 

அறிஞாகள் கூற்றுபபடி துன்வொருவரின.. அன்றாட உணவிலும் 

குறைநதது 20 கிராம விலஙகுப புரதமாவது இருகக வேண்டும. நாம 

வழக்கமாகப் பால், அஆடடறைச்கி, கோழி இறைச்சி அகியவறறின 

மூலமே தமககுத் தேவையான விலங்குப புரதததைப பெறுவிறோம. Gaye 

மிகவும விலை குறைவானதும, தரமானதும, கலபபடம செயய முடியாததும் 

மூட்டைப புரதமே. தறபோதுளசளா விலையை கொண்டு ஒரு கிலோ 

அட்மிறைசசி, கோழி இறைசசி, பால் ஆகியவற்றிலுளனள பரததுதின அளவை 

ஒரு கிலோ முட்டையில் உளள புரதத்தடன் ஓபபிட்டு மதிபபீடு செய்துனளதை 

அட்டவணை. இல காணலாம். 

அட்டவணை 

.ட்டைப்புரதத்தடன் பால், இறைச்சிப புரத மதிப்பு ஓபபீடு 

உணவுவகை (7 கி. புரதம் (கிராம் விலை (ரூ.பாயர் 

மட்டை 130 16.00 

பால் 40 8.00 

அட்உறைச்சி 280 100.00 

கோழி இறைச்சி 300 60.00 

இந்த அட்டவணை மூலம், குறைந்த விலையில் தரமான அதிகப் 

பரதம் கிடைப்பது முட்டையில்தான் என்பதை அறிகிறோம். மேலும 

முூடடையின் உயிரியல் மதிப்பையும், புரதத் தரத்னதையம, செரிமானத் 

தன்மையையும் மற்ற உணவுப் பொருள்களுடன். ஐப்பிட்டுப் பாத்து 

௮ அிவரங்கள் அட்டவணை -4.இல் தரப்பட்டுள்ளன.
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அட்டவணை-4 

முடடையின் உயிரியல் மதிப்பும் செரிமானத் தன்மையும் மறற 

உணவுப் பொருள்களுடன் ஓப்பீடு 

உணவு வகை உயிரியல் மதிப்பு செரிப்பு விகிதம் பரதக் தரம் 

மட்டை 97.0 96.0 38 

டால் 89.0 93.7 13 

மீன் 79.5 GO.5 17 

மாட்டிறைச்சி 67.0 97.6 26 

சோயாபீன் 54.0 76.0 13 

கோதுமை 54.0 76.0 105 

பால், மீன, மாட்டிறைச்சி, சோயாபீன், கோதுமை ஆகியவற்றின் உயிரியல் 
மதிபபையும், செரிமானத் தன்மையையும், புரதக் தரத்கையம முடடையுடன 
ஓப்பிடும்போது முட்டையே மூதனமை வகிக்கிறது என்பதை அட்டவணை 
4 இன் மூலம அறிகிறோம். 

மூட்டை உண்ண வேண்டியதன் அவசியம் 

மது நாட்டில் தேவையான அளவு உணவ உறபுத்தி குறை, வாங்கும 
சகதி இலலாத வறுமைக கோடடினகீழ வாழகின்ற கோடிககணககான 
மககளுக்கு, குறிப்பாக, ஏழைக் குழந்தைகளுக்கு earl | FESS) HSS 2. swore, 
கிடைக்கவில்லை. ஊடடச சத்துக குறைபாடடின் காரணமாக வளரும 
குமததைகளின் அறிவ வளாசசி  பாதிக்கப்படுவதுடன் போதிய 
வைடடமின்களும மற்ற சத்துககளூம கிடைக்காமல் பல நோய்களுக்கு 

ஆளாகிறார்கள். 

“காபபிணிப் பெண்களுக்கு ஊட்டசசத்து கிடைசகாகதால மூனறில ஓரு 
குழதகதை குறைநத எடையடன பிறககிறது. MHS வயதுககு உடபட்ட 
குழநதைகளில் 7 விழுக்காடு ஊட்ட௪ சத்துக் கிடைககாதகால இறக்க 
நேரிடுகிறது. ஆண்டுதோறும் சுமார் 40 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள 
அடடச௫த்துக குறைவினாலும, வைட்டமின் ஏ” குறைவினாலும கண் பாவை 
கிழக்கிறராகள்*?? “peat ஓரு நாளைக்கு 7/2 மடடை வதம் அணடு 

ஒன்றுக்கு 180 முடடைகள் உடகொண்டால வைட்டமின் மறறம ஊடடச்சத்துக
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குறைவினால் பாதிக்கப்படும் நிலை ௨ராது என்று இந்திய மருத்துவ ஆரரயசகிக 

ழம் பரித்துரை செய்துகர்காது.” 

முட்டை உண்ணும் பழக்கம் 

உலக அரங்கில் வளாசசியடைந்த நாடுகளில ஜா அண்டுககு ஐரு 

மணிதன் சராசரியாக மிர மூட்டைகள் உட்கிகொசர்வதாகக் கசக்கிடப 

பட்டுள்ளது: உலக நாடிகளில் மொத்த மக்களின் சராசரி விகிசபபடி அணரடு 

ஒன்றுக்கு அவரகள 124 மூடடைகளை உடகொளவதாகக கணககெடுககப 

பட்டுள்ளது. அனால, இநதியாவில் அடு ஐன்றுககுச சராசரியாக ஓரு 

மனிதன் 29 முட்டைகள் மட்டுமே உடகொளகிறான, 

BRLEER காலரை மருத்துவ அதா? மம்ம (90 இி) நட குதடபடட 

ஓஜா ஆயவில, “சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு 72 முடடை உணரா எணவகைகை 

2287 விமுககாடு”* எனறு கண்டடியபபட டுளளது, 

ஓரு தானைககு ஓரு நபா உல௱ணும உலலிலை விலங்குப் புரதக்கின 

அளவ குறைநதபட௪ம 20 கிராம இருக்க வேண்டும. இரு நூடடையிவல இருநது 

டிம் 52 கிராம் புரசம கிருடகலிறது. அனால், நமது உலவி கினமும 

முட்டை சோததுக எிகொள்ளும பழகைம இலானும வளரவில்லை. வறுமை 

நிலையில இருபபவாகள் கூட ஓரு நாளைககுக GMOS இரண்டு முறை 

காடி, தேறீர குடிபபதையும, புகை பிடிபபலகையம  வாடககையாகக 

கொணடிருககிறாகளா. அனால, அவாகன முடடை உண்பதை அடமபா௪ 

செலவாகவும தங்கள வருவாய்ககு எறறகலலை எனறும் கருதுகிறாராகன, ஓரு 

குவளைக் காபி தேநீரின் விலை 7 உருபாமிவிருந்து 5 உருபாயக்கு மேலை 

வறைகபபடுகிறத.. அகால, இன்றைய நிலையில் அரசரியாக ஓரு மூடனடயினா 

விலை ஓரு ௬ுபாய்தான், இசனபடி ரூபாய 2 செலவு செய்து மூடடைகள 

வாங்கினால 719 கிராம புரசம் கிடைக்கும. இதன் மூலம நமது மருததுவ 

அறிரூாரகள் பறிநதுனாகதுள்ன ஒரு காள் விலங்குப பாதத் பீதவையில 

பெரும்பகுதி நிறைவ செய் பபப(ும. 

லெக்கான் முட்டையும் நதாட்டுக்கோறி முட்டையும் 

தற்போது தமககுக் கிடைககினாற கவெசர்காகா. மாடடைகறைனா வட 

(லெகு்கான முடடைகு/ சாடடுககோறி முடடைதான் அதிக சக்தி மிககது 

என்றும, தற முடடைகள் (0௦/௦ பாச2் 6998] சுவை மிசசுது என்றும தவறான 

நம்பிக்கை உலகின் பல நாடுகளிலும் நிலவி வருகிறது. உண்மையில் வெளை 

மூடடையாகிய உயரினக் கோழி முடடையிலதான் சுத்துக்கள அதிகம்,
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அட்டவணை 

லெக்கான முட்டை, நாட்டுக் கோழி மூட்டை 

இவற்றிலுளள சத்துக்கள் ஓ ஐபப்டு 

சத்துக்கள் லெக்கான் முட்டை நாட்டுக்கோழி முட்டை 

(வெள்ளை முட்டை] 

புரதம் 8.5 கிராம் 4.9 கிராம 

கொழுப்பு 6.0 கிராம் 6.0 கிராம் 

மாவுச்சத்து 0.5 கிராம் 0.5 கிராம் 

காட்டுக்கோழி முட்டைதான் சிறந்தது என்று கூறுவோர் சொல்லும் 
மரிறொரு காரனாம நாட்டுக்கோழி முட்டையில் மஞ்சள் கருவின் நிறம் 
லல சகருமஞ்சளாக இருப்பதுதான். இதற்குக் காரணம், குளோரோபில் 
(-00ஈ௦ஈ0) கேக்தோபில் (2417102110) என்று கூறப்படும் நிறமிகளாகும், 
நாட்டுக்கோழிகள் புல், கீரை போன்ற பசுத்கீவனங்களைக் தின்கின்றன. 

மேலும் நாட்டுக்கோழிகள் ஓராண்டில். 50 மூட்டைகளையே 

லெக்சான் முட்டைகளின் மஞ்சள் 
ம மிசுமான இருக்கக் காரணம், கீரை போனற பசுந்தீவனங்கள் 

அகீவனக்தில் eles டாமலும், அணடிற்கு 250-300 மூட்டைகள் உற்பத்தி 

Skane அளவிலும் கிஜியவை. 

க்ருஸிலா 0 

    

செய்தும் முட்டையின் அனவ பெரிதாக மிகு பபதுமேயாகும். மஞ்சள் கருவின் 
திற்கும் முட்டையிலுள்ள சத்தின் அளவிறகும் தொடாபு கிடையாது. 

Tor ADRES) என்று கூறுவது அறியாமையே, 
லக்கான் முடடையைவிட நாட்டுக்கோழி முட்டையை அதிக விலை 

கொழுிகது வாங்குகிறாகளன. .. வியாபாரிகள். மக்களின் அறியாமையைப் 
டயன்பரடுத்திக் கொண்டு இலாபம் பே வெள்ளை ஒடு கொண்ட லெகச்கரன் 

    

   
  

உடு Be PD Oe AT "தி எனம நாடமுக்கோழி மட்டைத் 

மக்கல் 

மடடபைகளைக கேமிலைச சாயத்கில் ஊற வைத்துப் பமுப்பு நிறமாக மாற்றி 
ae ன ௨ மகுடி 

t 

aos த 
ஸம்ீட்டை எனறு விறகிறாகள், 

மூட்டையில் உன்ன சத்துக்களை முமுமையாகப் பெற 

பச்சை முடடையை உண்பனக்க சாட்டி வம் வேகவைக்ச முட்டையை 
எனெனில், பச்கை மூடடையில் Hayy or (AVIDIN}, 

கருசசீகனி (0170310000), கருக்கடைபபான் (OVA INHIBITOR) போன்ற 
உலவு எதி்ப்பொருடகள் fANTI NUTRITIONAL FACTORS} e erarex. 

உண்பகே சிறந்தது.
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இவை பையோடின், புரதம செரிப்பதைத் தடை செய்கின்றன. மேலும் 

மனிதனுக்குத் தீஙகு விசைவிக்கக கூடிய சால்மொனெல்லா போன்ற 

நுண்ணுயமி£கள் இருக்கலாம். எனவே, மூடடையைக கொதிநீரில் 2 நிமிடங்கள் 

போடடு அரை வேககாடடீல் எடுத்துச் சாபபிடுவது நலலத. அதிக நேரம 

முட்டைய வேகயைத்தால முடடையிலுள்ள வைடடமினகள் அதிக்பைபடும. 

மேலும உரிய முறையில பாதுகாக்கபடபடட முடடைகளை உணடால் சத்துக்கள் 

அப்படீயே கிடைக்கும. 

மூட்டை உண்டால் உடல் பெருக்கு.மார2 

“முூடடை உண்பதால கொழுபபுசசதது அதிகரிதது இருக நோய 

ஏற்படும் எனறு சிலா தவறாக எண்ணுகினறனா... கோழி மூடை யில 

சராசரியாக 55-6 கிராம அளவ கொழுபபு மட்டுமே உனளது.. ஒரு நாளைக்குப 

12 மூடடைகள வீதம உடகொண்ட போகிதும, இரக்சுததில கொமுபபு 

அதிகமாவதிலலை என அயநதறிநதுளளனா. இங்கிலாத்கிவுனன "உணவக 

Au. மருததுவக்குழு' (71/72 00/41/7700 03 600 472076 0 

FOOD 201 1057) வெளியிடமடினள ஓ அறிககையில மூடடை உணபகுறகும 

இருதய நோயககும் தொடாபிலலை எனறு கூரபபட னன துட 

"மூடடையிலுளன கொழுபபானது அரன் கோமயை களையாககும 

அளவக்கு அதிகம இவை. OF SHV குழு பிக்கு ரைககுாம அனண்விறகும 

உடபடடே முடடைமில உளசாக.. என்பின் முூடடை உண்பதால் இருதய 

எனறு DY BUST 

  

தோயகள ஏறபடுகினறலா சானாற உறு க 

கூறடியுளளா, 

ஒரு நானளக்கு. 7 முூடடை வ்கும as 

  

இருதய 
a 4 _ 

er euro”? eran — tat 2 Os. Garr Ce rudinir, 

“Bogie (OL. OL LNT LI ALY USE SY TID SUT TRT TOTAL 

Pv awéng முூடடை உணடால ஞுணடாவக்குப் புலே உடம் அழகு 

கூடும். வேசு வைத்த முடடை சொப்பகறகு உடவில 82 கலோரி செலவாகிறது. 

ஆனால், ஓரு முூடடையில 80 கம்லா எரிசககிதான உள்ளது, கையால 

erie இகுத்து 12 கலோரி செலவாகிறது. இகனால உடலில் இருக்கும 

அதிகப்படியான கொழுப்பு கரைதது அழகு அகிகரிக்கிறது” மறற உண்டை 

பொருள்சளாகிய இறைச்சி, பருப்ப வனசைனைனைக சானறாக எடுத்துக 

கொண்டால், /00 கிராம் இறைசகிய/ல 194 <Seundlinm, 100 கிராம பருபபு 

வகையில் 950 சுவோரியம் உளளது, அணா, 110 கிராம் மூடடையில 160
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கலோரிதான் இருக்கிறது. எனவே, மூட்டை உண்டால் உடல் வெப்பம் 

அதிகமாகிவிடும் என்று சிலா எண்ணு தும் தவறானதாகும். 

முடிவுரை 
“இன்று குழரகைகள் நீங்கள் 

இக நாடடை அளப்பிறறந்தீரகள்” 

என்றாரா பாவேந்கா. இன்றைய குழந்தைகள் ஊட்டச்சத்துடன் வளர்க்கப் 
படடாலகான் வனமான வளர்ச்சி பெற்று அற்றல்மிக்கவாகளாக வளர 

ஒரு நாளைக்குக் குறைந்தது அரை (மடடையாவது 
இவிவாருவரும் உண்ணா வேணடும். 

பிக Lyn. என்வே 

மக்களின் முட்டை உண்ணும் 
பமழுகைக்கை அதிகரிக்கும் வகையில் மூட்டை உணவின் அிறப்புகளைப் 
nis தொலைக்காட்சி, வானொவி மற்றும் பத்திரிகைகள் வாயிலாகச் 
எய்விகைப பரப்ப வேண்டும். குற்போது இருக்கும் ௮ண்டு சராசரி 
உடனை உண்ணும அளவான 29 முட்டைகளுக்கு மேல் அண்டி ஒன்றுக்கு 
௬ நபா சராசரியாக ஒரு முட்டை அகிகம் உட்கொண்டால் srt 2500 
2 

ரூ
. 

ட்
 

ர
 

ae குக்குக் கூடுகலாக வேலை வாய்ப்பச் கிடைக்க வழி பிறக்கும். இந் 
பருத்துவ அறா லில் அழகக்கின் பரிந்துரைப்படி ஓரு ண்டுக்குச சராசரியாக 

இரு ரபா உட்கொண்டால் மேலும் 32 இலட்சம் பேருக்குக் 

Ci
 

  

  ISO adi en eer 

கராமபபாங்களில் வேலை வாய்ப்புக் கிடைக்கும். எனவே Soong 
PRU, BL ever பெருகிட முட்டை உண்ணும் பழக்கத்தை 
எம்ப (ிகுகிக பெகொள்பிவாம். 

துணைநால்கள் 

L நிச & அல், (i9 Og) - “EDT le wert Laelia, A aysev ஆப”, 

Lee டின்ட டிரி இயாபுக் பர 

5. மிரைகமா காத்தி, 099) “மட்டை ஒரு சைவ உளவு", 
இன்டியன் பவல்டிரி இண்டஸ்டிரி இயாடுக் ப10 

94. “முட்டையில் உள்ள சத்துக்களும் 
BIG, BEC mu mut eo, us, 14. 

  

க். மயிலசாமி சுவுண்டா எலஸ்.ப௧, நல்: “கோழி வள௱ரபபும் 
ட இத wt bg ஸி ட்டா LO ee Brann: on, 18
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3 இராம௫சந்திரன். எல். (222). “உணவக திட்டம்”, 

அசல்ைஞி பப்ணிசாஸ் பிரைவேட் விமிடேட், சென்னை: ப..275., 

8. மதியழக, பேரு. (294). “GIES RAAT COT QI பழக்கம்", 

தமிழ்நாடு! அறிவியல டேரவை குனறாவது கருக்தரங்கு 

பழகும் பாங்கியல். 

₹ துணுக்குச் செய்தி (92.2. Cams நண்பன், சன வா? இதம், ப. 

2. சில்விய ரோபாட சாரஜனட். (122. பவட? இனடாநேசன ல, 

வம்பா இதழ, ப:4. 

5. கோயம், பி.கே. (980. கோழி கூ உணு, அக்டோபா இதழ், ப.22 

70. துணுக்குசசெயதி, 7227. கோழி கூவுது, சனவரி இதம், ப.



அனுமன் குரங்கிற்கு.ீம் ரீசஸ் 

செம்முகக் குரங்கிற்கு பிை_ யில் 

விளையாட்டு நடத்தை 

௪. தும். கோர் 

முன்னுரை 

வெவ்வேறு சகிற்றினங்களைச் சோற்த விலங்கினச் சோக்கைக் 

குமுக்களைப பற்றிய தகவல்கள பலவேறு ஆய்வுக்களங்களிவிருத்து 

வதுளாளன. (பொனாஸ்டஸண் 7957 பாரலாண்ட் 7972) முதுரண் 1275) தாகம் மற்றும் 

சாமா 1980) மகாக வகைக் குரங்குகள் முகாகா முட்லேட்டஈ/ லங்கூர் 

வகைக குரங்குகளுடன் (பிரிஸ்பைடி ஸ் என்டெல௪) ஓன்றிணைந்து வசிப்பது 

டறதிய ஆய்வுத் தகவலகளைப் பார்த்தசாரதி (97) ரூன்வால் மற்றும் மோனாட் 

(1977), ign (1984) அகியோர் தாம் மேற்கொண்ட ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் 

தெரிவித்துள்ளனர். ஜெய்ப்பூரில் அனுமன் குரங்கு என்ற லங்கூடர் குரங்குகளும் 

AFM Were என்ற செம்முகை குரங்குகளும் இணனணைநது வாழ்கின்றன, 

கவெவீரண்டு சிற்றினங்களிடை யே நடை பெறும உறவ - நடத்தை பற்றிய அய்வு 
1985 - 1928 ஆண்டுகளில் நடை பெற்றது. 

ஆம்வுக்களம் 

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் தலைநகரமான ஜெய்ப்பூர் மாநகரம் 
டெல்லியிலிருந்து 320 கி.8ீ. தொலைவில் மேற்குத்திசையில் அமைந்துள்ளது. 
ஜெய்பூர் நகரிலிருந்து ஆக்ரா சாலையில் 9 கிமீ தொலைவில் ௨டமேற்குத் 
இசையில் அம்பாகார் ரிசர்வ் வனம் அமைந்துள்ளது. இப்பகுதியில் ஐந்து 7௪௯
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குரங்குக குழுக்களும், ஓர் அனுமன் குரங்குக் குழுவும் இணைந்து வசிக்கின்றன. 

அஇிவறறின் ami. எல்லைகளும் ஐருங்கிணைந்து காணப்படுகின்றன. 

Haters) குரங்கினங்களும் உணவிட்டத்தின் பொழுது ஐன்றாகக் 

கூடிகரிடுகின்றன. 1986-1987 , ஆண்டில் மொத்தம் 350 மணி நேரம் 

“நிகழ்பவை அனைத்தையும் புதிவு செய்தல்” முறையில் (ல்ட்மேன் 1974) 

இரு சிற்றினங்களுக்கு இடையே நிகமூம் உறவு முறைகள் பற்றிய தகவல்கள் 

பதிவு செய்யப்பட்டது; 

A Ley (Ply oy Keir 

அனுமன குரங்கு, (er Gig Adu Qa Anherwses (65.7%) 

பெருமபாலான நேரம் வெவ்வேறு இடங்களில் (40 மீ. தூரத்திற்கு ௮பபால்] 

காணப்பட்டன. 34.3% நேரத்தில் மட்டுமே அவை ஐன்றிணைந்து 

காணபபட்டன. 

இருவேறு குரங்குச் கிற்றினங்களின் பறழ்கள் (ப 4) 

குட்டிகள் (1747477175) அகியவற்றின் இடையே விளையாட்டு நடத்தை 

குறிபபிடததகக வகையில் அமைந்திருந்தது. இம்மாதிரியான இயைந்த 

நடக்தை நிகழவுகள் மாலை நேரங்களில் மட்டுமே காணப்பட்டன. 

மொத்தம் நிகழந்த 456 நிகழ்வுகளில் (அனைத்துவிதச் செயல்பாடுகள்] 

40 நிகழவுகள் விளையாட்டு நடத்தைகளாகவே இருததன. இந்த 

நடத்தை நிகழ்வுகள் பெரும்பாலும ரீ௪ஸ் பறழகளுக்கும, அனுமன் 

குரங்குகளின் குட்டிகளுக்கு மிடையிலேயே அட்டவணை ] .. நடந்தன. 

அனால், அனுமன் குரங்குக் குட்டிகள் தம் தாய்க் குரங்கின் 

கண்காணிப்பிலேயே விளையாடுகின்றன. அனுமன் குரங்கின் பறழ்கள், 

ரீசஸ் குரங்கின் புறழ்களுடன் (87790) மட்டுமே விளையாடுகின்றன. இவை 

TF GFAIGE குடடீகளுடன் விளையாடுவது குறைவாகவே 

(59.3%) காணப்பட்டது. அனுமன் லங்கூர் குரங்குக் குட்டிகள் ரீசஸ் 

குரங்குகளின் பறழ், குட்டிகளிடம் தம் விளையாட்டை (அட்டவணை 2) 

துவக்குகிறது. இரு டேறு குரங்குச சிற்றினஙகளிடையே நிசமந்த விளையாட்டு 

தடத்தைகள் அனைத்தும் விளையாட்டுக் துவக்கம், குட்டிக்கரணம், 

விரட்டுதல், தொடுதல் மற்றும் உடற் தொடாபரிலா விளையாட்டு 

அகிய நிகழ்அுகளாகக காணப்பட்டன.
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முடிவுரை 
பொதுவாக வெவ்வேறு கரிலங்குசி சிற்றினங்கள் ஓரே பகுகியில் 

ஒன்றினைந்து வாழவது இயற்கைச் சூழல்களில் அரிதாகவே காணம் 

படிகிறது. எனினும் குரங்கினங்கள் ௪ரூக வாழ்வினைப் பின்பற்றி வாழ்வுதால் 

சில குரங்கினங்கள், உண; உறைவிடம், மற்றும் எதிரி விலங்குகளிடமிருந்து 

பாதுகாப்பு ஆகிய காரணிகளின் அடிப்படையில் ஓன்றிணைந்து “ஓரே 

இடத்தில் வகிக்கின்றன. இவவாறு வகிப்பதால் அவற்றிற்கிடை யே 

டெரும்பாலும் ஓற்றுமையான தடத்தை இருபபுதில்லைபென்புது உண்மையாகும். 

ஏனெனில், ஓவ்வொரு கிற்றினமும் தத்தமக்குரிய பண்புகளையும், உடற்கூறு 

அமைப்பினையும் பெறறிருக்கிறது. எனவே, வெவ்வேறு விலங்குச் சிற்றினக் 

குழுக்கள் ஓரே பகுதியில் வித்து வந்தால் அங்குப் பகுற்றமும், அச்சமும் 

நிலவுகின்றன என்பதே இதுவரை கிடைத்த தசவல்களாகும். ஆனால், 

ஜெய்ப்பூர் அம்பாகார் வனப்பகுதியில் வாழ்கினற இரு வேறு குரங்குச் 

சிறறினங்களின் இளைய தலைமுறை (ஐம், குட்டி தம்மிடையே ஐற்றுமையை 

வலுப்படுத்த விளையாட்டு நடத்தைச் செயல்களை மேற்கொண்டன எனக் 
கூறலாம். ஏனெனில், டேல் தறினோ (972) என்ற அறிவியலறிஞா வெவ்கேறு 

சிறறினஙகள் இணைந்த குமுவில் பிறந்த குட்ட்களிடையே சமூகப் 
பிணைப்புகளைத் தமக்குள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுகின்றன என்கிறார் எனவே, 

ஜெய்பபூரில் நிகழ்ந்த இந்த “விளையாட்டு நடத்தைகள்” குறிப்பிடத்தக்க 
வையாக உள்ளன. மணிக இனத்தில் இளமபரு வத்தில், மத.ம், இனம, மொழி, 
சாதி கேறுபாடற்ற உறவுமுறை, நிகழ்வுகள் நடப்பதை நாம் அறிகிறோம். இந்த 
பண்புகளும் பரிணாமத்தினால், இக குரங்குக் குட்டிகளிடமிருத்து 
வந்திருககலாமோ என்ற ஐயம் நிலவுகிறது. 

துணை நூல்கள் 

அல்ட் மேன், ஜே. (974) நடத்தையை அறியும் முறைகள் தோக்கு 
நடத்தை 4 9:22 267 

பொன்ஸ்டீன், ஐ.எஸ் (99,7 மலாயரக் குரங்கினங்களில் வெவ்வேறு அிற்றினங் 
களுக்கு இடையே செயல்பாடுகள், போலியோ 
விரைமட்டலாதிகர 702202 டோல் உறினேோ, 
பி 279. இர்கிய லங்கூர் குரங்கின் நடத்தைகள், 
ஓரு கண்ணோட்டம். பிரைமேட்ஸ் 19:449_.42



தாஸ் மறறும் சரமா, பி.டி (1980) 

சபரீலேண்ட, டபிளயூ. ஜே[197777 

பராததசாரதி, எம்... (1972) 

ரூனவால, ஏம்.எல & 

மோனாட், எஸ்.எம[1972 

ருத்ரன், ஆ:(978] 
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ரீசஸ் குரங்குடன் இமாலய லங்கூா் 

சிறப்பாக ஒன்றிணைந்து வாழும் 

GOTO புற்றி ஒரு பாவை, 

பலவேறு குரங்குச் சிற்றினங்களும் 

இரத்தம் உறிஞ்சும் பூச்சிகளும் 

இயற்கை : 269 807-802, 

தென்னிந்திய குல்லாயக குரங்கும் 

அனுமன குரங்குகளும் ஆயுச்சுருக்க 

இதழ. நான்காவது பன்னாட்டுக் 

குரங்கியல் ஆய்வுக் கருததரஙகம. 

பார்து ஆர௪௭. (1984 நகரத்திலும், 

வனத்திலும் வாழுகின்ற ரஸ் குரங்கு 

களின கூட்டுறவு நடத்தை, இந்திப 
விஞுஞானக கழக இதழ 92: 199-205. 

அனுமன குரங்கு, தெற்காசியாவின் 

குரங்கினங்கள, குழல், சமக உயிரியல் 

மறறும் நடத்தை. அசிரியா. ரூனவால், 

எம்.எல் மற்றும் குழுவினா, உறா£வாடுி 

யுணிவாசிடி பிரஸ், 

உகாண்டா கிபாலே வனங்களில் 

வசிக்கும் நிலக குரங்குகளின் சமூக 

கூழியல், ஸமிதசோனிய விலங்கியல் 

அளிபபுகள 249. 128



/மான்கள் - ஓர் அமர்வு 

&. Lo ern 

ஓரு நாட்டீன் செல்வச் செழிப்புக்குச் காரணமாக விளங்கும் நீர்வளம் 
நிலவளம், கணிமவளாம போலவே அந்நாட்டின் விலங்குகளும் மிகச் 
சிறப்பானதொரு இடததைப பெறுகின்றன. கிறப்பான. பல வகை 
விலங்கினங்கள் நம் நாடடில் ஜிறைநதுள்ளமைக்கு நம் நாடடின் புவியமைப்பே 
மிக முக்கியக் காரணமாகின்றது. நமது நாரி மான்களின் கரு ௨ஷலமாகது 
திகழ்வதை “இந்திப வன விலங்குகள” எப்பையன், 7274) என்னும நூல் மிகப் 
பெருமையுடன் குறிப்பிடுகின்றது. 

மான்கள், அவற்றின் அழகிய தோற்றத்தாலும், நீண்டு கிளைத்கிருக்கும் 
கொம்புகளாலும், காற்றெனக் கடுகி ஐ௫ம் ஓடடத்தாலும மணிதார்களைப் 
பெரிதும் கவருகினறன, மான்களைச் சிலா மிக விருடபுத்துடன் கம் ஊீிகளில் 
வள௱த்து வருவா கிலா வேட்டையாடியும் வருவர் இன்று மான்களைப் பற்றி 
கடிரிவாக மான் வகைகள், அவற்றின் இயல்புகள, உணவுகளை, உடற்கூறுகள் - 
இன்ன பிற செய்திகளை] அறிந்து கொள்ள எண்ணறற அறிவியக் நரல்கசர் 
மக்குக கிடைக்கின்றன. அனால், பண்டைத் தமிழ் மக்கள் மான்களளைல் 
குறித்து அறிந்திருந்த அரிய பல செய்திகளை இன்று நாம் கெரிந்துகொள்ளாப் 
பழம் பெரும் தமிழ நூல்களே தக்க சான்றளித்து வருகின்றன. 

அறிவியல் நரல்கணில் மான்கள் 

Uurgyt@ éefier (Mammals) பிரிவைச் சாந்த மான்கள், சொவிடே 
(Cernidae) என்னும் மான் குறும்பத்தில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன், 
ஆஸ்திரேலியா, அப்பிரிக்கக் கண்டங்களைத் தவிர உலகின் பற பகுதிகளில் 
மான்சள் பரவலாகக் BIBT DAO AT. அணைத்து அன விலங்குக் 
காப்பகத்திலும் புள்ளிமான்க.ள, கலைமான்கள், கட மான்கள், கஸ்தூரி 
மான்கள், சருகுமான்க௧கள் என்பன போன்ற பல மானினங்கள் கவனமுடன்
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பேணிப் பாதுகாககபபட்டு வருகின்றன. மறைந்து வரு.ம் மானினங்களைக 

காக்க ௮ரசினா பெரும் மூயற்சி செய்தும் வருகின்றனா்; 

அதிந்துவரும் மாணினங்கள் 

ம நாட்டிலுள்ள வா கரிலங்குகக் பல மறைந்து பருஅின்றன; அழிந்து 

வரும் வன விலங்குகளின் அட்டவணையை இத்திய வன விலங்கு 

ஆபப்வக்குமு (ரபா ம! 11/௪ ம்மா] அறிவித்திருப்ப துடன் அவற்றை 

அழிவினின்று காக்க வேண்டியது மிக மிக இன்றியமையாதகாகு.ம் என்றும் 

அரிவறுத்கி வருகிறது. ஏறத்தாழ 2௪ வன விலங்குகளின் பெயாககர் இடம் 

பெற்றுள்ளா அவஉட்ட ணையில் மான்களைப் பற்றிய குறிப்பும் காணப்படுவது. 

இரலை மான் அல்லது கருமான் (81221 ௦0௦4) என்றழைக்கப்படும் 

Aare Cor blevuraiGeugr (Antilope Cervicapra) Qlor மான்கள் 

ஆங்காங்கே பல பகுதிகளில் அழிந்து விட்டன என்றும். sevgmithorer (Musk 

deer) என்றறைககப்படும் மெரஸ்கஸ் மொஸ்சிஃபெரஸ்* (Moschus 

71050/1/2ப5] இன மான்கள் அதன கஸ்தூரீககாக அதிக அளவில் கொல்லப் 

படுகின்றன எனறும் இந்தியாவில் மட்டுமே காணப்படுிகினற (கடன் தரையில் 

வாமும தன்மைய/ைய/ ௪துப்பு மான் (மாற 8௪௪7] வபைககராரண செவ 

உ வொஸெலி ugrorth.f (Cervus devauceli branderi) Qe மான்கள் 

குறைநதது கொண்டே வருகின்றன என்றும் காடுகள பெருமளவில் 

அழிக்கப்பட்டுவிட்டதால் புளளிமான ( Spotted 4௪27) வகைகளும், சருகுமான 

(112052 8௪27) வகைகளும் அருகி வருகின்றன என்றும “அரசர்களின் 

வேட்டை விலங்குகள்” என்றறைக்கப்படும் ஸொவஸ் எலெபச் ஹஙலு 

(Cerrus elephus hanglu) srerg@yo srasiit இனமாரன்கள் வெகுவாக 

சேட்டையாடபபட்டு அழிக்கப்பட்டுவிட்டன என்றும், Clerrasero eredig. (Ceruus 

௨161) ,தஇன மான்களும் ஆங்காங்கே மறைந்து கொண்டு வருகின்றன என்றும் 

பட்டியவிடப்பட்டுளளது. 

குறிப்பாகக் ஈஸ்தாரி மான்சளில் அண்மாணில மட்டும் வயிற்றுப் 

ப்குதியில் 'கஸ்தூரிப் பை” என்னும் சுரப்பி அமைந்திருக்கிறது. இல் கஸ்தரறி பல 

வாசனைப் பொருள்ளளில கலத்து பயனபடுித்துவதற்காக அதிக அளவில் 

திருட்டுத்தனமாகச் சேகரிக்கப்படுகிறது. கோழி மூட்டை அளவுள்ள கிறு பை 

போன்ற கஸ்தூரி சுரப்பி இம்மானின் வயிற்றுப் பகுதியிவிருந்து 

வெட்டியெடுக்கப்பட்டு விற்பனைக்கு அனுப்புவதற்கு ஏதுவாகப் பல “கஸ்தூரி 

மான்கள்' கொல்லப்படுகின்றன. எனவே, இவ்வின மான்கள் இக்காலத்தே 

முற்றிலுமாக மறையும் நிலையில் இருக்கின்றன என்றும் கூறப்படுகின்றது.
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இலக்கியத்தில் மான்கள் 

தொல்காப்பியம் தொடங்கிச் சங்க இலக்கியங்கள், பிற்கால 

இலக்கியங்கள, சிறறிலககியங்கள் மறறும் சித்தா நூல்கள் வரை மான்களைள் 

குறித்து எண்ணற்ற செய்திகள் காணப்படுகின்றன. 

“அிறுதலைப பிணையின் கரந்த நெறிகோட்டு 

இரலை மானையும் காண்பார் கொல் நமரே” 

என்னும குறுந்தொகைப் பாடல் வரிகள் (183:4-5), சிரிய தலையை 
கடைய பெண்மானை விட்டுப் பிரிந்த முறுககுண்ட வளைத்த 
கொம்புகளைய/டைய அண்மானைச் குறித்துக் கூறும்போது சஈலைமா 
ணினங்களில் அண்மான களுக்கே கிளைத்த கொம்பு உணடு என்பதை 
அழகுறக் குறிப்பிடுகின்றன. மான்கள் நீர் அருநதுவதையும், மலாகளை 
உண்ணுவதையும், வெகு விரைவாகக துள்ளிக் தர்ளி ஓடிவதைக குறித்தும 
பல பாடல்கள் காணப்படுகின்றன. அண் மாச்குட்டியின் குலையில் 
மெலசபிய மயிர்களால் மமடபடட்ட மொண்ணைக் கொம்பு மூளைப்பறையும் பின் 
விமுவணதையும அதன் பின்னா நீண்ட வலுவான கொம்புககா மளைப்பதையும் 

சுவைபட இலககியங்கள் விவரிக்கின்றன. 

“சங்க இலககியுக்கில் விலங்கின விளக்கம்” என்னும் நாவில் சாமி 
19.4) “மான்கள்” என்னும் தலைப்பில், மான்கள் குறித்துச் சங்கப் புலவர்கள் 
௯டறியுள்ள நுணுக்கமான பல ஆறிய செய்திகள் விரிவாக விளக்கப்பட (hlerarenr. 
எனவே, மான்களைக் குறித்து இலக்கியங்கள் கூறும் பொதுவான செய்திகளை 
மீண்டும் கூறுவதைக் தவிரத்துத் தமிம் மருத்துவ நால்கக் அம்மான்களைப் 
பற்றிக் கூறும் அறிவியல் சார்ந்த செய்திகளைத் தொகுப்பது பல ஆய்வுகளுக்கு 
வழி வகுக்கும என்று உணரப்பட்டது. அவ்வாறே, மான்களைக் குறித்த 
செய்திகளுடன் அவற்றின் கொம்பு, குளம்பு; தோல் மற்றும் இறைச்சி ஆகியவை 
எவ்வகையான மருத்துவச் குணம் கொண்டவை என்பதையும் ஆராய்ந்து 
அறிந்த நம் பழந்தமிழாகளது அறிவியல் ஆற்றலை முதன்மைப்படுத்தும் 
நோக்கில் மருத்துவுத்கில் மான்கள் என்னும் தலைப்பில் அரிய பல செய்திககர் 
அக்கட்டுரையில் விவரிககப்பட்டுள்ளன. 

மான்களின் மருத்துவப் பயன்கள் 

5ம் பரம்பரை மருத்துவமான “பாட்டி வைத்தியத்தில்” 
ர 

தெஞ்சு வலிக்கும், வயிற்றுவலிக்கும் மான் கொம்பை இழைத்தப் பற்றுப் போடுவதை
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அத்தலைமுறையினர் அறியாதிருப்பினும், பழந்தலைமுறையினர் அறிந்திருந் 
தனா: மான்களில், குறிப்பாகக் கலைமான்கள் உதிர்க்கும் கொம்புகளே 
சித்த, யுனானி, ஆயாவேக மருத்துவாகளால் இன்றளவும் மருந்காகப 

பயன்பருதகபட்டு வருகின்றன. “கலைக்கோடு” என்றும் “கிரங்கி” 

என்றும் அனழக்கப்பேறும் கலைமான் கொம்பினைச் Fh FETE SEATED 

கெதறீர் இட்டு மை போல இழைத்து மேலே பூச, மார்பு வலி, சுளுக்கு, 
அழிய்பட்ட காயம், தோல்வெடிப்பு, தலைநோய், நாட்பட்ட ௪ரு.மதோயால் 

கரம் நமைச்சல், அண்களரின் பிரப்புறயபில் ஏற்படும வீக்எம், நெிக்கட்டு! 

மதவியவை நீங்குகினறன என்றும் குறித்த வயது வந்தும், பருவம் அடையாத 

'குதுவாகாது பெண்களுக்கு மான் கொமபை இறைத்து தெலலிக்காய் 

அளவு எடுத்து நீராகாரத்கில சலந்து கொடுத்துவர 4 அல்லது 2 நாள்களில் 

நலல பயனா கிடைககுமென்றும் சிதத வைக்கிய நால்களிவ் 

குறிப்பிடப்படடுள்ளன. இதனுடைய வெளிப்பிரயோகத்தில் இவ௱்ப்பி, 

தாது வெப்பகறறிச செய்கைகளும், உடபிரயோகத்தில் இதற்கு உடல் தேற்றி, 

குருதிப பேருக்கடககி, இதயக்கிற்கும் நுரையீரலுக்கும் உரம உணடாக்கிச 

செய்கைகளும் உள்ளன. மேலும், 

“அவயவகு்தின் வெப்ப மதயகுதில் மேகங 

கவிழ்திரிதோ டம்ப்ருந்தா கங்க - கசவுதா 

இலைம்முமோ மாபுநோய CRBS CSM கீஙகுவ 

கலைக்கொமபாற் பேயமிலைக் காணம்” 

என்னும் பாடவில, உடல் உறுப்புக்களைக் தாக்கும் வெய்ய நோய், எலுமபைப 

பற்றும் மேகதோய், வாதம், பித்தம், கபம் என்பவற்றாசம் உடலுக்கு ஏற்படும் 

பாதிப்பு, அதிக தாகம், மா£பு நோய், கண்ணோய் போன்றவை நீங்கும் என்றும் 

கூறப்பட்டுள்ளது. மான கொம்பினைச் சுத்தம் செய்யும் பல மூறைகளையும, 

மான்கொம்பு பற்பம் செய்யும் வழி முறைகளையும், ௮ தீர்க்கும் நோய்களையும் 

பற்றிப்பல் வேறு குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. மேலும், 

“சாடு வாகடாவெண் சாம்பராய்த தேனுடன்கை 

பாடுவார் கண்டா வலரிழ்தமாய் — நாடி 

ரலைழூகற் கொட்புளத்தை யாச்கியக்திற காப்௪௮ி 

மிரலைமருப் பாற்பிணியை யே.” 

என்னும் பாடவிலிருதது, மான்கொம்பைச அிறுதுண்டுகளாக்கி, 

இரண்டிரண்டாகப் பிளந்து, அகத்திபிலை௪ சாற்றில் ஓரு நாள் முழுவதும் 
ஊறவத்துச் சரற்றை நீக்கிக் கொம்புத் துண்டுகளைக் கழுவி நனகு உலர்த்தி
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சத்தும் செய்யும் வழிமுறையை அறிகிறோம். இதனை ஏழுமுறை திரும்பத் 

திரும்பச் செய்து சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்றும் அறிஉறுத்தப்டட்முள்ளது. 

“மானின் கொம்பு வளரபெற அவிளெைய் 

தேணில் நேர உரைத்துச் செலுத்திட க் 

கான மாமுணி சொன்னதைக் கண்லரினில் 

ஊனமான படலங்க ளோடுமே” 

என்னும் மற்ஹாரு பாடல், கலைமான் கொம்பை ஆவின் நெய்யிலும், தேனினும் 
நேராக இழைத்துக் குழம்பாக வைத்துக் கொண்டு கண்ணிவிடக் கண்நோய் 

தீரும் என்று ௯ூறுகின்றது. 

இதுவன்றி 

“கலைககோடு பர்பம கழறுங்காலை 

முணிசசா றதனில் மூழ்கச௪ செய்தே 

அறுபது நாழிகை ஆகிய பிறகு 
சுத்த நீரால் தூய்மை செய்தே 

அஇதுடேர லெழமுநாள் எக௪்செய்தபின் 

நிடகுடி யுதணில நீரவிட டரைக்தே 

௪ வ௪ம செய்தபின் காயவிட் டெடுத்தே 

நாறு மூடடை நுண்மையா யடுககி 

றும் அங்கியை விதிபபடி. அமைத்தபின் ~ 
ஆறி எடுக்க அமைநகிடும் வெண்மையாவ் 

வெத நீறு வெம்மை வினைநோய் 

அகறறு மென்றே யறைந்கனா பெரியேோ” 

என்னும பிறிதொரு பாடலவழிப் பின்வரும் செய்திகளை அறிகிறோம். ஏல 
அரிசியை வெந்நீர் விட்டு மைபோலரைத்து அதனைச் சத்தம செய்த கொம்புத் 
துண்டுகளுக்குமேல் இரண்டு நூற்கனம பூசி, நிழவில உலாத்கிச் சிறிது 
உலாநதவடன் ௧௪௧ கரட்டியிட்டுப புடமிட வேண்டும். ஆறியபின் எழுதது மாசு 
நீக்கிப் பாராக்க வெளுத்திருக்கு. மாம. அதனுடன் கற்றாழைக் சாறு வீட்டு 
அரைத்து, எமிஸன் வில்லை தட்டிக் காயனவுத்து, ஓடடிவிடடு மேலோடு 
மூடிச்சீலை மண் செய்து புடயிட்டெடுக்க வேண்டும. இவ்விதம இருமுறை 
செய்கெடுக்கப் பற்பமாகும். இதனை 795மி.கி முதல் 585 மி.கிராம் வரை 
உண்ணக ிெகொடுக்க வெம்மை தோய்கள அனைத்தும் தீரு மென்று 
உரைக்கின்றன.



மான்கொம்பு. பற்பம் செய்யும். பின்வரும் முறையும் 
கரிவரிக்கப்பட் டுள்ளது, 

மான்கொம்பை நான்காகப் பிளந்து, கிறு துண்டுகாளய் நறுக்கி, 

ஓருதாள் குப்பைமேணிச் சாற்றில் ஊறவைத்து எடுத்துப் பின் இலைகளை 

அரைத்துக் கொம்புகளில் பூசிக்கவசம் செய்து காயவைத்து, ஓட்டில் பரப்பி 

மேலோடு மூடிச் சத்துவாய் சீலைமண் செய்து, ஐம்பது எருக்கள் கொண்டு 

புடம் போட்டெடுத்து; ஆவின்பால் விட்டரைத்து, வில்லை தட்டிக் காய வைத்து 

முன்போற் புடம் போடப் பற்பம் கிடைக்கும். 

தகக துணை மருததுகளில் இந்தப் பற்பததுடன் பவமபற்பமும் சோத்துக் 

கொடுத்து; சிறுநீரடைப்பு, கல்லடைப்பு, சதையடைப்பு, நீர் There), காசம், 

ரானை, இருமல், உகந்ணம், மேக காங்கை, முதலியன நீங்கும் என்றும் 

குறிப்பிட பபட்டுள்ளது. மேலும, சுததி செய்த மான்கொமபைக குப்பைமேனிச் 

சாறு, முசமுசுக்கைச சாறு, வேலவிபபருகுதிச சாறு இவற்றால் முறைப்படி 

அரைத்து, வில்லை செய்துலாத்திச் கில்விட்டுச சீலை செயது புடமிட்டேடுசகக 

காரம் பொருரகிய பற்பம் கிடைக்கும். இதனை 130 மி.கி. முதம் 795 மி.கிராம் 

வரை நோயானாகளுக்குக் கொடுக்க வேணடும். 

இபபற்பத்துடன் 32 மி.கி. எடையுள்ள பச்சைக் கற்பூரம் சோத்து, நெய்யில் 

குழைக்கும் கொடுக்கக் கொடூரமான மாரபு நோய நீங்கும். இபபற்பத்றை 

வல்லாரை நெய்யுடன் கலதது கொடுக்கச் சுரம், இருமல், கணை போனற 

தோய்கள் தீரு மென்றும் கூறப்பட்டுளளது. மேலும, இப்பறபத்தை 730 மி.கி 

அளவு எடுத்துக கோழி முட்டை வெண்கருவில் கலந்து ஓரு நாளைக்கு கமனறு 

வேளை கொடுத்து வந்தால சனியுடன் கலந்து வருகின்ற இரததம உடன 

இற்கும் என்று அறுபவ வைத்தியர்கள் கூறுகின்றனா. 

இன்றளவும் சித்த மருத்துவாகள் இவ வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி 

மான்கொம்பரினைச் சுத்தி செய்து மான்கொம்பு பற்பம் தயாரித்து ௨௫ கின்றன: 

“சிருங்கி பற்பம்” அல்லது மான்கொம்பு பற்பம் என்னும் பெயரில் இப்போது 

மருந்துக் கடைகளில் விற்கப்படுகின்றது. மேலும், மானின் மாமிசத்தை 

உண்பதால் தீரக்கடிய நோய்களைப் பற்றியும், அரக்கூடிய நோய்களைப் பற்றியும் 

கீழ்க்கண்ட பாடல் எடுத்துரைக்கிறது. 

“மான்கறியுண்டார் தமக்கு மாதொத்த நோய் கபதோய 

யூன் பதநத ரங்கழவி ஜூாதையொடு - தான்பரவ
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வாத நமையும் விட்டு வாங்குங்கண் ணிற்புகையா 

மோது பித்தம் வீறு மொழி” 

என்பதில் நம் உடலில் வாதம், பித்தம், கபம இவை ஓன்றோடொனறு 

கூடுவுதால் உண்டாகும் தொந்த நோம் கபத்தினால் ஏற்படும் நோய, மலவாயை 

அடுத்துக் தோன்றும பவுத்திரம் எனப்படும நீண்ட குழிப்புண, காவில் 

உண்டாகும் வாய்வு, வாதத்தினால் உண்டாகும் அறிப்பு போன்றவைகள் 

நீங்குமென்றும், கண் எரிச்சலும், பித்தமும் அதிகரிக்கு. ம் என்றும் 

கூறபபடுிகினறன. 

காட்டில் வாமும் கடமான் கறியினை உண்பதால் உடலில் நல்ல 

பலமுண்டாகி, வன்மையுடன் வளாந்து பெருகும எனவும குடவினைப் பற்றிய 

வாகம அதிகரிக்கும் எனக்கீழ்சகாணும் பாடல், 

“உடலம் வலுவாகி யோங்கிப்பருக்குங 

குடவிலதி வாத குதிக்கும - வடமார் 

கடமாமெனுக கொங்கைக காரிகையே கானக 

கடமானிறைசசியணுஙகால்” 

எனச் உடமானின் இறைச்சிககுரிய குணஙகளைக் கூறுகின்றது. மற்றும், 

“மேகப பிடிப்பகலும வெட்டை யனலுமறும 

போக முறும் பலனாம் பூவையரே - தேகத்கிற் 

பித்தவாதங்களும பேராவமலையும டோ 

குத்து கலைமான் கறிககுத்தான்” 

எனும் பாடவில் கலைமான எனும் மானின கறியினை உண்புதால் 

மேக நோயினால் உண்டாகும் கீல் மூட்டுப்பிடிப்பு, வெட்டைநோய், அதிகமாகும் 

உடல் குடு, பிததவாதம இவை நீஙகும என்றும் பெண் போகமும் உடல் பலமும் 

உண்டாகும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. 

மான் - மருந்துப்பொருள்கள் 

இன்று, மரபு சாந்த மருந்துப்பொருள்கள் குயாறிப்பில் 
முன்னணி நிறுவனமாக விளங்கும் செனனையிலுள்ள இமப்காப்ஸ் நிறுவனம் 
(IMCOPS - The Indian Medical Practitioners Co-Operative Pharmacy 
and stores Limited) — garg ஆயாவேகு, சித்த, யுனானி மருந்துசளின்
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2uUCWTES குறிப்பு அட்டவணையில் மான் கொம்பு பற்பத்தின் 
மருத்துவப் பயன்களைப் பட்டியவிட்டுள்ளது; 

ஆயாவேத மருத்துவ முறைப்படி ரஸதரங்கிணி சனனும் நூரவில் 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி தயாரிக்கப்பட்ட சுருங்க பஸ்பமானது wines, 
அஇருதயநோய்கள், காசம், நீர்ச்சுருக்கு சிறரீரப்பையில் குத்தல், வி மறறும் 
வெள்ளைப்படுதல் இவற்றைக் குணப்படுத்தும் என்றும் 100-500 மி.கி. 
மான்பபொம்பு பற்புத்தை வெண்ணெய் அல்லது தேனுடன் கலந்து தினமாம் 3 
வேளை கொடுத்துவற்தால் மேற்கண்ட நோய்கள் அனைத்தும் குணமாகும் 
என்றும் ஈ௬டறப்டட் டுள்ளது. 

மேலும், Ags வைததியத்திரட்டில் கூறியுள்ள முறைப்படி 
தயாரிச்கப்பட்ட சிருங்கி பறபம் அல்லது மான் கொம்பு பற்பமானது கணை, 
இருமல், மராபு வலி, அம்மை, எலும்புருக்கி, இதயநோய் அகியவறறைக் 
குணப்படுததும் எனறம; இம்மருந்தை 200-400 மிகி. அளவுக்கு நெய் அல்லது 
வெண்ணெயுடன் கலந்து தினமும் உண்ண வேண்டும் என்றும் கூ கின்றது. 

அஇதுபோனறே புனாணி மருத்துவத்திலம மான்கொம்பு பற்பத்தைப் பற்றிய 

குறிப்புக்காணப்படுகின்றது. 

தஞ்சையிலுள்ள மத்திய மருத்துக் கிடங்கு, கிணடுக்கல் கார்கி கிராம 

நிறுவனம், பழனி மற்றும் பாசையங்கோட்டை அரசு சித்த மருத்துவக் 

கலலுரரிகசர், பல தணியார் நிறுவனங்கள் போன்றவறறிலும மான் கொம்பு பற்பம் 

அன்றும் தயாரித்துப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. 

மதுரையிலுள்ள Ancient ரமாரச என்ற நிரவனத்தினா ‘(DEERON’ 

மறறும் ‘DEERON -B’ என்னும் பெயறில் இதயத்திற்கு வலுவூட்டும் 
மாத்திரைகளைத் தயாரித்து வருகின்றனா் இயை அனைத்திற்கும் மேலாகச் 

சோவியத் நாட்டிலுள்ள நாரிலக்ச் ஆய்வகம் தற்போது மான் கொம்பிவிரத்து 

ye nfler (Randarin) என்னும் புதிய மருந்தைத் தயாரித்துள்ளது. 

பண்டோசிரின் (0222௦௦4111) என்னும மருந்தைப் போலவே இந்த ரண்டாரின் 

மனிதனுக்குப் புத்துபிரும் புதுத்தெம்பும் ஊட்டவல்லதாம். களைப்பா 2 

சேவா 2 விமுங்குங்கள் ரண்டாரின்; என்னும் புதிய விளம்பரம் வெகு விரைவில் 
வெளிவரச்கூடும். அயல் நாட்டினரின் சண்டு பிடிப்புக்கும் பின்னரே நமது 
நாட்டு மரபு சார்த மருந்துப் பொருள். எனினும், நமது மரபுசாறக மருந்துகளின் 

உயாவை-தரத்தை- பயனை தாம். ஏற்றுக் கொள்வதென்பது நமக்குப் 

பழகிப்போன: செய்திதான். பொருள்களை இன்றைய அறிவியல் ஆய்வுகளுக்கு
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உட்படுத்தி அவற்றின் நன்மை தீமைகளை ஆராய்ந்து அறிவது நமது 

இன்றியமையாத பணியாகின்றது. 

மான் கொம்புகளுக்கு மட்டுமே இந்த மகத்தான மருத்துவப்பயன்கள் 

என்று கருதிட வேண்டாம. மான் இறைச்சி, குளம்பு, தோல் மற்றும் கத்தூரி 

என்று அனைத்தும் மரபுசாரந்த மருத்துவத்தில் பயன்பட்டுக் 

கொண்டிருக்கின்றன. உடலுக்குக் குளிர்ச்சியைத தரும் மான் தோல் ஆசனம் 

தமது முணிவாகள பயன்படுத்திய ஓன்று! கத்தூரி மாத்திரைகள் இன்றளவும் 

குழநதைகளுக்கு ஏறபடும் சளி, கணை, சுரம் போன்ற பல நோய்களைப் 

போக்குவதில் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றன. 

பால வரக(._.ம் என்ற நூவில் கூறியுள்ள முறைப்படி தயாரிக்கப்பட்ட 

கததூரி மாத்திரையை இனறு அல்லது இரண்டு மாத்திரைகள் வீதம்) தாய்ப்பால் 
அலலது வெறறிலைச சாற்றுடன் கலந்து குழந்தைகளுக்குக் கொடுத்து வந்தால் 
சன்னி, பித்த சீதளம மற்றும குழந்தைகளுககு வரம எல்லாவகைச் சுரங்களும் 

குணப்படும் என்றும் 50.மி.கி. எடையுளள இம்மாததிரையைச் சேனில் கலந்து 
கொடுததுவரக குழந்தைகளுக்கு வாத தோடத்தால் உண்டாகும் அனைதது 
நோயகளும மட்டுப்படுமமென்றும இம்ப்காப்ஸ் நிறுவன பெளியீடி 
கூறுகின்றது. 

சிதத வைததியுத் திரடடு எனற நூல் கூறும் முறைப்படித் தயாரிக்கப் 
பட்ட கத்தூரிக கரப்பு என்னும் மருந்தை 50 - 700 மி.கி.வீதம 2 அல்லது 2 
வேளை சேனுடன கலநது உட்கொண்டால் வாதம், வாதகபம், கபம் மற்றும் 
தொண்டைக் கட்டு போன்ற நோயகள குணப்படும் என்றும் இர்நரல் 
தெரிவிக்கின்றது. 

சிவன் கையில ஆயுதமாகவும் தேவிக்கு ஊாது/பாகவும் புராணங்களில் 
கூறப்படும் அழகும் அதிவேகமும் கொண்ட மான-மாதா் விழிக்குவமையாகக் 
கூறப்படும் மான-வன விலங்குகளில் கவாச்சியுடையதாக விளங்குவதுடன் 
ஐப்பரிய மருந்துப் பொருளாகவும் திகழவதை மேற்கூறப்பெற்ற கருத்துகளால் 
கெரியலாம,



பயணங்கள் பலவிதம் 

௫. அ/ர.ட்டி lp I5 A 

நாம் எல்லாரும ஏசேனும் ஐரு காரணத்திற்காக ஓா. இடத்தி 

விருந்து மற்றோரிடத்கிற்குச் செல்லவேண்டியவராகவே இருக்கிறோம். 

அஇகனைச் “செல்லுதல், செலவு, “பயணம்' என்று குறிக்கலாம். அதிக 

நேரத்தை நரம் இச் செலவிர்காகவே கழிக்கிறோம். நமமுடைய கட்டில் gr 

அறையிலிருந்து மற்றே அறைக்குச் செல்வதாக இருந்தாலும், அல்லது 

நெரிசல் மிகுந்து பரபரப்பான தெருவில் செல்வதாக இருந்தாலும், 

எதிரில் வருபவரோடுிம், எதிரில் இருககும். விளக்குத் தூணோரடும் 

கம்பஙகளோரடும் நாம் மோதிக் கொள்வகிலலை. அப்டி. மோதிக் கொண்டால் 

அது, நமமையம அறியாமல் நடந்த திகழவாக வே இருக்கும். 

செல என்பது er இடதுதிவிருதது மறறோ இடத்திற்குறிய 
வழியைக் தெரிந்திருத்தலாகும. அது மட்டுமன்றிப் போக விரும்பிய 

இடத்தை முன்கூட்டியே முூடி௮ செய்திறுக்சவும் வேணடும். அவ்வாறு 

மவ செய்யாமல் நோம் ஏதறுமின்றித் திரியுதைச் செலவு என்று 

க௬டறமுஉயாது. pr இடத்திலிருந்து மற்றோர இடத்திற்குச் செலவுகுற்கு 

Yor, தாம் இப்பொழுது «rig இடத்தில் இருக்கிறோம் என்பகுத் 

தெரிந்து கொள்சா வேண்டும். அதை நாம் எப்படிது தெரிந்து கொள்கிறோம் 2 

இக்சகைய கேள்வியை நம்மூடைய அன்றாட வாழ்வ முறையில் நம்மை 

நாமே சாதாரணமாகக் கேட்டுக் கொண்டிருபபதில்லை, இசை 

தம்முடைய மூளையே கண்டுபிடித்துக் கொள்கின்றது. இருப்பினும் 

கில நேரங்களில் நாம் எங்கிருக்கிறோம் என்பதை அறியமுடியாத நிலை 

ஏற்படுவதுண்டு, இதுகாறும் கண்டிராத தகரத்திலோ, புதிய sen. alsuiGevw, 

பனி மூடிய மலையிடத்திலோ இத்தகைய குழல் நமக்கு ஏற்பட லாம், 

இத்தகைய குழல் ஏற்படும் நேரத்தில் பலராலும் அறியப்பட்ட சில 

அடையாளங்களை அவ்விடத்தில் நாம் காண முற்படலாம். ௮வை கோயில்
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கோபுரங்களாகவோ, தொலைக்காட்சி மற்றும் தநதிக் கோபுரங்களாகவோ, 
கணித்துக் தெரியக்கூடிய கடடடங்களாகவோகூட இருககலரம்.. 
இவற்றுள் ஏதேனும் pumps கண்டு, அதுபற்றி அறிந்துகொண்டால், அதை 
வைத்துக்கொண்டு நாம் இருக்கும் இடத்சை உணர்ந்து அதன்பின் 
செலவுக் தொடரலாம். 

ஆயினும், கடற்செலவு மேற்கொள்ளும் பொழுது இத்தமைய 
அடையாளங்கள் எவையும் அங்கிருப்பதில்லை. ஆரவாரம் மிக்க கில 
கடற்கரைகளில் காணபபடும கில மிதவைகளைக் கொண்டும், மற்றும் கில 
இடங்களில் கடற்கரைகளில் காணப்படும் வித்தியாசமான சில பொருள்களைக், 
கொண்டுமே தாங்கள் இருக்கும் இடத்தை மாலுமிகளால் உணர முடிந்தது; 
விமான ஓடடிகளைப் பொறுத்தவரை அவர்கள் பெறிய நரைஙகளையம், வரகன 
ஓடுபாதைகளையும, ஆறுகளையும் குங்களுக்குரிய அடையாளங்களாகச் 
காணுகின்றனா. அனால், வானம் மேச மூட்டமாக இருநதால் அத்தகைய 
அடையாளங்களைக் கணடுபிடியபது விமான ஓட்டீகளுக்கும் அவ்வளவு 
எளிதான செயலன்று. 

*.ம்மைத் தேடி வரும புகியவாகளுக்குக்கூட தம் வீட்டிற்கு அவாகள் 
வருவகற்குறிய வழியை தரம் அவர்களுக்குச் சொல்ல வேண்டி யிரு க்கிறது. 
'தங்காவிவிருந்து இடப் பக்கம் கிரும்பி 72 கி.மீ குரரம செல்லுங்கள், அங்கு ஓரு 
பள்ளிக்கூடம் தெரியும், அதற்குப் பினபுறத்தில் மாமரம் ஓன்று உண்டு; அதன் 
பின் புறத்தில் என் வீடு இருக்கிறது" என்று இப்படி நாம் அவர்களுக்கு கதி 
சொல்வோம். பண்டைக் காலக்கில் இப்படிப்பட்ட அடையாளங்களையும் 
வழிகாட்டிகளையும் வைத்துக் கொண்டுதான். முன்னோர் செலவு 
மமறகொண்டனார். ஐருவா் தம் பயணகுதின்போது கண்ட அடையாளங்களை 
மதறவருக்கு அறிவுறுத்தவுகன் மூலமும், அவற்றைக் குறித்துவைத்துக் 
கொள்வன வாயிலாகவும் மற்றவரும் செலவு மேறகொண்டனா 

ஆனால் இன்று, கடல வழியாகவும் வான்வழியாகவும். செலவு 
மேற்கொள்ள வாய்ப்பாக மிகத் துல்வியமாக வ௨ழிகாட்டக்கூடிய மின்னணுக் 
கருவிகள் பல வந்துள்ளன. இக கருவிகளஞூம் அவ்வளவு எணிதாக எலலாக் 
காலஙகளிலும பயன்பருவனவாக இரு ப்பதில லை. தரைவழியில் நமக்கு 
கழிகாட்டப் பல அடையாளங்கள் உளளன. ஆனால், பணிப் பீரதேசஙகளில் 
அத்தகைய கரை வழி அடையாளங்களைக்கூட இம்மால் காணமுடவகில்லை. 
கரையிலிருந்து 20 18. தொலைவ கடவிவ் சென்றால் வானம இலக்கைத்
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தொடும் காட்சியை தம்மால் காண முடியாது; தம்மைச் சுற்றிலும் 
- வானம் கடலைத் தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் காடசியைத்தான் நம்மால் காண 
முதயம். இகனால் பண்டைக்காலப பயணிகளுக்குப் பயணம் மிகவும 
கடினமாகத்தான் அமைந்தது. 

ஆயினும், கப்பல்களில் தேவையான பொருட்கள் அனைத்தையும் 
ஏற்றிக்கொண்டு, அக்காலங்களில் கடறபயணம் மேற்கொண்டு, ப்சம்வேறு 
LNT BMW IBIS OD OT UID கண்டுபிடித்துச் சாதனை படைக்க ஹஊுாாகளை 

அத்தகைய தடைகள் கடுத்து நிறுத்தவில்லை. 

மாலுமிகளா பெரும்பாலும் குறியனையும் நட்சத்திரங்களையும் இம் பியே 
இருததனா. சூரியன் கிழக்கில் உதித்துச் சென்று மேற்கில் மைவகையும 
நடத்திரங்கள் தத்தமக்கு உறிய பாதையில் நகாந்து செலவகதையும் தமக்குரிய 
பயண அடையாளங்களாக அம்மாலுமிகள் கருசி.பிருந்தனா குரியனைப் பாரத்து 
எவ்வளவு கதொலைவில் உடக்குத்திசையில் இருக்கிறோம், எவ்வளவு 
தொலைவில் தெற்குத்கிசையில் இருககிறோம் எனபதை மாலுமிகளால் 

களித்தறிய முடியும், இதைப்டோன்றே, இரவில் வானம தெளிவாக இருந்தால், 

நட்சத்திரங்களை வைத்தும் இதனை அறிந்து கப்பலைச் செலுத்த முடிந்தது 
அில நேரங்களில் காற்றின் அசைவை வைததும கப்பலைச் செலுக்த முஉற்கது, 

வறண்ட காற்று கிழக்கிவிருததும், ஈரச்காறறு மேற்கிவிருத்தம், குளிர்காற்று 

சே ககிவிருந்தும் வசவசை நாம் குறிப்பிட்டுச் சொல்லலாம. 

ஜா இடத்கிலிரு.ர௮ மற்றோ இடததற்குப் பயணம் செய்வகுற்கு எவ்வளவு 

தாளக் ஆகம் என்பதையம எந்தக் திசையில் சேல வேண்டும என்பைதயும் 

மாலுமிகள் அறிந்து வைத்திருத்தனா. இநதக குறிப்புகளையும் 
வரைபடங்களையும் தனி ஏடுகளில் குறிக்கு வைத்திருந்தன. அகுற்குப 

பப்ணக குறிப்பேரு என்ற பெயா். அற்தப பயண குறிப்பேட்டில் துறை 

முகங்கள், நங்கூரம பாய்சசுவதற்குரிய இடங்கள், நன்னா உளச இடங்கள் 

போன்றவற்றையும். எமழுதியிருந்தனா் SESE குறிபபேட்டைப் 

பயன்பருத்துவகன் மூலம், அவாகள் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கும் இடம், 

சேர வேண்டிய இடம் மூதியவற்றை அவர்களாசம் கணக்கிட்டு அறிய 

முஉற்கது: உல்படுகைபின் வடவமைபபைக் கொண்டும மாலுமிகள் இற்றை 

அறிந்தகொணடனா. கடலின் அழம் குறையக் குறையக் கரையை நோக்கி 

நெருங்கிக் கொண்டி ௬பபதாகக் சணணித்தறிந்தனா. கடவின் ஆழத்தைக் 

கண்டறிவதற்கு ஐருவகை ஓலிெழுப்பும் (2௦ பாவ் 19 0௦/25] FFU BOGIES
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பயன்படுத்தினா. சில ஈயககம்பிகளில் மசகுப் பொருளைத் தட விலவுக்து 

அவை கொண்டுவரும் கடலுக்கடியில் உள்ளா பொருள்களைக் கொண்டு தரம் 

இருக்கும் இடத்தைப் பற்றியும், பிற தகவல்களைப் பற்றியும் அனுபவம் வாய்ந்த 

மாலுமிகள் கணித்தறிந்தனார் 

எனவே நாம் அனைவரும் ஏகேனும் ஐரு வகையில் பல்வகை 

இன்னலை களுக்கிடையேயம் பயணம் செய்துகொண்டுதான் இருக்கிறோம். 

வீட்டிலிருந்து அலு வலுகம் செல்லவும், அலுவலகத்திலிருநது வீட்டிற்குத் 

திரும்பவும் உரிய வழியை நாம் தம்முளசோயே அறிந்து வைத்திருக்கிறோம். 

செல்வுகற்குரிய வழியைப் பற்றிய சிந்தனையே இல்லாமல் நம்மால் செல்ல 

மட கின்றது. இந்த உணாவு மணித இனத்திற்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது என்று 

கூற முஃயாது. எலலா விலங்கினங்களுககும் இந்த உணர்வ இருக்கின்றது. 

இரை தேடலை முடித்துக் கொண்டவுடன் அவ்விலங்கினங்கள் சம்முடைய 

இருப்பிடத்தைச் சேரும் வழியைக் கண்டறிந்து சரியாக வந்தடைகின்றன 

எனபதைக காணும்போது நமக்கு விந்தையாக இருக்கின்றகல்லவர * 

இருப்பிடசகை விட்டு வெளியில் வந்தவுடன் வழியில தரங்கள் 

பாரத்தவற்றையும் துகாந்தவற்றையும் நினைவு கூடாந்து, திருமபும் பொழுது 
அவற்றை நினைத்து, அவவழியைத் தெரிந்து கொள்கின்றன. . எங்குச் 
சென்றாலும் இருப்பிடத்திற்கு உறது சேரும் அரிய உணர்வைச் கில விலங்குகள் 

சிறப்பாகப் பெற்றுள்ளன. நாறறுக்கணக்கான கிமிட்டாகளுக்கு அப்பால் சென்ற 
போதும்கூட வீட்டைச் தேடி வந்த நாய் மற்றும் பூனைகள் டறறிய சதைகளை 

நாம் நிரம்பவும் கேச்விபபட்உருககலாம். 

சில பறவைகள் ஆயிரக்கணக்கான கிமீட்டாகள கொண்ட கடல் 
பரப்பையும் கண்டங்களையும் கடத்து சென்று தும்முடைய வாழ்விடத்தை 
மாற்றியமைத்துக் கொள்கின்றன. ஓரு முறை, அஇங்கிலாதகிவிருந்து மானஸ் 
கடற்பறவை (1440 5௪௦ 188127) ஓன்றை அதன் Fr UTI. BBS TOFS, 
வட அமெரிக்காவின் கிழக்குக் சடற்கரைக்குக் கொண்டு சென்றனர் 
அங்கிருந்து அப்பறவையைப் பறக்க விடுத்கவடன் சில நாட்களில் 
அிங்கிலாற்திலுள்ள தன்னுடைய கூட்டிற்கு வநது சோந்கதாம். ௮ம் கடற்பறவை 
ஓவ்வோர் ஆண்டும் அட்லாண்டிக் கடவின் ஓரு கரையிலிருந்து மறு ரை 
வரையிலான பெருரிகொலைவ ப் பயணம் செய்கின்றுதாகக் கூறுகின்றனர். 

பறவைகள் மட்டுமல்ல, ஸ்காட்லாந்து ஆறுகளின் இன்னீரில் 
உற்பத்தியாகும் வஞ்சனை மீன்கள் (52/௦௭) தம்முடைய வாழ்வக்காலத்கின்
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பெரும்பகுதியைக கடல நீரில்தான் கழிக்கின்றன. அம் மீன்கள் மீண்டும் குஞ்சு 

பொரிபபுதற்குக் தாம் பிறக நன்னீர் அறுளுக்கே கிரும்புகின்றன. 

அடுத்துக் தேனீக்களைப் பாப்போம். தேனீக்கள் மேனைச் சேகரிப்பதில் 

நாள் முழுதும் சறுசுறுப்டாகச் செயல்படுகின்றன. அவை தேனுக்காகக குறுகிய 

கொலை அடிக்கழை சென்று திரும்பியும், சில வேளைகளில் தேனடையில் 

இருந்து பல கி.மீட்டர் தொறைவ சென்று வந்தும் சேனைச் சேகரிக்கின்றன. 

தகேன்டையை விட்டுச் செல்லும் போழமுதே கதேனடைக்குது திரும்பும் வழியைத் 

கேனிீ தெரிந்து வவத்திருக்கும். சேன் கூட்டுப் பெட்டியை sual SSA BS 

வேறோர் இடகச்கிற்கு மாற்றிவிட்டால், தேன் எடுக்க கெியிக் சென்ற Cael, 

தன்னுடைய பழைய கூடடைத் தேடி வருவதை நாம் காண முடியும். தேன் 

எக்கச் செல்லும் தேனீக்கள் கேனெறுக்க நல்ல இடம் எது என்பதை, அவை 

ஜன்றோடொன்று பேசிக்கொள்ளும. அவ்வாறு தேனை எடுத்து வந்தவுடன், 

அந்தக் தேனைக் சேனடையின் கண்ணறையில் வைபபதற்கு அரியதொரு 

நாட்டீயுத்கை அந்தக் தேனீ நடத்திக் காட்டும். ௮நத நாட்டியம் எட்டு என்னும் 
எண்ணின் உழி வத்தில் இருக்கும். எட்டின் வடிவத்தில் நடுப்பகுதியில் தேனீ 

மூன்னும் பின்னும் அசைந்து (௦0016) அடும். 
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எப்பகுதியில் தேனை இருப்பு “வக்க வேண்டுமோ அவவிடகதில்தான 

அவ் அசைவ இருக்கும் என்பா 

வெளவால் தான் இருக்கும் இடத்தை மற்றவறறிறகு அறிவிப்பதற்கு 

ஒருவிசுத் தடையொலவியை எழுப்புவுதாகக் கூறுகின்றனர்... உள்புறக் 

கண்ணாடிச் சுவறில் மோதாமல், கண்ணாடிப் பாத்திரத்தினுள் மீனினால் 

நீந்தமுடியம், ஏனென்றால், கண்ணாடிப் பாத்திரத்தின் உள்சுவரில் இருக்கும் 

சிறிய அமுத்த வேறுபாட்டை அதனால் உர முடிகின்றது... இத்தகு 

வியத்தகு விர்தைகளுக்கு விடை காண்பதற்காகத்தான் அறிவியலாளாகள் 

விலங்குகள் செலவு மேற்கொள்ளும் விதத்தைக் கண்டறிய இன்றும் 

மயன்று கொண்டி ருகிகினறனா;
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கில பறவைகள் குரியனணின் இயக்கத்தை நன்கறந்து வைத்திரு க்கின்றன. 

சூரியன் மறைவதை அவை நினைவில அவைத்திருப்புதால்தான் அது 

மறைந்தவுடன் அப்பறவைகள் இருப்பிடத்திற்குச் சென்று சோகின்றன. 

அண்மையில் (24./0.93] நிகழ்ந்த முழுச் குரிய கிரசண்துதின்் போது, சகூறியன் 

மறைந்ததாகக கருதிச் சில பறவைகள் தம் கூட்டை நோக்கி விரைந்து சென்ற 

செய்தியையும் நாம் நினைவில் கொள்ளலாம். மற்றப் பறவைகளும் 

விலங்குகளும் நிலவ மற்றம் நட்சத்திரங்களின் இயக்கங்களைத் தம் 

செலவிற்குரிய அடையாளங்களாகக் கொள்கின்றன. சில பூச்சிகளும் 

பறவைகளும் ஒளி அதிரவ லென்ஸகளைக் கொண்ட கண்களையு/டையவை, 

இதனால் சூரியன் மறைககப்பட்டிருந்தாலும் அதன் இருப்புநிலையை 

அவற்றால் உணாந்து கொள்ளமுயும். 

நடுக்கடவில் வழி தெரியாமல் தவிப்பவர்களுக்குச் சில கடற் 

பறவைகளின் செலவு, வழியறியத் துணை செய்கின்றது. கரிக்குருவி என்ற 

பறவை ஓரு முறையான பழக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது. காலை நேரத்தில் 

அஇப்பறவைகள இரை தேடி நேராகக் கடற்பரப்பினுள் செல்லும்; இரை சேடி 

முடிந்தவுடன் மாலையில் நேராகக கரைப்பகுதிக்கு இருப்பிடத்தை 

நோக்கிச் செல்லும், எனவே, இப்பறவைகளுள் ஒன்றையாவது ஓருவர் 

கண்டறிந்து விட்டால் கரையை நோக்கிச் செல்லும் வழியை 
அவரால் அறியமுடியும். நிலப் பகுதியிலும் கூட வழியைக் கண்டறிய 

ஓரு சில அடையாளங்கள் உண்டென் பதை முனபே கண்டோம். காட்டுப 

பகுதியில் வழி தவறித் திசையறியாமல் த.விக்கும்பொழுது, ஓருவகைப் பாகி 
(moss) திசையைக் காடடுிம் என்பர் அப் டாசியானது மரங்களின வடதிசை 

நோக்கிய கிளைகளில் படரும் தன்மையதாதலால், அதனைக் கொண்டும் 

,திசையை உணற்து கொள்ளா முடியும். 

இவ்வாறாக மனித உயிரினங்கள் மட்டுமல்லாமல், பிற உயிரினங்களும் 
பயணம் செய்யும் தன்மையை நன்கறியலாம். இப் பயணது தன்மைகளும் அதன் 
விளைவுகளும் அறிவியலாளர்களால் மேலும் மேலும் ஆயற்து பார்க்கும் 
தன்மையன வாகவுள்ளன. 

துணை நால் 

Navigation, A Macdonald Book, Macdonald & Co. 
London, 1985.



கால்நடை மருத்துவ அறினியல் 

அ. செளற்தரபாண்டியண் 

“உழிபாட்டிற்கு உரியதாயிருத்த கால்நடைகள் என்று வாழும் 

வாழ்க்கைக்கு வழிவகையாயிற்றோ அன்று முதல் கால்நடை மருத்துவ 

அறிவியல் தோன்றலாயிற்ற.” கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் என்பது சாதாரண 

உடறபிணியை மட்டும் போககும மருத்தவ அறிவியலனறு; இச்சமூதாயத்கின் 

பிணிகளான வேலையில்லாத் திண்டாட்டம், சத்துணவுப் பற்றாக்குறை 

போன்றவற்றையும் தீரக்கும் வல்லமை பெற்ற உற்புத்தியோடு இணைந்த 

மேலாணமை௰யை உள்ளடக்கிய அறிவியலாகும், 

இன்று கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட 

துறைகளாய் மலாத்து தனக்கெனத் தனியொரு பல்கலைக்கழகத்தையும் 

கொண்டுசர்ளது. அத்துறைகளாவன: 

் உயிர்த் தொழில் நடபவியல் 

2. கால்நடை இனநலம் மற்றும் கனறு ஈனியல் 

5. கால்நடை மரபியல் 

4, இறைச்சித் தொழில்நட்பவியல் 

5. பால்வளா இயல் 

6. கோழியின அறிவியல் 

7” கால்நடை ஐட்டுண்ணியல் 

8, கால்நடை நோய் தீாபபியல் 

9, கால்நடை அறுவைச் சிகிச்சையியல் 

10. காவ்நடை மருந்தியல்



142 

77 காச்நடை நோய்ப்புலனாய்வு 

72, கால்நடைத் கடுப்பு மருந்தியல் 

72. கால்நடை உடலமைப்பியல் 

74. கரல்தடை உடவியங்கியல் 

15. காலதடை ஊட்டச்சத்தியல் மற்றும் தீவனப்பயிர் உற்புத்தியியகம் 

76, கால்நடை உற்பத்தி மற்றும் மேலாண்மை 

7: கால்நடை நுண்ணுயிரியல் 

78. கரல்நடைப பராமரிப்புப் பொருளியல் 

79. அய்வக விலங்கியல் 

20. காட்டி விலங்கியல் 

27 கால்நடைப் பொதுசு சுகதாரகியல 

தமிழில் கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் 

கால்தடை வளாப்பாளா பெரும்பாலோர் ஆங்கிலம் அறியாதவர்கள்; தமிழ் 
மட்டுமே அறிநதவாகள) அதிலும் பலா தமிழ்கூட எமூதப படி BES 
தெரியாதவாகள். இநநிலையில் பண்ணையில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய 
மேலாண்மை முறைகள் குறித்து அரும்பெரும் முயற்சிகளின் வாயிலாக 
அறியப்படும் ஆராய்ச்சி முடிவுகள் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே இடம் பெறுமாயின், 
கால்நடை வள௱ரபபாளாகள நேரடிப பயனைப் பெறறிட இயலாது. “வரகடம்” 
என்ற ஐரு சொல்லே தமிழின் சொலலாற்றலுக்கு ஓரு கிறந்த 
சடுததுக்காட்டாகும். தனக்குள்ள பிணியை விவரித்துக்கூற இயலாக (வாய் 
பேச இயலாகு] உயிரின மருத்துவம் என்பதே அகன் பொருளாகும். எனவே 
விலங்குகள், பறவைகள் முதவியனவற்றிற்கு௪ செய்யப்படும மருத்துவம் 
மட்டுமன்றிக் குழந்தை மருத்துவமும் வாகடம் என அழைக்கப்பட்ட 
தென்பதைச சிக்த மருத்துவ நரல்சகள மூலம அஜியலாம். 

இன்றைக்குப் பல பொறியியல், சட்டவியல், மருத்துவ இயல் 
தாூலகள் தமிழில் வெளிவந்துளளன. கால்நடை வளாபபு QUE BIL ற்குப் 
புதிய தொழிலன்று. அசலவின, இத்துறையில் ஏற்பட்டுள்ள அறிவியல் 
வள௱ச்சியினை விளக்கும திறன தமிழில் இல்லாதிருக்க இயலாது. எனவே 
Clan pei rice, ஓலிபெயாப்பு, வழக்கில் உள்ளவற்றை ஏற்றுக் கலைச் 
கொகர்வாகிகம் eile போன்ற பொதுவான அறிவியல் தமிழாக்க முறைகளால் 
காலதடை மருத்துவ அறிவியல கருத்துக்களை,
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“தாய்மொழியான தமிழ் மொழி மூலம் அறிவியல் கருத்துக்கள் பெற்றிட 
என்று வாய்ப்புக் கிட்டுமோ அன்றுதான் தாய்நாட்டிற்கு முன்னேற்றமும் கிட்டும், 
அதுவே எனது ஆசை” என்ற தவத்திரு குன்றக்குடி அடி.களாரின் வாக்கிற்கு 

ஓப்புத் தமிழில் இடம் பெறச் செய்கிட இயலும், 

கால்நடை மருத்துவச் சிறப்பினைக் கூற 'மாட்டு வாகடம்” ஓன்றே 

போதும். எனவே அறிவியல் தமிழ் நமக்கொள்றும் புதிதன்று: 

சுற்று.ப்.புறசி சூழலுடன் இயைந்த, 
ஏற்புபை ய கால்தடை உற்பத்திக்கான தேவைகள் 

இந்தியாவின் மொத்தச் தேசிய வருவாயில் கால்நடைகளின் பங்களிப்பு 

பத்து விமுககாட்டறகு மேலாகும். இதில சாண ஏருவின் மதிப்பையும் உழவ 

மற்றும் வேலை எருதுகளின் வேலைக் கிறனையம கணக்கில் கொண்டால் 

அஇதினினும் மேலாகும். பால், இறைச்சி மற்றும் மூடடை சறபத்தியின் 

வாயிலாகசை சற்றேறக்குறைய th 26,000 கோடியும், வேலைத்திறன் மற்றும் 

இயற்கை உரம் போன்றவறறின் வாயிலாக மறைமுகமாக ரூ /5000 கோடியும் 

ஆக் ரூ 42000 கோடி என்பது உணவு தானிய உற்பததி வெளிய) மகிடபான ரூ 

45, 000 கோடிக்கு இணையானது. 

இன்றைய சுழவிசம் மணிக வள மேமபாட்டிற்கான எந்தவொரு 

நடவடிக்கையும் சுற்றுப்புறச் சுழலுக்குக கீங்கிழைக்காத இயற்கையோடு 

கியைநத தடஉடி சக்கையாக இருத்தல் நலம். 

இநகியாவின் பொருளாதார முன்னேற்றம், மிகுதியாகக் கால் 

நடைகளை Sp. மரடயாகச் கொண்டது. கால்நடை உற்புததி சுறறுப்புறச 

குழலுக்கு எற்புடையதாயின் இன்னும் பல்லாணடுகளுக்கு இதநிலை 

நீடிக்கும். ஏற்புடைய கால்நடை உற்பத்திக்குத் தேவையான நடவடி ககைகள், 

கரல் நடைப் பராமரிப்பிற்குத் தக்க இடங்களைக் கண்டறிதல், கால்நடைப் 

பராமரிப்பினால் அப்பகுதிகளில் தக்க மாற்றம் செய்வது, பொருளியல் 

ரீதியாகவும் சுற்றுப்புறச் துழலுூக்கு இஇியைதத உள்நாட்டுக் கால்நடைத் 

தொழில் நுட்பங்களை மேம்படுத்துதல், தோந்தெடுககப்பட்ட பகுதிகளில் 

கால்நடைப் பராமறிப்புப பணிகளை LUNGS அரசு வளங்களை 

ஓதுககீடு செய்தல், கால்நடை பொருள் உற்புத்தியாளா்களுக்கு நலல 
வியாபாரச் சந்தை வழிகளை மேம்படுத்தித் தருதல் முதலியன 

அனறியமையாதவைகளாகும்.
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இந்தியாவில் உறைக்கும் கால்நைடகனின் சக்தி 

“தம்நாட்டில் ஏறத்தாழ 2 கோடி வேலை செய்யும் கால்நடைகள் 4 கோடி 

குதிரைச் சக்தியை பல்வேறு இடங்களில் வழங்குகின்றன. அது 10 கோடி 

தெரக்டோகளை உழவு செய்யவும், 22,000 மில்வியன் கி.மீ. தூரம் பாரம் 

சுமக்கவும் பயனாகிறது. இதன் மூலம் ரூ 3000 கோடி மதிப்புள்ள மில்வியன் 
டன் பெடரோலியப் பொருட்களைச் சேமிக்க இயலுமென மதிப்பிடு 
செய்யப்பட்டுள்ளது. 

இதன் வாயிலாக அரிய அந்நியச் செலவாணியைச் சேமிப்பதுடன் 

8 மிலலியன் டன் பெட்ரோலியப் பொருட்கள் எரிந்து சுற்றுபுறச் 
குழலைப் பாழ்படுததுவதும் கணிசமாகக் குறைககபபடுிகிறது. தம் 

நாட்டிலுளள 4/4 கோடி (14 மில்வியன்) மாட்டு வணடிகளையும் 8 கோடி 
விவசாயக் கருவிகளையும வடிவமைப்பை மாற்றித் SV (puns Sleorires 

அளப்பறிய பயன்பெறுவது உறுதி, 

கால்நடைக் கழிவகளிவிரந்து 
மாற்றியமைக்கப்பட்ட எரி சக்தியைப் பெறுதல் 

கிடைக்கும் காலநடைகளின் கழிவு 25% இல் 2.2 கோடி கிலோ 
கவோரி எரிசக்தி உடையதாக 600 மில்வியன கி.வி. சாண எரிவாயு 
உறபத்தியாகிறது. மீதமுன்ள 75% கால்நடைக் கழிவுகளை முறையாகப் 
பயன்படுத்தி 2400 மில்ஷியன் கி.வி. எரிவாயு தயாரித்தால், ஊரகப பகுதிகளில் 
சாண உரட்டிகளை எரித்து ஏற்படும் சுவாசப் பிரச்சனைகளைச் தவிர்ப்பதுடன், 
சமையல் எரிவாயுவை அனைவருக்கும் எளிய விலையில வழங்கி பீசேன் 
வாயுவின் பாதிப்பிலிருந்து சுற்றுப்புறச குழலைப் பாதுகாபபதுடன, அந்திய௪ 
செலலவாணியைப் பெரும்பகுதி மீதப்படுத்தலாம். சென்னை தகரகதகில மட்டும் 
சாளுக்கு 75,000 டன சாணம் வீணாகச் சாக்கடையில் கலந்து குடிநீர் மறறும் 
வடிகாலை தாசப்படுத்துகிறது. இதனை முறையாகப் பயன்படுத்தினால் 
சமையலுக்கு எரிவாயுப் பஞூசமே ஏற்படாது; 

கால்நடைக் கழிவா? இல்லை; 
மண்ணுக்கு உயிர்ச் சத்து! 

2009வது வருடத்தில் நம்நாட்டில் உர உற்பத்தி ஆண்டிற்கு 2.2 கோடி 
டன ஆக இருத்தல் வேண்டும். நிகழ்வின் 13 கோடியிலிருந்து மேலும்
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இறக்குமதி செய்தால் அநதியச் செலவாகளிச் சமை மிகும். மேலும் இரசாயன 

உரங்கள் 30% பயனனளிக்கின்றன. மாடடமுிரம் மறுவருடம், ஆட்டுரம் 

அவ்வரு_ம் என்பதற்கேற்ப, 700 செம்மறியாடுகள் / ஹெக்டேரில் 75 கி.கி. 

நைட்ரசனை ஓா இரவில் தரவல்லன. 

கரல்நடை மேம்பாடும் உணவுப் பாதுகாப்பும் 

நம்நாட்டில் மேலை நாடுகளசைப போலலலாமல் உற்பததி செய்த 

உணவுப் பொருட்களைக் கால்நடை உணவாகத் தராமல் துணை உறபுததிப 

பொருட்களான வைக்கோல, தவிடு, பிண்ணாக்கு போனறவற்றையே 

மிகுசியாகக் கால்நடை உணவாகப் பயன்படுத்துகிறோம. மேலும் 

வைககோலைத் தரமுயாத்தி பூரியா-மொலசிஸ கலவை போன்ற புதிய 

கொழில்நட்பங்களைப பயனபடுததினால, மனித உணவுப் பாதுகாபபடன்கூடிய 

கரலநடை உற்பத்தி மேம்பாடடை அடைய இயலும். 

வேலை வாய்ப்பு உற்பத்தியும் 
கால்நடைப் பராமரிப்பும் 

,2000வது வர௫ுடத்தில கிட்டத்தட்ட 10 Carp வேலை வாடபபுககளைக 

கால்நடைப் பராமரிப்பு, மீன்வளம, வனவளம, வேளாண்மை மறறும வேளாண் 

தொழில்கள் மூலமாக உருவாக்கி 2% உள்ள வேலை வாய்பபை 4% ஆக 

உயாததி இளைஞாகள் வேலையாய்பபிற்காக நகாப்புறம் நோக்கி நகாவதைச் 

குவிரதது; ஊரகஙகளிலேயே உயர்வாய் வாழச் செயுதிடலாம, 

ஆம்வகத்திவிருந்து களம் நோக்கி 

அமர்வுகள் மாற்றும் 

பல்கலைக்கழகங்களும், ஆராய்ச்சி மையங்களும், மேற்கொள்ளும் 

ஆய்வுகள் பெரும்பாலும் வேளாண் பெருமக்கள் மற்றும கால்நடை 

வளாபபோரின் அடிப்படைத் தேவையைக கண்டறிந்து, அவஅஆய்வுகளை 

அவர்கள் பயன்படுத்தும் வகையில் அமைய வேண்டும்... இவ்வாறு 

செய்யாமலிருபபது வளரும் நாடுகளில் காணப்பெறும் பெரும் குறைபாடு. 

விரிவாக்கப் பணியாளர்களுக்குப் புதிய தொழில்நுட்பங்களில் தக்க 

பயிற்சியளித்து அய்வு முடிவுகளை ஆய்வகத்திவிருந்து களம் நோக்கி 

(ஆயவ) மாற்றம செய்தால், கால்நடை உற்பத்தியும் சுற்றும்புறச்தழல் 

பாதுகாப்பும் வளம் பெற இயலும்.



புத்தம் புதிய அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி 

உறைவிந்து மூலம் செயற்கை முறைக் கரூவட்டல் 

அஇம்முறையினால் கால்நடைப பராமரிப்போருக்குப் பொவிகாளைப் 
பராமரிக்கும செலவு இல்லை. ரூ 15 செலவில கன்னுடைய மாட்டினனைச் 
அினைப்படுத்தி உயாரகக் கன்றினைப் பெற இயலும். மரபுவழிச் சோதனைக்குத் 
தேவையான அளைததப புகிவகுக்களையும் முமுமையாகத துல்வியமாகப் பெற 
Hugo. இவ இனவிருத்தி முறையின் மூலம பரவும் நோய்களைத் 
தவிர்த்திட வம் இயலும், wryape கோதனையில் சிறந்த நல்ல மராரியம் 
குண நலன்களையு/டைய பெொரலிகாளை விந்தினை அவை நக பின்னரும் 
பலலாணடுகளுக்குப் பயன்படுத்த இயலும. 

கரு மாற்ற.ம் அல்லது சோதனைக்குழாய் கன்றுகள் 

இம்முறையின் மூலம் அரமறற சாதாரண நாட்டின மாடுிகளிவிருந்துகூட 
Luma சகன்றுகளைம் பெற இயலும். ஓரு கருவின துகளிவிருநது ஓத்த 
குணமுடைய பல கனறுகளை உருவாகக இயலும், 

தவீன இறைச்சிக் கூடங்கள் 

இவற்றை அமைப்பதின் மூலம இறைச்சிககூடச் கழிவகளான 
தோல மற்றும எலும்பு, கொம்பு, குளம்பு, இரத்தம், குடல் மற்றும் இதர 
சரபபிகளிவிருநது மருந்தும் பொருட்களையும, மருத்துவத் துறைக்குத் 
தேவையான பல்வேறு பொருட்களையும் பெற்று இறைச்சிக்கூடக் சழிவகளை 
இநதாட்டீன் செல்வ வளம் கொழிக்க வைககும பொருட்களாக மாற்றும் 
Jews இயலும். 

காலநடை மருத்துவ அறிவியலின் வள௱ாசசியால் கால்ரடைப் 
பண்ணைகள் உணவு உற்பத்தி செயயும தொழிலகங்களாக ௨௫ வெடுத்துச் 
சத்துணவப பற்றாககுறையைப் பால், இறைச்சி, 
மூலம் ஈ௫ுிகிெய்ய இயலும. பலவேறு கால்நடைப் பணணைைசா தொழிலகஙகளைத் தொடங்கிப் பல்லாயிரக்கணக்கானோக்கு Carma QMTULILID 2 MUSA பொருட்களின் மூலம் ஏற்றுமதி வர வாயும் அற்நிய 
செலாவணியும் ஈட்ட இயலும், 

மூட்டை உற்பத்தியின்



இன்றைய அறிவியல் சனத்தில் 

1மனைஇயலின் வளர்சமி 

இரசம் மரன் பர, தேவத ரஸ் 

இந்த நூற்றாண்டு அறிவியல் நூற்றாணடு. மணிதன அறிவியவின 

விளைவால் விட்டு உபயோகப் பொருட்கள் முதல் விண்வெளி ஆராய்சிசிக 

கருவிகள வரை கண்டு பயன்படுத்தும் நூற்றாணடு. “வானை அசப்பே௱ம், 

கடல மீனை அளப்போம் சநதிர மணடலததியல கணடு தெளிவோம்” 

என்ற பாரதியாரின் கனவினை, நனவாககிக கொணடுள்ள நூறறாண்டு, 

ஓருபுறம் ௮ணு ஆயுத வளாச்சியும் மறுபுறம் அணு அபுகங்களினால் அழிவும் 

ஏற்பட்டுக் கொண்டுளள நூற்றாணடு. இநத அறிவியல காலத்தில் தணி 

மணிதனையும், நாட்டையம உயாத்துகினற வகையில அமைத்துளள மனையியல் 

என்ற அறிவியவின சிறப்பையும வளாச௫வி நிலைகளையும். காணுதல 

உகந்ததாகும். ஏடடு௪ சுரைககாய் கறமைகக ௪,தவாது சான்ற நிலையை மாற்ற 

அமைந்ததே மனையியல SLANE. 

மனையியல் எனபது வாழ்வுடன் இணைத்த அறிவியலாகும். இந்த 

அறிவியலானது குழும்பத்துடன இணைநதுளள காரணைகுதாலி இதனை 

இல்லதக்கலை எனறும், குடும்பச்கலை எனறும கூறலாம். 

மணித நாகரிகம தொடங்கிய காலததிவிருததே நாட்டின VMNTEAS GID 

வாழ்விற்கும் நலத்திற்கும் பெருமைககும் முனானேறறததிற்கும் மனையே 

கருவியாக இருந்து வநதிருககினறது. மனித ௪முதாயததின உயரிய 

நோக்கங்கள், சாதனைகள் அனணைத்தும இன்பமயமான இல்லஙகளை 

அடிப்படையாகக் கொண்டே பெற முடித்தது: 

நாட்டில் அனைவரும் வணங்கும் அன்னை வாழும் 

கருதப்பட்டு வந்திரு க்கிறது. தியாகம், ௪கோதறத்துவம், அன்ப, அறம், பொறுமை, 

மனை என்ற சொல் நமது 

திரககோயிலாகக
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ஓப்புரவ, பக்தி போன்ற உயாந்த பண்புகளெல்லாம் மனையியசபியிருற கே, 

பெற்ற தாயினிடமிருநதே மனிதனுக்குக் கிடைக்கினறன. அகவேதான் 

நல்லதொரு குடும்பம் பல்கலைக் கழகம என்ற கருத்து நிலஃபி உருகிறது: 

“மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்ககை 

எனை மாட்சிச் தாபினும்இல்” 

என்று வளளுவர் புகழ்ந்து கூறியுள்ளா. எனவே, மனையியற் கலையென்பது 
நமது பண்பாட்டில் வேருன்றிச் தொன்று தொட்டுச் கிறந்து விளங்கி 
வற்திருககிறது. இககலவியைக் காலத்திற்கேற்ப அறிவியல் சல்கியாகப் 
பெறுவது அவசியமாகிறது. 

இன்றைய உலகில, நாம் நடத்துகின்ற வாழககையானது நம தாயமாரும், 
பாரட்டமாரும வாழந்து வறத காலதகில் இருகவாறு அமையவிலலை. 
இப போதைய சமுதாயத்தில், வாழ்ககை முறைகளில பல மாறறஙகள 
ஏற்படடுளளன. அறிவியவின சாதனைகளால் மனை வாழக்கை பல வழிகளில் 
வேறுபடடும, மாறுபடடுிம், விறிநததும், ஆழத்தும காணபபடுிகினறது. 
அறிவியவினா துணை கொண்ட மனையியல் கல்வியின மூலமாகப் பழைய 
சம்பிரதாயங்களைக களைந்து பயனகரும் புதிய பமழகக வழக்கங்களை, 
“பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வமுவில கால வகையினானே' 
எனபதறகேறப மேறகொள்ள வேணடும். மனிதனை னிசனாக்குவகும், 
வையத்துள வாழவாங்கு வாழந்து வானுறையும தெய்வத்துள் வாழச் செய்வதும 
மனையியல கல்வியாகும். 

தம்முடைய நாடு அனமீக நெறியில் குறைந்து கொண்டே வருகிறது என்று 
பெரியோகளும் சானறோர்களும, ஞாணிகளு.ம் எண்ணுகின்றார்கள. இதறகு 
அடிப்படைக் காரணம, அனமீக நெறியில மக்களை வழி நடத்திச் செல்லும் 
கல்வி இன்மையே ஆகும, இக்குறையை மனையியல் கல்வி நிறைவு 
செய்கிறது. மனையியல  கலனியின அடிப்படையே குடும்பக்தையம, 
குடும்பத்தில் வாமும் மககளையும் அதன வழியாகச் சமுதாயத்தையும் 
தாடடையும் உயரத்துபுதாக அமைந்துளளது; 

“உளளமே பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு அலயம்' என்பா திருமூலா. 
உள்ளமும் உடலும் கிறநது விளங்க அடிப்படைக் தேவைகளாக விளங்குவன 
கணக உடை, உறையுள் என்பனவாகும, 

: 
மனித வாழக்கையில் உயிரை 

ஓம்புவுதில் உணவு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
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தல்ல ஊட்டச் சத்து மிகுந்த உணவானது; மக்களின் நலத்தை உயாததி 

அவாகளது திறமையை அதிகரித்து, நாட்டின் நலததைம் பெருக்கி, 

பொருளாதாரததையம் வளமபெறச் செய்கிறது. தோசா ௨பிய/ையதுாக்கி 

உடல் சோர்வும் பிணி பலவும் போககி, அரிவாளைக கொண்டு பிளந்தாலும் 

கட்டு மாறாக உடல் ௪றுகி தரவல்லது சத்து மிகுந்த உணவாகும். ஆ ரோககிய 

வாழ்வின் உயிர் நாடியான உணவு, தரத்திலும் அளவிலும யுதிற்கு ஏற்றவாறும் 

உடல் நிலைக்கு ஏற்றவாறும் இருப்பது மிகவம் அவசியம். இதனையே 

IG AUT CS ANGLO, 

“அற்றால் அளவறிந்து உண்க Boe Gi 104 

பெறறார் நெடிது மக்கு மாறு” 

என்று கூறி, நீண்ட வாழககைக்கு அளவான உணவே காரணமாகிறது 

என்கிறார். நமது அன்றாட உணவுப் பழக்ககுதில் சலபபுத் தாணியங்கள் பகுப்பு 

அல்லது த:பிருடன ஓரு கீறை, பச்சைக் காயகறிகளுடன ஓரு LIF Fle, காயுடன் 

குழம்பு சோத்தப் பருவ காலத்தில் கிடைக்கும் பழத்தைய/ம சேரதது! உண்டால், 

நாம் நோயின்றி நலமுடன் வாழ முடியும என்பனத மனையியகம் Seva 

வவியுறுகிதுவினறது. 

'நீரின்றமையாது உலகெ”ன்றார் வான்புகழ் ஊளளுவா. அந்த தீர் உடல் 

ஆரோக்கியத்திற்கு மிக இன்றியமையாதது அம். கூயமையான 

குடிநீரைப் பயன்படுதத வேணடும். கொதிக்க வைத்து அறவைதத நீரை 

நாள்கோறும் ௮னை௨௫ம அருந்த வேணடும் என்ற தாரக மந்திரத்தைத் தரு வது 

மனையியல் கலவியே 

சுற்றுப்புறத் தூய்மையும் மிக அவசியம். சுத்தமான சுற்றுபபுறத்திலேதான் 
சுததமான நீ maf சத்தான உணவும் இருந்தால Wr Ob போதாது. 

சுதகமான காற்றைப பெற் மூக யும். இதை மனையிபல கல்வி வறுத்துகிறத. 

உடல் நலத்திற்கும், ௪த்துளள போதுமான சட்ட உணவுக்கு 

முள்ள தொடங், சுகாதார முறையில 2. PHONG குயாறிததல், உணவு 

உண்ணும் பொழுது eater மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பதன் அவசியம் 

ஆகியவற்றை மனையியல் கிறப்பாகக கூறுகின்றது. சததுணவின மூலம 

குடும்பக் கட்டுப் பாடடைச் சாதிக்கலாம்; நோயகளைத தவிர்ககலாம், 

எறுபோல் SB நடை போடலாம்.
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மனையியலும், தமிழ் இலக்கியமும் நெருங்கிய தொடாபுடையன. 

வாழ்க்கையிலிருத்து முகிழப்பது இலக்கியம். வாழ்க்கைக் கண்ணாடியான 

இலக்கியத்தில மனையியவின சிறப்புக்களும் செய்முறைகளும் 

பேசப்பட்டுள்ளன. 

“முளரிகயிர் பிசைந்த கார்கள் மெல்விரல் 

கழுவறு கலிங்கம் சமாஅது௨உடீ இக 

குவளையுண கணகுய்பபுகை கமழத் 

SIT Fp (Gi) அட்ட தீம்புளிப்பாகா 

இனிது எனக கணவன உணடலவின் 

தநுணணிகின் மகிழ்நகன்று ஓண்ணுதல் முகனே.” 

நெஞூசை அள்ளும் சிலம்பிலே மாதரியின் விட்டில் அடைச்சுலம் 

பெறற கண்ணகி உணவு சமைத்த பாங்கு மனையியல் கருத்தை 

எடுததியம்புகிறது. கண்ணகி, 

“கோளிபபாறை கொழுங்களித்தீரள்காய் 

வாளவாக் கொடுங்காய் மாதுளம் பசுஙகாய் 

மரனின சகனிபொடு வாழைத்தீங்களி 

சாலியரிசி தம்பாற் பபனெரடு” 

சமைத்த பாஙகினை அறிய மூடிகிறது, 

நாம எந்தவிதமான உணவை உட்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்குச் 

சிவஞான முனிவ, “சறறே துவையல் அரை, தம்பி ஓரு பச்சடி வை, வற்றல் 
ஏதேனும் ௨றுகுதுை, காயமிட்டுக கீரை கடை, கம்மெனவே மிளகு காய 

ககது உப்டாய குழம்பு” என்று சுவைபடச் கூறிபுளனார் 

சமையலில் புதுமை வேண்டும என்று பாரதிதாசன் அசணித்தரமாகச் 
சுடடுிகிறா; 

“சமையலின் புதுமை வேண்டும். 

சமையல் நூல் வளர்ச்சி வேணடும் 

௪மையறகுக் “கல்வி இல்லம்” 

அமைந்திட வேண்டும யாண்டும்;
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அமைவிலாக குும்பத்து உசரம் 

அகத்தினில் மகிழ்ச்சி வேண்டில் 

... சமையலின் திறமை வேண்டும் 

சாக்காடும் தலை காட்டரதே” 

என்பதுவே அப்பாடல். கள்ளம கபடமறிற வெளகளையுள் சாம் கொண்ட கிராம 

மக்கள் கூடத் தங்கள் பேச்சினிடையிலே “இளைத்தவனுக்கு எள்ளைக் கொழு” 

சன்றும், “கொமுக்தவனுக்கு கொள்ளைக் கொடு” என்றும் Sr) vie ger er 

பற மொழிகளை நாம அறிவோம், 

ஐரு மணிதனறுடைய தோறறம் சமுதாயுக்கிம் அவனுக்கு உயாத்த 

இடத்தைப் பெற்றுக் தருகிறது. அகுதகு தோற்றத்தை அமைப்புதில் ஆடைக்குச் 
Anime இடமுசசைடு. “அடையில்லாத மணிகன் அரை மணிகன்” என்பது 

முதுமொழி, ௪மூகததின மதிப்பையும் மணிதருடன். பழகுவதற்கான 

அற்றலையும் தரவல்லது உடைகளே. அளுமைப் பண்பை வளாபபகுற்கும, 

தட்பவெப்ப. திலைகளிவிருந்து உடலைப் பாதுகாப்பகுற்கும் உடை 

அவசியமாகிறது. உடைகளின் தன்மைகள் குறைந்த பணகுதிற்கு நிறைத்த 

2£ழைப்பைத் கரும். ஆடைகளை வாங்குவது, தைக்கும் முறை, பாதுகாக்கும் 

முறை ஆகியவற்றை மனையியவின் உடைபபிரிவ நமக்குத் கற்றுத் தருகிறது. 

சங்ககாலம் முதல் நம் தமிழ இலக்கியுக்தில் உடையை நன்கு பேனிய 

கிறப்பினை, “புலைத்தலி, பசை தோய்ந்தெடுத்து”, “பசை கொல் மெல்விரற் 

பெருந்தோட் புலைத்தி”, “பசைவிரற புலைத்தி நெடிது பிசைததாட்டிய௰ 

பூந்துகில்” போன்ற சொற்றொடாகள் குறிப்பிடுகின்றன. களா நிலத்தில் ௨எறும 

உவர்ப்பு நீர் அடையிலுள்ள அழுக்கைப் போக்கும் தன்மைய/டையது. 

இத்தகைய க.வாப்பு நீரில் துவைத்து வெளுத்த தூய வெள்ளிய அடையைப் 

போர்ச்களத்திற்குச் சென்ற தலைவன் அனிந்து சென்றான் எனப் புறநானுாறறுப 

பாடலடிகள் விசாக்குகின்றன. 

“தஹா்ப்பரு கூற் றோண்டி நாளூம 

புலைத்தி கழீஇியது வெள்ளாறு” 

என்பதுவே அப்பாடல். 

கரிகால் பெருவளத்தான் தன்னை நாடி வர்க புலவரின் 

வறுமையைக் தீர்க்க “கொட்டைக்கரைய பட்டுடை” தல்கியதாகப் 

பொருநராற்றுப்படை கூட்டுகிறது.
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இன்றைய மனையியல் கல்வியில உடைப்பிரிவில் உடையைத் 

தேத கெடுத்தல், பாதுகாத்தல் மடடிமின்றிக் தமது உடைகளைத் தாமே 

தைதகல், பழைய ஆடையிலிருந்து புது உடைகள் அக்குவது ஆகிய 

பகுதிகளும் கற்பிக்கப் படுகின்றன. 

தமிழன் கண்ட வாழககை முறையானது அறம, பொருள், இன்பம், 

வீடென்பதாகும். வீடென்பதற்கு௪ சொகம் என்பது பொருள. ம்ிலேபே 

சொக்கத்தைக காணுமாறு செய்கின்ற தன்மைகளைக் கற்றுக் தருவது 

மனையியல் கலகரியே. மனிதன் தட்ப கெயபச் குழநிலையிவிரற்து தன்னைப் 

பாதுகாத்துக் கொள்ள அமைத்துக் கொண்ட அமைப்பே வீடாகும. நலல 

வாழ்க்கையின அடிப்படையாகக் திழைவது aio. தங்கள தேனை ய நிறக 

செய்து கொள்வதற்கும் குடும்பததோரு மகிழ்ச்சியடன் வாழ்வதற்கும 

கேையாக இருப்பது வீடாகும், வீட்டிலுள்ளோரின் கொள்ளைகள், 

நோக்கங்கள,  விருப்பங்கள, அனுபவங்கள,  அன்புறவகள் அகிய 

AMMEN CHES SUL STO ANG). 

விருந்தினாகளை உபசரிகக௮/ம, நல்ல AG SOM EOL 

உருவாக்கும புத்தகங்களை அமைதியுடன். பழஜப்புதறகும, குடும்ப 

உறுப்பினர்களிடம் அளவளாவி மகிழ்வதறகும ஏறற இடம் வீடே MG. 

மேலும் சமையல, பரிமாறுதல், துணி துவைக்கல், பொருடகளைப 

பாதுகாக்கல அகியவறறிறகுத தகுந்தாற்போல ௨ மைய வேணடும். உலகில் 

புகழ வாயர்த அனைததப பெரியோகளைது வாழவிலும் குும்பம் பெரும் இடம 

வகிககிறது. கிநதனை, தியானம், தவம, விருந்தோம்பும பண்டு, பிறருக்கு 

உதவ நினைககும உளளம இவை யாவும் நலல கடல், Reve கழதிலையில 

வளாககபை பெறுகிறது. வீட்டு நாவாகம என்பது குறுமபத்தில கிடைக்கும் 

பொருட்களைக கொண்டு நிறைநக பயன்பெறத திட்டமிடுவதாகும். திறமை, 

ஈுிபாடு, அறி அற்றல போன்ற மகளி மிருது பேறும வ௪திகளும காலம், 

பணம் போன்ற சமூக வசதிகளும் நிர்வாகத்திற்குத் தேலை. இவற்றை 

மனையியல் சசம்வி கற்றுக தருகிறது. 

இன்றைய குழந்தைகள நாளைய தலைவர்கள என்பது உலகறிந்த 

உமை. “குழலினிது யாழினிது எனபதும் மக்கள மழலைச் சொல் கேளாதவா” 
சானபது வள்ளுவா வாக்கு. ஐரு நாட்டீன நலத்திறகு.், வளதுதிற்கு.ம 
அதநாட்டுக குழததைகளின அறிவியல் நுட்பமும் விடாமுயற்சியும் அபராத 
உழைப்பும கூடிய செயல்களே காரணங்களாகும். 

தான ஈஎனறெடுக்கும குழந்தை நல்ல அஆரோககியம் உள்ளதாக வளர, 
தாய சத்து நிறைநதத உணவை உணண வேணடும். குழநதை ப்றந்தவுடன்
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முதல் அறு மாகத்திற்குத் தாய்ப பால் கொடுக்க வேணடும். மூனறு மாதம ஆன 

பின்னா இணை உணவு வழங்க வேண்டும். குமர்தைகளைக் தாக்கும 

நோய்களைத் தலிரகக நாளுூம தாணியங்கள், பருப்பு வகைகள், கீரைகள், 

காய்கறிகள், பழங்களைக் கொடுக்க வேணடும். உரிய வயகில் தடுப்பூசி 

மபோடுவதன் மூலம  $அமமை, காலரா போன்ற நேரய்களில் இருந்து 

பாதுகாக்கலாம். குமநகைகளசை வளாப்பதில பெற்றோர்களுக்கு அன்பு, 

அரவணைைபபு, அசாவிலலமாப பொறுை௦. வேண்டும. குழ ைகசளாக்குச 

சிறந்த பழககஙகளை இளமையிலேயே கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். அன்பு, 

பொறுமை, தன்னடக்கம், காலநதவறாமை, கனனம்பிக்கை, ஐமுக்கம, 

பேறியோரகளை மதிதது நடத்தல் போன்ற நறபழக்கவஙகளைக அகற்றுக 

கொடுக்க வேண்டும, இன்றைய இயற்திர வாழ்ககையில் நாசளாகோறும 

Hig நேரம் ஒதுக்கி, குழநதைகளுடன் கலதது பழகுதல் வேணடும். 

நன்னெறிசக கதைகளைச் சொல்லிக கொடுசக வேண்டும். இவை 

அளைத்தகையம தருவது மனையியல கலகரியாகும. 

“யாதும் ஊரே யாவரும கேளி” எனற சிந்தனையைச் செயம் 

படுத்துவதும, "யாகானும் நாடாமால ஊராமால்” என்ற கருத்தை 

ீஸலைநாட்டுவதும் மனையியல் கலவியின் விரிவாகும். இநத விரிவாக 

கல்வி, ஓரு மூறைசாராக கல்வி, இது எலலா மக்களுக்கும கல்வி, 

மனோதிலை, பழக்கம அகியவற்றில மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவினறது. 

பெரியவாகளோரிம, சிறியவாகளோடும சோரது உழைதது அவாகளது 

அசைகள தேவைகளை நிறைவேறச செய்கிறது. மககள குழுககளாக 

இணைநது பணிபுரிய உதவுகிறது. கிராம மக்களுககும், பணியாளர் 

களுக்குயிடையே ஓரு நெருங்கிய உறவை ஏற்படுததுவது. வீட்டுககுள்ளே 

பூட்டபபட்டருந்த பெண்கள, வெளியே வரம ஆண்களுக்கு இணையாகச் 

சறிநிகாா சமானமாக வாழவும், வேலை வாயப்புச்களைப் பெறவும, பஞ்சாயத்துத் 

தோதல்களில், அரசுப பணிகசரில 30 விமுககாடுி பங்கு பெறவும் விரிவாக்க 

கல்வி உதவுகிறது. ஓருஙகிணைந்த ஊரக வளாசசித் திட்டம, கிராமப்புற 

மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மீமம்பாட்டுத திடடம், அறிவொளி இயக்கம, 

சததணவுக திட்டம், மருத்துவச் சேவை, அழ்குழாய்க் கிணறு வசதி, 

சமூகக் காடுகளினகீழ் ஜவஹ வேலை வாய்ப்புச் திட்டம் ஆகிய 

திட்டங்களோடு தொடாப. கொண்டு செயலபடுத்து௨து மனையியல் 

விரிவாக்கக் கல்வியே அகும். 

கடந்த கால நூற்றாண்டுக்கு முன்புதான் மனையியல் பாடம் பெண்கள் 

பள்ளிகளிலும், சல்லூரிகளிலும் இடம் பெற்றது. ஆயினும், விருப்பப்
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பாடமாக இருந்ததால முக்கியத்துவம் பெறவிலலை, 78.99.1909 ஆண்டுகளில் 

அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் வாழ்ந்த டாக்டா. எல்லன ௪௪. ரிச்சட்ஸ 

என்பரா லேக் பிசேோசிக் என்னுமிடத்தில் கூடி, பேண களுக்குத் தணியாகக் 

கல்வி அவகியம் என்று விவாதிக்க, அகிமரிகக மனையியல் சங்கம் 

உதயமாயிற்று. அமெரிக்காவில், மழலைப் பள்ளி முதல் பல்கலைக்கழகம் 

வரையிலும் ஆய்வுக் கழகங்களிலும், தேசிய நலத்திட்டங்களிலும் 

மனையியல் படிப்படியாக இடம் பெற்றது. பிறகு இங்கிலாந்து, ஐரோப்பா, 

அஸ்திரேவியா, நிய கிலாந்து போன்ற நாடுகளில் மனையியலுக்குக் குறிப்பிட்ட 

இடம் கொடுக்கப்பட்டது. 

கடத்த 25 அண்டுகளாகததான் தாய்லாநது, ஐப்பான், பிவிப்பைன் 

தீவுகள், இர்தோனேகதியா பாமா, இலங்கை அகிய நாடுகளில் மனையியலைக் 

கறபிக்கும பள்ளிகளும், கல்லூரிகளும் இருக்கின்றன. நமது நாடடில் 7927 

ஆம ஆண்டு கூடிய அகில இந்தியப பெண்கள் மாதாட்டில மூடி வெடுதது 1922. 

ஆம் ஆண்டு புது தில்லியில் லேடி இரவின் கல்லுரி நிறுபபட்டது. பின்னா 

கல்லுரி இளநதிலைப பட்டவகுபபில் பி.எஸ்ஸி. திட்டத்தில் மணனையியலைப 

பாடமாக்கிய முதல பலகலைக கழகம் செனனைப் பலகலைக்கழகம். இன்று 

சுமார 20 பலகலைக்கழகங்களில் மனையியல கற்றுக் கொழுககப்படுகிறதட 

கொழிற்பள்ளிகள, மேல்நிலைபபளனளிகள, உயாரிலைப்பள்ளிகள், 

ஆதாரப்பளளிகள், துவக்கப் பள்ளிகள், கும$கதைகள் பளானிகள அ .கியவற்றிலும 

மனையியல் கற்றுக் கொழுக்பைபடுகிறது. 

1952-ம் அணு இநதிய மனையியல சங்கம் திறுபபட்டது.. அதில 

இன்று ஆயிரத்திறகும் மேற்படட உறுப்பினாகள இருக்கின்றனர் இனறு 
பல்கலைக்கழகஙகளிலும, கலலூரிகளிலும, பளளிகளிலும, அராயச்சி 
நிலையங்களிலுூம, தேசிய நலகத்திடடஙகளிலும் மனையியச் some 

கொடுிக்கப்படுகினறது. 

இந்தியாவில் மனையியல் கலவி ஆராயச்சிகள் மூலமாக எலலாத 

துறைகளும் பலப்படுத்தப்பட வேண்டும. முதுகலைப பட்டப் படிப்பில் 
மனையியல் வழங்கியுள்ள எல்லாக் கல்லூரிகளும், பல்கலைக் 
கழகங்களும் அராய்ச்சிப் பணிகளில தொடாந்து ஈடுபட்டு ஆராய்சி 
அறிவைத் தனிமனித வாழக்கையில் பயனபடித்த முற்பட வேண்டும். 
மனையியல் விஞ்ஞானிகள் பலர் உ௫வாக வேண்டியது இன்றைய கால 
கட்டதுதில் தேவையானதாகும். அதற்கு மனையியல் நிறுவனங்கள் பாகிபட 
வேண்டும். நாட்டிற்கும், வீட்டிறகும் நலம் சோக்கும் மனையியசக் கல்வியைப் 
பலரும் பெற ௨மி காணுகவோமாக.
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உலகின் மொத்க விவசாயப் பரபபில 22 விழுக்காட்டனையும். & 0& 

மககள கொகையில் 75 விமுச்காடடினையம் கொண்டிருக்கும் நாடு தம் 

இந்தியச் திரநாடாகும. கடதத கில புதிறறாண்டுகளில் வேளாண் 

பொறியியல் தொழில்நுட்ப முூனனேற்றத்தினால இநதியா விவசாயத் 

துறையில் சாதனை செயது வருகிறது. சுதந்திரம பெறுவதற்கு முன் இருநத 
தனது 0.3 விமுககாடடு விவசாய வளர்சகியினை /977ககுப பின் 3.5 

விமுசககாடாக இந்தியா உயாத்திக காடடியுளளது. 

“காடு கொன்று நாடாககி 

குளம் தொட்டு வளமபருககி” 

பண்டைககாலத்திலிருநது அரசாகள வேளாண முனனேற்றததிற்கு 

ஆதரவ காட்டி வற்திருச்கின்றனா். நாறறு நடும உறத்தியரையம, களை 

எடுக்கு.ம் கடைஅியரையம, “நெல்தூம உபயம் நேரே; கொளவிீர ஊரீரே” 

சன்று பணடமாற்றில் பரிவாத்தளை செய்து கொண்ட மகளிரையும் பற்றி 

இலக்கியக் குறிப்புகள பகாகினறன. தினைப்புனதுதில் பக போதில் வயின் 

விளையுளை மகளிர் கினியோப்பிக காவவிருந்த செய்தி ௯ூ.றபபடுகின்றது. 

Cow ames கோழியைக் காதின் பொறகுறைை SAMS கிறா 

விளையாடிய மேன்மை திகழவு குறிபபிடப்படுகினறது. சார் பூட்டி உழுதல் 

போன்ற தொழிலை வவிமை மிகு ஆடவர் ஏற்றுச் செய்தால், அவர்தம் இல்ல 

மகசனிர் தமமாவியன்றவாறு எலலாம களையெடுத்தல், நாற்று நடுதல,
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காய வைத்தல், புடைத்துக் குற்றி உமி நீக்கிக் தூய்மை செய்தல், காவவிருத்தல், 

களஞ்சியங்களில் நிரப்பப்பட்ட தானியங்களைப் பூச்சி பொட்டு அறித்தப் 
பாழ்படுத்தாமல பாதுகாத்தல், தூய்மை காத்தல அகியவற்றோடு, “செல் பல 

பொலிக? வளம பல பெருக என்று வேட்டோளே யாயே” என்று தல்ல 
விளையுளுக்குது தெய்வத்தை வழிபடும் அளவிற்கு அக்கறையோடும், 

ரஈடுபாடடோடும் வேளாண் தொழிலில் தம் பங்களிப்பினை மகளிர் 
செயகவாறறை இலக்கியங்கள் புலப்படுத்தி வந்துள்ளன. 

அறிவியலும், தொழில்நுட்பமும் அளபபரும  வளாச்கி பெற்ற 
அஇநநாளில் வேளாண்மையில் டீராகடா போன்ற பொறிகளது பயன்பரடி 
அதிகரித்து வருகினறது. நவீன கொழில்நுடபத்தை வேளாண்மையில் 
பயன்படுத்துவது இன்றைய ரர்சகிமின் அளவுகோலாக கருதப் 
பட்டாலும், மகளிரின பஙகேறபினை அறிந்தோ அறியாமலோ அகற்றி 
அஇடைப்பெயா௮ு. செய்வுசாக அமைதல் குறித்து, மீவளாண, பொறியியல் 
தொழிலநட்ப முனனேற்றமும் மகளிரது இடபபெயாவம் (Development of 
Agricultural Techonology and Displacement of women) srarm 
,தலைபபில இக்கட்டுரை தொட டிக்காட்ட முயல்கிறது; 

அறிவியல் தொஜில்நுட்பத் துறைகளில் வெகுவேகமாக முன்னேறி அரும் 
நாடுகளுள் ஐனறான இந்தியா கடந்த ஐமபது அ௮ண்டுக காலமாகத் 
,கன்னிறைவை நோக்கி முன்னேறி வருகிறது. 

7203இல் நிறுவப்பெறற இம்மீதியல் விவசாய அம்கபியசம் நிறுவனம் 
அஇத்துறையில போடபபட்ட முதல் கொடககப் புள்ளியாகு.ம. பின் 1962 
ws நாடெங்கிலும புல விவசாயம் கல்லுரரிகளும், பல்கலைக் 
கழககைகரம நிறுவபபடடன; 

செயற்கை உரங்கள, அகிக மக்குல் தரும் விதைகள் உறபத்தி, 
ூச்சிககொல்விககர், நோய்கள் தடுக்கும முறைகள், விவசாய அறுவடை 
முறைகளை நவீனப்படுகதுகுல், உயிரி- பொறியியல (0௪௪01௦ Engineering) 
பயன்படுத்தல் ஆகியவை விவசாய  அயவியல் முன்னேற்றக்கால் 
விளைந்த நற்பயன்களாகும். 

நீம் விவசாயப் பெருமக்களில் 52 விமுககாடஉனர் வறுமைச் 
கோட்டிற்குக் கீழ் வாழ்வோராகவும், படிப்பறிவு இல்லாதவராகவும், விவசாயப் 
பொறியியல் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தச் தெரியாசவா்களாகவும 
இருப்பதால் முழுமையாகப் பயன்பெறவியலாத குழல் உளது.
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நிலச் சீரத்திருக்தச் சட்டம், கிறுகிறு விவசாயிகளின் கூட்டுறவு 

முயற்சி, விதைகள், உரங்கள், பூச்கிக்கொல்விகசர் போன்றவற்றை 

அரசாங்கமே வழங்குதல், வானொலி, தொலைக்காட்சி போன்றவற்றின் 

மூலம் தகவல் அளித்தல் போன்றவற்றால் மேற்கூறிய குறைகளைக் களையும் 

மயறகிகள் நடந்து வரு கின்றன; 

sloienugs தலைமையிடமாகக கெண்டு இயங்கி வரும் 

இந்திய விவசாய ஆய்வியல் மையம் (11010 Council of Agricultural 

7௪5௪207014) 42 ஆய்வியல் மையங்களையும், 25 தேசிய ஆய்வு மையங்களையும் 

69 ஐருங்கிணைந்தக திட்டங்களையும், 7200 வேளாண் விஞ்ஞானிகளையும் 

கொண்டிருப்பதோடு, பல விவசாயப் பல்கலைக கழகங்கசர் மூலமாகப் 

பணியை விரி௮படுத்தி, இந்திய வேளாண் பொறியியச் கொழிலநுட்ப 

வள௱ச்சிக்கு முறுசெலும்பாகத் கிகமகிறது. 

7992இல் புகிய விவசாயக் கொள்கை (1/சம Agricultural Policy) 

அரசாக் அறிவிககபபட்டுள்ளது. தொழில் துறைக்கு வழங்பைபட்ட 

எல்லாச் சலுகைகளையும் விவசாயத் துறைக்கும் வழங்கியிழுபபது 

சன் முக்கிய அம்சமாகும். 

* தனியார் நிறுவனங்களையும விவசாயுத துறையில் முதுவீ௫ு செய்ய 

வாய்பபு நலகுகல். 

5 அதிக மக்கும் கரும விதைகரின் கரத்தை மேலும பெருக்குதல், 

# நீர் இருப்புகளை அகதிகரிதது நீாப்பாசனது தைப் பரவலாககுதல், 

ஈ புதிய தொழில்நுட்பஙகளின பயனாபாடடிைைப் பரவலாககி 

மேம்படுத்துதல், 

ஆகிய இலக்குகளுடன் சரியான தொழில்நுடபததைப பயன்படுத்துவதன் 

மூலம் கி.பி, 200ரக்குள், இந்தியாவின் மொதத மக்கள தொகையின் 

(97.2 கோடி எதிரபார்க்கப்படும் மக்கள் தொகைப் பெருககச்தையும் சோத்த] 

தேவையை நிறைவு செய்யும வகையில் 225 மில்சபியண் டன உணவு 

தூனணிபங்களை உற்பத்தி செய்வதென்ற முனைப்போடு புதிய விவச௪ரயக் 

கொள்கை முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளது. 

இதநிலையில் மகளிர் பங்களிப்பு சஙஙனம் அமைந்துள்ளது 2 

உழைத்துப் பாடுபடுகின்றனரா 2 அவாதம் செயற்பாடுகள் எங்கனம் 2 61 OT GOT 

என்று பரிசீவித்தல் இன்றிமையாகுதாகும்.
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வணிக மற்றும் தோட்டப் பயிர்களைப் பயிரிடுவதற்கு அ௮கிக முதலீடு 

தேவைப்படுகிறது. மகளிர் நிதிவ௪தி இல்லாகிருபபதால் (1.82% ௦7 

[௦௪] நேரடியாகப் பஙகேறக இயலவில்லை. 

பயிற்சி வகுபபுகள, பயிற்சி முகாமகள் அரசால் தடத்தப் பட்டாலும் 

அவ்றில் ஆடவரே பங்கு கொள்ளும் ஆழல் உள்ளது. மனையுறை 

மகளிர் விவசாயப் பயிற்சி மூலம அறிவு பெறும் வாயில் 

அடைபட்டுளளது. 

கூட(ிறவுச் சங்கம், நிலவள வங்கி உறுப்பினா் தகுதி முதவியனா 

அண் விவசாயிகளால் பகிவ செய்யபபடுவுகால், மகளிரது 

நடஉடிக்கை இல்வின் எல்லைககுள முடங்க நேரிடுகிறது. 

வங்கிககடன, குறுகிய கால, நீண்டகாலக கடனுதவி பெறுதல் 

ஆகியவற்றின் போருடடு நிலங்களை அடவாதம் பெயரில் 

வைத்திருப்பது ஏற்றது என்ற கூழவிருபபதால், மகளிரது பெயரில் 

நிங்கள் இருப்புகிலலை.அவாகள பெயறில் இருந்தாலும், அவர்தம் 

கட் டிபபாடடினகீழ் (1.001 of ௦௦14௦1 ௦௩ (உய) இருப்பதில்லை. 

டராகடா போன்ற விவசாயப் பொறிகளை இயககும், பயன் 

படுத்துமதொழிலநட்பப பயிற்சி ஆடவரே பெறறய பயன்படுத்தும் 

நிலை உளளது. 

ங் 

பசுமைப புரட்சி, அறிமுகப்படுத்தும் வீரியமிக்க விதைகள் 

விதைபபுககருவிகளால விதைக்பைபடுகையில் மகளிரிடத்துப் 

பாரம்பரிய அறிவ அவசியமற்றுப் போகிறது. 

உழவ முகல் அறுவடை வரை பொறிகளாது பயன்பாடு (14621௪ 

1700258119) மகளிரது பங்களிப்பிறகு வாய்ப்பின்றிச் செய்துவிடும் 

துழலைத தோறறுவித்துள்ளது. 

அறுவடை செய்த தானியங்களை லாரி போன்றவற்றில் ஏற்றிச் 

செல்வதால (7715ற௦1௭11௦1] விளையூருக்கு மகளிர் அந்திய 

மாகின்றனரா் (8112௭௧11௦1 67 14/௦2) 

கைக்குறறல் முறையை நெல் அரவை இயுந்திரங்களும, புடைத்துத் 
தூய்மைப்படுத்தலைக கருவிகளும் கைப்பற்றி விட்டதால், 
பெருமளவில் மேற்கொள்ளப்படும் இச்செயறபாடுகள் “அண்” 
வல்லுநாகள் கருவிகளை இயக்க”நடை பெறுகின்றன.
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இங்குதான். இநத நிலை என்றில்லை. கென்யா, தாய்வான், 

ஆப்பிரிக்கா, இந்கோனேசியா, ஜாவா அகிய இடங்களிலும் வேளாண்மை 

யிலிருந்து மகளிர் தமையறியாமல் விகைகப்பட்ட திலை நடைமுறை 

புதாரத்தமாக உள்ளது. 

*... ஐருங்கிளைர்த ௪ளரக வளரசசி திட்டம் (IRDP- Integrated Rural 

Development Programme). 

* தேசிய கரரகப்பணி வாய்ப்புத் திட்டம், 

(NREP -National Rural Employment Programme). 

*» vente mss fiiw{ E GS - Employment Guarantee Scheme} 

*.. ஊரகத் தொழில பனி வாயபபு உறுதிக் திட்டம் (1.05 - [யாய 

Labour Employment Guarantee Scheme) 

ஆகிய திடடங்களை அரசு செயற்படுத்தி வரு.கினறது. மேல்திலையிவிருதநது 

[Centrally Sponsoring Agencies) ஊரக மக்களைப் cuter Lim C Quit 

sreré Caray Gruss (Selection of Beneficiaries ௦] பாச! 8௪௦8] பயிற்சி 

நல்கி, முதவிடமளிதது மேமபடுத்துதல் வரையிலான பலமேவேறு கட்ட௪ 

செயற்பாடுகளில் உரச இடைவழிக்ககிவுகள் திட்டச் செயல்பாடுகளை 

நீரீச்சச் செயது விடுகின்றன. 

+ weath wparGarnms gt meer (Women’s Development 

Programmes) 

* சிறப்பாக, ஊரக மகளிர் மற்றும் சிறரா முன்னேற்றம (192021௦ற௱ச௱॥ 

of women and children in Rural Areas- (DWCRA) was 

துவாகரா கிட்டம. 

ஈ... மழலை முன்னேற்ற ஓருங்கிணைநத திட்டம (1120701202 

child development services - (ICDS) 

ஆகியன மகளிரையும், குழந்தைகளையும் முனனேறச் செய்யும் இலக்குடன 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போதிலும்:
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ஈ கடனுதக? நல்கல் 

* சிறுதொழிவில் பயிற்சி நல்கித் தன் காவில் நிற்க வகை செய்தல் 

* வருவாயைப் பெருக்கும் வகையில் சிறுதொழில் துவங்க உதவுதல், 

என்ற நோக்கங்களுடன், நலக்கிட்டமாக (14/௪1/2072 7௦1120) உள்சனவே 
அல்லாமல், மகளிரதம அற்றலைப் பெருக்கும் (Policy of efficiency) 
கிட்டங்களாகவோ, அறிவியல் தொழில்நுட பப் பயிற்கியளித்து 
மகனிரைச் ௪ம அளவில் வேளாண் பொறியியவிலும் பங்கேற்றுத் தம் 
பங்களிப்பைச் செவ்வே மல்கி நாட்டை மேமபடுத்தத் தாண்டு 
வனவாகவோ  இல்லாகிருப்பது கருககதக்கத. மகளிர் Saat 
வறறிருபபதும, வீட்டின சஎலலைககப்பால் வத்து பயிற்சி பெற இயலாது 
அஇலலப பணிககுளளும், மரபுத் SOME EEE ON GRID கட்டுண்டி ௬, பபதும் 
முககியத கடைகளாக உள்ளன. மொதத மக்கள தொகையில் சரிபாதி 
பங்கு. வளிக்கும weet புங் கேற்றுச் செயலபட திரு க்கு.ம்நிலை 
அகல வேண்டும். இரு சரராருக்கும அயாவினறி அறிவியல் கொழில 
நுட்ப நுண்ணறிவைய  பயனபடுததி உழைபபின், இந்நூற்றாண்டின் 
இறைதியில் இநதியா உறுமையறற வன காடாக மலரச கூடும்.



சுற்றுப்புறச் சூழல் பாதுகாப்பு 

ஆ. ௯. முருகேசன் 

க. சுகுமாரன் 

சுறறுபபுறச் குழல் எனறால் நம்மைச௪ சுற்றியுள்ள நிலம, நீர, காற்று 

அகியவை ஆகும. பற்பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆரோக்கியமாக இருநத நமது 

சுற்றுபபுறம் இன்று வேகமாகச௪ சீலேடடைந்து வருகிறது. மககள தொகைப் 

பெருக்கத்கினாலும, தாகரிக வளாச்சியாலும மனிதனின் தேவைகள் 

அகதிகரிக்கினறன. அவற்றைப் பூத்தி செய்ய வேளாணமை மற்றும் தொழில் 

வளர்ச்சி முடுச்கி விடப்படுவதால் சுற்றுச் குழல் மாசுபாடு அதிகரிக்க்து. 

பல்வேறு தேவைகளுககாகக காட்டு மரங்கள வேகமாக அழிககபபட்டு 

வருகின்றன. காடுகள் மனிதனுக்குப் பாதுகாப்பினையும், உண்ண உலவ) 

எரிபொருள, உறையுள் பொருட்கள், வேளாணமைககுத் தேவையான இடு 

பொருட்கள, உடைகள் தயரரிகக அவசியமான நார். இழை பொருட்கள் போனற 

பல்வேறு பயனகளைக் தருகினறன. குரிய ஓளியில் உளளடங்கிய தீங்கு 

விளைவிக்கின்ற எக்ஸ் கதிர்கள், புற ஊதாக் கதிர்கள், ௮௧ ABLE கதிர்கள் 

போன்றவற்றின் தீமைகளிவிருதது கயிரினங்கள பாதுகாப்புப் பெற 

வேண்டுமாயின், ஓசோன் பாதுகாப்புப் படலம் பூமியைச சுற்றி அமைதல் 

வேண்டும். இதற்குத் தேவையான ஆக்ஸிஜனை வன ங்களாலேயே வழங்க 

இயலும், தாவர இனங்கள் மனிதனின் நல வாழ்விற்குச் செய்கினற சேலை); 

குழ்நிலையினைத் தூயமைப படுததுவதாகும். இச்செயலை உலகின் 

எப்பகுகியிலும் எந்த விலை கொடுத்தும் பெற முடியாது என்பது .திணணாம். 

இயற்கையின் வளங்களை தாம் நமது சந்தகியினரு ககுப் பத்திரமாகப் 

பாதுகாத்துத் தர வேண்டியது நமது கடமையாகும். 

ror ஆய்வுபபடி நமக்கு 33 சதவீத வனபபகுதி 
செயற்கைககே 

வெறும் 79 சதவீத வனவளமே உள்ளது. உலகில 
அவசியமாகும். அனால், 

2 இலட்சம் ௪தர கிலோமீட்டர் அளவுள்ள காடுகள் ஆண்டுதோறும் பலகேறு
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காரணங்களுக்காக அழிக்கப்படுகின்றன. 6.3 சதவீதத்திற்கும் மேலான 

வனபபகுதிளை இநதியா, பாமா, இலங்கை பகுதிகளில் 1975ஆம் அண்டுக்கு 

முன்பே அழிக்கப்பட்டு விட்டன. இந்தியாவில் மட்டும் அண்டு கோறும் 72 

மில்லியன் ஹெக்டோ, வனப்பரப்பு அழிக்கப்பட்டுள்ளது. நீலகிரி மலைச் 

சாரலவிலுளள 2,250 ௪தர கிலோ மீட்டார் காடுகளில் சுமார் 1000 ச்குர கிலோ 

மீட ... காடுகள பிற நாட்டு அகதிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிபபகுற்காக 
விளை நிலங்களாக்கப்பட்டன. இசனால் அப்பகுதியில் நீர வறட்சியும், 
பெய்கின்ற மழையின் அளவில் குறைவும், தநிலச்சரிவகளும நாம் அன்றாடம 
அறிகின்ற செய்கிகளாகி விட்டன. காடுகளின் அதிவினால் GIL tp or 
வளமையான வண்டல் மண் வெள்ளத்தின் வழி அரிக்து௪ செல்லப்படுகின்றது. 

அதனால, ஆற்றின நீர் பிக் திறன் குறைந்து உறடசி ஏற்படுகிறது. எனவே, 
வெைளாண்மை பெரும பாகிப்புககுள்ளாகி, நாம் செயற்கை உரங்களை இட 
வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. காடுகளின் அழிவு அங்குளள பிற செழு, கொடி 

இனங்களையும் வன விலங்குகளின் உறைவிடங்களையும் அழிக்கிறது. 
திலச்சரிவகளுக்கு வழி வகுககப்படுகிறது. குறலவியல் சமன்பாடு 
பாதிககப்படுகிறது. உலகின் தட்பவெப்புதிலை மாறயாடடைந்து, வான 

வெளிபிசம் கர்பன்டை அக்ணஸைடின் அளவு அதிகரித்தப் பசங்குழல் விளைவு 
ஏறிபடுிகிறது. ஆகஸிஜனின் அளவு குறைநது கொண்டே செல்கிறது. 

வனங்களும் அவறுறில் இருக்கும் ஓவ்வொரு தாவர மறறும கரிலங்கினம், 
துமதிலையிவிருந்து அழிக்கப்பட்டு விட்டால் அவற்றை மீண்டும் பெறுதல் 
MSE கடினமாகும. இதற்காக இப்போது தாவரத் திசு வளாப்பு முறை apevio 
பல்வேறு தாவர இனங்களைப பாதுகாககும் மூறை ஏற்படுத்தப்பட டுள்ளது. 
வனங்கள் தரும் பலனகளைத் தொடாரந்து பெற வேண்டுமாயின், அவை 
ASSL DUG குறைவதுடன் வனப்பகுதிகளை அதிகரிப்பதற்குரிய 
முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும். எனவேதான் 7976அ.ம் அண்டு 
கிராமியப் பொருளாதாரத்தை மையமாகக் கொண்ட வனச் et. டங்கள் 
வகுக்கபபட்டன. இதன மூலம் சாலையோரம மரங்கள் தடப்படுகின்றன. 
கிராமப்புறங்களில் உள்ள தரிசு நிலம் அல்லது புறம் போக்கு இடங்களில் 
மரங்கள் நடடு வளாககப்படுகின்றன. தொடா் வண்டிச் சாலையோரங்களில் 
மரங்கள் நடப்படுகின்னை. பாசனக் குளங்களின் கரையோரங்களிதமம் மரங்கள் 
வத்து வளரக்கப்படுகின்றன. அதிகமாகக் தண்ணீர் Cand நிற்கும் 
பகுதிகளில் தண்ணீரைத் தாங்கக்கூ உய மர வகைகளை நடுவது போன்ற 
திட்டங்கள் செயல்படுத்தப் படுகின்றன. குளங்களில் மரங்கள் இருப்பதால் 
தண்ணீர் நீராவியாக மாறுவது தவிரக்கப்படுகிறது. மேலும், மழைக் காலங்களில் 
வெள்ளச் சேசுத்தினையும் தகக இயலும், மரங்களில் UBT அமரும்
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பலவகைப் பறவைகள் குளத்தில் எச்சமிடுவதனால் அதிக அளவு உரச்சத்து நீர 

மூலம் பயிர்களைச் சென்றடைகிறது. மேலும், இப்பறவைகள், வயல் 

வெளிகளிலுள்ள எவி, பூச்சி போன்றவற்றைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும். 

சாலையோர மரங்கள் போக்குவரத்தால் ஏற்படும் பேரிரைச௪லைத தடிக்கும் 

இயற்கைச் தடுப்பாக அமைகின்றன. நம் நாடும் நமது நாகரிகமும், பண்பாடும் 

உலகில் எங்கும் காணக் கிடைத்தற்கரிய ஓன்று. ஓவ்வொரு கோவிவிலும் 

ஏதாவது ஐரு தாவரத்தை ஸ்தலவிருச்சமாகக் கொண்டு அவற்றினைத 

தெய்வத்திற்குச் சமமாகக் கருதி வழிபட்டு வருகின்ற பணபாடு 

ஏற்படுக்தப்பட்டுள்ளது. இது ஏனெனில், தாகர இனங்கள் நமக்குத தரும் பயன் 

கருதி நன்றி செலுத்துவதுடன், நாம் அவற்றைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற 

எண்ணத்தினை உருவாக்குவதற்கே அகும். அதலால் ஐவ வொருவரும் 

காடுகள் அழிக்கப்படாமல் பாதுகாப்பதுடன், தம்மால் மூ.டந்த அளவு மரங்களை 

நட்டு வளாக்கவேண்டும். ings நாளிலும், திருமண நாட்ககணிலும் மரம் 

நடுவதை வழககப்படுத்த வேண்டும். விறகுககாரக மரங்களை வெட்டாமல் 

சாண எரிவாயுக் கலன்களை அமைச்தப் பயனடைய வேண்டும. இவ்வாறு வன 

வளதைைப் பேணிய பாதுகாதகால் உன் மழையிணனை உரிப நேரகுதில பெறலாம். 

சற்றபபுறக்தைப பாதிக்கும் மற்றொரு காரணி, மாசுபடுதல். மணித ணினா 

பொறுபடறற செயல்பாட்டால் நீர நீலம் மறறும் காற்று ௮அியை மாசபழுித்து./ 

படிகின்றன. வே. ராண்மை மற்றும் தொழில் வளரச்சி பெருகும்போது 

கழிவுகளை வெளியேற்றுவுகில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. நெ௪௨; தோல், உணவுப் 

பொருட்கள, காகிதம், உரம, பூச்சிக்கொலலி மருந்து, இரும்பூ, எஃகு போன்ற 

பற்பல தொழிற்சாலைகளிவிருந்து வெளியேறும் வெப்பமான கழிவுீர் 

அருகிலுள்ள நீர் நிலைகளில் அல்லது நிலத்தில் கொட்டப்படுகிறது. மேலும் 

நமது வீடுகள், உணவகங்கள, விடுதிகளிவிருத்து வெளியேறும் சாக்கடையும் 

இவ்வாறே நன்னீர் நிலைகளை அடை கின்றன. நகரக் கழிவுகள் 

சேகரிக்கப்பட்டுச் சுத்தம் செய்து அல்லது சுத்திகரிக்கப்படாமல் அறு, 

குளங்களில் கொட்டப்படுகின்றன. பம்பாய் மாநகரத்தில் மட்டும் ஓரு 

வருடதுதில் உற்பத்தியாகும் சாக்கடையைத் தேக்கி வைத்தால் அது 

எவரஸ்டி சிகரம் அளவுக்குப் பெருகக் கூடியதாகும். கழிவ நீர் 

கொட்டப்படுவதால் நிலத்தடி நீர் வெகுவாக பாழடீக்கப்படுகிறது. கழிவு நீர் 

கலக்கும் நீரில் வாமும் உயிரினங்கள் பல்வேறு வகையில் பாதிப்படைந்து 

அவற்றின் இனவிருத்தியம் தடைப்படுகிறது. குறிப்பாக, நமக்குக் குறைந்த 

விலையில் கிடைக்கும் புரதச்சத்து நிறைந்த உணவாகிய மீனினங்கள் 

மாசுபடட நீரால் அதிகம் பாதிப்படைகின்றன;
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நீர மாசுபடுகல் தொடாந்து கொண்டி ர௬ுததால், ஓரு துளி நீரின் விலை ஓரு 

துளி எண்ணெயின் விலையைவிட அதிகரித்தாலும் ஆசசரிபமில்லை. கழிவ தீர் 

கலபபதனால் அதிலுள்ள பலவேறு வேகிப் பொருட்கள (கன உலோகங்களான 

தாமிரம், துக்தராகம, பாதரசம் போன்றவை] மீன்கள் மூலம் மணிதனையும 

சென்றடைகின்றன. இதனால, மாசுபட்ட நீரைப் பருகுவோருக்குகத் தலைவி, 

சிறறீரகக குறைபாடு, குறைப் பிரசவம, புற்று நோய், ஞாபகசக்கி குறைதல், கண் 

பாராவை கெடுசல போன்ற பற்பல குறைபாடுகள் ஏற்படுகினறன. மேலும் 

சாககடை நாக கலடபினால் நீரின் கரங்கெடரு மஞ்சள் கரமாலை, டைபாயடு, 

பேரா டைபாயரு, காலரா, வயிற்றுப்போக்கு போன்ற நோய்களைத் 

தோறறுவிக்கும நோயக் கிருமிகள் தண்ணீரில் செழிக்து வளர்ந்து தீமை 
தருகின்றன. இததகைய நீ£ நிலைகளில் பாசிகளும், ஆகாயக் தாமரை 

போனற நீககளைகளும செழித்து vermis பல்வேறு நோய்களை பரவ 

வாய்பபிக்கினறன. மூன்றில இரணடு பங்கு நோய்கள தோன்ற ௮சுகத 

நீரே காரணமாக உள்ளது; 

வேளாள உற்புககியைப பெருகக நாம பயனபுத்தும இரசாயன உரங்கள் 

மறறும பயிர எதிரிக கொலலிகளும் மணிதனுக்குப பறபல இனனல்களை 
ஏறபடுத்துகினறன. உலக அளவில் தற்போது 80 மிலியன் டன் நைட்ரஜனும 
2௪ மிலவியன டன் பாஸபேட௫ும ஆண ருிதோறும பயன்படுதகபபடுகினறன. 
கி.பி. 2000தெதில இது மறையே 745 மிலவியன் டன் OGL TQOTBRIO, 72 
மிலவியன டன பாஸபேடடாகவும் அதிகரிக்கும எணக கணசகிடபபடரிளளது, 
(990 ஆம அணடில இந்தியாவில் மொத்தம் 77 மிலவியன் டன் உரங்கள் 
பயனபழுகசபபடடன. இன்னும 6 அண்டுகளில் இது 12 மில்வியன டனனாக 
உய்௫ம. அடுகத 22 ஆணடுிகளில வேளாணமை விசை பொருட்களின 
உலகததேவை மூனறு மடங்கு அதிகரிக்கும. அதற்கேற்ப நாம பயன்படுத்தும 
AO பொருடகளும அதிகரிக்கும். இரசாயன உரஙகளிவிருந்து 26 FHUS 
நைடரஜனும, 79 முதல 20 safe urevGu.Qwo மடடுமே பயிர்களை௫ 
சென்றடைகினறன. ஒரு பகுதி மண்ணிலேயே குஙகிவிடுகிறது. 7997ஆம் 
அண்டில மட்டும் 50 ஆமிரம் மிலஸியன் டன பயி£ப பாதுகாப்பு மருந்துகள் 
இததியாவில பயன் படுததபபட டுள்ளன. இதில ௪0 ௪தகதும அவசியமறற 
வழிகளில் சென்று சுறறுச் குழலை மாசுபடச் செய்கினறன. மேலும் இவை 
தண்ணீரில் ௮௨கது௪ செல்லப்படடுக் GEST மூலம கால்நடைகளையும், 
மனிதனையும் அடைகிறது. பசுவின் பாலிலும, தாயப்பாசபிலுமகூட அஇகதககைய 
Beau பொருட்கள் காணப்படுகினறன. வருடமதோறும் ஐரு மில்லியன் 
மனணிதாகள ச்சிக்கொல்வி மருந்துகளின் விளைவுகளால்
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பாதிக்கப்படுகின்றனா. 20 ஆயிரம் மரணங்கள இதனால் ஏற்படுகினறன. இம் 

மருத்துகள் மண்ணிலுளள நுணணுமிரகளையம், மண Lup போன்ற பல்வேறு 

நன்மை செய்யம் உயிரினங்களையும் பாகிக்கினறன. நுண்ணுரட்டச ௪ததுக்கள 

சரியான அளவில் பமிரகளுக்குப் போய்ச் சேராமல் தடை செய்கின்றன. 

மண்ணின் உயிர் வளம் பாகதிப்படைவதால பயி சுழற்சி முறை சரியாக 

அமையாமல மகசூல் குறைகிறது. வைக்கோல் உண்ணும் காலரடைகளும் 

பூச்சி மருர்துகளின் விளைவகளினால் பாதிபபடைகினறன. பாதிபபடைதநத 

பறவைகளின் முட்டை குஞ்சு பொரிக்கும் திறன் குறைகிறது. அிமிங்கலங்களின 

உடவில் விவசாய இரு பொருட்கள பாதிப்பு ஏற்படுத்திக குறைபபிரசவம் 

நிகழ்நதுளளது. மணித ஜீன்களில் திடீ விளைவுகளை இமமருததுகள் 

ஏறபடுத்துகின்றன. முூனபு இருநததைவிட இப்போது அதிக பிறவிக் 

குறைபாடுகளுடன குழநதைகள் பிறககினறன. இதறகுக காரணம, பூச்சி 

மருந்துகளின் காரக்குதலேயாகும. ஆனாககின விந்து அணுக்களின் சராசரி 

எண்ணிக்கை வெகுவாகக் குறைந்து வருகிறது. ஆத்திர மாதிலத்தில 

ஜெனுவால்கள் என்னும மூட்டுக்கால் முடககம், எலும்புகளா பலமிழந்து போதல, 

முதுகுத் தண்டின் உராய்வு போன்றவை சி முதல் 22 அயதுடைய RTE EE 

ச்சிக் கொல்லி மருந்துகளின விளைலவால தோனறியுளளன. இப்படிப்பட்ட 

கூறல் சீர்கேடு நடைபெறாமல் தடிக்கு, நாம செயய வேணடியது 

சன்னவென்றால, தேவைப்பட்டரசிலாழிய மருததுகளையும உரங்களையும் 

பயன்படுத்தச் கூடாது என்பதே. உரஙகளை வேருக்கு HG கிவிடடால் 

வீணாகாமல் பயிர்களால் உறிஞ்சப்படும. ஓரே நேரததில அளவுக்கு அறிகமாக 

உரமிடுவதைக் காட்டிலும் சிறிது சிறிதாக அடிகடி உரமிடுவது சால சற்நதது. 

உயரிய உரங்களான ரைசோபியம், அசடடோ பாகடா, ௮சோஸ பைரில்லம 

மறறும் நீலப் பசசைப பாகிகளாகிய அனபினா, நோஸ்டகு, பிளசடோணிமா 

போனறவற்றைப் பயனபடுத்தினால மிகுநத நன்னம பயபபதுடன் எவபிகுகு 

தீங்கும் ஏற்படாது. பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த “உயிரினகு கடடுபபாடு” 

முறையினைப் பயன்படுத்திப பயனடையலாம். 

A ve HONG BS வெளியேற்றப்படும் புகையாலும், சரியாகப் 

பராமரிக்கப்பட வாகன ஙகரிவிருந்து! வெளியேறும நச்சுப் புகையாலும காற்று 

EXCEL ent. Ang! இதனைச் சுவாகிக்கும் மசகள பல்வே நுரையீரல் 

குறைபரடுகளுக்கு ஆளாகும் நிலைமை உள்ளது. குனிர சாதனப 

பெட்டிகளரிவிருத்து வெளியேறும் குகோரோ புளு ரோ கார்பனகளால ஓசோன் 

படலத்தில் ஓட்டை விழுந்து உலகம பெரும அபாயகுகிறகுளாளாகிய/ாசாது, 

அளவுக்கதிகமான ௪பதமுூம மனிதனைப பல்வேறு! விகனில பாதிக்கினறது.
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பேருந்து நிலையங்களிலும், கடை வீதிகளிலும் வியாபார விளம்பரங்களுக் 

காகவும், பரிசச் சீட்டு விர்பனைக்காகவம காதைப் பிளக்கும் ஓவி அதிகரித்து 
வருகிறது. இவை நமது செவியையம, மன திலையையும் பாதிக்கின்றன. 
அஇவலாறு பற்பல வழிகளில் சுற்றுச் கழல் பாதிப்படைந்து வருகிறது; 

இசகுழல் சாகேட்டின் தீய விளைவுகளிலிகுந்து விடுபடப் பொது 
மக்களாகிய நாம கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும். அவரவர் விகளிவிருந்து 
வெளிவரும் கழிவு நீரைப பயன்படுத்தி வீட்டைச் சறறிக தோட்டங்கள் 
அமைத்து நமக்குத் தேகையான காய்கறி பூக்களைப் பெறலாம், ஆ), மாடு 
வளாப்பவாகள் சாண எரி வாயுக் கலன அமைததுப பயன் அடை துடன், 

அக்கழிவடன் நீர் சோத்து மீன வளாத்துப் பயனடையலாம். கிருமி] நாகினியை 
அடிக்கடி, பயனபடுத்திக் கழிப்பிடங்களைச் சுத்தமாக வைத்திருகக 
வேணடும். தண்ணீரைக் கொதிக்க வைத்துப் பின் பருக வேண்டும். ஆரு), 
மாடுகளைக் குளிப்பாட்டும் நீர் நிலைகளில குடிக்க நீர் எடுக்கக் கூடாது, 
ஈ மொய்த்த திராட்சை போன்றவற்றைக் கமுவி உண்ண வேணடும். எங்கேனும் 
குழல் சீகேடு சென்படடால், உறிய மாசக் கட்டுபபாட்டுத் துறைக்குச் 
தகவல தர வேண்டும. அரசு சா£பிலலாச் சுற்று௪ ஆழக் இயக்கக 
மூலம் இதனைச் செய்யலாம். சுற்றுச் தழலைச் சுத்தமாக வைக்கிருந்து 
பாதுகாப்பது, நமது தலையாய கடமை என உணர வேண்டும். வரும் 
மூனா காப்பது மி௯௪ சிறந்ததாகும்,



இருபத்தொன்றாம் 

நூற்றாண்டிற்கான இணையற்ற 

OU IT BGT LD 

we. Chew. SB gio & ip) 

மணித இனம் பதோனறிப் பல ஆயிரசகணக்கான அண்டுகள் அண பிறகே 

கி.பி. 7900-இல் உலக மக்கட் தொகை 7 பிஸ்வியனை (81/11௦7/] அகுாாவது 

நாறுகேடியினை எட்டியது. இதுவே இருமடங்காக 200 கோடியாக, கி.பி. 7900- 

இல் Oued இப்போது கிட்டத்தட்ட 600 கோடியினை நெருங்கிக 

கொண்டுள்ளது. புவிபின பதினைந்து இலட௪ உயிரின வசைகள் ஐனாறான 

மனித இனத்தின் இத்தகைய கட்டுப்படுத்தப்படாத பெருக்கம் உலகின் சுறறு௪ 

குழல் பாதுகாபபிறகு மிகப்பெரிய  அச்சுறுததலாக அமைகிறது. 

எடுததுக்சாட்டாகப் புவியின் இயற்கை வளங்களை (1/0107௦1 7729௦ பா௦257/ 

எடுத்துக்கொண்டால் அவை தாளுக்கு நாள் குறைத்து கொண்டே வரு.கினறன;. 

பெருகி வரும் மணித இனத் தேவைக்காகப் பெருமளவில் வனவளம் 

அழிக்கப்பட்டு வருவதால செமுமையான  மணவளத்தினை நாம 

இழக்கின்றோம. நீர் வளத்தினை எழுிததுக்கொண்டாலும் சென்னகா போனற 

மாதகரங்களில் நிலவிடும தணணிர்த்தடடுப்பாடு மககட் தொகைப் 

பெருக்கத்தின் ஓரு நேரடி விளையேயாகும். இதைத் தவிரத் தீவிரத் தொழிற் 

மயமாக்கம், நகரமயமாக்கம், வாகனப்பெருக்கும போன்றவற்றால் சூழல் 

குறிப்பாக நீர் மறறும் வளி மண்டலம வெகுவாக மாசுபடுத்தபபடுகிறது. 

வன அளம் பாதிப்பு, நில வளப் பாதிப்பு, தீர்வளப் பாதிப்பு என 

நீளும் இப்பட்டியலில் தீவிரக் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டியது, 

அளவில் விரைவாகக் குறைந்து வரும் எரிசக்தி மற்றும் எண்ணெய் வளம் 

அகும். இதனால் எழுத்துளள நெருக்க நிலையினை உணரத்
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துவங்கியுள்ள உலக நாடுகள் இப்போது ழக்கத்திவில்லாத மாற்று 
oeasiearer (Non-Conventional Energy) வழிமுறைகளைத் கீவிரமாக 
ஆராயத் துவங்கியுளளன. நீர் மின்னாற்றல், காற்றாலை மின்னாற்றல், கூரிய 
ஆற்றல, கழிவுகளிலிருநது எரிசக்தி என்று பல துறைகளில் அரசு 
கவனம் செலுத்தி ௨௫ம இல் வேளையில் குணிமணிதாகளாகிய தரம் 
இச்சிக்கலுககான தீவில் எவ்வகையில் ௨ SUL இயலும் என எண்ணுகையில் 
தம நினைவுக்கு சட்டிவது எரிபொருள் சிக்கனமாகும். இதனைச 
செயலபடுத்த உன பல வழிகளில் புதைவஉவ ஏரி பொருட்களால் (05511 
7-/௪/8) இயங்கும் வாகனங்களின் ப்யண்பாட்டினைல் குறைத்து - எவ்வித 
எரிபொருளின் உதவியுமின்றி இயங்கும மிதிவண்டி களை (Bicycles) 
(Pp BS we Gio LET LNG SI OUD OF மூலம் எரிபொருகர் ABE Or GSI! oor 
வணி மண்டலம மாசறு தலும் குறைககபபடும் என்பது உறுதி, 

உந்துவிசை வரகனப் போக்கு. வரத்தினால் 
சூழல் பாதிப்பு 

உந்து விசை வாகனப் (4 ப107௦51125) பெருக்கத்தினால் போக்குவரத்து 
i நெரிசல், பெருகிவரும் சாலை விபத்துக்கள், வளி மண்டல மாசு, அகிகளவு 

எண்ணெய் பயன்பாட்டினால பெருகும் அந்நியச் செலவாணி இழப்பு என்று 
பலப்பலச சிக்கலகள கோன்றிபுள்ளன. 

போக்குவரத்து நெரிசல் 

போதுமான பொதுவாகன (205112 Tra nsport) வசதியின்மை 
காரணமாகத் தனியார் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை தகரங்களில் அதிகரித்து 
வருகினறது. நம் நாட்டில 7988ல் 14 மில்வியனாக (17 கோடி இருந்த 
வாகனங்கள் எண்ணிக்கை 1997இல் 27 மில்வியனாக உயாத்துள்ளது. இதில் 
சமரா 70 சதவிகிதம் இரண்டு (ரி மூன்று ௪க்ரை வாகனங்களாகும். தைக் 
தில்லியில் மட்டும் 22 இலட்சம் வாகனங்கள் உள்ளன. இவ்வெண்ணிக்கை 
நாட்டின் இதர மாநகரங்களில் ஓடும் வாகனங்களின் ஓட்டுமொத்த 
எண்ணிக்கையை விட கூடுதல் ஆகும். இதன் விளைவாக Caio 
போக்குவரத்து நெரிசவினால் நாட்டிலேயே அசிகளவு சாலைவிபுததுக்கள் 
தில் விபிலகான் நிகமுகின்றன. இறப்பு விகிதம்: ஒரு இலடசம் பேருக்கு 18.87 போ சாலை விபத்தில் உயிரிழக்கின்றனா]
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வளிமண்டலம் மாசடைதல் 

பெருகி வரும் வாகனப் போக்குவரத்தினால் வளிமண்டலம் அதிகமாக 

மாசடைநது வருகின்றது. தொழிற்சாலைப் புகையிளைக் காட்டிலும் 

வாகனபபுகை போதுமக்களை வெகுவாக பாகிக்கின்றது. /927-3.ம் அண்டு 

புள்ளி விஉரப்டடி திசப்கபிபில் மட்டும் நாளொன்றுக்குச் சுமார் 865i_cr syearayerer 

மாசு வளிமண்டலத்தில் வாகனப் போக்குவரத்தினால் சோச்கப்பட்டுள்ளது. 

அதிக அளவு வாகன எண்ணளிககையினைப் பேறறுளள தில்வி மாரகரம் வளி 

மண்டல மாசினால் பெரிதும் பாதில்பைபட்டுள்ள உலகின் மூன்று நகரங்களுள் 

ஒன்றாகச் அிகழ்கிறது. தில்லியின் காற்றினைச் சுவாசிக்கும் ஓவ்வொரு வரும் 

ஏறக்குறைய 75 கிகர்ட்டுகளைப் புகைப்பகுற்கு சமமான அசத்த காற்றினை 

நாள்தோறும் சுவாசிகலின்றனர். ் 

வாகனப் புகையின் மூலம் வளி மண்டலத்தினை மாசப்படுத்தும வேதிப் 

பொருட்கள் கார்பன் மோனாகசைடி (0௦), கரியமிலவாயு (CO,) ogre 

ஆக்சைடு (/4௦:0), தைறட் ரோகாபன்கள் (170) கந்தக டை அஆக்சைஞுி (SO,) 

மற்றும் கார்யம் 2௦௦] போன்றவையாகும். 

டி 

இவ்றுள் கராபன மோனாக்சைரி என்பது நம் உடவில் இரக்கித்திற்குச் 

கொண்டு செல்லபபடும் உயிர வளியின (0,721) அளவினைப் பாதிக்கக் 

௯டடியது. கரியமிலவாயு புவியின் வெப்பநிலையினை உயாத்தவல்ல பசுங்குடில் 

விளைவுக்கான (ரச 110058 8]7/2௦1] அடப்படைக் காரணியாகும். நைட்ரசு 

மற்றும் கந்தக ஆக்சைஞடிகள் அமில மழை (௦18 Rain) பொழிவிற்கான 

காரளிகள் அகும். காரீயம் நம் நரமபு மண்டலததினையும், சிறுநீரகச் 

செயல்டாட்டனையும் பாதிக்கவல்லது, 

ஓவி மாசு 

மேதவையறற, காங்க முடியாத ஓவியனை ஓசை (1/௦182) என்கின்றோம், 

ஓவியின் (8௦ய௱ம்] அளவு டெசிபல் (102௦10/2 -813) எனனும குறியீட்டினால் 

அளக்கப்படுகின்றது. 60 02 - க்கு அதிகபடடியான ஓசை மனிதனின் நரம்பு 

மண்டலம், இரத்த நாளங்கள் முூதலானவற்றைய பாதிப்பதோடு மன 

அமைகியினையும் கெடுக்கவல்லது. வாகனப் போக்குவரத்து மிகுந்த 

மாநகரங்களில் இந்த அளவு வெகுவாக மீறப்படுகினறது.௨உதாரணமாகத் 

இில்வியில் 5003 யம் சல்கத்தாவில் 8048 யம் சராசரி ஓவி அளவுகளாகள் 

(Ambient sound quality) aeera&_uut @Qerareanr.
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மேற்குறிப்பிடப்பட்ட குழல் கேடுகளுடன் வாகனப் பெருக்கம் நம் 

நாட்டின் பொருளாதாரக்கிற்குப் பெரும் சிக்கலைத் தோற்றுவித்துள்ளது. 7950. 

21இல் நம் நாட்டில் பயன்படுத்தப்பட்ட பெட்ரோல் மற்றும் டீசவின் அளவு 

முறையே 72 மற்றும் 2 மில்வியன் டன்கள் அகும். இதுவே 1999இல் 

முறையே 3.5 மற்றும் 74.2 மில்லியன் டனகளாக ஏறக்குறைய இரு மடங்காக 

உயாந்துள்ளது. இதனால் பெருகியுள்ள அந்நியச் செலாவணி இழப்பு நம் 

நாட்டின் பொருளாதார நலனுக்கு உகந்ததன்று; 

மிதிவண்டிகள் சூழூவின் நலம் கரக்கும் வாகனங்கள் 

ஏழைகளின் வாகனம எனறு முத்திரை பதிககபபெற்ற மிதிவண்டிகள் 

இன்றைய உலகின் சுற்றுச்சுழல் பாதுகாப்பிற்குப் பெரிதும் உதவிடும் 

வாகனங்களாகச் செயல்படுகின்றன. 

7240இல் மாகமிலலன் என்ற ஆ௫கிலேயரால் மதன் முதவில் 

வடிவமைக்கப்பட்ட மிதிவண்டிகளின எண்ணிக்கை இப்போது உலகளவில். 

சமரா 200 மிலமியன்களாகும. இஃது உலகின் மொத்த மகிமுதது (21225௪ 

2௦] வணடிகளின் எண்ணிககையைக காட்டிலும் இரு மடங்கு கூடுதல் அகும். 

மீதி எண்ணிககைக்கான காரணங்களுள் தலையாயது இவை வளரும் நாடு 

களின் பொருளாதாரத்தில் பெரும பங்காற்றுவகாகும். இந்நாடுகளில் 

அலுவலாகள் முதல் கிறு வியாபாரிகள வரை பலதரப்பினரும் வெகுவாக 

மிதிவண்டி களைப்பயன்படுத்துகின்றனா. வங்காள கே௪கதில் மூன்று ௪க்கர 

சரக்கு மிதிவண்டிகள் (17100012) நாள் தோறும் சுமக்கும் சரக்குகளின் எடை 

ஏனைய அனைகது வகை சரக்கு வாகனங்களால் சுமக்குப்படும் சரககுகரின் 

எடையினைக காடழலும் கூடுதலாகும. பெரும்பாலான சிய நாடிகளில் 

மூன்று சக்கர மிதி வண்டிகச் வளர்ந்த நாடுகளின் வாட கைக்கார்களுக்கு 

இணையாகப் பயன்படுத்தட்படுகின்றன, உலகிலேயே அ௮கிக எண்ணிக்கையில் 

மிதிவண்டிகளைக் கொண்டுள்ள ஆசியாக் கண்டத்தில், சீனாவில் மட்டும் 300 

மில்சபியன் மிதி வண்டிகள் உள்ளான, 

வளாந்த தொழில் மயமாக்கப்பட்ட நாடுகளில் கூட மிதிவண்டிப் பயணம் 
அதிக அளவில் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றது. பிற வாகனங்களால் தோன்றும் 
நெரிசல், கழல் பாதிப்பு போன்ற காரணங்களால் இந்தாடுகளில் மிகிவண்டிம் 
பயணம் வரவேறகப்படுகினறது. மேற்கத்திய மாநகரங்கள் பலவற்றில்
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அது வலக நேரங்களரிசம் சாலைப் போக்குவரத்தின் நில் வாசனாங்களின் 

வேகத்தினை வெரறுவாகக் குறைத்து விடுகின்றன. சில இடங்களில் இவற்றின் 

மீவகம் மிதிவண்டிகரின் வேசுத்தினையும் விட குறைவாக இருக்கும். 

மெக்சிகோ நகரில் வேலைக்குச் சென்று திரும்ப ஓவ்வொருவரும் சராசாியாக 

நான்கு மனி நேரங்கள் நாள்தோறும் செலவிட கவோண்டியுள ளத; இலண்டன்; 

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் போன்ற நகரங்களில் போக்குவரகதுது நெரிசல் மிகுத்த 

பகுதிசளின் இலக்கினை விரையாகச் சென்றடைய காவல் ரோதது படையினர் 

உந்து வண்டிகளைக் காட்டிலும் மிதிவணாழி களையே மிகுதியாகப் 

பய்ன்பருித்தப்படுகின்றனா. இச்சிக்கலை நன்குணாரந்துள்ள செதாலாறது 

மற்றும் தென்மாக் செருமணி போன்ற ஐரோப்பிய நாடுகளில் மிதிவண்டி கர் 

பிகுதியாக பயன்படுத்துகின்றன. நெதாஸாந்து மறறும செனமாரக்கின் போக்கு 

வரகுதில் 20 மூதுசம் 3090 மிிதிவணாடி ப் பயணங்களை ௪ எர்காது. அத்தா eet 

OE வண்டி சளுச்காகம் தனிபாக௫ சாசைரககர் அமைக்க. பெற்றுப் பராமறிக்கபை 

டட்டு கருகின்றன என்பது குறிப ததக்கது: 

மிதிவணட௰கசர் 7 கிலோ மீட்டர் கொலைவினைக் ௪டகக வேறு 

சவ்வகைம் போக்குவரத்து மூறறைகையம் விட இடத்தல் உட்ப 

Mss குறைநத அளவு ஆறிறலையே பயன்படுத்துகின்றன. என்பதை 

அட்டவணையில். கொகடுிக்கப்பட்டுளள  புளஸிவிவரம் சுட்டுகின்றது. 

காண்க அட்டவணை பிறிதொரு எடுத்துக்காட்டில் 769 கி.மீ. தொலை 

வினைக் கடப்பதற்கு மிதிவண்டிகள் செலவிடும் ஆற்றல 350 கலோரிகளாகும, 

இதே தொலைவினைக் கடக்க சராசரி அமெரிக்க மகிழ உந்து வாகனம் 

(227] செலவிடும் ஆற்றல் 79,600 கலோரிகளாகும (சுமார 4.5 விட்டா 

பெட்ரோலுக்குச் ௪மம்/, 

மிதிவண்டிப் பயனபாடடினைப் பெடரோல வாகனங்களுக்குப் 

புதிவியாகப் பயன்படுத்துவுதிலும பல சிக்கல்கள் இருப்புதால் - இதனை ஓரு 

துணைப் போக்குவரத்துச் சாதனமாக (Supplement) wwemruGggag 

சாலச்சிறந்தது. அதாவது, குறைதத தொலைவு பயணத்திற்கு, தணிமனித 

பயணத்திறகு, தினசரி சிறு வேலைகள் போன்றவற்றிற்கு இவற்றைப் 

பயன்படுத்தலாம். அமொரிககாவிலும் பிரிட்டனிலும் நான்கில் மூன்று போ தாள் 

தோறும் பயணம் செய்யும் தொலைவு சீ கி.மீ.க்கும் குறைவ. இத்தொலை 

_வினைக கடக்க அவர்கள் மிதிவணடிகளைப் பயன்படுத்தினால் நிச்சயம 

கணிசமான அளவு எரிபொருள் சேமிக்கப்படுவகோடு, வளிமண்டல மாசும்
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குறைக்கப்படும். அதோடு, நாள்தோறும் பல கிலோ மீட்டாகள் மிதி 

வண்டிகளைப பயன்படுத்து பவாகளின் உடலும் நல்ல உடற்பயிற்கியினைப் 

பெறுகின்றது என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. மிதிவணடப பயணம் உடலுக்கு நல 

ஆரோக்கியத்தினைக் தரவல்லது என்பதற்குப பெரிய உடற்பயிற்சிக் 

கூடஙகளில பயன்படுத்தப்படும் நகராத மிதிவண்டி கள (6101101107 bikes) 

ஓரு சான்றாகும. ஆனால் இதில் சுட்டிக்காடடப்பட வேண்டிய கொடுமை 

என்னவெனில், வசதிமிக்க பலா இவவடற்பயிற்சி கூடங்களுக்குப் பெட்ரோல் 

வாகனங்களில் வந்து, இநதக நகராத மிதிவண்டிகளைத தமது உடல் 

ஆரோககியத்திற்காகப் பல மணி நேரங்கள் மிதிப்பா. இதற்குப் பதிலாக 

அவாகள் தங்கள் வீட்டிற்கும் உடற்பயிறசிக கூடத்திற்கும் இடைப்பட்ட 

தொலைவினை மிதிவண்டிகளில கடந்தால் அவாகள் பெறுவது உடல 

ஆரோக்கியம் மடமுமனறு. சகுழலுக்கும, எரிபொருள் சிககனதகிற்கும 

உதவினோம் என்கிற மன நிறைவுமாகும். 

எனவே பெடரோல் வாகனங்களைக் கூடிய மட்டும தவிர்தது 

மிதிவண்டிகளைப் பயன்படுத்துகையில் சுறறுச்குழல் மாசு அறவே 

குடுக்கப்படுகினறது; எரிபொருள் சேமிககபபடுகின்றது; போக்குவரத்து நெரி௪ல்- 

குவிக்கப்பட்டு விபததுக்கசில் உயிச் சேதமும் குறைக்கப்படுகின்றது. 

இத்தகைய நன்மைகளைப் பயக்கும் மிசிவண்டிப் பபணகுக ஊக்குவிப்புதற்கு 

மேலை தாடுகளைப் போல நம் நாட்டிலும் மிதிவணடிப் பயணிகளுக்கென்௪ 

சாலைகளில் தி உழி (001௪ Track) எல்லா நகரங்களிலும் அமைத்துத் 

கரப்பட வேண்டும. இதனைக் கருத்தில் கொணடு நகர மறறும் சாலை 

விரிவாக்கிகுதினா செயல்படடால் சற்றுச௪ சூழசம் கிககல்கள் மிகுநத 

இருபச்கோன்றாம நூற்றாண்டிற்கான கிறந்த வாகனமாக மிதிவண்டிகள் 

இருக்கும என்பது உறுதி! 

துணை நூல்கள், இதழ்கள் 

. State of the owrld, 1990. 

. Down to Earth, May 31, 1993. 

. Survey of the Environment 1994 - The Hindu publication. 

. குற்றுச்துழல் பாதுகாப்பு - அனைத்கிந்சிய அறிவியல் குமிழ்க்கமகம், 
துஞ்சா 1995. 
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அட்டவணை 

போக்குவரத்து வசை செலகரி ப்படும் அற்றல் 

கலாரிசள்£ பபற” கிலோ மிட்டா 

நீது கரசை வாகனம் 1163 

பேருந்து வாகனம 570 

ப கைவ ண்டி 549 

நடை 62 

(மிதிவண்டி 22



நகர்ப்புற owt FF) wy Lo 

சுற்றுப்புறச் சூழலும் 

Li. CELI EB TISE LD 

பருவ மழையிளை ந.மபியிருக்கும தெற்கு, கென்கிமககு அசிய நாடிகள் 

அனைகு்கிலும பாசன வேளாண்மையில் ஏரிகள பெருமபங்கு வளிம்கின்றன. 

தமிழ் நாட்டில் 39,000 ஏரிகள் உளளன. இவறறில 80 ௪தவிகிதம மதுரை, 

இராமதாதபரம், புதுககோட்டை, தென்னார்க்காடு, செஙகறபட்டு 

மாவட்டங்கரிலேயே உள்ளன. இவையெல்லாம் பலலவர் சோழர் பாண்டிய 

மன்னாகள காலத்தில் கி.பி.8ி0ிிவிருரது உருவான. இவைகளைப் 

பராமரிக்க சரிவாரியம, ஏறிபபட்டி என்ற பல ஏற்பாடுகளைப பழந்தமிழா் 

செய்து வநததால, பலதாறு அணடுகளுககுப பினனும இவை நமக்கு 

உதவுகின்றன. வேளாணமைககுப் பயன்படுவது மட்டுமன்றி அலை, 

சுற்றுவட்டாரங்களில் நிலத்தடி நீருற்றுப பெருகவும், சுற்றுபபுறச் குழல் 

கெடாமல் பாதுகாககவும பயன்படுகின்றன, அனால், கடந்து கில 

ஆணமுிகளாக நகாப்புற வளாச்கி என்ற பெயரால் இநத ஏரிகளைத 

துரததுக கட்டிடங்கள் உருவாகினறன. இதனால் ஏறபட்ட, ஏற்படும் 

Ainaajana இக்கட்டுரை விவரிக்கிறது. 

நிரியல் அழற்சியும், நிலத்தடி. நீரும் 

கடல நா குரிய வெப்பத்தில் அவியாகி, மேகமாகக் திரண்டு உள்நாட்டில் 
மழையாகப் பொழிகினறது. இப்படிப் பெய்யம மழை நீரில் ஓருபகுதி அறுகளில் 

சமாஅறது. மறறொரு பகுதி நிலத்திற்குள் ஊடுருவுகிறது. இவை இரண்டும் 
மீண்டும் கடலைச் சேருகின்றன. இதுவே நீரியல். சுழற்சி 
(HYDRAULIGICAL CYCLE) என்று அறழைக்கப்டும. நீரியல் சுழற்சியின் 
குறிப்பிடத்தக்க ஓரு கூறாக அமைந்துள்ள நிலக்தட நீர் மீண்டும் ஊறறெடுித்து
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நிையவலல ஓரு வளம் ஆகும். நிலத்தடி நீர் அவியாவுகில்லை. இடமாற்றம 

நிகமும்போது நீரிழப்பு இல்லை. தேக்கி வைக்க இடம் தேட வேண்டிய 

தில்லை. வேண்டுமபோதெல்லாம் இறைசதுக கொள்ளலாம், நிலத்தடி br 

மாச படிய தில்லை என்ற மற்ற இரு குணங்களும், நமது செயல்களினால் 

பொய்யாகி வருகினறன. 

தீர் இறைப்பிற்கும், தீர் ஊறறுக்கும் உள்ள ஏறறத்தாழ்வுகளில் நிலத்தடி 
மநாமடடம் மாறுபடுகிறது. இராமநாதபுரம மாஉட்டக்கில் ஸ்ரீவிலஃிபுத்தூா் ஏரிமின 

மீர் மட்டதகிற்கும, அருகில் உள்ள கிணறுகளில் நீ ஆமககையும் குறிக்கும 

வரைபடம் இணைககபபடடுளளத,. ஏரியின நீரமடடம உயாதக நிலையில், 

கிணற்றிலும் அதிகத் தண்ணார் இருககிறது. குறையும்போது, குறைகிறது. இநத 
இயற்னை அமைப்பு நகாப்டபுற வளாச்ியின் போது Genevsingy, 

நகர்ப்புற வளர்ச்சி 

இலங்கள், நகரங்களாகவம், குகயிருபபுகளாகவும ௮க௫௪ சாந்த பிற 

கட்டிடங்களாகவும மாற்றப்படுவதை நகாப்புற வளாச்சி என்கிறோம். இப்புதிய 

ந்கரங்கள பொருளாதார வளாசசி மையங்களாக இருப்பதால், மககள 

குடியேற்றம் அதிக அளவில் ஏற்படுகிறது. மேலும் மேலும் தகரஙகள் வளாந்து 

பெருரகராக மாறுகின்றன. 4.9. 2025410 gape 60 ௪தவீகத மககள, 

தகாப்புறஙகளிலேயே வசிப்டாராகள என எதிரபாககபபடுிகிறது. நீரியல சுழற்சி 

நகாப்புறததில கேறுவிதமாக நிகழ்கிறது. வழிந்தோடும் நீர அதிகமாகவும், 

மண்ணுககுள் ஊடுருவும் நீ ஏறத்தாழ இல்லை என்ற அளவிலும் நிகழ்கிறது; 

இதனால் நிலத்த நீர்மட்டம் குறைததுகொண்டே வருகிறது. ஏரிகள் போனற 

தீர்திலைகசர் நிலத்தடீ நீர பெருக உதவுகின்றன. 

இபபடிக குறைகின்ற நிலத்தடி நீர மீணடும் ஊறாதது மட்டுமன்றி 

மாசுபடிந்த கழிகறீர, நிலததிறகுள் ஊடுருவுவதன் விளைவாக, இருக்கும் 
சிறிதளவு நிலத்தடி நீரும் மாசுபடுகிறது. இந்நிலையை மதுரை தகரப்புற 

வளர்ச்சியை ஆய்வ செய்யும்போது நன்றாக உணரலாம். 

LOMB மதுர 

குமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது பெரிய நகரம் மதுரை. பாண்டிய மன்னாகள் 

நாயக்க மன்னர்களின் தலைநகரகமாக விளங்கியபின், ஆங்கிலேயாகள்
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ஆட்சியில் மாவட்டத் தலைநகராகவும், தற்போதும் ௮கே நிலையிலும் உள்ள 
மதுரை 2000 ஆண்டுகால உரலாற்றை நினைஷட்டிகிறது. 

7965 ஆம ஆணடு 47800 மக்கட் சொசையுடன் 260 சதர கிலோ மீட்டார் 

பரப்பில் இருந்த மதுரை, 190 அண்டுகளில் சுமார் 52 சதுரகிலோ மீட்டா 
பரப்பளவில் 70 இலட௪ம மக்க தொகை கொண்டதாக வளாந்துளளது. 
கல்வெடடுிககளில் மதுரையைம் பற்றிக் குறிப்பிடும்போது மாடக்குளககீழ் 
மதுரை எனக கூறடபட டுள்ளது, அங்கிலேயர் அட்சியில் மதுரை நகர, 
மாடக்குளம் தாலுகாவிலதான் இருநததாக அரசக் குறிப்புகள் கெொிவிம்கின்றன; 
எனவே (கீழ எனபது கிழககுதகிசையை மட்டும் குறிக்கவில்லை] 
மாடககுளததின முககியததுவுத்தைக் குறிப்பிடிகிறது. 

மதுரை நக, வைகை ஆறறுப் பாசனப பகுதியில் இருநதது. 
மதுரை நகரைச சுற்றிலும, எண்ணாறற குளங்களும் அவற்றின அயககட்டு 
இநிலஙகளாம இருந்தன. 197/௮ம ஆண்டில் மதுரையையும BOO OTE 
சுற்றியிருந்த குளங்களையும காட்டும் வரையடம அணைககபையட்டுளளது. 
இநதக குளங்கள் அனைத்தும வைகை ஆற்றிலிருந்து தண்ணீர் 
பெறுவதற்கும, உபரி நீர விந் கோடுிவகறகும் வாயககால்கள 
இருந்தன. நகாபபுற வளாசசியின போது, முதலில இககுளஙகளில் 
ஆயககடடு திலங்கள வி டுமனைகளாக உருமாறின. Giser கதோடாநிலையாக, 
அகைகுளமும அகனுைடய “வரசதுககால” மறறும் “வெள்ளககால” இரணடும, 
பாசன அமைப்பிலிருந்து நீககபபடமு, அரசுக் கட்டிடங்களோ HV VE 
QFE குடியிருப்பு ale Gerr கட்டப்படும் நிலங்களாக மாற்றப் 
படுகினறன. இநதக குளங்கள் இருந;தவரை நிலத்தடி நீரூறறுப பெருக 
உதவின. நகாபபுற வளாசகியினால் சாதாரண மழையின் போதும், 
ஓடும் சுழ்நிலை உருவாகிறது. 

வெள்ளம் 

ஆற்றின் வடகரையில செலலூர் பிிகுளம், சொச்கிகுளம், தலலா 
குளம், மானகிரி, அனையூர் எனப பல குளங்களும், தென்கரையில் 
பாபபான்குளம், வதிமுூடையான்குளம் எனப பல குளங்களும், கறிபோது 
கட்டிடங்களாக மாறிவிடடன; 

இ/ரை மாரரை வளாச்சி 7990 விருதது மிக வேகமாக ருந்தது. ஆற்றின் 
இருபுறமும் பல குளங்கள் மறைந்து பெருநகர் உருவானது. 7990ஆம் ஆண்டில்
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மதுரையையும் அதைச் சுறறியுள்ள குளங்களையும் காட்டும் வரைபடம் 

அஇணைக்கப்படடுளளது. இதனை ஓப்புநோக்கில், எத்தனைக் குளங்கள் 

மறைந்தன என்பது தெளிவாகும். அதே காலகடடத்தில் ஆற்றின் 

அடகரையிலும், கென் கரையிலும் கிணறுகளில் எடுக்கப்பட்ட நீர்மட்டங்களில் 

பட்டியல்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளான, மஹழைககாலமான தவம்பா் 

மாகத்திலேயே வடகரையில் நிலமட்டத்திவிருத்து 520 மீட்டா 

ஆமக்கில் 7992இல் இருநத நீர்மட்டம் 7920இல் 42 மீட்டா அகத் 

தாழ்நீதுவிட்டது. தென்கரையில் இதே காலத்தில் 7440 மீட்டரிவிருத்து 

16.10 மீட்டருக்குக் தாழ்ததது: 

வைகை ஆற்றின் நிலை 

மதுரை நகரில் ஓடும் வைகை ஆற்றில் கினமுூம் 99 இலட்சம் 

சமிடடா சாக்கடை நீர, 5௪ இலட்சம் விட்டர் மருத்துவமனைக கதிவகள, 20 

இல. ட௪ம் விட்டா குளிக்கும் நீர, ஓரு டன் எடையுள்ள குப்பை கலப்புகாக, 

மதுரை காமராசா பல்கலைக்கழக ஆய்வில் கணளிக்கப்பட்டுள்ளது. இவை 

Wor some மாறறி விடுகின்றன. அகாயத்தாரமரை (147472 

கி 0/7 17) என்ற நீத காவரம் கண்ணிீரிவிருந்து அக்சமிஜனை 

THN g/& Clarar dp sy. இதனால் இச்செடகள் உளள துண்௭ளீரில் 

கறைர்ச அக்சமிஜன் அசாவு மிகவம் குறைகிறது. இகதகன்மையில் தண்ணிரில் 

சேரும் இயற்கைப பொருள்கள் Hips நிலை ஏற்படுகிறது. நீரமட்டத்தில் 

இது அடாது பரவுவதால, சூரிய வெளிச்சமே தண்ணீர் படாத நிலையில் 

தண்ணார் கெடத் தொடங்குகிறது. தணி ஓடுவதையும் த௫ுககிறது. 

ஆகாயத்தாமரையும் கோரைபபுற்களும வளத்து அறு சதுப்பு 

நிலமாக மாறி வருகின்றது. இதன காரணமாக ஆற்று நீர தானாகவே 

தரய்மை அடையும் சக்தியை இழந்துவிட்டது. அசுகத.மான நீர் ஆற்றில் 

தேங்குவதால், ஆற்றின் இருபுறமும் உள்ள நிலத்தடி தீர் கெட்டு 
வருகின்றது. அடி குழாய் மூலம் கிடைத்த நீரை ஆய்வு செய்ததில் 
சுகாதாரக் கேட்டிற்கு அறிகுறியான “கோலிபாம்” என்ற பாக்டீரியா 

இருப்பது கண்டுபிடிக்கபபட் டுள்ளது. வைகை அறு இவ்வாறு 

மாச அடைந்ததால் மதுரை நகருக்குத் தினமும் 72 இலட்சம் காலன் 

தண்ணீர் வழங்கி வந்த ஆரப்பாளையம் நீரேற்று நிலையம் கடந்த சில 

அண்டுகளுக்கு முன் கூடப்பட்டது;
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சென்னை மாத்கரில் மறைத்த ஏரிகள் 

7ஆம் நூற்றாணடில் தற்செயலாக உருவான "சென்னை" படிப்படியாக 

250 ஆண்டு வளாச்சியின்போது பாசன ஏரிகளையும், பாசனப் பரப்புகளசையபம் 

கட்டங்களாக மாற்றியது. குறிப்பாக மைலாப்பூர், கோடம்பாக்கம், 

நுங்கம்பாக்கம், கரமணி மறறும் வியாசாபாடி பகுதிகளைச் சொல்லலாம். 

செங்குன்றம் வெளளப்புறககாலுக்கும் கூவம் ஆற்றுக்கும் இடைப்பட்ட 

வியாசர்பாடி நீர்பிடிப்புப் பகுதியில் 29 ஏரிகள் இருந்தன. இந்த சாரிகள் 

சாதாரண மழைக் காலத்தில் விநாடிக்கு 73.69 க.மீட்டா தண்ணீரையும், 

பெருமழைக் காலத்தில் 150.80 abit தண்ணீரையும் பெறுகின்றன. 

கறபோது இநத 29 ஏரிகளும் மறைந்து அங்கே நகரப்பகுதி இருப்பதால், 

மழைககாலக்தில் வெள்ளம் வருவதும், சேதம் நிகழ்வதும் வாடிக்கை 

ஆகிவிட்டது. அதனால் காலரா நோய் வருவதும் மக்கள் அவகிப் 

படுவதும் அனைவரும் உணாததகே. மற்றொரு எகிரமறை விளைவாக, 

இிலத்தடி நீர் ஊறுவது பாதிககப்பட்டுளளது. ஏரிகள் இருந்தபோது அவற்றில் 

தேங்கிய தண்ணீ நிலத்த, நீரை ஃயாத்தியது. குற்போது எவ்வளவு 

மழை பெயதாலும விரைந்து உழிநது கடவில் சேருகிறது. இதனால திலத்தடி 

நீர் சுத்தப்படும் வாய்ப்பை இழந்து மாசபடிந்து விட்டது. 

முடிவுரை 
மணிகளை மையமாகக் கொண்ட சுறறுச்சுழவில் தண்ணீரே பெரும்பங்கு 

வகிக்கிறது. தண்ணா்கானண வாழ்ககை, உயிரினங்கள் வெகுவேசமாகப் பெருகி 
வருவதால நீரின் தேவையும அதிகரித்து வருகிறது. இந்தக் தேவையின் 
அதிகரிப்பு வளாச்சியை மேமபடுத்துவதற்கான பெரும் அவசியத்தை 
உருவாககுகிறது. இந்த வள௱ச்சியே, நோமாதறாக, சுறறுச் குழசமில் நீரின் 
,தன்மையைப் பாதிக்கக் காரணமாகிவிடுிகிறது. இந்தப் பாதிபபு தடுக்கப் 
படாவிட்டால், எதிரகால௫௪ சந்தகியினரின தேவைகளை நிறைவு செய்ய 
வேண்டிய ஆற்றல வளங்கள் கெடடு விடக்கூடும. நகாப்புற வளர்ச்சியின் 
பேரால் நீநிலைகளை அழித்ததன் விளைவாக, 7993அ௮.ம் அண்டில் மதுரை 
நகரே வெளளகுதில் மிதந்தது. அகன் தொடாச௪சியாக மறைந்த நீர் நிலைகளை 
மீண்டும கயிருட்ட நடவடிககைகள் மேறகொளளபபட்டு வருகின்றன. 
குளங்களை மீடக முடியாது. அதனால வடி கால்களைத் தோணடுிகின்றனா். 
“லலா நகரஙகளுமே இநதிலையைச் சந்திசச நேரும. வளர்ச்சியும், நீரைப் 
ரதுகாத்தலும் ஓரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்களைப் போல ஓன்றையொனறு
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சாந்தை, இதில எந்தவொன்றைப் புறக்கணிப்பதும், சமுதாய நலனுக்குத் 

தீிஙவிழைப்பதேயாகும. சுற்றுச் தழலைப் பாதிக்காத, அதை உறுதிசெய்யக 

கூடிய வகையிலான வளாச்சி என்பது சாத்தியமே, 
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ப. மிக்கு ஒரு சவால் - யாரால்? 

ப்படி 2 

ஏரல். ஜெயசேகர் 

5. வசற்குகு.மரண் 

நமது பூமிக்கு வயது 500 கோடி வருடங்கள் எனக் கணக்கிடப் 
பட்டுளளது. பூமி தோன்றிய காலம் தொட்டு, அதில் வாழந்து வருகின்ற மித 
இனத்திற்கு வாழ்க்கை ஓரு சவாலாகவே இருந்து உற்திருக்கின்றத. இத்தகைய 
சவால்களைச் ௪மாளித்து மனித இனம் வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றது, வாழ்ந்தும் 
வருகின்றது. நமமை வாழவைபக்கும பூமிக்கு நம்மாலையே சில ௪வால்கள வரத் 
துவங்கிபுள்ளன. இந்தச் ௪வால்களினால் பூமிக்கு அழிவு ஏற்படுமேயானால் 

அது மணித சமூதாயுக்திர்கு ஏற்படும் அழிஷேயாகும், 

வியக்கத்தகு தொழிலநடப வளரச்சிகளினால் மனித இனம் வளரநது 
கரதாலும், அகுறகுச சில வீழசசிகளும் நிகழந்து வருகின்றன. உலகம் துமுவிய 
மாற்றங்களின் தாககமே இவ்வுலகின் சவால் அகும். மணிசன் கனது 
முன்னேறறததை மட்டுமே குறிக்கோளாகக் கொண்டு வதிருக்கின்றான். 
ஆனால, பல நூறு அணிகளாக மணித இனம் தனது மூன்னேறும் மன எழுச்சி 
காரணமாகப பூமிக்கு இழைததிருககும கொடுமை எண்ணிலடங்கா, குறிப்பாக, 
நம்மை வாழ வைக்கின்ற பூமியை மனித இனத்தின் முன்னேற்றங்கள் 
அழிவுப பாதைக்குத் திருபபியிருக்கின்றன, கூத்து எண்ணும்சிபொமுது 
இச்சவாலை எழுப்புகின்றவாகளும், உருவாக்கி அைமத்கவாகளும் 
மணிதரே என்பதும் தெளிவாகின்றது, மனிதச் செயற்பாடுகளாலேயே 
அஇவவுலகிற்கு ஓரு ௪வரல எழுததுள்ளது. Berane, 2 veered 
பெரும மாற்றங்களாக நம்முன்னே பேரளவில் எழுததுளளன. உண்மையிலேயே 
உலகளாவிய மாறறங்கள எவை? எவ்வாறு மணிதணின் செயல்பாடுகள்



185. 

. அவற்றிற்குக் காரணமாய் அமைகின்றன 2 அவற்றைத் தவபபதும் தடுப்பதும் 

எவ்வாறு என்பசை இச்கட்டுரை விளக்கு கின்றது. 

மக்கள் தொகைப் பெருக்கம் 

உலக மக்கள் தொகை நாளுக்கு நாள் பெருகி வருகின்றது. இபபெருககம் 

கில சமயங்களில் பன்மடங்காக அதிகரிக்கின்றது. எடுத்துக்காட்டாக 

7920-ஆம் ஆண்டி விருந்து 1992-ஆம் அண்டு வரையான 37 வருடங்களில் 

மக்கள் தொகை 250 கோடியிலிருந்து 500 கோடியாக உயாநதுள்ளது. 

பில்சமிபணிவிருந்து ச பிம்சசியளாக உயாரந்துள்ளது. நர மக்ககர் தொகையானது! 

கடத்த 200 அண்டுகளில் 25௪ மடஙகாக அதிகரித்துள்ளது. இவாகளது 

வாழ்விற்குப் பூமியின் இயற்கை வளங்கள் இரையாகின்றன. இத்தகைய 

இயற்கை வளங்களின் அழிவினால் பூமிக்கு ஏற்படுகின்ற அபரயம் 

அளவிட முடியாதது ஆகும். 

மக்கள் தொகையில் 25 சதவிகித மககள பொருளாதார 

மேம்பாடு மிககவாகளாகவும், இவாகள் பொருளாதார வள௱ாச்சி மிகுநத 

நர்டுகளில் வகிப்பவாகளாகசவும், கங்களது வசதிக்காக உலகத்திலுளள 

80 சதவிகித இயற்கை வளங்களைப் பயன்படுத்தி வருவதாகவும் 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது; 

மனிதன் தனக்குத் தேவைப்படும் உணவிற்காக வேளாண் நிலங்களின 

அளவை அகிகப்படுததி வருகின்றான். கடநத 300 அண்டுகளில் 

இறச விசைதிலங்கள் 450 சதவிகிதம் சயாற்துள்சாதாகக் கணக் 

கிடப்படடுளளது. இந்த விளைநிலங்கள் பெரும்பகுதி காடுகளின் அழிப்பினால் 

உருவான வையாகும். காடுகளை அழிக்கத் துவங்கியதிவிருந்து இதுவரை 72 

முதல் 20 ௪சதவிகிதக காடுகள் அழிக்கப்பட்டு விட்டன. அதாவது சீ மில்லியன் 

சதுர மைல் காடுகள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன. ஐரு நிமிடத்திற்கு 50 எகடோ 

காடுகள் அழிக்கப்பட்டு ௨௫ வுதாகக கணச்கிடப்பட் டுள்ளது: 

காடுகள் அழிக்கப்படுவதனால் பிராணிகளும் அழிக்கப்படுவகோடு, 

சில sifu இனங்கள் இடம் பெயாந்தும், அழிந்தும் விடுகின்றன. 

எடுததுக்காட்டாக மொரிஃகியஸ் gripe “BR” என்ற அரிய பறவை இனம் 

அழிந்துவிட்ட செய்தி நமக்குத் தெரிகின்றது. ௮து மட்டுமல்லாமல், கியூபாவில் 

சிகபபுக்கிளி, தென் ஆப்பிரிக்காவில் நீல மான், ௮ ஸ்திரேவியாவில் டூலேச 

கங்காரு, ஐ.ப்பானில் ரைக்கூ மீன் கொத்திப் பறவை முதவிய அரிய இனங்கள்
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அழிந்து விடடதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. மேலும் காடுகளின் அறிவினால் 
உலகததின் தட்ப வெட்ப நிலை பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றது, பஞ்சம், 
வெள்ளம், வறட்சி ஆகியவை வருவதற்குக் காடுகளின் அழிப்பு முக்கியக் 
காரணமாக அமைகின்றது. 

சுவாசிக்கும் கரற்று 

வளி மண்டலத்தில் உள்ள காற்றில் 92 சதவிகிதம் தைட்ரஜன் மற்றும் 
ஆ.க்சமிஜன் கலந்துள்ளது. மீதி 7 சதவிகிதம் கரியமில வரய மற்றும மீதேன் 
போன்ற வாயுக்கள் காணப்படுகின்றன. கரியமில வாயு குறைந்த அளவே 
இருந்தாலும் மனிதனை மரணமடைய வைக்கக்கூடிய அளவு மிகக் கொடிய 
வாய அகும். இத்தகைய கரியமில வாய மனித இனம, மற்றும் 
விலஙகினங்களின் கழிவின் மூலமாகவும், சிலவகைத கொயிற்சாலைகசர் 
மூலமாகவும் உருவாகின்றது. 

ஜா அண்டிற்கு மனித இனம வெளியாக்குகின்ற கரியமில வாயு 300 
கோடி டன் அளவாகும். மேலும் வருடத்திற்கு 0.4 சதவிகித அளவு கரியமில 
வாயுவின அடாக்தி அகிகரித்து வருவதாகக் சணக்கிடப்பட் Glaren gy. ,இசணைக் 
Slay Hewes மற்றும் மரங்கள் உட் கொண்டு விடுகின்றன. அனால், 
இப்பொழுது தாவர இனங்களையும் மரங்களையும தன் மனம் போல மணிதன 
அழித்து வருவுகால கரியமில வாயு பூமியில் அதிகரிக்க வாய்ப்பு 
ஏற்படடிருக்கின்றது. இந்நிலை நீடிக்குமேயானால் எதிர்காலத்தில் மணிகள் 
சுவாசிபபுதற்குச சுத்தமான காற்றின்மையால் அவதிப்பட நேறிடும. பிறக்கின்ற 
குழந்தை இக்காற்றைச் சுவாகித்தவடன் மரணமடைய நேரிடலாம், 

தீரின் மாசு 

நமது உலகு நதானகில் மூன்று பாகம் நீரால் குழபபட்டதாகும். பூயியின் 
SLU வெட்ப நிலையை இது ஓரளவிற்குக் கட்டுப்படுத்துகினறத. ஆனால இது 
பெரும்பாலும் கடல் நீராகும், தமக்குக் கிடைக்கும் நீரில் 97.2 சதவிகிதம் கடல் 
தீர் ஆகும். இந்நீர மனித இனம் ஓரளவிற்கே பயன்படுத்த இமலுகினற உவா றர 
ஆகும். நமது பயனபாடடிற்குக் கிடைக்கும் சிறிதளவு நனனிரிலும் எந்த 
அளவிற்கு மாசக்களைக் கலக்க முடியுமோ அந்து அளவிற்கு மனிதன் 
மாசுககளைக் கலந்து விடுகின்றான். மனிதக் கழிவுகளை, தொழிற்சாலை 
களிலிருந்து வருகின்ற கழிவுகள் ஆகியன நேரிடையாக மீரா நிலைகளில் 
,கள்ளபபடுவதால் நீர் கொடாபான எண்ணற்ற வியாதிகள் 2.45 ain earn cor.
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எடுத்துக்காட்டாக, உலகச் சுகாதாரக் சழகத்தின் அறிக்கைப்படி இந்தியாவில் 

இறது உயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளில் ஒரு நிமிடத்திற்கு மூன்று குழந்தைகள் 
வயிறறுப்போக்கினால மரணமடைவதாகக் சணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இநதக 

வயிற்றுப்போக்கு பெரும்பாலும் குழந்தைகள் உட்கொள்ளும் நீரினால் 
வருவதாகக் கூறப்படுகின்றது. மேலும இந்நீரில் உள்ள மாசுக்களினால் 

நிலததின் தன்மையும் பாதிக்கப்படுகின்றது; 

இந்தியாவில் புனிகத்திற்கு.ப் பெயா பெற்ற கங்கை நதிதான் மாசடைந்த 

நதிகளில் தலையாயுதாகக் கருதப்படுகின்றது. இந்தியில் மனிதக கழிவுகள், 

இறததவா  உடல்கள, எறித்த உடல்களின் சாம்பல் அகியவை 

கலககப்பருிகின்றன. 

ஓசோனில் ஓட்ட 

ஞரியனிவிருந்து வெளிவரும் புற ஊதாக கதிரகள் பூமியை வந்து 

தாக்காதவாறு ஓசோன் என்ற மெல்விய படலம் வான வெளியில் கவசமாகச் 

செயல்பட்டு வருகின்றது. ஆனால, அபரிமிதமான தொழிற்சாலைப் 

பெருககங்கள, நகரமயமாதல், நாகரிகத்தின் தாககங்கள் ஆகியன பலவிதமான 

அஇரசாயனப பொருசர்களையும் வாயுக்களையும் உறபத்தி செய்து வான 

வெளியில் உலவ கடிிகின்றன. 

1987-4b அண்டு அண்டா£உகா  கண்டதுதின மேலுள்ள 

ஓசோன படலத்தில ஓட்டை விமுநதிருப்பது சண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

தொழிற்சாலை களிவிருந்து வெளியாகும குளோரோ புளோரா கார்பன் என்ற 

இரசாயன வாயு, வானவெளியில் குறிப்பிட்ட வெபபத்தில் சில மாற்றங்கள் 

அடைவசன்முூலம் ஓசோனிசம் ஐஓட்டைவிழக் காரணமாகின்றது. இந்த 

மாறறங்கள் glep-80° சென்டிகிரேடு வெபபம் தேவைப்படுகின்றது. 

அஇதககைய வெபபசு சூழல் மறறப பகுதிகளில் இல்லாகுதால் மறறப் 

பகுதிகளில் ஓட்டை ஸவிழவிலலை, வரிமுநத ஓட்டை வழியாகச் 

சூரியனிலிருந்து வெளியாகினற அபத்கான கதிரான புற ஊதாக் கதிர்கள் 

பூமியை நோக்கி வரது துவங்கியுள்ளன. இதனால் மணித மற்றும் விலங்கு 

செல்கள் பாதிக்கப்பட்டுத் தோல் புற்று நோய் வரு வகுறகு ஏதுபாவினறது. 

இந்நிலை நீடிக்குமேயானால் ஏலப்வளகு நாட்களுக்கு பூமியும், குண் 

உயிரினங்களும் ஈடுகிகாடுித்து வாழ முடியம் என்பனதுக் ஈூறு இயசமாது.
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பூமி வெப்பமாதல் 

மக்கள தொகைப் பெருக்ககதின் காரணமாக அவாகளுககு வேண்டிய 

உணவ), உறைவிடம, உடைகள் ஆகியவறறின் இயற்கை வளங்களைப் பெரும் 

அளவில் பயனபடுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருககினறோம. மேலும் 

நாகரிகம் பெருகப்பெருக மனிதனின் கேவைகளும பெருகிக் கொண்டே 

வருகினறன. மனணிதன சொகுசான வாழ்ககைககுவழி தேடுிகின்றான். இகன் 

காரணமாக அவன மேற்கொளளும நடவடிககைகள பூமியைப பெருத்த 

பாதிபபுக்கு உளளாககுகினறன. எணணற்ற தொழிற்சாலைகள், அவன் 

பயனபடுிசதுகினற வாகனங்கள ஆகியவை வெளியிடும புகை வானவெளியை 
நோககிச் செலகின்றது. இதனால நாம சுவாசிக்கினற காற்று பெருமளவில் மாசு 

HOGS வருகினறது. மலும் கொழிற்சாலைகள், வாகனங்கள் 

வெளியிடுகினற கரியமில வாய, மீகேன, நைடரஜன் அகஸைகு, கநகுக 

அமில வாயு அகியவை வானவெளியில மிக உயரத்தில் சென்று கரியனிவிருந்து 
வெளிவரும வெபபததைக கிரகிததுக கொளகினறது. கிரகிததுக கொண்ட 
இநத ெயபததைப பூமிககுச௪ செலுகதுகினறது. இதனால மியின வெப்பம் 
அதிகரிக்க வாய்பபுளனது, 

கன காரணமாகக கொடிய விளைவுகள் ஏறபட வாயபபுளளது. 
தமககுக கிடைககினற நீரில 204 ௪தனீதம வட கென துருவங்களில் 
பல லட்சக்கணக்கான அண்டுகளாகப பனிககட்டிகளாக உறைத்து 
காணப்படுகின்றது. நில நீர 0.0.3 சதவிகிகமாகும. இநத 0.0.9 சதல 
Shor sera பருவமழைக் கோளாறினால் சிறிதளவு அதிகரித்தாலும் மணித 
அனைம எண ணிலடங்காத துனபகு்திறகு அளாகும நிலை இருந்து வருகின்றது; 

அமில மழை 

எதிரகாலகுதில பூமியின் கெபபம் அதிகரிகக வாயபபுகள் உணடு 
எனதும், அதா காரணமாக வட, தென துருவங்களில உளள WHE BL ip. BOT 
உருகி நீராக ஓஉக் கடவில மீசர வாய்பபுளளது. அவ்வாறு சேரு மேயானால 
கடலநீரின் மடடம 600s, (தல 700௪..மீ. வரை உயர வாயப்பு உண்டு 
எனவும, அறிவியலா கணித்துளளனா. அடுத்தப பூமியைக் தாகக இருக்கின்ற 
மிகப்பெரிய அபகது அமில மழையாகும. நிலககரி மறறும் பெட ரோியச 
கொழிறசாலைகளிவிருத்து வெசரியாகும வாயுக்கள வரண விதியில் கில 
அரசாயன மாறறங்கள அடைந்து சில வகை அமிலஙகளாக மாற வாய்ப்பு 
ஏற்படடுளளது. இதே அமிலம் மழை நீருடன கலந்து அமில மறையாக
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பொழிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. ஸனீடன் நாட்டில் பெய்த அமில மழையால் 

ஆபயிரததிறகும் மேறபட்ட நீதிலைககா அழிந்து விட்டன. மணித இனம 

மறறும தாவரஙகள, விலங்கினங்கள் ஆகியவை அழிவதற்கு இநத அமில 

மழையே போதுமானதாகும, 

தவிர்ப்பதும் தடிப்பது.ீம் ஏன்வாறு2 

ரியோ நாடடில் 1992 அம அணடில நடைபெற்ற சுறறு௪சகுழல பாதுகாப்பு 

மாதாட்டில் 27-ஆம் நூறறாணடு நிகழசசி நிரல் ஐனறைக கயாரிததனா. 

அத்நிகழ்சகி நிரவில் Edius டுளளது போனறு “நாம அனைவரும ஓனறு 

சோர்து நீந்த வேண்டும, இலலையேல ஓன்று சோநது மூமகி மடிய வேணடும்” 

என்ற சொற்றொடரின் பொருள மிக அழமானதாகும். நமககு வநதிருக்கும 

௪வாலைச சமாளிகக வளாமுக நாடுகள மட்டுமலல, வளர்த்து நாடுகளும 

சோறது கை கோகத்தால தான சமானிகக இயலும. 

நமமால மககள தொகையினைத திடீரென்று குறைப்பது சற்று 

ப ்தனாமானா செொய்லாகும. ஆனால காற்றையும, நீரையும அசுதகப்படுகதாமல 

இருககலாம; காடுகளை அழிககாமல இருககலாம், மகள் தொகை 

பெருகபபெருக அதத அளவமிறகு மரங்களையும வளாகக்லாம், Bemasblureveorn 

சில எளிமையான வழிகள ஆகும. இதன மூலம பூமிக்கு ஏறபட உ. ருககினற 

சவாலை நாம ஓரசளாவிறகுச சமாளிக்க இயலும. 

இடி மொகததமாகப பாககப போனால பூமிக்கு கரதிருககு.ம் சவால 

wails இனததின மூலமாகததான எனபது தெளிவாகும, மணித 

இனபபெருகககதகின் காரணமாகும், மணித Hare செயற்பாடுகள் 

காரணமாகவும ஓரு புறம ஓசோணில ஓடடை, மறுபுறம் பூமியில் வெபபம 

அதிகரித்தல், இன்னொரு புறம அமில மழை முூதவியன ஏறபடுகினறன. 

இவற்தால எதிர்காலததில பூமியில் புல பூண்டு இனங்களை கூட இலலாத 

அளவுக்கு அழிவு ஏற்படலாம். நாம் இபபொழுது பயன்படுத்தும் இயற்கை 

வளங்கள் நாம் உருவாக்கியவை அலல. நமது முன்னோரகள் பாதுகாத்து நமக்கு 

வழங்கிய வாகும். அவற்றை அறிபபுதற்கு நமக்கு எந்த கரிதமான உறிமையும் 

கிடையாது. அவ் இயற்கை வளங்களை அப்படியே அடுத்து வரும் 

சந்ததியினருக்கு நாம் விட்டுச் செலவது நமது கடமையாகும், Leg 

ஏற்பட்டிருக்கும் இநத மிகப்பெரிய சவாலை நாம் சமானிப்போமாக.
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சால்லாக்கம் 

௫. Heys rib) 

மொழியின தோற்றம பனனுறு அணடுிகடகு முற்பட. தாயினும், 
அதன வளாசசி கொடாநதுகொண்டே  இருககிறது. அவஃ/பபோது 
தோனறும புதிய புதிய சொறகள இதனை உறகிபபடுத்துகினறன. FCF SOT 
பறறிய அமவ, சொறுக CEareargager நோக்கம், தோன்றுகினற 
செறிமுறைகள, பயன் போனறவறறை அறிகறுததும கலவியாக சொல்லாககக 
seve (Terminology) sysmoSlermay. 

சொல் - சொல்லாக்கம் 

மொழி, கிளி, வாக்கு, வழக்கு எனவு)ம குறிககபபறிம.] இசசொல் 
பேச்சு வழக்கில வாத்தை எனும் வட சொல்லாலும் வழங்கப் 
ப்டுகினறது. கணிகதும, இணைததும பொருள் ௧௫2 இ௫சொல, பொருநிலை 
யிலினறிக் தணிதத கிரபபுடையதாய் விளாஙகுதலும உண்டு. அகுககு சொற்கள் 
உருவாகு நிலையை, கிறபபுக கூறுகளை இனங்காணும் கல்வியாகச் 
“சொலலாககம' அமைகினறது, 

சொல்லாக்க வகைகள் 

மனிதன் அறிவ வளர வளர, அவவப்போது புதிய புதிய துறைகள் 
கோனறிக கொண்டே இருக்கின்றன. தாளதோறும் அறை மாற்றமும், 
மலாசசியம், வளாசசியம, விரிவும் பெறுகின்றன. அவற்றை ௨.ஊரக்த 
உடவகைகுடன சொற்கள் தோறறுவிக்கப்படுகின்றன. அறிவியலின் விரைந்த 
வளாசசி, மொழிகளில் புதிப புதிய சொற்கள தோன்றுவதை, அஃகப்படுவதைக் 
துூணடுகின்றது.  குறிபபிட்ட ஓரு துறை எனாது அறிவியல், புவியியல், 
பொறியியல, மருததுவ இயல, சமூகவியல, கலையியல், விளையாட்டியல், 
பண்பாட்டியல் என எலலாத் தழைகளிலும சொல்லாக்கங்களைக் காணலாம்,
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தோன்றுகின்ற சொற்களின எண்ணிகையில் கேறுபாடுண்டே தவிர, புதிய 

சொற்களின் தோற்றதகிற்கு இடமில்லை என்று எத்துறையினையும சுட்ட 

இயலாது என்பதும குறிப்பிடற்பாலது. இதுபோனறே, சொற்கள் தோன்றுகின்ற 

துறைகள் வேறடடினும் தோன்றுகின்ற முறைமைகளில் மாறறம் இல்லை, 

பொதுவாக௪ சொறகள உருவாவதில் 9 வசைகளைக் காண முடிவிறது. 

அவையாவன 

7 புதிய சொற்களை உருவாககுதல (பெயரிடுதல்) 

2 துறைச சொற்களை உருவாக்குதல் 

3. மொழி பெயாத்கல 

புதிய சொற்களை உருவாக்குதல் 

புதியனவறறைக் கணடுபிடககும், உடபுகுத்தும குழவில் அவறறிற்குப 

பெயரிடும் தேவையில உருவாகும சொறகளை இவவகையில நோககலாம. 

சானறாகத தொலைக்காட்சி, நீம்பேஸட், நாரதா குறனடீ, வள்ள வம, இயககுதர, 

Rar, தூது, புதிய வராபபுகள, தேய்புரி பழஙகயிறறனார, வடபழனி 

போனற கறறை௫ சுடடலாம. 

தொடகக காலத்தில, முதலில ஐனறிவிருநது மறறொனறை 

வேறுபடுிகத்திக காட்டுவதறகாக இடுகுறியாக இததகு சொலலாக்கங்கள 

தோன்றின. பின ஏதேனும் காரணம் பற்றிப் பெயரிடும மரபு தோனறி வளம 

பெற்றது. இனறு பெருமபாலும் தோரனறும சொறுகளா கரரலப பெயராக 

அமைகினறன.  இவவாறு தோன்றுதறகுரிய காரணங்களை௫ சொறகள 

உருவாகும் முறைமைகளாக அணுகலாம். 

துறைச் சொற்களை உருவாக்குதல் 

புதிய சொல்லாககஙகளிணின்று துறைச் சொறகள டெறிதும் வேறுபடடன. 

ஆயின, இரண்டினையும் ஓருங்கிணைதது தோககும போககும காணப் 

படுகின்றது.” 

கலைச்சொல எனபுதனைவிட, துறைச் சொல் எனபதே பொருதுத மானது 

என்ற கழுததில ‘some சொல'லே இங்குப் பயன்படுததபபடுகிறது. 

பொதுவாகத் துறைச சொறகளை, “ரு குறிப்பிட்ட பொருளை, ஓரு குறிபபிட்ட 

துறையில் உழங்கும சிறப்புச் சொற்களைத துறை*சொற்கள எனலாம். இவை
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அத்துறையின் பெருமையினை இயசப்.பினை வெளிபி௫ிம் அடிப்படைச் சொற்கள் 
எனும் கொள்ளலாம” என கிசாக்கலாம், 

ஆங்கிலத்தில் ‘Term’ என்பதற்குத் கரும் விளக்கம் MEM OT pris 
அமைகிறது.” 

துறை௪ சொறகளின் இயல்பினை, “மிகக் துல்லியமான; வரையறைக் 
குட்பட்டது பொருள மயக்கற்ற தெளிவடையது; கருத்கிற்கே முசவிடம தருவது, 
என்றும மாறாது; பின் எழும் HOM FACES துணையாவது” என ஈவிலவார 

இதன காரணமாகக குறிப்பிடட சொல்லுககுக குறிப்பிட ஓரு பொருள் 
மட்டுமே திறறல வெளிப்படை, அிவவியலபுக் கூறுகளே துறைச் சொறகளைப 
யற் சொலலாககஙகளினினறும வேறுபடுத்துகின்றன எனலாம், 

திரிபுணாச்கி (Delusion); அரரணமறற அ௮௪ச௪ம (Phobia); கருிவளித தோற்றம (221221), போட்டி மனப்பானமை (Rivlary Complex), ETL Giuevty (Double Personality) போன்றன உளவியல் துறையில பயன்படு துறைசசொறகளுககுக் காட்டுகளாம், இது போன்றே எல்லாகு அறைகளிலம அமைகின்றன, 

காகாரணமாக 

பெற்றுவிடடால, அச்சொற்கள் துறைச சொறகள நிலை EG உயாவதகாகவும் உரைப்ப? 

Glory) பெயர்த்தல் 

அறிவியல் வளாசகியிள் பயனாக நாடுகளுக்கிடையே கோன்றியள்ள கெருக்கத்தை அழப்படுததுவதகாகம விரிஉபடுத்துவசாகவும் அமைவன மொழி பெயரா்பபுகள, கலை, இலக்கிய, அறிவியல் மேலான படைப்புகளை மொழி பெயாககுமபொமுது; மொழி பெயாக்கும் மொழியில், புதிய புதிய ரின் தோற்றம் இன்றியமையாததாக வம, குவிக்க கஇயலாததாகவும் 

0௪௮ 
~ ye
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சொல்லாக்க முறைமைகள் 

அ௮வவபபோது தோன்றுகின்ற, புதிய சொலலாட் அிகளைத் தொகுத்து 
நோககுங்கால், அகறறின். தோற்றச காரணிகளாக, சொல்லாக்க 
முறைமைகளாகக கீழககாண்பனா அறிய அர௫ுகின்றன. 

் பண்பு இயல்பு]: ஓன்றன இயல்பினை வெளிப்படுத்துதல் இதன்கண் 
அடங்கும. சான்றாக நன்னூல, வழிகாட்டி (பேச) போன்றன வற்றைச் 
சுட்டலாம. 

2: உட்பொருள் (௦(2ா1): ஓரு பொருள் உருவாவுதறகுத தேவைப்படும 
முதனமைப் பொருளால் (மூலக்கூறு உணாத்தபபடுவன; விம்சா, மசாகோ, 

3. தொழில. செயகினற தொழிலைக குறிப்பன. கணினி (௦௱ற பச], 
ஓுலிபெருககி (1.௦0 5ற201:21] 

4. தோககம; எதன் காரணமாக எமுந்தது எனபதை வெளிபுபடுததுவன, 
Neve, payor, secre. 

2. அமையப் அமைததுள்ா முறைமையை முதனாமையாககுவள் எக, 

பதிகம், அற்தாகி, 

6. சிறப்பு parma தனித்தனமைமை நவிலவன. . கரங்களை, 

வெற்றித்திலகம, கு.பபார்செம, ஓரு பெயரில தோனறிப பின சனிச௪ சிறபபுக 

காரணமாக வேறொரு பெயா பெறுவன வறறைக கம்பன் இராம காது), 

வளஞவம இரு ககுற) போனறகன உறறையும இஙகு இணைகது நோச்கலாம. 

7: பயனயாடு, எதறகுக தேவையெனும் அதன பயனபாடடிளகைத 

தெரிவிபபன, மனமகிம மனறம், போனிமிகஸ. 

& குறிய. புணகதகை, கிரைபபடம போனற வறறின் தலைபபுகளில 

மிகுதியாகள் காண UTIL. Baio ater, முடவினலாக் குறியீடாக 

உணராதது உன, மாயமான் வேட்டை, இரு கோடுசகா. 

9, சுரககம. மிக நீண்ட பெயாகசைச் சுருககைமாக அழைகக அவறறில் 

இடம்பெறும சொறகளின் முதலெழுத்து அலலது பகுகியைக் கொண்டு தரல, 

௨உ.த.நி, யுனெஸ்கோ, உதக.



194 

10. புனைபெயா:.' மறைவு வேணடி அலலது குனி விருபபம நோக்கிப் 

புனைர்துகொளவன: கண்ணதாசன், சேர, புதுமைபபித்தகசன். இதுபோன்றே 

பறைருக்குச BL (bio நையாணடிப பெயாகளைக் [19/25] கருதலாம். 

77. ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றை உருவாககல். இதனுடன் மொழியியலாரின் 

போலச் செயத் கொள்கையை ஐபபு தோக்கலாம. இயககுநா, நடத்து, 

ஜ்டுநு வடபழனி, சென்காகி. 

ஆழ்நது நோககுஙகால் இலவ மட்டுமனறி, மறறும கில சொலலாகக 

(மறைமைககம கிடைத்தறகு வாயபபுணடு. 

அறைச் சொல்லாக்க முறைகள் 

மேறகாடடியனவறறுள ஓனறனையோ, ஐனறுககு மேற்படடன 

வறறையோ, துறைச் சொறகள அடிபபடையாகக கொளவதுடன், தமககெனச௪ 
சில தலரிதத சிறபபுகளையும கொணடுளளன. அ௮வறறைக கீழக்கண்டவாறு 

வகைபபடுதகலாம. 

] முனதோனறியுளள சொலலிலிருநது உருவாக்குவகே பரவலாக 
எலலாத துறைகளிலும மிகுதியாகக காணபபடுகினறது. எளிமை, தெிவ 
எனபனவறறை இனறியமையாதகாகக துறைசசொற்கள கெொரளாவதால இந்நிலை 
6T6OT OULD. 

Hepourgmugré (Excavation), yt Aypeny (administration) 

௮7 இவலவாறு முன தோனறிய சொறகசரிவிருதது தறை௪சொறகளைப 
பெறுமபபொழுது மூன இணைப்பு அலல து பினனணினணைபபு இவறறால 
அமைபபதும உணரு 

மூலதனம (றய), துணைவேந்தர் (Vicechancellor), மினனேோட்டம 
(current), eSlralee (radiation}, ius (Symbol) 

3. இருசொறகளின் இணைவில் புதியனவறறை ௨௫ வாககலும் 
ரவலாகக காணபபடும் ஓனறாம. 

தடையிலா வணிகம் (1722 trade), பணகக்கம் (inflation), கற்காப்பு 
எதிரவினைகள் (/4/27510௪ reactions).
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47 மாற்றம் இன்றி வழக்கில் இலக்கியத்தில் உள்ளன வற்றை அப்படியே 

பயன் கொள்ளதுமம் உண்டு), 

கழலை (121), கலக்கி (572, பெருவழி (Highways). துறைக்கு 

ஏகும் பெருவழி - கிலமபுர, 

57 ஐரு துறைச் சொல, வோச்சொல அல்லது அஉச்சொல் போனறு 

கனனின்றும் பிற பல சொற்களின உருவாரககத்திறகு இடமளிபபதும 

சுடடற்பாலது. 

அடச் ஆட சியாளா, அட்சிஞ்றி அட்சித தலைமை. 

துறைசசொறகவப்ன உருவாககககில, "நால் வழக்கு, உலக வழக்கு, 

கலவெடடு இமகானறினினனும இதுகாறும் அகராதியில புகாத சொற்களை 

பயெலலாம இகொகுததுக கொளனல Carr; முூனனொடடுகள், 

பினளொட டுகள, இடை பயாட்டுகள, ஈறுகள எனற நாறறிறடபடட சொறகளின 

அலலது குறைசசொறகளின் பொருடகள பயனகசா எலலாம தெறிந்துகொள்ளல 

வேண்டும” எனற பாவாணரின் கருத்தினை! நினை௰ிறை கோடல ஏற்புடையது. 

மொழி பெயர்த்தல் 

ஓரு மொழியிரினறு மற்றொரு மொறி ஆறிவக துறயினைக சடன் 

பெறுவது மொறிசபெயரபபினா ஊடாக நிகழகிறகு. குறிபபிடடொரு தொடரை 

மொறிபெயாததவினும சொலலாககங்களை, துறை௪ செரற்களை மெரி 

பெயாததல் மேலும நுணரமையானது.  பெரதுவாக, இச்ககு சொறகளைக 

குறிபபீடட மொழியில இயனறால் மொழியையாகதல அலலது ஓவி பெயாகதசமாக 

ஏறறுககொள்ளல எனும கருதகில முரனணாபாடிலலை மொழியைவிடக 

கருகுத்றகுச் சிறபபிடம் வழங்குதல இதன் முதனாமை சோககம எனலாம். 

1 ௨/பமா - புரடசி, 5றச20ய/01/௦ - எக வணிகம, ர௪0ப௪ - செக. 

சிலவிடஙகளிலை இரு மொழிகளின கலபபாகவம அமைவதுண்டு, 

Civil Right - fates aiticnw, money bill - பணமசேோரதா 

மொழிபெயர்ப்புச் given இ௫ளொலலாககங்கமா சொலலுககு௪ 

சொல பொருள் கெரளாளால எனபுதனறி உணாகதும் பொருளுககே மகனை 

றங்குகிறைன. 

typewriter-gL_L&a&, Bicycle — மிதிவணைட
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தேக்கமும் பயனும் 

அறிவியல, கலை என எல்லாத் துறைகளிலும் விரைந்த முன்னேற்றம 
காணும் இனறைய சுழலில், அ௨றறை உடனுக்குடன் கொடாபுடை போருக்கு 
அறிவிக்க, உணாத்த சொற்கள் தேவைப்படுகின்றன. இத் கேவையை நிறைவு 
செய்தல் முதன்மை தோககமாகிறது எனலாம். 

ஒரு துறையின ஆய்வ மாடுகளையும், கண்டுபிடிப்புகசையும், LOTTE 
கியையும் உடனுக்குடன எலலா மொழியினரும் தடஙகவினறிப் CLAY BOG, 
ஐருமைப்பாடடைப் பேணுதறகும் இவை, குறிப்பாகத் துறை ச௪சொறகள் 
இன்றியமையாதன வாகின்றன. கலைச்கொல் சனற கருவியை 
உருவாக்குவதன மூலமாக மட்டுமே அறிவியல் - கொழிவியல் செய்திக் 
தொடாபுகளை மேமபடுத்த முடியும் எனும் யூஜின ௪௭ஸ்டர் கருத்தும் 8 
இவறறின் தேவையை, பயனை வசபியுறுதகக் காணலாம். 

சொல்லாககத் தோச்சி, பொது அறிவினையும், துறைச் சொல்லாகக 
அறிவ, அக்துறையின அறிவு வளாசசியையம சுறப்பிக்கினறன. இத்தகு புதிய 
சொல்லாகசுகங்கள் மொழியின் வளாசகியிலும் பேரிடம கொள்கின்றன.குறிப்பாகப 
பிறமொழிச௪ சொற்களின ஆட கியை, உட்புகுகலை எதிரககினறன, QB 
துறையின வளாச்சியை அதில கோனறும துறை௪ சொற்கசரின பெருக்கமும 
அறிவறுததுகினறன.  இகசொலலாககங்களின் நோக்கமும் பயனும் 
வேறுபடினும, விரிவபடினும் அவறதின கீதாற்றம இயல்பானது. தவிர்க்க 
அயலாசது என்பன சடடததககன, 

நிறில் சொல்லாக்கப் பணி 

தமிழைப் பயிறறு மொழியாகக கொண்ட தன பயனாகச் சொலலாச்கங்கள் 
விரைஉபடுிததப்பட்டு பல்கிப் பெருகியுளளன. அரச, இதழ்கள், “7971... இல் 
வெளியான தமிழநாட்டுப பாடதால நிறுவனத்தின் கலைச்கொல்லகராதி, 
மணவை முஸ்தபா தொகுத்த அறிவியல் தமிழ்க கலைச்சொல் களஞ்கியம், 
30 அண்டுகளுககு மேலாகக் கலைக்கதிர் இதழில் பல்வேறு துறை 
வலலுதரால பயனபடுத்தபபடட ஏத அமிரம் கலைச் சொற்களைத் தொகுத்து 
வெளியிடபபடட கலை௫௪ சொல்கராதிக.... "4 என்பது இவவண்மையை உணாததும், இதில் மொழிபெயாபபாளரின் பங்கும குறிப்பிடத்தக்க அளவு சிறப்பாக அமைநதுள்ளது. தமிழநாட டுப் பாடநூல் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள பல்துறை சாரூத பாடநூல்களில் இவற்றின் தொகுப்பு தமிழ்-ஆங்கிலம் என BG மொழிகளிலும் பின்னிணைப்பாக அமைத்துளனது போற்றத்தக்கது;
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சொல்லாக்க முயற்சியில் தணித்கமிழைப பின்பற்ற வேண்டும் எனும் 

கொள்கை தறூபொமுது வேண்டப்படுகிறது. இதனை, வரலாற்று 

அடி.பபடையில புதுச்சொல் படைப்டைப் பார்க்கும்போது, ஓரு.வகையில் சீரான 

குமிழாககம் கரணபபடுகிறது என்றே சொலல முடியம். சடுததுக்காட்டாக, 

தொடக்கத்தில் ஆங்கிலச௪ சொல்லான “0%0ர21' என்பது ஐவிபெயாப்பு 

முறையில் தமிழில அக்சமிஜன என்றே எழுதபபடலாயிற்று. இமழமுறையில் 

எமுதப்படுவதை மாற்ற எண ணிய நிலையில, ஐரு கால கடடத்தில இதற்குப் 

பதிலாகப் பிராண வாயு என இரண்டு வடமொழிச் சொறகளை இலைத்துப் 

பிராணவாரமு என்ற அமைப்பு உருவாககப்படடது. இரண்டும் வட மொழிச் 

சொற்களாக அமைந்துவிட்டகைக் கண்ட நிலையில், மேலும தமிழாக்கம 

செய்யப்பட வேண்டும் என்ற உணாவில் உயிர் வாயு என்ற சொலலமைப்பு 

உருவானது. இதிலும் ஓன்று வடசொல என்பதால மேலும முமுமையான 

குமிறாக்கம் வேண்டிய தாயிற்று, 

இம்முறையில் பழைய தமிழ் இலககிய இபிலககணங்களில் பயனா 

பாட்டால் காணப்பட்ட வளி என்ற சொல் எடுத்காளப்பட, நமகக உயிரவகா 

என்ற முழுமையான குமிழம் அமைப்புக் கிடைததது. 

சொல் 

syaenlgear (peIblumnyypenp — transliteration) 

பிராணவாயு (மேலதிலையாககம் - 5015/:711750110] 

தயரிரவாய ஓரளவு தமிழாக்கம் - 07110! Tamilisation) 

உயிர்வளி (முழுமையான தமிழாக்கம் - ௦௱ற/சர2 7011150110] 

என எடுத்துக்காட்டுவா?”, இதணின்றும் சொற்கள் செம்மைப்படுத்தும நிலையில் 

Chom பெயர்ப்பில் அவ்வப்போது மாறறம் நிகழ்வதை அறிய (டி கிறது. 

இத்துறை தமிழில் வளாந்துகொண்டிருக்கும் வேளையில், தவிக்க 

வேண்டிய குறைபாடொன்றும் இடம்பெறறிருத்தல சுட்ட வேண்டியதாகும். ஓரே 

சொல்லுக்குப் பல மொழிபெயர்ப்புகளை ஊழங்குதலே அது; gal 

பெயாப்பிலும்கூட இக்குறைபாடு அமைத்துள்ளது. இதனைத் துறைச் 

சொல்லாக்கத்தில் நிகமூம் அசிக்கலாகச் FL aur" 

எங்கனம் ஐயம் திரிபற குறிப்பிட்ட சொல் குறிப்பிடட பொருளை 

உணாத்த வேண்டுமோ அஃதே போன்று குறிப்பிட்ட பொருளுககுக குறியபிட்ட
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ஓரே சொல்லை மட்டுமே கையாளுதலும் வேண்டத்தககசது, எனவே, 

'இககுறைபாட்டைக களைதல உடனடித் கேயவையாகும, 

சான்றாக ஒருவரே 05/2 0190120110 என்பதற்கு “இன நிறுவனம்" 

creams, Caste prejudice எனபதற்குச் “சாதிச்சராபெணெணம' என்றும் மேரச 

என்ற ஓரு சொல்லுக்கு, இனம், சாதி என்ற இருவித மொழிபெயாப்புகளைத் 

குதிரபபதகைச் சுட்டலாம*: 

இஃ்கறி ஐரே சொலலையமே eh துறை சரார்தோரே 

ஓகவொருவிசமாக மொழிபெயாதகிருத்தலும உணரத்தததக்கது. இதனுடன் 

இலங்கை, மலேயா, கிங்கபபூூ என நாடுகளுககிடை பேயும தோன்றும் 

தமிழ மொதிபெயாப்புகளும் இணைத்து நோக்கததககன, அவறறை 

விரிபபின பெருகும. 

காலபபோககில் அரசின் ஆணை மறறும், பழங்குகல எளிமை, 

கெளிவ  குறிகதுப பரவலாக ஏறறுககொள்ளபபடும ஓனறு மட்டும 

திலைதது நிற்றல என இக்குறை களையபபடலாம என எதிரநோககலாம். ் 

மொதிபெயாபபு தேவையினறிக தன்னிறைவு அடையுங்காலும மறையலாம். 

உடனடியாக நீஙகுதல அலலது நீககுதல சனபது இயலாததாகவே 

தோனறுகினறது. 

தமிழில உருவாகும புகிய சொலலாககஙகளும, துறைச் சொற்களும் 

(மொழிபெயாபபு உடபட] விளமபரம, இதம, ur. gre, Gp செய்தித் 

தொடாபுக கருவிகள மூலமாகச செமமைபபடல், பரவல், நிலைபெறல் 

அகியவறறைப் பெறுகினறன. ஓரளவு நன்கு வளாந்து வளம்பெற்றுள்ள 

இததுறை, இன்று someone செமமைபபடுத்தும். நிலையிலும் 

சிறபபுறறிருபபதைக காணலாம், 

சானறாக, 

மூதலமை௪சா - முகுவ்வா 

ஆடசிகதலைவா - அட்சியா 

அஞ்சல நிலையம் - அஞ்சலகம 

போனறவறறைக் காட்டலாம்,
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Py. OT 
Comp வளாச்சிபில், மொறி ஆயவில இடமபெறும் சொல்லாக்கக கல்ஐர” 

மொழிபெயாபயுடன் நெருங்கிய தொடராபுடையதாய, மொழிபெயாபபாளருக்குத் 

தேவயான கல்வியாகவும் ௮அனமைகினறது. இலககியம படைத்தல் போன்று 

சொல்லாக்கமும ARR சலையாகும. அககலை கவின் 

சொல்லேருமவராபை CLUDING OO AMT GURL. 

பின்னிணைப்பு 

துறை௪சொலலாகக முறைகள்: இயற்பியல் து 

முறை சான்று ஆங்கில மூலம 

பணய அழுத்தம density 

உடபொோருக- காநதப்புலம magnetic field 

தொழில அவியாகல vaperization 

அனமைபபு கபபிததொடா System of pulleys 

IDLY ஓருதிசைகதொரு Single touch method 

(POD 
பயன் காறத விைல/ magnetic effort 

குறியீடு சாராலஸ விதி Charles law 

சுருக்கம மினணியக்குகரினகு சா] 

ஒன்றிலிருந்து மினகாகம electromagnetic 

மற்றொன்றை மின்சுற்று electrical circuit 

உருவாக்கல் மின்கிறன electric power 

மின்தூண்டல electric induction 

துணைநால்கள் 

் எடுத்த மொழி,இனம் செப்பலும் உரித்தே (சொல், சொல். சிரி 

பன்மை சுட்டிய சினை நிலைக் கிளவி (தொல்.சொல.6 

வழக்கெனப்படுவது உயரற்தோர் மேற்றே (தொல், பொருள; 64.
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2 இராதா செலலபபன்; SENVEMENEVEVTEED, FEHOE, ip &, 1985, 

Geu. Agwuggrglercner; senor lennsatiar Laer) 

தமிழில அறிவிபல் இரண்டாவது கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள), 

அனைத்திநதிய அறிவியல் தமிழ்க் கழகம், தஞ்சை; 1999. 

3. Term: A Word or Phrase used in a definite or precise sense 

in some particular subject, as a science or art. Any word or 

group of words expressing a notion or conception or 

denoting an object of thought, an expression. - C.T. Onions 

(ed ); The Shorter Oxford English Dictionary; Vol II; 

The Standard Literature Company, Calcutta; 1970; p.2153 

4. சி. செலவகுமா; மருந்தியல் கலைசசொற்கள், தமிறில் அறிவியல 
இரணைடாவது கருத்தரஙகச கட்டுரைகள்): ப.548. 

௮. வே. சிதமபரநாதபபிளளை; முன்சுட்டியுது. பரத 

6. வே. சிதமபரதாதப்பிளளை; முனசுடடீயது ப.457 

2. இரா. இளஙகுமரன தேவநேயப் பாவாணரின சொல்லாப்வுகள: 
உலகத் தமிழாராய௪கி நிறுவனம; சென்னை 92 பூ 117 

& இராதா செல்லபபன; முனசுட்டியகு; ப. 

5 கலவைு., முடாரக அவி; மருத்துவத் தமி; தமிழில அறிவியல், 
(இரண்டாவது கருத்தரங்கக கட்டுரைகளு; ப;585, 

ராகா செலலபபன, முனசுடட்யது, ப.19-/4, 

10. கி. கருணாகரன & வ; ஜெயா; தமிதில் புது செொரலலாகக, 
மொழியியல - தொகுகி-9; 1926: ப.102. 

77 மேற்பட, 

2: நா. சந்தானகிருஷணன (மொழி: சமூக உளவியலுககு ஜா அறிமுகம்; 
,கமிழநாட்டுப பாடநூல் நிறுவனம; செனனை; மு.ப. நவ. 1975: 1.401



வேளாண்மை Que) அறிவியல் 

சொல்வீடுிகள் 

அருண. இறாசகேரபரல் 

கமிழ மககளின வாழ்வ வோளாணமைச சமுதாயச் குழலை 

,வெளிபபமுததும திலையில நிலததிணைகளும நகாவரஙகஞ வளா 

ப்யாகளூம, வேளாணமைபபகனிகளுூம ஏறற சொலலீடுகளைப பெறறுளளன. 

கடநத 50 அண்டுகளில வேளாணமை உறபத்திப பெருககம கருதித், 

தொழில் நுட்பங்கள மக்களைச சென்றடையும் திலையில கடடுரைகள, குறு 

நால்கள், கிறுநூல்கள், நூலகள ஆகியன அறிவியல் சொலலீடுிகளோடு! 

படைககப்படுகின்றன; இவை அவசரம கருதியும, எளிமை கருதியும 

படைககப்பட்டுக் குறைகளும, நிறைகளும கொணடுளளன. தென்னை 

ஓலையைதகின்று, ஐலையின் ஈசாககை மட்டும் விட்டு அழிவு 

கரம் பூச்சியின் இளம் புமுவின் பெயா டானாச்கா அகழூட்டா என 

அண்மையில் கண்டுபிடத்துள்ளா். இதனை நாளிதழ்களில் வெளிபிடபபட்ட 

கட்டுரைகளில “தென்னையில் டானக்கா அகழயூ ட்டா தென்னையை 'அழிக்கும 

டானாககா அக்மூடடா' எனத்தலைப்பிட்டு  இப்புமுவிறகுப பெயா 

குட்டபபட்டது. ஏற்கனவே வழக்கில் உள்ள வழிப்படி. சற்று ஓவிமாறறம் 
செயது தென்னையை அழிக்கும் தொனக்கரதானககா என TPM BE BLD. 

அதனை செய்தி வடிததவாகள் செய்யவில்லை. "வரும் வேளாண்மை 

இதழில் எமுத்துரை வெளியிட்ட போது தென்னன ஓலையினைத்தாக்கும் 

புதிய பூச்சி ஓலைத் தின்னிப்பபுமு' எனப்பெயரிட்டோம். அறிவியல் 

சொல்லாககத்கிற்கு இரு பெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை மற்றும் பொருத்தமான 

சொல்லீருிகளைக் தோவுசெய்தல் ஆகியன குறித்து இச்கடடுரையில் 

ச் 

UG MRE SINEAD
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இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை 

குமிழ மக்களின் வாழ்வுச் சூழவில இரண்டு einer ion gr வரும் 

பணபுத் தொகை உழககில இருககிறது. (கிருட்டின ர்த்தி, 7994) நிலத்தினை 

இயல (8௦1807 அறிஞாகளால 18-௮ம நூற்றாண்டில் உருவாக்கப்பட இப 
பினபறறப்பட டுளளது. இதனை ஓத்த முறை தயிழில் பின்பற்றப்பட் டுளள க, 

Phyllanthus nisuri — épr Gpeved 

Phyllanthys madras — Gueur Ggebad patansi 

Phyllabthus embica ~ நெல்வி 

இதறகுமுனனா சொலலபபட்ட நிலததிகை (srag Quien) Ouuwe Emlica 
offoconalts. இலையின கோற்றததைக கொணடு அஇமழமுனறு பேயாகளும 
உருவாகபையட டுளளான. இவறறில் நெலவி, பெரு மரம மற்றை இரண டுிம 
சிறபூண்டுகள. 

அருபெயரொடடு முறையில் பெயாபெறற பயாகள 

கருவேல 

கவெள்ளைவேல | SIOND (rte. er வேலமரவகைகள, 
குடைவேல 

கேபசமிககரு வேல 

முமாகரு வேல 

சீமைக்கருவேல   
Prosphis Juloflora என்னும வேவிபபடிர 

மானகாது வேல Accacia Halocerasia 
செணிகல வேல Accacia Senegal 
கத்தி வேல் Accacia auriflormis 

கடைகிமில் சொலலப்பட ட மூன்றும அண்மைக்கால OUT YB Orr. 

அருபெயரோட்டு ~ இரு பெயரிட்டு (பண்புத்தொகையை/)ப் பின்பற்றி 
பெயர்பெற்ற சில திணைகள் காய்கறிகள்] 

Brassica oleraceae var Capitata இலைக்கோச (cabbage) 

Brassica oleraceae var botrytis ஃகோசு (califlower)



10. 

11 

12. 

13. 

14 

is 

16. 

17, 
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Brassica oleraceae var gemnitea dlemeraGare (Brusseless 

sprout) 

Brassica oleraceae var italica இத்தாவி்பச்கோச பசுஙகோச 

(Brocolie Turnip) 

Brassica rapa spa@eé Gare (turnip) 

Brassica chinensis #eréGara @dlonge Gare (chinese 

cabbage) 

Brassica caulorapa gee Gare (Knol-Knol} 

Lactuca sativa a per Gare (Lettuce) 

Ducas ௦02 மஞ்சள் முள்னஙகி மலவிககிழஙகு Carrot) 

Beta vulgaris செம்பி -டுக்கிழஙகு பீட ரூட (Beetroot) 

Betra vulgarts var chicla Glew @laéeng (Dalat) 

cyamppsis tettagnalobus Garagareng (chister bean) 

phasceolus vulgaris சீமைககொததவரை பிரஞ்சு அவரை 

(French bean) 

phasceolus cocciness கறி அவரை ௪தைச சீமைககொத்தவரை 

(pole beans) 

sophocarpus tetra gonalobus GWG HUT THAT HUM 

ear saieny (winged beans} 

Dohchos lab-lab syasemg (garden bean) 

அவரை மொச்சைக கலப்பு —GHBAHUOT மொச்சவரை 

இருபெயரொட்டுப்பண்புத்தொகை - இரு பெயரிட முறையில் 

சிலபூச்சிகளும் பெயாபெறுகின்றன. "92௦ 0ப8' என்பது நமக்கு வீட்டசாவில 

சொல்லைகரும் பூச்சி இடபூச்சி. பெருமளவில் கட்டுபபடுததபபட்டுவிட்டது. 

கட்டப்பட்ட முட்டையின் வடிவத்தை ஓத்திருப்பதால் மூட்டைப் 

பூச்சி எனப்பெயர் பெற்றது.  இப்பூச்சியைப் போன்ற இன்னொரு பூச்சியைக் 

கண்டவர் நாவாய் பூச்சி என்று பெயா் கூட்டினார் இந்த தோாவாயபூ ச்சி யிலிருந்து 

பல பூச்சிகள் பெயா பெறுகின்றன.
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1. Bed Bug 

2. Spittle Bug 

3Jasmine Bug 

4. Leaf foot Bug 

5. Fard heaw Bug 

6. Cow Bug 

7. Black Bug 

2, 120 musquitto bug 

3, Red spotted bug 

10. Red cottong bug 

il. stripped bug 

12. striped mealybug 

13. Mealy bug 

14. Lace wing bug 

15. sting bug 

16, Painted bug 

17. shoot bug 

18. Root bug 

19. Fig bug 

20. Dusky cotton bug 

: மூட்டைப்பூச்சி - நாவாய்பூச்கி 

உமிழ் நாவாய் பூச்சி - உமிழ் நாவாய் 

ட்மல்விகை நாவாய் 

இலைக்கால் நாவாய், இலைக்காவி 

்கதிரநாவாய் (நெல்வின்பூச்சி! 

ஃபசுநதாவ௱ப் 

. கருநாய் 

.(தேரிலை/ கொசுநாவாப் 

ட செம்புளிநாவாய் 

ட கிபுபபருகுகி நாவப் 

: படடை நாவாய் 

- சிகப்பு மாவுதாவாப் 

“மாவு நாவாய (மாவுப்பூ௪சு இருக்குற 

ட்லெலவிறகு தாவாய 

ட கொடுக்கு நாவாய் 

சு நாவாய் 

ட்திணரு நாவப் 

. வேர நாவாய் 

. அகுகி நாவாய் 

- அமுக்கு ரத்தி! தாவாப் 

பொருத்தமான சொல்லீடுகளைக் தேர்வ செர்தல் 
தமிழில சில சொலலீடுகளைப் பயன்படுத்தி வரும் நிலையில் அளவான 

சகிக்கல உள்ளது. ஐ௫ ஆங்கிலச் சொல்லீட்டிறகு இணையான தமிழ்ச் சொல்லீட்டைப பயன்படுத்துவகில மயக்கம் ஏற்படுகிறது. ஓரு அஆர்கில
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சொல்லீடற்கு ஏறத்தாழ ஏற்ற சொல்லீடுகளைச் கிலா உருவாக்கி 

எமுதி வருகிறார்கள், இதநிலையில் ஓரா ஓழுஙகை ஏற்படுத்த வேண்டும். 
ஏறற சொல்லை.) பயன்படுத்த வேண்டும். THA சொறிககாகு 

தொடாபுடைய ஆங்கிலச் சொலலீட்டிற்கு இணையாகப் பயன்படுத்தலாம் 

அல்லு கமிட் lal erin. 

ப்ழபபாகு 

டமக்கூம் 

பழ பஞ்சாமிருதம் Fruit Jam 

LP MBF LOSI 
ப்ழபாரிசைவ 

பழபபிசின் 2 

பம உஷியல delly 

டழ.ப பிசையல 

  
பழப்பர்றியல் 24 

ப்ழக்கூழ Squash 

LEDLILISME 3 

பழச்சாந்து Paste 

# snp சொலலீடாக ஏறகலாம. 

ணம் எ 

bb (CF FOTO 

LACK FT ETA Fungi 

Lome 

காணம் 

கரும்பு சராம் Black Mouid 

௫ ௮னரு.ம வேளாணனமையில பயன்பஇததபபடும சொல 

எருவும் உரமும் மாற்றிப்பயன்படுததப்படுவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.
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* எரு - தழை எரு - இயற்கை வழி வந்தவை 

* உரம் - செயற்கை உரங்கள் பூரியா, து.ப்பாபாஸ்பேட், முயுரேட் அப் 

Chum Lalas) 

ச வளரும் வேளாணமையில பயனப(டுககபபடும முறை 

வகா Variety 

ரகம 

௩ ஏறற சொல 

௪ சண லசாமபு சுண்ணம் — Calcuim Carbonate 

வபாரபபுசசுண்ைம, FF EVOT EDO LD — Calcium Sulphate 

(Gyp sum) 
சுதையமஃ — Calcium Oxide 

நீாகத அண்ணாம்புஈ ~ Calcium hydroxide 

r gD சொறகளாகக BRST. 

மதிபபதி 

விழுமம் Value 

QU LOND 

மிக விழுமம், aSupbuno+ ~ Human Values 

சமூதாய விமுமம,விமுமியமா*  ~ Saecial Values 

* ஏறற சொலலாகக கருதலாம. 

எதிர்கால முயற்சிகள் 

கலைச்சொல்லாக்கம் பெரிதும் தனிமனிச முயற்சிகளாகவே செய் 

யப்படுகினறன. தமிழ்ப்பல்கலைக்கழக அறிவியல் தமிழ் வள௱ச்சித் துறை 

அமைப்பு வழியில் செயயத தொடங்கியிருப்பது நல்ல முயற்சியாகும். அண்ணா 
பல்கலைக்கழகக “களஞ்கியம்” இதமும் அறிவியல் சொல்லீடுகளைத் தாங்கி 
வருகிறது. வளரும் வேளாண்மை” இகழில பொருத்தமான செொரல்லீடுகளைப் 
பயன்படுத்தி வருகிறோம். 

அறிவியல் சொல்வீடுகளைப் படைப்பதில் 'சொல்லீடு அகராதிகள்” 
தேவையாகும். அண்மையில் வெளிவுற்துளள,
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அறிவியல் அகராதி 

(அ.கி. மாத்தி: மணிவாசகா பதிபபமம் சென்னை 800 102 

அறிவியல் கலைசசொல் களஞ்சியம் 

மணவை முஸ்தபா; மீரா வெளிபீடி, ௪.இ.702 அண்ணா நகா், 

சென்னை 600 0.40) 

அகியன பெரிதும் பாராட்டத்தக்க முயறகி 

எட்டாவது உலகத்தமிழ் மாநாட்டின் முடிவில மாண்புமிகு. தமிழக 

முதல்வா் அறினிப்புக்கு ஏற்ப அறிவியல் தமிழ வளர TOO OTE F/CODED 

சொல்வீடு அகரரதிகள் உருவாககப பெரிய அளவில முயற்சிகள் தேவையாகும. 

அறிவியல் தமிழ் வளாச்சிககும், சொல்லீடுகள ஆக்க முயறசிககும உதவ 

வியில் எல்லாக் தொழில் கல்வியிலும - அறிவியல கலவியிலும் கமழ ஐ 

பாடமாகப புடைடப் படவேண்டும். வேளாணமை, விலஙவகாணாமை, 

மீன் வளம அ.கிய தொழில் கலவிகளில குமிழ புகடடபபடுவது போலப பிற 

கல்விகளிலும் தமிழ்ப்பாடம் இடம் பெற வேணடும். அறிவியல ஆசிரியாகளும, 

தமிழ் ஆகிரியாகளும இணைநது சொல்லீடுகள ஆக்கும முயற்சியில் 

ஈமுபடலாம. 

இறுதி வாய் 

குமிழில் அறிவியல சொல்லிடுகளை ஆககும் முயற்சியில 

குழந்தைசாமி [7925), சுந்தரம் (022) ஆகியோ வழிமுறைகளைப் பின்பறிறலாம. 

க.யிழில் ஏற்கெனெவே பின்பற்றப்பட வரம இரு பெயரொட்டுப பணபுத 

தொகை - இருபெயரிடு முறை, வேளாண்மை இயவில் சொல்லடி ஆக்கத்திற்கு 

உதவி வருகிறது. 

கு.மிழில் கில சொல்லீடுகள் ஓரா ஆககில சொல்லீட்டிறகு ஏற்றது 

போன்ற மயக்கமும் நிலவுகிறது. இவற்றைத் தோ்வ செய்து! 

ஓமுங்கு படுத்துவதும் நலமாகும்.
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துணை நூல்கள் போர்வையம் ) 

இராச கோபால், அருளா (1980) கோட்டவளம 

௪ண்முகவேலு கா.நா. பாப்புலா புக டெபபோ, பாலாஜிகிங தெரு, 

சைதாப்பேடடை, சென்னை 800 075 

இராச கோபால், ௮ரு.ா (994) அறிவியல் கமிமுககு இரணடாம 

டடி.மானம, அறிவியல கலவி கலைச் சொலலாககம், GUYS 

அறிவியலபேரவை மனறாம் கருத்துரஙகு. புதுவைப் 

பலகலைககமகம புது சேரி 

கிருடடினமுாகுதி. சா. (994, கலைசசொலலாககததில இரு 

பெயராடடுப பண்புத்தொகை 

குழநதைசாமி; ௨.௪௪. 985] அறிவியல் குமிழ். பாரதி பதிப்பகம், 
சென்னை - 800 077 

சுநதரம, இராம (925) அறிவியல தமிழ, கமிழப பலகைலைககழகம, 
Seeragr 613 OOS,



அதிவியல் சலைச்சொற்களின் 
பழ. நிலை வளர்ச்சி 

ர. உத.யளஞூ.ரியன் 

விரிவான. சிநதனைகளின் சுருக்கமான மொழி வடிவமே சலைச் 
சொலலாகும்.  ஐருமொழி புதுப்புது. சிந்தனைகளை . உவாஙளிக 
கொள்ள முறபருிம். போது புதுப்புது கன லச சசாறகளும உருவாகின்றன. 
yelp Wie நீணட இலககிய இலக்கணப பின்னணியைக் கொண்ட 
எமாழியாதவின, எத்தகைய புதிய கருததாககத்தையும துன்வயப் 
புத்திககொள்ளுூ. ம ஆறறலை இயலபாயப 'பெற்றுளளது. Sip Eg lor 
அறிவியல் கொழிலநுட்ப வளாச்சிப போககு போன்றே க.மிழின் அறிவியல 
தொழிலநுடபக ௪௯௪ சொற ாரினா வளாச்சிப போககும அமைததுளளன. 
குமிழ் நாட்டில மொழிச் குழலையொட்டி அறிவியல் சலைச் சொற்களின் 
amr வரலாற்றில் ஏற்பட்ட சில திருப்புமுனைகளை மடடும சுரூககமாக 

விளகக முறபடுவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாஞும, 

தொடக்க நிலை 

டமநதமிழர் மககள பயிரியல், praises, er asic, வானணபைல, சிற்பவியல் 

போனற துறைகளில் குறிப்பிடத்தகக முனனேற்றம் BOUT le (BRST எனபதை 
இலக்கியங்கள்வமி அறியலாம. 

“எற்கிரஞ் சிலைக்குக் தனாசாச் ௪மபலை 

விசய மழுஉம புகைசூ மானை தொறும் 

கரும்பின் தீஞ்சாறு” (பெரும்பாண், .280..262) 

சான்னும பாடலஉகச் வேளாண்சாரர் தொழில்நுட்பவியவிலு.ம் த.மிழ மக்கள் 
ஏற்றம பெறறிருந்தனார் என்பதை எடுத்துககாட்டுகின்றன. இத்தகு தொழில்
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நுட்ப வளாச்சிககேற்ற கலைசசொற்களும் அக்காலத்தில் உழக்கிவிருந்ததைக 

காண முடிகிறது. 

அடசா (றம். 19) - கலைங்குகறசா அகபபடுத்தும பொறி 

கோளி (பெரும்பாண.407 - ழூவாது காய்க்கும் மரம 

தளமபு (றம்.6]ி - சேறு குத்தி 
துளா (பெரும்பாண்...270 - பமிரின் களை 

௪ஙக இலககியங்கள காட்டும் இத்தகைய அறிவியல் கலைச்சொற்களின் 
உழி பழந்தமிழரின கலைசசொல்லியல் திறனைக கணிக்க முடி கிறது; 

oF (605.103), திமில (றம..24), நாவாய புறம்.) மிதவை பரி.4), 
வஙமை மூதுரை.594), புணை (கவி.142) பலி படடீனப.30) என வழங்கப்பட்ட 

அககலைசசொற்கள் பலவகைப் பாயமரக கபபவின நுண்ணிய Coun (Gla ener 
உணாரகுதும் அண்ணம் படைக்கபபட்டுசகாளன. 

அஇககலைசசோற்கள் அனைததுக்கும சென்னைப் பலகலைககழகததின 
குமிஐ அகராதி 54/20 என்றே ஆங்கிலததில குறித்துள்ளது. இக்கலைச் 
சொற்களுககுரிய ஆஙகில௪ சொற்கள் இலலை என்பதையே அது காட்டுகிறது. 
தமிழ கலைசசொல வளம மிகக மொழி எனபுகுறகு இச்சொறகள் கிறது 
எடுததுககாட டுகளாய் அமைததுளளன. எனவே, பழத்தமிழா வாழ்வில இடம் 
பெற்றிருந்த கலைசசொறகள கெளிவும இறுக்கமும நிறைந்து ஓரு கலைச் 
சொலலுககுரிய சரியான கட்டுமான அமைப்பைக கொண்டிருந்தன எனலாம். 
இனறு பலவேறு கலை௪சொல்லாககக் கோட்பாடுகளை வைத்துக்கொண்டு 
உருவாககபபடும தரமான கலைச்சொற்களுக்கு நிகரானவைகளாகவே 
பமநதமிழக கலை௪சொறகள விளங்குகினற ன, 

பழந்தமிழரின் சலைச்சொறகளை மீடமுருவாககம் செய்து OUP EM ILI 
போயவிடட கலைச்சொற்களை மீணரும வழககிறகுக கொண்டுவரும பணியில் 
திம்ப பல்கலைக்கழக அறிவியல குமிழ வளாசகிசதுறை ஈடுபட்டு கரு வது 
LAGE GMAIL 55a செய்தியாகும். 

தேக்க நிலை (முதற்கட்டம்) 

தமிழ்நாட்டில் காலப்போக்கில அறிவியல தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி 
ஏற்பட ரமையம ட மொழியின் செல்வாக்கு ஏற்பட்ட மையும் அறிவியல்
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கலைச்சொல் வளர்ச்சியில் ஓரு தேக்க நிலையை உருவாக்கின. வடமொழிச் 

சொற்கள் திமில் தடையின்றி. புகுந்து கரி ரமசி௫௮௮, 

“வடசொற் கிளவி உட வெழுகதொற்தி 

எமுத்தொடு புணருக சொல்லாகுமமே” (தொல்.நூ. 407 

என இலக்கண உரமபுகசா அைக்கப்பட்டிரூந்தம தமிழக அரசியில் நிக்க 

ஆட்சி மாற்றங்களால் வடமொழியில் மேலாண்மை ஏற்பட்டது. குறிப்பாக 

மணிப்பிரவாள நடை செலவாககுப பெற்றிருந்த காலகட்டத்தில், வட கொழிச 

சொறகள வரம்பினறித் குமி்றில கலந்தன. இதன் வினசாவாக அறிவியல் 

கலை௪சசொறகளிலும் கலபபடக் கலைச்சொறகள கோற்றம் கொண்டன. 

ஆஙகிலச சொற்களுக்கு இணையான வடமொழிச் சொற்களைக கூறுவகே 

அன்றைய குழவில் கமிறரின கலைசசொல்லாககப பணியாக இருநதது. 

Oxygen - ஜீவமூலம 

Hydrogen - ஐல மூலம் 

என்றெல்லாம அறினியல கலைசசொறகளா உருவாககபபட்டன.  தயிழை 

முதன்மைபபடுகதிய எததகசகைய கலைச்சொலலாக்க நெறிமுறைகளையும் 

தோறறுவிககரமல அலலது பினபறறாமல பல அறிவியல் மொழிபெயாபபு 

நரல்கள வெளிவந்தன. தொடககதககில வெளிவந்த 

(Anatomy, Philiology & Hygiene) 

அர்காதிபாத சுகரண வாத உற்பாவன நரல் என்னும் நூற்பெயரே 

அன்றைய மொழிச்சுழலை எளிதாய் வரிளககிவிடுகிறத. இத்தகைய நால்களைக் 

கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட கலைச்சொற்டட்டியசரிலு.ம் பட மொஹிச சொற்க சோ 

பெரும்பான்மையாக இருந்தன. 

தேக்க நிலை (இரண்டாம் கட்டம்) 

ஆங்கிலேயர் அட்சியின் விளைவாக ஆங்கிலம் பெருமசாவில் 

அனைத்துக துறைகளிலும் மேலாண்மை மொழியாக மாறியது. மேலும் 

அறிவியலின் விரைந்த வளாச்சி உட மொழியிலும கலைச்சொல் நெருக்கடி யுத் 

தோற்றுவித்தது. இதனால் தமிழிலும் வட மொழியிலும் சொல் இல்லாதபோது 

ஆங்கிலச் சொல்லைக் கையாளலாம் என்ற கட்டாயத்திற்கு வடமொழி
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ஆதரவாளரும் வந்தாக வேண்டிய குழல் ஏற்பட்டது. அடமொதி பமிக்வதே 

அறிவின் அடையாளம் என்று கூறப்படட நிலைமாஜி, ஆங்கிலம் கற்பதே அறிவ 

என்ற நிலை கற்றோரிடம் கோற்றம் கொண்டது. 

Microscope -மைகதாஸ்கோப் நுண்ணோக்கி] 

Enamel - எனாமல் (.ற்சிபமி 

Boiler - பரய்லா கொதிகலன்] 

Rocket — gels (gang) 

Thermometer - தொமாமிட்டா (வெப்ப அளவி] 

என ஆங்கிலக் கலைச்சொறகளை அப்படியே எழுத்துப் பெயாபபு செய்து 
கலைச் சொற்களை உருவாக்கும் பணி விரைவாக நடைபெறத் ene ruse). 
அதன் விளைவாகச் தமிழ்க கலைசசொற்களில் வட லொறி பெற்றிருந்த 
அஇடைதிதை ஆங்கிலம் பிடிகதுகககொண்டது. அஙகில மேலாண்மை பெரிதும. 
காணபபட்ட இககாலக்சதைக சகலைசகசொல்வியல் வரலாறறில “எழுக்துப 
பெயாபபுக காலம்' எனறு அமழைக்கலைரம, 

ஆங்கில௪ செல்வாக்கு வளராத நிலையில் விருதலைப போராட்டச் 
சுழல இமமொரழிக்கு எதிரான உணர்வுகளை எழுப்பிற்று. உலக மொழியாகக் 
கருதப்பட்ட ஆங்கிலத்தின் மேலாண்மையை இவ் எதிரபபு அற்றலகளால் 
கடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை. மேலும் கமிறகதகில ஏறபடட இநகி எகிபபுப் 
போராடடங்கள ஓரு வகையில் ஆஙகிலககிறர்கு அதரவாகவே அமைந்கிருததன, 
தமித்தாடடின முகனமுதல் இந்தி எதிாபபுககூட்டம் 1997இல் கரந்தைக் தமிழ்ச் 
FRESE Ben பெறற போது, 

“ஆங்கிலம், தாய்மொழி இவற்ற்றகுரிய பயிறசிக்கு 
ஐதுககப்பட்டிருக்கும காலக்சை Bishop பற்றிக் 
கொள்வதால் அம்மொழிகளில மாணவாகளின் நோச்கிக் 
குன்றி மெயதிவளம் பாழ்படும்” 

என்று நிறைவேற்றப்பட்ட Smorerw அங்கில Bera நிலையைக் தெளியாகக் 
காடடிவிடுகிறத. இதனால் இணைப்பு மொழியாக அங்கிலமே தொடரும் நிலை 
ஏற்பட்டு ஆங்கில மொழியின் செல்வாக்கு மேலும் பெருகியது.
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மறுமலர்ச்சி நிலை 

இந்திக சிணிப்பு உணாவாளர்களால்தான் தமிழ்வழிக் கல்வியைத் தர 

இயலவில்லை என்றால், இந்தி எதிர்ப்பு உணாவாளாகளும் தமிழ்வழிக் 

கல்வியில் அரவங்காட்டத் சவறி விட்டனர். ஓரு புறம் மேடைத்தமிமும் 

இன்னொரு புறம் அக்கிலப் பள்ளிகளும் இணையாக வளாநகுன. 

இந்நிலையில தமிழ் வளாச்சியில் உண்ணமயான ஈடுபாடு கொண்டோர் நடுவே, 

இந்தியைப போலவே ஆங்கிலத்தையும் எதிர்க வேணடும் எனற எண்ணம் 

எழக் தொடங்கியது. அகன் விளைவாகத் தமிழ்வழிக கலவி ஓா இயக்கமாக 

உருவெடுத்தது. அறிவியல் தமிழின் உடனடித் தேவை உணரபபடடு அகுறகு 

அடிப்படையான அறிவியல கலைச சொல்லாக்கப பணியில நிறுவன 

திலையிலும் சனி நினையிலும் பலா ஈடுடட மாயின். 

பூ.ச௩கோ அற நிலையததின கலை௪சொல் தோகுதிகள தம்ழசகலைச௫ 

சொசம் வளர்ச்சிக்கு அ௨கத்களமிட்டன எனலாம். அதன்பின் தமிழ்நாட் டுப் 

பாடநால நிறுவனம் வெளியிட்ட கலைசசொற்களும் குறிப்பிட்ட பங்களிப்பைச் 

செய்தன. இற்நிலையில் தமிழப் பல்கவலககழகத்தின் தோற்றமும் அறிவியல 

கலைச் சொல்லாக்கப பணிக்குப் பெருநதுணைபாக அமைந்தது. 

Auditerium - கேளரங்கம 

Elasticity - மீனமையியல் 

Fluidity - பாய்மை 

Geology - புவிப்பொதியியல 

Plastic Ainges - குழைமக கீல்களர் 

Safety valve - குரய்பு தரத் 

Thermistor - கெபபுக்கடையம் 

சனச் தமிழப் பல்கலைக்கழக அறிவியல் தமிழ் வள௱ச்சிக் துறையில் 

உருவாச்கப்பட்டுள்ள அறிவியல் கலைச் சொலலகராதிகளில் உயரிய 

கலைச்சொற்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இவை ஐந்து தொகுதிகளும் அறிவியல் 

களஞ்சியக்தில் இருபது தொகுதிகளும் வெளிவந்த Gerard, தமிழில் 

கலைச்சொல் இல்லை என்ற நிலைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைககப்படும். 

எனவே கலைச்சொல் வளச்சி வரலாற்றில் இக்காலம் மறுமலாச்கிக் 

காலமாகும்.



அறிவியல் கல்வி பரப்புதல் 

- கலைச்சொற்கள் 

இ. சேணா வ றையன் 

கருத்துப் பரிமாறறத்திற்கு மக்கள மேற்கொண்ட முயற்சியின் (wp 
வடிவம் மொழி. மசுகளின் கிநததனை வளம் பெருகபபெருக, ்மாஹி வட வமா 
விரிவு பெறறுக் கருததுப பரிமாற்றத்திறகுப பல ஊடகஙகளையும குன்று 
சோத்துக் கொண்டது. இத்தகைய வளாசசி நிலைகள் ஐ வொரு மொழியிலும்! 
நாட்டிலும, மசகளினத்திலும காணபபடிகினறன. அவவாறு அணபபடும் 
வளாசசி நிலைகள நிறைந்த தமிழ் மொழி, தொன்மைச் சிறப்பும், அறிவியல 
நுட்பமும் உணாத்தும கொற்களை நிரமபப் பெற்றதாகும். அறிவியல் கல்வி 
பரபபுதவில தமிழ் வகிககும பங்கு, அதன் கலைச்சொல்லாக்கப் புலப்பட்டு 
திறன், தற்காலக் கலவி மூறை, அறிவியல கல்வி பரபபுதலுககுத தடையாக 
உள்ளா நினை, அறிவியல் கலவி பரபபுதலுக்கான அணுகுமுறைகளும், 
செயலதிடடஙகளும், கலைச்சொல் தொகுப்பு எனகிற வடிவில் கருததுககள் 
இக்கட்டுரையில அமைகின்றன. 

தொன்மைச் சிறப்பும், அறிவியல் நுட்பமும் 

தமிழ மொழி பனனெடுங்காலக் தொனமை௪ சிறைப்பட ௮ளமைய/ம 
FESS. சானறாக, சங்க இலக்கியங்களை மட்டுமே தமிழ்மொழி 
கொண்டி ர௬றதது. என்றாலும், அதில் அறிவியல் நட்பஙகளைச் சொல்லும் 
திறன் இருந்தது என்புதற்கான சான்றுகளைத் தமிழறிஞர்களும், அறிவியல் 
அறிஞர்களும் எடுததுக்காட்டியுள்ளனட் “இலக்கியம் என்பது உணர்ச்சியை 
மையமாகக் கொண்டு வெளரிவரு வது என்றும் கற்பனைக் காட்சிகள் 
நிறைந்தது என்றும் அறிவியல் என்பது பகுதகறிவினை மையமாகக கொண்டு 
வெளிவருவது எனறும்”! அவற்றின் சன்மைகளை விளக்கியுள்ளார் கேறுவேறு 
தன்மைகள் கொண்டை என்றாலும் இவவிரண்டினையும் ஓரு சேரப்
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“பெற்ற வளமை மிக்க மொழியாகத் தமிழ்மொழி விளங்குகிறது. காடடாக, 

௪ங்க காலத்து மககள் வானவியலில் நிறைந்த தோச்சியுடையவாகளாக 

விளங்கினர். அவாகள் கலைச்சொற்களைக் கையாண்டுள்ள நிலை இன்றைய 

அறிவியல் கல்வி பரப்புதலுககுத் துணை நிற்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. 

சங்க இலக்கியங்களில், புகழ் மிக்க புறநானூற்றில் எடடாம் நாள பிறையை 

எண்ணாள் திங்கள எனறும், ஒளிபொருந்திய முழுப்பக்கமும் தெரியும் திங்களை 

உவவுமதி எனறும் குறிபபிடப்பட்டுள்ளது. HE இலசகியங்க கிலும் 

இத்கொடாகளைக் காணகிறோம. 

உவா வந்து கூடும் நன்னாளில் ஞாயிறும் திஙகளும் எதிரெதிராக நிற்கும். 

திங்கள் தோன்றும்போது ஞாயிறு மறையும் சன்பதும் இலக்கிய௪ செய்கி 

களாகும். விண்மீன், வானத்துமின், வானமீன், பனமீன வயங்கித கோனறுமிீன் 

என்று புறநானூற்றில் குறிககபபட் னளது . 

வெள்ளை திறமூடைய கோள வெள்ளி எனப்படும. இவவெெள்ள! கரலை 

அல்லது மாலையில வெளிபபடும இயலபினதாகும. காலையில் தோனறும 

வெள்ளியை விடிவெள்ளி என்பா. இரவுப்பொமுது விடிவதறகுக் காரணமாகிய 

இதனை வெகுறும்மின எனறு! ப்ருமபாணாறறுபடை பேசுகிறது. * 

'இவவாறு இலககியஙகளுள் புனதந்துளள அறிவியல செய்திகளும் 

அதற்குரிய சொல்லாட்சிகளும் அறிவியல கல்விக்குரிய நூல்களை 

உருவாககிடத துணைபுரியும் சான்பதுர்கான சான்றுகளாக அமைகின்றன. 

அறிவியல் கல்வி பரப்புதவில் த.மிழ் 

மொுியின் பங்கு 

அறிவியல கல்வியைப புகட்ட அறிவியல் தமிழ எனற வடிவததைக 

தமிழறிஞாகளும் விஞ்ஞானிகளும் உருவாக்கி வளர்த்து வருகினறனா. கமி 

நேரிடையாக உண்மைய பொருளைக் கூறாக, கற்பனை வளத்தோடு கூடிய 

இலக்கிய வடிவங்களைத் தாங்கி, அறிவியல நுட்பங்களை வெளிப் 

படுத்தியள்ளது என்பதைக் கண்டறிந்தோம். வெள்ளையா ஆடசிககுப் 

பின்னர். வெள்ளையரின் கலாச்சாரம் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. இதனால், 

சங்கப் புலவர்கள் முதல் இக்காலப் புலவாகள் வரை அவாகளின் உள்ளார்த 

நுண்மாண்நுழைபுலத்தை நேரிடையாக அறியும் திறன் மக்களுக்குச் 

குழநிலை காரணமாக இல்லாது போயிறறு. இதனால் தமிழைப 

பலகோணங்களில் பிரித்து அறிவியல் கருத்துப பரிமாறறததிற்குப பயண் 

படுக்கபபட வேண்டியதிலை ஏற்பட்டது.
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களஞ்சியங்கள், இதழ்கள், ஊடகங்கள், பாட நூல்கள், கருத்தரங்குகள், 

செயலரங்குகள் எனற நிலையில் அறிவியல் கருததுககள் த.மிரநில் பரிமாற்றம் 

செய்யபபடுகின்றனா... இவறுறின் குரமும், கருத்தைப் பெறுபவா்களும 

மதிபபி-டிலும, எண்ணிக்கையிலும் உயாறிலை பிபற்றால், அறிவியல கலி 

புகட்டுதல வெறறி பெறறுள்ளது எனலாம். அணல், அறிவியல் கவ்வி 

இனனும் ஆங்கில மொழியிலேயே பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது. தமிதில் கறைபிததவின் 

அஇயலாமையானது “கல்லூரறிப படிப்புப பாடநூல்கள 1970அம் அண்டில் 
பதிக்கப்படடதாயினும் முதல் பதிப்பு அளவிலேயே இன்னும் இரு க்கினறன. 
1985அம ஆண்டு பதிககபபெறற பட்டவகுபபு மருத்துவ நூல்கள இன்று 
வரை மறுபதிபபைப பார்க்கவில்லை. இனறு வரையான அறிவியல் வளா௪கி 
அதில இடமபெறாமையால், இன்றைய நிலையில் அவை அனைததும் 
பதகாம பசவியே இவவாறிலலாமல படடவகுப்பு வரையிலான பாட 
தாலகளும தொடாதது புத்தாடை புனைய வேணடுமமெனறால அவை பயிற்று 
நிலை டெற வேண்டும. இதன ஐரு தவககமாக LOG GRAND, பொறியியமில் ஒரு 
பாடப்பிரிவு மட்டும தமிழில கற்பிக்க அண்ணா பல்கலைக் க்கத்தில் 
முயற்சி மேறகொளளபபடடது. அரசியலாரின ஆஅ ர்வாரக கைகுதட்டலுககாக 

உயிர் வாழந்து மடநதது”* எனற  கூறறு, தமிழில் அறிவியல கபி 
புடைடுதலின பின தங்கிய நிலையை வெளிக்காட்டியுளளது. குமிழில அறிவியல 
aval  பரப்புதலுககான மூயறசிகளைத் தமிழறிஞாகள் மேற்கொண் 
உருந்தும, அதறகு அரசியல தடையாக உள்ளதை மேறகண்ட கருத்து 
வல்றாகுகியுளளது. இரறரிலை சகுவிசகப்பட்டால் அறிவியல் ௬சம்.வி பரப்புதல 
வளம பெறும், 

“தறகிழமை” எனனும சொல் “ Self - Induction” TEED CFT EIENES 
“கன கரண்டல” என வாககவும, பிறிதின்கிமமை என்னும சொல் “பிறிதின் 
grote” (MUTUAL INDUCTION) எனவாக்கவம வழிகோவின, 

Harmonics - கிளையலைகள, 

“மரை வீணையின் கிளை நரம்பு Le 8S...” (omiGosee 19:25) 
Harmonics srermre, ஒபபுடை அலைகள எனப் பொருள். படும், ULI EDL 
தரமபுகைக் கிளை தரமபுகள எனறதுபோல் ஓப்படை அலைகளைக 
களையலைகள எனல் பொருநதும எனபதும”4 அறிவியல தமிழாக்கம் 
பெற்றுளள நிஃ லையை உணாததுகிறது, மேலும, கமபராமாயணக்கில், யானை _ 
ஓரா அறிவியல கண ணொடடம எனற ஆயவுக்கட்டு 
பாடல் வரியான எழமுயா மதககரிறு 

பிற அடி 

ரை, கம்ப ராமாயணப், 

அனும அடியால யானையின் உயரம் மற்றும, 
களைக கொண்டு வடிவம், நிறம், சால அமைப்பு களை, மூகம்,
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துதிக்கை, கந்தம், வால், யானையின் மெயபடாகுககர் என்று விலங்கியலைத் 

குமிழம் இலககியஙககள உட்கொண்டுள்ளகைக் செளியாககுகிறது: 

அறிவியல கல்வி பரபபுதவில தமிழ மொழி அனைத்து அமைப்பையும் 

பெறறுள்ளது. கமி மொழிப பங்களிபபு இருந்தும், அவை செயல நிலையில 

கோல வி பெற்றுள்ளதை உணரதது அலை செயலாககததிறகான 

நடஉஊூககைகள மேறகொள்ளபபட்டால் அறிவியல கலவி பரபப வழி ஏற்படும. 

அதினவியல் தமிழ்க் கலைச் சொல்லாக்க நிலைகள் 

ஓரு மொழியின் கூறுகளில எகரிதில மாற்றகுதிறகுளாளாகுபைய/ம, 

எடுத்தாளக௯ூ, டி யையும் சொறகளேோயாகாம். சோறகளில் இலக்கிய வழககு௪ 

செொற்களு, பேச்ச alpager Gripes என இருவகை நிலைககா உகாகான, 

கலைச்சொற்கள் என்பவை குறிபபிடட துறையில் காணபபடும பல்கேணு 

கோட்பாடுகள-கருத்துக்கள போனறவறறை  வெளிபபடுகதப பயன 

படுத்தப்படும சொற்களேயாகும. அதாவது அசசொறகள வெளிபபமுிகதுவினற 

பொருள மிககதுலவியமாகவும் ஓரு ஊரையறைககுடபடடும அமைதகிரு ககம. 

கலைச்சொறகச் நடைமுறையில மொழிபெயாபபு (Translation), 

மொழியாககம (Transcreation),  எமுததுபபெயாபபு(015/1870110) 

புதுசசொல்லாக்கம எனற நிலைகணில பயனபடுித்தபபடிகின்றன. உதாரனமாக, 

மொழிபெயாபபு நிலையில, Physics எனபதை இயறபியல என கிறோம, 

மொழியாகக நிலையில், கடன வாங்கப்பட்ட கருததுககளை மய்மாகக 

கொணடு புதிதாக உருவாககபபடும சொறகளை அமைகின்றன. (2-0) 

புரோடடீன, பாயல் கேஸ் போனற புதுசசொல்லவாககமை என்பது மொியில் 

இடம பெறாது, வழக்கில பயிலாத சொல. இது காலகுதின் கேைகளையும 

சமுதாயுத்தின தேவையையும் கருததில கொணடு ஓரு மொழியில அகைபபடும, 

தோன்றும் சொல வகையாகும். இறநிலையில பிற மொழிச சொற்கள கடன 

சொற்களாக அடபடி யே பயன்படுததப்படுவதை௪ சமுதாயததில காணலாம. 

எனவே, மொழியியலாா. இதனைச௪ சமுதாய மொழியியல் எனற 

வகையில ஏற்றுக கொளகினறனா. புதுச சொல்லாககததில, ஆங்கிலம், 

வடமொழி, பொகிய, அரபிச௪ச சொறகனை அப்படியே பயன்படுத்தியம, 

இச்சொற்களோடுி துமிழசசசொறகளும, ஐடபடுகளும சலநது வழகககதில 

கையாண்டும  வருகினறனர்... இததநிலைகள்  மொழியியலாளாகளால் 

சண்டறியபபட்டன.. இத்தகைய அறிவியல் தமிழ்க கலைக சொல்லாக்க
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நிலைகளைச௪ செமமைபபடுதத வேண்டும. இதறகு, மொழிப் பொதுமை 

(Commanality) Gomis sine, sammev(Efficiency) t@sgrenadio 

crafienio (easyadoptability) srarm நிவல பேறாகக் கொள்கைகள் எல்லாம் 

மொழிப் பயனபாடு, ஆறிறல் மிக்கதாகவும், மொதிககூறுகள எளிதில் புறிந்து 

கொள்சாகததககதாக)ம, எழுத்தாள எனிமையானதாகவு/ம அமைய வழி வருக்கும். 

இன்வறிவகை, BDF சொலலாசகததைச் செம்மைப்படுத்தும். 

இம்முறைகளை மொழிக் திடடமிடுதவில, சமொழிக்கூறுகனசாச் செம்மைப் 

படிததும திடடஙகளில் பதது வகையான பளிகளாகப் பிரிததுள்ளனர் 
மொழியியல வலலுநாகள, இதன் மூலம மொழி வளமை பெறும் எனபது 

உணரத்தககது. இது மொழியியல நோககில் கலை௪ சொல்லாககம் நிலை 

காண உ கவுவிறது.” 

தமிழ் அறிஞாகள் அறிவியல் கலை௪சொலலாககம குறிததுச் சில 
வாரையறஹறைகளைக கொணடுளளனா. அககலைச சொற்களைச கிறபபுப் 

பெயாகள, இடிகுறிப பெயாகள, காரணப பெயாகள் என மூ.வஅ)கபபடுத்தி 
யுளனனா.  சிறபபுப. பெயாசசா. எனற வகையில நனறி கருதிய 
சிறபபுபபெயாகளை க&ீ௱றசாச, 070 1/2! போன்றவை, இலககணு 
கஉரமபுகளை மீறா முறையில ஆமபியா, ஓலு, என்றி என எழுகலாம எனவும்) 
காரணம கருதிய சிறபபுப பெயாகளில 1/2ம॥௦1., 1424௪௭ என்பவைகளை 
நியூயாக, நெதாலாணட எனத் தமிநில எமூத வேணடும் எனவும், இரு குறிச் 
சிறபபுப பெயாகளான 0௦176, 147060 என்பவறறைப பருகுகி, மரம் என்றும 
இழுிகுறிபபையாகளில் கணககியவில ௭ என்ற குறிபி_ ப பெயரை அவ்வாறே 
ஏறறுகலகொளள வேணடுிம எனறம, உலகப போதுக்கலைச௪ சொற்களாகக 
கணககியவில வழங்கும் ௦௪27100117, Sine, Cosine போன்றவைகளை 
இலாகிரிகம, சைன, கோசைன் எனகும ையாள வேண்டும என்றும 
கூறியுள்ளனா. மேலும, கிறபபுப் பெயாகள் இிரிகுறிப பெயாகள ஓமழிந்த பிற 
எலலாக் கலைச் சொறகளையும காரணம் கரு.தித தமிழில் மொழிபெயர்த்து 
வழங்கலை வேண்டும. கூடவே அங்கில தலை௪ சொற்களையும், அடைப்புக் 
குறிகளுக்கிடையில கொடுத்து வரல தகும் என்கின்றனர். நூல ிமொறியில் 
சொற்களின் வோசசொல கணடு அதன அடிப்படையில் புதிய கலைச் 
சொறகளை வழக்கிற்கு கொண்டு உரலாம. emo Fluid என்னும் சொல. 
“8/2ம” என்பது “பரம்” எனப்பொருள்படும். எனவே, [114 என்பதைப 
“பாய்மம்” என அக்கிக் கொள்ளலாம். 2௨ எனனும கருவியை அதன 
செயல் கருதி சுமை தாககி என அமைககலாம். இது போன்று கலைச் 
சொல்லாக்க வழிமுறைகளைச் தமிழில் ஆக்கும திறனைப பெற்ற மொஜியியல் 
மற்றும் தமிழறிஞர்கள் நோக்கில் உள்ள கருத்துககள் தமிழ் மொழிச் செமமையைக காட்டுகின்றன.
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தற்காலக் கல்வி நிலை 

அறந்தியா அட்சிககுப பிறகு, சுதந்திர இந்தியாவின் ஓரு மாநிலமான 

தமிழகத்தின், தற்காலக கலவி நிலையை  ஓரேயொரு அஉதரறனராம் 

மூலம் உணாரத்திவிட முடியும். ஆட சி மொழி தத்தனிக்கும தமிழ் எனற 

கட்டுரையில, “7924இல தாமஸ மெககாலே என்பவர் வெளாணளை அரசுக்கு 

ஓர் அறிக்கை தாககல் செய்தாரா. 'இநதியாகள நிறகதாலும் தோறறததாலும 

ேறுபடடவர்களாக இருநதாலும, அவரகள சிந்தனையிலும செயவிலும் 

வெள்ளமயைகள் ஆக்கப்பட வேணடியதன அவகியததை வசமியுறுகு தினா. 

அந்த அறிககையினபடி, மெக்காலே திடடதகின்படி அறிவியல, இலக்கியம், 

வரலாறு மற்றும ஐரோப்பிய சிநதனை மரபு அளை ைதயும் ஆங்கிலகதின 

வாயிலாக. அளிபபது எனபது முக்கிய அமச௫மாய் இருநதது. இத்திடட ஆணை, 

7” மராச் 199௫ம் வெளிரகுது. இத்திட்டம் இனறும நடைமுறையில 

உளளது”* என்ற பிரபஞசனின கருகுது தறகாலக் கல்வி நிலையை 

உணாத்துகிறது. மேலும், ஆங்கில வழிக  கலவிக்கெனப பதினமைப் 

uerefiser (Matriculation) பெரும் எண ணிககையில செயலபட ட௫ிவருகினறலா. 

இதனால் தமிழ்மொழி புறககலளிக்கபபடடு) வேறறு மொழிகள நிலைத்திடும 

வகையில் கலவித் திடடஙகள கொணட சலகிக் கொள்கையை அரசு 

கொண்டுள்ளது வருநகுதகககதும், எதிாக்கககூடியதுமான ஓனறாகும. 

து.நிழ்னிழி அறிவியல் கல்வி 

பரப்புதலுக்கானஅணுகுமுறையம் செயல் 

திட்டங்களும் 

அறிவியல் கலவியைத் தமிழில் புடடட காலததிறகேற்ற நூாலகளை 

௨௫ வாக்க வேண்டும. புதியன புகுதல் எனபதற்கேற்ப அறிவியல SDS 

கலைச் சொறகளை அவவபபோது, அராய்தத புதிய குமிற்ககலைச௪ சொல 

அகராதிகளை உருவாக்க வேண்டும. இதறகான பயிறசிததிடடம கலி 

திலையங்களில் கொணர வணடும்.கருத்துப பறிமாறறததின் புதிய 

திலைகளைத் தமிழ மொழிவழி அறிமுகம செய்திட, அதற்கான தஸிக்குழு 

அமைத்திட, அதைச் செயலபடுத்தி வரவேணாடும. இது பள்ளி மாணவாகள 

நிலையில் அறிமுகம் செயயப்பட வேண்டும. பளணி LOT OT OMT BBE (GF 

சோதனை முறைக் கல்வியைக் தமிழில் அளித்திடல வேண்டும. இவை 

செயல்முறைத் Arsen அமைதல் வளாசசிக்கு வழிகாடடும . தமிழ 

இலக்கியுக்தின பழைமைததன மைய, அறிவியல் நுடபமும் குறித்த நூல்கள
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உருவாககபபடடு, அவை அறிவியல கலவி பயிலும மாணவாகளுககுப பாடத் 

கிட்டத்தில் சோககபைபட வேணடும. குமிழமொழி ழி அறிவியல பாடங்களைப் 

படிக்கும மாணவாகளுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கபபட வேண்டும 

மாணவாகள கூடடாக ஓருங்கிணைந்து ஏதேனும அறிவியல் miu 

முறைகளைத் தமிழில் நூலாகக கொண்டு வரும சல்வித்திட்டம் தமிழ 

அறிவியல் கல்வி பரபபுதலுக்கு வழிவகுக்கும். பிரபஞ்சனின் கருதகளிப்பில், 

மெக்காலே ஆணை தமிழவழி அறிவியல் கல்வி பரப்புதலுச்சான தடையை 

உணாநது, ௮தைக களைந்து செயலாறறிட மேற்கணட அணுகுமுறைகள் 

உறுதுளை புரியும, அறிவியல தமிழக் கலைசசொறகள உருவாககததில் 

மொழிமியலாரும, குமிழறிஞாகளும் கண்டறிநத க்ருததுககளை 

எடுததுககொணடு, கலைசசொல உருவாககததில கருதகொருமிதத நிலையில் 
செயலப்ட வேணாடும. இகனடிப்படையில் கலை௪ சொலலகராதி உருவாககப 

படவேண்டும. 

அறிவியல் கல்வி பயிலும மாணவாகளுககான கருத்தரங்கு, 
செயலரங்குகள தமிழ மொழியில மாதநதோறும நடத்தப்பட வேணடும. புதிய 
கணடுபீடிபபுகள குறித்த கருததுரைகள் கதுமிழ மொழியில வெளியிடப்பட 
வேணடும. அ௮க்கருததுரைகளஞுககு ஊஎககததொகை கழங்கபபட கவேணகும. 

கொழிலநுடபம குறிதத செயலதி_௨ அறிககைகளை மாண வாகள, 
ஆயவாளாகள தமிழில வழங்க வேணடும்; அதற்கான அக்குதுதிற்கு 
மதிபபெலரகசா, வேலைவாய்பபில முன்னுரிமை அகியன நடை முறைபபடுித்தல் 
அவசியமாகும. 

முடிவுரை 
அறிவியல கலவி பரபபுதலுககான கலைசசொலலாககதகிறகு ஏற்ற 

அமைப்பைத தமிழ மொழி கொணடுிளளது என்பதை Heer hog 
மெயபபிக்கிறது. மேலும, கலைசசொலலாக்கக, புதிய நூல்களை உருவாககச் 
துணை புரிந்துளளதும சுடடீசுகாடடப்புட இளளது. இககட்டுரையில் அமக 
அணுகுமுறைகளும செயலதிட்டஙகளும நடைமுறைப்படுக்சப்படடால் 
அறிவியல் கலவி பரவும எனபன 5 இக்கட்டுரை வ/சபிபுறுதது கிறது;
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துணை நூல்கள் 

1 இ.ரா.பரமேஸவரி, அறிவியல குமிமும அதன பயனபாடும, இ.ப.க.ம. 

ஆயவுககோவை 7995, அண்ணாமலைப பலகலைககழகம், 

2. விருதைசரந்தா தமிழில அறிவியல கருததுககள், LLG. 

அஆயவுு்கோகைய 7229 அலளணாமலைப பலகலைககஹகம் 

3 த.புகழறேந்தி, அறிவியல தமிழ்கள, இ.ப.த.ம. ஆய்வுக்கோவை 7202. 

ரு சணேசண தமிழில் அறினியலும கலையியலும, இ.ப;த.ம. 

௮. கோவை, 7972 

௧ வ;ஜெயர, பாரதி மொழிநடை, பாராட்ட பலலைலைக்கழகம், 

8 பிரயஞ்சன, ஆடகி மொஹி துதகளிககுல திற - 2, தினமா நாரனிதம 

னியாமன 2) செபடமயா 7995. கோவை ப புதிய 

தேர்ந்தெடுிக்கப்பட்ட கலைச்சொற்கள் 

Assimilation — GOT LMI ONG OO 

Asteroida (or) Planetoids -. திறுகோளகுதீர்னகள 

செவவான ௪ சேதி 
Aurora Borealis - 

Bone Marrow - ஏலுமபு மச்சை 

By - Product _ தடனவிளைவுப போருசளா 

Carbon Source — eiflepevw 

Callorie — scorn 

Celestial Pianets = UTC ECON ET 

Cyclotron — சுழவிலளரி (ரு 

Corona 
— patigpy 

Chromosphere 
_ திறப்பிரை 

Comets 
= OMELET 

Coma 
— LIL. vip 

_ அணுடடசமிகளா Corpuseles
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Cosmic rays - அண்டககதிகக் 

Combustion ~ எரிதல் 

Complex - உளக்கோட்டம் 

Deimos = OVE CRITE 

Eaves - வீடடிறைப்பு 

Element - தனிமம் 

Energy Source - ஆற்றல சற்று 

Electrons - மின்னணுச்கள 

Escape velocity - அிடுபருநோவேகம 

Eczema - படைதோய 

Escalator — Lite BEL (Gear 

Friction _ தராயவு 

Force - வீசை 

Glands - சுரபபிகளா 

Guided missile - இலககோதிய எய்பொருள 

Heredity - குடிவழி 

Helium atoms - பறிதிய அணைசககர் 

Hydrogen atoms - தீரிய அணுகைகா 

Intelligence — அறிகிறன 

Inverse sphere - கலைகீழ்பபுரை 

Inferior planets -— 6peCarereear 

Isotope - ஓரி துதான் 

Jupiter - குரு 

Lightening flash - மினமிவடடு 

Liver thread - தாரக்கயிறு 

Lightening rod - இடிதாங்கி 

Molecule - அணு,குதிரள, மூலக்கூறு 

Mica — aiGrew 

Minor planets - சிறுகோள 

Mercury - புத்னா 

Meteors - எறிமினகள் 

Microbes - நுண்கிருமிகள் 

Metabolisms - வளாசிதகை மாற்றம 
Mutations - சடுதிமாறறங்கள



Machine gun 

Milky -way 

Neutron 

Nucleus 

Orbit 

Organism 

Outer planets 

Photophere 

Piston 

Periodic table 

Proton 

Prominances 

Pendulum 

Parabolic 

Polevault 

Photos 

Radioactivity 

Radio-Isotopes 

Responce 

Retrogademotion 

Remains 

Satellite 

Shell 

Shield 

Solarsystem 

Spectroscope 

Skill 

Silicon 

Terrestrial planets 

Thunder strom 

Thunder cloud 

Unit 

Venus 
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- பொறி துப்பாக்கி , இயற்கீரத்துப்பாககி 

— பால்வெளி 

- போதுஇயல் மின்னி 

- ௧௫௬ 

= DLC OOS 

-. உயிரியம், உயிரி 

- வெளிநிலைக கோள்கள்,புறிலைக 

கோள்கள் 

- ஓணிப்புரை 
~ ஊழ.யுங்கி 

- அவாககு அட்டவணை 

- மீதரியல மின 

_ தணறகொழுத்துகள் 

— saree) 

— Guyevori_ உட வம 

— BOYBSTCOTL.60 

- ஓனிபபடங்களா 

_ கதிரியகசகிளாச கி 

_ கதிரியககை QIN FHM HET 

- துலங்கல 

- வக்கரித்தல 

- கிதைகளை 

- துணைககோள் 

— கிபி 

- காபபுறை 

- கதிர வகா 

- திறமாலைமான? 

- திறன் 
_ பொன்னும் மல் ணும் 

- திலககோள கள் 

- இமை 
— Gr. Giosio 

_அலரு 

— வெள்ளி



கு பிற்நாரு அறிவியல் இயக்கத்தின் 
அறவியல் பரர்புப் பணிகள் 

இன: ெரல்கறரியண் 

அறிவியலுககும சமுதாயததிறகும மிக நெருங்கிய கொடரபுணடு. 
அறிவியலறற ௪சமுதாயம எனறைககும சாதகியமிலலை, அனால் அறினியவின 
ஓவ வொரு செயலையும மணிதன அறிவது எனபது அவவளவு எனிதான தும் 
அனறு. அறிவியல எனறதும தம BOM YEE வரு UG BMPOI lp & 
குறுவைகளும நுடபமான sHolear அடநுகிய அமய்வுககூடடங்களும், 
வபிணாவெளிக கலனகளூம, கலளிபபொறிகளும அனும. உைமையில அறிவியல் 
எனபது மரகுதில தவழம்தத மனகன இரணடு காலகளால டக்க தொடங்கியது 
முதல அறிவியவின வரலாறு தொடங்குகிறது; 

வாழககையின அனறாடத் தேவையில னான அறிவியலைப 
பரபபுவதில பலவேறு நிறுவனங்களும் அமைபபுகளும செயலபடடுி 
வருகின்றன. அவற்றுள வாழககைக்கும சமூக வளாசசிககும அறிவியலை 
எவ்வாறு பயனபடுிததுகினறோம எனபதைக் தமிழநாடு அறிவியல் 
இயககம் பலவேறு வடிவங்களில மக்களிடை யே பரப்பி வருகிறது. 
அஇவனியகக அறிவியல சேனைவமின ஓவ வொரு செயலை ய/ம விளக்குமூகமாக 
இககடடுிரசை அலமைைகினறது. 

து.மிழ்நாடு அறிவியல் இ.யக்கம் 

அரசு கல்வியாளாகளையம ஆராய்சசியாளாகளையம் உள்ள டச்சிய 
ஆய்வக கூடங்களை அமைததுப் பல அறிவியல் சாதனைகளைச செய்து 
வருகினறது. ஆனால், விவசாய உளளிட்ட தில ஆய்வுகள் குவிர அறிவியவின 
எலலர்  முடிவுகளும மககளுககு நேரிடையாகப் பயன பமும என்று
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கூறுவதற்கில்லை, ஆய்வின் எல்லா முடிவுகளையும் அரசு மக்களுக்குகு 

தெரியப்படுக்துவதும் இல்லை. இது இயல்வதும் அன்று. கல்வி நிறுவனங்களில் 

போதிக்கப்படும் அறிவியல் தவிர மற்றவை மக்களீடம் நேரிடையாகச் 

சென்றடைவதில்லை. இந்நிலையில் அரசு சாரா அமைப்புகளும் சில அறிவியல் 

இதழ்களும் அறிவியலின் அன்றாட வளர்ச்சியையும் அறிவியலை முரணாகப 

பயன்படுத்துவதன்மூலம் ஏற்படும் அழிவுகளையும் மக்களிடம் கொண்டு 

செல்கின்றன; இன்று மக்களிடை யே அறிவியல் பரப்புவதில முன்ன ணியாகத் 

தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம், தமிழக அறிவியல பேரவை, அறக்கட்டளை 

முதலான அமைப்புகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இவற்றுடன் கலைக கதிர 

மஞ்சரி, அறிக அறிவியல், அரோக்கியம, ஹெல்த், அறிவியல துளி, துளிர் 

முதலான இதழ்களும் இபபணியில் தம்மை முழுமையாக இணைத்துள்ள. 

இவ்வகையில் இன்று மககளிடம் செல்வாக்குப் பெற்ற ஓரு மாபெரும 

இயக்கமாக இருபபது தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கமாகும். 

(இரண்டாம் உலகப போரில் 9437 ஹிரோலதிமா, நாகசாகி அலியை 

முற்றிலுமாக அழிககபபடடபோது அறிவியலுக்கு அழிக்கும் சகதி 

உண்டு என்பதை உணரநது, ௮ல் உணாரவை மாற்றும் வகையில் "அறிவியல் - 

ஆக்கத்திறகே,” “அறிவியல் மக்கச் நலனுக்கே,” “அறிவியல் வாழ்கை 

முன்னேற்றத்திற்கே” என்ற முழக்கங்களுடன். 1990-இல் ஆரம்பிக்கப் 

பட்டது தான தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கமாகும். அறிவியலும் தொழில் 

நுணுச்கங களும் எளிதாக மகளுக்குச் சென்றடைய எழுத்து ௨,௧2௦ முழு 

பயனளிக்காத போது, பாரம்பரியக் கலை வடிவமான நாடகம, பாடல்கள் மூலம் 

அறிவியலை மககளுக்குக கொணடு செல்லும கத்தியை இவவியக்கம 

கையாணரு வருகின்றது. 

நவீன உலகில், அறிவியல், வாழ்வின் எல்லா அமசஙகளையும் பாதிக் 

கின்றது. எனவே, அறிவியவின் வளாச்சிப போககினை மககள தீர்மானிக்க 

வேண்டும். அதே நேரத்தில் சமூகத்திலுளசா கல்லாமை, மூடதமபிக்கை, சாதி 

மத வேறுபாடுகள் இவற்றை அகற்றாமல், அறிவியல் விழிப்புணாவை 

மக்களிடம் ஏற்படுத்த மூடியாது. ஏனவே, இப்பணிகளிலும தமிழ்நாடு 

அறிவியல் இயக்கம் செயலபட்டு வருகினறது, 

கலைப் பயணங்கள் 

சுற்றுச் தழலையும், பூமியையும் பாதுகாக்க வேண்டி வரும ஓரு 

தலைமுறைக்குத் திருப்பித் தர வேண்டிய சென்மச் கடனல்லவோ பூமி2
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என்ற கேள்வியோடு தனது முதல் அறிவியல கலைபபயணத்தை, 7988 

செப்டம்பா் 1 முகல் 14 வரை தமிழகததில் மேற்கொண்டது. 

அடுத்து, போபால் விஷகவாய  வகரிபுததை மனக்கிற்கொண்டு 

இந்தியாவின் ஐந்து மூனைகளிலிரந்தும் புறப்பட்டு “அறிவியல் - 

ஆக்கத்திறகே” என்ற முழக்கத்தோடு 1987 அக்டோடா 2 முதல் நவம்பர் வரை 

இத்தியாவின் பல பகுதிகளிலும் அத்தநத மாநில- மொழிகளில் தன் 

பிரசுசாரத்தை நடக்கி இறுதியில் போபாலில் இவ்வைந்து கலைக் 

குழுக்களும் சங்கமித்தன. 

1988Q)60 சென்னையிவிருநதும கன்னியாகுமரியிவிருநதும மதுரையை 

நோக்கி வறக இரு கலைககுமுப பயணங்களும் 7989இல் அகடோபா 10 முதல் 

23 வரை நடகதிய தமிழகக கிழக்குக் கடறகரைக் கலைபபயணமும 

குமிரககதில உளள கலனியாளாகளின கவனத்தை ராத்தன. 

அடுதது 1990 அ௮க்டோபா 2 முதல் நவமபார 74 வரை இருபத்தைந்து 

கலைககுமுககள அறிவியல் மறறும் எழுக்கறிவை வவலியுறுத்திக 

,தமிழகததின் பட்டி தொட்டி களிலைலலாம நிகழச்சிகளை நடதகின. இக்கலைப் 

பயணம் கறறோரிடமும கலலாதோரிடமும மிகுற்ச பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது, 

எண்ணறிவ, எழுத்தறிவு, விழிபபுணாவ முதலியவற்றை முக்கியக் 

கருவாகக் கொணடு இக்கலைப் பயணப் பிரச்சாரம் HONG SN DS SI. 

FON அறுநூற்றுககும் மேறபட்ட தன்னா£வ இளைஞர்களும் பெண்களும் 

பயிற்சி பெற்று இபபணியில் ஈடுபட்டனர் 

முழுதும் அறிவியலையே அடிப்படையாகக் கொண்டு 1992இசம் அகில 

இத்திய மககள் கலவி அறிவியல இயச்சத்துடன் (309) சராந்து மற்றொரு 
கலைப் பபணததை நடககியது. உடல நலம், முட£நீச, சுற்றுச் கழல் என்பன 
இதில் முககிய பிரச்சினையாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டன. 

கலைப்பயணப் பாடல்கள், நாடகங்கள் 

தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கதகிற்கென்று பல தனி நாடகங்கள் மறறும் 
பாடல்கள் தயாரிககப்பட்டுள்ளன. அறிவியலையும் எழுத்தறிவையும் மையமாக 
வைத்து எளிமையாகப் பாமராக்குப் புரியும் வகையில் வடிவமைக்கப் 
படடுளளமை இதன் சிறப்பம்சமாகும்.
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“காலரா” என்ற நாடகம காலரா நே௱ஈபினால் பாதிக்கப்பட்ட மககின் 

அறியாமை அவலசக்சை விளக்குகிறது. காலரா வருவதற்கும் “காத்துக் கருப்பன் 

சாமிக்கும்” தொடர்பில்லை. காலராவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வாந்தி, 

பேதிக்கு ஆளாகும்போது பெருமளவு நீரச௪க்கி வெளியேறுகின்றது. இதனை 

FO செய்யக் கஞ்சியோ, இளறழீரோ கொடுக்க வேண்டும் என்ற முதலுதவிச் 

செய்தியின் கூறுகின்றது: 

“ரத்தம” என்பது மற்றொரு நாடகம் கொடிய நோயினால் பாதிக்கப 

படடவாகள்  இரத்தமின்றிசக் தினமாம் நரற்றுசகுகணச்காக இறந்து 

கொண்டி ரக்கின்றனா. அண்களாயின், நான்கு மாதக்கிற்கு ஓரு முறையும் 

பெண்களாயின் அறு மாதத்திற்கு ஐரு முறையும் இரததம் கொடுக்கலாம, 

கொருிக்கப்பட்ட இரத்தம் பதினெட்டு மகளி நேரத்தில மிண்டும் உறபுத்தியாக் 

விடும் என்று கூறி இரத்த தானததின் அவசியத்தை வவியுறுகதுகின்றது. 

இலை போன்றே "ஊா gp” எசஎண்னும நாடகம் அறிகரியம 

முன்னேற்றததையும், கடிதம், கடையாணி, பிளளைகள ஏங்கே 2? சரஸ்வதி, 

பூங்கோதை போன்ற நாடகஙகள் கல௫ியின அவசியகுதையம 

வ ியுறுகுதகி்றன. 

“எகனாலே எதனாலே” என்ற பாடல் அறிவியல முறைபபமி 

ஓவ்வொன்றையும கேளவி கேடகக தூண்டுகிறது: 

“வானகுகில வானவில் எதனாலே 2 

நட்சத்கிரம மின்னுவது எதானலே 2 

தும்பைப்பூ எதனால வெளுத்திருக்கு 2 

ரோஜாப்பூ எதனால சிவந்திருக்கு 2” 

சன்று கேள்வி கேட்டுப புதில் அறியும் அரவத்தை ஏறபடுத்துகின்றது. 

“அறிவியல் பரப்புவோம்” என்பது மற்றொரு தலைடபபிலமைந்த பாடல். 

“வேடராகக காடடிலே வேடடையாழ வாழ்நத நாம் 

ிண்ணிலேறி அறிவியல் விரிதையெச்லாம காட்டினோம, 

மூட நம்பிக்கைகளை முழுவதுமாய் ஐழித்திடப் 

போட வேண்டும் அறிவியல் பாதைதன்னை நாட்டிலே” 

என்று அறிவியல் கல்வியின் அவசியுததை வலியறுத்துகின்றது.
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உலகத்தை அழித்திடும் யுத்தமே வேண்டாம், வேண்டும் சமாதானம் - 

என்ற பாடல், அணு ஆயுதப் பெருக்கத்தினால் ஏற்படும் அழிவையும் 

சமாதானத்தையும் விளக்குவதாக 2. ergy. 

மரங்களை வெட்டுவதால் ஏற்படும் சுற்றுச்சுழல் பாதிப்பினை 
“ஓவ்வொரு சிறுவனும் ஓவ்வொரு கிறுமியும் ஓவ்வொரு மரமதை நட 

வேணடும்” என்னும் பாடல் விளக்குகிறது; 

இவை போன்றே E=MC?, alas வாஹனி, அறிவியல் பரப்புவோம், 

புத்தகம் பேசுது; பூமி, யுத்தம் வேண்டாம போன்ற இசைச் சிற்பப் பாடல்கள் 
அறிவியலைப் பரப்புவதோடு, அறிவியல் கல்வியின் அவசகியதுையம 

வவிபுறுத்துகிறது. 

Bort, spol) காடாக்கள் 

பூ.௪சிக கொல்விகள், விளைவும் aIufsip, The Rational use of 

Pesticides மூப்புறம் எரிந்தோம் என்ற ஓளிப்படக கேசுட்டுகளையும் நமது” 
Hosur, சமம் (பெண் விடுதலை இயக்கபு/ பாடல் கேசட்முகளையும் 

இவவியக்கம வெளியிட் டுளசது, 

நரல் வெணியீடுகள் 

துமிழநாடு அறிவியல் இயக்கமும் பாண்டிச்சேரி அறிவியல் இயக்கமும் 
இணைந்து பல அறிவியல் நூல்களை வெளியிட்டு வருகின்றன. அவற்றுள 
கங்கையும் தகணிகையும், பறக்கப் பயின்ற கதை, கமப்பூட்டா ஓர் அறிமுகம், 
ஜுராசிக் பாக், கலிவியோ, எதனாலே... எதனாலே... எதனாலே... மணிககுலம் 
பாதைகளின் சநதிப்பில், இயற்கை, சமுகாயம், விஞ்ஞானம், வாழ்வே 
அறிவியல், அ௮ணுஃிவிருந்து ஆகாயம் வரை, நீ எப்படித் தோன்றினாய், 
அறிவுதின் ஆரம்பம், சிந்துவின் கதை, அரும்பு அறிவியல, மனிதன் 
மகத்தானவன், நீங்கள் வாங்கபபோகும மருந்து எது 2 மெளன வசநதம் என்பன 
குறிப்பிட த்தக்கவை, 

இவற்றுள் சில மதுரை கரமராசர் பல்கலைக் கழகத்திலும், 
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக் கழகத்திலும் தமிழ்த் தணைப் பாட 
தூசம்களாக வைக்கப்பட்டுள்ளன.
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வை தவிரப் புதிகாகக் கற்போரக்குத் தேவையான ஆரம்பக் 

கல்வி நூல்களையும், சமம் (பெண் விடுதலை) இயக்க நூல்களையும் 

அறிவொளி இயககப் பிரச்சார நூல்களையும் மற்றும் ௪ட்ட தரல்களையும் 

வெளியிட்டு வருகின்றது. 

இதழ்கள் 

7997-ஆம் அண்டு முதல் சிறுவர்களுக்கான அறிவியல் மாத இதழைத் 

“get” என்ற பெயரில் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கமும் பாண்டி ச்சேறி 

அறிவியல் இயக்கமும் இணைந்து வெரரியிட்டு வருகினறன.  அறிியல் 

கட்டுரைகள், “யுரேகா” அறிவியல் கேளவி புதில் போன்றவற்றை௫௪ சிறுவாகளும் 

பெரியவர்களும் விரும்பும் வகையில் அச்சிட ௫ வெளியிடுகினறது; 

இவ்வியககச் செய்திகளோடு அறிவியல் கட்டுரைகளையும் 

இணைத்து “விஞ்ஞானச் சிறகு” என்ற மாத இதமையும் இவ்வியக்கம் 

வெளியிட்டு வருகின்றது; 

இவை தவீர் ஆங்கிலத்தில் மாரா ]ரீமார்ரா என்ற மாத இதழை 199.3 ௮.ம 

ஆண்டு ஜனவரி முதல் துவங்கி, இன்று சுமார் 10000 பிரதிகள் வரை விற்பணை 

செய்து வருகின்றது. 

குழந்தைகள் அறிவியல் மாரநாடுி 

குழரனதகள் ஓரு செய்திறயப் புரிந்து கொள்வதற்கு அனுபவம் 

தேவைப்படுகின்றது. Gag அனுபவம் எச்பது பொருட்களைச் 

சேகறிததல், தொடுதல், சரிபார்த்தல், அராய்சசி செய்தல் என்பதாகும். 

இவவனுபவ அறிவியல் மாராடடிளனைத் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்க.ம 

செய்து வருகின்றது. த.மிழகத்தின் ஓவ்வொரு பகுதியிலும் இவவியக்கத்தின் 

பனியாகத் துளிர் இல்லங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. 2 மூதசம் 75 அயுது 

வரையுள்ள சிறுவர்கள் ஓரு குழுவாக அமைக்கப்பட்டுத் துளிர் மாத 

இதழையும் சிறுவர் அறிவியல் நரல்களையும் கற்று விவாகம் நடத்து 

கின்றார்கள். அண்டிற்கு ஓரு முறையேனும் மாணவாகசர் கோவ செய்யட்டட்டு 

மாதில, மாவட்ட, வட்டார அளவில் அறிவியல் மாநாடு தடத்தப் 

படுகின்றது. விளையாட்டுப் போக்கில் அறிவியல் கற்றல், sever A 

முதலியன இம்மாநாட்டி ச் சிறப்பிடம் பெறுகின்றன.
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ஆர்வம், Chip அனுபவம், அறிவுச் தேடல், சண்டுபிடப்பின் 

வெளிப்பாடு எனறு மாணவர்களுக்குப் பயிற்சியளிப்புதால் மூன்று அல்லது 
தான்கு நாட்கள் தங்கிப் (22251021௦௪ சோ] பயிற்சி பெறுகின்றனா. ஓவ்வே௱ர் 
ஆண்டும் கூடுதலான மாணவ மாணவிகள் இம்மாநாட்டில் ஆரவத்து_ன் 
பங்கேற்பது மகிழ்ச்கிககுரியது; 

போட்டிகள் 

ஓவவோர் ஆண்டும் மாணவ மாணவிகளுக்கு வட்டார, மாவட்ட 
அளவில் அறிவியல் விநாடி-வினாப். போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன. 
அஇப்போடடிகளில் வென்றவாகள் பின்னா மாதில அசாகவில் நடத்தப்படும் 
போடமி களில் பங்கேற்கின்றனர். பலவேறு நிலைகளில் வென்ற 
போட்டியாளாகளுக்குப் பரிசுகளும் பாராட் மிகளும் சான்றிதழ்களும் 
வழங்கப்படுகின்றன. அறிவியல் பற்றிய செய்திகளையும் அறிவியல் 
கட்டுரைகளையும் படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை இபபோட்டிகளர் 
மாணவாகளிையே ஏற்படுகதுகினறன. 

பயிற்சி முகாம்கள் 

பளனி அறிவியசம் அசிரியாகளாுக்கான பயிற்சி முகாம் ஆணடுதோறும 
அஇவவியக்கத்தால நடத்தப்பட்டு வருகின்றது. மாநில, மாவட்ட அளவில் 
கருத்தாளாகள மற்றும பேராளர்கள் பயிற்சி முகாம்கள நடத்தப்படுகின்றன. 
குறைந்த செலவில் அறிவியல சோதனை (1.௦ம 0 Experiment) 
சுறறு௪்சூழல், சுகாதாரம், புதியன படைக்கும அற்றல் போன்றவற்றில் 
இவாகளுக்கும் பயிற்சியளிக்கட்படுகிறது. 

விருதுகள் 

அவைவியக்ககதின் அறிவியல சேவையைப் பாராட்டிய பலசலைக்கழக 
மானியக்குமு (00) 7993ஆம் ஆண்டிற்கான ani ஓம் அண்ரமம் டிரஸ்ட் 
விருது வழங்கிச் சிறப்பிதது ள்ளது, 

மத்திய அரசின் தேசிய அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பத தகவல் 
gry Gupww (National Council for Science & Technology 
Communication) அகில அந்திய அளவில் அறிவியலைப் பரப்பியகற்கான 
விருதினை வழங்கிச் FY NIG ROT Or Gi,
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அறிவியல் இயக்கம் ௪ல் ஏசியன் புக்கக நிறுவனத்துடன் இணைந்து 

வெளியிட்ட எஸ், வெங்கடாசலம் எழுதிய கம்ப்யூட்டர் ஜர் அறிமுகம் என்னும் 

புததகத்தை 1994ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த அறிவியல் குமிழ் நூல் எனத் தமிழச 

அறிவியல் பேரவை தோறகெழுித்துள்ளதும் பெருமைக்குறியதாகும். 

அறிவியல் எனபது ஓரு மாபெரும் சகதி. இத மணிக சமுதாயுததகை 

முனனேற்றத்திர்குக் கொண்டு செல்லும் ஆற்றல் பெற்றது. மனித குலத்தைப 

பேரழிவிற்கு இட்டுச் செல்லக் கூடியதும அகும். அறிவியலை யார் 

சவவாறு பயன்படுததுகின்றனர் என்பதைப் பொறுக்கே இதன் நன்மை, 

இமைகள் அமையும். அறிவியல எனபது கொல்லனாச் உலையிலும 

கிவசாயியால் வய்வெளிகளிலும், கறகால மனணிதாகளால் அடுபபடி கணிலும் 

உருவாக்கப் பட்டது. இது மீண்டும் அவாகளுக்கே சென்றடைய வேண்டும. 

இது நிகம வேண்டுமானால், அறிவியல் எனறால என்ன என்பதையும் 

அகனுடைய தோற்றம், வளாசசி, பயனபாறு, முதலியவற்றையும் கெளிவயாகக் 

தெரிந்திருக்க வேணடும். இப்பணியை மககளிடம் கொண்டு செல்வதில் 

குமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் மூனைபபடன் செயல்பட்டு வருகின்றது 

என்புதில் சிறிதும ஐ.யாகிலலை.



SIF UMNMMTLIL] மூலம் ஏலக்காமம், 

எண்ணெய்ப் பனை மற்றுப் 

சோதனைக் குழாய்க் காடு 

பெருக்கல் 

ஐ.இ.ரரக.ம ணி 

அிய/றம லார ௯.ஈ0்.௯.ம எறி 

7. முன்னுரை 

11 தாவரங்களில விதைமூலமாகப் பாவினப்பெருக்கமும, விதையில்லாத 
பாவிலா இனபபெருககமும் நடை பெறுகின்றன. விதையிலா இனப்பெருக்கத்கில், 
அரும்பு, இலை, தண்டு, கிழங்கு அகிய உடல் அறுப்புகள் நிகழத்தும் 
அனைபபெருக்க நிகழவுகளால இதனை உடவினப்பெருக்கம் (Vegetative propa- 

9011௦) என்றும அழைப்பா 

42. மூலதாஉரத்திவிருந்து (14௦127 01214), உயிருள்ள கிசுவை எடுத்து, 
ஊட்டமளிபபு ஊடகத்தில் இட்டு, தட்ப வெப்பநிலையைப் கட் டப்படுத்கி, 
தோய்ககிருமிகள் அணுகாதவாறு பாதுகாத்து ஆய்வகத்தில் வளர்த்துக் 
குறறுசசெடிகளை உருவாக்குவதைத் தாஉரத் திசுவளரப்பு என்று கூறுகிறோம். 

(3. தாவரத் திசுவளாப்பு மூலம், உடவினப் பெருக்கம் நிகமுமாயின், 

அதனை நுண்ணினப்பெருக்கம் (Micropropagation) sug ஓத்த 

உயிரிஇனப்பெருக்கம் (01௦1௦1 றா௦ற0901101) என அழைப்பர், இத்தகைய 
உயிரியுத்தொழில் நுட்பத்தினால் (7310120111௦10 99), எண்ணற்ற நன்மைகள் 
உள்ளன. மிகச்சிறிய ஆய்வகத்தில், மிகக்குறுகிய காலத்தில, மூலதாஉரத்தின் 
ஒருசிறு திசுவிவிருந்து, இலட்சக்கணக்கான ஓத்க(மரபிய/ உயிரிகளை
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(Clones}is பெருக்கலாம். அம்மட்டுமன்றிப் பருவகாலங்களுக்காகக் 
காத்திருக்காமல், விரும்பும் காலத்தில் ஆண்டு முழுவதும் ஓத்த உயிரிகளை 
உர கரசகிக் கொகர்சாலாம், 

1.4. இந்தியாவில் இன்று இருநூற்றுக்கும் அதிகமான நுண்ணினப் 
பெருக்க ஆய்வகங்கள் உள்ளன இட்டவணை i. கோடிக்கணக்கான SIG 
தாவரங்களைச் சிற்றளவிலும் (811011 80016], வாததக அளவிலும் (௦01111 270/4] 
80/2] இவை உருவாக்கி வருகின்றன. 

2. ஏலக்காய் உற்பத்தி 

2.1. தறுமணப் பொருட்களின் அரசி யான ஏலக்காய், ஏற்றமதிமூலம் 

அநதியச் செலாவணியைப் பெருமளவு ஈட்டித் கருகிறது. கேரளா, கராடகா, 

தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் ஜா இலட்சம் ஹெக்டோ நிலபபரப்பில் ஏலம் 

பமிர்செய்யப்பட்டு வருகின்றது. ஆயினும், உலகநாடுகளுடன் ஓப்பிடும்பொழுது; 

எலசகாய் உற்பத்தியில் இந்தியா பின்துஙகியுள்ளது. மத்திய அகிமெரிக்காவில் 

உள்ள குவாட்டி மாலாவில் ெறக்டேர் ஒன்றில் 250கி.கி. ஏலக்காய் விளைகிறது. 

இந்தியாவில் ஹெக்டேர் ஐன்றில், 80 கி.கி, தான் விளைகிறது. எனவே, 

திசுவளாப்பு உத்தி மூலம், ஏலக்காய் உற்பத்திக் திறனைப் பெருக்க இந்திய அரசு 

மூயன்று வருகிறது. இதில் தணியார் துறைகள் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன 

அட்டவனை நி, 

2.2 கேரளாவில் சல. தாமஸ் [41/7] நிறுவனம், மண சாறு என்னும் 

ரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறிய ஆய்வககுதில், தோநகெடுக்கபபட்ட (21112), 

நோற்ற உயாதர ஏலக்காய் தாஉரங்களை, மிகுந்த எண்ணிக்கையில் உருவாக்கி 

வருகிறது. தெறக்டா ஐன்றில் 70 கி.கிமிவிருந்து 250 கி.௮ி.வரை விளைச்சலைப் 

பெருக்கிச் சாதனை படைத்துள்ளது. தனியார் நிறுவனமாகிய இது, இர்கியாவில் 

வரத் கிசுவளாப்பில் முன்னோடியாகத் கிகம்கிறது. இதனுடைய மீறிய 

மயற்சியால், “எரணாகுளம் இந்தியாவிச் முரதசம் உயிரியத் கொழில்நுட்ப 

மாவட்டம்” என்ற சிறப்பினைப் பெற்றுள்ளது... 

3. எண்ணெய்ப் பனை பெருக்கம் 

3.1 நமது நாட்டிற்குத் தேகைப்படும் சமையல் எண்ணெய் அளவு 4.7 

மில்லியன் டன், உற்பத்தி செய்யப்படுவதோ 3.5 மிலியன் டன். எனவே, 

பற்றாக்குறையைப் போக்க, ர௬.7500 கோடி மதிப்புள்ள சமையல் எண்ணெய் 

இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. கொலஸ்டரால் முறையாகவும், வவட்டமின் ஏ
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நிறைவாகவும் உளள பாமாயிலை அதிக அசாகில் கந்து (வெரக்டோ ஐன்றில் 2 

டன் எண்ணெய்/ நூற்றாண்டு வாழும் எண்ணெய்ப் பனை (011 7ய௱] யைப் 

பெருக்க மத்திய அரசு முயன்று வருகிறது. எவியிஸ் கிணின்மிஸ் என்ற 

தாவரப்பெயா கொண்ட PUM MoS பனையின் பழகச்கூழிவிருந்து 

எண்ணெய பிரித்தெடுக்கபபடுிகிறது. மஹாராக%உரா, அற்கிரா, காராடகர, 

தமிழ்நாடு, திரிபுரா, pller போன்ற மாநிலங்களில் எண்ணெய்ப்பனை பயிர் 

செயயப்பட்டு வருகிறது. பம்பாயில் உள்ள பாபா அணுசக்தி ஆய்வு 

மையத்திலும் (5.40), கேரளாவில் காசாகாடில் உள்ள மத்திய தோட்டப்பயிர் 

ஆயவ நிலையுக்திலும (CPCRI), திசு வளாப்பு முறை மூலம், ஆய்வ ரீதியில் 

எண்ணெய்ப்பனைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. 

3.2. தலம, பலம், வளம ஐருங்கே வாய்ந்த உயாவகை எண்ணெய்ப் 

பனையை மூலதாவரமாகக் கோற்தெடுத்த, அதனுடைய ஓலைக் 

குருத்தினைச் சின்னஞ்சிறு துண்டுகளாக தறுககி, அவற்றின் மேறபரபபில் 
உளள நுண்ணுயிரிகள் அழிச்கப்படுகின்றன. முற்றிலும் நுண்ணமழிக்கம் 
uv. (sterilized) Mans, goes துண்டுகள தக்கதொரு ௪ட்டமளிப்பு 
ஊடகத்தில் இட்டு வளரக்கப்படுகின்றன. சுமார் 90 நாட்கள அனபின்பு, 
இலைததுணடின் ஓரத்தில, 'கேலகஸ்” (0௦1105) தோன்றுகிறது. கேலகும் 
என்பது விரைவாகச் செல்பிரிவு அடைய தன்மை வாய்ந்த, 
கிறப்புபபணியமைப்பு இல்லாக செல-சகரின திரட்சி: தாவரத்தில் வெட்டப்பட்ட 
இடத்தில், சிறப்புப்பணியமைப்பு நீக்கம் (/2-81//272ஈ112112) காரணமாக, 
செல்திரடஅி தோன்றுகிறது (படம் 7, 

33 கேலஸ் பிறிதொரு வகையான ஊட்டமளிப்பு ஊடகத்திற்கு 
மாந்றப்படடு வளாக்கப்படுகிறது. கேலஎஙிவிகுந்து உடமபிக்கருக்கள (5௦1011௦ 
embryos) egandarmea. உடமபிககரு-வை வேறொரு ஊட்டமளிப்பு 
கடகத்தில் வளர்க்கும்போது, இலைக்குருத்து தோன்றுகிறது. இலைக்குருக்து 
மற்றொரு ஊட்டமளிப்பு ஊடகககில் வளரும்போது, வோகள் தோன்றுகின்றன. 
ஏமுவகையான ஊட்டமளிப்பு உஎடகங்கக் தேவைப்படுகினறன. இறுதியில் 
குற்றுசசெடிீகளை ஆய்வகத்திலிருத்து எடுத்துச் சென்று, பணபடுித்தப்பட்ட 
நிலத்தில் வரிசை வரிசையாக நடுவர் 

4. சோதனைக்குழாம மூங்கில் 

4.7. மூங்கில் மரமன்று, மிச உயரமான புல்வகை, மணிதனின் பிறப்பு 
முகல் இறப்பு வரை பயன்படும் வரம். வீடு கட்டவும், பல்வகை 
கைவினைப்பொருட்கள், செய்தித்தாள், ரேயான் என்ற செயற்கை இழைகள்
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ஆகியவற்றைத் தயாரிச்சவும மூங்கில் மூலப்போருளாகத் தேவைப்படுகிறது; 

அது வாணாளில் ஓரே ஓரு முறைதான மூக்கும். பன்னிரண்டாவது 

ஆண்டி விருந்து, நூற்றி இருபதாம் அண்டிற்குள், பதினைந்தாம் அண்டிலோ, 

முப்பதாம் அண்டி லேச, நூற்றி இருபதாம் அண்டிலோ ஐருமூறை பூத்து 
விதைகள் தோன்றும். மந்தகதியில் பூக்கும் குங்கிலை, பூனாவில் உள்ள சேசிய 

வேதிய ஆய்வகத்தில் (1/1), மாற்கரேனாஸ் குழுவினர் திசவளரப்பு 

உத்திகாலம், விரைவாகப் பூக்கள் செய்யம் மாபெரும் சாதனை படைத்துள்ளனர் 

உலகமே வியந்து பாராட்டியுள்ளது. 

4.2 பேம்பூசா அருண்டினேசியா, டெண்ட் ரோக்கலாமஸ் பிராண்டைசை 

என்ற இருவகை மூங்கில் சிறப்பினங்களின் விதைகளைக் தோ கெடுத்து, 

இருட்டறையில், சாக்கரைச்சததும, சிறிது அமிலத்தன்மையும் வாய்ந்த 

அட்டமளிப்பு ஊடகத்தில் முளைக்க வைக்கனா. ஐரு வார காலத்தில் 

மூனளைவிட்டதும், மிதமான ஐனியும், Getrag குமலும் உசா இடசுதில் 

MEGA அறு செ.மீ. உயரத்தில் தண்டம் (shoot) Ma விரைவாக 

QUOTING BS. தணடகத்சைச் சின்னஞ்சிறு துண்டுகளாக்கி, சிறிசசாவு 

குளிரச்சியள்சா ரூமவில், எண்ணிக்கையைப் பெருக்கும் உபதிசு வளர்பபு 

(subculture) கையாளப்பட்டது. ஓவ்வொரு தண்டகத் துண்டி விருந்தும் 

வோகசள் சகோனறின. வேருடன். உள்ள குறறுச்செடிகளை, ஊட்டச் 

சத்துக்கள், தேங்காய்ப்பால், சைட்டோக்கைனின் எனற தாவர வளர்ச்சி 

கறாரமோன் அடஙகிய சோதனைக்குழாயில் வளாததபொமுது, வியப்பூட்டும் 

வகையில் பூக்கள் தோன்றின, தொடாந்து விதைகளும் விருத்தியாயின, 

ச௪ராசரியாகக் குற்றுச்செடி ஓவ வொனறிலும் 20. விதைகள் உருவாயின. 

இவ்விதைகை அபய்வகத்திவிருந்து எழுத்துச் சென்று இயற்கைச் 

குழலில் திலத்தில் ஊன்றிய பொழுது, விதைகள் முளைவிட்டு, வேகமாக 

வளாந்து, மலாந்து; விதைகள் தோன்றின. 

3. இசுவனர்ப்புமூலம் இல்விக் கனகாம்.பரம் 

பாண்டிச்சேரியில் உள்ள கூடப்பாக்கத்தில், வெங்கிடபதி என்ற உழவர், 

திசுவளாப்புமூலம் தில்லிக் கனகாம்பரத்தின் குறுத்துச் செடி. ஒன்றிலிருந்து ஜா 

இல.ட்௪ம் குற்றுச்செடிகளை முப்பது நாட்களில் உருவாக்கியுள்ளரா. தனது 

இல்லத்தில் சிறிய அறைபொன்றினை அம்வுச் கூடமாக மாற்றியுள்ளார் மகஸீர் 

மனதைச் கவரும் சனகாமபரச்செடி உற்பத்தி கூலம், ௮ண்டொன்றுக்கு ஓர் 

இலட்சம் ரூபாய் இலாபம், திசவளர்ப்பு உத்தியில் ஈடடுகிறார். (வேளார் மணி. 

தினமணி 03.05... [903],
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6. சோதனைக் குழாம் காடிகளன் 

6.1 வாத்தக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தேக்கு, சந்தனம், யுகலிப்டஸ் 

போன்ற பயனுளள மரங்களைப் பெருமளவில் குறுகிய காலத்தில், புதுதில்வி 

டாடா சகதி ஆயவு நிறுவனம் (72111) மற்றும் பூனா தேசிய வேதிய ஆ.ப்வகம் 

(17/01) போன்ற மையங்களில் திசுவளாப்பு மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, 

இம்முயற்சிக்கு, வேளாண்மை மற்றும் கிராம மேம்பாட்டுக்கான சேசீய வங்கி 

(2/847210) நிதியுதவி அளித்துள்ளது; 

5.2. தங்குயிரிகள, நோய்கள் மற்றும் பருவமாறுதல்களின தாக்குதலை 
எதிர்த்துநிற்கும் ஆற்றலும், அதிக விளைச்சலுமிச்க உயாவகை மரங்களைத் 
தோகெடுக்து மூலதாகரமாகக் கொள்வா. இமமரங்களை உயரத்த மரங்கள் 
(Super trees or plus trees) என்பர் மூலதாவரத்தின் மீட்பாக்கத்திறம் (122- 
generation) aruns ser) mel (apical meritsm), Hemsoupibty (leaf end) 
மற்றும் அணிவோ (ற 7௦004) அகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றினை 
தறுக்கியெடுத்து, நுண்ணமழிககும் வேதியக் கரைசல் உள்ள கண்ணாடிக் 
குவளையில் இட்டுத்கிசுவின் மேற்பரப்பில் ஓட்டீக்கொண்டிருக்கும் 
துண்ணுயிரிகள் முற்றிலும் அழிக்கப்படுகின்றன (படம் 2). 

6.3 முற்றிலும் நுண்ணமழிக்கப்பட்ட திக, அட்டமளிப்பு ஊடகம் 2 eter 
சோதனைக் குழாயில் வளர்க்கப்படுகிறது. முதவில் கண்டகம் (51௦௦) 
தோன்றுகிறது. தண்டகத்தைச் சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி, குழாய்க்கு ஓன்று 
வீதம், நூற்றுக்கணக்கான சோதனைச் குழாய்களில் வளாககினறசா.  இகனை 
உபுதிசுவளாபபு (5ப6௦ப141021127) என்பர் இது எண்ணிக்கையைப் பெருக்கும் 
உத்தியாகும். நாளடைவில் Carseat தோன்ற ஆரம்பிக்கின்றன; சிறிதுகாலங் 
கழித்துக் குற்றுச்செடிகள் சோதனைக் குழாயிலிருந்து நீக்கப்பட்டு, 
மண்சட்டீகளில் வளர்க்கப்படுகின்றன. மண்செட்டிளைில் வளரும் 
குற்று*செடிகள், காடாக்கத்திற்காகத் தோற்தெடுக்கப்பட்ட நிலத்தில் வரிசை 
வரிசையாக நட்டு வைக்கப்படுகின்றன. 

7. திசவளர்ப்.பில் சிக்கல்களும் தீர்வகளும் 

71 தாவரத் திசு வளர்ப்பு முறையில் நன்மைகள் பல இருப்பினும், கில 
சிக்கல்களும் உள்ளன; i) சிறிது கவனம் குறைந்தாலும், தாஉரத்திசுக்களில், 
பாக்டீரியம், பூஞ்சை, வைரஸ் போன்ற தொற்றுக் கிருமிகளின் தாக்குதலால் 
சேதம் ஏற்படலாம், 11) திச ௮ள௱பபிற்குத் தொடாச்சியாக வெவ்வேறு பணிகள் 
BIN எண்ணற்ற பணியாட்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும். இதனால்
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vertu Befler sade அதிகச் செலவை எற்பழித்துகிறது: 110/ திசு வளாபபு 
முற்றிலும் விதையில்லாதப் பாவிலா இனம் பெரு க்கமாதலால் (தாவது 
ஓத்த (மரபிய/ உயிரிகள் பல தலைமுறைகளாகச் தொடாந்து உருவாக்கம் 
படுவதால், மரபியல் வேற்றுமை (2௪1/௦ 810௪7212) நாளடைவில் 

அற்றுப்போகும் அபாயம் உள்ளது: 

2 தொடராய்வமூலம், மேற்கூறிய சிக்கல்களுக்குத் தீர்வுகளும் 
கண்டறியப்பட்டுள்ளன. செயற்கை விதைகளை (ஈசு 11௭௦௪ seeds/artificia] 

82605/601 1211௦ 82205] உருவாக்கி முதல் சிக்கலைத் தீர்க்கலாம். திசு வளர்ப்பு 
மூலம் உண்டாக்கப்படும் உடம்பிக் கருக்கள் (8௦011௦ ஊ௱ம்ரழ05) மீது, 

நீரில்கரைபடுிம் இமுமத்தினால் (021) ஆன செயற்கை உறையைப் Curie 

செயற்கை விதைகள் உருவாககப்படுகினறன படம் 3. 

தமது நாட்டில பம்பாயில் உள்ள பாபா அணுசக்தி ஆய்வு மையத்தில் 

தாவர உயிரியக் தொழில் நுடபவியல் அறிஞாகசர், வாழை மற்றும் ஏலம் 

கபிைதைகணைச் செயற்கை முறையில் வெற்றிகரமாக உருவாக்கியுள்ளன. சுமார் 

4 மி.மீ. நீளமுள்ள தண்டக நுணிகள் (8/௦௦7 ॥/02/, இலைககேோண அரும்புகசர் 

faxillary 2085) மற்றும் வேற்றி. பவேோரசச் (20271/712ப4 roots) 

போன்றவற்றை. சோடியம.. அல்தினேட், கால்சியம். அசப்ஜினேட், 

பாஃபியெத்திலீன் பாவி௮க்றிலேமை௫ி போனற நீரில் கரையும் தண்மை வாய்ந்து 

இமுமங்களாலான செயற்கை விதையறையரல் பேரததப்பட்டுச் செயற்கை 

ஊிகதைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. செயற்கைமுளை Hipssome (artifical 

2ா8௦8றசா௱]/ பில், ூச்சிக்கொலஃி _பஞ்சைக்கொல்வி போன்ற வேதியச் 

பொருட்களும் இணைககப்படுகின்றன. இ௫சசெயற்கை விதைகளை 

மூகலில் சோதனைக் குழாயில் முளைக்கசசெய்து, பின்னா நிலங்களில் 

நட்டு வைக்கினறனா. 

73 பணியாட்கள் அகளதியத்தினால் அதிகரிக்கும் செச்வைக் 

கட்டுப்படுத்தக் கணிபபொறியால் இயங்கும் பணிசெய் எந்திரங்களைப் (12௦0௦15] 
LUT LANG SOT. 

74 மரபியல் கேற்றுமையைப் பாதுகாக்கும் முகத்தான், தாவர மரபியல் 

வளங்களை (01021 021210 7260 ப229), அல்லது மரபணுக்களை (கா ௦7 

Germplasm) விதைகள் வடிவத்திலோ அல்லது அரும்புகள், 

புரோட்டோப்பிளாஸ்ட்டுகள், செல்கள், திசுக்கள் வடியுத்திலோ உலகின் பல



238 

பாகங்களிலிருந்து சேகரித்து, 1965 செல்கியஸ் அளவில் குளிரியப்பாதுகாப்பு 
(cryoperservation}) முறையில் சேமித்து வைத்து, வகைப்படுத்தி, 
அவற்றுக்கான அவணஙகள தயாரித்து, ஆய்வுக்கும் உறபத்திக்கும் பயன்படும் 
வகையில் விநியோகம் செயய, விதை வங்கிகள (seed banks)/ 
மரபணுவங்கிகள் (Gene Banks or Germplasm Banks) அலலது மரபிய வள 
மையங்கள (084/6 [௪௦1702 0௦17௪௨) போன்றவைகள் உலகெங்கிலும் 
தோறறுவிககப்பட்டுளளன; 

7.2 இநதியாவில் புதுதில்லியில் உள்ள காவரமரபிய UTE CRE ETT 
GeFugajenm (National Bureau for Plant Genetic Resources) FIGS, 
தாவரத திசு வளாபபுக் களஞ்சியுத்திறகான தேசீய வ௪தி (177110 4] 
Facility for Plant Tissue Culture Repository), அழியு்கரு வாயில் உள்ள 
தாவர வகைகள், கிழங்கு வகைகள, வெங்காயம, ணு வகைகள், கணி 
வகைகசர நறுமணபபொருள்வகைகள போனற மரபிய வளங்களைப் பாதுகாதது 
வருகினறன. மைதில் உளள பதீதிய படடுி வள௱ப்பு ஆய்வ மற்றும் 
பமிற்சி நிலையம (57871, மைகா லோககல், BLOT OIL, ere 30, crew 36, 
எம் 41 எண 54 பெர எஸ் $ அசாமயபோலா, கோசென், சைனா வெண்மை, 
கோசொதறீராமி, கோகுசே சேன்னி -9, unser பரராவகை (cultivar), 
ரதியன பயிரவகை பேன்ற (PFEOEIL aL வ/ைககளையும காளிமபோக ௪, 
பியூர் மைதா, நிஸ்டாரி, ஜஹஹோசமைதா, Came. எஸ-6, ௪௭4 ஈ, நற்கினி 
ஈாதலைமுறை-7 5.17.19, ௩.ர.4௨2 போன்ற படரிபபுழு வகைகளையும, 
மரபணு வஙகியில சேமித்து வைதது விதியோகம செய்து அரு கிறது; 

7.6 பிலபபைன்ஸில் உளள அனைத்து லக po ஆராயச்சி நிலையம் 
(IRR1), 25,000 -ததுககும் மேற்பட்ட நெல்வகைகளையும, மெக்ஸிகோவில 
“௭௭ அனைத்துலக மக்காச்சோளம் மற்றும கோதுமை மேம்பாட்டு மையத்தில் 
1200-க௫ம் மேறபட்ட கோதுமை வகைகளையும், பெருதாடடில் விமாவில் 
உள்ள அனைததுலக உருளைக் கிழங்கு மையம், 4,000-ததுக்கு.ம் மேறபட்ட 
உருளைக்கிழங்கு வகைகளையும் உலகின் பல பகுதிகளிலிருந்து 
சேகரித்து, சேமித்து, விநியோகம செய்து வருகின்றன, ஆசலால, மரபியல் வேற்றுமை அற்றுப்போகும் அபாயம் திசுவளரப்பினால் அல்லை என்பதை 
உறுதியாக நம்பலாம்,
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அட்டவணை 1, 

வாத்தக அளவில் தாவரத்திசு வளர்ப்பில் ஈடுபட்டு வரும் சில இந்திய 

Bigwusrmeer (curr.sci., 1991.) 

SU. ST OT நிறுவனம் தாவரம் 

i உயரியக் திசு வளாபபு ஆயவகம, தைறதராபாத் மாதுளை, வாழ 

2 ஹேரி௪னஸ மலையாளம விமிடேட, பெங்களூரா காய்கறி வகை 

3. இரந்தஸதான் லீவு, பம்பாய் ஏலம், கரும்பு 

4. இநதோ-௮மெரிககன கலப்பின Langan, வரழை, ஏலம் 

பெங்களூர் (14/76) திசு வணாப்பு வலி பூக்கும தாவரம 

5, நாத் விதைகள், ஓளரஙகாபாத அலஙகாரத்தாவரம் 

6. பதும்ஜி கூம் மறறும் காகித அலை, பூனா 

a ரிலையன்ஸ் நிறுவனம, இந்தியா, பூனா 

8 ஏ.வி. தாமஸ் நிறுவனம, கொச்சின் கரை, ஏலம், 

அலங்காரத் தாகர 

௮ மரத்தொழில்நுட்ப (ரீடெக)நிறவளம், ஹரியானா மரவகைகள் 

10. யூணிக்கரான் பயோடெக், MDAISTTME ஏலம, வாழை, 

அலவஙகாரத்தாஉர.
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அ ட்டவணை2, 

பயிர் செய்யப்படும் எண்ணெய் வித்துச்களில் விளைச௪ச் அளவு 

௮.ஏகள் ஏுண்ணெம் வித்து ST Clears உற்பத்தி 

(டன் ஹெக்டோ] 

7 சோயா 0.6 
2, குரிய காந்தி 07 

3 கவோக்கடலை 08 
ஷீ எண்ணெய்ப் பனை 5.0 

LEAF FOAGMENT 

    
ஓதல் aatdy mak god watiy mad எளரீப்பு உகம் சிரிப்பு கடகம் 

1 2 3 

படம் 1, 

எண்ணெய்ப் பனையின் நுண்ணினப்பெருக்கபம் (17 icropropagation) 

1 ஊட்டமளிப்பு ஊடகத்தில் வளரும் ஓலைக்துண்டின் ஓரத்தில், 90 
நாட்களில் கேலஸ் (Callus) தோன்றுதல் 

2: சேலஸிலிருந்து உடம்பிக்கரு தோன்றுதல் (6௦12112 embryogencsis) 

3. உடம்பிக்கருவிவிருந்து தண்டகம் தோன்றுதல் (0௦11௦92 2516) 

4. வேோமண்டலம் தோன்றுதல் (Rhizogenesis).
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படம் 2. 

திசு வளர்ப்பு மூலம் சோதனைக்கு குழாய்க்காடு (7௪௧7 60.0௪ 727௪௪0) 

ர தலம், பலம், வளம், வாய்ந்த 2.wiraines wg (“Supertree”) 

2 தண்டுநுணி இலையரும்பு, அணியோ - சகேனும் ஓன்றினை 

தறுக்கியெடுத்தல 

3. நுண்ணமமழிப்புக் கரைசல் - நுண்ணுயிா முறறிலும் நீககபபடுதல் 

(Sterilization) 

4. ஊட்டமளனிப்பு ஊடகம் உள்ள சோதனைககுழாயில் திசுவளாபபு 

~ தண்டகம் தோன்றுதல் 

5, எண்ணிக்சையைப் பெருக்கும் ௨புதிசு வள௱ப்பு இயம்௦ப/ரமா௪) 

6. வோகள் தோன்றுதல் (1111120921 8518) 

7: குற்றுச் செடிகளை மண் ௪ட்டிகளில் வளாத்தல் 

8. வரிசை வரிசையாக நட்டுவிக்கப்பட்ட குற்றுச்ச்டீகள் வளாநது 

காடாகுதல்-காடிடெருக்கல் (4 7௦125101101ப/



 
 

eds) - Made se செயற்கை விதைகள் ( 1801 

் பெடரி கிண்ணத்திக் செயற்கை விதைச். 

n). 2. செயற்கை விதைகள் முள விடுதல் (ரா ரா11011௦



பண்ணைய அறிவியல் வரலாறு 

ல்ஸல ௪. முத்து 

கொழிற்புரட்சிககு அப்பால் அதிவேக வள௱சசியுறற தொழில் 

நுட்பங்களின் ஆதாரமான அறிவியல், மனிதன் தனது சுறிறுபபுறததினை 

ஆடகொள்ள முயன்ற ஆதியிலேயே முளைவிட்டகெனலாம். அதசள் வரலாறறுகு 

தொடக்கத்தில் உளசாமும் உடலும ஒருஙகிணைககும கவின் கலைகளும் கைத 

கொழில்களுமே மூதனமை வகித்தன, 

வேளாணமை, கால்நடை வளர்ப்பு, மீன பிடிகுதல் ஆகிய மூன்று 

தொழில்கள் ட்டுமே ஆதிமனிதன் அறிந்திருநத்தவை. உலின் அணனைகுதுக 

கலைகளும் _-றிவியல துறைகளும் இநகத முககொழிலகளின் அடிபபடையில் 

உருவானவையே. 

இந்தத் தொழில்களும் கலைகளும் மனிதனின் உணவு, உமை, 

உறையுள் ஆகிய மூத்தேவைகளை நிறையேேறறின. ஆயினும, கருகுது 

உருவாச்கத்திற்குத தேவைப்படாத மொழி-கருத்துப் பரிமாறறததின் 

போது இன்றியமையாத ௪உஎடசமானது, உடல் சைகைகள், சமிக்ஞைளை, 

ஓவிக குறிப்புகள், சித்திரங்கள், வரிக் குறியீடுகள என யாவும் மெரழியின் 

வெவ்வேறு பரிமானணங்களே. நகரங்கள் தோன்றியபோது மணிக 

நாகரிகஙகள தோனறின. 

உலகின் தாகறிகங்களும் ததிக்கரைகளிசம் முகிழ்த்த. நைல் 

நதிக்கரையில் எகிப்திய நாகரிகமும், பூ ஃபரடீ டைகிரிஸ் நதிக்கரைகளில் 

பாபிலோனிய நாகரிகமும், கிந்து நதிக்கரையில் சிந்துவெளி நாகரிகமும் 

தோன்றியமை குறிப்பிடததக்கவை. 

ஆங்காங்கே மலாந்து மணம் பரப்பிய முதனிலை மணித நாகரிகங்கள் 

பலவற்றுள், இந்தியாவின் சிந்துவெளி நாகரிக மேன்மைதனை ஆராய்வதே 

இக்கட்டுரையின் உள்ளடக்கம்.
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நகரங்களும் தாகரிகங்களும் 

“சமா 5000 அண்டுகளுக்கு முன்னம் பாசன் விவசாயம, றல், 

டைகிரிஸயூஃபரடீகற, சிந்துச் சமவெளிகளில் மககள தேவைக்கு உபரி சக்கர 

வாகனங்கள் மூலமும் விலங்குகளின் உகுகியாலும் பிற இடங்களுக்கு 

அனுப்பபபட்டும் வந்தன. பழைய உலகின நகரங்கள் பலவும் எகிப்து, 

மெசபடோமியா, சிநது (மொகளஞுசோதாரோ, ஹரப்பா நகாகஞக்குப் பின் 

கோனறியவையே” எனகிறார Fev (0111/28) எனும வரலாற்றாகிரியா. 

(‘The Urban Civlisation’, Town Planning Review vol.21, No.1) 

“கி.மு.2200 ம அணடு வாக்கில wsingga கிந்து நாகரிகம 

எகாபதோடு அதே காலகடடத்திலேயே எகிப்திய  மெசப€டோமிய 

நாகரிகஙகளும நிலவின” எனபது லாமபாக-கராலோவ்ஸகி (1. ஈ௱ல்சார- 

16071௦0511) எனும் ரககிய அறிஞாகம் கருகுது, (‘Ancient Civilisations: 

The Near East Mesoamerica, California 1937) 

ஆயின. தொலைதூர மத்திய, வட௮மெரிககப பகுதிகளில் 'மாயா” 

(Maya) எனும் இநதிய இனம் பீறகாலதகில நினலைபெற்றதாகவம் கொல அயலவா 

கருதுகினாணா. TET ODN உருவாகுவதற்கு மூனனம வாழந்துவற்கு அதிவாகி 
னம தீராவிடக தோற்றம உடையவர் எனத தெரிகிறது. &.0.400 அல்லது 
௮00 ௮ம அண்டுக காலகதிய மாயா நாட்காடடீக கல்வெட்டொன்று மெக்சிகோ 
கரில மாணிடனீயல தொலகாட்சியகக்கில் வைக்கப்பெறறுள்ளாது. 

858 'மாயடுநகியா' வாழந்து வறக குவாதிமலை (Guatemala) 

enmmu wetser (Yucatan) asdw பீரதேசககிறகு ஓரு வரவாறறுச் சிறப்பு" 

உடு, எமார 6 7/2 கோடி அணிகளுக்கு முன்னா டைசனோசாகள் எனும் 

அராட்சகுப் பலவி இனாம வாழந்து மறத்து நிலம, பிரமாண்ட விண்கல 

ஒனறு பூமியினலாக காககிய இடம, இதே யகாதன் கீபகற்பம்தான. 

இகனாலேயே பண்டைய உலகில் கக்காணபீடபூயியுடன். கூடிவு 
இத்தியத சீவ - தென்னமெரிக்கா, தென அபபிரிக்கா, மடகாஸ்கா, 

அண்டாரடீகா, அஸ்திரேவியா முதலான ஓட்டுக் கண்டங்களின் மத்தியில் 
நிலைபெற்றுப பிரிநது வடக்கு நோசகி நகாந்து அரும - 'மிதவைக் கணடங்கள்' 
(/120/8 76௦101௦5] கோடபாட்டினை சற்று - திராவிட இலாமே உலகின் பல 
ப்கு.திகனில மரபணுககள சிகறிப பரிணயித்திருக்க வேண்டும என்று 
வபியுறுத்துகிறோம்.
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“மோகஞ்சோதாரோவிற்கும் நியயாக் நகருக்கும் உளள பொதுத்தன்மை 

யாது 2 நரல்பிடத்து எழுப்பினார் போன்று நேரானதும, செங்குத்ததாக 

வெடடீகு கொள்வதுமான. சீரான தனின நகரமைப்பு... ஹரப்பா 

நரமைபபாளாககளோ உலகின முதல கட்டட நிபுணாகள். எனைனில் ஊனா (Ur), 

dlag, (Kish} மறறும் பராக (801) முதலான சுமேரியநகரங்கள் பெரும்பாலும் 

வளைந்து சுருண்ட வடிவத் தெருக்கள கொண்டவை.” என்று குறிபபிடுவார் 

எஸ்.ரா: ராவ எனும அய்வறிஞா; (“Indus Cities”; Planning Perfection” 

in ST/ June 1982. gj.13-14) 

நீலநிற உருவின் சேடி யோன் கொடபூம் 

நான்முக ஓருவற பயக பல.இதழ்த 

கூரமரைப் போகுடடீன காகவரத் தோன்றி 

சுமண ஓங்கிய நெடுநகா வரைபபினா 

(பேருமபாணாறு 402- 4035) 

TOT DYLO SFA EIT நகரமைபபம 

மாயோன் கொடபூம் மலாநக தாமரைப் 

யொடு புரையும் சீரூர பூவின் 

இதமகத் தனைய தெருவும் M5985) 
ஆரும்போருட டனையகே அண்ணால கோயில் 

(பரிபாடல் தர்டடு5. 1-௮ 

சனுமாறு சங்க இலகைகியம காடடும மதுரை தரைமயபம இங்கு பைய 

நோக்கத்தககது. 

“அிரறுவெணி நாகரிகககினள் பாப்பனவ. உலகின வேவற்நக தாகரிகப 

பரப்பளவகளை வடம் பெரியகாகும என்பதற்கான LASTS உளள கா. 

வடககுப பலுச்சிஸகானதகிலா SurluGerr (Priano Ghundhat) eardn 

அபகானிஸ்தாணிய எலனலையம் a..6eacw—Ggir (Sutkegan-Dor) eaydw 

உளச மகரான சகடற்கரையாகிய ஈரானிய எல்லையும் முதுற்கொகண்டு 

கிழச்காகவும் தெலாகிழகசகாகவம் விறிநது WINK கடறுகரை மூழுதும 

உளளடககிய குஜராது, அிநதப பனளத்காககு வரை விரிக்கிருந்தது; ஏற்கெளாபேே 

காக்கா-ஹக்ரா நதியினால் அடிததுச்செல்லப்பட்ட பஞ்சாப் ௪மவெளிக்கு 

அப்பால் கங்கை-யமுனளை RAF FRESE தில்விக்கரு கே சிந்து நாகரிகம்
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sr pun பெற்றுள்ளது. இத்து anges பரப்பினில் வெறும் 744 
இடஙகளில மடடுமமே தொல்பொருட்கள் தோண்டி சடுக்கபபட்் டுள்ளன. 
கிழககுப பஞ்சாப் மறறும சஹரான்பூா நதிக்கரைகளிலும் ஹரப்பா நாகரிகக் 
கூறுகளை சுமா 27 இடங்களில் ஆராயப் பெற்றுள்ளன என்பது வேறு வரிதையம்” 
எனகிறார் முகம்மது ரஃபிக் woe (Mohammed Rafique Mughal) 
சிந்துவெளிப் பழம் pagmeer’ (“Ancient cities of the Indus” edited by 

Possehl G.L., New Delhi 1979) 

வரவாற்றுகீ கட்டங்கள் 

படைய இந்திய வரலாறறினைக குறிப்பரகக் கீழ்க்கண்ட முன்று 
கட்டங்களில் பகுத்துரைப்பா தெ ரல்ஆ யவாளர:..- 

/. கிமு.50 ஆம அணடுிவாக்கில முமுமையுறறஹரப்பா நாகரிகத்துடன் 
நிறைவடையும “முதற்கடட நகாமயமாதல” (17௨7 Urbanisation), 

2. தொடாது, சுமா ஆயிரம அண்டு இருண்ட காலம்' (2271 Age). 

4. ஏறத்தாழ கிமு.500ஆம் அண்டுககாலக்கில் தோன்றிய “இரண்டாம் 
Beamouiorge’ (Second Urbanisation). 

கருத்து வழ.வ வளர்ச்சி 

Hayate ler wd samt. வரையிலான தமிழச சிரதனைகளும் 
வேளாண்மைத சொடாபுடைய பருவமாறறச சிந்தனைகளும் வானம், 
மழை, சூரிய, சுந்திராகள, விண்மீன் கூட்டங்களின் இயககத்தினை அறிய 
முயலும கணரிதவியல வானவியலாகப் பரிணமிக்கச் செய்தன எனலாம், 

முதற்கட்ட தகர்மயமாதல் (இ.மு.7000 - 7. முற. 7:20) 

௮ராவதம மகாதேவன் போன்றோர் சிந்துவெளி grate மொழி 
திராவிடம் தொடாபுடையதென்பதுனை வலியறுகுதி வருகின்றனர். (1௪ 5 tudy 
of the Indus Script through Bilingual Prrallels, Ancient cities of the 
Indus, New Delhi 1979). 

1995 ஒன வரி மாதம் தஞ்சாஷூா் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகதக்கில் நடை பெற்ற 
எட்டாவது உலகத தமிழ் மாநாட்டில் அஸ்கோ பார்போலர (Asko Porpola)
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Tey பினலாதது ஆயவாளா, “அிரதுவெளிக குறியிடுகளில் திராவிட மோழி, 

USE MHECEEIO BSS OSetlajsar” (Evidence for Dravidian, Lan- 

guage and Religion tn Indus inscriptions, 2.1.1995) ermyo semeviied 

ஆற்றிய சிறபபுரையும் குறிபபிடததக்கது (படம் 7, ௪ 

முமமின நறிருககிரி_ம், அறுமீன் (காரதகிகை-1/210425], எழமுமீன 

(சபதரிஷி பெருங்காடி -0(72௦ 148/0 கரிமின் காரீ- சனிக் கோள்), பசுமீன் 

(ser=Mercury), வடமீன இுருவவிணமீன் அருந்தகி-4 10௦17 அகிய “மீன? 

குறிமீடுகள பண்டைத் தமிழரின வரனவியசம் அறிவுககுச௪ சான்று 

பாவனா வாகும் பறடடவளைள 7, 

இரும் ஓனரையானும் 

“ஒஷானுற ஓங்கிய வய்ஙகிகாளி! பனா தோடி 

பால்திற வண்ணன் போல் பழி தாநத கவெள்ளையும, 

பொருமுரண மேமபடட பொலமபுனை புழை நேமித் 

கிரு மறு மாபின டோல் தற்ல்சானற கரிம, 

மிக்கொளிர் காமசடை மே.வரும பிறைநுதல 

முக்கண்ணான ௨௫ வேபோல் மூரணமிகு குராலூம, 

மாகடல கலக்குற மாகொனற மடங்கால் போ 

வேலவலைலான் நிறனே போல் வெருவந்கு சேயும” 

(கவிதததொகை: 047-747 

அகிய வரிகளில் பனைக்கொட்யாகிய அனுட நாசளொத்க வெண்மேணி 

ப்லராமனையம, காறியாகிய ATR CHEUMTULO, GIT திறழூடைய பசுவுடன் 

கூடிய கிவபெருமானையும, குரபதமனை வென்ற முருகவேளையும் பற்றிய 

தைக குறியபுளை உளான். 

தாழசடை ஐன்றும, பிறைநகுல் கொமபு இரண்டும, சகச மூன்றும், 

குரால் (பக) என்ற நான்கு கால் விலங்கும் தமிழ் எணகசாகம் தோற்றக 

GOP STEAD BG இடமுணடு, 

'சடை' பரிபாடல் 7/2] எனறும் சொல 'திருவாதிரை' (0821219258) 

என்னும் விணமினைக குறிக்கும். வேடடைகளகாரன பேரசம் தோன்றும 

'ஓரியான்” (1௦1) உடுககணத்தில் வடகிழக்கு மேல் தோளில உளள செம்பூசு 

விண்மீன் (620 ப) இது.
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மாராகழிப் பெணழிர். ஓரை” எனும் மணற்பாவையைத் தமுவி 

விளையாடுவதனை அகநானூறு (49:16; 60:10~14219-12), நற்றிணை 

(755.7 3925:5), குறதொகை /48.7...2276:2:40137 போன்ற இலக்கியங்கள் 

குறிபபிடுகின்றன. 'ஓரையன' தோற்றம் சிவளைக குறிப்பதாகும். 

“மைஅற விளங்கிய மஎணிநிற விசும்பில் 

கைதொழும் மரபின எமுமீன் போல 

பெருஙகடற பரபபின இருபுறம் தோய” 

இறிணை 231/3 

எனும இளநாகனரா வறிகனில் 'எமுமீன்' வடதிசை சப்தரிஷி 
கஉடுகணைத்தினைக் குறிபபிடுவதாகக் கரத இடமில்லை. ஏனெனில், 
சித்துவெளிககு உடக்கே கடல் இல்லை. அதின் இது தசககாண மீ பூமியில் 
வாழந்த இனம் மேலைக்கடவில் மறையக் கணட ஓரியான் “உடுசககணத் 
Eng தையை குறிப்புதாகிறது. ஜொமன் மொழியில் “ஜிபன” (81௪0௨௩ ] சானும் 
சொல ஏழினைச் சுட்டும. 

அஇனதநறைய 'ஐரியான' சொற்பிறப்பு “ஓரை'யவிருந்து மருவியதாகக 
கொண்டால், தமிழாகம வாணியல திறம புலபபடும், குவீரவம் இந்த “ஓரையான்” 
உடுககணம வானில் pin GNSS புளியைக் கடக்க ஆகும் காலம் ஒரு நாளின் 
44இல் ஒரு பஙகானால் அதனையே “ஹோரரா' (Hora) srerapo ‘amen (Hour) 
எனம இனறு வடமொழி, கிரேகக மொழிகள் வழங்குவது வெளிப்படை, 

வலக்கரம் உயாத்திய அிவனுருக்கொண்ட இத்த ஓரையரான 
உடுககணத்தின் வட மேற்கில் தோன்றும அஇடப( கபா ப5) உடுக்கணதக்தைச 
கிவணின வாசனம் போபோரல வும், அகுற்கு அபபால் முசுண்டைப் பூக்கொத்தாகக 
தோனறும 'கிருத்திகை' (2151405) விணமீனகளைச் “சண்பக! மாகவும் 
பண்டைத் தமிழா வகைப்படுததினா் எனலாம், 

“அரும்பொருள் அதிரையான் அணிபெற மலர்ந்த 

பெருந்தண் ௪ண்பகம் போல” 

(கவித்தொகை,15020..2]ி 

எனும் வரிகளில் ஓரையானாகிய Avan Cs Fre க்கள் போல் அறு 
காரககிகை விண்மீனகளின கோற்றம் சட் உப்பருிகின்றது.
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நாளாம் மாதமும் 

அதிரை எனும் சொல்லே வடமொழியில் 'அரத்தா' எனறும், 

கிரேக்கமொழியில் 'அசண்ட்ரா' என்றும், ஆங்கிலத்தில் 'ஸ்டா' எனறும் 

மரு. இரு கச்சலாம், 

தமிழின நாள் ber எனப்படும் 27 விண்மீன்களில் திங்களும், 

கோள்களும் (Planets) oi) ang sueaga@ergs (Occult-Astronomy) siblp 

இலக்கியங்கள சுட ௫ிகின்றன. 

“மன்று ஓனபதிறறு இருக்கை" (பரிபாடல் 11:3) எனபதனையே 

“அல்மன்சில்' (௦1-2211-7௦௦1-51011௦5) எனறு அரேபியரகும், நட்சத்திர” 

என்று வடமொழியாரும் “ஹ்ஸிய' என்று சீனரும் வழங்குகினறனா. 

“ஓரையும் நாளும” என்று தொல்காப்பியம (பொருள களவியல் 43] 

குறிப்பிடுவதும் இந்த நாளைததான. 

ஆயின், துரியன் ௨.திதததும விண்மீனகள் ஓனி௰ிழதது ஆற்றல் குன்றி 

மறைந்துவிடுகினறன. 'நகூதர' என்றால் “அறறல அற்றவை” (/2௦ம€7/௪35) 

எனப் பொருள்: அவற்றின் ஓனியினைத் தான எடுத்துக கொளவுதால (௮-த] 

உட மொழியில் “அதித” எனும சொல் குரியனைக குறிப்பதாகும். அவ்வாறே 

ஓனியிழத்த விண்மீன்களுககு இரவில் ஓளரியூட்ட எரியூட்டி வேளவித் தீ 

எமுபபிட வேணடும்... உரோகிணி (4122௦ 272) நட்௪ததீரகதிடம் குழந்தைகள் 

பெற வேண்டி பரஜாஜதகி தி வளாகதான. அவலாரறே மிருககீரக மம் மீன] 

நடசத்திரத்திர்கும அவன் எறியோம்பலாம”, என்று சபாது பிராமணம் 

fli. 126-13 1218-19) உரைககினறது; 

“ஓரையான்' உடுச்கணததினை 'மறிமான்' போல உருவகிக்ததால் 

அந்த “மிருகத்தின் சிரஸ்” எயில் இலையில்) உளள மும்மினுக்குரிய ட சொல 

பிறந்த விதம் புரிிபம. 

 மிருகசீர்ஷ மே — ‘ones Arag’wré ‘writes? gers என்பா 

வடநூலார். ஆயின், சங்க இலக்கியம் காட்டும், உண்மை வேறுமாதிரி. 

“மாரி குளம்” பெருகத் தைநீராடுதல் தமிழா மரபாகும். மாரிக்குப் பின் 

என்பதே “மாரி கழி” அல்லது 'மாரி குளம்' - “மார்கழி எனறானதாகக 

கொள்ள வேண்டும்.
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“கனைக்கும் அகிகுரல் காவானம் நீங்க 

பணிப்படு பைதல் விகலைப் பருவத்து 

ஞாயிறு காயா நளிமாரிப் பின்குளத்து, 

மாஇருற் திங்கள் மறுநிறை அதிரை 

கரிரிநால் அந்தணா விழவு தொடஙக 

புரிநூல் அந்தா பொலமகலம றப” 

பரி்பாடல 14-79) 

தையலா நோனபிருநது கயம நீராட உ௧நத மாதம - 'தை' அறுவடைக் 
காலமும் ஆகும, 

அவ்வாறே குளத்தின் கரை போன்று வளைந்த அமைப்பிலுளள 
மம உருககணத்தில 2erar ‘wew’ (Regulars) கோனறும் கிறபபான 
மாகும் “மாகி”. 

"பெண்ணி (790) போல் தோறறமுடைய உடுிக்கணத்தில் திஙகளா 
அஇயஙகும விழா மாதம - 'பங்குணி' [£முருகுநாறு ,கணபொழில் பங்குனி முயக்கம 
கழிந்த வழிநாள” (அகம் 1278-9) என்கிறது சங்க இலக்கியம. 

சித்திர மமம' போல் தோனறும் துலாம் (112௨) உ௫க்கணம் கோன்றும 
மாதம் கிதகிரை, 

'பனைககொடி' கலிததொகை 04:72, மடப்பனை' (றம..22.9:3) என்றும் 
குறிப்பிடப்பெறும பனைபோல் கோற்றங்கொண்ட விருச்சிக (Scorpus) 
உடுக்கணதமீதோடு சந்திரன இயங்கும மாதம - வேலன் விரிச்சிககு உகந்த 
விசாகம அமைந்த 'வைசாகி' அலலது வகாகி', 

“வில்வின் கடை மகரம்" பரிபாடல் 779) எனுமாறு Sse (Sagattarius), 
towyto (Capricornus) உடுக்கணநங்கள இரவ வானில் தோனறு வது முறையே 
அனி, அடீ மாதங்களிலதான். விதைப்பு காலம், 

வாணிடை நீர் நிறை Gu (aquerius) avy and நிலை பெறும மாகுத்தில் 
“ஓண நனனாள்” (மதுரைக் காஞ்சி:59]) MFRS பூச்சொரியும். இது மாயோன்” 
எனனும் திருமாலுககுரியதாகக் கருதபபடுவதனால் திரு வோணம்- 
அிராவணமாஜி அவணம் _ ஆவணி என்றாகி இருக்க வேண்டும.



2௦1 

இருண்டகாலம் (இ.மு.7750 - &).ap.600) 

அறிவியல் துறைகளுள் முதவில் தோன்றியவை கணிதமும், 
வானவியலுமே அகும. 

சங்க இலக்கியங்கள, வேதஙகள, உபநிடதங்கள், வேதங்கள் (கலைகளு)], 
ஜைன, பெளதத சமய நூலகள வழி கணித இயல வளாச்சியினைப புறிநது 
கொள்ளலாம். நம் முனனோர் 'ராகி விதயா' என எண் கணிகததையும் 
(arithmatic) ‘sever erer aup ue கணிதத்தையும் (௪௦0) கறங்கினர் 

சசண்ணல் அளவ 

'வேதாஙக ஜோதிடம்' (இி.மு.1200)) 'வரஜஸுறேயி ௪மமகறிதா' (கி.மு. 1000), 
சைன நூலான "குரிய பீரச் புதி' (கிமு.500), “காடக ஸமதறிதா', “பஞ்சு சிமவுதி 
பிராம்றணம்', 'தைதரீப உபுநிஷத்' பரிபாடல (#.0.160-200), unevagre 
சாரியாரின் லீலாவதி” (கி.பி. 600) மற்றும் அபிதான சிநதாமணி போன்றவை 
பண்டை இந்தியா அறிந்திருநத பேரேணைகளை வெவவேறு பெயாகளில 
சுடடுகினறன இடடவணை.௮), 

அவவாறே ஐனறிற்கும குறைக் கீழவாய் எண்களை வட மொழியின் 
ப்ரை கமஈக்தம, தமிழில் கணக்கதிகாரம, அ௮ஸ்தான கோலாகலம YX blu 
கரல்களும் குறிப்பிடுகின்றன. (அட்டவளைஎ 3), 

தட்டல் அளவை 

வேளாண் நிலங்களை அளக்கும் திட்டம் 4.மு௦.3000௮ம் அணடு 
வாக்கிலேயே எகிப்தில் வேரூனறிவிட்டது, நைலநதி வெளளப் பெருக் 
கெடுப்பில் கரையோர கயல்கள் நாசமடைத்து URES நில அளவுகளைக் 
கண்காணித்து அவவப்போதாக மறுபதிவு செயயபபட வேண்டிய தேவை 
எழுந்தது. புவி அளதுதல் (“Geo-metry”: earth-measurement) erento 
அடிப்படையில் நீட்டல் அளவு தோன்றியது. 

கி.மு.சீ00ஆம அண்டுக்கு முந்தியுதாகக கர.தப்படும் யஜுர் வேதத்தில் 
அடங்கியுள்ள தைதரீ்ப ஸம்ஹிதா வேள்வி மாடங்கள், ஓம குணடங்கள் 
வடிவமைபபினை விவரிக்கின்றது. வேதச்சடங்குகள் பிராமணங்களில் கப 
பெற்றுளளன; இவற்றில் சின்ளத்த வேளவிகளுக்கெனக் கல்ப குகுகிரங்களும்,
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Hower சடஙகுகளுக்கெனக் கிரிய குத்திரங்களும், மத உபதேசங்களுக 

கெனத் தாமகுததிரஙகளும் அடங்கும். 

சிஹ்ளகுத சுதுதிரஙகளினோடு தொடாபுடைய பெளதாயன, ஆபஸ்தம்ப, 
காதயாயன, மாணவ, மைதராயன, வாரா, வாதூல அகிய ஏழு குக்திரங்களே 
சக அிபுள்னன. இலை சுல்வ குுதிரஙகளை (கிமு, 200-000) எனப்படும். 

“அகணி சயன” என்கிற ஓம குண்டங்கள் எழுயப்டச் சட்ட செங்கல்கள் 
(சுமண) வெவ்வேறு கனபறரிமாணங்களில பயன படுிக்சப பெற்றதாக 
பெளதயான சல்வ குதுதிரங்களா சுடமுிகினறது. “அச்ணிசயன வேள்வி... 
சூரியாகளால் திராவிடா மறறும் ரிக்வேத கால வட Gong இந்திய 
மக்களுடனான கலநதுறவு நிலைபெறற பின்னரேயே முழுவடிவம் பெற்றது” 
என்கிறாரா கி.ஜி. காக்ஷிகா் (“Agnicyana: Extension of Vedic Aryan 
Rituals”, in ABORI, vol. LXII, P. 1-4, 1°21-133, 1981). 

சீ 

பெளதயான சுல்வ சூத்திரம் குறிபபிடும நீட்டல் அளவை வாய்பாடு இது: 

7 அங்குலம்] - //4அ௮ணுககள் இல்லது 34 க்கு] 

- 7மில்விமீட்டா 
7 சிறுபாக(0] = 7/9 அகங்குலம [70 மில்வி மீட்டி 
7 ரகச - 72 அங்குலம் 
7 பிரச லலது / 

12 S87 ue ௩ 72 அங்குலம் 
ரீ டாது] = 75 அங்குலம் 
7 அரத “ 2மீரதேசம் 
7 பரரரைமந்டு = திபாதம 
7 ஜானு = 32 அங்குலம 
7 யுக] = 86 அங்குலம் 
/ வியாயரமநடு * சிர அங்குலம் - 4 WTR oF 
7 ever = /94 அங்குலம் 
7 £405 03 (15) = 120 அங்குலம - 5 அரரத்ணி 
7 வியாமறற்] - ரீபுருகவம் 

1 Blane = 799 அங்குலம் 

் மனித உடற்கூறு அளவுகளே அஇததிய நீட்டல் ௮அனவையின் அடிப்படை. 
இதில் அன்றைய ஓர அங்குலம் என்பது நடுவிரவின் அடக்கணு எலும்பின் 
தமன அளவாகும், இசையே உத்தேசமாக ஓருவிரற் கடை எனவும்
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வழங்கலாம்] அவ்வாறே ஐரு பிரதேசம் என்பது பெருவிரல நுணி முதல் 

அட்காட்டி விரல் நுணி வரையிலான அளவ. இரண்டு பிரதேசங்கள் ஐரு 

முழங்கை (சுண்டு விரல நுனி முதல மூழஙலகை முட்டுவரையிலான அரதணி 

அளவு]. sory என்பது முூடடளவ (17122). அவ்வாறே புருஷம் என்பது 

உயாகத்திய கை உடபடச சராசர மனித உயரம். ஓரு வியாயாமம் என்பது 

நான்கு ஆராதணிகளின நீளம். ஏறக்தாம இன்றைய ஆறடி மணித உயரம், 

நிலம அளக்க உதகிய நீட்டல் அளவை குறிததுகத் த.மிழில் ௪ஙக 

இலக்கியங்களிலும் அகசச்சானறுகள் ஏராளம். கிலபபதிகாரம் அரஙகேற்று 

காதையில் அரங்கமைபபுப் பற்றிய கட்டடவியல் குறிப்புகளில் (வரி 25705), 

காண், கோல், விரற்கடை போன்ற அளவீடுகள் இடம பெறுகின்றன. 

குயிழ் அளவைகள் மணித உடற்கூறுககுக்கு அப்பால் நுணுகியவை, 

குரியக்கதிரில் ஓளி சிதறச் செய்யும் சிறு கதிரெமுதுகள் இன்று சராசரி 500 

நானோமீடடாகள் (SOOX 10-11 மீட்ட, இகன் எடடிலொரு பாகம் அன்றைய 

“அணு“வாகும. 'அபிதான கிநதாமக' (1988) கூறும கணித வகை இது ஆயின், 

GOST சராசரி அளவுகளும் இவறறுடன் ஓப்பு நோக்கலாம். 

2 அணு - ரீகதிஞ்முதுகள கூதிள்மு] -8 நானோ மீட்டா 

ச கதிரமுதுகள் ுரீடஞ்சீற்றகளை் (ஞசின் தக -00ிமைகளோமிட்டா 

சி பஞ்சிறறுகள - 7மமிரமாளனை 002 மைக்ரோ மீட்டா 

8 wudiupener 7ரது்மணல =4 மைகரோ மீட்டா 

சி நுண்மணல் “7 விறுகடகு 0.03 மில்விமீட்டா 

2 ்றுகடுகு = 1 STET eh 0.25 மில்சபிமீடடா 

2 எள்ளு - நெல் =2 Bevel We wir 

8 élgen - 7வீரல் - 77மில்விமீட்டா 

72 ஊரல் = 7சுரண்  200ி.மில்விமீடடா் 

2 காண் ௪ 7முழம் - ஏறி சென்றமீட்டா் 

72 முழம் = 7ரசிறுகோல் ௪ கசீமீட்டா 

4 அிறுகோல் = [கோல் = 19.2 br 

டி கோல் - ரீகூப்பிடி = 1075 bur 

4 LL) = ரீகாதம் = 4.3 AGeor iar 

சீ காதம் - /யோசனை = 772 கிலோமீட்டா 

752 யோசனை - அதுித்தன் இயக்க மண்டலம் 

2 அகித்த இயக்க மண்டலம் - 7 சந்திரமண்டலம் 

2 சந்திர மண்டலம் - 7நட்சுத்திர மண்டலம்
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ஓரு சாண் சுமார் 20 சென்டிமீட்டர் என்றால, 7 அணு என்பது 7 நானோ 

மீட்டார் 00-77 மீட்டி என்றாகிறது. ஆயின், ஆகிக்க மண்டலத்தின் மடங்காக 

௪ந்திரமண்டலமும் அ௮சனா இரட்டீப்பாக நட்சத்திர மண்டலமும் எனக் 

கணககிட்டால நட்சத்திர மண்டலம் சுமா பகதாயிரம் கிலோமீட்டா. இது 

குறைவான மதிப்பீடு, 

வானவியன் 

மராச 27 எனபபடும் இளவேனில் ௪மதோககு தாள (1/2! ச4ப11௦] 

அனறு வானநடுககோடும (02/25112/ 204ய0/07], குரிய afséuso (eclipic) 

வெட்டும் புள்ளி ஆகும். இநதப புள்ளி கி.ழூ.2000_ம அண்டுகளில இடப 

(18யப2) உடுக்கணத்தில இருந்ததனாலேயே அதில் அடங்கிய கார்த்தி 

(Peeiades) விணமீனுககு 27 நட௪த்திரஙகளிலும் முரகனமை என்றானது. 

காரத்திகைப் பணிககாலத்தில குளிர்காயவோ, உலகம அழியாது 

காககவோ இனறும 'பிளியாகஉஸ' நட்சக்கிரக கூட்டம நசளிரா உச்சியில் 

எழும்போது வேளவித் தீ எழுபபிப் பலி கொடுக்கும உழக்கம இந்தியப் 
பழங்குடியினரான அ௮ஸடெக் எனும் மாயா இனததவரிடம் மத்திய 
அமெரிககாவில இருந்து வருகிறது (நெல்லை ௪. (PSF, வான்கபலும 

வாழ்வியலும, கலைமகள, டீ.சமபர் 1994). ஆயின், இந்தப் பகுதிமில யுகாதன் 
எனுமிடததிலதான ஏற்கெனெவே விண்கல் மோதி படைனோசாா இனம் மறைந்த 
புவியியல் வரலாறு நிகழ்ததது எனபதனையும இங்கு நினைவ க௯ூடறலாம. 

கிருத்திகை நட்சத்திரக் கூட்டத்தில் ஏழு விணமின்களும், வடகிசைச் 
௪ப்கரிவதிகளின மனைவியா எனறும இவரிடை ஊடல தாகக வே 'கராக்கிகை' 
உடுககணம் நோக்கி எரியோம்புவதான நம.பிக்கையும் நம்மிடை உண்டு, 
தமிழில ‘eri? புரிபாடல 712), 'அழல்" (புறநானூறு 222.7 - கராததிகைக் 
கூடடததினைக் குறிககும. 

“சபுதரிலகி ஏழு விண்மீனகள் வடதிகை ௨ திக்கும் பொழுது; கிருத்திகை 
ஏமு விண்மீன்களும் கிழக்கில் ௨.திககின்றன” என்று ௪தபாத பிராமணம் [172.3 
குறிப்பிடுகிறது. 

வான்நடுக்கோட்டில் 59.47 2௮ (1985) நெடுவரையில் (longtitude) 
காரத்திகையின் குறிப்பிடத்தக்க ‘mele. Oar (Eta Tauri) smug gshgu 
பதிலிருதது சணக்கிட்டால் சுதபாத பிராமணம் கி.மு.7000 அண்டுக்கு 
முற்பட்டது எனத் தேபிப்ரசாத் சட் டோபாத்யாய குறிப்பிடுவர் (History of
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Science and Technology in Ancient India, p. 258-269). ampiim நகர 

வானவியலாளரும கார்ததிகை தன கிழக்கு உதயத்தினை ஓஐததுக் 

கொள்கின்றன 

எனவே, சிநதுவெளி இனத்திடமிருந்கே வானவியல் கிரதனை 

முூகிழ்த்துளள உண்மை நிரூபணமாகிறது. 

வடமொழியில் வராகமிஹிரார் தொகுத்துப பிரசித்தமான, பிரம்மா 

சிகுதாந்தா, வித சித்தாததா, ரோமகா சிததாநதா, பெளவிசா கிதகாதகா, 

Siu சித்காரதா அகிய இநதப “பஞ்ச சிததாத்தா” ஐமபெரும் விரரதங்களில 

ரோமகா, பெளவிசா நூல்களில் கிரேக்க வானவியல தாக்கம உளள 

கென்றும் அவற்றுள் கி.பி.220௮ம அண்டு எழுதப்பெற்ற குரிய சிச்தாரதா 

மட்டுமே இந்தியருடையது எனும் கருதுதினைத் திரு. ஜே.என். குழ 

கொருகக “நெஞ்சங்கவரும் கணிதவியல் உலகம்' (/88ஈ0ஈ2418ர 14/21/2 07/ 

Mathematical Sciences, vol.7, .64-67) crayon yada asenerAluiggier 

GOI Slo. 

எனவே, குரிய சித்தாநதா' நாவில் சிரதுவெளி இனத்தாரின் கருத்துப 

பங்கணிபபு உண டைனாபது உறுதி. “திணணணிலை மருப்பின் அடு தலையாக 

விணஹாரபு திரிதரும வரகுசெலன மண்டிலம” (நெடுநல் வாடை. 780 787] 

என்னும் சங்க இலககிய/க குறிப்புரை 'ராசி' மணடலத்தினைச் சுடடிகின்றது. 

கரல அனை 

அவவாறே கிழக்கு மேற்கு வாக்கில் இரணரு கோலகளின நீழலகள 

ஒன்றோடொன்று நேராகபபடுமாறு நட்டு "நூல் அறி புலவா நுணணிகின் கயிறு 

இட்டு” கிழக்குமுகமாகத் தெய்வம் நோக்கிப பெரும் பேயா மன்னாக்கொபப 

DONE’ WEDS முறையும் நெடுநல்வாடை (72-78) காட்டுகினறது கயிறு இட்டு 

அளத்தல் வட மொழிபினா கண்ட ரஜ அலலது சுல்ப கணிதம்), 

அவ்வாறே அந்தக் கோல்களின் நிழல்கள் சரியாதவாறு நோ 

அடியிலேயே விமும் ௨௪௫ வேளையினை “ஓரு திறம் சாரா அரைநாள் 

அமையம்” (நெடுநல்வாடை) என்ற வரி வெளிபபடுித்துகிறது. hue 

கடி காரத்தின் மூல அமைப்பு இது: 

ஆயின், வேதாங்க ஜோதிடம் 'ஐலதியந்திரம்'பற்றிக் கூறுகிறது.
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குரியோதயஙகளுக்கு இடையிலான கால அளவு ஓரு நாள். ஓரு 
ஆண்டுக்கு 356 நாட்கள், இரண்டு ௪ம 'அயன'ங்கள், ஓவ்வொன்றும் 789 

நாட்கள். ஓரு ௮யனத்தின்போது பகல் இரவுப் பொழுதுகளின் வேறுபாடு 183 

பீரஸ்தாக்கள், 

75 74 'பரஸ்தா' அசாவு நீர் சொட்்டுவகுற்கு ஆகும் கால அளவ ஒரு 
தண்டம் அலலது நாழிகை. எனில் -பகல்இரவின் கால வேறுபாடு) 12 

கண்டங்கள் நாழிகைகள்], அதாவது 9 முகூடாத்தங்கள், 

தட் சிணாயனத்தின போது பகலை நீண்டு (2 முகடாத்தஙகள்), இரவ குறுகி 
[12 முகடாத்தஙகள) இருக்கும். (4 முகூர்த்தம் - 4௪ நிமிடங்கள்], 

பொதுவாக நில நடுக்கோட்டுப பகுகியில மட்டுமே அயனங்களின் போது 
குரியக்கதிரால் எழும் பகலும் இரவும் ௪ம அளவாக இரு க்கும். தெற்கு, வடக்கே 
செல்லுநதோறும துருவப் பகுதிகளில் அறு மாத காலம் பஃலும், அறு மாத 
கரலம் இரவமே நிலைபெறும். அக, பகல்-இரவுகளிடை கமும் கரலப் 
பொழுதின் மீேவறுபாடடஉன் படி அராயந்தால், வேதாங்க ஜோதிடக் குறிப்பும் 
,நிலதடுக் கோட்டிவிருந்து விலகி உடக்கு அட சரேகைகளிலிருந்து உதித்தது 
எனலாம். மெசபடோமியாவின் தென ,தலைதகரமான பாபிலோனிய 
அட்சரேகை 32739௮ வடககாகும் என்பதனால், இந்திய வானவியல், 
இறக்குமதி௪ சரககாகும எனபாரும் உளர் 

பாபிலோனியா 2 மணிக கூறுகளின் அளவினைப் பெரு” (5சப) என்றும் 
அதனை 329 உ)! (054) களாகவம பகுத்து (eo = 4 நிமிடங்காற/ 
தவிரவும் கிரேக்க இலககியங்கள் வழி பாபிலோனியா நீர்க்கடி காரங்கள் 
கையாண்டனா என்னும் மரபினையும் 2 smpeumo (A. Pannekoek, A History 
of Astronomy, George Allen & Unwin Ltd., London, 1961, p.51). 
எணினும ஹரப்பா ரரமும் 30°38 an. op சரேகையில் அமையதால் 
வடவியலாா. வானவியல் சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் கூறு என்றும் 
வரையறுககைலாம். ஆமின் இரண்டாம் கட்ட தகாமயக காலத்தில் எமுத்தருப் பெறற தமிழ்ச் சங்க இலக்கியங்களில் குரியனின் இநத வடக்கு, தெற்குச் 
௪ஞ்சாரஙக.ள் பற்றிய குறிப்பேகும் இல்லை. 

ஆதுவில், கி.மு. 500ஆம நூற்றாண்டைச் சார்ந்ததாகக் கருதப்படும் 
பாபிலோனிய வானவியற்குப் பிற்படடது வேத வானவியல் என்றும், மூச்சங்கம கண்ட தெக்கணத் தமிழர் வானவியல் தணிச்சிறப்பு உடைய தென்றும் அறியலாம.
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'ஐரையும் நாளும்' (கொல்காபபியம் பொருள. seraiuseo.45} erer argo 

பழந்தமிழ் இலக்கண நூற்பாவின்படி ‘Gor ‘peng என்பவற்றின மூலததமிழ் 

ரப, மேலும், “திதி' எனும் பஞ்சாரங்கச் சொல்லாட்சியும் சிந்து 

வெளித் தொல்பொருட்களில் காணபபடும அதியன், அத்தன் போன்றவற்றின் 

மரூ௨ அன்றோ 2 

அன்றியும் பிறகாலக் காவியங்களிசம் மு௬டாத்தம் எனும் கலைச் சொல 

“முமுத்தம்” (அலம்ப: கால்கோள்: 30] என்றும் “முழ்ததம்” (சீ வகசிந தாமண 

75:75] என்றும் வழங்கியுள்ளன. 

“அகெஸ்தா மற்றும் ரிக்வேதப் பழைய படிகளில் இந்தியாவிறகு வநத: 

ரிக்வேத இனத்தவரால் எழுதப்பெற்றவை] தென்படாத சந்திரன் தென்படும் 

விண்மீன்கள் சமஸ்கிருத 'நட்௪ததிரங்கள்') முழுபபட்டியலும் அதாவ 

வேதக்கில் தரப்பட்டுள்ளது. ,இநதியாவினுள் கறக பிறகே நட்சகுதிரங்கள் பற்றி 

ஆரியா அறிந்தனா எனக. ஹரப்பா நாகரிக உச௫௪மாகிய ஏறத்தாழக் அ.மு, 

24அம் நூறறாண்டுவரக்கில்தான். நட்சத்திர நாட்காட்டிகள் தொகுக்கப் 

பெற்றீருக்கல வேண்டும். பிராமணங்கள் கூறும 'பெகுரா' அல்லது ஓரை” 

முதலான சொற்களின் பிறப்பு திராவிட முலமாகத் தோன்றுவதால் 

நட்சத்திரங்கள் கிராவிடாதம் அறிவுத்துறை என்பது நிரூபணமாகிறது” எனறு 

அஸ்கா பார்போலா பிறிதொரு கட்டுரையிலும் ஏற்கெனவே திறுவியுளளரா. 

(Essays in Indian Proto-history, Edited by Agarwal DP and 

Chakravarti D.K., New Delhi, 1979) 

Qroor mbar. patwuwrg ov (&).¢p.6008G U1 tier) 

இதனால் இரண்டாம் சட்ட நகரமயமாதவின்போது எழுத்துருப் 

பெற்ற வேதங்களில் 'திராவிடா'தம் கருத்துக் கூறுகள் இடம்பெற வாய்ப்புண்டு. 

இந்தக் காலகட்டத்திலேயே சிந்துவெளரிக் கலப்பிஃம் தோன்றிய இந தோ ஆரிய 

ஆளுமை பாரசீகத்தினுள் புகுநகிருகக வேண்டும. 

*அலெண்தம' என்பது ஈரரனணியப பகுதியில் 'சோரோஸ்டீரியன் 

வட்டார வழக்கு” (2௦௦4501011 812/௪௦0] அல்லது பழம பாரசீகம் ஆகும் 

என்று மேனாட்டுக் கலக்களஞ்சியங்கள் உரைக்கினறன.  (ட2ாஜபக9௪5 

of the World; The New Encyclopedia Britannica, Vol 22, Edn.15, 

1994, p.594).
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இ விபாடு 

“தியோஸ்' (7௪௦5) என்றால் கிரேக்க மொழியிலும் தெய்வம்” 

என்றே பொருள். 

சீயஸ்' (Zeus) எனும் கிரேசுக முமுமுதலோனுக்கும் 'சிவன்' 

எனும் சிந்துக கடவுளுக்கும் நெருங்கிய ஓவித்தொடாபினை உணரலாம். 

பில்ப்பைன்ஸ் நாட்டு “சிவப்பன்”, ஜப்பானியப் பழந் தெய்வம் “சிவோ”, 

பாபிலோன களிமண் ஏடுகளில் மாதப் பெயராகச௪ சுட்டப்பெற்றுள்ள 'சிமன்னு' 

காய) அக்கேடிய (4//00௦) எனும் தெற்குப் பாபிலோனில் வழஙகபபெறற 

Tp சாண்மீன்களுள் ஒன்றாகிய “சிவன்” மறறும் எகிப்து நைல் 

நதிக்கரைகளில் கண்டெடுக்கப்பட்ட சிவலிங்கங்கள் அனைத்துமே உலகின் 

முதல சமயம் 'சிவணிய௰ம்' என்பதனை உறுதிப்படுத்துவன வாக முனைவா். 

இராமன் மதிவயாணன தமது “அிந்துவெளி எழமுததின் sme” (pipes Cored 

தென்னிந்திய வ சித்தாநக நூற்பதிப்புக் கழகம், விட், சென்னை 72, 

அகஃடோபா 799] என்ற ஆ.ப்வு நவில் நிறுவுகின்றாா 

குனிரவம் “மொகஞ்சோதாரோ - ஐறரபபா றகர் வாழ்வியலுக்கும் 

மெசபடோமியோ மறறும் தென்மேறகு ஈராணிய நாகரிக வள௱ாச்சிக்கும் ஏதோ 

ஓரு தற்செயலான கொடாபிருபபதனை ஓத்துக் கொள்கிறார் பேராசிரியா வீலா. 

‘Ancient India, Bulletin of the Archeological Survey of India, New 

Delhi, No-4, p.91-92) 

தீ வழிபாடே வேக கீதங்களுடன் சாமவேகப் பண்களுடன் எரியோம்பும் 

வழிபாடாயிற்று எனலாம. “சிந்துவெளித் க.மிழரின் எறியோம்பும் வழக்கமே 

ஈரானிய பாரசிகளின் பழைய மதத்தின் கோட்பாடாக விளங்கிற்று. பார்சிகள் 

இனறும் தீயையே தெய்வமாக வழிபடுகின்றனா” என்னும் முனைவா் இராமன் 

மதிவாணன் முடிவரை கவணிப்புக்குரியத. பாசி! என்பவர் பாரசீக அதாவது 

ஈரானியா அவர 

சங்க இலக்கியங்கள் 

இரண்டாம் கட்ட தகர்மயக் காலத்தினை ஐட்டியே தமிழின் சங்க 
இலக்கியங்கள் உருவாகி இருத்தல் கூடும் என்புகில் ஆய்வாளரிடையே 
இருவேறு கருத்தில்லை. அந்தக் காலகட்டத்தில் சிந்துவெளி இனம் ஏக்காண 
பீடபூமிக்கு அப்பால் ஓதுக்கப் பெற்றபோது,
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“அரியா துவன்றிய பேரதிசை இம௰ம் 

தென்௮ம் குமரியோடு ஆயிடை 

மன்மீச் கூறா மரம்தபக் கடந்தே” 

hdl egy 123-29) 

என்று இமைய ரம்பன் நெடுஞுசேரலாதன் இமயம் அண்ட ஆரியரை வணங்கச் 

செய்த வெற்றிச் செல்வச் சிறப்பினைச் குமட்டூர கண்ணனா ஏத்துகின்றரா; 

“ஆரியர் துவன்றிய போ இசை முசர்ஞா” ௫ற்றிணை 7705) என்றும், 

“அரியர் படையின் உடைக என் நேர் இறை முன்கை வீங்கிய வளையேோ?” 

(அகராஜூறு::3.36.22-,23) என்றும், “ஆரியா பொன்படு நெடுவரை புரையும் 

எந்தை பல்பூங் கானத்து அல்கி” (அகநானூறு 39B18-20) எனறும் வரும் 

அகச்சான்றுகள் ஆயவுககுரியன, 

இரண்டாம கட்ட நகாமயக் காலத்திற்குள், இறத ஆரிய இனம் 

ஏற்கெனவே சிந்துவெளிதில் வாழ்ந்து வந்த உள் நாட்டு மக்களோடு 

கலாச்சார உறவுகளினால் தொழில, கைது ட்பங்ககிலும் தழைத் 

தோங்கியது எனறு தேபிப்ரசாரத் ௪ட் டோபாதியாய edius@dearpm (History of 

Science and Technology in Ancient India, Firma KLM Put Ltd, 

Calcutta, 1986, p.75). 

இந்த உள்நாட்டு மக்களைப் பின்னால் 19ஆம் நூற்றாண்டு அறிஞர் 

இராபாட் ஏ. கால்குவெல் “திராவிடா” எனும் வட மொழிச் சொலலால் 

சுட்டுகின்றா. 

“இந்தியச் சமூகத்தில் ஆரியா - ஆரியரல்லாதா! எனும் ேறுபாடறிய 

இயலாவண்ணம் கலப்பு நிகழ்ந்துவிட்டது” என்று தொல்வறிஞா ஏ: கோலம் தமது 

“ஆரம்ப வரலாற்று இந்தியாவில் நகரம்” (111௪ City in Early Historical 

India, Simla 1973) எனும் நாலிலும வவியறுத்துகின்றாா; 

எழுத்து வடிவ இயல்புகன் 

உலக மொழிகளின் வரிவடிவங்கள் யாவும பட வெமழுத்துக்களின் 

(pictograms) அடிப்படையில் ஏமுத்தன்ைவயே. அவையே பின்னா 

-கருத்தெமுத்து (ideogram), அசையெழுத்தாகி (syllabic sign) 

வரியெமுத்தாயின என்பா. “எமுத்துநிலை மண்டபம்' (பரிபாடல் 19:59)
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“கடவுள் எமுகவோ கலதாரானெனின்'  (கிலம்பு;வஞ்சிகாட் சி:/20] 

என்பன போன்ற. குறிப்புகளில் எமுதுகல் படம் வரைதலை, ஓவியம் 

கீட்டுதலையே உணாத்துகின்றது. “கண்ணெழுத்தாளா” (சிலம்பு: 

வருகி: கரல்கோள: 170] எமுக்காகணியினால் குத்தித் துளையிட்டுத் திருமுகம் 

எழுதுவோா ஆவா. 

2 பொணிகியா மற்றும் ஹீப்ரூ அகரமுதலவிகளின் முகலெமுத்து எருதின் 

வடிவக குறியீடாக 4 எனறு எழுதபபெற்றது. இம்மொழிகளில் 'அவிஃப்” 

(ஈ1/௪றர்) என்றால எருது எனப் பொருள். இந்தச் சொல்லாட்சி அிரேகககதின் । 

மகுலைழமுகுதிளை 'அசபஃ்போ” என்ன் ஈட்டுகிறது: 

அவவபாறே ஃபொணிகியா aii மொழிகளின் அஇரண்டசம, 
மூன்றாம், நான்காம் எழுத்துக்கள் முறையே அடி (821-0௪௨) கூடல் 
(Gamos=Gamma}), m@uUnmgé sega; (daleth=deita) என்கிற கருத்தின 

வெளிப்படாகப் படவருப் பெற்று கிரேக்க எழுத்தாக நிலைபெற்றன 
(கி.மு.சீ00, 1712 New Encyclopedia Britannica, vol:22, Ed.15, 

1994, p.613}. 

சிநதுவெளிக்  குறியிடுகளிலிருதது கி.மு.300 அம் ஆண்டு 
வாக்கில் அசோகர் கலவெடமிககளின் “பிராமி என்கிற பொதுமொழி வரி 
எமூத்துக்கள பரிணமிததன. த.மிழ, பிராகிருதம, பாவி மொழிகளின் மூலமொழி 
2ட்டுமன்றிப பெளாகதமதக் கோடபாடுகளுடன் சீன, இபபாணிய மண்னில் 
அது வேருனறியது எனலாம். 

கிரேக்க மொழியில் அகர முதவிகனின் அடுத்து () gohan 
மேற்கோள குறியீடு பினனொட்டாகச் சோத்கெமுதிடக கிரேக்க எண்கள் 
பெறப்படும். ஆறு, தொண்ணூறு, தொளளாயிரம அகிய எண்களுக்குத் 
தற்போது புதுக் குறியீடுகள் வழககிலுள்ளன. ஏனைய 24 எழுத்துக்களும் 
இன்றைய ஆங்கில மொழியில ஜே ர) மற்றும் வி (0) நீங்கலாப் பிற 24 
எமுததுக்களுக்குச் சமமானவை. 

கிரேசக அகர முதிகளின் முனனெட்டாகக் கீழே காற்குறி பி போன்று 
எழுதிட அ௮வ்வெண்சளின் ஆயிரம மடங்கு பேனண்கை பெறப்படும, 

எழமுத்துககள் எண்களாஞும் முறையில் அரேபிய, சமஸ்கிருத, 
ஐபபானி௰, தமிழ், மலையாசா எண்களுக்கு இடையேயும் ஓரு பொதுத்தன்மை 
கென்படுகினறது. ட்டவணை 4]
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கிந்துவெளிக் குறியீடுகள் மும்மீன், அறுமின், எழுமின் போனற 

எண்சகனைச் சட்ட செங்குத்தான சிறு தனிக் கோடுகளை வஅரைந்துள்ளனா 

என்று கண்டோம். எனில் இறத ர 7 777 அகிய எண்களை அரேபிய 

மெரரிபோல் இடமிருந்து -வலமாக வரைநது செல்லும்போது முறையே டட பய 

என்று உருவெடுக்கும். இதனையே இடப்புறம் தனலை சாய்த்துப் படிதுதால் 

12,3 என்ற உருவங்கள் தோன்றும். சுழிக்குப் (227௦] புதில் புள்ளி அரேபிய 

எண்ணில் இடம்பெறுவதைக் எவனிச்கலாம். சமஸ்கிருத எண்கள் (1237 

து.யிழ், மலையாள எண்களை ஓத்திருப்பது இவறறின் நூல வரிவடிவ! 

ஓற்றுமையை எடுித்துக்காடமிகின்றது: 

இந்தப்புள்ளி குணியுத்தை உணணாத்த, வட ஸமொறஹிமிச் சகயாசாப 

Cuno GREP. அதனை வெளிச்சமிட்டுக் காட்டவே புவியைச் சுற்றி ஓரு 

வட்டம் வரையப் பெற்றது. பிற்காலத்தில் பன்னி மறைந்து வெறும் சுூதிப்பு 

மட்டுமே தணியத்தினைக் குறிக்கும் பூஜ்யம் ஆயிற்று... தமிதில் இதனைப் 'பாழ்' 

சண்கிறது பரிபாடல், 

மமேவிருத்து கீழாக எழுதப்படும் ஜப்பாணிய எண்களும் கி.பி. 

2ஆம் நூற்றாண்டுக் தமிமெண் குறியீடுகளை ஓத்துளளன, இவை பெரும்பாலும 

கிடைசககோடுிகள், 

நான்கினைச் சுட்டும் எண தமிழ், மலையாள, சமஸ்கிருத மொழிகளில் 

நான்கு கால் விலங்கினமாகிய காளையின் கின்னமாகு.ம். கொமபுகளுடன் 

கூடிய உருண்டை மூகத தோற்றம் - கிரேக்க மொழியின் 'இடப' ராசியாகிய 

உடுக்கணத்தினைச் சுட்டும் குறியீடும் ஆகும் (17. இதுவே அரேபியாவில் 

“சருது' ஸவிஃப், தோற்ற அடிப்படையிலான கிரேக்க முதலெமுதுது 

ஆல்ஃபா ஆகும, 

ஜப்பானியரோ விலங்கின் குறியீடாகக “கண்' ஓன்றை நான்கின் 

குறிய_ரக வழங்குகின்றனா? 

,தமிழெண்களின் வரிவடி வத தோற்றமும் வளாச்சியும் அட்டவணை] 

இல் தரப்பட்டுள்ளன. 

ஒன்று, ,இரண்டு, குன்று அகிய எண்களினைச் சுட்டுவுதற்குக் 

கைவிரல்களே எளிய ௨ பகரணம்.
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நான்கு என்பதற்கு நான்கு கால் எருது குறிய, கிர்துவெளியின் மீன் 

குறியீட்டின் தலைகீழ் வடிவமாகவும் இதனைக் கொள்ளலாம். கிந்துவெளி 

அலசைவெமுத்தும் இன்றைய 4 என்பதன் தமிழ் வரிவடித்தின் இடைப் 

பரிமாணம் இது. 

உள்ளங்கையே ஐந்தின் உருவெமுத்து. இதன் அசையெழுத்தும் தமிழ்ப் 

பிராமியம் இன்றைய 'ஞ' என்றோ '௬' என்றோ மழுவிபிருத்தல் வேண்டும். 

கராத்திகை உடுக்கணத்தின் மூதன்மைப் பொலிவுடைய ஆறு 
விண்மீனகளின் வடிவமே செதிள் கொண்ட மீனாகும். அகன் வரிவடவமே 
தமிழில் ச எணணைக் குறிப்பதாகிறது. 

வடதிசை சப்தரிஷி ஸல்லது பெருங்கை? வடிவ உ௫டுக்கணமே 
எழுமினின் வடிவமாகி ஏழு எனும் தமிழெண் எமுத்தருப பெற உதவிற்று: 

எட்டுத்திசை சுட்டும் ஆள் இல்லது எண் குணத்தான் - கிவள) எட்டு 
எனும் எண்ணுக்குரிய தமிழ் lig. QUOTE EY. 

uss என்பது இருகை விரல்களின் முமுகி தோற்றம். இதுவே 
அசையெமுத்தாகி 'ய' என்றாகி '70' எனும் எண்ணினைக் குறிப்பதாக 
உ ர௫.மாறிற்று: 

ரோமன் எண்களில் பத்தில் ஒன்று குறைவதைக் குறிக்கு |X என 
எழுதுவது ஒன்பது - “ஓன்று (குறைந்து புத்து”. தமிழ் பிராமியும் இந்த ஓன்று] 
பத்து - ஒன்பது” என்புகனையே குறிபீடரக்கியுள்ளது. நாளடைவில் மலையான 
ன” ஸல்லது ந] குறியீடு போலாகித் தமிழின் “கூ” எழுத்தின் குறைப் பகுதியே 
ஓன்பது எனும் தமிழமண்ணாகத் தோன்றியிருக்க வேண்டும். (கொடுமுடி 
சண்முகப் பிரகரம குறிப்பிடும் “புதிய தமிழ் வடிவத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியில் 
கி.பி. 200 அண்டைய '9' எண ணின் தோற்றம் 'ந' வடிவில் உள்சாது என்பது 
குறிப்பிடக்கத் தக்கதர 

முடிவுரை 
சிந்துவெளி நாகரிகம் உலகின் தனித்தன்மை கொண்டது. பண்டைய 

Magu வரலாற்றுத் தொட க்கமும் அதுவே ஆகும். ம. 2000 oI ME 
தொன்மையுடையது. சுமார 1500 ஆண்டு பின் இந்தியாவினுள் ஈரான் வி வநது 
கலந்து - சிந்து இனத்தாரின் எமுதுதியல், கணிதவியல், வானவியல், 
கொள்கைகளை உட் கொண்டு வாய்மொழி வேதக் கிரந்தங்கள் படைத்த 
ஆரியா வடமொறி நிறுவினர். அவரகள் வட இந்தியாவின் பெரும் 
பகுதியில் அதுிக்கம் செலுத்தவும், மூலச் அந்து இனத்தவர் தெக்காண
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பீடபூமியில் ஓதுங்கி இயற்கையோடி யைந்த வாழ்வியவிளைத் தமிழில் ௪ங்க 

இலக்கியங்களாக வடி, ,ததமைத்தனா. 

அித்துவெளி நாகரிகத்தின் அடிச்சுவடுகள் இதே காலகட்டங்களில் சங்கத் 

தமிழரோடு வணிகத் தோடாபுகளர் பூண்டி ரந்த அராபிய, யவன, மிலேச்௪ மற்றும் 

அவற்கி நாட்டு வணிகர் கொழிலாளர, கைவினைக் சலைஞர் வாயிலாக 

உலகெங்கும் பரவ இருக்க வேண்டும. 

சிந்து மக்களின் கருத்து வடிவம் மற்றும் எழுத்து வடிவக் 

mys an tons வேதங்களில் இடம் பெறுவதும் இவ்வுண்மைக்குச் 

சான்று பகாவகாகும், 

அட்டவணை - 7 

சிந்துவெளி மீன்குறியீடுகளும் பொருளும் : 

  
மீன் அல்லது விண்மீன் 

  

    | அறுமீன் (கார்த்திகை) 
uae எழுமீன் (சப்தரிஷி) 

நி கூரைமீன் (காரி-சனி) 

(மீமீன்) 

A அரைமீன் (பசுமீன்-புதன்) 

A 

  

A 
4. ர மும்மீன் (மிருக சீர்ஷம்) 

4 
a 
  

  

  ttt ஆலமீன் (வட மீன்-சாலினி)     
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HLL. UNE — 2 

பேரெண்களும் அவற்றின் டொயர்களும் 

  

  

  

இன்றைய வாஜஸநேயி தைத்சீய லீலாவதி... அபிதான பரிபாடல் 
பேசெண்பெயர் ஸம்ஹிதா உபநிஷத் சிந்தாமணி 

ஒன்று ஏக - ஏக ஒன்று ஒன்று 

பத்து தச - தஸ பத்து பத்து 

நூறு ss மனிதஆனந்தம் ஸத நூறு நூறு 

ஆயிரம் ஸஹஸ்ர ர ஸஹஸ்ர ஆயிரம் ஆயிரம் 

பதினாயிரம் அயுத தேவகர்வஆனந்தம். ap பதினாயிரம் பதினாயிரம் 

இலட்சம் நியுத ௯ லக்ஷ லட்சம். நூறாயிரம் 

பத்து இலட்சம் ப்ரயுத பித்ரு ஆனந்தம் ப்ரயுத பத்து இலட்சம் - 

ஒரு கோடி அர்ப்புத - கோடிய கோடி = 

பத்து கோடி ந்யர்ப்புத ஆஜாதஜைதேவஆனந்தம் அர்ப்புத மகாகோடி = 

நூறுகோடி ஸமுத்ர - oR சங்கம் நெய்தல் 

ஆயிரங்கோடி மத்ய கர்மதேவஆனத்தம் கர்வ மகாசங்கம் ~ 

பதினாயிரங்கோடி அந்த = Bata விந்தம் = 

'இலட்சவ்கேடி பரார்த்த தேவ ஆனந்தம் பத்ம முகா விந்தம் கமலம் 

பத்து இலட்சங்கோடி (வத்வர் ~ ஸங்கு சமுத்திரம் சங்கம் 

கோடி கோடி - இந்திர ஆனந்தம் தலதி மகா சமுத்திரம் வெள்ளம் 

பத்து கோடி கோடி - - சாந்த வெள்ளம் ௬ 
நூறு கோடி கோடி - பிரகஸ்பதி ஆனந்தம் மத்ய மகாவென்ளம் ~ 

ஆயிரங்கோடி கோடி - - பரார்த்த மிரனயம் ஆம்பல் 

பதினாயிரங்கோடி கோடி - பிரஜாபதி ஆனந்தம் - முகா பிரளயம் - 

இலட்சங்கோடி கோடி - ல - யோசனை ~ 

பத்து இலட்சங் கோடி கோடி பிரம்மானந்தம். waa Guns er 
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அபிதான சிந்தாமணியில் தொடாந்து, 

கற்பம், மகா கற்பம், 

விகற்பம், மகா விகற்பகு 

மாகம், மகா மாகம், 

கண்டனை, மகா சண்டனை, 

அற்புதம், மகா அற்புதம், 
உற்பலம், மகா உற்பலம், 

வேணு மகா வேணு, 

சலஞ்சலம், மகா ௪லஞ்௪லகு 

மந்தாறை, மகா மந்தாறை, 

மேரு, மகா மேரு, 

வலம்புரி மகா வலம்புரி [7015] 

என கோட கோழிகோழி கோடி கோடிகோடி யாகிய கோடியின் அறுபடி 

வரை நிச்கிற்து, 

அட்டவணை 2 

கீழ்வாய் எண்களும் குறியீடுகளும் 

  

  

கீழ்வாய் தமிழ்ப் வடமொழிப் இன்றைய 

எண் பெயர் பெயா தமிழ்க் குறியீடு 

1/16 வீசம் கலா tn) 

1/8 அரைக்கால் சப ஜூ 

1/4 கால் பாத க்ஷ 

1/2 அரை அர்த்த & 

(பாகு) 
3/4 முக்கால் திரிபாத ரூ     
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அட்டவணை 4 

LNB MAEDA Glas BN 
Dw ane @ we B04} $1 985) ie இிறேத்த எண் 

ie சானா ம் சண (சன் out 
ண் 2008 O 1900 | சாணி a 0 

  

2 

(Bae) 
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ரக்கா 
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அட்டவணை _ 2 

தமிழெண்களின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் 

  

  

சிந்துவெளி சிந்துவெளி தமிழ் பிராமி இன்றைய 
உருவெழுத்தெண் அ.சையயெழுத்தெண் எழுத்தெண் தமிழ் 

கி.மு.3000க்கு முன்பு கி.மு.900க்குப் பின்பு கி.மு.30௦௦ எழுத்தெண் 

SPSL GUS + 
ய் கல் & (4) 

குஷ்றம் ட 
அதட்ட 2 2 

ட் ௩_(3) 
௨ குமார, 

4G, 
Agu dn 
கர்கள். 

சாக் ~ 6 

ந் — Orb 

6 146 
n | @@ 

(57 

Grr) 

WY 

      

Ey 

E
t
 

y 
T
K
 

O
K
 

© 
K
C
 

ti: ee A@ Ss of (7) 

| cee 

< “A | அடு 
& 2 

pi 2 L 00rd 

ம் யை. 
மத்துஜிரப்கள் (y ம் ல் யே 09           |  
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சங்க இலக்கியங்களில் 

அறிவியல் கோட்பாடுகள் 

&. Sip Carey 

தமிழ் மொழி பன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் இலக்கியம் கணடது. 

இமமொழி மானுடனின வாழ்வை மட்டும் புலபபடுத்தவில்லை. அதில் 

ஆங்காங்கு நுணுகி அவன் வாழவினை மேம்படுத்துவதற்குத் துணையான 

அறிவியல் கூறுகள ஓரு சில நுவலப்பெறறுளளன. இவவறிவியற கூறுகள 

பிற்கால அறிவிபல வல்லுநாகளால கோட்பாடுகளாக உருவாக்கப பெற்றுள்ளான், 

அக்கோட்பாடுகளுககு மூலப் பிறபபிடம் என்று நுவலும் வகையில் க.மிழழ் 

அஇலககியங்களும இருந்துள்ளன. 

இலக்கியமும் அறிவியலும் 

மனித வாழககையின் சுவைப் பிழிவை இலக்கியம என்று கூறுவ. 
கற்பனையும் உணரச்சியம நல்ல வடிவில கலந்தனிக்கப பெறும் புணை 
படைப்பே இலக்கியம, இது மெய்யும் பொய்யும் கலத்து விளைந்த 
விணசகாசசல். நில Bip snus விசும்பையும் திரிஷவிகுகிரம வடிவமாக 
இணைக்காம பெருவடி வம், 

அறிவியல், கருதுகோளிவிருந்து பிழிந்தெடுக்கப்பட்ட மெய்வடிவ௪ 
குத்திரம். துககுமத்தின் குககுமத்தை அளந்தறியும் மூளையின் ஓப்பற்ற 
அருஞ்செயல். மனிதனை ஆகக இமெயுத்கிலும் அழிவுக் கிடங்கிலும் அமாத்த 
வல்ல அலாவூதின் கை அற்புத விளக்காகும். 

தொல் மணிதன் எத்தாளில் அிக்கிமுக்கிக கற்களைக் கண்டறிந்து 
பயன்பாட்டை உணாரர்கானேோர அன்றே அறிவியல் தொடங்கினிட்டது. ௮சே
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போன்று இயற்கையைக் கணடு அவன் உள்ளம் கிளறப்பட்ட 

அன்றே இலககியமும் தொடங்கிவிட்டது. எந்தவொரு நாட்டு 

இலக்கியததிலும் அநதாட்டு மக்களின் அனுபவங்கள், எண்ணங்கள் 

நிறைந்திருக்கும். அவ்வனுபவமும் எண்ணமும் காலப்போக்கில் அறிவியலாய் 

முகிழ்க்க  இடமுணமடு. 

இலக்கியக் கற்பனையும் அறிவியல் 

கருத்துரு வாக்கமாம் 

எந்தவொரு கூறினையும் நாம் புதிதாகக் கணடுபிடிப்பதற்கு முன்னர் 

அதைப் பறறிய கருத்துருவாக்கம நம் மனத்தில் தோன்றும். அக்கருகுது 

GOMES வளாநது புதுமைகள் பல பெற்று நிற்குமபொமுது புதிய சண்டு 

பீடியபுகள் உருவாகின்றன; 

மின்சார விசாக்கினைத் தாமஸ அலர் Thea கண்டுபிடிக்க 

எணணற்ற முறை முூயறசகி மேறகொணடாா. அதோடு, அவருக்கு முன்னா 

பலரும ஆய்வுகள் செய்துள்ளானா. இதன் வள௱ரசசிப படியிலேயே மின் 

விளக்கு ஐஸீறதது. ,இகதகைய மினவிளக்கு ஓனி£வதறகு முன்னா, 

எத்தனையோ மனிதாகளின எண்ணங்கள் இதுகுறிச்துச௪ செயல்படடிருக்கும 

என்பது உண்மையாகும். 

7969-ம் அணடு குலை 21 ஆம நாள நீல ஆம்ஸ்ட்ராங் நிலவில 

காலடி. வைகுத செய்தி சாதனையாகப் பேசபபட்டது. இசசாதனை செய்வகுற்கு 

உறுதுணையாக, தாண்டுகோலாகக் , கருதுகோளாக இருந்தது ஆஸ்கா£ 

ஓயில்டு கற்பனையாகதி Glew அவருடைய நாவலே அகும். இதனை 

அமெரிக்க ஆராய்ச்சியானாகள ஓப்புக்கொள்கினறனா.! 

இதைப்போன்று நம நாடடு மகாகவி பாரதியார் நுதவிய “காகி நகாப் 

புலவா தம் உரைதனைக் காஞ்சியில் கேட்பதற்குக் கருவிகள் செய்வோம்” 

என்ற பாடல் வரிகள தொலைபேசிககு வடிவமைததன எனறு Fr Opie. ur 

விட்டாலும, அதைப பற்றிய கருதுகோள் அக்கருவபி கண்டுபிட ப்பதற்கு 

முன்னரே சிந்தனையில் எமுநதது எனறு கூறலாம். 

இங௩னம் சங்க இலக்கியங்களில் கோட்பாட்டு ரீதியில் சிநதிக்பபபடட 

கருத்துகள் நுவலப பெறுகின்றன.



270 

துமிழிலக்கியங்களில் அறிவியற் கோட்பாடுகள் 

இருபத்துமூன்று நூற்றாண்டுக் காலத் தமிழிலக்கிய வரலாற்றில் பல 

அறிவியல் மணிகள் பொதிந்துள்ளன. அவற்றில் சங்க கால இலக்கியங்களில் 

பயின்று வந்துள்ள அறிவியல் கோட்பாடுகளை இக்கட்டுரை எடுத் 

அியம்புகின்றது. 

சங்க இலக்கியத்தில் அறிவியல் கோட்பாடுகள் 

கி.மு.92-ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி.பி.3-அம் நூற்றாண்டு வரை 
தோனறிய இலக்கியங்களைச சங்க இலக்கியம் என்று சுட்டுகின்றனர், 
அஇவவிலக்கியங்களில பல்கேறு அறிவியல் கோட்பாடுகள் நலப் பெற்றுள்ளன. 
அவற்றை வகைப்படுததிக காண்பதே இபபகுதியின் நோக்கமாகும், 

இய ட்டணின் இயக்க விதிகள் 

நியூடடன மூன்று விதிகளைக் கண்டறிந்தார் ௮வை விசையின் வேகம் 
பற்றியதாகும்.” 

் ஒரு பொருளின் புடைப்பெயாச்கி தன்மீது பிற விசை கூக்பையடாத 
நிலையில மாற்றமின்றி அமையும், 

2, திசை வேகம பொருளின்மீது தாக்கும விசையைப் பொறுத்ததாகும், 

3. ஓவவொரு தாக்குதலுக்கும் சமமான மறு தாக்குதல் உண்டு. 

இவ்விதிகளில் இரண்டாவது விதியானது விசையை அளப்பகுற்கு 
உதவியாக அமையக் கூடியதாகும். ஓரு நோகச்கோட்டில் செலலும் 
விசையானது குறிப்பிட்ட ஒரு பொருளின்மீது தூக்கும்போது அச விசை வேகம் 
மாறுபருிம அல்லது குறையும், 

இவவடிப்படையில் புறநானூறு 2-4 பாடலில் வன்பரணா 
வலவில்ஓரியின் விலலாறறலைப் புகழ்நது கூறும்பொழுது எய்த வில்லானது! 
யானை, புலி, புள்ளிமான், பன்றி, உடும்பு போன்றவற்றை விழ்த்தியதாகக் 
கூறப? gy clear gy. 

“வேழம் வீழ்ந்த விமுத் தொடைட்பகழி 

பேழ்வாய் உமுவையைப் பெரும்பிரிது உறப்
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பழல்கலைப் புகாக்கலை உ௫.ட்ட, உரல்தலைக 

கேழல், பன்றி வ, அயலது 

ஆழற் புற்றகத்து உடும்பில் செற்றும் 

வல்வில் கேட்டம் வலம்படுத் கிருந்தேன்”? 

இவ்விம்வின் வேசம் குறைந்து ஓன்றிவிரு£து மற்றொன்றைக் தாக்கி 

கிறிய உயிரினைத் தாக்கி விசை நிலைபெற்றது என்று கூறும்பொழுது, 

இரண்டாவது விதி பொருந்தியுள்ளது. மேலும, 

“போயாரற்று 

நாரவழிப்படூஉம் புணையபோல் ஆருயிர் 

முறைகூழிப் பழுஉம் என்பது திறவோ”* 

எனற இப்பாடலில், ஆறறின் வழியே செல்லும் தெபபமானது நீரின் விசையை 

மட்டும் பெற்றுச் செல்கின்றது. இதில் வேறு விசை ஏதும் தாககப் பெறவில்லை, 

அதுபோல், வாழ்ககை ஐரு சீராகச செல்லவேண்டும் என்று கூடறபபெற்றுளளது, 

இதிலும், இரண்டாவது விதியான ஓரு பொருளின் மீது செயலபடும் காக்கு 

விசையானது, அத்தாக்கு விசையின் திசையிலேயே அபபொருள் செயல்படும் 

சான்கின்ற இவ்விதியைப பொருத்திப் பாக்க முடிகினறது. 

சார்புக் கொள்கை 

ஒரு சாதாரண டபரபபை அதன் மீதுளள எலனரிறந்த புள்ளிகளின் “per 

அரையறுககலாம என்பதே ஐன்சம்டீணின் கொள்கைகளில் இன்றாகும்.” 

அதாவது ஓரு பெரிய தளதுதின் அளவினைக் கணக்கிட எண்ணுகையில், 

அதன் நடுவில் வைக்கப்படும் புள்ளியோ, அல்லது கோட்டின் மூலமோ 

கணககிட்டு அறியலாம் என்பதாகும். 

இவ வடிப்படையில் குறுந் தொகையில் மக்கள் புழக்கத்தில் 

இருந்த ஓரு பெரிய தளம் எவ்விதப் பயன்பாடும இல்லாமல் இருககும் 

தன்மையைப் புனைந்து காட்டுகின்றது. அ௮ம்மன்றவில் ஓர ௮ணில் மட்டும் 

விளையாடிகின்றது.. என்று காட்டுமபொமுது seer பரப்பளவை 

உணர முடிகின்றது:
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“சாறு கொள் ஊரின் புகல்வேன் மன்ற 

அத்தம் நண்ணிய அம்குடிசி சீறரா 

மக்கள் போகிய அணில் அடு முன்றிற் 

புலம்பில் போலப் புல்லென்று” £ 

'இப்பாடவின் மூலம் அத்திட வின் பரப்பினை உணருமாறு செய்கின்றார் 

அஉனவியலன் 

2ளகரியல் பகுபபாய்௮ மருத்துவர்கள் தங்ககு டய அய்வின் மூலம் 

புகியதொரு நோயினைக் கண்டறிந்தனா. அந்நோய் உறக்கமின்மை நோய் 

என்பதாகும்.இந்தநோய் கவலை மிகுதியால் உறங்காமல் போகின்ற நிலையில் 

உருவாகக கூடியது. 

இநநோயினை அவ்வலலுநாகள் எஙஙனம கருகினரோ, அவ்வாறே 

உணஜ்து குறுந் தொகையில் எழுதபபெற்றுள்ளது.' 

“கவை யாத்கு அவல நீள் இடை௪ 

சென்றோ கொடுமை ஏற்றி துஞ்சா 

நோயினும நோப் ஆகினறே”? 

தலைவன் இல்லாதபோழ்து தலைவி படும் துன்பங்களைப் பற்றியும் அசர் 

உறும் ௮அவலங்களைப பற்றியும் கூறும் ௪ங்க இலக்கியச் செய்யுட்கசர் 

,கலைவியின மனநிலையினைப் படம் பித்துக் காட்டச்கூடியன. அவை 
உளவியல் அறிஞாகள் கூறும் கருச்துகளோடு கொடா்புடையனவாக உள்ளன; 

உயிரியல் 

௪ஙக இலககியங்களில் 759-மரம்செடி கொடிகளின் பெயர்கள், 
தன்மைகள், இவற்றின பயன்பாடு போன்ற பல்வேறு செய்திகள் 
குறிபபிடப்பட்டுள்ளன.” இதைப்போன்று 30ககும் மேறபட்ட விலங்குகளின் 

பெயாசள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.2 

விலங்கினங்களில் அதன் தன்மைகளுக்கேற்ப பல்வேறு வகைகளாக 
வகைப்படுத்திக் சாட்டப்பெறுகின்றன. அவ்வாறு சுட்டப்பெறும் விலங்கு 
அணிக் கில வருமாறு; 17
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மான், கமுகை ஆகியன - ஐந்து வகைகள் உள்ளான. 

குரங்கு, நாய் ஆததை, நாரை - தானகு வகைகள் உளளன; 

CTO, UN GNEV மூன்று வகைகசர் உள்ளன. 

Yor, sete - இரண்டு வகைகள் உள்ளன; 

இவ்வாறு விலஙகினங்களின் வககசாக்  கூறுவகோடு கில அரிய 

கலங்குகளின் பெயாகளையும் சுட்டிக் காட்டியுள்ளன. 

தீலகிரிக கருங்குரங்கு, வருடையாகு, மலைக்கீரி, காட்டேருமை 

போன்றன சிலவாகும். 

அஇவறறையெல்லாம நணுகிக கண்டு அவற்றின் வகைப்பாட்டைத் 

துல்லியமாகத் தெரிவிததுள்ளனா;. 

இன்று மேலைநாடுகளில் உமிக்காட்சிச௪ சாலைகளில (2௦௦) ஓவ்வொரு 

௨ிலஙகையும், பறறையையம்  அதறகுரிய  குமநிலையோடும்.. அறவ 

தங்கியிருக்கும் இடதுதையம், சற்றுப்புறத்தையம் போனறு அமைத்துக் 

கண்காடசியில இடமபெற வைக்க வேணடும் என்று கருதுகின்றனர் 

அதைபடோனறு ௪ங்கப் புலவாகளா இநதச் குழவில் இந்த விலஙகு,பறவகை 

வர்மும எனக் கருகுதிம் கொண்டு அநநிலப் பாடலுக்கு அவற்றை மட்டும 

பயனபருத்திப் பாடும கருப்போருள அமைபபு சுட்டததககது. 

மரன் கொம்பு 

மானுககுக் கொம்பு முளைப்பதும், கிளைவிடுவதும, வளர்வது, 

உதிர்வதும், pou முசைபபதும் ஆகிய செயல்களை இன்றைய 

அறிவியல் வல்லா சண்டறிநது உரைத்துளளனா. 

“தலையறான் கலையில் முதன்முதல கவாத்த 

GEIL UMD GALL GOST உமுஞ்கில் 4 

“பல்கவா மருபபின் முதுமான் போக்கி” 

“திம் காட்ட புள்ளியம பொழிக்கலை 

றன் உறல அம்கோடு உதிர வலவ கடந்து 

புலவுபபுவி தறந்த கலவுக்கழி க௫ுமுடை” 7*
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இககருத்தை உற்று நோக்கும்போது மானை மட்டும் பாடாது, மானின் 

வாஜ்தாளில் நடைபெறுகினற செய்திகளையும நீருநினைகத்துப் பாடியுள்ளனமாம் 

கொமபு உதிாவதும் மீண்டும துன்பபதுமான செயல்களைக கூறுவதும் 

கியபபுககுரி்பவை. 

தாவரவியல் 

தாவரங்களைப் பற்றிக் குறிக்கும்பொமுது பல்வேறு அறிகரியல 

செய்திகளைப பாடியுளளனா. மேலும காவரஙகளைரப் பாடுமபொழமுது அகூற்றின 

சிறப்புத் தனமையைத தணிபபடப் பாடுகினறனா. அது செடியியகில் பெயரீடும 

குன்மையை ஓததுள்ளது. 

பாலை நிலச செடிகளுக்கு வோ ஆழமாகச் செல்லும், நீர வளத் 
தாவரங்களுக்கு வோ, கிழங்கு வடிவில இருககும. ௮௨உக கிசாககரில 
இருநது எழும் தாஙகு வோகளை விழுதுகள் எனறு குறிபபிடல் அடிமரக்தின் 
௨௫௮௦, நிறம், மறறும் பட்டைகளின தன்மை முதலிய செய்திகள், மமாகளின் 
கூடடம், நிறம, உர௫வம, அமைபபு அகிய இவை த வலபபெெறுகுல், மகரநகத 
தூளினைத தாது எனறு குறிபபிடல. பூககளில கேன நிரமபியிருகுதக், 
டழங்களின நிறம, உ௬ வம, அமைபபு அவை முதவியன கூறபபடல; உதையைக 
காழ எனக குறிப்பிடுதல். 

அஇைதபபோன்று பலேறு செய்திகளைத தாவாசஈ3யேல் நாலார் நுவலவது 
போன்று தெளிவுபட ௪ஙகச் செய்யுடசரில சொல்லபபட் டெள்ளன: 

வாணியல் கருத்துக்கள் 

௪ங்கச சானறேரா வாணியல் அறிவினையும பெற்றுத திகழந்கிருந்தனா் 
என்பதற்கு வால்மீனா புற்றியம (்றம்.229) வானில் ஓர் எல்லைகசப்பால் காற்று 
செய்லபடா நிலையையும் (or.365) கோகர்நிலை திரியின் தடப் வெப்பம், 
மாறுப்டககூடும எனபதையும [றம.7/7 கூறியர்சான௱ 

அஇதைப்போனறு குரியனின நிலையினை விளககும்பொமுது, 

“செஞ்ஞாயிரறுள் செலும் 

அஞ்ஞாயிறறுப பறிப்பும 

பரிப்புச் குழநதமண்டி லமும
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வளிதிரி தரு விசையும் 

வறிது நிலைஇய காயமும் என்றிலை 

ப) 
சென்றளத தறிநதேரா போல எனறும 

என்னும் புறப்பாட்டு, தறகால அறிவியல முடிவகள பலவற்றின் 

கருதுகோளகளைப பெற்றுள்ளது எனறு சொல்வதாக ௮ைமததுளளது. 

eninge செல), ஞாயிற்றுப பரிபபு, ஞாயிற்று மணடிலம என்பன 

நீளதினைககக தககன. கோளவஉவான ஞாயிறு மண்டிலமாக்க காட்சி 

தருசல, அகன் ஹனி எல்லை, pe காலும வடடம் அகியன 

இப்பாடடிற காணபபடுகினறன, 

சென்றளநது அறிந்தோ போல எனானும தோடா தொலைவிவிரநது 

அவறறைக கணணாலும மனததாலும அளநத நிலையையும, அணுக்கமாயச 

சென்று துலவியமாய அறிய கரிழைதத ஆரவததையும் காட டுகினறது. 

புறநானூாறறுப பாடலின் (229) ஓரரசன் இனனாளனில இறபடான் என்று 

கூற அநநானளில அவன் இறந்து படடது குறிககபபடுகினறது. 

இவவாறு வாணியல கருகுதுகள் பல கோடபாடடுி ரீதியில ௪௫௩௧௪ 

சான்றோ தெளிவுற காட சிபபடுததியளளனா; 

இன்னபிற அறிவியல் கூறுகள் 

இவை மடடுமனறி பல்வேறு அறிவியல் கூறுகள் நுவலப பெற்றுள்ளன. 

இட,மின்னல, மழை, பனி போனற செய்திகளும, சேம௪ சஎெபபலைன, கோள, 

இராசிபலன், அறுவை மருத்துவ ஊசி (ெடுவலலுூரசி - பதி பத்து] 

என்பன போன்ற அறிவியல் கருத்துருவாககங்கள பலவும FREE 

செய்யுட்களில் நுகவியுள்னன. 

,இவையொதத இனனும பல செய்திகளை உளளடக்கிய அறிவியல 

நெறி தமிமுக்குப் புதியதலலாத ஓன்று எனக காடடும். அறிவியல 

தெறியில சிந்திபபுதற்கும், கற்பதற்கும ஜா அருமையான ஊடகம் (142௦1 மா) 

குமிழ் மொழியாகும்.
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முடிவுரை 
சாரலஸ டூவங்ட் என்ற அறிஞர் கோட்ஸ் வொர்த் கவிதையே ௪௮ ங்கு 

வாழும் நம்பிக்கையைத் தந்தது; அறிவியலோ வாழவில் இன்பத்தைக் கூட்டியது 

சன்பரா. இஙஙனம் இரண்டும் இணைந்து செயலாற்றும் தன்மையினை 

இக்கட்டுரையின் கருப்பொருளிவிருநது அறிந்துகொள்ள மடி கின்றது. 

அககருப்பொருளகள் கருமாறுட் 

சஙக இலக்கியத்தில் பல்மேவறு அறிவியல் கோட்பாடுகள் 

நுவலபபெறறுள்ளன. 

1 நியூட்டனின் இரண்டாம் இயகக விதி 

2 ஐனஸ்டீணின சர£புக கோளகை 

3. வாணியல் கோட பாடுகள 

4. ஐயிரியல், உளவியல் கோட்பாடுகள் 

5. தாஉரவியல செய்திகள 

(முதவியன. 

துணை நூல்கள் 

சிபாலசுப்பிரமணியன், “சங்க இலைககியம் கில பராவவைகள்” ப.2 4, 

கலைக்களஞ்சியம், ப.225; 

புறநானூறு, பா. எண், 752 /_6 

மேலது; பா.எண.792 570. 

திருக்குறள், 319, 

கலைககளஞ்சியம, 115. 593-94, 

7 குறுந்தொகை, பா.4.2 2௨௮ 

2, மேலது, 224, 7.3 

H
O
A
 
S
H
R
 

5 கு.சீனிவாசன, சங்க இலக்கியுத தாவரங்கள். 
0. பி.எல்.சாமி, ௪ஙக இலக்கியுத்தில அறிவியற்கலை, ப. 12. 
it மேலது, பக.79- 76. 

12. அகநானூறு, பா.எண்.157 ௨௪ 
73. மேலது, பா.ஏண..,2835. 4. 
74. மேலது; பா-எண்,92 1.3 
75. புறநானூறு, 30, 1-6.



போற்றித் திருவசனவில் கருவியல் 

&. CBS GT 

கஇலைகியத்தைப் பிற அறிவியல் துறைகளு._ன பொருத்திக் காணும் 
முறை ஓபபிலககிய ஆய்வில் இனறியமையா இடம் பெறுகிறது. மேலை 
நாடுகளில் இவ யவொப்பீடடு முறை நன்கு வளாச்கி அணறைததுள்ளாது. 
அலக்கியுததை உகாவியல், சமயம், எறுதாயம், அறிவியல், நுண்கலைகள் 
எனப் பிறதுறைகளின் கொள்ளை, கோடபாடுகளுடன் ஐப்பிடலாம்' என்று 
STE. ETIO. ETO. PUTT Fr LQG) GUNG ONLI ER TORT TLE BES, 

இலக்கியமும் அறிவியலும் 

இலககியம் என்பது உணாச்சிவயபபட்டது. அறிவியல் அறிவின் 

பாற்படடது. இலக்கியம் கற்பனை வளரமிககது. அறிகியல உண்மைச் 

செறிவடையது. இவவாறு ஓன்றைககொனறு வேறுபட்ட இரு துறைகளையும் 

எவ்வாறு ஓபபிட முடியும் 2 என்ற வினா எழுவது இயல பேயாகும். 

பைபிலககிய அணுகுமுறையின் மூன்று நிலைகள் இவவினாவிற்கான 

வடைகளாக அமைகின்றன. அவை வருமாறு,” 

(நி,தலக்கியுத்தில் இடமடெறும் அறிவியல் செய்திகளைப் பற்றி ஆய்வது 

முதற்படி. 

(2 இலக்கியுத்தால் அறிவியலும், அரிவியலால இலக்கியமும் வளமும் , 

வளாச்சியும பெற்ற தன்மைகளை விளக்குவது இரண்டாம் படியாகும். 

(இ மூனறாவுதாக இலககியக கட்டமைபபிற்கும அறிவியற் 

கொள்கைகளுக்கும் உள்ள கொள்கைகளை எழித்திபம்புவதாகும். 

இந்த வகையில் போற்றித் திருவகவவில் பொதிந்து கிடக்கும் கருவியல் 

(£ஈம்ார2/290) பற்றிய அறிவியற் செய்திகனை ஆராயஉதும் அச்செய்சியால்
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இலக்கியம் பெற்ற வளமும் வளாசசியும் பறறியதாகவும் இவ்வரைவு 

அமைகின்றது. 

சபோற்றித் திரு வசுவல் 

தமிழ் இலககவிபகுதுள சமய நூலாகவும், இலக்கிய ஏடாகவும் கருதத் 

தகக நூல திருவாசகம் அகும். சைவத்திருமுறைகள் பன்னிரண்டனுள் 

எட்டாவதாக விளங்குகின்றது; 27 பகிகங்களைய/டையது, மாணிக்க வாசகரால் 

இயறறப்பட்டது. பக்திச்சுவை நனி சொட்டும் திருவாசகம் அக்காலச் 

சமுதாயம், மக்கள் நிலை, பழக்க வழக்கங்கள், சமயக் கருததுககள் 

அகியவறறை விளக்குவகோடு அறிவியற் கருத்துக்களையும் தன்னகத்தே 

கொண்டுள்ளது. 

,திருவாசகததுள நான்காவுதாக அமைந்த பாடல் போற்றிக கிருவகவல் 

ஆகும. உயி£கள் இவ்வுலகில் பிறநது வீடு பேறு அடைதற்குறிய 

நெறிமுறைகளை அறிவுறுத்தும நிலையில இப்பாடல் அமைந்திரு க்கின்றது. 
அதுனால “முத்தி பெறறு நெறியறியும் மொழி போற்றிச் திருவகவல” என 
இதனைச் சிறப்பித்தனா. இது 225 அடிகளால் அன நிலைமணடல 
ஆசிரியப்பாவாகும. இறைவன் மணஊணில் வரத எனிய கருணை, உயிர்களின் 
பிறப்பு, பிரபபிடைக் துனபமும, அகிவிருநது விடுபட HONFAL ES DONT UD, 
இறைவனே குருஉடிவாகி அருளிய பெற்றியும முதறபகுதியாக உசர்ளது. எஞ்சிய 
பகுதிகள் இறைவணனின முகன்்மையையும் பெருமையையும் போற்றி என 
வழுத்துகினறன.. 

அஇபையபோறறித் திருவசவலில் உயாகளின் பற்றிய முதற்பகுதி (2...2 
தமக்கு ஆய்வுப் பொருளாக அமைகின்றது. 

கருவியல் 

அறிவியல் ஆய்வ முடிவுகள் இலக்கியம் பற்றிய ஆய்வுகளுக்கு 
உறுதுணையாயின.” அவ்வகையில் போற்றித் சிரு வசவவில பொரிந்து கிடக்கும் 
கருவியல் பற்றிய செயுதிகளைக் காண்போம். அதற்கு முதற்படியாகக கருவியல் 
என்றால என்ன 2 என அறிவது அன்றியமையாததாகின்றது. 

ஓர் உயிரியின் அண்டக்கரு பருவத்தில் மலாசகி அடைகுலையும் பின் 
கரு-றற அண்டமாகவும் வளாகரு வாகவும் அநிறைவூட்டம் பெற்றுப் படிப்படியாச 
வள௱சசிக்குட்பட்டு இளம் உயிரியாகவும், முடிவில் முதிர உயிரியாகவம் மாற்றம்



அடைகின்ற பரந்த வளர்ச்சிப் பாதையின் நுட்பங்களையும் ஆக்கல் 
கூறுகளையும், சிச்சல்களையும் விளக்கும் கல்வியே கருகமியல்* 
எனப்படுகின்றது. 

பேரற்றித் இரு வ௮சுவவில் கரு வியல் 

போற்றித் திருவகவல் பகுதிக்குச் ௪கத்தின் உற்பத்தி * சான்ற பழைய 
குறிப்பு கவனத்திறகுரியதாகின்றது. இட்பதிகள்கின் ம்குற்பகுகி மககளாகிய 
உயிர்களின் உற்பத்தி பற்றிப கருவிபுற செய்திகளைச் சனனகச்சே உடையது, 
மக்களைத் தன்னகத்தே உடைய உலகம என்பதன் நிகரனாக உள்ள ௪௧௦ 
என்பது இங்கு ஆகுபெயரரகின்றது. ஆகவே உயிரகளின் உற்பத்தி பற்றிய 
அபைபதிகம் எத்தின உற்பத்தி எனபபடுவது பொரு , ததமுடையதாகினறது; 

“மாறைடப பிறப்பினை மாதா உதரத்து 

ஈாணமிக் கிருமிச செரு விஸிற் பிழைகதம் 

ஒரு மதத தானறிபின இருமையிற பிழைத்தும் 

இருமதி விளைவின ஓருமையிற பிழைத்தும் 

மும்மதி தன்னுள் அம்மதம் பிழைததும் 

ஈரிரு திங்களிற் பேரிருள் பிழைததம் 

அஞ்சு திஙகனின் முஞ்சுதல் பிழைததும 

ஆறு திங்களின் நாறலா பிழைத்தும் 

ஏழு திஙகளின தாழ்புவி பிழைத்தும் 

எட்டுத் திங்கணிர் உடடமுல் பிழைததும 

ஐன்புதில் வரத௫ தனபமும பிழைத்தும் 

தக்க த௪சமதி காயொருி கானபடு5 

தச்சு சாகரத் தயரிடைப் பிழைத்தும் 

[போற்றிக் திருவக்வல 19...23], 

THUG) RAE EMF ETE) பாடலடிகள். 

உயிரானது வினைக்கேறபப் பல பிறவிகளை அடைகின்றது. மானிட 

யோனி வழி (கருப்பை வழி) மனிதப் பிறவியை எய்துகின்றது. யோனியினுள் 

இருக்கும்போது ஓனைறையொனறு ஓத்துளள உயிரத்தத்துவங்களுக்கு இடையில் 

போராட்டம் ஏற்படமுி அவற்றுள் ஏதேனும ஓன்று ஒங்கி வளாகினாறது;
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,தானறிக்காய் அளவுடன் ஓரு மாதத்தில் இருக்கும் கருவானது, 
இரு மாதத்தில் வலிவடைந்தும, மூன்றாம் மாதததில் காமின் கருப்பையில் 
உள்ள கொழுபபு நீரில் புதையுண்டு போகாமலும், நான்காம் மாதகதில் 
உயி பிழைத்தும ஐந்தாம மாதத்தில ௧௫ கலையாமலும, அறரவது 

மாதத்தில் அவயவங்கள முறையாக அமைந்து உயிர் வாழநதும், ஏமு, எடு, 
ஒன்பது மாதஙகளில் பலவேறு துன்பங்களினறு நீங்கிபும், பத்தாம மாதத்தில் 
தகக காலம வருமபோது பிறககும. மிகு துன்புற்றுப் பிறக்கும் சேயானது 
அறையருளாலேயே பலவிதத துன்பங்களினின்று பிழைத்து உயி பெற்று 
வாழ்கிறது * என்பது இதன் பொருள்: 

அனி இவவறிவியல செய்திகளைக் கருவியல் வழி ப்பு நோக்குவோம், 

கருவுறுதல் 

SOPOT TIncoangeceenceccnseteavasvteva மாதா உதரத்து ஈனமில் கிருமிச் செரு.வினிற் 
பிழைத்தும” 0.14] 

எனபது கருத்கோறறத்தை - 5௫ ௨றுதலைக குறிக்கின்றது. உயிர்கள் 
பிறபபதற்கு மூன உணவு வழியாக அணின் உடம்பில் புகுந்து, அவனது 
வெண்ணீர உழியாகப பெண்ணினது வயிறறில் உள்ள கருபபப்பையில் புகுந்து, 
அங்குபபுலநுனியில் நிறகு.ம பணியினது சிறு கிவலையைவிடச் சிறியதாகிய 
துண்டுளியளவில் கருவாகி நிற்கும. அத்நிலையில கருவாகாமலும் போகலாம். 
அறையருளால BOR வானது தபபிப பிழைக்கும 
என்பதனை மணணிவாசகப 

குறிபபிடுிகினறார். 

- கருறுதல் நிகமும் 
பெருமான் கிருமியிற பிழைத்தும் என்று 

பெண்ணின கரு. ப்பையில பெலலோபியின குழமாயபபாதையில் முதிர் அண்டம விர்தணுவடன் இணைநது க ருமுடடை (207012] உண்டாகிறது, இதுவே கரு௨றுதல (Fertilization) எனப்படுகினறத.” எல்லா நேரஙகவிலும 
கிக்கு வறுகுல் Hepa *டைபெறுவுகில்லை. இதனையே மறை பொருளாக 
இறையருளால் ௧௫ UNS நிகழ்கின்றது என. பொருள்படும்படி 'கிருமிச் செரு வினிற் பிழைகதம்' எனக் குறிப்பது ஈண்டு கவனிசககத்தககது, பினவரும் வரிகளில கருவியற் காலத்து (Gestration Period) நிகழ்வுகளை விவரிக்கின்றார்
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முதல் இரு மாதங்கள் 

கருவறற மூடடை அடையும் ௨ளாசகிகளை-வளாகருவின் நிலைகளை 

(Embryo) அடுத்து வரும அடிகளில் விவரிஃ்கினறாரர் 

“ஓரு மதித தானறியின் இரு மையிற் பிழைத்தும 
அஇுமதி விளைவின் இரு மையிற பிழைததும” (5-7 

கருவில் புகுதத உயி முதல இரு மாதங்களில் இருப்பதனை இவ வரிகள் 

கிளம்புகின்றன. ஓரு மதி என்பது இருபத்தேமு நாடகள் அகும். தான்றிக்காய் 

அகானில் மிக௪சிறியதாக உள்ள கருவானது தாயீன அறியாமையால் கிதைகல, 

கானே சினகைதல் என இர ௨௯௪ சிசைவசரினினறு கப்பிப பிழைக்கும், 

இரு கிஙகளில் கருவானது மூனனைப போலன் உடல உறுபபுக்ககர் 

சிறிது வளாச்சியுறறு நிறகும. அதாவது BP மாதத்தில உள்ளது 

போன்று இலலாது இரு மையிற பிழைததும/ இரு மாதங்களில் வளாச்சிபுறும் 

என்பது டொருள, 

முதல் மாதத்தில் கருவானது 4 மி.மீ. அசாவிணில சிறியதாக 

இருக்கும. அப்போது கருபபையின திச சுவாகளில ஆழமாகப் பகிந்து வளரத் 

தொடங்கும. இருபது நாடகளில முழு weed) Cum இருதயம Sip 645 

lign mew. Geanny கருவுற்ற முடை துிசு௫சபாகளில புதியாது. போனா, 

கருவானது கலையும வாய்பபு மிகுதி. இதனையே 'இரு மையிற பிழைத்தும * 

அனகினறாரா போலும், 

“இரண்டாவது மாதத்தில கருவானது சுமா (PSST அங்குல 

நீளமுள்ளதாகவும், மூலக்கருமுட்டையை விடச் சுமார் 40,000 மடங்கு 

பெரிபதாகவும் அமையும. இநதநிலையில eulrouatiumenay (Oxygen) amainge 

செல்லும் விரல்கள், கண், செவி, நாசி, வாய, போனற உறுப்புககளின் 

ஆரம்பகால மூளைகள் வெைளிககிளம்புகின்றுன. இரத்த ஓட்டமும் 

முழுமையடைகின்றது”?.. என்கின்றது கருவியல நால, இவவளாச்கி 

நிலைகளை 'இருமை, ஐருமைகளினின்று பிறைதது” எனக குறிப்பாகப் 

புலப்படுகதுகிறார, மணிவா௫கப் பெருமாள். 

மூன்று, நான்கு, ஐந்து மாதங்கள் 

“மமமதி தனனுள் அம்மதம் பிைததும 

ஈரிரு திஙகளில் பேரிருள பிழைததும்
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அஞ்சு கிங்களில் முஞசுகல் பிழைத்தும்” (77-19 

சனனும வரிகள கரு.வின மூன்று, நானகு, ஐநகாம் மாகஙகளின் வளாச்சியைச் 

குறிக்கினறன. முன்றாம மாதத்தில் கருவுற்ற மங்கையா புனிப்புப பண்டம், மண் 

முதவியவறறை உண்ணு வா. மசக்கையை மூயற்கையை/ அடைவர் 

அதனையே அமமதம எனற. அ௮மமசச்கைக்குத் தபபி இறையருளால் 

உயிராவது வளாசசியறும் என்பரா மணிவாசகபபெருமாள். 

பெணகளின மசககையை ரணை விரும்பி உண்ணும செயலை, 

“வயறு மகளீர் வேடடுணி னலலது 

பகைவ ணா வருமா எனனை யே” ட.றநானாறு 20.14—15) 

எனப புறபபாடல் கூறுவதும் இஙகு இணைத்து எணனணதக்தககதாகும். 

மூனறு மாதகதில கருவானது அசையகு கொடங்குகிறது. கை, கால, 
முூழங்கால, மேறகை எலுமபுகள அசைகின்றன. . குறிபபாசக் கைகள 
வாயககருகே ரரககபபடடுி சறிகுசுதல (Sucking) erarm உணர்வை 

அணிசசைச செயலாக ஏறகிறது? எனபது அறிவியிற ௧௫ குது. 

தானகாம திங்களில தாயானவள கருவானது கிலைக்குமோ என்று 
ஐயம கொளளக் தக்க நிலையில் நிறபாசா. அதுவே 'பேரிருள்' எனபபடடது 
எனபது பழைய உரைக குறிபபு. எணினும, இரண்டாம மாதததில் வெளிக் 
கிளமபிய கணகரின ஆரமப கால மூளைகள் இந்நான்கு மாதத்தில் நன்கு 
வளாசசி அடை கினறன, 

அதாவது "கண விமைகளைச சுற்றி மூடீயிருநக செலகள கரைத்துவிட 
கணகள மெதுவாகத திறககினறன” 1! எனபது கழுவியற்செயதி, அது கருதியே 
(பராவைபபுலன் வளாசகி) மணிவாசக 'பேரிரூள் பிழைததம' எனக கடபுலன 
வளாசசிபினைக குறிப்பாகப் புலபபடுத்துவது வியபபுககுறியதாகின்றது; 

தாமினது உயிற்றுன உளள கரு ஐநதாம மாதத்தில் சானில (மஞ்சுதல்/ 
இருத்து பிழைத்தல வேண்டும. ம௪சககையில் மெலிவற க ஐநதாம் மாதம் 
வள௱ாச்சியின்றிப யச காரணிகளால அறியும நிலை வரும் எனபது 
அறிவியல. அவவாறு அழிகினற நிலையினின்று கருவானது இறையருளால் 
,தபபிததல வேண்டும என்டா மாணிக்கவாசகா,
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ஆறு, ஏழு மாதங்கள் 

அறு திங்களின் நாறலா் பிழைத்தும் 

ஏழு திங்களின் தாழ்புவி பிழைத்தும்! 

(20 - 2] என்பதில் அறு, ஏழு மாதங்களில் ௧௫ வளர்ச்சியில் நிகமும் 

தடைகளைச் சுடடுமாறு, அவறறின் வளாச்கியையம் சடடுிகின்றாா 

ஆறாவது திங்கள் கருவானது வளர்ச்சி பெற்றிருப்பினும், அரையும் 

குறையுமாய நிலத்தில வந்தல் உண்டு. அற்நிலையின்று குழவி தபபுதல் 

வேண்டும். இந்த ஆறாம் மாதத்தில் கருவானது வளாசசியுற்றிருபபினும், அது 

அறிதலுக்கு இடமுண்டு. வள௱ாசசியுற்ற கருவானது காய” எனக் 

குறிப்பிடப்படுவது சமுதாய வழக்கு, எணினும, அழியும் பான்மை இமமாததகில் 

மிகுதி என்பதால் குறிபபாகப பூ. ஏன்று கூறுகின்றரா. அகவே தான் தமிழா 

ஆறு திங்கசா முடிவற பினனா, வனளகாபபு, சீமந்தம முதசமிய சடங்குகளை௪ 

செய்கினறனா போதும், 

ஏழாவது திங்களில் அறு திஙகளில் கருவானது வரிமாது இரு பபினம்) 

குழந்தை நன்கு வளரச்சியடைதல் வேண்டும், அவலாறு வளராவிடல் 

குமந்கதையானது குறைடாட்டுடன் பிறக்கின்ற கூழல எறபடும். இதனை 

“கிறப்பில் சிகடும், உறபபில பிண்டமும் 

கூனும் குறளும், ஊம் செவி௫ம் 

மாவும் மருஞூம..... 

  

இவையெல்லாம் 

பேதமை யல்லது ஊதிய மில்லைன 

முன்னும் அறிந்தோர் கூறினாரா” டறநானூறு - 2. 

எனறு புறநானூறறப பாடலும குறிடபிடுவது எண்ணத்தககது அதாவது, அறு 

ஏமு கிங்களில கருவானது துனபமும இன்றி இறையருளால் நன்கு வசார௪சி 

பெறல் வேண்டும் எனபது பாடல் கருத்து; 

அறு) ஏழு' மாதங்களில் (28 வாரங்களில்) குழவியைச் சுற்றியுள்ள ௧௫ 

குழ்ப்பை (க்௱ா/௦1) ஓரு திரை போன்று கருவினை மூடியுளளது. ஆம்னியான் 

திரவத்தில் நிரம்பியுள்ள உபபுக தன்மைக்கு ஏறபத் தோல் கடினத்தன்மை 

பெறுகிறது. குமவியைக் சுற்றிலும் பிசுப்பிசுப்பான பசை போன்ற பொருள்
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அதன்மேல் படிகிறது. குழவி நனகு உயிரோட்டம் பெற்ற hleneouisd குளிர, 

புவியாபபு,. கேடு விளைக்கும் நுணணுயிர்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து 

பாதுகாக்கபடும்”!* என்கிறது அறிவியற செய்தி, இதனை ஆறு, ஏழு 

மாதங்களில கருவானது நன்கு வளாசசியுறும நிலையினை நூறலா, தாழ்புவி 

முதவியவறறிணினறு இறையருளால் பிழைத்தல் வேண்டும்! என்பதன் மூலம் 
குறிப்பாக மாணிககவாசகர் புலப்படு ததுகினறார் 

எட்டு, ஓன்பது மாதங்கள் 

எட்டு, ஓனபது மாதங்களில் வளர்ந்த கருவாக - குழவியாக உள்ளா 
நிலையிணை, 

“எடடுத திங்களிற கடடமும் பிழைத்தும் 

னைபுதில் வரதரு துன்பமும பிழைத்தும்” (22. 23 

எனக குறிபபி௫கின்றா, 

எட்டாம திங்களில் குழவியானது நன்கு வளாசகி பெற்றிருப்பதால் 
மெயவருதகுததினின்று பிழைத்தல வேண்டும, அஃ்காலததில் குமவியானது 
கருபபையோடுி அசைதல் உண்டு, ஓன்பதாம் திங்களில், குழனியானது 
வெளிஉரசு செயயும முயறகியினினறு பிழைகதல வேணடும் எனபது 
பாடற்பொருள;, 

அதாவது நனகு வளாநத குழவியானது, கருபபபபையினின்று வெளிவர 
மூயறிகி செய்யும, அநதிலையில் குழவியின அசைவுகள் காய்க்கு நன்கு 
புலப்படும். வளாசசியுறற குமவி இடமினமை காரணமாக வெளிஉரக் துடிக்கும். 
அதநிலையில குறைப் பிரசவம் ஏற்பட வாய்பபு உண்டு, அநதக குறைப பிரசவச் 
குழலகளினின்று குழவியானது விருபடடு வளாதலைக “கட்டமும் வருதரு 
துன்பமும பிழைத்தும” என௪ குடடுவுது நினைதது போற்றற்குரியது. 

குழந்தைப்பேறு 

பெறுமவறறுள சிறபபுறற மக்கட் பேறு புத்தாம் மாத இறுதியில் நிகமும், இதனை, 

“தகக தசமதி தாயொடு ,கானபடுதத 
துக்க சாகரத் தயரிடைப பிழைததும” (24 ~25)
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எனக  குறிபபிடுகின்றா. பத்தாம் மாதம, மாமு வள௱ரச்சியுறற 
குறரதை வெளிவரும். அபபோது தாய்க்கும, சேயககும உண்டாகும் ப/பிகளால் 
நேரும் இறப்பினின்றும் இறைய ளால பிழைத்தல் வேண்டும எனபது பொருள. 

“கருப்ப முடிவில கருப்பபபை மூழு வளாசகியடைநதுளளது; நாள 

மிலலாசு சுரப்பிகளின் செயற்பாட்டால் இககருபபபபை சீராசச ச்ருஙகுத் 
தொடங்குகிறது. அதனால் குழந்தை வெளித் ,கனளபபடிகிரது. இககருபபைஎ 
சுருககததினால் தாய்க்கு வீ (1௦0௦ ய ற01ஈ) ஏறபடுகிறது.? வெளிவரம 
குழவியும் இடநெருக்கடியாம் துன்புறலாம. இத துன பங்களினினறு 
இறையருளால் தாயம, சேயம், பிழைத்தல் 2வணடும எனபது போற்றித் 

திருவகல் குறிப்பிடும் செயுகிபு கும். 

தொகுப்புரை 

இலககியுத்தைப பிற துறைகளோடு ஐபபிடிம ஓபபீயல அணுகுமுறை 

யினபடி. போறறித திருவகவல, உயிரியல துறையின ஒரு சிறுகருகதுககள 

ர மாது: 

tou லகிபமான போறறித திருவவலில பயின்று வரும ் ஹிஹி a 

கருவியல செய்திகள மாலளிகக வாசகப பெருமானது 

அறிவிடலுணானைவப புலபபடுத்துகினாறன. 

2. கருவியல் வளாநிலைகள, கருவறற காலத்து நுகமும மாறறங்கள 

முூதவியன ௧௫ அழிதலுககுப பலவாறு இடமிககினறன, 

,இககருததின வழி மாணிக்க வாசகா இறையருளை வவியுறுததுகின 

றா, அதாவது, கருவியல எனற அறிவியலால், தாம பாடபபகுநது பக்தி 

இலகிபதகிறகு வலுஷட டுகினறா 

3 போறறித கிருவகவ்வில் சிதறிக அடக்கும் இவவரமயற செயுதிகளின 

வழி தமிழாதம மருததுவ அறிவம பேறபபடுிகினறது. 

அஇவவாறான  ஐபபிடுகள பழந்தமிழ நூலகளில பொதிநத 
கிடக்கும அறிவியற் சிந்தனைகளை உலகிறகுப புலபபடுத்தும என பதி௨ 

யாமிலலை,
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துணைநால்கள் 

7 

2 

மூ
 
ஜே

 
வு
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ஐ 

10. 

ர 

722, 

3. 

Rene Wellok, Austin Warrer, Theory of Literature, P.47., 
1985 

காஞ்சனா, இரா இலக்கியமும் நுணகலைகளும் கலை இலக்கியம் 
- ஆய்வும அணுகுமுறைகளும்; ப.2.90, 1994. 

, இராசு, கி, கொலகாபபிய(௦ம அலககிய வகைமை வளாச்கி UD 
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-Op ett. .918 1993 

Guyton, C Arihur , ‘Text Book of Medica? Diclionary P.923 
199] 

பினணிணைபபு ட] 

கருவி கலைச சொறகள: 

அண்டம Ova 
க்ருதங்கும காலம Gestration Period 
கருகும் Amion 
கருகுழநீபபை Amniotie Fluid 
கருப்பை Utres 
கருமுடடை Zygote 
SHUM HED Fertilization 
பிரசவ ௬0 

வளாகரு 
Labour Pain 

Embryo
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கரு. வர்ச்சி 

(17-10 மாதங்கள்] படம் 2 

 



LOBE OU BOUL 

ிமாறிபெயர்ப் பு - ஓரு பார்வை 

சே. பிரேர 

GMO Tip) - தொன்மைக்காவம் 

மொழி எனபது ஐருவருடைய எண்ணங்களை மற்றவாகளுககுப் 

புரியும்படி சொல்லப்படும சொற்களேயாகும, மொழி என்பது எளிய நிலையில 

தோன்றிப் படிப்படியாக வளாறந்த மாத்தா அமைப்பேயன்றி, இறைவனால் 

படைககபபபெற்று, இயற்கையாக அறியபபட்டதனறு மக்கள் கூட்டங்ககரின் 

Brae நிலைக்குத் தக்கவாறு மொழிகள் வென்வேறு வகைப்படும், 

திலைப்பட்டும் அமைப்பு கொண்டுள்ளன." வெெவவேறு மொழி பேசும் மக்கள 

தங்களுக்குள் ஏதேனும் சில காரணங்களால் தொடாபு கொள்ளும்போது மொழிப 

பரிமாறறம் நிகழ்கிறது. ஓரு மொழி௪ சொறககர் மறற மொழியில இடமபெற 

இவவிடிப் பரிமாற்றமே காரணமாகிறது. 

அயலவர் மொழிக் தொடர்பு 

சங்க காலத்திலேயே தமிழகத்தில் பல அயல நாட்டவா குடி யேற்றங்கள் 

காணப்பட்டன. சங்கப் பாடல்களில் எழத்துபயூதன தேவனார் ஆரிய eer 

யாழ்பிரமதத்தன் போனறவாகளின் பெயாகளா கரரைய்படுகின்றன., 
தொல்காப்பியத்தில் ஓரை என்ற சொல் உள்ளது. “ஓரை” என்பது “தேறாரா” 

என்ற உட சொல்லை அடிப்படைமாகக் கொண்டது என்பதாகக் திரு.வையாபுரிப் 

பிள்ளை கூறுகின்றார். ஓரை என்பது கிரேக்க சொல் எனபதாக மயிலை, சீனி 
வேங்கடசாமி கூறுகின்றார் 

சங்க இலக்கியங்களில் பல்வேறு அயல்மொழிச் சொறகள் கலந்துள்ளன. 
மததிகை மமல்லைப்பாட்டு) சுருங்கை, கன்னல் என்பன கிரேககச் சொற்கள்
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யவனிகா என்ற சொல்லானது, தமிழில் “எழினி' என்ற நாடக அர குத 

,திரையாகக் குறிகைபபடுகிறது.” ஐருமுக எழினியும் பொருமூக eT ifleot:. ம, 

கரந்துஉரல் எழிணியம என்று சிலப்புகிகாரத்தில் வருகினறது. யவனிகா என்ற 

கிரேக்கச் சொலலானது, எழினி என்பதாகத் தமிழில் மொழி பெயாக்கப 

பட்டுள்ளது. மொழி பெயாக்கும்போது, மொழியில் இலககணங்களுகளு ஏற்ப, 

நல.ங்கெடாமல மொழி பெயாப்புப் பணியானது செய்யபபட்டது. அபய்சம்மொழிச 
சொற்கள ஊடசொல என்ற பெயரால் அழைககப்பட்டன. 

'தமிழகததை அ௮டுசத நாடிகசா யாவும வட நாடு அயல் தாடு” 
எனப்பட்டன. சீனம, சாவகம், யவனம் போன்ற நாடுகள் கூறப்படருளளன. 
துறைமுகங்களில் அயல்தாடடுக கபபலகள் வணிகத் தொடாபுககாக 
வததுள்ளதாக இலக்கியங்களில் கூறபபடடிளளன, அயல சாடடவாகள் 
சமயுத்திறகாகவம, வணளிகதக்கிறகாசவும் கொடாபு கொணடுளகானா. நானாவித 
தேசிகள, அஞ சுவண்ணக்காா போன்ற வணிகக குமுக்களா தமிழகத்தில் 
*ருநதுளளன என்பதைக கலவெட ௫டுககளால அறியலாம. 

வணிகத் தொடாபுக்காக, ௪மய குரல்களை அறிவகுற்காக, மாொஹஜிகளைக் 
கறக வேண்டிய தேவையானது எழுந்தது, முறகாலதகில சைகை மொழியிலுறு, 
பினனா அடிப்படைச் சொறகளையும், பினனரே மொழிகளைப் பயிலும் 
மூறையும தகோனறியிருதசல கூடும. பின்னா் மொழி பெயாபபுப் பணியானது 
முதர்தத காலத்தில் நடை பெறறிருக்க இயலும, 

வணிகததிறகாக அயல மொழிகளை அறியும் கடடாயம் தமிழாகளுககு 
நோநதிருக்கக் கூடும. ஆரியம, சீன௰, யவனம, சோனகம, சீஸிசயம, சாவகம் 
போன்ற நாடுகளில் தொடா Gl rover (Her en corn, அதறகான பல்வேறு கானறுககர், 
தமிழநிலச்கியஙகளிவ் காணப்படுகினறன. 

“யவனா் கக வினைமாண் நன்கலம் 
பொன்னொடு வந்து 

ஃறிபொடு பெயரும்.” தகம் 14). 

கிரேக்க, உரோம காடுகளிலிருந்து சப்பல்களில் பாவை விளக்குகள், 
துமுடங்கள, மது, கண்ணாடி, ஈயம், பவழம் என்பனவும், குதிரைகள் அரேபியா தாடுகளிவிருந்தும், பட்டு போன்றவை சீன தாட்டி விருந்தும் இறக்குமதி செயயப்பட்டன என்பதைத் தமிழத்தைப் பற்றிய அயலநாட்டவா்



291 

கின குறிப்புகளால் அறியலாம். எகிபதிலுள்ள கி.மு. அம நூறறாணடு 

கல்வெட்டுகளில் குறி,பிடப்பட்டிருக்கும இல.௩ஙபைபடடை சகேரளக்கிவிருநது 

சென்றதாகவே இருககலாம. பாலததீனததை அண்ட மன்னன் சாலமன கி.மு. 

சீஆம் நாறறாண்டைச் சோநதவன். இவனுக்கு மூன்று அண்டுகளுக்கு ஓா 

முறை அரிய பொருளகளைப பரிசுகளாகக கபபவில் அனுபபபபட்டு வந்தன. 

அறீப்ரு மொழியில் வழங்கும் துககீம, ௮ல்மக் என்பன முறையே, தோகை, அகில 

என்பன வற்றிவிருரது கோன்றியது என்பதற்கு ஐயமிலை. பாபிலோனில 

அடைகளை ஒரிவரிக்கும் படடியல ஐனறில Ape என்ற பெயர 

காணப்படுகின்றது. வெண் துகிலைக குறிககும இச சொலலானது 

கன்னடத்திலும், தளுவிலும வழங்கிவரும் சிநது என்ற பழைய திராவிட + 

சொல்லிலிருந்து தோன்றியதாக இருககலாம்.* ஐரோபபாவடன தென இநதியா 

410. 200 முதல் வாணிகம் தொடங்கியது. தென இநகியப பொருடகளை மேற்கு 

அசியாவிவிருநது பெற்று, ஐரோப்பாவிறகு எடுத்துச் செகாறு விறபனை 

செயுதவாகள கிரேக்காகள், சோபரக கிளிஸ், அரிஸ்டோபேணிஸ முதஃபியோரின 

நால.களில த.யிழ்ப பெயாகளை புகுநதன. தமிழில அரிசி எனபது, ஐரிலி எனக் 

விரேச்க மொழியிலும், களிவாப்பட்டையிவிருநது கற்பியன் இஞ்சிவோ..கிக்கி 

பேரரசு, திபபிவியிலிகுநது பெபபரியும காணபபட்டன.” “ஊறிபபோகிராட ஸு” 

மிளகைக் என்ற கிரேகுக மருததுவவா இநரகிய மருநது என மருததைக் 

குறிப்பிட்ட, (அமு. 2௮.ம தூறறாணரடு) சரநோயைக் கீகக, மிளகைப் பயன் 

படுத்தலாம் எனறும குறிப்பிட்டுளனா. மிளகு, கேரளக கடற் பகுதியிவிருந்து 

ஏற்றுமதி செய்யபபடடது. மிளகு ஏறறுமதி செய்யபபடடகால் யவனபபிரியா 

எனபபட்டது.**  நலலைணணசணெயைக  கிரேகுகாகளா கிமு. 2- ஆம 

நாூறறாணடி லேயே அறிந்திருநதனா. 

சீனததடன் கமிழகம மேறகொணட தொடாபு கி.மு. 790ி8மாவது 

ஆணடசவிலேயே கொடஙுகிவிடடது எனத தெரிகிறது. சீனததுப் 

படடாடையையும், சாக்கரையையும தமிழகம் ஏறறுக்கொணடது. இசனால 

இன்றளவும் படடுிக்குச சீனம் எனறும சாக்கரைககு௪ சீனி எனறும் பெயர 

வழங்கி வருவின்றது; சீனக கண்கணாடழ, சீனக் கற்பூரம், சீனக கருவா, சீனக் 

களிமண், சீனக் காக்கை, சீனாச்காரம, சீனக் கிழங்கு, சீனக் கிளி, சீனக குடை, 

சீனச் ௪ட்டி, சீனச் சரக்கு, சீனச் சுக்கான், சீனச் சுண்ணாம், சீனதது முத்து, சீன 

நெல, சீனப் பட்டை, சீனப் பாலி சீனப் பருத்தி, சீனப் புகை, சீனப் புல், 

சீனப் பூ, சீன மல்மிகை, சீன மிளகு, சீன ரேக்கு, சீன வங்கம், சீன வரிவண்டு, 

சீனாக் கல்கண்டு, சீனாச் சுருள் என்பன இன்னும் தமிழில் வழக்கில் உளளன, 

நிலவழிச் செலவினம், இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும இருந்த தொடாபு 
நீர்வழிச் செலவைப்போலவே சுறுசுறுப்பாய் இருநதது. பாகியான், பவான்
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சுவாங்கும் இந்தியாவிற்குத் தெரிந்தெடுத்த நில வழியில் வந்தனா; தம்மைப் 

போலவே சமய அறிவு பெறுவுதற்காக இந்தியா வநத அறுபது 
சீனத் தறவிகளைப் பற்றி இட்சிங் எமுதி வைத்துள்ளார். பாகியான் கி.பி, 
5ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தியா வற்தார. கி.பி.520இல் குசராத் மாநிலத்தைச் 
சோந்த தாம குப்தா சீனாவிற்கு நிலவழியாகச் சென்று, சீன மொழியில் இந்திய 
நூல்களை எழுதினார். 

இநதியாவம சீனாவும் ஓன்றோடு ஐனறு தொடாபு கொள்ளுவதற்குச் 

௪மயம் மடடும் காரணமாக இருந்தது என்று செரல்ல இயலாது. வணிகம் 
அரசியல் அகியலையும் அந்தக தொடாபுககுக் காரணமாய் இருந்தன என்பதை 
“அம நூறறாணடின இறுகி அண்டுகளிலும, 8ஆம் தநூற்றாணடின் தொடகக 
ஆண்டுகளிலும் இந்திய இராசசியங்கள் சிலற்றிவிரூந்து சீனாவுக்குச் சென்ற 
தூதுக குமுக்களையும், சீனாவிவிருந்து இந்திய ராசசியங்களுக்கு UG SBE 
குமுககளையும பறறிய குறிப்புகளின் வாயிலாக அறிகிறோம.? மேற்கிற்கிய 
அரசனான சிலாதிகபனும சாளுககிய அரசன் வல்லபனும் கி.பி.292இல 
அனுபபினராகசர். இராசசிமமன எனற நரகிம்ம பல்லவன் கி. 7220இல் தூதுக் 
குழுவை அனுபபினான. எனவே இக்குழுவில் சீன மொழி தொநத அறிஞர்கள் 
4ிருந்திருததல் கூடும, சோழாகள் காலத்தில் பல்வேறு தூதுக்குமுக்கள் சீனா 
சென்றன. 70இல இராசஇராசள காலததில முதல குழு சீனாவுககுச் சென்றது. 
1033இல இராசேநதிரன காலதகில் சென்றது. பாண்டியா காலத்தில 
குபளேககான காலக்கில் கி.பி 2ரூ_ 29ல் தூதுக்குமுககள் பற்றிய செய்திகள 
உளளன. 1597இல் குபளேககான புததரின புணிதச கின்னஙகளைக் 
கொண்டுவர உயிகுார ஈகை மிசிக் எனபவ அனுப்பினான். ஆயின, புத்தரின் 
புணிதச சினனங்கள் கிடைககாததால் அறிய மருந்துகளையும் மருததுவரையம 
அழைத்துககொணடு சீனாவுக்குச் சென்றான்.9 முதலாம் மாறவாமன் 
சுந;தரபாண்டியன் காலத்தில் குமாலகீன் தலைமையில் சீனாவககுக் 
தாதுககுமுக்களை அனுபபினான. சீனதது அரசன் குப்னய்கான் சீனாவில 
இிறு௮ும அருங்காட் சியகத்திறகுத தேவையான மருததுகளையம், 
மருதுதுவாகளையும் அழைத்து aut BOB ev பாண்டிய நாட்டிற்கு “ட்ரஸ்ட்.யாங- 
டிங்-பை” எனபவனை அனுப்பி வைத்தான். எனவே சமய வணிகத் தொடாபு 
மட்டுமன்றி மருத்துவம் பற்றிய மிதொடாபும், மொழி பெயாப்புத் துறைக்கும் 
கலைக்கும் ஓரு காரணமாக அமைந்திருந்தது, 

கிரேக்க, சீனாகள போன்றே சோனகாகள் என்ற அரேபியாகள் தமிழகத்துடன் தொடாபு கொண்டவாகள் அவா: “சோனகன் வினை” போன்ற
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ஊளாப்பெயாகள் அவாகளுடைய தொடாபினை உணாரத்தும். அராபிய வரலாற்று 

அசிரியாகளின் குறிப்புகள் நம் நாட்டைப்பற்றி அறியப் பெரிதும் 

பயன்படுகின்றன. குறிப்பாக இபின்பதுதா //89-1922 வரை உள்ள நிகழ்ச்சிகள் 

இடம் பெறுகின்றன. 

வடவாகள் பேசிய மொழியான சமஸ்கிருதம் ஆரிய மொழி எனவும், 

வடமொழி எனவும் தமிழாகளால் அழைக்கபபட்டது. இராமாயண, பாரதக் 

கதைகள் ௪ஙக இலககியத்திலேயே காணப்படுகின்றன. அதுதவிர௪ சமண, 

புத்த மதங்கள் கி.மு.ஆம் நூற்றாண்டி லேயே தமிழகம் நுழைர்கன. சமணாகள 

பேசிய மொழி பாகமி மொழி. அவாகளின் ௪மயக கருகதுக்கள் இலக்கிபஙகளில் 

இடம் உற்றன. அன்னதானம, அபயுதானம், கல்்.விதானம, மருத்துவம் செய்தல் 

என்பன சமண ௪மயக கோட்பாடுகள் அகும். அதுலசாலைகள் அமைதது, 

அற வழியைப் போதித்து வந்தனா. இவர்கள் வடசமொழியும துமிழ மொழியும் 

நனகறிந்தனா; ௪மணத தறவிபிடதகில் அகத்தியா தமிழ் கற்றா எனறு 102 ஆம 

நூற்றாண்டு இலக்கண நரலான வஊீசோழியம் கூறும். 

யானைகளைப் பழககுவேோ ஆரியா ௮வா. அவாகள் யானைகளைப் 

பழக்கும் சொற்கள் சமஸ்கிருத மொழியின் சொறகள் என்று நச்சினா£க்கினியா் 

கூறுகினறாரா. இதிவிருந்து அன்றாட வாழ்வில் மொழிபெயாபபின தேவையை 

அறிய இயலும். சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த தமிழாகள் பட இந்தியாகளை நன்றாக 

அறிந்கிருந்தனா.. வட இநகியாவடன் அவர்களுக்கு நெருஙகிய தொடாரபு 

இருந்தது. மராத்திய மாநிலத்தில் உள்ள காடுகளிவிருநது ௮௫ுகளை ஓட்டி 

வந்தது பற்றி அருிகோட்பாட்டு சேரலாகன எனப் பதிற்றுப்பத்து கூறுகினறது: 

இவ்வாறு வடநாட்டுடன தமிழாகள் தொடாபு கொண்டி ருந்தனா. 

மருத்துவக்தில “வெளளிலோத்திரம்” எனற மரம ஐங்குறுநூற்றில் 

வருகின்றது. லோத்ரா என்ற ஆயாவேத மருததுவப் பெயா. இது இன்றும் 

கருப்பைக் கோளாறுகளுக்குப் பயன்படும். ஆயா வேத காலம கி.பி.200 ஆகும். 

வடநாட்டிலிருந்து சந்தனம் அரைக்கும் கல்லானது டெறபபட்டது. வடவா தத 

வானகேழ்வட்டம் என்பதாகச் சங்கப் பாடல் கூறுகினறது. 

பாம்புக் _கடிகளுக்கு இந்திய மருத்துவாகள் சிறபடாகப் பணிபுரிந்தனா. 

எனவே, கிரேக்கப் பேரரசன் அலெக்சாண்டர், பாம்புக்கடி மருத்துவத்திற்கு 

இந்திய மருத்துவாகளை அணுகியதாக மெசஸதனிகின் 'இண்டிகா' நூல் 

கூறும். இதுபோன்றே மங்கா, சலே, கி.பி.725-809 கவியி அருன் அல்
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jks அவைககளததில் இந்திய மருத்துவர்கள் இடம பெற்றிருந்தனர். இந்திய 
முறை மருததுவுததில சரக சமஹிதை, சரத் சம்கிதை என்பன கழ் பெற்று 
நூல்கள். இநதிய மருததுவக்கில் தமிழ் மரபினை அடிப்படையாகக் கொண்டு 
எழுதபபட்டனவே சரக சமகிதையும் FERS சமகிதையும், அவற்றை 
அடிப்படையாகக கொண்டு விளங்கும். ஆயாவேதம, தமிழ சிதத மரு தத.வத்தின 
வடநாடு மரபு எனவம, இம்மரபினை வளாத்ததில அறிவா, கணியர் 
இவரகளின பங்கு மிகவும அதிகம் எனறும் தத்துவப பேராகிரியரான 
உரி சட் டோபாததியா கூறுகின்றரா, 

அரசுகளின் தோற்றமும் மொழி மாற்றமும் 

சங்க காலதகை அடுகதுப் பல்லவர்கள். சோழாகள அவாகளுக்குபின் 
விசமருகர ஆடசி, நாயக்காகள ஆடசி மராத்தியாகள், ஆங்கிலேயாகள என்று 
தாடானது அளபபட்டசு. பல்லவர்கள் காலத்தில் வடமொதியானது 
உ.யாநிலையை அடைந்தது, பாரவிகிரிகதரஜீணியம, மகேந்திரவாமன் எழுதிய 
நாடகம, மததவிலாசப் பிரகசனம், தணடியின் காவியதாசம் போன்றவை 
வடமொழியின புகழபெற்ற பல்லவ கால அலைககியஙகளாகும. தேவார, திவ்வியப் 
பிரபந்தப பாடல்களும், புதினெண் கீழசகணக்கு நூல்களும தமிழில எழுந்தன, 
அசாரககோை எனபது பெரும்பாலும மொழிபெயாப்பு தரலாகவே தமிம் 
இலககண அமைப்புக்கு ஏறப அஇயறபபடடது. வட மொறியின தாக்கம் 
காரகப்படடது. காளாசி, எணணாயிரம, Lines போனற இடங்களில் 
வட மொழியைப பயிறறுவிககும கலலுரிககா இருந்தன; 

சோழாகள காலத்தில் போஞா வடட கதில் காபபலுரா கிராமததில் வேதப் 
பயிறகிப பளளி ஐனறு நடை பெற்றது. ச ாயிரத்தில் வேதயீமாம்சபபளாளி 
porte 940 மாணவாகள் 7 ஆசிரியாகள இருந்தனா. திருப்புவனி, 
திருமுககூடல், திரு வாவடுதுறை, பெரு வேரூநா, திரு வொறறியழா போனற 
இடங்களில வடமொழியை வளாககக கலலூரிகள இருததன. இககாலததில் 
காபபெயாகள மாறறபபட்டன. கிருமறைககாடு.. வேதாரண்யம், 
திருவெண்காடு சுலேதாரணயம, மயிலாடுதுறை-மாயரம் எனம மாற்றப் 
பட்டன. தலபுராணங்களில வட மொழியாக மாறறம் செய்யபபட்ட ன, 
அருணமொழிவாமன்-.இராசஇராசன் எனவும், பெருஉடையார-பிரக :த௪௪லரா 
இராசேந்திரன் எனம பெயாகள் சவைத்துக கொண்டனா. அது ௨ட மொழியின் 
தாகத்திற்கு எடுத்துககாட்டாகும், 

சோழாகள் காலத்தை அடுத்து விசயநகர ஆட A ஏற்பட்டது. அவாகளது தாய மொழியான தெலுங்கு முதன்மை பெறறது. Sh ie. exer தேவராயர்
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“அழமுகயமாலவியதா' என்ற தெலுங்கு மொழி நாலை-அண டாள் வரலாறு 

கூறுவதை எழுதினா. தமிழகத்தில் கெலுஙகுப பாடல்கள் பாடும் மூறை 

ஏறபடடது. நடனம், இசை எனபனவற்றில தெலுங்கு மொழியின் செல்வாக்கு 

மிக நீண்ட காலம் தொடாநதது. மராத்தியாகள் காலத்தில் சரபோசி மனன் 

இலக்கியப் பணியைச் செய்தரா. அவருடைய பணி பெரும்பாலும் வடமொழி 

இலககியத்கை வளாபபதாகவே இருநதது. 

அங்கிலேயாகள் காலத்தில கிறித்துவ  மதததைப் பரப்ப 

மேனாடிகளிலிருந்து தறவியாகள் இந்தியா வதனா. கால௫ுவேல், 

வீரமாமுனிவர், ஜி.யு.போப் போன்றவாகள முக்கியமானவாகள அவர் 

மதமாறறமாம், ஆங்கில அட்கியை நிறுவவதுமே அவாகளனின் முககியக் 

குறிக்கோளாகும. ஊூமாமனிவா கிரேசகம, இத்தாலி எபிரேயம், இலக்கீன, 

பிரெஞ்சு, பராகி, இற்துஸ்தாணி, தெலுங்கு அகிய மொழிகளில் புலமை 

ப்கொணட வா. அவா தேம்பாவணி அகறாகி, குழந்தைக கதையான பரமாரக்க குரு 

கை, கொடுந்சமிட் போனறவற்றை எழுகினா. .ய.டோப சிருவாசகததை 

மொழி பெயாத்தரா. இலண்டன அலுவலகத் தமிழ் விவர அடடவணையையும் 

தொகுத்தார். அங்கிலேயரின மொழி பெயாபபாளராக இருந்தவா பசசையபப 

முதலியார் இவா பல அறககட்டனைகளையும், பசசையபபன கலலூரியையும 

நிறுவியவர் இது போனறே அஆனந்குரஙகம பிளானை. /702இல பீரஞாச மொழி 

பெயாப்பாளராக இருந்தவா. இவருடைய  நாட்குறியயு வரலாறு 

ஆயவாளாகளுக்கு ஓரு பெரும செல்வமாக உளளது: 

இலககிய நூல்கள் மடடுமன்றி, அறிவியல் நாலகளும் வலலுநாகளால 

மொஜஹிபெயாககபபட்டுளளன. ஆஙகிலேயாகள் காலத்தில மருத்துவ நூலகளும, 

ரயக.காகன, மராத்தியா காலகதில் தமிழ நரல்ககா வட மொழியில ம, வடமொழி 

மருததுவ நூலகள கமிழிலும மொழி பெயாக்கபபடடன. மனனா சரபோஜி 

பலமொழி வல்லுநா அவர. அவா Hie BT திரட்டுதல், படி எடுக்கல, 

மருக்கககுதில் மருந்துகளை மககளுககுக கருதல போன்ற அரிய பணிகளை௫ 

செயகார். கொடடையூர் சிவக கொமுநது தேசிகரைக கொணடு பல மருத்துவ 

நூல்களை இயறந்தியம, கொகுததும் வைத்துள்ளரா. சரபேநதிர வைத்திய 

முறைகள் என்ற சலைப்பில இமமருததுவ முறைகள் சரசுவதி மகாவில் 

வெளியிடபபட்டுளளன. இந்நூல்களில் கில மொழி மாற்றம செய்யப்பட டு, 

வடமொழியிலும், மராகதகி மொழியிலும் வெளியிடப்பட ௫ளளான. சாறாக 

“ஆனந்த கந்தம” என- வடமொழி நாலைக் குறிபபடலாம. இதன் மூலதால் 

,இனனதெனறு தெரியா. மை. ஆயினும, தமிழிவிருந்தே இது மொழி பெயாககப 

பட்டுள்ளது எனலா... அனற்தகததம Sergio a thors gpg தமிமுககு
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மொழி பெயாக்கபபட்டுளளது. இது போன்றே வைத்திய இரச்னாவளி என்ற 
நால் த.மிழிவிருதது மராத்தி மொழியில் மொழி பெயர்க்கபபட்டது. மருத்துவ 
முறைகளில் அயயாக்கண்ணுப்பிள்ளை, வட்டாத்து ஞானியார் போன்ற 
துமிழப்பெயாகளே உள்ளன; சில நேரங்களில் மூல நூல் அழிந்து மொழி பெயாப்டு 
நூலானது நிலைத்திருக்கும். தமிழ் நரல்களின் பல மொழி பெயர்ப்பு நரல்கள் 

வடமொழியில் இருப்பதை இன்றும் காணலாம். 

மொழிபெயாப்பு நூல்களில் தொன்மையானது ஹரரட்ஸ் இன்டிகஸ் 
மலபாரிகா என்ற நூல். இது 7978இல் மொழி பெயாக்கப்பட்டது. லத்தீன், அரபி, 
தேவநாகரி, மலையாளம ஆகிய மொழிகள் இதில் உள்ளன. மொத்தம் 12 
தொகுதிகளாக, ஓரு தொகுகிக்கு 500 பக்கங்கள் வீதம் வெளியிடப்பட்டன. 
கை அடியொர்றியே குணபாடம் என்ற பொருட்பண்பு நூல்-தாவர இயல் 
பெயருடன் வெளியிடப்பட்டது. சிதம்பரம் முத்தையா ஞானி மகன் 
மரு.சுப்பிரமணியப்பண்டிகர் இவசாமிரகம் என்ற வட மொழி நூலை 
மொழியாக்கம செய்து வெளியிட்டார் ௮0.பா.முகமது அபதுல்லா சாகிப் அவரகள் 
அரபி, பராசி போன்ற மொழியறிவு உள்ளவர் ரசவாத அகிந்தாமணி போன்ற 
நூல்களில் தன்னுடைய நுண்ணஜிவை வெளிப்படுத்தி உள்ளார் 

ஈழத்தில் கீரின துற.ியார் அங்காதிபாதம் என்ற உடற்கூறு நாலை 
குமிழில் அச்சிட்டார். கரணை வைத்தியம் 7967இல் அவரால் வெளியிடப்பட்டது; 

மொழி பெயாப்பில் அன்றாட வாழ்க்கையானது தொட ரபுள்ளது, 
அறிவியலில் மொழி பெயர்ப்பின் பங்கு முக்கியமானது என்றெல்லாம அறிந்து 
கொள்ள இயலும. மொழி பெய்ப்புப் பணியானது ஓரு நால் எமுதுவதைவிடக் 
கனமான ஓன்று என்பதையும் உணரலாம். 

அ நூரல்ககர் 

1 தமிழ் வரலாறு - தே.நே, பாவாணர் கழகம், 

2 சங்க காலத் தமிழக வரலாற்றில் சில செய்திகள்-மயிலை, சீனி 
வேங்கடசாமி அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், அிதம்பரம், ' 

3 கென்னிந்திய வரலாறு - கே.கே.பிள்ளை தென்மொழி ட்ரஸ்ட், 

4. தென்னிந்திப வரலாறு - கே.கே.பிள்ளை. தென்மொழி ட்ரஸ்ட்,
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5 கென்னித்திய வரலாறு கே.கே.பிள்ளை, தென்மொழி ட்ரஸ்ட். 

க கென்ணீ்திய வரமாறு சே.சே.பரிச்னனா, மெண்கிமொஹி ட்ரஸ்ட், 

7: தமிழ்ப் பேரரசுகளின் ௪ரிவாம், கரற்ச்சியும், ஏ. இராமசாமி. புது வசந்தம் 

பதிபபகம், மதுரை 1990. 

2 தமிழக வரலாறு மக்களும் பண்டாடும்-தமிழ்சாட்டுப் பாட நால் 

Bina 972. சே, கே.ரிசர்னசா , 

9. தென்ணிரந்தியாவைப் பற்றி வெளிராட்டினா குறிப்புககர், ர௦௪மம் 

கே.ஏ. நீலகண்ட சாஸ்திரி, தமிழ் நாட்டுப் டாட. நால் நிறுவனம், 7975, 

72. இந்திய உரலாறு சத்தியநாக அப்யா மோகன் பதிப்பகம், 72242



பொதுமக்களுக்கான அறிவியல் 
நரலாக்கம் - சில வழிமுறைகள் 

தே. ஜோகர் 

அறிவியலும் மக்களும ஓனறோடொன்று இணைதது வாழவுதாக 

இருந்தால், எல்லா மகளின் பொது வாழ்ககை நிலையும் மாறுபட மூடியும். 

அனால அறிவியல், நகரஙகளில உஊாமும மக்களுக்கு மிக௮ம் நெருக்கமாகவும் 

கிராமப்புற மக்களுக்குத தூர விலகியும காணப்படுகிறது, இதற்கு முககியக் 

காரணம படிசுகவாகளின எண்ணிகளசகை கிரரமங்களில் குறைவாக 

இருபபதுகான். கிராம மககளையம அனறாட அறிவியல் யுகத்தில் 

சமபநதபபடுத்தினால அ௮வாகளின வாழக்கைத கரசை உயாசச முடியும். 

அவாகளும் நோயறற வாழவ வாழ இதன மூலம உதவலாம். பொருளாதார 

மேமபாடும ஏற்படும. இநதக தொடாபை ஏறபடுித்கப் பாலமாக அமைவது 

தரலகள, பத்திரிகைகளை மறறம துண்டுப பிரசரங்கள போன்றவையேயாகும். 

ஐரு நாலாசிரியா நூல எழுதும்போது எந்தக் தரபபு மக்களுக்காக 

எமுதுகிறோம எனபதை முதன்மையாக நினைவில் கொளள வேண்டும். பொது 

மக்களா என்பவாகள் எவவளவ படித்திருபபினும் ௮வாகள் படிக்க துறைககுத 

தொடாபில்லாக புதிய துறையாயிருபபின அவாகள் அந்தப புதிய துறைக்குப் 

புகியவாகளேயாவா, சான்றாக, பொறியியல துறையில வேலை பார்பபவாகள் 

மருத்துவ துறைககுப் புதியவாகளேயாவா. எனவே, பொதுமக்கள் என்பதைக் 

கற்றவாகள் முதல் பாமர மக்கள வரைககும பாகுபாடு செய்தல் வேண்டும். 

பொதுமககளுக்காக ஒருவா நூல் எமுதமபோது, யாருக்காக 7 எதறகாக ? 
என்பதை முதவில் தெளிவாக உறுதி செய்துகொளள வேண்டும். இவலாறு உறுதி 
செய்யும்போது நூல குறிதத சிந்தனையில தெளிவு ஏற்பட வாய்பபு உண்டு, 
அனால, பெரும்பாலோ இதுபோன்று செய்வதில்லை, தமக்கு தெரிந்த 
கருத்துகள யாவம நால டிவுத்தில வெளிவரவேண்டும் என்ற ஆர்வத்தால்
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யாருக்காக எழுதுகிறோம் என்ற நோக்கமின்றி எழுதுகிறராகள். அதனால் அது! 

பிறருக்குப் பபன்படுகிற நோக்கம் வெற்றி பெறாமல போப்கரடுகிறத.. இத்தகைய 

நிலையில் நால் தனது பயன்பாடடுத் தன்மையில் முரமுமை பெறாமல் போகிறது. 

எழுதபயோடும் நால் சிறப்பாக அமைய தூலாசிரியா ௮௧ நூல் எழுதுவதற்கு 

முன் கீழ்வரும் கருததுகளையம் மனதிற கொள்ளுதல் பயன தருவதாக 

அணையும். அசை) 

ரி சதூககுதில் உளள பலதரப்பு மககையம் மனகுகில் கொள்ளுத் 

2) நாவில் எழுதபடெறும செய்திமினால் மக்கள் அடையும் 

நன்மைகளைக் கருகுகிர்கொள்ளல் 

3 மக்களின் தேவைகளைக கண்டறிந்து கொளளல் 

4] பயன்படுத்தும் மக்களின் எண ிககை 

அகியன வாகும். 

பொதுமக்களுக்கான நூலகள் எழுதும்போது உரைககடு” சிறபபாக 

அமைவதற்கு உரைக்கடமல் அமையப்பெறும் உடபிறிவககர் தெளிவாகவும் 

சிறப்பாகவும் அமையப்பெறுதல் வேண்டும. அவ்விதம் அமையப்பெறும் 

உட.பிரிவகளைக் கீழககண்டவாறு பகுக்கலாம். 

ரி மாழ்்டை 

2) பத்தி அமைப்பு 
அ.தலைபபுப பயனபாமு] 

47 கலைசசொறகள் 

இிஉளளடககம் 

மொழி BEL 

மொழிநடைப்பாங்கில தெளிவு, எளிமை, நோரடை, சுரு.க்கம, Severus, 

சுவைபட எழுதுதல் டோேன்றவற்றைக கடைப்பிடிக்க வேண்டும். எளிய, 

பொருத்தமான சொற்களுடன் கூடிய வாக்கியம் மேற்கூறரீப தன்மைகஞூககுச் 

சானறாகும். கூட்டு வாக்கியஙகளில் வரும துணை வாக்கியங்களை 
வினைப்பெயராக மாற்றிப் பயனபடுததுவது நலலது. 

  

2 கருத்து நிறைவபெறற எல்லா புலபபாடும உரைககட்டு எனலாம,
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௪.கா... நிறையச் சாப்பிடாமலேயே உடல் பருமன் அனவாகளும் உண்டு. 

அது போலவே நிறைய உணவ வகைகளைச் சாப்பிட்டும் உடல் பருமன் 

அஆகாதவாகளும் உண்டு, இதறகு என்ன காரணம் என்று கண்டுபிடி ப்பது 

மருத்துவாகளுக்கும கடினமாகவே இருக்கிறது. 

முதன்மைக் கருத்துகள் எழுவாயாகப பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். 

ஏனையவை அனைத்தும் அதனைத் தொடாதது அமையவேண்டும். 

er. இன்சுவின் அதிர்ச்சியில் நோயாளிக்கு வழக்கமான அளவுக்கு 

மேல் தாகம் எடுக்காது. நீரிழிவு மயக்கத்தில் நோயாளிக்கு அளவுக்கு மிஞ்சிச் 

காகம் எடுக்கும். 

பத்தி அமைப்பு 
மைபக் கருத்தினை முதலில் கூறல் வேண்டும. இதனைக் தணிப 

பகுதியாக அமைக்கலாம். சார்புகளைக் தனிப் பத்தியாக அமைப்பது 

சோர்வின்றி மேலும நாவினைப படிக்க உதவி செய்யும், 

௪.கா... இநதோயால் கால்களில், கால் கசைகளைத் 

தொட்டாலேயே வலி, கால்களில் பலகன௰, 

கால் தசைகள் மெலிந்து போதல் மாறபட்ட 

உணாசசிகள் இவையெல்லாம் இருக்கும். 

வயதான பாடடி அவர்... ஏழ்மையின் 

ஏகாதிபத்தியுத்தில் உழல்பவா... ஓரு நாள் 

என்னிடம் அவரை அழைத்து ௮்தா£கள், 

கைகால்கள் எலலாம் குடையுது. உடமபில் 

எலலாம ௪ரிச௪ல் எடுக்கிறது டாகடா எனப் 

புலம்பினார் அப்பாட்ட. 

அடபாட்டியைப் பரிசோதித்தப் 

பார்த்ததில் ௮வா நீரிஜிவால் சீரழிகிறார் 

என்பது எனக்குப் புரிந்தது.
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தலைப்புப் பயன்பாடி 

ஓரு நூலை ஓருவா புரட்டிப் பார்க்கும்போது அதைம் படிப்பதற்குத் 

குரணடுவன அதில் காணப்படும் உட்கலைபபுகளே எனலாம். தலைப்புகள் 

உள்ளடக்கத்தைப் பிரதிபவிக்கின்றன. எனவே, தலைப்புகள் சிறப்பாக 

அமையப்டெறுகும் வேண்டும். 

பொதுவாக ஓரு பெருந்சலைப்பில கீழ்வரும் உட்பிரிவுகளை மட்டும் 

மாற்ற.மின்றிக் குறுந்தலைப்புகளாகப பயன்படுத்துவது இயல்பாகும. பொது 

மக்களுக்கான நிலையில் கருத்துகளுககேற்புத் தலைப்புக்களை உருவாச்கிக் 

கொள்வது கிறப்பாக அமையும். இதனால் உள்ளே வரும் செய்திகள் 

என்னவென்பதை ஒருவா ஊகிக்க முடியும, மேலும் தலைப்பை மட்டும் 

படிப்பதால் உள்ளே வரும் செய்விகளை ஓருவர் புரிர்து கொள்ளா முடியாது. 

அனால், தலைப்பைப படித்தால் உள்ளே எனன சகொல்லபபட்டுளளது 

என்பதை அறியத் தூண்டும். இதுபோன்ற தலைப்புகளைக் கையாளுவது 

வாசகாகளைக கவாவதகுற்கு நல்ல வழியாக அமைகின்றது. 

எ.கா. புகையும புற்றுநோயும் பற்றிய நரல் ஓன்றிலம் கீழவரும் 

குறுந்தலைப்புகசர் பபன்படுதத.ப்பட்டுள்ளாண, 

இவர் ஒரு மோலி 

எது வேண்டும் சொல் மனமே 2 

தூறறுக்கு எண்புத்தைற்று 
கண்னை விற்றுச் சித்திரம் வாங்குவதா 2 

தற்கொலைக்குத் தயாராவுதா 2 

BOW UFO) FIT D & CIT 

வழக்குச் சொற்களை மூடத்தமட்கிம் பயன்படுத்துவது நன்று, கடினமான 

கருத்திற்குரிய சொற்களைத தவிரத்தல் வேண்டும். சான்றாக ‘Mild 

Hypoglycemia’ என்ற சொல்லுக்கு 'ஆரம்புச் தாழ்சாச்கறை நிலை' என்று 
பயன்படுத்தியள்ளாகள. இதனைச் சகரக்கரையின் அளவு குறைவாகக் 
காணப்படும் வியாதியின் அரம்ப நிலை என்று பயன்படுத்துவது சிறப்பாக 

அமையும். எனவே. வழக்கில் அல்லாத சொற்களைப் பயன்படுதத 

தேரிநுகையில், பொருளை விளக்க நிலையில் (225$011ற(ப02] கொடுத்தல் 

இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும்.
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2 GT OWL_&GLDW 

பொதுமககளுககான நூல் எமுதுமபோது நூல் தலைப்புக்கேற்ப மாத்திரம் 
கருத்துகளை அமைத்தல் கூடாது. வெறும் கருத்துக்களின் கோவையாக 
அமையுமானால, சாதாரண மக்கள படிக்கும் வகையில் ஆரவம் ஊட்டுவதாக 

உளளடககம அமையாது. இதனால் நடபபுக் காரியங்கள், ககைகள் 

போன்றவற்றை அதிகமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். ௮தனை அறிவியல் 
கருத்துக்களோடு தொடாபுபடுத்த வேண்டும, மேலும மக்கள் அறிந்த, தெரிந்த 
கருததுகஃகளை முதுவில கூறிப பின்பு தெரியாத கருததுககளைக் கூறுகதல 
வேண்டும். புதிய கருத்துகள் நேராகத் திணிக்கப்பட்டால புரிந்து கொள்வது 

கடினமாக இருக்கும. 

எ.கா.” ஓரு பிளாஸ்கில சிகரெட புகையை 

அடைத்தராகள. மறறொரு பிளாஸகில் 

வெளிரிய திரவம ஓன்றை அடைதகாகள, 

சிகரெட் புகை படிரக பிளாஸ்கின Alto 

கருமை படிநது காணப்படடது. 

இப்படி பிளாஸகில் படாநதுள்ள 
கருமபுகை போனற புகைதான நுரையீர்லுக் 

குளனேயும் புகுநது அங்கே புற்று நோயை 
விளைவிசதுப புகையாளிகளை வாட்டி 
வதைககின்றது என்ற உணமையையும் 
கணடராகள. 

பொதுமககளுககான நூலகள் சிறபபாக அமைவதற்கு மேற்கூறிய 
முூறைகளைப பினபறறினால், பொதுமக்கள் அந்நூலை எளிதாகப் புறிந்து 
கொளவாரகள். நூவின் நோககமும் திறைவேறும என்பதில் ஐயமில்லை,



வாண்து - ஓர் அறுமுகம் 

Gar. Weve TUE Lb 

இந்தியாவில் பண்டுதொட்டு இன்றுவரை கடடுநாகள இடையே பெரும 

புதிராக இருப்பது HES (வாஸ்து எநத அளவையையும அல்லது 

கடமுமானத்தையும வாடுது” அறிரது செய்தால்தான் சிறப்பாக அமையும 

எனபது இநதிய நமபிக்கை மரபு ஓத்த சில மரபுகளை நாகரிகம் பழுநிய கிரேக்க, 

ரோமாணிய நாடுகளில காணமுடிகிறது. 

சரி வாஸ்து எனறால் எனன 27 அது எது 2 வாஸ' எனற சமஸ்கிருத 

மூல௪சோல்விலிருந்து வாது” தோன்றியது, வாஸ எனபதறகு வசிகதல;” 

இருத்தல் என்ற பொருளுண்டு. எனவே வகிதகலுக்கு உரியது பாஸது” என்பா; 

(வாசுதேவ சாஸ்திரி 795.7 வசிதகலுக்குறியது பூமி. பூமி மட்டும்தானா 2 

வாஸதுை வசங்து வாகக் கொண்டு வாழப பயன்படும,பயனபடுிததும 

பொருட்களையம வாஸது' என வழங்கியது வளாசசி நிலை, இவ்வளாசகி 

நிலையில வாஸ்து நானகாயிற்று, அவை/ 

ர நில வாசற்து 

2 கடடிட வாஸ்து 

5, நாற்காலி, மேசை போன்ற தளவாட வாஸ்து 

4, வண்டிபோன்ற வாகன வாஸ்து! 

பண்டைய இந்திய அறிவியல் சிந்தனைகளை இன்றைய உலகாயத 

வழக்கினா மிக்க கற்பனையோடு கூடிய சிறு உண்மை எனச சுடடிவா. 

அந்நிலையில் பழம் பஞசாஙக வாஸ்துவை; கைநமுவிக் கொண்டிருக்கும் ஓரரிய 

அறிவியல் விந்தை அறிவை; அறிவின் தெளிவை இயன்றவரை; தெரிந்தவரை 

அறிமுகம் செயுதல் கடன்;
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வாஸ்துவை அன்றைய சமஸ்கிருகப்புதிவ இப்படி அறிமுகம் செய்கிறது; 

“வாஸ்து மாத்யோ மகாகாயோ 

விருஷ்ணாங்கோ ரக்த லோசன தறி 

ஏக வகதரோ தவி.பாகுஸ்ச௪ய 

பாபராங்கஸ்சச தாதரஹ 

ஈசான்ய மஸ்தகக் குருத்கஹ 

நைருக்யாம் ௧௪ பாதுக தற 

அக்நேயாம் வாயுதிக மாஹே 

ஜாது கூரப்டர சாயிக ஹ. 

கிருதஞ்சவிரதோ வக் தரஹ 
திராத பரகீரத் திதஹ 
ஆர்தர வாநத சாரோயம் 

பீடையத் தகிலம் ஜகத் 

-இியானஸ்லோகம் 

இதன் பொருள்: 

வாஸ்து, மிகப்பெரும் கருவையும், குருதிபோல் AUT கண்களையும் 
ஓரு தலையையும் இருகைகளையும் கரடுகரடான வளைந்த உடலையும் 
கொண்ட அரக்கனாவன். 

ஈசானயுகுதில் தலைவைத்துப் படுத்துள்ள போது திருதியில் கால். கசா 
அஇடம்படுத்தியிருப்பான். அகணியிவிருக்கும் போது வாயுதிசையில் மடித்த 
முூழங்காலகளையும். கணுச்கால்களையும் இடங்கொண்டு (குப்புற. 
படுத்திருப்பான், 

தலை எதிரே கூப்பிய கரங்களுடன் நிலைப்பு வாஸ்து பேராற்றலுடன் 
இிகழ்கிறது, வளைந்த இந்த அரக்க உடலம் அகிலத்தையெல்லாம் வருந்தச் 
செய்வதாம். இது நிலைப்பு வரகங்துவைப்பற்றி, அவ்வாறாயின் இயங்கு 
வபாசம்துலைப்பற்றி ஏதேனும்... 2 உண்டு, அது இப்படி. 

புரட்டாசி ஐப்பசி, காதகிகை, இந்த மாதங்களிலே கிழக்கே கிரசரகவும் 
மார்கழி த மாசி தெற்கே கிரசாகவும் 
பங்குனி, சித்திரை வைகாகி மேற்கே கிரசாக௦ம் 
BH Be, அவி உடக்சே சிரசாகவும்
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வாஸ்து புருஷன் இடதுகையைத் தலையின்கீழே வைத்துப் படுத்துக் 

கொண்டி ௬ப்பார் * 

வாஸது இயக்கம் பற்றி “வாஸ்து புருஷன் நித்திரை விடுதல் ” என்புதாக 

கைக்கும் அமையம் 

சிகுதிரை மாதம் 19 தேகி 2 நாழிகைக்கு, 

வ கரசி 27/தேி சி நாழிகைக்கு, 

ஆ.றாதம் 7/ மீததி 2 நாமிகைககு 

அவி கேதி 27/நாறிகைககு 

ஐப்பசி 77 தேகி 2 நாநிகைக்கு 

காரகதிகை 9 தேதி 7/0 நாழிகைக்கு 

தை 12 தேதி ச நாழிகைக்கு 

மாசி 22 தேகி! 2 நமிகைக்கு 

வாஸ்து புருகன் நிததிரை விடுகிறார். 

மேற்டடி நாழிகைக்குமேல் 23 நாழிகைவளரை வாஸ்து YHA ANISH GAM. 

அந்த நேரம கிரகாரமபுத்திற்கு உத்தமம. 

Aig TA, மராகறி பங்குனி மாதங்களில வாஸ்து புருஷன் நித்திரை 

வி௫ுவகிலலை 

அஇககுறிப்புளில் கேலி, நாழிகை தரர் பிறையாலாம் நிலையாகத் தொடாந்து 

இயங்குவதாக உச்சாது . ஆசணண்டுக்கு ௮ணடு தேகியம் ராஜிளகையம் மட்டும் 

மாற்றம் பெறுகின்றன. 

விரிப்பிற்பெருகும், இவ்விஞ்சான  அல்ல...அ௮ல்ல... பண்டைய 

மெய்ஞானக் கருத்தை இன்றைய அறிவியல் த.ம்மாவியனறவரை; நமக்கு 

அறிலறுத்தி புள்ளவரை அணுகித் தெரிய மூனைவம. 

மனிதன் உள்ளிட்ட உயிரினங்கள் வாமும் இவ்வணடம் பூமியையும் 
உள்ளடக்கியது “நாம் வாழ்உனு பூமியில் “ எனச் சொல்லப்பட்டி ௬க்கிறோம், 

மி என்பது நிலம்” மட்டும்தானா 2 நிலமும் நீரும் கலந்த சலப்பா ? 
AOE, காற்றும். வெளியும் நினறநத நாற்பூதகக் கூட்டா? இவற்றுள் 
அடங்கி இயங்கும் வெப்ப... தீயுடன். சலந்த ஐம்பூதக்கலப்பா 7 சதிப் 
நாம் வசிக்கிறோம்.
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- கிழே தரையும் நீரும்... மேலே வானும் காற்றும் இடையே தரையிவிருந்து 
வான்நோக்கிக காறறின் விசைக்கேற்ப தீ, அதனோடு வெப்பரத்தப் பிராஎனிககர் 

நடுவே மனிதன். 

உயிரினத தோற்றப்போதில், மணித இனத்கோற்றகாலத்தில் 

அவவயிரினதகின் அடிப்படைத்கேவை உணவ. பிறகு மழை, வெயில், பனி, 

இருள், பிற விலங்குகள், நில நடுக்கம், போன்ற இயற்கைக் தாக்கங்களிவிருந்து 

,தமமைக காத்துக்கொள்ள உறையுள். பிறகு இதே தாக்கங்களினின்றும் 

காததுக்கொள்ள உடை. 

இவறறுள உறையுளைமப் பொருத்தவரையில் பிற உயிரினங்களைப் 

போனறே இயற்கையா. அமைத்திருந்த குடங்குகள, பொந்துகள், கழிவுகள் 

உறையுளாக மனிதனுக்கு. பயன்பட்டுள்ளன. அதற்கும் முன்னதாக திலமே 

தரை/ வானமே கூரை/ காற்றே சுவா/ கால்கள். தீயும் அவப்போது நீர் தளமாக 

இவவசிபபிடம் இருகூறாஈ அமைகிறது. மேவிருப்பது 'விகன்” தொடர்பானது 

(celestial) கீதிருப்பது மண் தொடாபானது (127௪217101). 

உ௱ணிலிருப்பது கூரிய, சநதிர பிற கோள்களும் தட்௪த்திரஙகளும், அவை 

மேலிருநது கீழ்நோக்கி ஓளி௪௪க்தியை அளிக்கினறன. ஐனி*சக்கியை 

மட டுமதானா 2 

மணணிலவிருபபது நிலமும் நீரும. இவை மணிதரைக கால்கள் தரையில் 
பாவிநடககவம, GL ALD, LIGNE BD சகதியளிக்கினறன. 

இவவாறு விண்ணுககும மணணுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியிலிருந்து 

வாழ்தது வரும மணிதாசள் weer shar நிலைப் பொருளகளான 
விண்பொருடகளாலும மண பொருடகளாலும அஇஉறறுக்கிடைப்பட்டவையாலும் 
தாககம பெறுவது கறுதி. ௮வை ஏதோவொருவகை சக்தியாக இயங்கி 
உயிர்களைக் குறிப்பாக மனிதனை இயககுகின்றன. 

இநதக அடீப்படையில 'வாஸதுைவ பற்றி “ககையிசம் அது ஓரு 
சக்தி என்பது புலப்படும். அது இயககும் தன்மையது. பரு... லத்திற்கேற்ப மாறி 
இயங்குவது, பருவகாலம் குறிப்பிட்ட வரையறையுடையது. அகன் இயக்கத்தின் 
உறக்க காலமும் (0௦1௨௨0) உண்டு, உறக்ககாலம் கழிநத 3 3/4 நாழிகை 
(உத்தேசம் 7 72 மணி) கடடடக் கட்டுமானப்பணி தொடங்குதற்குச் சிறந்தது. 
அகிலும் பிற கூறு நன்று.
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அவ்வகையில் வாஸ்துவை ஓரு மண்ணொளி விசை அல்லது சக்தி என 

இனங்காண முடி கிறது: 

Cure வரஸ்துபுருஷத் தோறறத்தை மீளச் சிந்திப்போம், a 'துபு௬5 தோற்றுத் 

வாஸ்து அரக்க வடிவத்தன். அதாவது வவிமை மிககவன், தீங்குகள் 

செய்யுகுதக்கவன். 

வாஸ்து கூனன்; அதாவது இச்சக்தியின் உடிவம் சற்று வளைந்து 

இயங்குவது: 

வாஸ்து கரடுமுரடான தோற்றத்தன். பூமி: ன் மேற்டரப்பைப் போல, 

வாஸ்து கருமையன், மண்ணடாத்திடோல, மேக அடாததிபோல, 

கையில் தடியூன்றிவருபவண், சக்தியின் தியக்கத்திற்குக் துணையான 

கிறு சக்தி அல்லது கிசையோல, 

இச்சக்தி தலையொன்றையும் இருகைகளையும் மத்த 

இருகால்களையும் சிவந்த இரு கண்களையும் கொண்டது. அதாவது 

உருண்டை வடிவ உலகத்தையும் சிவந்த சூரிய சந்திர வெபபச் சஃதிகளையும் 

எததிசையிலும் எட்டும்வரை பரவுகின்ற கைகளாகிய காற்றையும் அதுபோலவே 

வளைந்து செல்லும் கால்களாகிய நீர்மையையும். 

குப்புறப் படுததுள்ளமையால கீழநோக்கும விசைததனமையையும் 

கொண்டதாக உணரமுடி கிறது: 

எனவே இவ்விண்மண் சக்தியை (௪12510-52181௪ forces) erarugy 

போல உணரமுடிகிறது, 

விண்சாரந்தவை மண்நோக்கி ஈாரக்கப்பெறறும் மண்சாத்தவை 

விண்நோக்கி ஈர்க்கப்பெற்றும் இடைப்பட்டவை இருந்து அலைககழிககப் 

பெற்றும் இருப்பதாக இச்சக்தி அமைகிறது. இது குத்துநிலையாலும 
கிடைநிலையாலும் இயங்குவதாயுள்ளது. 

'இதனிடை மனிசன் முதலிய உயிரகள் வாழும் பகுதி குத்துமறறும 

கிடைநிலைகளிலும் வளைந்தும் நெளிந்தும் சுழிததும் இயங்கும
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சக்கிகளிடையே இருப்புக் கொண்டதாக உள்ளது. ,இந்தச சக்தி மண்திணந்த 

நிலபபகுதியில் சிலகால் உறக்கநிலையிலும் வெளியில் அருமையாகச் 

சிலபோதில் உறககநிலையிலும் கொடாந்த இடைவெளியில் ஓரு 

தொடாநிகழ்வாகவும் இயஙகி வரு வதையும் பண்டைய இந்தியா நன்குணற்து 

நுணுகி ஆயந்து அக்காலதகிற்கேற்பச் சில உண்மைகளைக் கண்டறிந்து 

செயல்படடுள்ளனா. அதுவே வாஸ்து . 

இதன இயக்க நிலையை இப்போது காண்போம். இச்சக்கி புரட்டாசி 

ஐபபசி கராததிகை மாதத்தில கிழக்கே தலைவைத்து மேற்கே கால்நீட்டி 

இடக்கை மடிகதுத தலையின கீழவைத்து தெற்கு நோக்கிப் படுத்துள்ளதாக 

உளள குறிப்பினினறும தொடரும், இதனியக்கம் வலமாகச செயல்படும் 

ஆற்றலை ௨உணாத்துகினறது . இக்குறிப்பு இச்சாத்திரம் தமிழகத்தைச் சார்ந்தது 

என்பதை௪ சடடுவதாயள்சாது. 

இதன கீழநோககு விசை எக்காலத்தும் மாற்றத்சிற்குடபட்டத: அதலின் 

அவவிசை வேறு வகை மாற்றமபெறாதிருக்க அவவிசை மீது அழுத்தும் 
சக்தியாக சில ஏற்பாடுகளை௪ செய்யவேண்டி யுளளது, வாஸது சாஸ்திரம் 

இவவகை அழுததும சக்தியை வாஸ்துபதம் பகவிந்யாதும எனகிறது. 
அஇவவமைபபு சசசதுரமாகக கருதப்பெறும் சிறுசதர உடபிரிவகளைக்கொண்ட 

சதுரவலையமைபபு அகும். இது 84 அலலது 87 சதுர உட்பிரிவகளைக் 

கொண்டதாக அமையும். இதன ஐவவொரு சதரமும் ஓவ்வொரு வகையான 
ஆறறலைத (குறுதெயவங்களை/ தம்முள் கொண்டு வாஸதுவைக கீழே 
அழுததிபிருபபுதாகச ச௪டங்குகள செயது நம்பிவருவுது மரபு. 

அஇசெசடஙகுகளின் அடி. பபடை இயறகைச் சக்திபற்றிய ஓரச௫௪மே என்பது 
தெளிவு. அவவழி தரையில் கால்கொண்டு காற்றை அப்புறப்படுத்தி 
வெளியை ஊறுசெய்து அடைத்து நிறைக்கும் கட்டுமானங்கள் இவவிண்மண் 
ஆறிறலுக்கு அளாவதியறகை . ௮வவகைதகாக்க இயல்புகளை நன்கறிவமே 
கட்டுமானங்களை நனகமைககும பெருநதிரனாகும். அத்தகு தொழில்நுட்பம் 

புகட்டும ஆய்வநுடப நாலே வாஸ்து சாஸதிரம்.
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இவ்வாஸ்து சாஸ்திரத்தை கீழ்வருமாறு வகைப்படுத்திக் காணலாம். 

ரி வாஸ்து மங்கலம் 

2] வாஸ்து தாமம் அலலது 

ஹோமம் 

7 திச உறுதிகொள்தல் 

4] மணத்குதி அறிதல் 

வாஸ்து வித்தை 

5 வாஸ்து கடகம் 

7) வாஸது பகம் 

G) வாஸ்து ௨/௯ 

2) வாஸ்து யாகம் 

10) கட்டுமானப்பொருட்கள் 

7] நகரியக்திடடம் 

2) சாத்திர மரபகள அப மரபு 

. இிராவிடமரபு 

் வாஸ்துவை வணங்கிப போற்றல் 

் கட்டிட உரிமையாளர் செய்யும் 

சடங்குகள் 

- நிலச்தோவ செய்தறகு மேற்கிவிரு ஈத 

கிழக்காக 

.கட்டுமானதகிறகான இடத்து 

பண்ணின துகி அறிதல் 

, கோதிடம, வானியல், நல் நேரம அறிதல 

-கடகிமான வடி வாம் மற்றுப் கோற்றம் 

சதரவலைபபினனால் மற்றும் ௪டஙகுகள் 

ட்கிமானம, பிரசாதம, அர௫மரம, ௪, 

மண்டபம, சாலை முதசபியனா 

. அளவுகளும அளனவீடுகளும 

“மரம, செங்கல, கல, சுண ாமபு 

முகவியன, 

,நகரமைடபு நுடபங்கள 
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ர முனைவர் ப. அர: நககீரன், உற்பத்திப் பொறியியல் தற, 

அண்ணா பல்கலைக்கழகம், 

சென்னை--800 O25. 

2. டாகடகச் மூ. துளசிமலளி, இளதிலை மருத்துவ அதிகாரி 

அரசுப் பொது மருத்துவமனை, 

பாணழ ச்சே! 6025 007 

3. டாகடர் கு. சிவஞானம், துணைட பேராசிரியர் 

மரு.நதியல் துறை, 
செங்கற்பட்டு மருத்துவக் கல்லுரி, 

செஙகற்படடு. 

4. டாக்டரா. சு. நரேந்திரன், இரபபைக் குடல் உளநோக்கி & 

அறுவை சிகிச்சை சிறப்பு மருத்துவ, 

523, கீழ வீதி, 

குஞ்சாவூா 7 

5. டாகடா. எஸ. பிரேமகுமாரி சத்யவான், 

உடற்கூறுத் துறை, 
மதுரை மருது வக BEIT, 

மதுரை - 522 020, 

6. டாகடா. ப. சகாகிவம் முதல்வா (பொறுப்பு/ 

கால் நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் 

ஆராய்சி நிலையம், 

நாமக்கல் - 637002 

7: உரக் பா மாகிலாமறி, அகத்தியா இலலம், 

7102, அரங்கப் பிள்ளை 3), 

பாண்டி ச்சேரி... 7
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5 மருத்துவ: ரெங்கராஜன், அத்த மருத்து 

95, உடக்கு அலங்கம், 

தஞ்சாஷூா-572 002 

9 டாகடர் ஆர் குணசேகரன், 7771 அட்டிக்காரத் தெரு, 

மானம்புச் சாவ, 

GOFUQLT. 

70. பேராசிரியர் ம. அருள் தளபுகி] 

இயற்பியல் துறை, 

அரசக் கலைக் சலலூரரி, 

நந்தனம், சென்னை - 34. 

71 கொ... உமாமகேசுவரி) ஆய்வாளர் 

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிலையம், 

சென்னை. 1732. 

72, பேராசிரியா. கோ; சண்முகசுந்தரம், 

கல்லூரி முதல்வர் (ஓயக] 

22 பால தண்டாயுத நக, 

சவுரிப் பாளையம், 

கோவை - 8:47 0.22 

75. பேராசிரியர் ம. வெற்றிவேல், 
விரிஅரையாளர 

பொறியியல் துறை, 

மீனாட்சி பெரறியியல் கல்லுரா] 

காஞசிபுரம். 

74. முனைவர் ந. கடிகாசலகு, உலகத் தமிழராய்ச்சி திறுவனம, 

சென்னை _ 172 

75; கெ. உமர, ஆய்வாளார 

LYS ODES பல்கலைக்கழகம், 

புதுவை - 505 074
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75. மூனை வார். பெரு. மகியழகள், 

77: மூனைவா. பா. ராம மனோகரா, 

குணைப பேராசிரியா, 

விரிவாக்கக் துறை, 

காரல் நடை மருத்துவக் கல்லுரி மற்றும் 

ஆராய்ச்சி நிலையம், 

நாமககல் - 657002. 

அரசு அண்சை மேல் நிலைப் பள்ளர், 

படமுக்கோட்டை - 614 602. 

72. மூனை. ௪. பரிமளா, துறைக் தலைவர் 

தொல் அறிவியல துறை, 

,கமிழப பல்கலைக்கழகம், 

குஞ்சாஷாட2 

19. மூனைவா . சா. கிருட்டன மாதகி, 

ws! நிலை விரிவரையாளா் 

அறிவியல தமிழத் துறை, 
தமிழப் பலகலைக் கழகம், 

SHAFT AZT, 

20. டாகடா. ௮. செளநதர பாண்டியன், 

27 முூனைவா. இராசம்மாள, 

25 பிரதாப சிம்மபுரம், 

சீனிவாசபுரம், 

தழுசாஷா-270 00.9. 

பா. தேவதாஸ், 

துணை வேற்கா, 

மனை இயல் பலகலைககழகம், 

கோவை - 647 043 

22. முனைவா, தி. கமலி கஜேநதிரன், 

பொது நிலை விரிவரையாளா, 

தமிழத துறை, 
அன்னை தெரசா மகளி பல்கலைக்கழகம், 
கொடைககானல - 624 102.



23. (POET ON. HB. முருகேசன், 

224. முனைவர். ந. சுகுமாரன், 

25. ஈ.வெ. இராமசாமி 

29, ப. கோமதி நாயகம், 

27 முனைவர் எல். ஜெயசேகா, 

22. முூனைவா. ௪. சிவகாமி, 

313 

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் 

பல்கலைக் கழை, 

ஸ்ரீ பரம சல்யாணி சுற்றுச் சூழல் 

அறிவியல் மையம், 

ஆம்பாரக் குறிச்சி — 627 412. 

மனேோன மணியம சுநதரனாா 

பம்கலைககழகம், 

ஸ்ரீ பரம கல்யாணி சுற்று௪ குழல் 

அறிவியல் மையம், 

Yipams G@MFA-EC27 412. 

ஆய்வாளா, 

மாசுக் கட்டுபடாட்டு மையம், 

புதுவைப் பல்கலைக் கழகம், 

பதுவை - 803 074. 

உதகரிப் பேராசிரிய 

நீர்ப்பாசன மேலாண்மை பயிற்சி 

நிலையம், துவாக்குடி, 

திருச்சி. 220 015. 

௪௫2 வியலாளர, நீர் வள மையம், 

அண்ணா பல்கலைக் சுழகம், 

சென்னை - 800 022 

முதுநிலை ஆய்வாளன், 
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 

சென்னை - 7/3
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29, முனைவர் அருணா. இராச கோடால், 

30, சா. உதயகுரியன்; 

31 இ. சேனாவரையன், 

32, இள, தொல்காபபியன், 

33, பேராசிரியா. ஐ. தங்கமணி, 

94. திருமதி. சியாமளா தங்கமணி, 

35. நெல்லை. சு. முத்து; 

இயக்குந, தமிழ் நாடு வேளாண்மைப் 

பல்கலைக கழகம், 

கோவை - 947 003, 

ஆய்வு உதவியாளர் 

அறிவியல் தமிழத் மறறும் தமி[ழ் 
வளாசசித் துறை, 

குமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம், 

குர்சாஓா-5, 

முனைவா பட்ட ஆய்வாளா, 

தமிழ்ச் தறை, 
பாரதியா பல்கலைக் கழகம், 

கோவை - 641 046. 

முனையா் படட ஆ.ய்வாளா; 

இல்கவியத துறை, 

DAP பல்கலைக் கழகம், 

குஞ்சாலஷுா-2. 

விலங்கியல் துறைத் தலைவர 

அப்பதாடாா ஜானகி அம்மான் கல்லூரி 

சிவகாசி (மேற்கு]...6.26 124, 

உரலாற்றுத் துறை, 
5.11. மகளிர் கல்லி, 

சிவகாகி - 629 123, 

விஞுஞாணி 
விரைம் சாராபாய் வான் மையம், 

திருவனந்தபுரம்-525 0.22
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28, ச. தமிழ் வேலு, ஆராய் சசியாளா 

377 ௪. சந்திரா, 

232. டாக்டா். எஸ். பிரேமா; 

249, முனைவர் நே. ஜோசப 

இலக்கியத் துறை, 

குமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம், 

தஞ்சாஒ-5. 

ஆய்லாளா, 

இலகிபுத் துறை, 

கமிதியற் பளி 

மதுரை காமராசர் பல்கலைக் BIBL. 

இணைப் டேராகிரியா & 

HME SOOM, 
AGF WGSHUG GIONM, 
தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம், 

GRFITALT—S. 

முதுநிலை விரிவரையாளா 

அறிவியல் தமி மற்றும் தமிழ் 
வள௱ச்சித் துறை, 

தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம், 

குஞ்சாஷா-. 

40. முூனைவாட்கோ, தெய்வநாயகம், 

துறைச் தலைவா் 
கட்டிடக் கலைச் துறை, 

தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம், 

தஞ்சாவூா-.
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