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சதுரங்கம்
மூளைக்கு வேளை தரும்

சதுரங்கம்

சதுரங்க 

விளையாடளடைப்  

பற்றிய 

சுவாரசியமான 

த்கவல்கள் 20ஆ
ம் 

பக்கத்தில..

02 காட்டுக்குள்ளே  
ஒரு தமிழ்ப்  
பளளிக்கூடம் 18 பறபசை 

அதன் குழலுக்குள  
வநதது எப்படி?08 அமுதாவின் 

சைடி

உலக அறிவுக்குத் தமிழ்ச் சாளரம்

பள்ளிக் 
கல்வித்துறைக்ககாக   

வெளியீடு:  
தமிழ்காடு பகாடநூல் 
மற்றும் கல்வியியல் 

பணிகள் கழகம்

6 - 9 ெகுப்புகளுக்ககான 
 மகாதம் இருமுறை இதழ 
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01 பாடல்கள்

்காட்டுக்குள்வை  
ஒரு தமிழ்ப் பள்ளிக்கூடம்

அரிசி மாவு முறுக்கு – இது
அழகான முறுக்கு
கரக்குமுரக்கு முறுக்கு – நாம
கடிக்க விரும்பும் முறுக்கு
அழகான முறுக்கு – இது
அச்சு ்பான்்ற முறுக்கு
கயிறு ்பான்்ற முறுக்கு – அட
வட்ட வட்ட முறுக்கு
சுசவயான முறுக்கு – என்றும்
சதவிட்டாத முறுக்கு
சுசவ கூட்ட என்று – தீய
சபாருள ்ைர்க்காத முறுக்கு
குழநசதக்கும் முறுக்கு – இளேங்
குமரருக்கும் முறுக்கு
குடுகுடுத்துப்்பான – பாட்டி
பாட்டனுக்கு முறுக்கு
நலல முச்றயில சையத – நலல
பதமான முறுக்கு
மக்கள விரும்பும் முறுக்கு – இது
மணப்பாச்ற முறுக்கு – நம்ம
மணப்பாச்ற முறுக்கு.

- சவறறிச்சைழியன்

முறுக்கு

காட்டுக்குள்ளே மர நிழல
காகம் பாடம் எடுத்தது;
கீரிப்பிளசளே வநதது
கணக்குப் பாடம் எடுத்தது.
அணிலபிளசளே வநதது
அறிவியசலப் படித்தது;
கிளிப்பிளசளே வநதது
கணினி அச்றக்குப் ்பானது;
முயல பாப்பா வநதது
மூன்று ்கரட் ்கட்டது;
ஆசனக்குட்டி வநதது
ஆைனங்கள ்பாட்டது;
பிளசளே குட்டிகள எலலாரும்
பாட்டுப்பாடச் சைன்்றனர்;
தமிழ்ப் பாட்டுப் பாடினர்
தாளேம் ்பாட்டு ஆடினர்;

சதயத் தக்கா  
சத சத சத
சதயத் தக்கா  
சத சத சத!

- மதுசர மகள
நன்றி: குழநசதப் பாடலகள 

ைாகித்ய அகாடமி பதிப்பக சவளியீடு
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உலக அறிவுக்குத் தமிழ்ச் சாளரம்

பதிப்பாைர் 
டி. ஜகந்நாதன்,  

தமிழ்நாடு பநாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் 
பணிகள் கழகத்திற்கநாக

ஆசிரியர்
செ. அமுதவல்லி



அச்சிட்டைார்: எஸ். இரநாமு
அச்ச்கம்:  சென்்னை ் மக்ரநா  

பிரிண்ட் (பி) லிமிசடட்,  
#16/1, கஜபதி ் தநாட்டம், புளியம்்படு, 

திரு்வற்கநாடு, திருவள்ளூர் 
மநாவட்டம். பின்்கநாடு - 600 077.



பதிப்ப்கம்: 
தமிழ்ாடு பாடைநூல மற்றும்  
்கலவியியல பணி்கள் ்கழ்கம்,  
ஈ.வி.்க. ெம்பத் மநாளி்க,  
எண். 68, கல்லூரிசெநா்ை,  

சென்்னை – 600 006.
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01   ஆசிரியர் ்கடிதம்

அனபான தம்பி, தஙள்க்கவை!

்களத்களை வவறுப்பவர் இநத உலகில யா்ரனும் உணடைா எனன? 
உங்களுககும் ்களத்கள் பிடிககும் எனபது எங்களுககுத் வதரியும். 

உங்களை மகிழவிக்க்வ இநதத் ‘்தனசிடடு’ பறநது வநதிருககிறது. இச்சிறார் 
பத்திரிள்களய நீங்கள் இரு்கரம் நீடடி வர்வற்பீர்்கள் எனறு வதரியும். 

்களத்கள், பாடைல்கள், ்கடடுளர்கள், வளரநது பார்க்க, வசய்து பார்க்க எனறு 
பல்வறு அனுபவங்களை இநத இதழ வ்காடுககும். உங்களில உற்சா்கத்ளத 
்மம்படுத்த்வ இநதப் பத்திரிள்க உங்கள் ள்க்களில தவழகிறது. உங்களின 
்கற்பளன ஆற்றளல வைர்க்கவும், உங்களின எண்ணங்களுககு வண்ணம் 
தீடடைவும் இநதத் ‘்தனசிடடு’ உதவும். 

்கற்றளல மகிழச்சிககுரிய - ஆர்வமூடடும் வசயலபாடைா்க மாற்றும் 
்்ாககுடை்ன, ் லன ்கருதி்ய, இலலம்்தடிக ்கலவி, ் ான முதலவன, 

நூல்கப் பாடைங்கள், திறன வைர்ககும் ் பாடடி்கள் என பல திடடைங்களை ் மது 
்கலவித்துளற முனவனடுத்து வருகிறது. அதில ஒனறுதான இநத 
மா்ணவர்்களுக்கான பத்திரிள்க திடடைம்.

உங்களின திறன வைர்க்க, நிச்சயம் ் தனசிடடு உதவும்! உங்களைப் 
்பானற மா்ணவர்்க்ை ் ம் ் ாடடின முதுவ்கலும்பு. உற்சா்கமுடைன படியுங்கள். 

உங்களைப் ் பானற மா்ணவர்்களில பலர் ்களத எழுதுவது, ஓவியம் 
வளரவது, பாடைல புளனவது எனறு பல திறளம்களைக வ்காணடிருப்பீர்்கள். 
மா்ணவர்்கைாகிய உங்களுககுப் வபாது அறிளவ வைர்த்திடைவும் உங்கள் 
திறளம்களுககு ் மளடை அளமத்துத் தரவும் ‘்தனசிடடு’ தயாரா்க உள்ைது. 
்மது இதழ குறித்து உங்கள் எண்ணங்களையும் இதழுககுப் 
பளடைப்பு்களையும் அனுப்புங்கள்.

அனபுடைன 
ஆசிரியர்

்கலவிச் சாளை்களில அறிவு ஒளி வீசட்டும் 

1. பழக்்க ோசளன 4
2. எழுத்து ேள்க்களைக் ்கண்டுபிடி! 6
3. Acrostic - சசாற்கள் அறிவோம் 7
4. அமுதாவின சசடி 8
5. ோனத்துக்கு ஏன நீைநிறம்? 9
6. செழுகுேத்தி அளைேது ஏன? 10
7. எத்தளன ஆணி்கள் மூழ்கும்? 11
8. ொைேர் ்களைேண்ைம் 12-13
9. வதடி ேநத வ�ாபல பரிசு-்களத �ாயகியான சிறுமி 14
10. குளு குளு கூடலூர் 15
11. கீழடியில பள்ளிக்கூடம் இருநததா? 17
12. வ்கரட் வேணுொ வ்கரட்! 22
12. நூல அறிமு்கம் 23
13. அக்வடாபர் ொதச் சிறப்பு தினங்கள் 24

உள்ளே...

அடித்து எழுப்பும் 
அலாரம்!

பனிக்கடல் 
யானை

திருந்தி வந்்தவர்… 
திரும்பிப் பார்க்க 
னவத்்தவர்!
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01

விலங்குகசளேக் கூண்டில அசடத்து 
ஏற்றப்பட்ட வண்டி, சவளியூருக்குச் 

சைன்றுசகாண்டிருநதது. சவளி்ய ்வடிக்சக 
பார்த்துக் சகாண்்ட வநத சிங்கம், திடீசரன 
எழுநது நின்்றது. தன் ்மாப்ப ைக்தியால, அநத 
வண்டி சைன்று சகாண்டிருக்கும் இட்ம, தான் 
வாழ்நத காடு என்பசதக் கண்டுபிடித்து விட்டது. 

அந்தச் சிங்கம் இளமையா்க இருந்தப�ாது 
அந்த இடத்திலிருநது்தான் அவர்கள் அம்தப் 
பிடித்துக் க்காண்டு ப�ாய்விடடார்கள். 
அன்றுமு்தல் சரக்்கஸில்்தான் அ்தற்கு வாழ்வு! 
இன்று, இந்தக் கிழடடு வயதில் எலும்பும் 
ப்தாலுைா்க இருந்தது.

கூண்மட விடடு கவளிபயறுவ்தற்குக்  
கூண்டின் ்கம்பி்களில் ்கால்்கமள அமைந்தது 
சிங்கம். அந்த பவ்கத்தில், ஏற்க்கனபவ ஆடி 
அமசநது க்காண்டிருந்த கூண்டு 
க�ாறுஙகியது. உடபன அந்தச் சிங்கம் கீபழ 
�ாய்ந்தது. 

சு்தநதிரம் அமடந்த சிங்கம், ்தன் இளம் 
வயதில் சுற்றிச் சுற்றி வந்த அந்த இடங்கமள  
வியப்புடன் �ாரத்்தது.  ்தன் இனத்்தவமரத் 
ப்தடிக் ்காடடின் உடபுைத்திற்குள் கசன்ைது. 
அமட�டடுக் கிடநது, �டநப்த �ழக்்கம் 
இல்்ா்த சிங்கத்்தால் கவகுதூரம் �டக்்க 
முடியவில்ம். அசதியில் தூஙகிப் ப�ானது. 

திடீகரன ஒரு �யங்கர சத்்தத்ம்தக்ப்கடடு 
அதிரநதுப�ாய் விழித்்த சிங்கம் ்கரஜித்்தது. 
ைறு�டியும் சரக்்கஸிற்குள் ்தான் 
இருக்கிபைாபைா என்ை �யம் வநதுவிடடது 
அ்தற்கு. பிைகு்தான் ்தான் ்காடடில் இருப்�து 
ஞா�்கம் வந்தது.

அந்த சரக்்கஸ்காரன் வநது சவுக்்கால் 
அடிக்கிை ைாதிரி! “சீ! ்கனவு்தானா! இனி 

எ்தற்குப் �யப்�ட பவண்டும்? சிங்கைா்கப் 
பிைநது �யப்�டுவ்தாவது! ப்கவ்ைல்்வா?” 
என்று நிமனத்து ைனத்ம்தத் 
ம்தரியப்�டுத்திக் க்காண்டது. 

்தன் வலிமைமயக் ்காடட பவண்டும் 
என்று அது ்தன் �்ம் க்காண்ட ைடடும் 
்கரஜித்்தது. ஆனால், அ்தன் குரல் 
�்வீனைா்க இருந்தது. “அற்� ைனி்தர்கள்! 
க்காஞசம் க்காஞசைா்க உணவுக்காடுத்து, 
என்மன எப்�டி ஆக்கிவிடடார்கள்! இனி 
இந்தக் ்காடடில் இஷடம்ப�ா் பவடமட 
ஆட பவண்டும். அப்புைம் எப்�டி ஆகிபைன் 
�ார” என்று கசால்லிக் க்காண்டது.

அஙப்க ஒரு �ரி நின்று க்காண்டிருந்தது. 
சிங்கம் ்தன் வர்ாற்மை �ரியிடம் 
கசான்னது. 

சற்று தூரத்தில் ஏப்தா சடசட என்று 
சப்்தம் ப்கடடது. “யாமனமயக் ்கண்டால் 
உங்களுக்குப் �யமில்ம்பய?” என்று 
ப்கடடது �ரி.

“எனக்்கா யாமனமயக் ்கண்டு �யம்” 
என்று சிரித்துக் க்காண்பட ப�சியது சிங்கம்.

்காடமடபய அதிரமவக்கும் சப்்தத்ப்தாடு 
யாமன ஒன்று வநதுக்காண்டிருந்தது. அ்தன் 
்தந்தங்கள்்தான் எவவளவு நீளம்! யாமன 
எவவளவு உயரம், �ருைன்! இவவளவு 
முரடடு யாமனமயச் சிங்கம் �ாரத்்தப்த 
இல்ம். ்தன்மனப் ப�ால் வாடி ஒடடிய 
உ்ரந்த யாமனமயத்்தான் அது 
�ாரத்திருக்கிைது.

ஓடிவந்த யாமன, 
சிங்கத்ம்தக் 
்கண்டதும் 
நின்றுவிடடது. 
்தன்மனக் 

க்கால்வ்தற்குச் சிங்கம் ்காத்திருப்�்தா்க 
நிமனத்்தது. சுைநது வந்த ைரக்கிமளமயக் 
கீபழ ப�ாடடுவிடடுத் துதிக்ம்கமய 
பவ்கைா்க ஆடடிய�டிபய �்ம் க்காண்ட 
ைடடும் பிளிறியது. அம்தக் ப்கடடு �யந்த 
சிங்கம், ஒபர ்தாவா்கத் ்தாவிக் ்காடடிற்குள் 
ஓடிவிடடது.

ஒரு ைரத்தினடியில் ஒளிந்த சிங்கம். “சீ! 
என்ன இது, இப்�டி எல்்ாவற்றிற்கும் 
�யநது �யநது சாகிபைன்” என்று ்தன்மனபய 
்கடிநது க்காண்டது.

ைரத்தின் பின்னால் ஒரு ச்ச்ப்பு 
ப்கடடது. ஒரு முயல், ைர பவரின் அருப்க 
இம்்கமள ஒதுக்கிக் குழி �றித்துக் 
க்காண்டிருந்தது. அம்தக் ்கண்ட சிங்கம் 
�ாய்நது பிடிக்்கச் கசன்ைது. அந்த முயல், 
்தப்பிப் ப�ானது. சிங்கத்திற்கு சரக்்கஸ 
ஞா�்கம் வநது விடடது. “அஙப்க இருந்தால் 
அவர்கள் கூண்டு வழியா்க எறிகிை அமர 
வயிற்றுக்கு ைாமிசத் துண்டு்களாவது 
கிமடத்திருக்கும். இஙப்க அதுவும் 
இல்ம்பய.!” சிங்கம் முனகிக் க்காண்பட 
�டுக்்கப் ப�ாய் விடடது.

‘டப்’ என்ை துப்�ாக்கிச் சத்்தம் ப்கடடது. 
அப்ப�ாது அஙகு வந்த �ரி, “இந்தக் 
்காடடிப் யாபரா பவடமடக்கு 
வநதிருக்கிைார்கள். ஓடிப்ப�ாய் ைமைநது 
க்காள்ளுங்கள்” என்று கசால்லி ஓடி 
விடடது. சிங்கத்திற்குத் தூக்கி 
வாரிப்ப�ாடடது.

“ஐபயா! ஓடக்கூட முடியாப்த; ஒளியக்கூட 
இடம் க்தரியவில்ம்பய, ைறு�டியும் இந்தப் 
புது ைனி்தர்கள் ம்கயில் அ்கப்�டடு… 
அவர்கள் என்ன கசய்வார்கபளா…?” 

என்�ம்த நிமனக்்கபவ �யைா்க 
இருந்தது சிங்கத்துக்கு. 

சிங்கம் ஒரு முடிவுக்கு வந்தது ப�ால் 
ஒருமுமை சிலிரத்்தது. ்தன் பைாப்� 

சக்திமய உ�பயாகித்்தது. ்காடடின் 
வழிபய ்தளரந்த �மடயுடன் கசல்் 

ஆரம்பித்்தது. அந்த சரக்்கஸ 
வண்டி்கள் ப�ான �ாம்தயிப்பய 
சரக்்கஸ கூடாரம் ப�ாக்கி அது 
கசன்ைது.

- சி.சு. சசலைப்பா
நன்றி : எழுத்து பிரசுரம்.

பழக்க வாசனை
 சிறார் ்களத
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01   இப்படித்தான இயஙகுகிறது!

முன்க�ல்்ாம் பசவல் கூவினால் விடிநது விடடது என்று 
தூக்்கத்திலிருநது எழுநது விடுவார்கள். இப்ப�ாது, �ம்மை 
எழுப்பும் அறிவியல் பசவல் எது க்தரியுைா? ்கடி்கார அ்ாரம்்தான். 
அ்தற்குள் என்கனன்ன இருக்கின்ைன... எப்�டி பவம் கசய்கிைது 
என்�ம்தப் �ாரப்ப�ாம்.

சபல (Bell)
இசவதாம் ைத்தம் எழுப்பக்கூடியசவ. 

அதிகளேவில ைத்தம் எழுப்ப ்வண்டும் 
என்பதறகாக இரும்பு அலலது பித்தசளே 
்பான்்ற உ்லாகத்தில 
சையயப்பட்டிருக்கும்.

அலாரம் அடித்தல (Ring)
இநதப் பகுதியில ஒலி எழுப்புவதறகான உ்லாகக் 

சக உளளேது. உ்லாகக் சகக்கு எதிராக ஒரு திருகு 
சுருள (spring) அழுத்தப்பட்டு இருக்கும். அலாரம் அடிக்க 

்வண்டிய ்நரம் வரும்்பாது, சுருளின் அழுத்தம் 
விலக்கப்படுகி்றது. உட்ன, உ்லாகக் சக மணிகசளேத் 

தாக்கி ைத்தம் எழுப்புகி்றது.

ஆற்றல  
(Power)

அலாரக் 
கடிகாரத்தின்  
சையலபாட்டுக்கான 
ஆற்றசல 
்பட்டரிகள 
அலலது ்நரடி 
மின்்னாட்டத்தின் 
(Direct current) 
மூலம் 
சபறுவதறகான 
பகுதி.

    அலாரம் (Alarm)
அலாரம் அடிக்கும் 

உ்லாகக் சக்யாடு 
இரண்டு கியர் 
அசமப்புகள 

இசணக்கப்பட்டிருக்கும்.  
இது சுருள (spring) 

வடிவத்தில இருக்கும். 
அலாரம் சவத்திருக்கும் 

ைரியான ்நரத்தில 
சையலபட்டு, உ்லாகக் 

சகசய இயக்கி ஒலி 
எழுப்ப சவக்கி்றது.

கடிகார முட்கள 
(Hands)

கடிகார முட்கள, 
சமயத்தில உளளே 
சைறிவான தண்டுகளுடன் 
இசணக்கப்பட்டுளளேன. 
அங்குளளே கியர்கள, 
முட்கசளே சவவ்வறு 
்வகத்தில இயங்க 
சவக்கின்்றன.

்நரம் (Time)
கடிகாரத்தின் 

முட்கசளே, வட்ட 
வடிவ கியர்கள 
கட்டுப்படுத்துகின்்றன. 
ஊைலாடும் ைக்கரம் 
ஒன்று, கியர்கள 
சீரான ்வகத்தில 
இயங்குவசத 
உறுதிப்படுத்துகி்றது.

முதன்சமயான ைக்கரம் 
(Main wheel)

கடிகாரத்தின் முட்கசளேச் சுழல 
சவக்கும்  ்வசலசய இது 
சையகி்றது.

கியர்கள (Gears)
முதன்சமச் ைக்கரத்திறகும் திருகு 

சுருளுக்கும் (Spring) இசட்ய நான்கு 
கியர்கள உளளேன. இசவ்ய கடிகார 
முட்கசளே இயக்க சவக்கின்்றன. 

டஜன் (Dozen)
கடிகார அசமப்பில சமாத்தத்தில 

12 நகரும் கூறுகள உளளேன. 

பழங்காைத்தில வ�ரம் 
பார்க்்கப் பயனபடுத்திய 

முளற்கள்:

ெைல ்கடி்காரம்
Hourglass

நீர் ்கடி்காரம் 
Water Clock

சூரியக் ்கடி்காரம்  
Sundial

அடித்து எழுப்பும் 
அலாரம்!

ஒருங்கிசணப்பு ைக்கரம் 
(Synchronised)

இநதச் ைக்கர அசமப்பு, ஒவசவாரு 
சநாடிசயக் கடக்கும்்பாதும் கியர்கசளே 
ஒருங்கிசணத்து ்நரம் ைரியாகச் 
சைலவசதக் கண்காணிக்கி்றது.
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01 இனிக்கும் தமிழ்

தமிழ் எழுத்துகள, வலலினம், சமலலினம், இசடயினம் ஆகிய மூன்று வசககளோகப் பிரிக்கப்பட்டுளளேன. கீ்ழ உளளே சைாறகளில 
உளளே சமயசயழுத்து எநத வசகசயச் ்ைர்நதது என்பசதக் கண்டுபிடித்து, அதறகு உரிய சபட்டியில இசணயுங்கள.   

உதாரணத்திறகு, ‘ைக்கரம்’ எனும் சைாலலில உளளே ‘க்’ வலலின சமயசயழுத்து. அசத வலலின சமய எழுத்துப் சபட்டியில ்ைர்க்க 
்வண்டும்.

எழுத்து வன்க்கனைக ்கண்டுபிடி!
விளடை:  வலலின எழுத்து்கள்: ைக்கரம், பச்சை நி்றம், பட்டம், புத்தகம், கப்பல, சவறறிசல. வமலலின எழுத்து்கள்: ைங்கு, இஞ்சி, கண், பநது, மரம், மீன்.  

இளடையின எழுத்து்கள்: நாய, இளேநீர், கடல, சைவவாசழ, யாழ், ்தள
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ைக்கரம் ைங்கு

நாய

இஞ்சி
இளேநீர்

மீன்

கண் கடல புத்தகம்

பநது

பட்டம்

மரம்
யாழ்மான்

்தள

சைவவாசழ

சவறறிசல

பச்சை நி்றம்

கப்பல
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01  எளிய ஆஙகிைம்

இடப்�க்்கத்தில் உள்ள கசால்லின் ஓர எழுத்ம்த வ்ப்�க்்கத்தில் 
உள்ள கசால்ப்ாடு பசரத்்தால் புதிய கசால் கிமடக்கும். அந்தச் 
கசால்லின் முன், பின், �டுவில் என எந்த இடத்திலும் பசரக்்க்ாம்.  
உ்தாரணைா்க, இடப்�க்்கத்தில் உள்ள Sand எனும் கசால்லில் 
இருநது N எனும் எழுத்ம்த வ்ப்�க்்கத்தில் உள்ள Pat என்�ப்தாடு 
பசரத்்தால் Pant ஆகி விடும்.

சசாற்கள் அறிவவாம்

1. sand – pat       
2. whole – heel
3. hair – old
4. stop – fat
5. bright – ring
6. clock – pan
7. ship – net
8. speed – soon
9. card – win
10. start – rust
11. knight – new

No - ball

Stump

Audience

Captain

Half century

Innings

Acrostic 
(அகவராஸ்டிக) 

ஆங்கில சமாழியில அக்்ராஸ்டிக் 
(Acrostic) எனும்  முச்ற உளளேது. 
ஒவசவாரு வரியின் முதல எழுத்சத 
மட்டும் ்ைர்த்தால ஒரு சைால அலலது 
ஒரு வாக்கியம் கிசடக்கும். இது 
கவிசத, புதிர் ்பான்்றவறறில 
பயன்படுத்தப்படுகி்றது.

உதாரணமாக, 
SUN என்பதறகு,  
கீழுளளே  
மூன்று வரிகள 
சகாடுக்கப்படும்.  
Shining, 
Ultraviolet,  
Not seen at night

அக்்ராஸ்டிக்  
முச்றயில கீ்ழ உளளே 
படங்களுக்கான  
சைாறகளின் முதல  
எழுத்துக்கசளேச் ்ைர்த்தால 
பிரபலமான விசளேயாட்டு  
வீரர் ஒருவரின்  
சபயர் வரும்  
கண்டுபிடியுங்கள.

விளட: SACHIN

ளசலடு ளைன

1098
(குழந்தைகள் பாதுகாப்பு 

உதைவி ்ையம்)

Answers:
1. sad – pant
2. hole – wheel
3. air – hold

4. top – fast
5. right – bring
6. cock – plan
7. Hip - nest

8. seed - spoon
9. car - wind
10. star - trust
11. night - knew
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01 சிறார் ்களத

அமு்தாவின் சசடி

Amutha was a student of class six. The 
teacher who taught the lesson on 

'How seeds germinate' also gave a project.
"Put a seed in a pot, bring the sapling after 

a week," said the teacher.
That evening Amutha filled a pot with soil. 

She put a neem seed and poured water daily. 
She eagerly watched every day to see if it 
sprouted. After six days, a plant sprouted. It 
had two leaves. She felt very happy.

The next morning, when she woke up, the 
sapling was missing. The leaves of the plant 
were crushed and lying on the ground.

“Mom! Who did this?” Amutha shouted 
angrily.

Amutha’s Plant
“Your little brother only. You shouldn't have 

put it where he plays," said mother.
“What do I do now? I have to take this for 

today,” cried Amutha.
“Bring a neem sprouting from the street and 

plant in it. Show it to the teacher” said the 
mother. But there were no small saplings in the 
street.

Amutha returned home sadly. On the way, 
Mala, who was studying with her, stopped at 
her door. Amutha was jealous of Mala as she 
always scored first marks.

"What are you looking for down there, 
Amutha?" Mala asked. First, she lied that some 
money was missing. After hesitating, Amutha 
told the truth.

“Wait a minute. I'm coming", Mala said and 
ran to the backyard.

When she came back, she had a small 
plastic container in her hand. There was a 
small tamarind sprout in it.

"Take this"
"If you give this then what will you do?" 

said Amutha.
"I have another one. I put tamarind seeds 

in two cans; I am afraid that what would 
happen if the seed does not sprout. If one 
fails another will sprout. But both are sprout-
ed”, said Mala.

“You are precautious. Thank you for giving 
me a plant,” said Amutha. After that, they 
became close friends.

- G.Kalaiyarasi
Translate by D.Meenatchi
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அமுதா, ஆ்றாம் வகுப்பு மாணவி. ‘விசத 
எப்படி முசளேக்கி்றது’ என்று பாடம் 

நடத்திய ஆசிரியர் பயிறசி ஒன்றும் சகாடுத்தார்.
“ஒரு க்தாடடியில் விம்தமயப் 

ப�ாடடு, ஒரு வாரம் ்கழிச்சி 
முமளச்சதும் எடுத்துடடு வாங்க” 
என்ைார ஆசிரியர.

அன்று ைாம் அமு்தா ஒரு 
க்தாடடியில் ைண்மண நிரப்பினாள். 
ஒரு பவப்�ஙக்காடமடமயப் ப�ாடடு 
தினமும் நீர ஊற்றினாள்.  அது 
முமளக்கிை்தா என்று ஆவலுடன் 
தினமும் �ாரத்்தாள். ஆறு �ாட்கள் 
்கழித்து, ஒரு கசடி முமளத்்தது. அதில் 
இரண்டு இம்்கள் இருந்தன. 
அவளுக்கு ைகிழ்ச்சி ்தாங்கவில்ம். 

ைறு�ாள் ்காம், அவள் எழுநது வநது 
�ாரத்்த ப�ாது, அந்தச் கசடிமயக் 
்காபணாம். அந்தச் கசடியின் இம்்கள் 
�சுஙகி ்தமரயில் கிடந்தன. 

“அம்ைா! யாரு இப்�டி கசஞசது?” 
என்று ஆத்திரத்துடன் ்கத்தினாள் 
அமு்தா.

“உன் குடடித் ்தம்பி ்தான்ைா. அவன் 
விமளயாடுை இடத்து், அம்த நீ 
மவச்சிருக்்கக் கூடாது” என்ைார அம்ைா.

“இப்� �ான் என்ன கசய்யிைது? 
இன்னிக்கு இம்த எடுத்துடடுப் 
ப�ா்கணுபை” என்று அழு்தாள் அமு்தா.

“க்தருவு் முமளஞசிருக்கும் 
பவப்�ங்கன்ன இது் �டடு மவ. அம்த 
ஆசிரியரிடம் ்காடடு” என்ைார அம்ைா. 
ஆனால், க்தருவில் சின்னச் கசடி்கபள 
இல்ம். 

வருத்்தத்துடன் அமு்தா வீடடுக்குத் 
திரும்பினாள். வழியில், அவபளாடு 
�டிக்கும் ைா்ா, ்தன் வீடடு வாசலில் 
நின்ைாள்.  ைா்ா எப்ப�ாது மு்தல் 
ைதிப்க�ண் எடுப்�்தால் அவள் மீது 
க�ாைாமைபயாடு இருந்தாள் அமு்தா. 

“கீபழ என்ன ப்தடுபை அமு்தா?” 
ைா்ா ப்கடடாள். மு்தலில், �ணம் 
்காணாைல் ப�ாய்விடடது என க�ாய் 
கசான்னாள். பிைகு ்தயஙகித் ்தயஙகி, 
உண்மைமயச் கசால்லிவிடடாள் 
அமு்தா. 

“ஒரு நிமிஷம் இரு; இப்தா வரபைன்” 
என்று கசான்ன ைா்ா, க்கால்ம்க்கு  
ஓடினாள்.

திரும்பி வந்தப�ாது, அவள் ம்கயில் 
ஒரு சின்ன பிளாஸடிக் டப்�ா 
இருந்தது. அதில் ஒரு சின்ன 
புளியங்கன்று இருந்தது.

“இந்தா இம்த நீ எடுத்துக்ப்கா” 
“எஙகிடட க்காடுத்திடடு, அப்புைம் நீ 

என்ன �ண்ணுபவ?” என்ைாள் அமு்தா. 
“எனக்கு இன்கனான்னு இருக்கு. 

�ான் கரண்டு டப்�ாவி் புளியங 
க்காடமடமயப் ப�ாடபடன்; ஏ்தாவது 
ஒன்னு முமளக்்கப்ன்னா, என்ன 
�ண்ைதுன்னு �யம். ஆனா கரண்டுபை 
கைாமளச்சிடுச்சி” என்ைாள் ைா்ா.

“முன்பயாசமனபயாடு 
கசயல்�டடிருக்்க. கசடி க்காடுத்்ததுக்கு 
�ன்றி” என்ைாள் அமு்தா.  அ்தற்குப் 
பிைகு, இருவரும் க�ருஙகிய ப்தாழி்கள் 
ஆகிவிடடார்கள்.

- ஞா. கசலயரசி
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01  அறிவோம் ஆயிரம்!

‘An apple a day keeps the doctor 
away’ என்�து ஒரு ஆஙகி்ப் �ழகைாழி. 
இதில் ஆப்பிள் என்�து சத்்தான 
உணவு்கமளக் குறிக்கும் கசால். 1866ஆம் 
ஆண்டு ப�ாடஸ அன்ட க்காய்ரிஸ 
(Notes and Queries) எனும் இ்தழ், இரவு 
�டுக்ம்கக்குச் கசல்லும் முன்பு ஓர 
ஆப்பிள் எடுத்துக்க்காண்டால், 
ைருத்துவரிடம் கசல்் பவண்டிய 
அவசியம் இருக்்காது என இ்தற்கு புது 
அரத்்தம் கசான்னது. பின்னர ஆப்பிள் 
�ழத்தின் �ன்மை்கமளக் குறிக்்கத்்தான் 
இந்தப் �ழகைாழி கசால்்ப்�டட்தா்கப் 
புரிநதுக்காள்ளப்�டடது. ஆப்பிளில் �் 
சத்து்கள் இருந்தாலும், அமனத்து 
வம்கயான சத்துணவு்கமளயும் 
எடுத்துக்க்காள்வப்த �ல்்து.

நீதி�தியின் ம்கயில் உள்ள சிறிய 
சுத்தியல் ‘ப்கவல்’ (Gavel) என 
அமழக்்கப்�டுகிைது. ஒரு வழக்கு 
�டக்கும்ப�ாது சத்்தம் ப�ாடுவது, 
உணரச்சிவசப்�டுவது ப�ான்ை ப�ரங்களில் 
அவற்மைக் ்கடடுப்�டுத்்த அந்தச் 
சுத்திய்ால் பைமை மீது ்தடடுவார 
நீதி�தி. 

அகைரிக்்க கசகனடடின் 
(பைல்சடடப்ப�ரமவ) ‘ப்கவல்’ சுத்தியல் 
யாமனத் ்தந்தத்தில் கசய்யப்�டுகிைது. 
அ்தற்கு ம்கப்பிடி இருக்்காது. 1789ஆம் 
ஆண்டு ைான் ஆடம்ஸ (John Adams) 
மு்த்ாவது அகைரிக்்க கசகனட 
கூடடத்ம்தத் க்தாடஙகி மவத்்ததிலிருநது, 
ப்கவல்  �யன்�ாடடில் உள்ளது என்று 
கூைப்�டுகிைது.

அ்கழாய்வுத் துளி்கள்! 
தமிழ்நாடு அரசின் சதாலலியல துச்ற, 

மாநிலத்தின் பல இடங்களில அகழாயவு 
்மறசகாண்டு வருகி்றது. விருதுநகர் மாவட்டம், 
சவம்பக்்காட்சடயில நசடசபறும் 
ஆயவின்்பாது, கடநத ஜூசல மாதத்தில 
சுடுமண்ணால சையயப்பட்ட காசளே மாட்டின் 
சிறபம் கிசடத்துளளேது. தசலப்பகுதி ்ைதம் 
அசடநத நிசலயிலும் காசளேயின் திமில 
அதன் கம்பீரத்சதக் காட்டுகி்றது.  

சூரிய ஒளியில் ஏழு நிைங்கள் 
அடஙகியுள்ளன. அமவ ஒவகவான்றும் 
கவவபவறு அம்நீளங்கமளக் (wave 
length) க்காண்டமவ. வாயு மூ்க்கூறு்கள் 
நிரம்பியது பூமியின் வளிைண்டம். பூமிமய 
சூரிய ஒளி க�ருஙகும்ப�ாது, அதி்க 
அம்நீளம்  உமடய சிவப்பு, ஆரஞசு, 
ைஞசள் நிைங்கள் வாயுமூ்க்கூறு்கமள 
ஊடுருவிச் கசன்று விடுகின்ைன. ஆனால், 
குமைந்த அம்நீளம் உமடய நீ்ம், ஊ்தா 
உள்ளிடட நிைங்கள் வாயு 
மூ்க்கூறு்களால் உறிஞசப்�டடு வானம் 
எஙகும் சி்தறுகின்ைன. அ்தனால்்தான் 
வானம் நீ் நிைைா்கத் க்தரிகிைது. 

சூரியன் உதிக்கும்ப�ாதும் 
ைமையும்ப�ாதும் சூரிய ஒளி பூமிமயச் 
சநதிக்கும் ப�ரப்காடடில் இருநது கீபழ 
இருக்கும். அ்தனால், அப்ப�ாது அதி்க
அம் நீளம் க்காண்ட 
சிவப்பு, ஆரஞசு, 
ைஞசள் நிைங்கள் 
வாயு 
மூ்க்கூறு்கமளக் 
்கடப்�்தற்கு ப�ரம் 
அதி்கரிக்கும். அ்தனால், 
இந்த நிைங்கள் 
உறிஞசப்�டடு வானத்தில் 
பிரதி�லிக்கிைது.

�ட்சத்திர மீன்கள்  
இருளில ஒளிருொ?

்கடலின் ஆழத்தில் வாழும் சி் வம்க 
�டசத்திர மீன்்கள் இரவில் ஒளிரும் 
்தன்மை க்காண்டமவ.

அவற்றின் உடலுக்குள் நி்கழும் 
பவதியியல் ைாற்ைம் ்காரணைா்க, அமவ 
ஒளிரகின்ைன. இந்த நி்கழ்மவ 
உயிகராளிரவு (Bioluminescence) 
என்கின்ைனர. மின்மினிப் பூச்சியும் இப்த 
வம்கமயச் பசரந்தது்தான்.

வாைத்துககு ஏன் நீலநிறம்?
தூங்க  
விடாெல  
்கடிக்கும்  
ச்காசுளே ஒழிக்்கவே 
முடியாதா? 

தினம்  
ஒரு ஆப்பிள்  
சாப்பிட்டால  
வ�ாவய ேராதா?

நீதிெனறங்களில  
நீதிபதி ஏன சுத்தியல 
ளேத்துள்ைார்?

ோனம்  
நீை நிறத்தில  
இருப்பது ஏன?

்களுங்கள!
உங்களின் ்களவிகசளே அஞ்ைல  
அட்சடயில எழுதி அனுப்புங்கள.  

முகவரி: ‘அறி்வாம் ஆயிரம்’, ஆசிரியர், ்தன்சிட்டு,  
தமிழ்நாடு பாடநூல மறறும் கலவியியல பணிகள 
கழகம், ஈ.சவ.கி. ைம்பத் மாளிசக, 8வது தளேம், 

கலலூரிச்ைாசல, சைன்சன - 600 006.

க்காசுக்்கள் �ரப்பும் ப�ாயால் 
ஏராளைாபனார இைநதுள்ளார்கள். 
க்காசுக்்கமள நிரந்தரைா்க அழித்க்தாழிக்்க 
�் ஆராய்ச்சி்களும் �டநது வருகின்ைன. 
க்காசுக்்களால் ப்கடு ஒரு �க்்கம் என்ைால், 
அ்தனால் சி் �யன்்களும் இருக்கின்ைன.

உணவுச் சஙகிலியில் க்காசுவுக்கும் 
முக்கிய �ஙகுண்டு. கவௌவால், சிறிய 
�ைமவ்கள், சி்நதி்கள் உள்ளிடடமவ 
க்காசுமவ உணவா்க உடக்காள்கின்ைன. 
அதுைடடுைல்், க்காசுக்்களின் எச்சிலில் 
இருநது சி் வம்க ப�ாய்்களுக்கு ைருநது 
்கண்டுபிடிக்கும் ஆராய்ச்சியும் 
�மடக�ற்று வருகிைது.
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01 சசய்து பாருங்கள்

Source: Arvindh gupta

நன்்றாக எரிநதுசகாண்டிருநத 
சமழுகுவத்தி பாட்டிலுக்குள 

சைன்்றதும் திடீசரன்று அசணநதது 
எதனால? இநதக் ்களவிக்கான 
விசட தரும் சையலபாடுதான் இது.
 சசய்முளற:
1 �ாடடில் மூடியில், ஒரு 

சிறிய கைழுகுவத்திமய ஏற்றி 
மவக்்கவும்.

2 �டத்தில் ்காடடியவாறு 
எரிநதுக்காண்டிருக்கும் 
�ாடடிலின் மூடியின்பைல் 
�ாடடிம்ப் க�ாருத்தி 
இறுக்்கைா்க மூடிவிடவும்.  

3 கைழுகுவத்தியின் சுடர 
குமைநதுக்காண்பட வநது 
இறுதியில் அமணநதுவிடும்.

4 கைழுகுவத்தி 
அமணயும்ப�ாது, �ாடடில் 
சுருஙகுவம்தப் �ாரக்்க்ாம்.

5 மூடிமயத் திைக்கும்ப�ாது 
சுருஙகிய �ாடடில் 
வழக்்கைான அ்தன் அளவுக்கு 
விரிவமடயும்.

சசய்முளற: 
1 சூடான வண்ண நீரின் சில 

துளிகசளே டிராப்பரில நிரப்பவும்.
2 டிராப்பரில உளளே வண்ண நீர்த் 

துளிகசளேக் குளிர்நத நீரில 
விடவும். 

3 இப்்பாது குளிர்நத நீரின் 
்மறபரப்பில சூடான வண்ண நீர்  
மிதப்பசத நீங்கள காணலாம்.

4 இது குளிர்நத நீசரவிட சூடான 
நீர் அடர்த்தி குச்றவானது 
என்பசத்ய காட்டுகி்றது.

5 சிறிது ்நரம் கழித்து சூடான 
வண்ண நீர்த் துளிகள, குளிர்நத 

நீருடன் கலநதுவிடும். சுடுநீர், 
குளிர்நத நீர் இரண்டும் ஒ்ர 
நிசல சவப்பத்திறகு வநத்த 
காரணம்.

சுடுநீரில ஒரு சசயலபாடு
சூடான நீருக்கும் குளிர்நத நீருக்கும் சவப்பம் மட்டும்தான் 

்வறுபாடா? இலசல. அதன் அடர்த்தியும் ்வறுபடும் என்பசத 
விளேக்க்வ இநதச் சையலபாடு!

வதளேயான 
சபாருட்்கள்: 
1. ஒரு கண்ணாடிக் 
குவசளேயில சூடான 
வண்ண நீர்
2. ஒரு கண்ணாடிக் 
குவசளேயில குளிர்நத நீர்
3. டிராப்பர் (Dropper) 

ஏன அவோறு 
�டக்கிறது?

கைழுகுவத்தி எரிய 
ஆக்சிைன் ப்தமவ. 

�ாடடிலில் ஆக்சிைன் 
இருக்கும் வமர 

கைழுகுவத்தி எரிந்தது. 
ஆக்ஸிைன் அளவு 

குமைந்த உடன் 
கைழுகுவரத்தி 

அமணநது விடுகிைது. 
்காற்று 

உறிஞசப்�டடதும் 
�ாடடில் சுருஙகி 

விடுகிைது.

வதளேயான சபாருட்்கள்:
1. பிைாஸ்டிக் பாட்டில

2. செழுகுேத்தி
3. தீப்சபட்டி

1
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செழுகுவத்தி 
அனைவது ஏன்?
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01  புதிர்்கள்

1. எத்தளன ஆணி்கள் மூழ்கும்?
கீ்ழ 
சகாடுக்கப்பட்டுளளே 
விசடசய சவத்து 
ஆப்பிள, வாசழப்பழம்,  
தக்காளி ஆகியவறறின் 
விசலசயக் கண்டுபிடி. 

15

17

14

ஒவசவான்றின் விசல சதரிநதுவிட்டதா? 
அப்படிசயனில, கீழுளளே கணக்கின் 

விசடசயக் கண்டுபிடி.

2. ்கண்டுபிடி

3. புத்திசாலி யார்?
ைம்பயற்ைத்திற்கு 10 ைாணவர்கமள அமழத்துக்க்காண்டு 

அடிவாரத்தில் இருநது ஆசிரியர கிளம்�த் ்தயார ஆனார. சி்கரத்ம்த 
அமடய மூன்று �ாட்கள் �டக்்கபவண்டும். எல்ப்ாரும் 
ஆளுக்க்காரு மூடமடமயத் தூக்கிக்க்காள்ளும்�டி கசான்னார. �் 
ைாணவர்கள் சின்னச்சின்ன மூடமடயா்கப் �ாரத்துத் ப்தரவு கசய்து 
க்காண்டிருக்கும்ப�ாது நி்வன் ைடடும் இருப்�தில் க�ரிய 
மூடமடயா்கப் �ாரத்து எடுத்துக்க்காண்டான். ச்க ைாணவர்கள் 
எல்ப்ாரும் அவமன முடடாள் என்று நிமனத்துக்க்காண்டனர. 
ஆனால் ைம்பயைத் க்தாடஙகிய இரண்டாம் �ாளிப்பய 
நி்வனின் க�ரிய மூடமடப்க�ாதி, சின்ன்தாகி எமட குமைவா்க 
இருந்தது. ைற்ைவர்களின் க�ாதி எமட குமையபவ இல்ம். 
தூக்்கமுடியாைல் தூக்கிய�டி �டந்தனர. நி்வபனா ைாலியா்க 

4. முறுக்குக் ்கைக்கு!
அநத வகுப்பில சமாத்தம் 22 மாணவர்கள இருநதனர். ஆசிரியர் தன் வீட்டில சையத 

சக முறுக்குகசளே எடுத்துவநதிருநதார். அவறறில ஆறு முறுக்சக, முதல வரிசையில அமர்நதிருநத 
ஆறு மாணவர்களுக்குக் சகாடுத்தார். அவர்களும் அசத இரண்்ட நிமிடத்தில உண்டு முடித்தனர். எனில 

சமாத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்சகயான 22 ்பருக்கும் 22 முறுக்குகள சகாடுத்தால,  
அவர்கள அசதச் ைாப்பிட எவவளேவு ்நரம் எடுத்துக்சகாளவார்கள.

விசடகள 23ஆம் பக்கத்தில உளளேன

ைம்பயறிக் க்காண்டிருந்தான். அவன் எடுத்்த மூடமடயில் 
என்ன இருநதிருக்கும்?

அப்துல்்ா திைமை வாய்ந்த 
்கப்�ல் ப்கப்டன். ஒருமுமை 
அவர கசன்ை ்கப்�ல் 
�யணத்தில் திடீகரன்று ்கடல் 
அம்்கள் உயரநது வருவம்தக் 
்கவனித்்தார. அவரின் 
்கணக்குப்�டி, ஒரு ைணி 
ப�ரத்துக்கு 6 அஙகு்ம் உயரம் 
்கடலின் நீரைடடம் அதி்கரித்்தது. 
்கப்�லின் �க்்கவாடடில் 
கீழிருநது பை்ா்க 6 அஙகு்ம் 
இமடகவளிவிடடு ஆணி்கள் 
அடிக்்கப்�டடிருந்தன. 
அப்ப�ாது ப�ரம் ைதியம் 1.00 
ைணி. அப்�டிகயன்ைால், 
ைாம் 5.00 ைணிக்கு எத்்தமன 
ஆணி்கள் ்கடல் நீரில் 
மூழ்கியிருக்கும்? 
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ொைவர் ்கனலவண்ைம்

ைநதியா, 9ஆம் வகுப்பு, 
அ.ம.்ம.நிசலப் பளளி, நத்தம்.

ஐ.ைந்தாஷராம், 8ஆம் வகுப்பு, 

ஆர்.எம்.எஸ். நகராட்சி ்ம.நி. பளளி, 

காசரக்குடி. 

சைளேம்யா,  7ஆம் வகுப்பு, 
அரசினர் மாதிரி.்மலநிசலப் பளளி, 
்வப்பனபளளி, கிருஷணகிரி.

பவதாரிணி, 9ஆம் வகுப்பு,  
அ.ம. ்மலநிசலப் பளளி, நத்தம்.

 ொைேர் பளடப்பு்கள்



12 இதழ்
01 13இதழ்

01  ொைேர் பளடப்பு்கள்

ொைவர் ்கனலவண்ைம்

எம். அனுஜா, 8ஆம் வகுப்பு, 
அ.ம.்ம.நி. பளளி, களளேக்குறிச்சி.

மா. ஹார்ஷினி, 7ஆம் வகுப்பு,
்ரா.சை. அரசு ்மலநிசலப் பளளி,

மருதகுளேம்.

தா. கிருத்திகா, 9ஆம் வகுப்பு,
அரசு உயர்நிசலப் பளளி,
சைண்டாங்காடு.

அ. சுப்ரியா, 9ஆம் வகுப்பு,
அரசு உயர்நிசலப் பளளி, 
சவங்கடாைலபுரம்.
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01 எழுத்தாைர் அறிமு்கம்

இஙகிலாநது (ENGLAND) 
்ாடளடைச் ்சர்நத சார்லஸ் 

லுடவிஜ் டைாகஸ்டைன (Charles 
Lutwidge Dodgson) எனபவருடைன 
பிறநதவர்்கள் 11 ்பர். அதனால, 
அண்ணன, தம்பி, அக்கா, 
தஙள்க்யாடு எப்்பாதும் 
விளையாடடுதான. அதுதான 
அவளரப் பினனாளில குழநளத 
எழுத்தாைரா்க மாற்றியது. 

டாக்ஸடன் க�ரியவரானதும் 
�ாதிரியாரா்க ஆனார. அவர 
தினமும் �டகில் �யணம் கசய்ய 
பவண்டியிருந்தது. அப்ப�ாது 
ஆலிஸ (ALICE) எனும் 
சிறுமிமயச் சநதிப்�ார. 
ஆலிஸுக்கு ்கம்த்கள் 
கசால்வார டாக்ஸடன். அந்தக் 
்கம்த்கள் ஆலிஸுக்கு 
கராம்�வும் பிடித்து விடடன. 

“என்மன மவத்து ஒரு ்கம்த 
கசால்் முடியுைா?” என்று 
ஆலிஸ ப்கடடாள். “முயற்சி 
கசய்கிபைன்” என்ை டாக்ஸடன் 
தீவிரைா்க பயாசித்்தார.  ஒரு 
்கம்தமய உருவாக்கி 
ஆலிஸுக்குச் கசான்னப்தாடு, 
அந்தக் ்கம்த எழு்தவும் 
கசய்்தார. புத்்த்கம் �திப்பிக்கும் 
ஒருவரிடம் அந்தக் ்கம்தமயப் 
�டிக்்கக் க்காடுத்்தார. 
அம்தப் �டித்்த அவர 
‘அடட்காசைான ்கம்த’ 
என்று �ாராடடினார. 
உடபன அம்தப் 
புத்்த்கைா்க 
அச்சிடடார. 

அது்தான் பு்கழ்க�ற்ை 
�ாவ்ான �ஆலிஸின் அற்பு்த 
உ்்கம்’ (Alice’s Adventures in 
Wonderland).  ஆலிஸின் முயல் 
ஒரு க�ாநதுக்குள் கசன்று 
ைமைநதுவிடும். அம்தப் பின் 
க்தாடரநது கசல்லும் ஆலிஸ 
ஒரு ைாய உ்்கத்திற்குச் 
கசன்றுவிடுவாள். 

அ்தன்பின் என்ன �டக்கும் 
என்�ப்த ்கம்த. இந்த 
�ாவலுக்கு, ஆரம்�த்தில் 
“ஆலிஸு அடகவன்ச்சரஸ 
அண்டரகிரவுண்ட (Alice's 
Adventures Under Ground) 
என்ை ்தம்ப்ப� 
க�யரிடப்�டடது.

டாக்ஸடன் ்தனக்குப் 
புமனக�யரா்க லூயிஸ ்கபரால் 
(Lewis Carroll) என்று 
மவத்துக்க்காண்டார. இவர 
எழுத்்தாளர ைடடுைல்், ஓவியர, 
்கணி்த வல்லு�ர, பும்கப்�டக் 
்கம்ஞர என்று �் திைமை்கள் 
க்காண்டவர.  

லூயிஸ ்கபராலின் 
பைற்ப்காள்்கள் பு்கழ்க�ற்ைமவ. 
அவற்றில் இரண்டு: 

1. நீங்கள் எஙகு கசல்் 
பவண்டும் என்�து 
உங்களுக்குத் 
க்தரியாவிடடால், நீங்கள் 
எந்தப் �ாம்தயில் 
கசல்கிறீர்கள் என்�து 
முக்கியைல்்.

2. ய்தாரத்்தத்துக்கு 
எதிரான ப�ாரில் 
்கற்�மன ைடடுபை 
ஒபர ஆயு்தம்.

- விழியன்

அநதச் 
சிறுவன 

பிறநதது  
இநதியாவிலதான. 
ஐநது வயதுககுப் 
பிறகு ஐ்ராப்பாவுககு  
(EUROPE) அளழத்துச் 
வசலலப்படடைான. 

ஆனாலும் அவன் 
்கனவு்களில் இநதியாவின் 
்காடசி்கள்்தான் வந்தன. 
�ள்ளியில் �டிக்கும்ப�ாது 
உடன் �டிக்கும்  
ைாணவர்களால் ஆஙகிப்ா 
இநதியன் என்று ப்கலி 
கசய்யப்�டடான். ்தனது 
எண்ணங்கமள எழுத்து்களா்க 
ைாற்றினான் அவன். 
�திகனான்ைாவது வயதில் ்தனது 
மு்தல் புத்்த்கத்ம்த எழுதினான். 
அவனின் திைமைக்குத் ்தநம்த 
ஊக்்கச் சக்தியா்க இருந்தார. 
�் �ாடு்களில் ்தம் �டிப்ம�த் 
க்தாடரந்தான். 

இமளஞரானதும் 
இநதியாவுக்கு 

மீண்டும் வநது, �் 
�த்திரிம்க்களில் �ணி 

யாற்றினார. 
�ைது �ாடடின் ்காடமட 

அடிப்�மடயா்க மவத்து ஒரு 
�ாவல் எழுதினார. அது உ்்கம் 
முழுக்்கக் க்காண்டாடப்�டடது. 
அந்த நூலில் க�யர ‘தி ைஙகிள் 
புக்’ (The Jungle Book). அந்தச் 
சிறுவனின் க�யர ரடயாரட 
கிப்ளிங (Rudyard Kipling). 
அந்த நூல் 1894ஆம் ஆண்டு 
கவளியானது. இப்ப�ாது வமர 
அ்தன் பு்கழ் க்காஞசமும் 
குமையவில்ம். அந்தக் ்கம்த 
்காரடடூன் �டங்களா்கவும் 
திமரப்�டைா்கவும் கவளிவநது, 
குழநம்த்களிடம் வரபவற்புப் 
க�ற்ைது.

குழநம்த்களுக்்கா்க 
எழுதுவப்தாடு, அவர்கமளச் 
சநதிப்�திலும் ஆரவம் 
்காடடினார ரடயாரட.  
அவர்களின் ப்கள்வி்களுக்குப் 
க�ாறுமையா்கப் �திலும் 
கசால்வார. ைஸட பஸா 
ஸபடாரிஸ (Just so Stories),  
கிம் (Kim) உள்ளிடட 
நூல்்கமள எழுதியவர. 41 
வயதில் ப�ா�ல் �ரிசு க�ற்ை 
அற்பு்த எழுத்்தாளர. 
இநதியாவின் இவர பிைந்த 
மும்ம� ைா�்கரில், இவர 
நிமனவா்க ்கம்  
அருங்காடசிய்கம் 
அமைக்்கப்�டடுள்ளது.

வ்தடி வந்்த  
வ�ாபல் பரிசு

்கன்த  
�ாயகியாை  

சிறுமி
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01  எங்கள் ஊர்

தமிழ்நாட்டின் சதன்்மறகு மூசலயான 
்தனி மாவட்டத்தில உளளேது எங்கள 

ஊரான கூடலூர். அருகி்ல்ய ்கரளோவின் 
எலசல அசமநதுளளேது.  மூன்று பக்கம் 
மசலகளோல சூழப்பட்டது எங்கள ஊர். பாண்டிய 
மன்னர்கள ்ைரநாட்டுக்குச் சைலலும்்பாது, 
தங்கள பசடவீரர்களுடன் கூடும் இடம் 
என்பதால, கூடலூர் என்று சபயர் வநதது. ்கரளே 
வியாபாரிகளும் தமிழ்நாட்டு வியாபாரிகளும்  
கூடும் இடம் என்பதாலும், இது கூடலூர் என்று 
அசழக்கப்பட்டதாம். 

எங்கள் ஊரின் பைற்குத் திமசயில், 
பைற்குத் க்தாடரச்சி ைம்யும், 
அடிவாரத்தில் புஞமசக் ்காடு்களும், 
முல்ம்ப் க�ரியாறு, ஒடடாஙகுளம் 
ப�ான்ைமவ உள்ளன. இஙகு நீர வசதி 
அதி்கம் இருப்�்தால் வயல்்களும் அதி்கம் 
உள்ளன. ஐவம்க நி்ங்களில் குறிஞசி, 
முல்ம், ைரு்தம் என மூன்று வம்க 
நி்ங்கள் சூழ இயற்ம்க எழிப்ாடு 
அமைநதுள்ளது எங்கள் ஊர. 

சரித்திரப் பு்கழ்க�ற்ை ்கண்ணகி ப்காவில், 
எங்கள் ஊரிலிருநது சுைார 15 
கிப்ாமீடடர க்தாம்வில் உள்ளது. 
்கண்ணகி, ைதுமரமய எரித்துவிடடு இஙகு 

- ச. பிரவீன,  9ஆம் வகுப்பு, 
என்.எஸ்.்க. சபான்சனயா கவுண்டர்  

்மலநிசலப் பளளி,
கூடலூர், ்தனி மாவட்டம்.

இருநது்தான் விண்ணு்்கம் கசன்ைார என 
சி்ப்�தி்காரம் கூறுகிைது. 

�் ஊர்களில் சுடு்காடடிலும் பிரிவிமன 
இருப்�்தா்கக் ப்கள்விப்�டடுள்பளன். எங்கள் 
ஊரிப்ா, அமனத்துப் பிரிவினருக்கும் ஒபர 
சுடு்காடு்தான். அம்தக் கூடலூர �்கர �்க்குழு 
சிைப்�ா்கப் �ராைரித்து வருகிைது.

�ண்�ர்கபளாடு மிதிவண்டியில் அருப்க 
உள்ள சுருளி அருவியில் குளித்து கும்ைாளம் 
ப�ாடுபவாம். சுருளி அருவியும் முல்ம்ப் 
க�ரியாறும் எங்களுக்குக் கிமடத்்த வரம். 

முல்ம்ப் க�ரியாறு அமணமயக் ்கடடிய 
ைான் க�ன்னிகுயிக் ஓர ஆஙகிப்யர. அவர 
அரசாங்கப் �ணத்தில் ்கடட ஆரம்பித்்ததும் 
கவள்ளம் வநது ்கடடிய அமண 
இடிநதுவிடட்தாம். ைறு�டியும் ்கடட 
பிரிடடிஷ அரசாங்கம் �ணம் ்தரவில்ம்யாம். 
இஙகி்ாநதில் ்தனது கசாத்து்கமள விற்றும் 
�ண்�ர்களிடம் �ணம் திரடடியும் 

குளு குளு கூடலூர்

ச
�ா

ட்
டி

ப
ப
ால

ம்

மங்களத�வி 
்கண்ணகி த்காவில்

ஜான் சபன்னிகுயிக் நினைவு மணிமண்டபம்

அமணமயக் ்கடடி முடித்்தாராம்.  
இது்தான் ப்தனி, ைதுமர, இராை�ா்தபுரம், 
திண்டுக்்கல், சிவ்கஙம்க  ஆகிய ஐநது 
ைாவடடங்களுக்குத் ப்தமவயான குடிநீமர 
இன்றுவமர அளித்து வருகிைது. 
அ்தனால்்தான், க�ன்னிகுயிக் பிைந்த 
�ாளன்று க�ாங்கல் மவத்து 
வழி�டுகிைார்கள் எங்கள் �குதி ைக்்கள்.  

கூடலூர எங்களுக்குப் �சுமையான 
கசாரக்்க பூமி!
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பனிக்கடல் யானை

பனிக்கரடி யாசனகள 
மணிக்கு 35 
கி்லாமீட்டர் 
்வகத்திலகூடச் 
சைலலும்.

பனிக்கரடி 
யாசனகளின் 
ஆயுட்காலம் 
ஏ்றத்தாழ  
40 ஆண்டுகள.

 இயறள்களய வ�சி

வணக்கம். என் சபயர் வாலரஸ்  
(Walrus). என்சன, தமிழில ‘பனி 

யாசன’ அலலது ‘பனிக்கடல யாசன’ என்று 
அசழக்கி்றார்கள. என் உருவத்சதப் பார்த்தா்ல 
இநதப் சபயர் வநத காரணம் உங்களுக்குப் 
புரிநதிருக்கும். தநதம் இருப்பதா்ல்ய நான் 
யாசனக் குடும்பத்சதச் ்ைர்நதவன் என்று 
நிசனக்க ்வண்டாம். மரபணு ரீதியாக நான் 
கரடிகளுக்கு சநருக்கமானவன். 

எங்களது வால்ரஸ இனத்தில் 
‘அட்ாண்டிக் வால்ரஸ’ (Atlantic Walrus), 
‘�சிபிக் வால்ரஸ’ (Pacific walrus) ஆகிய 
இரண்டு வம்க உண்டு. �ாங்கள் க�ாதுவா்க 
வடதுருவக் ்கடற்�குதியில் ்காணப்�டுபவாம். 

இவவளவு குண்டான எங்கள் உருவத்ம்தப் 
�ாரத்து வியப்�ா்க இருக்கிை்தா? இது்தான் 
�ாங்கள் வாழ்வ்தற்குப் க�ரிய அளவில் உ்தவி 
கசய்கிைது. எப்�டித் க்தரியுைா? �ாங்கள் 
வாழும் இடத்தில் உள்ள �னிமயயும் 
குளிமரயும் ்தாக்குப்பிடிக்்க உடல் �ருைன் 
உ்தவுகிைது. அ்தாவது, எங்கள் உடலில் உள்ள 
க்காழுப்புப்�ட்ம் குளிரிலிருநது 
்காப்�ாற்றுகிைது. 

�ாங்கள் சராசரியா்க மூன்ைமர மீடடர 
நீளம் இருப்ப�ாம்.  எங்கள் எமட 1500  
மு்தல் 2000 கிப்ாகிராம் வமர இருக்கும். 
அ்தாவது, ஆசிய யாமன்களின் எமடயில் 
மூன்றில் ஒரு �ஙகு இருப்ப�ாம். எங்களது 
இந்தத் ்தந்தம் ்தனித்துவைானது. ஒரு மீடடர 
நீளம் க்காண்ட ்தந்தம் ஏைத்்தாழ 5 கிப்ா 
எமட இருக்கும். க�ண், ஆண் இருவருக்குபை 
்தந்தம் இருக்கும். �னிப் �ாளத்தில் துமள்கள் 
ப�ாடவும், நீரிலிருநது பைப் வரும்ப�ாது 
�னியில் குத்தி எங்கமள நிம்நிறுத்திக் 
க்காள்ளவும் இந்தத் ்தந்தம் �யன்�டும். ஆண் 
வால்ரஸ, ைற்ை ஆண் வால்ரஸ்கபளாடு 
்தந்தத்்தால் சண்மடயும் ப�ாடும். ஓரக்்கா 
திமிஙகி்ம், (Orcinus Orca) �னிக்்கரடி 
ப�ான்ை எங்கள் எதிரி்கள் வரும்ப�ாது, 
அவற்றிடமிருநது ்தப்பிக்்கவும், அவற்மைத் 
்தாக்்கவும்  இந்தத் ்தந்தம் எங்களுக்கு உ்தவும். 

எங்கள் மு்கத்தில் இருக்கும் மீமச 

முடி்கமள (Whiskers) ்கவனித்தீர்களா? இமவ 
சும்ைா அழகுக்்கா்க அல்், இமவ 
�ரம்பு்கபளாடு இமணந்த உறுப்பு்கள் மி்கவும் 
சிறிய க�ாருட்கமளக்கூட உணரக்கூடியமவ. 
இவற்றின் மூ்ைா்கத்்தான் �ாங்கள் இமர 
ப்தடுபவாம். �ாங்கள் சிப்பி வம்க்கமள 
விரும்பிச் சாப்பிடுபவாம். சிப்பிக்குள் �ாக்ம்க 
விடடு, சம்தமய அப்�டிபய உறிஞசும் 
ஆற்ைல் எங்களுக்கு உண்டு!

்கா்நிம் ைாற்ைம் எங்களுக்குப் க�ரிய 
அச்சுறுத்்த்ா்க இருக்கிைது. பவடமடயாடிய 
ப�ரம் ப�ா்க, ஓய்கவடுக்்க, இனப்க�ருக்்கம் 
கசய்ய, குடும்� உறுப்பினர்களுடன் ப�ரம் 
கச்வழிக்்க என்று எல்்ா 
கசயல்�ாடு்களுக்கும் எங்களுக்குப் 
�னிப்�ாமை்கள் ப்தமவ. ஆனால், 
பூமியில் கவப்�ம் அதி்கரிப்�்தால், 
�னிப் �ாமை்கள் பவ்கைா்க 
உருகுகின்ைன. இ்தனால் �ாங்கள் 
வசிப்�்தற்்கான இடம் 
குமைநதுக்காண்பட வருகிைது. 

உங்களுக்கு ஆரக்டிக் �குதிக்கு வர 
வாய்ப்புக் கிமடத்்தால், ைைக்்காைல் 
எங்கமளயும் சநதிக்்க வாருங்கள்.       

- நாராயணி சுப்ரமணியன்

சவண்தசலக் கழுகு (Bald Eagle) தான் அசமரிக்க 
நாட்டின் சின்னத்தில கம்பீரமாக இடம்சபறறுளளேது. 
அதனால இது அசமரிக்கக் கழுகு என்றும் 
குறிப்பிடப்படுகி்றது. இநதக் கழுகுக்கு மிகவும் பிடித்த 
இசர மீன்களதான். அதிகபட்ைம 3 அடி உயரம் 
சகாண்ட இநதக் கழுகு, 3 முதல 6 கி்லாகிராம் வசர 
எசட சகாண்டதாக இருக்கும். சவண்தசலக் கழுகு 
வசக தற்பாது அருகி வரும் இனங்களில ஒன்்றாக 
உளளேது.
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கு விரனும் ்காசதயும், 1,500 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி 

மதுசரக்குப் பக்கத்துல கீழடில 
வாழ்நத குழநசதங்க. அவங்க 
அன்சனக்கு எப்படி வாழ்நதாங்க?

�ம் முன்பனார்கள் எப்�டி 
வாழ்ந்தாங்கன்னு சி் 
ஆண்டு்களுக்கு முன்னாடி 
வமரக்கும் சரியாத் க்தரியாது. 
இப்ப�ா, ‘கீழடி’, ‘ஆதிச்ச�ல்லூர’ 
�குதி்கள்் �ம் முன்பனார்கள் 
வாழ்ந்ததும், அவங்க எப்�டி 
வாழ்ந்தாங்க அப்�டீங்கைதும் 
க்தரிய வநதிருக்கு. அவங்க 
�யன்�டுத்தின க�ாருட்கள் 
அ்கழ்வாராய்ச்சி் 
கிமடச்சிருக்கு. அந்தப் 
க�ாருட்கமள கவச்சு 
அவங்க என்ன 
கசஞசிருப்�ாங்கன்னு  
க்தரிஞசுக்குபைாம். அதுக்கு 
க்தால்லியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் 
�ைக்கு உ்தவுைாங்க. 

குவிரனும் ப்காம்தயும் நிமைய 
விமளயாடினாங்க. அவங்களச் 
சுற்றி வாழ்ந்த உயிரினங்கபளாட 
ைண் க�ாம்மை்கள், ைாடடு 
வண்டி க�ாம்மை்கள், 
சக்்கரங்கள் எல்்ாம் கவச்சு 
விமளயாடியிருக்்காங்க. 
கிராைத்து் சில்லு கவச்சு 
விமளயாடுவாங்கபள 
�ாண்டியாடடம், அம்தயும்கூட 
அப்�பய விமளயாடி 
இருக்்காங்க!

க�ரியவங்க 
விமளயாடக்கூடிய 
்தாயக்்கடமட, சதுரங்கக் 
்காய்்களும்கூட கீழடி் 
கிமடச்சிருக்கு. இம்தகயல்்ாம் 
கவச்சு �ாரக்கும்ப�ாது, 
அன்மனக்குக் குழநம்த்கள் 
நிமைய விமளயாடி 
இருக்்காங்கன்னு புரியுது.  
அவங்க �டிச்சாங்களா?

 விமளயாடடிப்பய �டிச்சும் 
இருப்�ாங்க. க�சவு,  
ைண்�ாண்ட பவம், ்கடடட 
பவம்கயல்்ாம்கூட 
அன்மனக்கு கசஞசிருக்்காங்க. 
இந்த பவம்மய எல்்ாம், 

நிச்சயைா இளம் ஆண்்களும் 
க�ண்்களும் க�ரியவங்ககிடட  
்கத்துக்கிடடு்தான் 
கசஞசிருக்்கணும்.

அவங்களுக்கு அடிப்�மடக் 
்கணக்கும், எழு்தவும் 
க்தரிஞசிருந்தது. ்கற்்கமளயும் 
சில்லு்கமளயும் கவச்சுக் ்கணக்கு 
�டிச்சிருக்்க்ாம். கூரான ்கல், 
்கம்பிமயக் க்காண்டு �ாமன 
ஓடு்கள்் எழுத்து்கமளயும் 
க�யர்கமளயும் 
எழுதியிருக்்காங்க. அந்தப் 
�ாமன ஓடு்கள் �ைக்குக் 
கிமடச்சிருக்கு.

�ம்ைள ைாதிரி 
�ள்ளிக்கூடத்து் ப�ாய் அவங்க 
�டிச்சாங்களாஙகிைதுக்கு 
சரியான ஆ்தாரம் கிமடக்்க். 
நிச்சயைா ஏப்தா ஒரு வம்கயி் 
�டிச்சிருப்�ாங்க.  இல்்ாடடி 

கீழடி, க�ாரும� ஆற்ைங்கமர 
�ா்கரி்கங்கள், இந்த அளவுக்கு 
பைம்�டட �ா்கரி்கங்களா 
இருநதிருக்்க முடியாப்த.

கீழடிக்கு முன்னாடி…
சரி, கீழடியிலும் க�ாரும� 

(்தாமிர�ரணி) ஆற்ைங்கமர 
�ா்கரி்கத்திலும் வாழ்ந்தவங்க 
எஙப்கரநது வந்தாங்க? குவிரன், 
ப்காம்தயின் முன்பனார்கள் 
எஙப்கரநது வந்தாங்க?

இநதியாவின் வடபைற்குப் 
�குதி் ஒரு ்கா்த்து் 
கசழிப்�ா இருந்த சிநதுகவளி 
�ா்கரி்கத்து் இருநது்தான். 
அப்�டீன்னா சிநதுகவளிக் 
குழநம்தங்க �டிச்சாங்களா, 
விமளயாடினாங்களா? 

�ல்பவறு�டட �ண்�ாடடு 
அம்சங்கமளக் க்காண்ட 
சிநதுகவளி �ா்கரி்கத்து், 
குழநம்த்களும் இமளஞர்களும் 
ஒவகவாரு பவம்மயயும் 
்கத்துக்கிைதுக்குப் 
�யிற்சிக்கூடங்கள் 
இருநதிருக்்கணும். 

அமவ, கைா்கஞச்தாபராவின் 
ப்காடமடப் �குதி் 

அ்கழ்நக்தடுக்்கப்�டட அரங்கம் 
அளவுக்குப் க�ருசா, அல்்து 

வீடு்கமளப் ப�ான்ை சிறிய 
இடங்களா என்�து 
உறுதியா க்தரியம். 
இப்�டிப் க�ரி்தா்கபவா 
சிறி்தா்கபவா 

்கல்விச்சாம்்கள் 
கசயல்�டடிருக்்க்ாம்.
“சிநதுகவளி ைக்்கள், 

முத்திமர்கமளயும் அதில் 
சின்னங்கமளயும் 
குறியீடு்கமளயும் 
�யன்�டுத்தியிருக்கிைார்கள். 
இப்�டிச் கசய்வ்தற்குக் 
குமைந்த�டசக் ்கல்வி 
க�ற்றிருப்�து அவசியம்.

 �ண்மடய க்தாடக்்க ்கா் 
�ா்கரி்கங்களில் வானியல், ைணிக் 
்கணக்கு �ாரப்�து, அடிப்�மடக் 
்கணி்தம், ைருத்துவம் 
ப�ான்ைமவ 
்கற்பிக்்கப்�டடுள்ளன. 
சடஙகு்கள் - வழி�ாடு 
�டத்துவது, �்கர நிரவா்கம் 
ப�ான்ைவற்மைப் �யிற்சி 
இல்்ாைல் கசய்திருக்்கபவ 
முடியாது. பைலும், �ல்பவறு 
ம்கவிமனத் திைன்்கமளக் 
குடும்�த்தினரிடம் இருநது 
சிறுவயது மு்தப் குழநம்த்கள் 
்கற்றுக் க்காண்டிருப்�ார்கள்” 
என்று ஃபின்்ாநது �ாடமடச் 

பசரந்த, சிநதுகவளி 
ஆராய்ச்சியாளர அஸ்கா 
�ரப�ா்ா (Asko Parpola) 
கூறியிருக்கிைார.

இம்தகயல்்ாம் கவச்சுப் 
�ாரக்கும்ப�ாது, குவிரன், 
ப்காம்த ைடடுமில்் அவங்க 
முன்பனார்களும் ஏப்தா ஒரு 
வம்கயில் �டிச்சிருக்்காங்க,  
விமளயாடியிருக்்காங்கன்னு 
க்தரியுது. �டிப்பும் 
விமளயாடடும் இல்்ாை 
குழநம்தங்க ைடடுமில்், எந்த 
�ா்கரி்கமும் வளரநதிருக்்க 
முடியாதுஙகிைம்தயும் புரிஞசுக்்க 
முடியுதுல்்!

- அமிதா

கீழடியில் பள்ளிககூடம் 
இருந்்த்தா?

  சதாலலியல
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 1870ஆம் ஆண்டு. இங்கிலாநது நாட்டில காசல ஏழு மணி.

குழநசதகசளே எழுப்பி, பல துலக்குவதறகு பறகுச்சியும்,  பறபசை ஜாடியும் சகாடுத்தனர் சபற்்றார்.

குடும்பத்தில இருநத ஒவசவாருவரும் ஒ்ர பீங்கான் ஜாடிக்குளதான் தங்கள பறகுச்சிசய முக்கினார்கள. விருநதாளியாக வரும் அத்சதப்பாட்டி உட்பட.

“ஐய்வயஏஏஏ!”
அது, பல மருத்துவர் செஃபீலட்டின் (Sheffield) 

மகன் லூசியஸ் (Lucius) எழுப்பிய ைத்தம்தான். 

“துர்நாற்றம் வீசுவதால இனி்மல ஜாடிக்குள 

பறகுச்சிசய சவக்க மாட்்டன்” என்்றான் லூசியஸ். 

மாற்றாகப் பலசபாடிசயப் பயன்படுத்தினான்.  

ஆனாலும், பறபசைசயப் பயன்படுத்த ்வறு வழி 

இருக்கி்றதா? என்்ற சிநதசனயும் அவன் மனதில 
ஓடிக்சகாண்்டயிருநதது.

பறபளச 
அதன குழலுக்குள் 
ேநதது எப்படி?

1870களில பறகசளேச் சுத்தம் சையய பறகுச்சிகசளேப் பயன்படுத்தினர். பறகுச்சி என்பது, சவறும்ன ஒரு முசனயில நசுக்கப்பட்ட குச்சிதான். சிலர், கீழ்முசனயில காட்டுப் பன்றியின்  முடிகள கட்டிய பறகுச்சிகசளே உப்யாகித்தனர். 

அப்்பாது பறபசைக் குழலகள கண்டுபிடிக்கப்படவிலசல. அவர்களிடம் ஜாடிகள மட்டு்ம இருநதன. குழநசதகள, பறபசை இருநத பீங்கான் ஜாடிக்குள பறகுச்சிசய முக்கி எடுத்துத்தான்  பல துலக்கினார்கள.
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இதுதான் பறபசை, குழலுக்குள அசடக்கப்பட்ட கசத!

லூசியஸ், பிறகாலத்தில பாரிஸ் நகரத்தில பல மருத்துவம் படித்தார். அங்்க ஓவியர்கள வண்ணங்கசளே உ்லாகக் குழலகளில இருநது எடுப்பசதப் பார்த்தார். இ்த்பால 
பறபசைசய ஏன் 
சவக்கக்கூடாது என்்ற 
்யாைசன வநதது. அசதத் தநசதயிடம் சைான்ன்பாது ‘அறபுதமான ்யாைசன’ என்று பாராட்டினார்.

உ்லாகக் குழலின் சிறிய வாயக்குள எப்படிப் பறபசைசயத் திணிப்பது? என்று கவசலப்பட்டிருப்பார்கள என்று நிசனப்பீர்கள… அதான் இலசல. 

லூசியஸின் தநசத மருத்துவர் செஃபீலட்டின் குழு, மூடிசயத் தி்றக்காம்ல்ய 

குழலின் பின்பக்கத்சதத் தி்றநது பறபசைசய குழலுக்குள அசடத்துவிட்டனர்.

தற்பாது 
பறபசைக் குழலகள 

இயநதிரங்களின் உதவி்யாடு 
நிரப்பப்படுகின்்றன.

காலிக் குழலகள,  மூடி இருக்கும் பக்கம் கீழ்்நாக்கி 
சவக்கப்பட்டு நகரும் பட்சடயில (conveyor belt) 
வரிசையாக அடுக்கப்படும். அதறகு ்ம்ல பறபசை 
நிரப்பப்பட்ட சபரிய சகாளகலன் சபாருத்தப்பட்டிருக்கும்.

கசத: வீனா பிரைாத்
ஓவியம்: ராஜிவ எபி
தமிழாக்கம்: சுதா திலக்�ன்றி : StoryWeaver.com

சகாளகலனின் அடிப்பாகத்தில உளளே புனல ்பான்்ற 
குழாயிலிருநது, அடுக்கி சவக்கப்பட்டுளளே பறபசைக் 
குழலகளில பறபசை நிரப்பப்படும். குழலின் அடிப்பாகத்சத 
மடித்து அசடப்பதறகாக அசர அங்குலம் காலியாக விடப்படும்.



20 இதழ்
01 21இதழ்

01

 ெதுரங்கம் (Chess) விமளயாடடு ஏைத்்தாழ ஆயிரத்து 
ஐநநூறு ஆண்டு்களுக்கு முன்ப� உருவானது. அது 
இநதியாவில் உருவாக்்கப்�டடு, பிைகு �் 
�ாடு்களிலும் �ரவியது என்று கூைப்�டுகிைது.

 �் வடிவங்களில் இருந்த சதுரங்கப் �்ம்க 
1090ஆம் ஆண்டில்்தான் நிம்யான வடிவத்துக்கு 
வந்தது. அது்தான் ்தற்ப�ாது �யன்�டுத்்தப்�டுகிைது.

 1857ஆம் ஆண்டு அகைரிக்்காவில் மு்தல் சதுரங்கக் 
்கமிடடி �மடக�ற்ைது. அப்ப�ாது்தான் 
கவள்மளக்்காமய மு்தலில் �்கரத்்த பவண்டும் என்ை 
ப்காரிக்ம்கமய பிரிடடமனச் பசரந்த கைாஹான் 
ப்ாவந்தல் (Johann lowenthal) முன் மவத்்தார. 
எல்ப்ாரும் ஏற்றுக்க்காள்ள, அதுபவ ஆடட 
விதியா்க ைாறியது.

 சதுரங்க விமளயாடடுடன் க்தாடரபுமடய �் 
ஆடடங்கள் உள்ளன. இவற்றில் சீனாவில் 
‘ஷியாஙகி’ (Xiangqi), ைப்�ானில் ‘பஷாகி’ (shogi) 
ப�ான்ைமவ பு்கழ்க�ற்ைமவ.

 ்கணினிபயாடு விமளயாடப்�டும் சதுரங்கத்தில்  
1997ஆம் ஆண்டு ‘டீப் ப்ளு’ (Deep Blue) எனும் 
்கம்ப்யூடடர, மு்தன்மு்த்ா்க உ்்க சாம்பியன் ப்கரி 
ப்கஸபுபராமவத் (Garry Kasparov) ப்தாற்்கடித்்தது. 
கசயற்ம்க நுண்ணறிவு வர்ாற்றில் இது 
முக்கியைான சா்தமனயா்கப் �ாரக்்கப்�டுகிைது.

 சதுரங்கம் என்ைதுபை நிமனவுக்கு வரும் க�யர, 
விஸவ�ா்தன் ஆனநத். இவர, உ்்கச் சதுரங்கச் 
சாம்பியன் �டடத்ம்த ஐநதுமுமை கவன்றுள்ளார.

 ்தமிழ்�ாடமடச் பசரந்த பிரக்ஞானந்தா, குப்கஷ, 
ரபைஷ�ாபு, இனியன், �ாரத் சுப்ரைணியம், ரக்ஷி்தா 
ரவி, ஷவி்தாஸ்ரீ ஆகிபயாரும் உ்்க அளவில் கசஸ 
ப�ாடடியில் முத்திமரப் �தித்து வருகின்ைனர.

ராஜா (King): தான் இருக்கும் 
கட்டத்திலிருநது எநதத் திசையிலும் 
ஒரு கட்டம் மட்டு்ம ராஜாவால 
நகர முடியும்.

மநதிரி அலலது ்தர் (Bishop): 
இருக்கும் கட்டத்திலிருநது குறுக்்க 
எத்தசன கட்டம் 
்வண்டுமானாலும் நகர முடியும்.

குதிசர (Knight): தான் இருக்கும் 
கட்டத்தில இருநது எத்திசையிலும் 
‘ட’ வடிவில மட்டு்ம குதிசரயால 
நகர முடியும்.

யாசன அலலது ்காட்சட 
(Rook): தான் இருக்கும் 
கட்டத்திலிருநது ்நராக 
எத்திசையிலும் முன்்ன பின்்ன 
அலலது இட, வலமாக எத்தசன 
கட்டங்களுக்கும் நகர முடியும்.

ராணி (Queen):  தான் இருக்கும் 
கட்டத்திலிருநது எநதத் திசையிலும் 
வலப்பக்கம், இடப்பக்கம், குறுக்்க 
சைலவது எலலா வசகயிலும் 
எத்தசன கட்டங்கள 
்வண்டுமானாலும் ராணியால 
சைலல முடியும்.

 ஆட்டத்துக்கு ச்காஞசம் அறிவுக்குக் ச்காஞசம்

மூனைககு வவனல ்தரும் 

சதுரங்கம்! 

வ்காட்ளட ்கட்டுதல (சிறப்பு �்கர்வு)
இநதச் சி்றப்பு வசக நகர்த்தலில மட்டும் ராஜாசவ 

இரண்டு கட்டங்கள நகர்த்தலாம். இநத நகர்விறகு 
்காட்சட கட்டுதல (Castling) என்று சபயர். இப்படி 
ராஜா இரு கட்டங்கள நகரும்்பாது, ்காட்சட 
அரைசரத் தாண்டி அடுத்த கட்டத்தில இடப்பு்ற்மா 
வலப்பு்ற்மா நிறகும். ஒரு ஆட்டத்தில அரைரும் 
்காட்சடயும் ஒ்ர ்நரத்தில நகருவசத, ்காட்சட 

கட்டுதல என்பர். சிப்பாய (Pawn): தான் இருக்கும் 
கட்டத்திலிருநது முன்்நாக்கி ஒரு ைதுரம் மட்டு்ம 
சிப்பாயால நகர முடியும். எதிரணி காசய 
வீழ்த்துவதறகு சிப்பாய குறுக்காகச் சைலலலாம். 

சிப்பாய படிப்படியாக நகர்நது, எதிரி பகுதியின் 
முதல வரிசைசய அசடநதால, அநதச் சிப்பாசய 
ராணி, மநதிரி, குதிசர மறறும் யாசன ஆகியவறறில 
ஒன்்றாக மாறறிக் சகாளளேலாம்.

சதுரங்க விளையாடடில இநதியாவின  
இைம் ்ம்பிகள்க ்ாய்கன பிரக்ானநதா. 

பதி்னழு வயதான பிரக்ானநதா  
தமிழ்ாடளடைச் ்சர்நதவர். வசனளனயில  

்டைநத ஒலிம்பியாட ்பாடடியில ஐநது சுற்று்கள் 
வளர முன்னறினார். இள்ணயம் வழி்ய ்டைநத 

வமலடவாடடைர் சாம்பியனஸ் வசஸ் டூர்  
(Meltwater Champions Chess Tour) 2022 
்பாடடியில உல்கைவில முதலிடைத்தில உள்ை 

(Magnus Carlsen) ்மகனஸ் ்கார்லசனுடைன ்மாதி 
ஆடடைத்ளதச் சமனவசய்தார். பிரக்ானநதா 

ஆடிய விதம் ்கார்லச்ன பாராடடும்  
அைவு இருநதது. 
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திருந்தி வந்்தவர்… 
திரும்பிப் பார்க்க னவத்்தவர்!

  வெளத்களின ோழ்வில

ஒட்டப்பிடாரம் எனும் கிராமத்தில தமிழ் 
மட்டு்ம சைாலலிக் சகாடுக்கும் 

பளளிக்கூடம் இருநதது. ஆங்கிலம் படிக்க 
்வண்டுமானால, சவளியூருக்குத்தான் ்பாக 
்வண்டும்.

அந்த ஊரில் ஒரு �ணக்்காரர இருந்தார. 
அவர ை்கன் திண்மணப் �ள்ளிக்கூடப் 
�டிப்ம� முடித்துவிடடான். இனி, 
ஆஙகி்ம் ்கற்்க பவண்டும். ை்கனுக்்கா்க 
அந்த ஊரிப்பய புதிய ஆஙகி்ப் 
�ள்ளிக்கூடத்ம்தத் க்தாடஙகினார 
�ணக்்காரர. அதில் அவனுடன் பசரநது 
இன்னும் சி்ரும் �டித்்தனர.

‘�ம்முமடய ை்கன் �ன்ைா்கப் �டித்து 
உயரந்த நிம் அமடய பவண்டும்’ என்று 
நிமனத்்தார  அப்�ா. ஆனால், ை்கபனா 
சரியா்கப் �டிப்�தில்ம். 
�ள்ளிக்கூடத்துக்ப்க சரியா்கப் 
ப�ாவதில்ம். ‘ஊர சுற்றி’யா்க இருந்தான். 
அப்�ா அன்�ா்கச் கசால்லியும் �யனில்ம்!

ஒரு �ாள், அப்�ா ப்கா�த்தில் அவமன 
�ன்ைா்க அடித்து விடடார; �்முமை 
அப்�ாவிடம் அடி வாஙகியிருந்தாலும், 
அன்று விழுந்த அடி்கமள அவனால் ்தாங்க 
முடியவில்ம்; அவனுக்கு ஒருவி்த கவறுப்பு 
ஏற்�டடது. 

‘இனி, இந்த வீடடில் ஒரு வி�ாடிகூட 
இருக்்கப் ப�ாவதில்ம். இப்தா 
கிளம்புகிபைன்’ என்ைான். உடுத்தியிருந்த 
உமட்கமள உ்தறி எறிநதுவிடடு, ்கடடிய 
ப்காவணத்துடன் அந்தக் கிராைத்ம்த 
விடபட கவளிபயறினான். யாரும் 
அமடயாளம் ்கண்டுபிடிக்்காைல் 
இருப்�்தற்கு கைாடமட 
அடித்துக்க்காண்டான்.

அவன் ஊர ஊரா்கச் சுற்றினான். ்கால் 
வலிக்்க அம்ந்தான். சரியான 
சாப்�ாடில்ம். �ல்் தூக்்கமில்ம். 
எத்்தமன �ாட்களுக்குத்்தான் இப்�டி 
இருக்்க முடியும்? வயிறு ்காய்ந்தது. உடல் 
இமளத்்தது. அவன் ைனம் ைாறியது. 
உடபன, வீடு திரும்� பவண்டுகைன்ை 
ஆமச வந்தது.  ஆனாலும், ப�ரா்க வீடு 
கசல்் அவன் ்தயஙகினான்.  

�ண்�ன் ஒருவனுக்குத் 
்தன்னுமடய 
்கஷடங்கமளகயல்்ாம் 
விளக்கிக் ்கடி்தம் எழுதினான். 
�ண்�ன் மூ்ம் கசய்தி ப்கடட 
அப்�ா, ஆவ்ா்க ஓபடாடி 
வந்தார; 

ை்கமனக் ்கண்டார; ்கடடித் ்தழுவிக் 
்கண்ணீர விடடு அழு்தார. அன்பை 
இருவரும் ஊர திரும்பினர. அ்தன் பிைகு 
அந்தச் சிறுவன் அப்�ாவின் ப�ச்மசத் 
்தடடவும் இல்ம். அவரிடம் ப்கா�ப்�டவும் 
இல்ம்.

அந்தச் சிறுவனின் க�யர சி்தம்�ரம். 
�டிப்பில் ஆரவபை இல்்ாைல் இருந்த 
சி்தம்�ரம்்தான் பின்னாளில், அரிய ்தமிழ் 
நூல்்கமளப் �திப்பித்்தார. திருக்குைளுக்கு 
உ்்கபை ப�ாற்றும் உமர எழுதினார. 
இநதிய விடு்தம்க்்கா்கக் ்கப்�ல் மூ்ம் 
வணி்கம் கசய்து ஆஙகிப்யருக்கு அதிரச்சி 
அளித்்தார. ‘க்தன்னாடடுத் தி்்கர’ என்றும், 
‘்கப்�ப்ாடடிய ்தமிழன்’ என்றும், வ.உ. 
சி்தம்�ரனார என்றும் ப�ாற்ைப்�டுகிைார.

- அழ. வளளியப்பா 
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ப்கரட �ைது உடலுக்கு 
ஏராளைான சத்து்கமள 
அள்ளித் ்தருகிைது. இதில், 
மவடடமின் A, C, D, E, K, 
ைற்றும் கைக்னீசியம், 
்கால்சியம், க�ாடடாசியம் 
ஆகிய சத்து்கள் உள்ளன.

வ்கரட் வவணுொ வ்கரட்!

மாநில மரம்:
தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம் பசன. இது வளேர 

அதிகம் தண்ணீர் ்தசவப்படாது. அதனால, 
சவப்ப மண்டலப் பகுதிகளில அதிகம் 
வளேர்க்கப்படும் மர வசககளில இதுவும் ஒன்்றாக 
உளளேது. பசன மரங்களில 1,500க்கும் ்மறபட்ட 
வசககள உளளேன. எகிப்து நாட்டில ‘டம்’ எனும் 
பசன மரத்துக்குக் கிசளேகள உண்டு. 

குழநம்த்களின் ைதிய உணவில் சிப்ஸ 
க்காடுப்�்தற்குப் �தில், சின்னச் சின்ன 
ப்கரடடு்கமள கைலி்தா்க �றுக்கிக் 
க்காடுக்கும் �ழக்்கம் சி் �ாடு்களில் 
உள்ளது. அம்த ப�பி ப்கரட (Baby 
Carrot) என்று அமழக்கிைார்கள்.

ப்கரட என்ைதுபை கசம்ைஞசள் 
நிைம்்தான் �ம் நிமனவுக்கு வரும். ஆனால், 
்தற்ப�ாது ைர�ணு ைாற்ைம் �டத்்தப்�டடு, 
இரு�துக்கும் அதி்கைான நிைங்களில் 
ப்கரட கிமடக்கிைது. ப்கரட சாகு�டியில், 
அம்தப் �றிப்�்தற்்கான வளரச்சி அமடய 
�ான்கு ைா்தங்கள் ஆகும். 

உணவில் ப்கரடமடத் க்தாடரநது 
பசரத்துக் க்காண்டால், அது உடலில் 
பசரும் �ச்சுப் க�ாருட்கமள அ்கற்றி, 
சுத்்தம் கசய்யும் அற்பு்தைான �ணிமயச் 
கசய்யும்.

உ்்க அளவில் பிடித்்த ்காய்்கறி்கமளப் 
�டடியலிடும்ப�ாது, ப்கரட ஆைாவது 
இடத்ம்தப் பிடித்துள்ளது.

முயலுக்கு மிகவும் பிடித்த உணவு 
்கரட். நமக்கும் ்கரட் 

பிடிக்கும்தா்ன? ைசமக்காமல அப்படி்ய 
ைாப்பிடும் காயகறிகளில ்கரட்டும் ஒன்று.

கி.பி. 900ஆம் ஆண்டு்களில் 
ஆப்்கானிஸ்தானில்்தான் ப்கரட 
மு்தன்மு்த்ா்கப் �யிரிடப்�டடது என்றும், 
அ்தற்குப் பின் ைத்திய ஆசியா 
முழுமைக்கும் �ரவியது என்றும் 
கூைப்�டுகிைது.

சரவப்தச ப்கரட தினம் 
ஒவபவாராண்டும் ஏப்ரல் 4ஆம் �ாள் 
க்காண்டாடப்�டுகிைது.

உ்கின் மி்க நீளைான ப்கரட, 
இஙகி்ாநம்தச் பசரந்த பைா அ்தரடன் 
(JOE ATHERTON) என்�வரால் 2016ஆம் 
ஆண்டில் வளரக்்கப்�டடது. 6.245 மீடடர 
நீளம் க்காண்ட அந்தக் ப்கரட, கின்னஸ 
புத்்த்கத்தில் இடம்பிடித்துள்ளது. 

ைனி்த உடல் 60 ச்தவிகி்தம் நீரால் 
ஆனது. ப்கரடடில் நீர 88 ச்தவிகி்தம் 
உள்ளது. ப்கரடடில் உள்ள பீடடா 
்கபராடடின், அம்தச் சாப்பிடு�வரின் 
உடலில் சத்்தா்க ைாை உ்தவுகிைது. 

உ்்க அளவில் சீனாவில்்தான் 
அதி்கைா்க ப்கரட விமளவிக்்கப்�டுகிைது. 
அஙகிருநப்த ப்கரட, �் �ாடு்களுக்கு 
ஏற்றுைதி கசய்யப்�டுகிைது. இநதியாவில் 
ஹரியானா, ஆநதிரா, ்கர�ாட்கா, �ஞசாப், 
உத்்தரப்பிரப்தசம் ஆகிய ைாநி்ங்களில் 
ப்கரட சாகு�டி அதி்க அளவில் உள்ளது.

 ஆவராக்கியவெ அழகு 

காகிதப்பூ
சைடியில வளேர்நதாலும் காகிதத்தில சையத 

பூசவப்்பால இருப்பதால, அது காகிதப்பூ என்று 
தமிழிலும், ஆங்கிலத்தில Bougain Villea என்றும் 
அசழக்கப்படுகி்றது. இது, சதன் அசமரிக்காசவத் 
தாயகமாகக் சகாண்டது. இவறறின் இசலகள 
பிரக்ட்ஸ் (Bracts) என்று குறிப்பிடப்படுகின்்றன. பல 
இடங்களில இது அலங்காரச் சைடியாக்வ 
வளேர்க்கப்படுகி்றது. 
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புதிய நூல்்கள் அறிமு்கம்

நூலின் சபயர்: ஆண்கள பலைாலியா? 
ஆசிரியர் : ைாசல சைலவம்
விசல: ரூ. 45/-

இவவளேவு சபரிய சபாருசளேத் தூக்குவதறகு 
எங்கள அப்பாவாலதான் முடியும் என்று பலரும் 
சைாலலியிருப்பீர்கள. உண்சமயில, உடல பலமாக 
இருப்பதறகுப் பால ்வறுபாடு உண்டா என்்ற 
்களவிக்குத் சதளிவாகப் பதில சைாலலும் புத்தகம் 
இது.

நூலின் சபயர்: தாத்தாவுக்குத் தாத்தா 
ஆசிரியர் : உதயைங்கர், விசல: ரூ. 35/-

கரப்பான்பூச்சி என்்றால சிலருக்குப் பயம் இருக்கும். பாயநது 
சைன்று அசத அடிக்கவும் சையவீர்கள. அவர்கள எலலாம் 
அவசியம் படிக்க ்வண்டிய புத்தகம் இது. மீனா என்்ற சிறுமிக்கு 
எப்படி கரப்பான்பூச்சி பறறிய பயம் ்பாகி்றது என்ப்த இநதக் 
கசத. கூடுதலாக வரலாறறுத் தகவலகள உண்டு.

நூலின் சபயர்: திருநர் 
ஆசிரியர் : ைாசல சைலவம்
விசல: ரூ. 35/-

விண்ணப்பப் படிவங்களில ஆண், சபண், மூன்்றாம் 
பாலினம் என்று இருப்பசதப் பார்த்திருப்பீர்கள. 
அசதன்ன மூன்்றாம் பாலினம்?… அவர்கள யார்?… 
அப்படிச் சைாலவது ைரிதானா? இப்படிப்பட்ட 
்களவிகளுக்கு ஒரு கசத மூலம் விசட சைாலகி்றது 
இநதப் புத்தகம்.

நூலின் சபயர்: 
நான் நானாக இருப்்பன் 
ஆசிரியர் : கிரீஷ
விசல: ரூ. 35/-

்ைாளேக்சகாலசல சபாம்சம 
பார்த்திருக்கிறீர்களோ? அநதப் சபாம்சம ஆணா, 
சபண்ணா என்று ்கட்டால என்ன சைாலவீர்கள? 
பதிசல விடுங்கள. அது ஆணாகவும், 
சபண்ணாகவும்தான் இருக்க ்வண்டுமா? 
திருநங்சகயாக்வா, திருநராக்வா இருக்கக் 
கூடாதா? அப்படியான வித்தியாைமான பார்சவசய 
சவத்து எழுதப்பட்டுளளே புத்தகம்தான் இது.

நூலின் சபயர்: குட்டி நாய 
ஆசிரியர் : சவறறிச்சைழியன்
விசல: ரூ. 35/-

திருக்கு்றள என்பது சையயுள மட்டுமலல, அசதக் 
கவனித்துப் படிக்கும்்பாது, அதில ஏராளேமான கசதகள 
ஒளிநதிருப்பசதத் சதரிநது சகாளளே முடியும். 
‘அன்புசடசம’ அதிகாரத்தில உளளே ‘அன்பிலார்’ என 
சதாடங்கும் திருக்கு்றளின் கருத்சதச் சைாலலும் 
அழகான கசத்ய இநதப் புத்தகம்.

2. ்கண்டுபிடி
ஆப்பிள, வாசழப்பழம்,  
தக்காளி கணக்குப் புதிர்

3. புத்திசாலி யார்?
விசட: உணவுப் சபட்டலங்கள. 

எல்லாரும் வழியில ைாப்பிடச் ைாப்பிட,  
அவன் சுமநது வநத சபாதியின் எசட 

குச்றநது சகாண்்ட வநதது.

3. முறுக்குக் ்கைக்கு
விசட: இரண்டு நிமிடங்கள

விசட: 49
ஆப்பிள= 5
வாசழப்பழம்=6
தக்காளி= 4 

என்வ, 6×4 + 5×5 = 49
 (24 + 25 = 49)

்மற்்கணடை ஐநது நூல்களையும் வவளியிடடைது:

தமிழ்நாடு பநாடநூல் மற்றும்  
கல்வியியல் பணிகள கழகம்

எண: 68, ஈ.்வ.கி. சம்பத் மாளிள்க, ்கலலூரிச் சாளல,  
டி.பி.ஐ. வைா்கம், நுங்கம்பாக்கம், வசனளன – 600 006.

 ோசிப்வபாம் ேைர்வோம்

1. எத்தளன 
ஆணி்கள் 
மூழ்கும்?

விசட: கடலின் நீர்மட்டம் எவவளேவு உயர்நதாலும் கப்பல அதன் 
்மலதான் மிதக்கும் என்பதால, ஒரு ஆணி கூட நீருக்குள 
மூழ்கியிருக்காது.

11ஆம் பக்்கத்தில உள்ை புதிர்்களுக்்கான விளட:
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01 ேரைாறறில இனறு

இநதியாவின் 
11வது ஜனாதிபதி  

டாக்டர்  
ஏ.பி.செ.அப்துல்கைாம் 
பி்றநத நாள. ரா்மஸ்வரத்தில 

பி்றநது, அறிவியல துச்றயில ைாதித்து, 
நாட்டின் முதல குடிமகனாக 

உயர்நதவர். இவரின் ் ைசவசயப் 
பாராட்டி 1997ஆம் ஆண்டு  

பாரத ரத்னா விருது 
வழங்கப்பட்டது. 

15 16

உை்க 
உைவு �ாள். 

1945ஆம் ஆண்டில இ்த 
நாளில ஐக்கிய நாடுகளின் 

உணவு மறறும் ் வளோண்சம 
அசமப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டசத 
நிசனவுகூர ஐ.நா. இநநாசளேச் 

சி்றப்பு நாளோக 
அறிவித்தது.

உலக சக கழுவும் நாள. சககசளேச் சுத்தமாக  
சவத்திருப்பது பல ் நாயகளிடமிருநது நம்சமக் காக்கும். 

சகா்ரானாவிலிருநது காத்துக்சகாளவதறகான பரிநதுசரகளில 
சக கழுவுவது முக்கியமானது. 2008ஆம் ஆண்டு முதல  

இநத நாள கசடப்பிடிக்கப்படுகி்றது.

15
அக்வடாபர்

15-31

சிறப்புத் 
தினங்கள்

நாமக்கல 
கவிஞர் என்று 
்பாற்றப்படும்  

சே. இராெலிங்கனார் 
பி்றநத நாள. ‘கத்தியின்றி 

இரத்தமின்றி யுத்தசமான்று வருகுது’ 
்பான்்ற ் தைபக்திப் பாடலகசளே 

இயறறியவர். 

்மது 
்ாடடின பத்தாவது 

ஜனாதிபதியா்கப் பதவி 
வகித்த ் ்க. ஆர். ் ாராய்ணன 

பிறநத ் ாள். ் ்கரைாவில பிறநத 
இவர், இநதிய வவளியுறவுத் 
துளறயில பணியாற்றியவர். 
அவமரிக்காவுக்கான இநதியத் 

தூதரா்கவும் இருநதவர்.

உலக 
்பாலி்யா நாள. 

்பாலி்யா ் நாயின் 
அபாயங்கசளேப் பறறிய 

விழிப்புணர்சவ 
ஏறபடுத்துவதறகாக உலகம் 

முழுவதும் 
கசடப்பிடிக்கப்படுகி்றது. 
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இநதிய 
விடுதளலப் ் பாராடடை 

வீரர் சர்தார்  
ேலைபாய் பவடல 

பிறநத ் ாள். இநதியா விடுதளல  
அளடைநத பிறகு, பிரிநது கிடைநத பல 
பகுதி்களை ் ாடடுடைன இள்ணத்த 

வபருளமககு உரியவர்.  
1991ஆம் ஆணடு இவருககு  

பாரத ரத்னா விருது 
அளிக்கப்படடைது.
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