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ந�னவ  : 30   

ம�த மன�ன�யம தணடவடதனதயம இன�ககம வன�� ல உடல�ல  
கன�நதத 100  ப லல��ன ந�யர�ன�ள இரக��ன�.  இநத ந�யர�ன���ன றவனல  
நரமப மணடலதத�றகம மன�ககம க+யத� அனபபவத�கம.  இநதச க+யத��ள ஒர  
ம�  றநரதத�றக 200  னமல�ள என� றவ�தத�ல �டததப பட��ன�.  இநத ந�யர�ன 
க+ல���ன வ டட அ�வ 0.004  ம�லல� ம4டடரல இரநத 0.1  ம�லல� ம4டடர ஆகம.  

இவற��ன ந8�ம +�ல இஞச���ல இரநத +�ல அட�ள வனர கட ந8�ம�ய  
இடததககத தகநதவ�ற இரக��ன�.  இனவ �டததம +ம�கன=���ன மலறம  
உடல�ல அனதத க+�லப�ட�ளம தஙகதனட� ன�� நடக��ன�.  இநத 
+ம�கன=�ன� ம�ன-றவத�� �ல (Electro-chemical) +ம�கன=�ள எனற க+�ல��ன��ர�ள.

தம�ழ�தத�ன தனலந�ர�ய வ �ங��டம +�ங��ரம�லல� +�ங��ரச க+னன. 

இபறப�த மனழக��லம இலனல.  ஆ�ல மனழ கவளதத வ�ங��க க��ணட 
இரக��ன�த.  "��லறம +ர� லனல.  எலல�ததககம ��றகக படச+ ம�த�ர 
��லததககம ��றகக படச+�ப றப�சச"  எனற ஏறத� ஒர ��ழம க+�லவத எஙற�� 
ற�ட��ன�த ஒர ஓரம�ய.
 

அத ன+த�பறபடனட.  ம�னல 7  ம� .  இபறப�த த�ன இரடட 
மடநத�ரக��ன�த.  +�னல� ல ஆக��ரம�பபதற��� மற�வர�ள �டட� ற��வ ல�ல 
�மபEரம�ய உட��ரநத�ரககம கவற�� வ ந���ர.  நடச+�னல� ல கவற�� வ ந���ர 
ற��வ ல இரநததம அபறப�த அவர�ளகக வ+த����த த�ன இரநதத.  அவர�ள 
+�ம� கமப ட வநதவர���ய கதர�வ லனல.  மனழ த�டகரனற வ�ம ப �நதத 
றப�ல கபய� ஆரமப ததத�ல ஒதங���வர�ள றப�ல இரநத�ர�ள. 

கத�� கத��கவனற கவளன�ச +டனட றப�டட தனலன� உ�ரதத�ச +Gவ  
க��ணனட றப�டம அ�வகக மடன� வ�ரதத ம4ன+ இலல�மல தங�தத�ல 
+�னத�ய னமர க+� ன அ� நத �டடம றப�டட ஊத� ந��க ன�ல� உடதத� 28 

வ�த ஆ�லம சம�ர 25  வ�றத மத�க�த தக� உரறம��� உடலடன,  அனமத���ய 
இறத� இரக����ற இவன த�ன கJ�ச+நத�ரன. 

அவன பக�தத�றலற� ��ல மடட வனர இரககம கபரமட�ஸ எனனம 
பதவன� ��ல+டனட அ� நத,  அத�ல என எழத�� ரக��ன�த எனற� அ���� 
வண�ம பல எழததக�ள ��ம� ற+�ம�கவனற அச+டக�பபடடரககம ப��ன 
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அ� நத க��ணட,  J�ல���ய அடக�ட கJ�ச+நத�ரன அடததக க��ணடம, 

இரககம இடம ம�நத +ததம�யச +�ரததக க��ணடம,  அடரதத��� மடயம 
ம4ன+யம னவததக க��ணட,  ஆ�ல ம�தத�ல கழநனதத தம +���தம ம���மல, 

கJ�ச+நத�ரன வ ட இரணட வ�த கன�நதவன என��லம +நதர எனற கப�ர 
க+�லல� அனழககம அ�வகக கநரக�ம�ய இரக��ன��ற,  அவன த�ன �த�ர 
எனற அனவரம க+லலம�ய அனழககம �த�றர+ன. 

இவர�ள அடதத லடடன�க �ணட மம கப�றக��மல ற��வ ல அரச+�ர 
அவர�ள அரற� வநத,  "ஏமபப� ன�ல� உடதத� ற��வ லககளற� வரல�றம�? 

அபச+�ரம இலனலற��?" என��ர. 

அபறப�தம கJ�ச+நத�ரன ஒனறம க+�லலவ லனல.  அனமத���ய இரநத�ன. 

�த�ர த�ன ஆரமப தத�ன.  "இஙற� ப�ர��.  ந8 டவ+ர றப�டட அதகக றமல ன�ல� 
உடதத�ரக� உனனக ற�கக��ர.  ஆ� ந�ன கவறம டவ+ர த�ன றப�டரகற�ன. 

எனனக ற�க� ம�ட��ர.  ஏறத� ந�ம இநத வ ந���னரக கமபட வநத ம�த�ரலல 
அலடடக����ர.  சமம�க��சசககம மனழகக ஒதஙகற�ம.  அறத� எததத�பபல 
கதரயத ப�ரங� ஒ� ன ஷ�ப.  அஙற� த�ன றப��னம ந�ங�.  அதககள� மனழ 
வநதரசச.  இபறப� வடடதம க��மப ரறவ�ம.  ந8ங� +�ம�ன� ஒழங�� 
ப�ரததகற��ங�." எனற �ல�யதத�ன. 

அரச+�ர ப�வம.  இவர���டம றப+��ல நமககத த�ன ற�வலம எனற 
ந�னதத�ர றப�லம.  உளளககளற�ற�,  "ப�ரதத� படச+ கபர� ப+ங� ம�த�ர 
இரக��ங�.  ஆ� நடதனத�ப ப�ரதத� அபபடத கதர�ல"  எனற ம�ங��க 
க��ணறட மலஸத�ம அர��ல க+னற உட��ரநத க��ணட�ர. 

மனழ க��ஞ+ம கன�நதத றப�ல கதரநததம அரச+�னரப ப�ரதத "மனழ 
கவ��ற� வ டரசச.  உளற� ஆரமப க�ல�மன ���மபற��ம"  எனற �த�ர க+�லல 
கசமப�யச +�ரதத பட கவ��ற� ���மப ர இரவரம.  கவ��ற� வநததம �த�ர 
ற�டட�ன. "என +நதர அனமத���றவ இரக�?" எனற. 

"ஒனனம�லலட�.  தண� �டக�னன வநதடட ற��� லககள� றப�ய 
உட��ரநத�ரநறத�றம?" என��ன. 

"அட!  மனழ அத��ம� கபஞ+� எங��லம றப��  அனட�ல�ம!  வரவ��. 

சமம� அனதற� ந�னச+�க��டட" என��ன �த�ர. 
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"அபபட இலனலட� �த�ர.  இறத ப+�ர ஒ� ன ஷ�பபககப பக�ததல வரம 
றப�த மனழ படச+� அஙற� றப�ய அனடவ�ர�?" என��ன பத�லகக. 

"நலல� நனஞ+�க��டறட றப�வ�ர ற��� லகக!  க��ச+ ம�த�ர ஆசச.  ஆ� 
நமகக அபபட��ட�? ந�மற� சத� ஏததப றப�ற��ம.  +ர +ர வ�." என� பட இரவரம 
ஒ� னஷ�பப றகள நனழநதர.  அஙக ஏற�கவ நலல கடடம.  அங��ரநத +�ற 
வ�றத மத�க�த தக� ஒரவன +ரவர றப�லம.  இவர�ன�ப ப�ரதததம கரகலர 
�ஸடமர எனற பனன�தத�ன.  "எனட� இனனகக +Gட ��னடக��த�?"  என��ன 
�த�றர இநத மன�யம. 

அதறக அவன,  "உங�ளகக இலல�த +Gடட�?"  எனற ஒர மனலன�க 
��டட�ன. +ர��ய இரவர மடடம உட��ரம இடம ��ல���ய இரநதத. +ரக�னற 
அமரநதர.  அவர���ன வழக�ம� �சற+ர ஆரமப ததத.  அத ஒர சறற 
மடவதறகள இனக�ர சறற ந�ம அவர�ன�ப ப�ரக�ல�ம +���த. 

�த�ர -  �மபயடடர கமனகப�ரள J�ததன.  எளக�ன��ல எணன���ய 
இரபபவன.  கப���� �ல �லலர� ல மதல�வத�யத றத���வன.  கபர� �மகப� 
ஒன��ல றவனல ப�ரக��ன��ன.  அவனகக அபப�வம அமம�வம மடடறம.  கடப 
ப �நதவர�ள எனற ��ரம இலனல.  கபறற��ர வ வ+��ம ப�ரக��ன��ர�ள 
��ர�மதத�ல.  ஆ�ல இவன வ�ரநதத எலல�றம ஹ�ஸடல�ல த�ன.  அவத அபப� 
வ வ+��தத�ல ம�யநத ம�யநத ஒர வரடதத�ல எடககம வரம�தனத ஒர 
ம�தச +மப�ம�யப கபறபவன.  இபறப�னதககத த�ரம�தனத ந�சக��யத தள�� 
னவதத�ரக��ன��ன. 

கJ�ச+நத�ரன -  க+னன ஐ.ஐ.ட.� ல னமகறர� ப��லJ�� ல எம.கடக. 

படததவன. மழதம கமரடடல ��னடதத +Gட. ��டடததடட மரததவனரப றப�ல த�ன. 

ஒர ஆர�யச+� ந�றவதத�ல றவனல க+ய��ன��ன.  அவனககம 6  லக�தனத 
கநரககம +மப�ம. 

கJ�ச+நத�ரனககம �த�ரககம எபபட பழக�ம வநதகதனபத ஆச+ர�ம� 
வ ஷ�ம த�ன.  ன+த�பறபடனட� ல கJ�ச+நத�ரனடன ஒர வரடம�ய வ�டன� 
வ 8டடல தங��� ரநத�ன ரறமஷ.  ரறமஷ�ன ஊர� றமலர த�ன �த�ரககம ஊர. 

இரவரன தநனதககம எபபடற�� பழக�ம.  �த�ரகக க+னன� ல றவனல 
��னடதததம ரறமனஷப றப�ய ப�ரக�ச க+�லல� அவன தநனத க+�லல� அனபப, 
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�த�னரயம அவர�ள இரவரம இரககம இடதத�றலற� தங� னவதத�ன ரறமஷ. 

கJ�ச+நத�ரன அனமத��� சப�வம உனட�வன. �த�றர� றநர எத�ர. அவன இரககம 
இடம எபபவறம �ல�லபப�ய இரககம. ஆறம�ததத�றக மன த�டகரனற ரறமஷUகக 
த�ரம�ம நனடகபறற அவன த����ச க+ன�த�ல இவர�ள இரவர மடடம 
த�தத வ டபபடடர. இநத ஆற ம�ததத�ல த�ன இததன கநரக�ம! 

ஆ!  அதறகள ந�ன�� சறறக�ள மடதத வ டடர றப�ல இரக��ன�றத. 

ஆ�ல எவவ�வ கடதத�லம இரவரககம ந�னல தபப�த! 

இவர�ளக��னடற� இரககம கநரக�ம இ(ர)றககம�? 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 

ந�னவ   : 29   

ப �நத கழநனத ஒர வ�த�கம றப�த இரபபத 100  ப லல��ன ந�யர�ன�ள 
(10^11).  அறத�ட அவற��ன வ�ரச+� மடவனட��ன�த.  அதன ப ன பத�� ந�யர�ன�ள  
ப �பபத�லனல.  அத ம�தத�ரம�லனல.  ஒர ந�ன�கக 200000  ந�யர�ன�ள என�  
மன�� ல க+�ல�ழநத அழ�நத க��ணடரக��ன�.  இரநதம ஒவகவ�ரவரககம 
1300  வரடங�ள வ�ழவதற�� ந�யர�ன�ள ன�� ரபப இரக��ன�த.  ஆ�ல 50 

வ�த�கம றப�த ஒரவர 2  மதல 5%  ந�யர�ன�ன� இழநத�ரபப�ர.  மன�� ல 
இரககம ஒவகவ�ர ந�யர�னம மற� நரமப மணடலதத�ன ந�யர�ன���ல  
கன�நதத 1000 ந�யர�ன�ளடன கத�டரப னவதத�ரக��ன�த. 

சறரஷ ப�ணறட.  49  வ�த,  வழகன�த தனல.  +�வபப ந��ம.  த�ம இரணட 
மன� ம�ச +வரம க+யவ�றர� எனற அனவரம +நறத��ககம வழவழ �னம. 

கர ந�+�.  �ண���ல க+வவ�ம�ய ரமகலஸ �ண��ட.  றப�டடரககம +டனட� ல 
ஒர பள�� கடத த����த கதர��த ஊத� ந�� பன�ன பல ஆம +ரட . அறத ஊத� 
ந��தத�ல க��ஞ+ம த�க�� �லரல னட. அறத ந��தத�ல றபணட. 

பத டலல�.  பல ந�ட���ல ��ல பத�தத�ரககம வங��� ன பல ம�டக �டடடம 
க��ணடதனலனம அலவல� ��ர ப�ரக��ங��ல த�ற ஓடடக க��ணட வநத தத 
றஹ�ணட� +�டட ��னர ந�றதத� வ டட கவ��ற� இ�ங���ர.  தத ஐகடணடட 
��ரனட �ழதத�ல கத�ங� வ டடக க��ணட�ர.  க��ஞ+ம கரநத �வ�தத�ல அவர 
மதத கப�த றமல��ர கப�றபனப வ��க��ன��ர எனற கதர��ன�த!  அவரடன 
ந�மம எ��த�ய உளற� நனழநத வ டறவ�ம!  அவனரப ப�ரதததம ர��ல +லயட 
னவததர க+கயரடட�ள.  அனத ஏறறக க��ணட ப�ணறட உளற� நனழநத�ர. 
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+�லகலனற ம�தத�ல அடததத ஏ.+�.  க��ர.  றநர�� அவரத அன�ககச க+ன��ர 
ப�ணறட. அவரத இரகன�� ல உட��ரநத அவரத �� �ன� ஆன க+யத�ர. 

��னல� ல�ரநத மத��ம வனர அவரகக இரநத றவனல�ன�ப 
படட�ல�டட�றல அவரத றவனல� ன மத�பப கதர�வரம.  அவர த�ன அநத 
வங��� ன �� �த தன�யம மற� தன��ளம இன�ககம ப� ன�ச க+யத 
வர��ன��ர.  ஓயவ வரவதறகள ந�ரவ�� றமல��ர�� ஆ�� வ டம வ�யபப 
அவரககத த�ன எனற எலறல�ரம றப+�க க��ள��ன��ர�ள. அநத வங��� ன னம� 
வழங��� ன ந�ரவ�� �டவச க+�ல அவரடமம இரநதத.  கம�தத வங��� ன 
அனததக �டடபப�ட�ளம அவர ன�� ல த�ன.  ��னல வநததறம தங�ள 
வங��� ன இன�� த�தத�னள ல���ன க+யத�ர.  அனதத ��ன����ன றபக�ப 
ல�ககம +ர��� இரக��ன�த� எனற த�ன மதல�ல ப�ரதத�ர.  அனததம +ர��� 
இரநதனதக �ணட ந�மமத�ப கபரமசச வ டட�ர. 

இநத ஆணடககள இனனம 200  றபனர��வத வ 8டடகக அனபப  வ டட ம4த� 
இரபபவர���டம�ரநறத றவனல வ�ங� றவணடம எனற ந�ரவ��க கழ கடடதத�ல 
மடகவடதத�ர�ள.  அத வ ஷ�ம�� ம�தவ� கப�த றமல��ரடன றப+ றவணடம 
எனற ந�னததக க��ணட�ர. இனன�� ட�லர வ னல வ 8ழச+���ல வங��கக ல�பம� 
நடடம� எனற ப�ரததக க��ணட�ர. எலல�ம +ர��� நடநத க��ணடரநதத. ஆ�ல 
அவரகக இனற ஏறத� தவற நடநத�ரபபத�� மத�னள ஒர +�ற உளள�ரவ. 

ஆ�ல எதவம �ணணககப படவ லனல. 

��னல 11  ம� கக�லல�ம ஆரமப தத ப +�ஸ ம4டடங த�ன.  டக 
ற��பனப�ளககம றமர ப ஸ�டட�ளககம இனட� ல பல ற��ட ரப�ய 
ப ரசன�ள +�த�ர�ம�� வ வ�த�க�பபடட.  பலரன கப�ர��த�ர வ�ழவ 
த8ரம��க�பபடடத.  அஙற�ற� மத�� உ�வம மடநதத.  த�ன எத�ரப�ரதத படற� 
அனததம மடநத +நறத�+தத�ல ம4ணடம தன இரகன�� ல வநத அமரநத�ர. 

மத��ம 3  ம� � ல�ரநத 5  ம�  வனர ற��பப றநரம அவரகக.  அனதத 
ற��பபக�ன�யம ப�ரனவ� டட ன�க��பபம�டட வழக�ம� அலபபடன அவரத 
அனன�� ப�  5  ம� கக மடவனடயம.  அபபடற� வ 8டடககக ���மப �ல அனர 
ம� றநரம ஆகம. ம�னல 6 ம� கக�லல�ம வ 8ட றப�யச ற+ரநத வ டவ�ர. இததன 
கப�றபப ல இரநத�லம 6 ம� ககத த�மதம�� ஒர ந�ளம க+ன�த�லனல. 

அபறபரபபடடவர இனற றப�ன க+யத "ந�ன க��ஞ+ம வர றலடட�கம" 

ரதத���ர (http://www.rathinagiri.in)

http://www.rathinagiri.in/


க��லலத த�ன ந�னக��ற�ன. 

என��ர மனவ � டம.  அவரகற� ஆச+ர�ம.  "ஏதம ப ரசன��?"  எனற மனவ  
ற�டட ற�ளவ ககக கடப பத�ல��க� மட��மல றப�னச +ட�கரனற 
னவககம�வகக இனற மடடம என நடநதத? 

வழக�ம றப�ல 5  ம� கக றவனல மடநத வ டடத.  ���மபவதறக மன 
�� �ன� ஆப க+யவதறக மன தறக+�ல�ய தன க+�நதக ��க��ல எவவ�வ 
ப�ம இரக��ன�த எனற ப�ரபறப�ம எனற ந�னதத�ர.  அனதப ப�ரததவர றநறற 
இரநத கத�ன�ற� இனறம இரபப ல இரபபனதப ப�ரததத த�ரபத�ப படடக 
க��ணட�ர.  ஆ�ல க��ஞ+ம �ணன� உ�ரதத� இனன�� ந��ழவ�ள எனற 
இரக��ன�றத என எனற ப�ரததவர அபபடற� இரகன�� ல +�யநத வ டட�ர. 

அவர மடடம நடச +�னல� ல நடநத க+லல ஆ� ரம றபர அவர றமல ம�த�ததக 
க��ணட ஓட�ல எபபட இரககம? அறத உ�ரவ அவரகக அபறப�த ஏறபடடத. 

அபபட என த�ன நடநதத? 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ   : 28   

ந�யர�ன�ள த�ன ம�த உடல�ல அத�� ��லம வ�ழவதம,  ம�� 
வ�த�தம� க+ல�ள ஆகம. கழநனத��ய ப �நத மதல�ம ஆணடககள ப �நத  
வ ட��ன�த அலலவ�. இநத மடவ�ள எலல�ம 1999 வனரற� இரநத வநதத. 1999ல 
மன�� ன +�ல +�க�ல� இடங���ல றதனவபபடட�ல பத ந�யர�ன�ள ப �பபனதக  
�ணட��நதள��ர�ள வ ஞ=���ள.  இநத ந�யர�ன�ன�த றதனவ�� இடங���ல 
ஒடடம ஒடட (Glue)  எனனம கப�ரள படம பட�� க����ல க+ல�ள ம��வம  
மக���ம�னவ ஆகம. 

அனற க��ஞ+ம ஓவர��த த�ன றப�ய வ டடத. இரவ 11 ம� . அவங� கரணட 
றபனரயம றப��ச க+�லலபப�. றப�லஸ��ரங� வநத ப�னர இனனம மடல���னன 
வநதரவ�யங� எனற +ரவரடம க+�ன�ர மதல���.  அவனம வநத இரவனரயம 
ப�ரதத�ன.  �த�ர த�ன க��ஞ+ம கத��வ�ய இரபபத�யத றத�ன���த.  "+�ர 
�னடன�ப படடனம +�ர" என��ன. 

�த�ர அவனப ப�ரதத,  "படடகற��."  என��ன.  கமலல தனலன�ச சற��ப 
ப�ரதத�ன. றவற ��ரறம இலனல அநத 30 +தவ 8த கவ��ச+ம க��ணட ப�ரல. "றடய 
+நதர. வ�ட� றப�ல�ம." என� பட தள��ட எழநத�ன. கJ�ச+நத�ரனயம இழதத�ன. 

இரவரம கவ��ற� வநதர தள��ட� பட. 

அவர�ள வ�டன�கக இரநத வ 8ட வ ந���ர ற��வ ல�ல இரநத 100  அட 
இரககம.  கமலல தள��ட� பட நடக� ஆரமப ததர.  அநத றப�னத� லம 
வ 8டடககள +ர���ச க+னற +ரநதர. 

மறந�ள ��னல,  அனவரககம றப�லறவ அவர�ளககம வ டநதத.  10  ம�  
அலவல�ததகக அவர�ள எழம றப�றத 9  ஆ��� ரநதத.  ம� ன�ப ப�ரதததம 
தள��க கத�தத 10  ந�ம�டதத�ல இரவரம ���மப  9.30கக�லல�ம பதம�தர���� 
அவத�ரம எடதத�ரநதர �த�ரம +நதரம. 

ம4ணடம ம�னல 6  ம� கக �த�ர மதல ஆ��ய வநத ற+ரநத�ரநத�ன.  +நதர 
வநத ற+ரம றப�த ம�  7  ஆ��� ரநதத.  இரவ உ�னவ �த�ர த�ன 
+னமதத�ரநத�ன.  இரவரம உட��ரநத +�பப டடக க��ணடரநதர.  ம�  8. 

+�பப டடக க��ணறட �த�ர ற�டட�ன.  "என +நதர ஒர ம�த�ர இரக�?  உடமப 
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+ர� லனல��? இன�ககம சத� ஏதத�ரறவ�ம�?" என��ன. 

"ஆம�ட�.  உகக எத�லம உடற சத� த��?  எங��டட மடடம 
இரநதச+�ன�?" எனற பலனலக �டததக க��ணட ந�றதத��ன +நதர. 

"எனட� ஆசச?" என��ன �த�ர. 

"இபறப� மடடம என��டட 1  ற��ட ரப� இரநததன� றப�தம."  என��ன 
+நதர.
 

"அச+சற+�.  தம�ழந�டடல ல�டடர� ந�றதத� மன வர+ம ஆசற+ட�. 

இலனலன� டக�ட வ�ங��� ரக�ல�ம.  அத�ன லட+ ரப�ன�த கத�ட� அ�வகக 
+மப�ம வ�ஙக��ற�. உகக எதகக 1 ற��ட?" என��ன �த�ர. 

"ஏணட� எவவ�வ +Gர�ஸ�ப றப+�க��டட இரகற�ன.  உகக றJ�க��த 
கதரயத�?" என��ன +நதர. 

"+ர +Gர�ஸ�றவ ற�ககற�ன. உகக எதககட� 1 ற��ட?" என��ன �த�ர. 

"எகக +�ல இனஸடரகமணடஸ வ�ங�னம. ந�யறர�கJ�+�ஸ பதத� ந�ன�� 
ஆர�யச+� க+ய�னம" என��ன +நதர. 

"ஆரமப ச+�டட��?  ஏறத� வ�யககள� நனழ��த றபர?  உகக இறத 
றவனல��ப றப�சச.  ந8 றவனல ப�கக� �மகப�� ல ஆர�யச+� க+ய� றவணட�த 
த�ட�?" என��ன �த�ர. 

"இலனலட�.  இத க��ஞ+ம ரஸக�� ஆர�யச+�.  +டட வ றர�தமம கட. 

அத�ன." என��ன +நதர க��ஞ+ம கரனலத த�ழதத�. 

"அபபட எனட� +டட வ றர�தம?"  என� �த�னர அனழததக க��ணட, 

அவர���ன ப ரதற�� அன�ககள நனழநத�ன +நதர. 

உளற�...  

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ   : 27   

மன� க+ல���ல க����ல க+ல���ன பஙக ம�� மக���ம�த.  க����ல 
க+ல�ள ந�யர�ன க+ல�ன� ஒனன�க��னற இன�பபனவ��� இரக��ன�.  

இனவ எநதத த�வனலயம அனபபவறத� கபறவறத� இலனல.  ஆ�ல மன�� ன 
90% க+ல�ள க����ல க+ல�ற� ஆகம. அவற��ன ப�  த�ன என? இ�நத றப�கம 
ந�யர�ன�ன�ச +�பப டட J8ர� பபதம,  ந�யர�ன�ளககத றதனவ�� னம� லன  
(myelin)  எனனம கப�ரன� உரவ�ககவதம (மற சழற+� மன�?)  ந�யர�ன�ன�ப 
ப�த��பபதம ஆகம. 

சறரஷ ப�ணறட அத�ரநத றப�ய உட��ரநத�ரநத�ர.  அவரககத தனரற� 
��லககக �Gழ நழவவத றப�ல றத�ன���த.  அநத +�லகலன� ஏ+�� லம வ �ரக� 
ஆரமப ததத. ன��ள நடக�ம �ணட. ம4ணடம ஒர மன� த�ன �ணடத +ர த�� 
எனற ப�ரக�ல��ர. 

எததன மன� ப�ரதத�லம உள�த த�ற வரம?  ஏற�றவ ப�ரததத 
உணனம த�ன எனற ம4ணடம வநதத.  ஆம.  அவர ��க��ல றநறற இரவ ��றர� 
எங��ரநறத� 1 ற��ட ரப�ன� வரவ னவதத அநத ஒர ற��ட ரப�ன�யம உடற 
கர�க�ம�� எடததக க+ன��ரநதர. 

��ர க+யத�ரபப�ர�ள?  எபபடச க+ய� மடயம?  என� பல ற�ளவ �ள 
ஒவகவ�ன��ய அவரககள மன�ததத.  வங��� ன ஒவகவ�ர நடவடகன�யம 
னம� வழங��� ன ல�க��ல (log)  இரபபத�ல ��ர�� ரநத�லம �ணட ப டக�ல�ம 
என� எண�ம றத�ன���லம,  இத�ல ம�டட� ரபபத இவரத ��கக என�த�ல 
ப�மம,  கத�ன�� ன அ�வ தநத ப ரம�பபம,  �ணணகக மனற கதரநத அவரத 
எத�ர��லம க��தத ற�ளவ �ளம அவனர எநத ற��+னயம க+ய� மட��த 
அ�வகக வரதத� எடதத.
 

ந�த�ம ந�த�ம எனற பல மன� க+�லல�க க��ணட�லம அவர�ல 
ந�த��க� மட�வ லனல.  மதல�ல இதத�வனல ��ரககச க+�லவத எனற கட 
அவரககத றத�ன�வ லனல.  �� �த தன�க��?  ந�ரவ�� இ�ககநரக��,  ��வல 
தன�க�� எனற +னமநத றப�ய உட��ரநத�ர. 

ஐநத ந�ம�டங�ள �ழ�நத�ரககம.  றநறற ஏறத� நடநத�ரக��ன�த.  இத ம4ணடம 

ரதத���ர (http://www.rathinagiri.in)

http://www.rathinagiri.in/


க��லலத த�ன ந�னக��ற�ன. 

கத�டரநத வ டக கட�த எனற அநத கநரக�ட�� றநரதத�லம எழநத 
மனகச+ரகன� உ�ரவ ல �� �த தன�ப கப�த றமல��னர அவறர றநரல 
க+னற ப�ரபபகதனற மடகவடதத�ர.  அவரத அன�� ல இரநத ���மப  
இரணட�வத த�தத�ல இரநத �� �த தன�ககச க+லலத தவங���ர. 

வழ�� றலற� ந�ரவ�� இ�ககநரககம க+லறப+�� ல அனழபப வ டதத�ர.  சரக�ம�� 
அவர �ணட வ ஷ�தனதச க+�னதம அவரத றமலத���ரயம வ க��ததப றப��ர. 

மமனப க+லல றவணடக ���மப க க��ணடரநத அவரம ப ர���தனத உடற 
ரதத க+யத வ டட உடற ���மப  வரவத��ச க+�ன�ர. 

அனர ம� றநரதத�ல அநத அலவல�தத�ன �� �ப ப ரவ கம�ததமம 
த�வல���ல ந�ரமப ஆரமப தத�ரநதத.  உ�ர மடட றப�லஸUககம த�வல 
கதரவ க�ப படட டலல� றப�லஸ�ன த�வல கத�ழ�லநடபப ப ரவ ஆன��றர வநத 
வ டட�ர.  ஆன��ர ந���ம�ய அமரநத�ரக�,  அவரரற� வங��� ன ந�ரவ�� 
இ�ககநர,  அவரகக வலபபக�ம சறரஷ ப�ணறட,  அவரகக எத�றர �� �த தன�ப 
கப�த றமல��ர ஆ��� ந�லவரம ஓவல வடவ றமனJ� ல அமரநத�ரநதர. 

ந�ரவ�� இ�ககநர த�ன றப+ ஆரமப தத�ர.  "ந8ங�ள மதல�ல ஆசவ�+ப படதத�க 
க��ளளங�ள சறரஷ ப�ணறட. +Gக��ரறம கற�வ���ன�ப ப டதத வ டல�ம." என�வர 
��வலதன� ஆன��ரடம த�ரமப �ர.  "+�ர,  ந8ங�ள த�ன இநதக ற�னஸ 
ர�+��ம��வம,  தரதம��வம நடதத� உடட���க கற�வ���ன�ப ப டக� 
றவணடம." எனறம க�ஞசம கரல�ல ற�டட�ர. 

ஆன��ரம தன �ர�ர கரல�ல ஆரமப தத�ர.  "ந8ங�ள னவதத�ரககம 
த�வல�ன�ப படட�ல�டங�ள. அநத னபனலயம எககத த�ரங�ள" என��ர. 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ : 26
 

இத ஒர ந�யர�ன க+லல�ன படம. 

  

இத�ல�ரககம இனழ�ள பல ந�யர�ன�ளடன கத�டரப க��ணட இரக��ன�.  

இத ம�த உடல�ல இரககம ஒர ம��ப கபர� ப ன��ம எனற க+�லலல�ம. 

�த�ரம +நதரம நலல +மப�ததடன றவனல ப�ரதத�லம வ 8டட றவனலககக 
கட ��னரயம னவததக க��ள�வ லனல. அவர�ற� �வ�ததக க��ளவ�ர�ள. இநத 
வ 8ட அனமநதத அவர�ளகக ஒர அத�ரஷடம எனற� க+�லல றவணடம. வ 8டடககச 
க+�நதக��ரர தப�� ல இரக����ர.  அவரத வங��க ��கக எணன�க 
க��டதத�ரக����ர.  ம�த ம�தம அநதக ��க��ல ப�ம க+லதத றவணடம 
அவவ�றவ. வ 8டனடப ப�ரததக க��ளளம கப�றபப இவர�ளனட�த. 

வ 8டனடச சற��லம 10  அட இடம வ டட வ +�லம�� 4  அட உ�ரதத�ல சறறச 
சவரம இரநதத.  ப னப�தத�ல இரணட கதனன மரங�ளம இரநத.  வ 8டடகக 
மனப மடடம மண வ 8டடககள வர�மல இரக� +�ம�ணடக �ல பத�தத இரநதத. 

இரநத றப�தம சற��லம இரககம க+மமண வ�ம�க�த�ய இரநதத�ல +�ல 
க+ட�ளம மன�தத�ரநத.  இததனககம இவர�ள உபற����ககம தண� 8ரக 
�ழ�வ மடடறம அநதச க+ட�ளககப ப�யச+பபடவத றப�ல அனமக�பபடடரநதத. 

இடம த�ன கபரறத ஒழ�� வ 8ட +�னத�� இரநதத.  நனழநததம அழக டன+ன 
��ர�த��ள க��ணட ஒர +�ற வர�நத�.  உளற� நனழநததம ஒர ஹ�ல.  அதன 
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இரப�மம படகன� அன��ள. அனத அடதத வலதப�ம அடபபன�யடன இன�நத 
+�பப டம அன�.  இடத ப�தத�ல நனழநத�ல க��லனலபப�ம றப�கம ப�னத. 

அவவ�றவ.  இர அன����ல ஒனன� மடடறம இரவரம படபபதறக 
உபற����ததர.  அங��ரநத �டடனலக கட மடக�� னவதத�ரநதர.  இரவரறம 
தனர� ல படககம வழக�ம க��ணடரநதர. 

அனத எத�ரதத இனக�ர அன� த�ன க��ஞ+ம வ +�லம� அன�.  அத�ல 
க��லனலப ப�ம றப�கம ப�னத மடடம இரநதத�ல ��டடததடட ஹ�ல அ�வகற� 
இரநதத.  அத�ல த�ன இபறப�த உளற� நனழநதர �த�ரம +நதரம.  உளற� 
சவரல தனலகக றமல ஒ��ரம கழல வ �கன� ஒ��ர வ டட�ன �த�ர.  இரமன� 
�ண+�ம�டட கவளன� ஒ�� ப�யநதத அன� மழதம.  உளற� இர றமன+�ள 
இரநத.  இரணடலம தல� ஒர �� � இரநதத.  �த�ரன றமன+ மழதம 
பதத�ங�ள.  இனட� ல �� � ஒர ஓரம�ய இடம ப டதத�ரநதத.  +நதரன றமன+ 
சததம�� இரநதத.  மற� பட அன� மழதம ஒர றந�டடம வ டட�ல,  வ 8டடறலற� 
அநத அன� த�ன ப ரமமச+�ர�ள அன� றப�ல றத�ன���த.  எஙக ப�ரதத�லம 
இரவரன பதத�ங�ளம இனரநத ��டநத. 

உளற� �த�னர அனழததச க+ன� +நதர அவத �� �ன�த தவக���ன. 

பக�தத�ல ஒர இரகன�ன�ப றப�டட அமரநத�ன �த�ர.  �� � மழதம 
தவங���தம இன��தத�றகள க+ன� �த�ர ஒர வனலதத�தத�ன �த�ரககக 
��டட�ன.  "இஙற� ப�ரட� �த�ர,  இபறப� வனரககம மன�ககம உடலககம 
கத�டரப� ந�யர�ன பதத� ஆர�யச+�ல எல�ற��ட ந�யர�ன பற��த த�ன 
அத��பட+ம கதரஞ+�ரகக. ஏன� அத��டடத த�ன 100 ம�லல��ன ந�யர�ன மடடறம 
இரகக.  மன+னகக 100  ப லல��ணட�.  அனதக �ணடபடக� இபறப� த�ன 
ஆர�யச+�� ல இ�ங��ரக��ங�.  ஆ� என உளள�ரவ க+�லலதட�.  ந�ன 
ம��� ல ஒர மக���ம� பகத�ல இரகக� ந�யர�ன கத�டரப பதத� ஆர�யச+� 
க+ய�னம.  அத�ல ��னடக�ப றப�� பலன ந�னச+� எகக எவகரஸட 
+��ரததல ந�கக� உ�ரவ வரதட�." என��ன. 

�த�ரகக அவன க+�லவத எதவம பர�வ லனல.  "றடய ந8 ஏறத� கபர+� 
க+ய� ந�னக��ற�னன றத�னத.  ந8 த����� இதச க+ய� மட��தட�. 

�வரனகமணட தன�ற��ட க+ய�ல�றம?"  எனற ற�டட �த�னர +நதர ப�ரதத 
ப�ரனவ� ல பரத�பம, ற��பம, எரச+ல எலல�ம �லநத�ரநதத. 

"ந�ன என க+�லல வரற�னற உககப பர�லட�.  உளள�ரவ 
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பதத�க�லல�ம அ��வ �ல�ல �வனலற� ��னட��த.  என பரப னவச+�ரகற�னன 
த�ன மதல ற�ளவ ற� இரககமட�.  தவ ர ம�த மன� ஆர�யச+�கக இனனம 
+ரவறத+ அ�வறலற� ஆரமப�டடதத�ல இரக��ங�.  ந�ன க+�ல�த ��டடததடட 
�னட+� ந�னல.  ந�ன க+�ல� உளள�ரவ தவ��ப றப�சசன� எலல�ரககம 
அவம�ம�ப றப�� ரம.  க+லவழ�ச+கதலல�ம றவஸட�ப றப�� ரமட�.  சற+!  ந�ன 
ஏன இநதப ப ரனவ எடததப படசற+னன எகற� எனனப ப டக�னலட�" என��ன 
+நதர. 

அவன எபபடத றதறறவத எனற ற��+�க� ஆரமப தத�ன �த�ர. 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ : 25
 

ம�த�ன அ�பப��� ஆற�ல��� கம�ழ�,  ந�னவ,  �ற�ல,  �றபன 
இனவ�னதத�றகம� வனகப�ரள (Hardware)  ஆ� வ �ஙகவத இநத ந�யர�ன�ள  
த�ன. இநத ந�யர�ன�ள அவற��ன தரவங�ன� னவதத மனற வன�பபடம. அனவ 
ஒரமனத தரவ ந�யர�ன.  (Unipolar)  இரமனத தரவ ந�யர�ன (Bipolar),  

பலமனத தரவ ந�யர�ன (Multipolar)  ஆகம.  ஒவகவ�னறம உடல,  அ��வ 
ந�னல���ல ஒவகவ�ர வ தம� க+�ல�ன�ச க+ய��ன�.

�� �த தன�ப கப�த றமல��ர கமலல ஆரமப தத�ர.  "இறத� உங�ளககம 
ஒர ��பப  இரகக +�ர." என� பட த�வல�ன� வ �க� ஆரமப தத�ர. 

1.  ல�க எடததப ப�ரததத�ல றநற��ரவ +ர��� 12.08  ம� கக ��றர� சறரஷ 
ப�ணறட� ன �டவசக+�லனலக க��டதத உளற� நனழநத�ரக��ன��ர�ள.  அத ஒர 
கபரகபகட ல���ன.  அத�வத ஒர மன� கட தவ�� �டவசக+�ல க��டததத��த 
கதர�வ லனல.  எறவ கற�வ���கக சறரஷ ப�ணறடவ ன �டவசக+�ல 
கதரநத�ரக��ன�த.  (இனதச க+�னவடன சறரஷ ப�ணறடவ ன அடவ� ற��ல ஒர 
பநத எழநத அடங���த!) 

2.  கற�வ��� உளற� நனழநத ஐப  எண xxx.xx.xx.xxx .  இத ஒர அ��மஸ 
ப ர�கஸ� +ரவரன எண��� இரக��ன�த.  இரநத�லம டறர+�ங க+யத 
வர��னற��ம. 

3.  உளற� நனழநததம அவன த�ன னவதத�ரநத ஒர கமனகப�ரள 
ம�டனலயம ந�றவ  இரக��ன��ன.  இதன மலம எங�ள வங��� ன கமனகப�ரள 
அனமபப பற��யம அவனககத கதரநத�ரபபத ந�ரப�ம ஆ��ன�த.  அநத ம�டனல 
இபறப�த தனட க+யத வ டறட�ம. 

4. அநத ம�டல மலம�� அவன க+யத றவனல எனகவன��ல, எங�ளனட� 
பல வங��க ��ன����லம இரககம Inoperative  Savings  Bank  அக�வணட�ள எபபடம 
��ரறம +Gணட�த மடக�� னவக�பபடட ற+ம�பபக ��கக���ல இரநத சறரஷ 
ப�ணறடவ ன ��கககக ஒர ற��ட ரப�ய வரம�ற ம�ற�� இரக��ன��ன. 

இததனககம இத றப�ன� ��கக���ல நடவடகன� க+யவதறற� மதல�ல அநதக 
��ன� றமல��ரம,  இனக�ர அத���ரயம ஆதனரஸ க+ய� றவணடம.  ஆ�ல 
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அவத கமனகப�ரள மலம அத றதனவ� லல�தவ�ற ம�ற�� அனமதத 
இரக��ன��ன. 

5.  அடததத�� நடநதத த�ன எங�ளகக இனனம பரபட�மல இரக��ன�த. 

இதன மலம கற�வ��� ந�ச+�ம ஒர கபர� கநட கவ�ரக னவதத�ரபபவன எனற 
கதர�வர��ன�த. அவவ�ற ��கககக ம�ற��� +�ல ந�ம�டங���ல +ர��� ந�டடன 
400  ATM  னம�ங���ல�ரநத ஒறர றநரதத�ல சறரஷ ப�ணறடவ ன ��க��ல�ரநத 
+ர�� கடப ட ��ரட றப�டட,  +ர�� ப ன நமபர அ��தத ஒவகவ�ர ATM 

னம�தத�லம 25000  ரப�ய எடக�பபடடரக��ன�த.  இததனககம ஒர 
��க��ல�ரநத ஒர ந�ன�கக 25000  ரப�யகக றமல எடக� மட��த பட 
�� �� ல க+ட க+யத�ரநத க+டடஙன�யம அவத கமனகப�ரள ஓகவரலப 
க+யத�ரக��ன�த. 

அவர க+�லலச க+�லல அனவரறம ற��+ன� ல ஆழநதர.  இத ம��ப 
கபர� ஒர சழச+� எனபத மடடம கதர�வநதத. 

ஆன����ர,  "ந8ங� யஸ பண�த ந8ங�ற� த��ரச+ கமனகப�ரள த�டடம 
த�ற?" என��ர. 

"இலனல +�ர.  ந�ங� உபற����க���த ம�ரகக�டல இரகக� கJனறபங��ங 
(GenBanking)  அபபடஙக� கமனகப�ரள.  இனத ந�ன�� றபர உபற����க����ங�.  ந�ங� 
எங�ளககத தகநத ம�த�ர �ஸடனமஸ க+ஞ+�ரகற��ம."  என��ர �� �த தன�ப 
கப�த றமல��ர. 

"அபறப� இறத ரஸக இநத கமனகப�ரள யஸ க+ய�வங� எலல�ரககம 
இரக�ல�ம அலலவ�?" எனற ற�டட�ர ஆ�����ர. 

"ந�ச+�ம�� +�ர.  இபபட ஒர ம�டல இத�ல ற+ரக� றவணடகமன��ல அநத 
கமனகப�ரள பற�� மழதம அ��நதவர���யத த�ன இரக�னம.  அதவம 
கமனகப�ர��ன ற+�ரஸ ற��ட கதரஞ+வங���த த�ன இரக�னம"  என��ர கப�த 
றமல��ர. 

"உங�ள �டவசக+�ல என?"  எனற சறரஷ ப�ணறடனவப ப�ரதத அடதத 
அத�ரடக ற�ளவ ன� வ 8+��ர ஆன����ர. 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ: 24 

மன�ச +�வ எனபத +டடபபட�� +�வ ன வனர�ன� ஆகம.  இநத 
வனர�ன� இரத� ம�றற +���சன+�ள றப�ன� பல +���சன+�ளகக உதவ �ரம�ய  
இரக��ன�த.  தறறப�னத� நவ 8 மரததவக �ரவ �ள மலம இரத�ம,  நனர�Eரல 
றப�ன� +�க�ல� உடறகறற இ�நத�ரங�ன� ந�ற��மல ஓட னவககம ம�ற+��ள  
கவற���னடநத�ரக��ன�.  இசசழந�னல� ல ஒரவரன இத�தனத 
மறக��ரவரககப கப�ரததறவணடம�� ன மனவர இ�நத�ரக� றவணடம  
அலலவ�? அதற�� வனர�ன�ற� மன�ச+�வ. 

மன�ச+�வ என��ல என? ��னர மன�ச+�வ அனடநதவர எனற க+�லலல�ம? 

"ந8 க+�ல�னத ந�னச+� ஒர பக�ம கபரனம�� இரகக.  இனக�ர பக�ம 
ப�ம�வம இரகக.  இதவனர இத ம�த�ர ஆர�யச+� எஙற�யம பண�றவ 
இலனல��? இநத���வ ல இதகக வ+த�யம இலனல��?" என��ன �த�ர. 

"அபபட எலல�ம இலனல.  னஹதர�ப�தல கட ஒர கபர� ர+ரச க+ணடர 
இரகக.  கபர� ஆள� எலல�ம கட அஙற� இரக��ங�.  ஆ�ல அவங� க+ய�த 
எலல�ம படபபட�� ஏற� ம�த�ர.  ந�ன க+ய�த ஒறர த�வல� த�ணட� ம�த�ர. 

ஆ�ல +ர��த த�ணடடல�மன நமப கன� மடடம த�ன இரகக." என��ன +நதர. 

"1 ற��டஙக�த கபர� கத�ன��� இரகற�?" என��ன �த�ர. 

"1  ற��ட இநத பர�கJகனடப கப�ரதத வனர ஒர தவக�ம த�ன.  அத�நவ 8க 
�ரவ �ள ந�ன�� வ�ங�னம.  மபபரம�� ஸடமறல+ன �மபயடடர�ள, 

றநற�ஸற��ப இபபட ந�ன��த றதனவபபடம." என��ன +நதர. 

"ந8 க+�ல�னதப ப�ரதத� இத ந8 ஒரததன மடடறம மடக� மட��த றப�ல 
இரகற�.  உககக �Gழ ந�ன�� றபர ற+�தனகக உதவ�தகக றவணறம" என��ன 
�த�ர.  

"றவணட�த�லனல.  இனஸடரகமணடறஸ�ட ��ஸட த�ன அத��ம.  மதத பட 
எண� கன� கன�வ த�ன.  ந�ற இரநத இனதக�லல�ம ப�ரதத�த த�ன எநதத 
தவறம ந��ழ�ம இரககம.  அதவம றப�� இத ர�+��ம�ச க+ய� றவணட� 
ஆர�யச+�.  கவ��ற� கதரஞ+தன� அவவ�வ த�ன.  நமககத றதனவ 4  வன��� 
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மன��ள.  ஒனன இபறப� வ�ழநதக��டட இரகக�வறர�டத.  அவர ஒததனழபறப�ட 
ந�ம க+ய�னம.  அவரகக ப�த�ம எதவம ஏறபட�த.  அடததத இபறப�த த�ன 
இ�நதவறர�டத.  இ�நத இர ந�ட�ளககள ��னடச+� நலலத.  அடததத மன� 
மடடம உ� றர�ட இரகக� ஒரததறர�டத.  இத�ணட� இரகக�தறலற� 
+�க�ல�த. +டடபபட மன� இ�நதவங� த�ன இ�நதவங�. இரத�ம தடச+�க��டட 
இரநத�க கட மன� இ�நத வ டட�ல அபப�ம அத கவறம ம�+�ன த�ன எனற 
+டடம க+�ல��ன�த.  ஆ� நமககத றதனவ இரத�ம தடதத ந�னற வ டட�லம, 

மன� உ� ரடன இரபபத� மன�.  அடதத ஒர மவ�ரச+� கன���வறர�ட 
மன�.  அத உ� றர�ட இரநத�லம பரவ�� லனல.  இலல�டட�லம பரவ�� லல" 

எனற ஏறத� ம��ன�க�னட ல�ஸட க+�லவத றப�ல க+�லல�க க��ணட க+ன� 
+நதனரப ப�ரதத �த�ரகக ஏறபடட அத�ரச+�ன� வ�ரதனத���ல அடக� மட��த. 

அபபடற� மச+னடதத வ க��தத அமரநத வ டட�ன.  "ந8 க+�ல�னத எலல�ம 
ப�ரதத�,  ந8 ற�டட ஒர ற��ட இபறப� கர�மப ஈ+���த றத�ணத"  என��ன பத�லகக 
சரதத�லல�மல. 

ஆ�ல +நதறர� அனதத த�ன எத�ரப�ரததவன றப�ல பட றவ�ததடன,  "எத 
எபபட ஆ�லம +ரட�,  ந8யம எனற�ட கஹலப பண�னம.  இநத ஆர�யச+�ன� 
ந�ன எபபடயம நடதத�ற� த8ரணம.  அபறப� ப�ம பரட�த ஈ+�னன க+�ல����?" 

என��ன. 

�த�ர அவன ம4ணடம பரத�பம�யப ப�ரதத�ன.  +நதர க+�லவத�ல இரநத 
ஆரவம அவனககம ஆச+ர�தனத வ ன�வ ததத. "இவவ�வ ரஸக எடததச க+ய� 
இநத ஆர�யச+�ற��ட மடவ நலல பட�� மடஞ+தன� எனட� ல�பம?" என��ன 
+நதனரப ப�ரதத. 

+நதர ர�+��ம�� ஏறத� அவ�டம க+�ன�ன.  அனதக ற�டடதம �த�ரன 
ம�தத�ல அநத இரடனடன� �லங�டபபத றப�ல ஆ� ரம வ�டஸ கவ��ச+ம. 

"உணனம��வ�ட� க+�ல�?  இநத ஆர�யச+� க+யத� ந8 க+�ல� ம�த�ர நடக� 
+�தத��ம இரக��?" என��ன. 

"அத�கலனட� +நறத�ம.  அத�ல த�ன எனற�ட வ�ழகன�ன�ற� ந�ன 
இதக���ச க+லவ டத த��ர� இரககற�னன க+�லற�ன." என��ன +நதர. 

"அபபடன� எனற�ட பஙக இதல என�னன எகக வ �க�ம�ச 
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க+�லல" என��ன �த�ர. 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ: 23 

மன�கக அனபபபபடம எகலகடறர�க�ம�க�ல +ம�கன=�ள ந�யறர�ன���ன  
கடணடனரடஸ (Dendrites)  (மநனத� படம ப�ரக�வம)ல தவஙக��ன�த.  இநத 
கடணடனரடஸ மற� ந�யறர�ன���ன கடணடனரடஸ��றல� அலலத ஏறதனம  
கத�ட உ�ரச+�� �றல� க+�ல�ற� ஆரமப க��ன�த.  இநத +ம�கன= ந�யறர��ன 
ஆக+�ன (Axon)  (மநனத� படம)  மலம�� ந�யறர��ன மறக��ர மனன�ச  
க+ன�னட��ன�த.  இதன மலம நறறக��க�� ஏன?  ஆ� ரக��க�� 
கத�டரபனட� ந�யறர�ன�ள மலம�� த�வல பரம�ற�ம அனட��ன�த.  +ர.  அநதப 
பரம�ற�தத�ன றப�த ந��ழவத த�ன என? 

ஆன����ர ம4ணடம சறரஷ ப�ணறடனவக ற�டட�ர.  "உங� ப�ஸறவரனடச 
க+�லலங�." 

சறரஷ ப�ணறட எம.ட.ன�யம J�.எம.  (ஐ.ட)  ன�யம ப�ரதத�ர.  அவர�ள 
க+�லலங�ள எனற �ண���றலற� +மமதம கதரவ ததர. Eig7791asH  எனற எழத�க 
க��டதத�ர. 

"உங�ள ப�ஸறவரனட என ��ல இனடகவ��� ல ம�றற��ன�8ர�ள?" என��ர 
ஆன��ர. 

இதறக J�.எம.  (ஐ.ட.)  பத�ல க+�ன�ர.  "+ர��� ஒவகவ�ர ம�தமம 1ம 
றதத�யம 15ம றதத�யம +�ஸடம ப�ஸறவரனட ரக+ட க+யதவ டம.  அனன�கற��, 

அலலத மறமன� ல���ன க+யயம றப�றத� பனழ� ப�ஸறவரட க��டதத பத 
ப�ஸறவரடம க��டக� றவணடம. 

பத ப�ஸறவரட இத வனர க��டக��தத�ய இரக� றவணடம. 

எண�ள இரக� றவணடம. 

ற�ப டல கலடடர ஸம�ல கலடடர இரக� றவணடம. 

கன�நத பட+ம 8 எழததக���வத இரக� றவணடம. 

இகதலல�ம எங�ள ப�ஸறவரட வ த��ள +�ர.  றமலம எங�ள ப�ஸறவரட�ள 
பன�ன கடகஸட�� அபபடற� ற+ம�க�ப படவத�லனல.  128  ப ட என��ரபஷற�ட 
த�ன ற+ம�க�பபட��ன�.  +ர�� ப�ஸறவரட மனற மன�� ல 
க��டக��வ டட�லம ப�ஸறவரட ரக+ட ஆ��வ டம.  இநத மன� றமலத���ர� ன 
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தன�யடன மடடறம ப�ஸறவரட ம�ற� மடயம."  எனற உபர த�வல�ன�யம 
தநத�ர. 

"அபறப� இனனககத றதத� 17  ஆகத.  அத�ல ந8ங� பத�� ப�ஸறவரடகக 
ம�ற�� 2 ந�ட�ள த�ன மடஞ+�ரகக. அபபடத த�ற?" என��ர ஆன��ர. 

"க�ஸ +�ர." என��ர பரத�பம�� சறரஷ. 

"இநத ப�ஸறவரனட எபபட =�ப�ம வச+�க���8ங�?  எத�ல�வத எழத� 
னவதத�ரக�Gங���?" என��ர ஆன��ர. 

"இலனல +�ர.  ந�ன ஏத�வத வ ஷ�தனத ல�ஙக பண�  வச+�பறபன.  இநத 
ப�ஸறவரனடப கப�ரதத வனர '��ர-த�ரம�ம-ம�ள'  எனற =�ப�ம 
னவதத�ரக��னற�ன.  என ��ரன மதல எண 8.  அத�ல மதல மனக�ழதத Eig 

எனறம, என த�ரம� ஆணட� 1977ஐத தனல�Gழ�ய 7791 எனறம, ம���ன கப�ர� 
ஆஷ�வ ல asH  எனறம கம�தததத�ல மதகலழததம �னட+� எழததம ற�பப டல 
எழததக����வம றதரநகதடதறதன.  எறவ ந�ன எத�லறம எழத� னவக�வ லனல 
+�ர.  றமலம இத றப�ல த�ன ந�ன மத�றகளற�ற� க��தத னவததக க��ளவத 
வழக�ம." என��ர சறரஷ ப�ணறட. 

ற�ஸ ம4ணடம ம4ணடம +�க�ல���க க��ணறட றப�வத றப�ல றத�ன���த 
�ம�ஷரகக.  அபறப�த த�ன "எகஸகயஸ ம4"  எனற �தனவத த��நத க��ணட 
உளற� நனழநத�ர ஒரவர. 

அவனர ந�ம ஏற�றவ அ��நத�ரக��னற��ம. 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ : 22 

 

ந�யர�ன நரமப�ள த�வல�ன�ச க+லததம வ தம. 

இரவ கவகறநரம�த�ல �த�ரம +நதரம படகன�ககச க+ன�ர.  +நதரன 
ஆர�யச+� க��தத எண�ங���ல �த�ரகக உ�க�றம வரவ லனல.  த�ன இத�ல 
ஈடபடவத�ல தககக ��னடககம +�த� ப�த�ங�ன�ப பற�� அல+��ன.  +நதனரப 
பற�� இநத ஆற ம�ததத�ல நன���றவ பரநத னவதத�ரநத�ன �த�ர.  எத�லம ஒர 
ஒழஙன�க �னடப டபபவன +நதர. கர�மப அனமத���வன. றதனவ� லல�மல எநதப 
ப ரசன� லம தனலன�க க��டக� ம�டட�ன.  கபர� படபப���.  த��னம+�ல�யம 
கட.  அபபடபபடடவன இததன உறத���யச க+�ல��ன��ன என��ல அவனகக 
ந�ச+�ம தன�ல� உதவ ன�ச க+யத க��டக�றவணடம.  றமலம இநத 
ஆர�யச+�� ன பலன என ��னடககம எனற அவன க+�னனதக ற�டடத�ல 
இரநத �த�ரககம மம ந�னல க��ள�வ லனல.  +நதர க+�லலம ஆர�யச+�கக 1 

ற��ட என எததன ற��ட றவணடம��லம க��டக�ல�ம எனற ந�னததக 
க��ணட�ன.  1  ற��டன�ப பரடடவத எபபட என� ந�னவ றலற� தங��யம 
றப��ன.
 

மறந�ள �த�ர �ணவ ழ�ததப ப�ரதத றப�த எடட ம� ச சர�ன +னனலத 
தன�தத இவன றமல கவபபதனதப ப�யச+�க க��ணடரநத�ன.  +நதர ஏற�றவ 
எழநத�ரநத�ன.  றநறற றப+��த அனததம �றவ� எனற ந�னககம பட��� 
றவனலகக றவ�ம�யக ���மப க க��ணடரநத�ன.  �த�ர வ ழ�ததனதப ப�ரதததம 
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"எனட� றலடட�� ரசற+.  ���மபல���?"  எனற த�ன +நதர ற�டட�ன.  �த�ரககம 
றவனலகக றநரம���க க��ணடரநதத.  அவனம ���மப ஆரமப தத�ன. 

அலவல�தத�லம �த�ரககம +நதரககம றவனலற� ஓடவ லனல.  இறத 
ந�னவ��றவ இரநதத.  இரவரககறம றவனல மடநத எபறப�த த�ரமப 
வரறவ�ம.  ஆர�யச+�த த�டடம பற�� அடதத �டட நடவடகன� பற�� அல+ 
றவணடம என� அவ+ரதத�ல இரநத�ர�ள. 

வழக�ம�ய +�க��ழனம ம�னல இரவரககம உலல�+பரக�� த��வற��ல. 

அனற வ 8டடகக வர எபபடயம நடந�+�ன�த த�ணட வ டம.  இரவரம வழக�ம� 
ப�னர வ டதத றவற ஏறதனம ப�ரககச க+லவ�ர�ள.  அனற மடடம மறந�ள 
வ டமன� எனபத�ல ��கற� ��னட��த. ஆ�ல இனறம +�க��ழனம த�ன. எநத 
ப�ரககம க+லலவ லனல.  ம�னல 7  ம� கக�லல�ம அவர���ன ஆறல�+ன 
ஆரமப தத வ டடத. 

"ந�ன உன பர�கJகடகக கஹலப பண�தனன மடவ பண� டறடன." 

என��ன �த�ர.  

"றதஙகஸட�.  ந�ன உங��டட மடடம த�ன இதச க+�லல�ரகற�ன.  றவ� 
��ரககம ஏன எங�பப�ககக கடத கதர��த.  ந8 ற�டடவடறற� ஒததக��டடத 
கர�மபச +நறத�+ம� இரகக.  அதறவ ப�த� பர�கJகட மடச+ ம�த�ர இரகக." 

என��ன +நதர. 

"+ர.  அகதலல�ம இரக�டடம.  இநத வ 8ட றலபககச +ர�� இரககம�?" 

என��ன �த�ர. 

அவன ற�டடதம கவடகக�னற +�ரதத வ டட�ன +நதர. "ந�ம க+ய�த என 
பள��ககடததல படக��� இ�றப �ல ற+�தனனன ந�னச+���?  ம�த மன� 
பற��� றநரட ற+�தன.  அதகக இநத வ 8டடல வசச எதவம க+ய� மட��த. 

கர�மப னஹ கடக�� ர+ரச க+ணடர றவணமட�.  றதரட கலவல எணடர 
கரஸடரகற�ட றலப றவணம.  அத�வத ற+�தன நடககம றலபககப 
றப��தககனன ப ரதற�� டரஸ உணட.  �மப� 8ட க+ணடரனலஸட ஏ.+�.  றவணம. 

ற��ர றலப க�ஸடரல 16  ட��ர க+ல+��னஸ வ ட அத�� கவபபம கடறவ கட�த. 

அவடன+ட அடம�ஸப �றர�ட த�க�ம எக��ர�ம க��ணடம உளற� இரக�க 
கட�த." எனற அடக��க க��ணறட றப��ன +நதர. 
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"இதகக�லல�ம இடததகக எஙற�ட� றப��த.  அத கட க+ஞ+�டல�ம.  ஆ� 
ர�+��ம�ச க+ய�த த�ணட� கர�மபக �ஷடம. ��ரககம கதர��ம இததன கபர� 
ர+ரச க+ணடனர எபபட நமம கரணட றபர மடடம கமயணகட� ன பண� 
மடயம? இகதலல�ம +�தத��ம�?" என��ன �வனலயடன �த�ர. 

"அதககத த�ணட� ந�ன ஒர ற��+ன வச+�ரகற�ன.  ந�ன�கக 
க+னன� றலற� ஒர கந�டசசப றப� றலனபப ப�ரக�ப றப�ற��ம.  இடதனத 
மடடம வ�டன�ககப படக�ப றப�ற��ம.  றதனவ�� இனஸடரகமணடஸ 
க��ஞ+ம க��ஞ+ம� உள� க��ணட றப��னம.  கவ��ற� ப�ரதத� ஏறத� ஒர 
+�த�ர� றலப றப�லத த�ன இரககம.  றப��,  நமககனன �ஸடமர ��ரம 
வரபறப��த�லல.  ந�ம றப�ய ட�கடரஸ ��டட இநத ம�த�ர ஒர றலப 
த��நத�ரகற��மன க+�ன�றல தவ ர ��ரம நமனம கர�மணட க+ய�ப 
றப��த�லல. அத�ல அநதப ப ரசன ��னட��த." என��ன +நதர. 

�த�ரன றவ�ம� மன� றவனல க+ய� ஆரமப தத�ரநதத. 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ : 21 

மநனத� படதனதப ப�ரதத�ரபபEர�ள.  அத�ல த�வனல வழ�நடததவத�ல 
ந�யர��ன றத�லபகத� ம�� ம�� மக���ம� பஙக வ��க��ன�த எனபனதக  
�ணடரபபEர�ள.  உணனம த�ன ந�யர�ன க+லல�ன றத�லம றப�ஸறப�ல�ப ட 
னபறல�ர (Phospolipid Bilayer)  என� கப�ரடன வழங�பபடம மற� க+ல���ன றத�ல 
றப�ன�றத.  இத�ல னபறல�ர எனபத இரணட அடகக�ள எனற கப�ரள படம.  

ந�யர�ன க+ல றத�ல�ன இநத அடகக���ன ஊறட த�ன த�வல�ள ம�னறவத�� �ல  
மன�பபட �டததபபட��ன�.  இத ஒர +�ணடவ ச கர�டடத தணனடப  
றப�ன�த�கம. படதனதப ப�ரங�ள இறத�! 

  

"அடறட வ�ங�."  என� �ம�+னரப ப�ரதத வ ன�பபடன ஒர +லயட 
னவதத�ர வநதவர.  அநத +லயடனடயம,  வ ன�பனபயம,  றத�ரன�ன�யம 
ப�ரதததறம அவரம ஒர றப�லஸ��ரர த�ன எனபத ப�ரததவடன கதரநதத. 

ஆ�ல அவர ய�ப�ரம�ல வரவ லனல.  ஆங��ஙற� +�ற +�ற ஊத�ப பள���ள 
க��ணட இன பண��த கவளன� அனரகன�ச +டனடயம,  ஊத� ந�� J8னசம 
றப�டடரநத�ர.  இததனககம ப �கம அவனர உங�ளகக அ��ம�ம க+யத 
னவக��வ டட�ல எபபட?  அவர +ங�ர.  பட கழபபம� ற�ஸ�ள மடடறம ப�ரககம 
வழக�ம க��ணடரககம ��வல தன� அத���ர.  க+னன பர�ம கட வ டடக 
கட ப�யம ற�ஸ�ல ��வலதன�ககள ப ரபலம�வர.  அவரத +�தன�ள எதவறம 
பதத�ரன�கற�� கவ�� உலககற�� கதர�வர�த றப�தம அனதப பற��க 
�வனலபபட�தவர. இபறப�த டலல�கக ஒர ப� ற+�க��� வநத�ரநத�ர. 

அங��ரநத வங�� அத���ர�ளககம அ��ம�ம க+யத னவக�பபடட�ர +ங�ர. 

"இநத றநரததல ந8ங�ளம இஙற� இரகக�த எங�ளகக நலலத�ப றப�சச. 
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உங�ளகக என கஹலப றவணம�லம டப�ரடகமணடல க+யத தரச 
க+�லற�ன.  ந8ங� இநதக ற�னஸ எடததக� மடயம�?  இத க��ஞ+ம +�க�ல�, 

உடற த8ரக�பபடறவணட� படர�+��ம� ற�ஸ" என��ர �ம�ஷர. 

தத �ண�ன+வ �ல கம�தததனதயம ஏறறக க��ணட +ங�ர,  "றதஙகய 
+�ர. என�ல மடஞ+னதச க+யற�ன." என��ர. இத வனர த�ன வ +�ரததனதப பற�� 
வ �க�ம�யச க+�ன�ர �ம�ஷர. அததன வ பரங�ன�யம �வததடன ற�டடக 
க��ணட�ர +ங�ர. 

கமலல �� �த தன� J�.எம.  பக�ம த�ரமப �வர,  "எகக இனனம 
க��ஞ+ம இனபரறமஷன றவணம.  கம�ததம 400  ஏ.ட.எம.���ல இரநத ப�ம ஒறர 
றநரதத�ல எபபட எடக� மடயம?" என��ர. 

"றம ப  சறரஷ ப�ணறடறவ�ட ஏ.ட.எம.  கடப ட ��ரனட அபபடற� டப��ற�ட 
க+யத�ரக� வ�யபப ரகக +�ர." என��ர J�.எம. 

"உங� கடப ட ��ரனடயம ர�+�� ப ன எணன�யம க��டங� ம�ஸடர 
சறரஷ." என��ர +ங�ர. 

கமலல எடததக க��டதத சறரஷ ப�ணறட ம��த த�ரச+���யக ���பபடட�ர. 

அவரடம தறறப�த அத��ம றப+�ப பல�லனல எனற உ�ரநத +ங�ர, "ந8ங� கர�மப 
கரஸடகலஸ� இரக�Gங�.  ந8ங� வ 8டடககப றப�ய கரஸட எடங�.  ந�ன ந�ன� 
உங�ன� வ 8டலற� வநத ப�ரக��னற�ன."  என��ர.  சறரஷ ப�ணறடவம வ டட�ல 
றப�தகமனற வ 8டடககக ���மப �ர. 

அவர க+ன�தம, �ம�ஷரம ���மப �ர. அவனர வழ��னபப  னவதத வ டட 
ம4ணடம J�.எம.ம�டம தன வ +�ரன�ன�த தவங���ர +ங�ர. 

"ம�ஸடர சறரஷ றமல +நறத�ப பட�தக�� ��ர�ங�ள எதவம 
இரக��ன�த எனற ந�னக��ன�8ர���?"  என��ர J�.எம.  மறறம எம.ட.� டம 
கப�தவ�ய. 

இரவரம +���த றநரம அனமத���ய இரநதர.  எம.ட.  த�ன றப+��ர.  "இத 
வனர ம�ஸடர க� 8�த த�ன இரநத�ரக��ர சறரஷ.  அவர றமல எங�ளககச 
+நறத�ம வரல." என��ர. 
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"ந8ங� என க+�ன�லம எனற�ட பனரம ட�ரக�ட சறரஷ ப�ணறட த�ன. 

+ர எகக அநத 400 ஏ.ட.எம���ன அடகரஸ, எநகதநத ற+வ ஙஸ அக�வணடல�ரநத 
எவவ�வ ரப�ய சறரஷ ��க��ல ம�ற�பபடடத.  றப�ன� த�வல�ள ��னடககம�?" 

என��ர. 

"இனனம பதறத ந�ம�டதத�ல ��னடக� ஏறப�ட க+யற��ம +�ர." என��ர J�.எம. 

பத�னநத ந�ம�டங�ள ஆ��� ரநதத.  +ங�ர அதறகள ஒர மன� சறரஷ 
ப�ணறடவ ன அன�ன� ஒர றந�டடம வ டட வநத�ரநத�ர. 

இரணட +�ற றப�லடர���ல +�ல ����தங���ல அவர ற�டடரநத த�வல�ள 
வநத�ரநதத.  அவறன�ப ப�ரதததம +ங�ரன ம�தத�ல +�ற பனமறவல வநத 
உட��ரநதத. 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ: 20 

இநத அன+படதனதக கரநத �வ�தத�ல க+ல���ன றத�ல���னறட  
பறர�டடன �டநத க+லலம வழ�ன�க ���ல�ம. 

 

 

இபபடப கபறற அனத இபபட கவ��ற� வ ட��ன�த! 
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மறந�ள =�� �னற ��னல 8  ம� .  இ� த�மத�ககம ஒவகவ�ர கந�டயம 
ஆர�யச+�ன�த த�மதப படததம எனபத�ல +Gக��ரறம த��ர���ர இரவரம.  9 

ம� கக�லல�ம ஒர தர�ர வரவத�யச க+�ன�ர.  அவரக��� ஒர ம�  
றநரதத�றக மனறப ��தத�ரக� ஆரமப ததர இரவரம. 

"ப�ததகக எனட� க+ஞ+�ரக�?" என��ன +நதர. 

"ந�ன�� றபர ப�தனதப றப�டடடட என க+ய�தனன கதர��ம 
இரக��னங�.  நமம ப+ங� 400  றபனரத றதரநகதடதத�ரகற�ன.  400  x  25000மன ஒர 
ஸ�Gம ஒனன வச+�ரகற�ன.  அத மடடம ஒரக அவட ஆ� ரச+�ன� ந8 ற�டட 
ப�ம கரட." என��ன �த�ர ஏறத� த�டடததடன. 

"அட!  �ண�டட வ தனத ம�த�ர இரகற�?  எபபடனன எககம க+�லறலன" 

என��ன +நதர. 

"எபபட வரதஙக�த மக���ம�லனல.  வரத�ஙக�த த�ன மக���ம.  இபறப� 
ந8 கடத த�ன க+�ல�.  ஆர�யச+� பதத�.  ந�ன வ ல�வ�ர�� ற�ககற��?  உன றமல 
நமப கன� வச+�ரகற�னல.  அத ம�த�ர ந8யம என றமல நமப கன� னவ� .  ற�ளவ  
றமல ற�ளவ  ற�கக� வழக�தனத வ ட.  உன ஆர�யச+�ல அகதலல�ம வச+�கற��. 

+ர��?" என��ன �த�ர கவடகக�னற. 

"அதவம +ர த�ணட�. இனனககச +��ங��லம கநடல இனஸடரகமணடஸ 
ல�ஸட பட ந�ன ற�டட க��டறட+னகக எலல�ம வநத கம� ல அவவ�வம ப�ரதத 
எத எத எஙற� வ�ங�னம.  எபபட ப�ம அனபப�தனன எலல�ம �மறபர க+ஞச 
ப�ரக�னம. றவனலன� வ டடடல�மன ப�ரககற�ன." என��ன +நதர. 

"றவணட�ம.  றவனலன� வ ட றவணட�ம.  அர+ன நமப ப பர+னக 
ன�வ டட �னத�� ஆவக கட�த." என��ன. 

அவர�ள றப+�க க��ணடரககம றப�றத தர�ர வநத வ டட�ர.  +ரக�னற 
அவரடன ���மப �ர�ள.  அவர ட.வ .எஸ.  50லம இவர�ள �த�ரன னபக��லம 
���மப �ர�ள.  க+னன வண��ர றபடனடககச க+ன�த வணட.  ��டடததடட 20 

��.ம4.கக றமல இரககம இவர��த வ 8டடல�ரநத.  படடபபடடரநத ஒர றலப 
மன�ல வணட ந�ன�த.  தர�னர நமப ச +�வ ன�க க��டதத�ரநத�ர�ள றப�லம. 

�தனவத த��நத க��ணட உளற� நனழநதர. 

ரதத���ர (http://www.rathinagiri.in)

http://www.rathinagiri.in/
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வ +�லம��றவ இரநதத றலப.  +நதட ம�க� +�னல� ல இலல�மல க��ஞ+ம 
ஒதககப ப�ம�ய இரநதத அநதக �டடடம.  இத றப�தம� என� ற�ளவ யடன 
+நதனரப ப�ரதத�ன �த�ர.  �ண���ல ஆறம�த�தத�ன +நதர.  ஒர ர+பஷன றமனJ, 

வநதவர�ள உட��ர +�ல கபஞசச�ள,  மன�வ ல இரபபத றப�ல இரணட அன��ள 
தற��ல��ம�� ப ரக�பபடடரநத. மற� பட எநத வ+த�யம இலல�மல இரநதத. 

தர�னரப ப�ரதத,  "இத றலப னவக���தக�� இடம றப�லறவ கதர�லற�. 

ஒர பகர�வ ஷனம இலல.  எலல�றம ந�ங�ற� த�ன வ�ங�னம றப�ல.  ந�ன�� 
ஆலடறரஷன க+ய�னறம.  அதகக�லல�ம இடததக��ரர +மமத�பப�ர�?  வ�டன� 
எவற�� க+�ன 8ங�?" என��ன �த�ர. 

"ஐ��,  இநத இடததககப பக�ததல ஒர றபமஸ ட�கடர இரநத�ர.  அவர 
இரநதவனர இநத றலப �ன� ப ன�னன ஓடச+�.  அவர த�டரன ஒர 
ஆக+�கடணடல றப�யச ற+ரநதடட�ர.  இநத இடதத றமலயம +�ப�ரனவ 
வ ழநத�ரச+�.  அறந�ம� இநத இடம உங�ளகக வ�டன�ககக ��னடக��தனன 
ந�னக��ற�ன." என��ர தர�ர. 

"என தர�றர மத மதலல ஒர இடததககக கடட��நதடட இத 
��னடக��தன� அபப�ம எதககக கடட வநத8ங�?" என��ன �த�ர எரச+லடன. 

"மழ+� றப+ வ டங� தமப .  இனத வ�டன�கக வ ட மட��த.  இனத 
அபபடற� வ னலகக எடததகற��ங�.  அவங� வ க�ல�மன மடறவ�ட 
இரக��ங�னன க+�லற�ன.  ஒர 30  லட+ ரப� இரநத� க+�லலங�.  இநத 
இடதனதற� மடச+�டல�ம. ந�னம றலப றலபன றதடப ப�ரதறதன இத ஒனன த�ன 
+�ககச+�.  இபறப� இநதத கத�ழ�ல அறம��ம� நடககதலல.  அத�ன க+�லற�ன.  இநத 
ஏர��வல ஒர றலபம இலல.  உங�ளகக றநரம நலல�ரநததன� சமம� 
ப ச+�க��டட ஓடமல." என��ர தர�ர. 

"எனத?  வ னலக��?  அதவம மபபத லட+ம�?"  எனற வ �பபடன ற�டட 
+நதனரக �த�ர ப�ரதத ப�ரனவ� ல பல அரததங�ள இரநத. 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ: 19 

நரமப���ல ஓடம ரதததத�ல �லநத�ரககம பலறவற ம�ச�ள ந�யர�ன�ன�த  
த�க� வ�யபப ரக��ன�த.  இத�ல�ரநத தபப பபதற��� மன�ன�யம ரததனதயம  
ப ரககம வன�� ல ஒர தடபபச சவர இரக��ன�த.  அத த�ன மன� ற�பப லலர 
க+ல�ள ஆகம.  இனவ blood-brain  barrier  (BBB)  எனற அனழக�ப பட��ன�.  இனவ 
எணறட�த�ல��ல க+ல�ள எபபடம ஒர ����தம றப�ன� ப ன�பப�ல  
இ�ஙக��ன�.  இனத ந�ரப க� மரததவ வ ஞ=���ள ஒர எ��� வழ�ன�த  
றதரநகதடததர.

அநத ரபறப�ரடனட ஆழம��ப ப�ரதத +ங�ர, "எக��ரககம இர மக���ம� 
+நறத�ங�ள எனகவன��ல 1.  ஏன எநத ஒர ற+ம�பபக ��க��ல�ரநதம ஆ� ரம 
ரப�யகக றமல எடக�பபடவ லனல? 2.  ஏன ஒர ற��டககம றமல க��ளன��டக� 
அவர�ளகக வ�யபப ரநதம க��ளன��டக�வ லனல?  எனபத த�ன"  என��ர. 

"இனனம ஒனன..."  என� பட ஆரமப ததவர,  "+ர.  இரக�டடம"  எனற தனலன�க 
கலக��க க��ணட�ர. 

அவர���டம அதன ப ன அத��ம றப+�க க��ள�வ லனல +ங�ர. 

ரபறப�ரடட�ன� வ�ங��க க��ணட உடற ���மப  வ டட�ர.  ம� ம�கவனற பல 
உததரவ�ள ப �பப க�பபடட.  அநத கமனகப�ரள உபற����ககம அனதத 
வங���ளம உடற எச+ரக�பபடட.  அந�மறத� பர�கஸ� வழங���ள மலம எநத 
இன�பப வநத�லம உடட��� அனதத க+�லப�ட�ளம எச+ரகன���ய 
இரக� றவணடம எனறம,  அததன�� இன�பபக�ள ந�ரவ��ப பகத�ககள நனழ� 
மட��வண�ம தடக�வம ஏறப�ட�ள க+ய�பபடட. 

ஏ.ட.எம���ல +நறத�பபடம பட��� ��ர நடம�ட�லம த�வல தரம�ற 
அனதத ஏ.ட.எம. ��வலர�ளம எச+ரக�ப படடர. 

அடதத கJனறபங��ங கமனகப�ரள உரவ�க���வர���ன தனலனம��தனத 
வ +�ரக� றவணடம எனற ந�னததக க��ணட�ர.  வ +�ரததத�ல அதன 
தனலனம��ம க+னன� ல இரபபத�யக ற�ளவ பபடடவடன றவனல க��ஞ+ம 
எ��த���வ டடறத எனற எண� க க��ணட�ர. 

அடதத அவர க+ன�த ��வலதன� ஆன��ர அலவல�தத�றக.  றநர�� 
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ஆன��ர மன ந�னற வ ன�பப�� ஒர +லயட னவதத வ டட ந�ன��ர. 

"உட��ரங� +ங�ர." எனற ஆன��ர க+�னதம கமலல அமரநத�ர +ங�ர. 

"றமல�டதத�ல�ரநத ட�ரச+ர ஆரமப ச+�சச.  ர+ரவ றபஙகககத த�வல 
றப���சச.  அவங� உடட�� ஆக+ன எடக�னம இலனலன� வங��� ன நமப�த 
தனனம றப�� ரம.  ��கக வச+�ரகக�வங� எலல�ரம இபபறவ எங� ப�ம 
றவணமன ற�க� ஆரமப ச+� ந�டடன வங��ப ப� �ள அததனயம மடங��ப 
றப�� ரமன ப�பபட��ங�.  அத�ல த�வல இனனம ர�+��ம�த த�ன இரகக. 

நமகக ம��க கற��� அவ��+ம த�ன இரகக.  இபறப� ற�ஸல என கடவலப 
கமணட இரகக?" என��ர ஆன��ர. 

"+�ர +�ல களஸ ��னடச+�ரகக.  உத�ர�ம� 400  ஏ.ட.  எம.ல இரநத ப�ம 
எடதத�ரக��ங�.  ஒர ஒறறனம ப�ரதத�,  அததன ஏ.ட.  எம.  �ளம கபங�ளனரச 
சற��த த�ன இரகக.  அபப�ம சறரஷ ப�ணறடவ ன ப�ஸறவரட.  அதற�டதத 
+�படறவர ம�டயல ப ரசன.  இநத மகற���ப ப ரசன� ன ஆ�  றவர 
எஙற�னன ப�ரக�னம.  ஒர பக�ம 400  றபர க��ணட ஒர கழ.  இனக�ர பக�ம 
சறரஷ ப�ணறடவ ன ப�ஸறவரட கதரநத ஒர நபர.  அவர சறரஷ ப�ணறடவ�வம 
இரக�ல�ம. இனக�ர பக�ம +�படறவர ம�டயல எழத�வங�." 

"ந�ன இபபறவ சறரனஷப ப�ரததடட,  அபப�ம கபங�ளர றப�ய அபறப�த 
டயடட� ல இரநத எலல� ஏ.ட.எம.  ��வலர�ன�யம னவதத ஒர ம4டடங 
றப�டடடட,  அடதத க+னன� ல அநத +�படறவர �மகப���ரங�ன�யம 
வ +�ரக�னமன ந�னக��ற�ன +�ர. றஷல ஐ பறர�+Gட?" என��ர. 

ஆன��ர தனலன� ஆடடக க��ணறட, "ஐ.+�.  ப� 8ஸ பறர�+Gட ம�ஸடர +ங�ர. 

என உதவ ன�லம எனனக ற�ளங�" என��ர. 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ: 18 

வ ஞ=���ள ற�டலல�த ந8ல ந��ச +��தனத ஒரவரன ரதததத�ல �லநதர.  

அநதச +��ம எஙக�லல�ம படர��ன�த எனற ப�ரதத�ர�ள. அவர�ளகக ஆச+ர�ம  
க��டககம வன�� ல உடல�ன எலல�ப ப��ங���லம ந8ல ந��ம படநதத.  மதகத 
தணடலம படநதத.  ஆ�ல மன� மடடம அத�ல ப�த�க�பபடறவ இலனல.  ந8ல 
ந��ச +��ம இநதத தனடன�த த�ணடச க+லல மட�வ லனல. இதன மலம ரததம 
மன�ககப ப�யநத�லம,  அத வட�டடபபடடத த�ன க+ல��ன�த எனபத  
வ நனத��கம. இநதப படதத�ல �Gறழ மடடம த��பப இரபபனதப ப�ரங�ள. 

"எனத மபபத லட+ம�?  இவவ�வ கபர� க+னன� ல றவ� இடம 
வ�டன�ககக ��னடக��த� என?" என��ன +நதர. 

"அபபட இலல தமப .  ந8ங� அவ+ரம� ற�டடத�லயம,  ஒதககப ப�ம� 
ற�டடத�லயம த�ன இனதக ��டடறன.  இனனம இரணட இடம இரகக.  ஆ� 
அகதலல�ம றர�டட றமல இரகக.  ��டடற�ன இரணனடயம.  உங�ளகக எத 
படககறத� அனத வ�டன�கக எடததகற��ங�." என��ர தர�ர. 

+ரக�னற ���மப �ர�ள.  மதல�வத��க ��டட� இடம இரணட�வத 
ம�ட� ல இரநதத. இரணட�வத ம�ட என�தறம உதடனடப ப தக�� வ டட�ன +நதர. 

அடததத��க ��டட�த மவணட றர�டறலற� இரநதத. வ�டன� ம�தம 40000 ரப�ய. 

ஆ�ல 24  ம�  றநர J +நதட இரககம.  வ�டன�யம அத��ம��த றத�ன���த. 

ம�னல� ல �ன�பப�� ம4ணடம வ 8டடகக வநத ற+ரநதர இரவரம. 

தர�ர,  "றப+�ம ந8ங� மத இடதனதற� மடச+�ரங� தமப .  அத�ன 
ப ரசன� லல�தத.  வ�டன� க��டதத ம���த உங���ல.  ந�ன�ககள� எகக 
மடவ க+�லலங�.  மதலல 15  லட+மம,  இரணட ம�+ம �ழ�சச 15  லட+மம 
க��டக�ல�ம�னன ற�டடச க+�லற�ன.  ஆ� என �ம�+ன 30  லட+ததகக 1/2% 

பத�னநத�� ரம உடற க��டததடங�. +ர��?" என� பட ���மப �ர. 

தனலன�ச க+���நத பட உட��ரநத�ரநத�ன +நதர.  "�வனலபபட�றத.  றப+�ம 
ந�ம வ னலகற� வ�ங��டல�ம அநத இடதனத.  அத த�ன ப ரசன இலல�தத. 

வ�டன�ன� எபபன�லம ப ரசன த�ன.  தவ ர அத ஒதககபப�ம� நமகக 
வ+த��� றவ� இரகக." என��ன �த�ர. 
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"எலல�ம +ர த�ணட�.  ஆ� பர�கJகடல 15%  �டடடததகற� +ர��ப 
றப�சசன� அபப�ம மதத இனஸடரகமணடஸல�ம?"  என��ன +நதர.  �டறல 
மழங��ல மடடமன த� ஞ+� மடகவடதத�சச.  இதல எனட� 15  லட+தனதப 
பதத� ற��+�க���?  ப�தனதப பதத� �வனலன� எங��டட வ டடட.  அதககம ஒர 
வழ� க+ஞ+�டட�ப றப�கத.  இநத �டடடதனத நமககத றதனவ�� இணடர�ர 
எலல�ம க��ஞ+ம க��ஞ+ம� க+ஞச மடக� எவற�� ஆகம?  எததன ந�ளல 
உன�ல இநத பர�கJகட மடக� மடயம?  +க+ஸ ஆ� டமல?  என��ன �த�ர 
ஊக�ம�ய. 

"இநத பர�கJகட +க+ஸ பதத� எகக எநத +நறத�மம இலனலட�.  ஆ� 
ந�ம எடக��� ரஸன� ந�னச+�த த�ன இத றதனவ��னன றத�னத."  என��ன 
+நதர. 

"இபபடலல�ம ரஸக எடததத த�ணட� கபர� கபர� வ ஞ=��ங� எலல�ம 
எலல�தனதயம �ணட படச+�ரக��ங�.  ந�ம எபபடயம கJ� சற+ ஆ�னம. 

உனற�ட இநத ற+�தன கவறம ற+�தன� றலற� ந�னனடக கட�த. 

+�தன�� ஆ�னம. அதகக என றவ�� க+ய�ல�மட�." என��ன �த�ர. 

+ர���ப பத�னநத ந�ட�ள �ழ�நத�ரநத.  கம�ததம�ய ஒர ற��டன� நற 
1000 ரப�யக �டடக���� +நதர மன ��டட�ன �த�ர. 

"எபபடட� இத +�தத��ம?" என��ன +நதர. 

"+ஸகபனஸட�.  பர�கJகட மடயம றப�த எலல�ம க+�லற�ன.  அத வனர 
எதவம ற�ட��றத.  உன பர�கJகடல மடடம �ண னவ.  ப�ம றதனவன� மடடம 
என��டடக ற�ள. +ர��?" என��ன �த�ர. 

�த�ர க+�ன பட அநதக �டடடம வ னலகக வ�ங�பபடடத.  ம� ம�கவனற 
உளற� எலல� றவனலயம மடதத�ர�ள.  அதறற� 10  லட+ததககம றமல 
க+லவ�த. +�.ற�. றலப எனற அதறக கப�ர சடட�ர�ள. அநதப கப�ரறலற� ஒர 
றவன ஒனறம வ�ங���ர�ள.  ஒர நலல ந���ல றலனபத த��நத�ர�ள.  கவ��ற� 
+�னத�ய றலப கப�ரல ஒர றப�ரட மடடம இரநதத. அநதப பகத� மக�க�லல�ம 
ஏறத� கபர�த�� வரபறப���ன�த எனற ஆச+ர�ம��ப ப�ரததப றப��ர�ள. 

ஆ�ல அவர��த ஆச+ர�தனத அத��பபடததம வன�� ல அநத றலப 
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கபரமப�ல� +ம�ங���ல கவ��ற� படடற� இரநதத.  ஆரவபபடட வநத 
ற�டடவர�ளகக�லல�ம ஏறத� ப�மனட எனற மடடம க+�லல� னவதத�ன �த�ர. 

"அத�ங�.  இநத இடறம ர�+�� லல�த இடம."  என��ர ஒரவர.  "ந8ங� க+�ல�தம +ர 
த�ங�"  என��ன �த�ர.  அடதத க��ஞ+ ந�ட���ல மக�ள பல றவற ப ரசன���ல 
இநத றலனபப பற��ற� ம�நத றப��ர�ள. 

�த�ரககம +நதரககம றவற றவனல�ள இரநத.  மக���ம�� அரச 
மரததவமன� ல அந�னதப ப �ங���ல இரநத அபறப�த த�ன இ�நத 
ப �தனதப றபரம றப+� 10000  ரப�ய எனற அங��ரககம ��வல���� டம 
அடவ�னஸ க��டதத னவதத�ரநத�ர�ள.  அறத றப�ல ஏறதனம ஒர வ பதத�ல 
மன� தவ ர மற� ப��ங���ல பலதத அடபடட மன� இனனம உ� ரடன 
இரககம ஒர உடலகக அறத அரச மரததவரடம க+�லல� னவததர. 

கநற��ன�ச சரக�� அவர�ன� ஒர ம�த�ர ப�ரதத அநத மரததவர "எதறக 
உங�ளகக?" என��ர. 

உடற தன வ +�டடங ��ரனட எடததக ��டட�ன +நதர.  "+�ர ந�ன இநதக 
�மகப�� ல த�ன ஆர�யச+�ப ப ரவ ல இரகற�ன.  ஒர ஆர�யச+�க��� உ� றர�ட 
இரகக� ஆ�ல ��பப�தத மட��த ஒர மன� றதனவபபடத.  இத +டடபபட 
க+ய� மட��த. இதல உங�ளகக ஒர ப ரசனயம வர�த." என��ன +நதர. 

கவக றநரம அநதக ��ரனட த�ரபப த த�ரபப ப ப�ரததக க��ணடரநத 
ட�கடர, "இத கர�மப ரஸ�� றவனல. எகக 2 லட+ம றவணம." என��ர. 

+நதனரப ப�ரததக �ண�ன� கமலல மடத த��நத�ன �த�ர ஆறம�த�ககம 
வ தம�ய. 

"+ர +�ர.  இத எனற�ட கம�னபல நமபர.  அபபட ஒர றபஷணட ��னடச+தம 
எகக இநத நமபரல ��ல பணணங�.  ந�ங� வநத �கலகட பண� க��ற��ம." 

என��ன +நதர. 

அடதத இவர���டதத�ல +�க���த ப�ல� த�ன. அவள +�க��� வ தறம த�. 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ: 17 

இநதத தனட த�ணட மன�ககள க+லல மடபனவ பற��ப ப�ரபறப�ம�? 

த�ரவக க��ழபப,  களகற��ஸ மலக கற�ள ஆ��� மடடறம இநதத தனட  
த�ணடச க+லலக கட�னவ��� இரக��ன�. மற� தன+���ல க��ழபனப எரக�  
மடயம.  ஆ�ல மன�ற�� தன +கத� அனதனதயம களகற��ஸ�ல�ரநறத த�ன  
கபற��ன�த.  உடல�ன கம�தத எனட� ல 2%  மடடறம இரககம மன� ஓயவ ல 
இரககம றப�த உடலககள வரம ப ர��வ�யவ ல 20%  அ�வ ன 
உபற����க��ன�த. 

கபங�ளர ர� ல ந�னல�ம.  ன�� ல ஒர +�ற கபடட மடடம க��ணட 
மன��ம வகபப க��ரடடப படட கபடட� ல இரநத கவ��ற����ர +ங�ர. 

கபங�ளறர ஒர க��ரடடப படட கபடடற�� எனற எண� க க��ணட�ர.  கவ��ற� 
வநத அவரகக� ��ததக க��ணடரநத J8பப ல மன +Gடடல ஏ��க க��ணட�ர. J8ப 
ஆன����ர அலவல�மறந�க�� வ னரநதத.  அபறப�த த�ன மனழ கபயத 
மடநத�ரநதத.  +�லகலன� ��றறம,  தனரன�ச சததம�ய மனழ ந8ர�ல �ழவ � 
+�னல�ளம,  இரப�மம பசனம�� மரங�ளம,  தறறப�த வநத கத�ழ�ல நடப 
டம�ணடல மன�தத வரம கபர� �டடடங�ளம +ங�னர ஆன+��ய வரறவற�. 

இரநதம +ங�ரகக மம அத�ல க+லலவ லனல. 

அவரத எண�ங���ல அபறப�த இரநதகதலல�ம சறரஷ ப�ணறடவம. 

அவரட� 2 ந�ட�ளகக மநனத� +நத�பபறம. 

அநத +நத�பப ஒர வ +�ரன�ககச க+ன�த றப�ல இத வனர 
றத�ன�வ லனல அவரகக.  ஒர நணபனரச +நத�தத வநதத றப�ல றத�ன���த. 

ம�னல� ல அவர வ 8டட ��ல�ங கபலனல அழதத� உளற� க+ன�த,  மரததவக 
�லலர� ல ப� லம அவரத ம�ள +ங�னர அனழதத உளற� க+ன�த =�ப�ம 
வநதத. 

+�ற கடமபம ப�ணறடவனனட�த.  +Gர� வ�ழவம த�ன.  றநரம ப�ரதத 
றவனல,  ��லணடர ப�ரததச +மப�ம.  வ 8டனட ந�ரவ��ககம +��நத மனவ .  அடக�ட 
கவ��யர ம���க க��ணறட இரநத�லம நணபர�ன� வ டடப ப ர� 
றவணட� ரக��ன�றத எனற க��ஞ+மம ற��ப க��த க+லல ம�ள.  வ 8ட மழக� 
சததம என��ல பட சததம.  கபர� வங�� அத���ர என� றத�ரன� க��ஞ+மம 
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இலனல.  ப�வம,  றமல��ர�ய ரஸக எடக��மல கவறம அத���ர���றவ 
இரநத�ரநத�லம வ�ழகன�ன� இபபடத த�ன வ�ழநத�ரபப�ர எனற றத�ன���த 
+ங�ரகக. 

+ங�னரப ப�ரதததறம, "என +�ர. எ� கடவலபகமணட?" எனற த�ன ற�டட�ர 
சறரஷ.  அவரத �ண�ன� அபபடற� ஊடரவ ப ப�ரதத�ர +ங�ர.  அத�ல கப�ய 
றபசவத�யத கதர�வ லனல. 

"க�ஸ +�ர.  இரணட மனற கள ��னடச+�ரகக.  கநரங��டறட�ம.  +Gக��ரம 
படச+�டல�ம." எனற தணடல றப�டட ம4ணடம அவரத �ண�ன�ப ப�ரதத�ர +ங�ர. 

அபறப�த அவரத �ண���ல க��ஞ+ம ந�மமத� கதனபடடத.  க��ஞ+ம கட 
அத�ரச+�ற� கதர�வ லனல.  "+ர ஒனன ப�ரடட கர�மப இனக�+ணடட� 
இரக�னம,  இலனலன� கர�மப ��லல�ட�� இரக�னம."  எனற மதககள 
ந�னததக க��ணட�ர +ங�ர. 

"உங�ற��ட னலபனபப பதத�க க��ஞ+ம பரப� க+�லலங� +�ர."  என��ர 
+ங�ர வநத�ரநத ��ப ன� உ��ஞ+�க க��ணறட.  சறரஷ�ன மனவ யம ம�ளம கட 
எத�ரல அமரநத�ரநதர. அவர���டம மழக �னதன�யம க+�லல�� ரநத�ர சறரஷ. 

அவர�ள ம�தத�லம �லக�ம. "இத ஒர கப�தவ�,  வழக�ம� வ +�ரன� த�ன. 

ப�பபடத றதனவ� லனல.  எகக ந8ங� க��டக��� இனபரறமஷன கர�மப 
யஸபலல� இரக�ல�ம. அத�ல ப�பபட�மச க+�லலங�", என��ர +ங�ர. 

"+�ர எகக மட� ல �ம�லல.  அத�ல வழ�� ல ப�ம�லல.  எங� ப�ஙக 
ப�ம க��ளன��டக�பபடடரகக.  க��ளன��டச+வங� தணடக�பபடனம.  ப�ம 
ம4ட�ப படனம.  அதகக எனற�ட ஒததனழபப உங�ளகக மழனம�� இரககம. 

எங�பப� அமம� கர�மபக �ஷடபபட� வ வ+�� றபம�ல� த�ன +�ர.  பரமபனர 
பரமபனர�� னவச+�ரநத கரணட ஏக�ர ந�லதனதக கட வ ததத த�ன எனனப 
படக� னவச+�ங�.  ந�ன ப .எஸ.+�.  ம�தஸ படச+� கவ��ற� வரம றப�கதலல�ம 
வங�� றவனல +ரவ +�த�ர�ம�க ��னடச+த.  அபபட ஒர ���ரக��த த�ன இநத 
றபங��ல ற+ரநறதன.  அபப�ம படபபட�� பEலட ஆபE+ர ஆறன.  அநத றவனல� ல 
இரநறத றமறபடபப படச+� மடசற+ன.  எனற�ட றவனலன�ப ப�ரதத எகக ஒர 
ரரல றமறJர றப�ஸட க��டதத�ங�.  ஏற�றவ வ வ+��மம கதரஞ+த�ல 
நலல� கடவகலபகமணட ��டட மடஞ+த.  அபபடற� மனற�� �மர+��ல ப ர�ஞச 
றமறJர,  அ+�ஸடணட கJரல றமறJரன பறர�றம+னறலற� வணட ஓடத. 

இபறப� ற+ரமனகக அடதத பட�� உட��ரநத�ரநத�க கட எகக அபறப� படட 
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�ஷடகமலல�ம ம�க��த.  என ம�ன� ட�கடரககப படக� னவச+�ரகற�ன. 

அவளகக ஒர நலல வ�ழகன� அனமச+�க க��டக�னம.  அவற�� த�ன.  எனற�ட 
�டனம மடஞ+�ரம. அவவ�வ த�ன +�ர என �னத" என��ர சறரஷ. 

ஏற� +ங�ரகக அவனரப ப டதத�ரநதத. "இத றப�ல த�ன றபம�ல�ற��டறவ 
இரக�னமன ந�னம ந�னக��ற�ன.  ஆ� மட�ல."  எனற க+�லல�க க��ணட�ர 
+ங�ர.  வநத றவனலன� ந�னக��ம றவற�றத� ந�னக��ற��ம எனற சத�ரததக 
க��ணட,  ஒர ற�ளவ  ற�டட�ர சறரஷ ப�ணறடனவ.  "��ர�லம அபபட எ��த�ல 
ய��க� மட��த அறத +ம�ம றவக�ஙகம எழத� னவக��த 5  த�ங�ளககளற� 
ம�ற�பபடட ஒர ப�ஸறவரனடச +ர��� எபபட ஒரவர�ல �ணட��� மடயமன 
ந8ங� ந�னக���8ங�? எஙற���வத இனதப பற��ப றப+�ரக�Gங���? எபபட��வத லக 
அவட ஆ�ச +�னஸ உணட�?" 

"எகக அத கபர� அத�+�ம�வம,  ஆச+ர�ம��வம இரகக +�ர.  இபறப� 
வனரககம என�ல எபபட இத +�தத��மற க+�லல மட�ல." என��ர சறரஷ. 

அவரத ம�ள கறக��டட, "+�ர,  றநததம இனனககம எங�பப� இறத றபசசத 
த�ன.  எபபட இவவ�வ +Gககரடட� ப�ஸறவரனடச +ர�� ய��க� மடயமன." 

என��ள. 

கமலலத தனல�ன+தத +ங�ர அடதத ற�ளவ ன� வ 8+��ர.  "இநத ஐநத 
ந�ட�ளல நடநத வ ஷ�ங�ள ஒனற வ ட�மச க+�லலங�.  னடர எழதம வழக�ம 
இரநத� அனதக ��டடல�ம�?" என��ர. 

ற��+ன� ல ஆழநத�ர சறரஷ.  "க��பப ட� ம�த�ர எநத ந��ழச+�யம 
இலல�ற� +�ர.  வழக�ம றப�ல ஆபEசககப றப�றன வநறதன.  மதத பட என 
நடநதசச? என� பட த�னடன�ச க+���நத�ர. ஹ�ங! ஒனன மடடம =�ப�ம வரத." 

என��ர. 

ந�ம�ரநத உட��ரநத�ர +ங�ர. 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ: 16 

மன�� ல நடபபத ம�னறவத�ப பரம�ற�ம எனற ப�ரதறத�ம.  றவத�� �ல 
பரம�ற�ம ந�யறர� பரம�ற�ம�,  ஹ�ரறம�ன பரம�ற�ம� எனற மக���ம�யப 
ப ரதத��� மட��த பட�� பரம�ற�ங�ள மலம�ய ந��ழ��ன�த.  இநத 
ஹ�ரறம�ன பரம�ற�தத�ன றப�த +�றந8ர�தத�ன பஙக கபரம�வ இரக��ன�த. 

மற� க+ல�ன�ப றப�லறவ ந�யர�ன�ளம DNA  க����ல �டடபப�டடல 
னவக�ப பட��ன�.  எலல� க+ல���ன கறர�றம�ற+�ம�ளம ட.என.ஏ.னவ ஒதறத 
இரக��ன�.  ஆ�ல அநத க+ல மன� ந�யர���வம,  ��ட� க+லல��வம,  

மதகத தணட க+லல�� ம�றவதம,  அநத ட.என.ஏ.� ன ப��ங�ன� 
கவ��க��டடவனதப கப�றதறத இரக��ன�த.  பறர�டடன�ள எததன கநரக�ம�ய 
இரரக��ன�,  அனவ ட.என.ஏ.  உடன எபபட உ�வ�ட��ன� எனபனதப கப�றதறத  
ட.என.ஏ.  வ ன எநதப ப��ம கவ��க��டடக க��ள��ன�த எனற  
த8ரம��க�பபட��ன�த. ஆ� கம�ததம பறர�டடன மக��� பஙக வ��க��ன�த.

�த�ர க��டதத ப�ம க��ஞ+ம க��ஞ+ம�யக �னர� ஆரமப தத�ரநதத. 

�டடடதனதக க��ஞ+ம க��ஞ+ம�ய கமரற�ற�� இரநதர.  க+�நதக �டடடம ஆ�� 
வ டடத�ல எனதப பற��யம �வனல� ன�� அவனககத றதனவ�� அ�வகக +நதர 
நவ 8ப படதத�� ரநத�ன. கவ��� ரநத ப�ரக� கவக +�த�ர� �டடடம��த கதரநத 
அவர���ன ற+�தனக கடம உளற� ப ரம�ணடம�யத த��ர�� ரநதத.  �� ��ள 
உளந�டட உப�ர�ங�ள எத றதனவ�� அனததம வநத ற+ரநத�ரநத. 

"கவ��ந�டடல இரநத வர� இனஸடரகமணடஸ எலல�ம எபறப� எபபட 
க��ணட வரப றப��?" என��ன �த�ர. 

"அத ஒனனம �ஷடறம இலலட�.  இதத�ல�ல எனலட இணகடரறநஷலன 
ஒர �மகப� இரககட�.  அவங�ற��ட றவனலற� இத றப�ன� அணடர��ரவணட 
+ம�ச+�ரம த�ன.  அவங�ளகக எலல� ந�டலயம ஆட�ள இரக��ங�.  எநதக 
�ரன+�யம க��டக�ல�ம.  எத�வத ஒர கப�ரல ப ல றப�டட �ரவ�டனன 
க+�லல�க கட நமம இனஸடரகமணடஸ வநத ற+ரநதடம.  எலல�ம கநட 
ன�ங�ர�ம த�ணட�" என��ன +நதர. 

"எனறம�, கர�மப J�க��ரனத�� இரக�னமட�." என��ன �த�ர. 
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"அபபடத த�ணட� இரகற��ம.  கநடல ந�ன றப��றத அ��மஸ ப ர�கஸ� 
ஒனன மலம�த த�ன.  தவ ர,  நமறம�ட இநத ப ர�Jகட இததன ந�ள இததன 
�ஷடபபடட, இததன இனஸடரகமணடனஸக க��ணட வநத ற+ரதத க+ஞ+�லம, 

ம�ஞ+� ம�ஞ+�ப றப�� பதத ந�ன�கக றமல ஆ��த. கவக +Gக��ரறம நமகக கவற�� 
��னடச+�டம.  அதக�பப�ம ந�ம எனதப பற��யம �வனலப படறவணட�த�லனல." 

என��ன +நதர. 

"+ரட�. அடதத ந�ம என க+ய�னம?" என��ன �த�ர. 

"இபறப�னதகக மனற மன� கரட பண� ��சச."  என� +நதனர வழ�ம��தத 
"கரணட த�ட� கரட பண� ற�ம?" என��ன �த�ர. 

+நதர +�ரததக க��ணறட,  "உன மன�யம ற+ரததச க+�னறணட�.  உகக 
மன� இரககலல?  �வனலபபட�த உன மன�கக ஒனனம ஆ��ம 
ப�ரததக��ற�ன." என��ன. 

"ஓ. ந8 அபபட வர����? +ர க+�லல." என��ன �த�ர. 

+நதர, "இனனம நமககத றதனவ ஒர மநலம�லல�தவரன மன�." என��ன. 

ஆ�ல அவர���ன தரத�ரஷடறம� அலலத ப�ல�வ ன அத�ரஷடறம� ப�ல� 
இவர���டம வநத ம�டட�ள. 

அவ��ன க+�நதப கப�ர ��ரககம கதர�வ லனல.  வ�த 20  இரககம. 

க+னன� ன கவக �னரற��ரம�ய கநட� பரவ � ரககம ற+ர பகத�ன�ச 
ற+ரநதவள.  த�ய தநனத ��கரனற கதர��தவள.  அவன�யம அ����தவள.  ��றக�� 
எனற த�ன அவன� எலல�ரம அனழததர.  வழ�நறத�டம எச+�னலத 
தனடததத�லனல.  ஆனட பற��� �வம இலனல.  ��ர எத�றர வநத�லம ன� ந8டட 
"��ச க��ட"  எனற மடடறம ற�டகம�ற பழக�� இரநதர அநதச ற+ர� ல +�ல 
��வர�ள. த�ம ஒர ஏர�� எனற அவன� அனபப  வ டடக �ண��� க� ஒரவன 
ப னற க+லவ�ன. ற+ரநத�ரககம ��ன+ப ப டங��க க��ணட த�ன ஏறத� வ�ங��த 
தநத மழ றநரப ப சன+க��ர��ய இரநத�ள ��றக��. 

�த�ரம, +நதரம �ன�ததப றப�ய வ 8ட வநத ற+ரநதர. 

"எனட� இத.  நலல மன�க��ரன எததன றபர றவ��லம ��னடபப�ன 
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றப�ல.  மன� �லஙகவன ��னடக� ம�டட�ன றப�ல.  ந�மளம னபதத��க��ர 
ஆஸபதத�ர ஏ�� இ�ங��டறட�ம,  ஒரததனம ம+�� ம�டறடஙக��ற.  ஒனன 
ஏத�வத தரம ஸத�பம நடததத.  +டடச+�க�லன க+�ல��யங�.  இலல�டட அநத 
னபதத��தறத�ட க+�நதக ��ரங�னன கடறவ இரக��யங�.  கர�மபக �ஷடம� 
இரகற�." என��ன �த�ர. 

மறந�ள +நதரன அலவல� ஏர�� த�ன ��றக��� ன டயடட ஏர�� றப�லம. 

��ச க��ட எனற வழக�ம றப�ல சற�� வநத�ள.  வணட� ல அபறப�த த�ன ஏ�� 
உட��ரநத +நதர அவ�த நனட உனட ப�வன ப�ரதததறம அவளகக மந�னல 
+ர ��னட��த எனற பரநத க��ணட�ன.  அவ�டமம ற�டட�ள.  "��ச 
க��டககற�ன. ந8 எஙற� இரகற�?" என��ன. 

அவற�� "��ச க��ட"  எனற மடடறம க+�லல�க க��ணடரநத�ள.  ன�� ல 
பதத ரப�ய றந�டட ஒனன� னவததக க��ணட,  "ந8 எஙற� தங��ரகற�னன 
க+�லல ந�ன ப�ம தரற�ன."  என��ன +நதர.  அவன ப�தனத ந8டடக க��ணட, 

அவ��டம ஏறத� றப+�க க��ணறட இரபபனதப ப�ரதத ��றக��� ன 
�ண��� பப��ன +நதரன றத���ல ப ன�ல�ரநத ன� னவதத�ன. 

"என +�ர? அவ ��டட என றபசச?" என��ன. 

"ஒனனம�லனலற�. ப�ரக� ப�வம� இரநதசச. அத�ன வ 8ட எஙற�னன ற�டடக 
��டட இரநறதன." என��ன +நதர. 

"ப�வம� இரநத� ப�ம க��ட.  வ 8கடலல�ம எதகக ற�கக�?"  எனற 
�டனம�� கரல�ல க+�னவன அவன� வ� எனற ன�ன�ப ப டதத இழததச 
க+லல ஆரமப தத�ன. அவர�ள க+லவனதற� ப�ரததக க��ணடரநத�ன +நதர. 

ப�ல�. அநதப கபணணகக �த�ரம +நதரம இடட கப�ர. 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ: 15 

பறர�டடன�ளம எனன+ம�ளம (��ர��வக�� பறர�டடன�ள எல�ம)  

ந�யர�ன க+ல�ள மடடம�ன�� எநத ஒர க+லனலயம ந�ரவ��பபத�� இரக��ன�த.  

எநத பறர�டடன எநத க+லல�ல உரவ�� றவணடம (ந�யர�ன க+ல உத�ர�ம��)  

எனபத DNA  வ ன ந�யக���ஸ�ல உள� RNA  +ங��ல�த கத�கபப ல உள�த.  அநதச 
+ங��ல�த கத�கபபம ட.என.ஏக�ளடன இன�க�பபடடரககம �டடபப�டட  
பறர�டடன���ல த8ரம��க�பபட��ன�த.

+ங�ரன பலன�ள அனததம கரனம����.  சறரஷ ப�ணறடவ ன 
வ�ரதனத���ன இனடகவ�� மதறக��ணட கரநத �வ�க�ல��ர.  "க+�லலங� 
+�ர. என நடநதத?" என��ர. 

சறரஷ ப�ணறட கத�டரநத�ர, "ஒனறம மக���ம� வ ஷ�ம�லனல +�ர. இநத 
+மபவம நடகக�தகக 2  ந�ட�ளகக மன�ட எங� வங��� ன உ�ரத���ர�ளகக 
பரநத�வன ஹ�ஸப டல�ல னவதத ஒர ஸகபஷல கஹலத க+க அப நடநதத. 

அபறப� த�டரன ந�ன ம�க�ம றப�டட வ ழநத�டறடன.  3  ம�  றநரம �ழ�ச+� த�ன 
எகக ந�னவ வநதத. றவ� ஒனறம�லல +�ர." என��ர. 

+ங�ர க��ஞ+ம ஏம�ற�ததடற தன மதககள இநதத த�வனலக க��ததக 
க��ணட�ர.  "அநத ம�க�ம எத�ல வநதத?  இதறக மன உங�ளகக இபபட 
வநத�ரக��? உங� றபம�ல� ட�கடரடட �ன+லட க+ஞ+Gங���?" எனற ற�டட�ர. 

"இத வனர எகக அபபட எலல�ம வநதறத இலல +�ர.  அத�ன மதல 
தடனவ.  றல� பரஷர.  அத�ல ப�பபட�தகக ஒனனம�லனலனன அங� இரநத 
ட�கடரறஸ க+�ன�ங�.  நலல றவன��� ஹ�ஸப டலனலற� ம�ங���த 
அத�ரஷடமனம க+�ன�ங�." என��ர. 

இபபட ந�னததக க��ணறட வரன�� ல கபங�ளர �ம�ஷர அலவல�ம 
வநத�ரநதத.  வ ன�பப�ய இ�ங��� +ங�ர,  2  வத ம�ட� ல இரநத �ம�ஷர 
ஆபEஸUகக அனழததச க+லலப படட�ர.  2வத ம�ட க��ஞ+ம �ற�பரததடன 
இ�ங��க க��ணடரநதத.  +�வபபக �மப�ம வ ரக�பபடடரநதத.  ஆங��ஙற� 
�மபயடடர�ள.  ய�ப�ரம�லம ய�ப�ரம�ல இலல�மலம றப�லஸ அத���ர�ள. 

வ�ரகலஸ +ததங�ள அனததம க��ணட எதறற�� த��ர���க க��ணடரபபத 
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றப�ல இரநதத �ம�ஷர அலவல�ம. 

�ம�ஷரன அன� கவ��பப�தத�றகம அவரத அன�ககம எநத 
+மபநதமம�ன�� அனமத���ய இரநதத.  ஏறத� கபர� ந�றவதத�ன மதல��� 
அன�ககள நனழநதத றப�ல உ�ரவ.  உளற� நனழநத +ங�னர வரறவற� 
�ம�ஷர எத�ரரகன�� ல அமரச க+�ன�ர. "ற�ஸ டகட� லஸ கடலல� �ம�ஷர 
க+�ன�ர ம�ஸடர +ங�ர.  உங�ளகக என உதவ ன�லம தரத த��ர� 
இரகற��ம." என��ர. 

"இநத ல�ஸடல +�டடன�ச சற�� இரகக� 400  ஏ.ட.எம.  க+ணடரறஸ�ட 
அடகரஸ இரகக +�ர.  +மபவம நடநத அனன�கக அஙற� றவனல� ல இரநத 
எலல� க+கயரடட ��ரடஸUம னவதத ஒர +�ன வ +�ரன� பண�னம +�ர." 

என��ர +ங�ர.  "வ ஷ�ம க��ஞ+ம அரகJணட.  அத�ல இனனகக 
+��ங��லததககள� அறரஞ பண� � ந�ன ந�ன�க ��னல பன�டல க+னன 
றப��ல�ம." என��ர. 

"ஓற� ம�ஸடர +ங�ர.  அறரஞ பண� டல�ம."  என� �ம�ஷர,  தன 
உதவ ���னர அனழதத உடனககடன உததரனவப ப �பப க�,  அனழபபக�ள ��டடத 
த8க� அனதத ��வல ந�னல�ங�ளககம ப�நதத. 

+ங�ர ன�� ல இனனகம�ர ஸறடடகமணட இரநதத. ற+ம�பபக ��கக���ன 
படட�ல த�ன அத.  ஏறதனம கப��� +�ககம� எனற அவரம பரடடப பரடடப 
ப�ரதத�ர.  +ர��� ஆ� ரம ரப�யகக றமல எநதக ��க��லம பறற 
னவக�பபடவ லனல.  இநதப பதத�� ரம ��ககக ��ரர�ளககம தன ��க��ல�ரநத 
ஆ� ரம ரப�ய எடக�பபடடத கதரநத�ரககம�?  ஏற�றவ இத எநத 
க+�லப�டம�லல�த ��கக���ல இரநத எடக�பபடடள�த�ல ��ரககம கதர�ப 
றப�வத�லனல.  அடதத க+னன� ல நமகக கர�மபத த�ன றவனல� ரக��ன�த 
எனற ந�னததக க��ணட�ர. 

அனற ம�னல.  ர+ரவ றப�லஸ னமத�ம.  200ககம றமறபடட 
க+கயரடட���ல ந�ன�நத�ரநதத.  ஒர +�லர வ டபப ல இரநதத�லம,  +�லர 
ஏற�றவ அபறப�த டயடட� ல இரநதத�லம வரவ லனல.  எதற��� 
அனழதத�ரக��ன��ர�ள எனற கதர��தத�ல +ல+லததத கடடம.  �ம�ஷரம 
+ங�ரம னமத�ததகக வநதர.  +ங�ர ன�� ல ஒர னமக க��டக�ப படடத. 

கத��வ� கரல�ல றப+ ஆரமப தத�ர +ங�ர. 
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"உங�ன� எலல�ம இஙற� வரவனழக� என ��ர�மன எலல�ரம 
ற��+�ச+�டட இரபபEங�. �டநத வ�ரம கவள��க��ழனம ந8ங� எலல�ரம டயடட� ல 
இரககம றப�த +ர�� நள��ரவ 1  ம� கக கபங�ளர +�டடன�ச சற�� உள� 400 

ஏ.ட.எம.  க+ணடரல இரநத +ர�� 25000  எடக�பபடட கம�ததம ஒர ற��ட ரப�ய 
��வ றப�� ரகக.  இபறப� உங�ன� ஏன வரசக+�லல� இரகற��ம� உங�ளல 
��ர�வத இனதக �வ�ச+�ரக�ல�ம.  ��ர நமபர ஏத�வத றந�ட பண� ரக�ல�ம. 

அனட���ம =�ப�தத�ல இரக�ல�ம.  ஏன� +மபவம நடநதத இரவ றநரம.  J 
+நதடற� இலல�த றநரம.  ஏத�வத ��ர�வத வ தத���+ம�ப ப�ரதத�ரநத�றல� 
அலலத உங�ளகக ஏத�வத க+�லலனமன றத�� �றல� அவங� ன�ன� 
உ�ரததல�ம." என��ர. 

க��ஞ+ றநரம ஒரவரகக��ரவர றப+�க க��ணடரநதர ��வலர�ள. 

ஒரவரம ன�ன� உ�ரதத வ லனல. "இத�ல உங�ளகக எநதப ப ரசனயம வர�த. 

ந�ங� ����ரணட தரற��ம."  என��ர ம4ணடம +ங�ர.  அபறப�தம ஒரவரம 
மனவரவ லனல. 

என இத?  ஒரவரககக கடவ� ஒனறம றத�ன�வ லனல?  எனற +ங�ர 
ந�னததக க��ணடரககம றப�த கடடதத�ன மதத�� ல ஒர ன� உ�ரநதத. 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ: 14 

இபறப�த கம�ழ� வடபபககம கம�ழ� கப�ரபபககம வ தத���+ம கதரநத�ல  
நலலத.  அகதன கம�ழ� வடபப?  னம றநம இஸ ரதத���ர.  எனபத கம�ழ� வடபப 
(Transcription)  என கப�ர ரதத���ர எனபத கம�ழ� கப�ரபப (Translation)  அகதலல�ம 
எதகக இஙற� வரத? என��ன�8ர���?

ட.என.ஏ.  வ ல�ரநத RNA  கக ம�ற�ப படவத கம�ழ� வடபப.  ஆ�ல 
ஆர.என.ஏ.வ ல�ரநத பறர�டட�� ம�றம றப�த நடபபத கம�ழ� கப�ரபப.  ம�� 
அத�+� க��ன��ர�ள வ ஞ=���ள.  J8ன���ல இரணட வன� இரக��ன�த.  

�டடனமபப J8ன�ள. �டடபப�டட J8ன�ள. அனவ பற��யம ���ல�ம.

"அறடங�பப�!  அமபத�� ரம ரவ�வ�?  மடவ� என த�ன க+�ல�8ங�?  ந8ங� 
ற�ட��� அகமeணட கர�மப J�ஸத��� இரகக. 10 வர+ம அனலஞச த�ரஞ+�க கட 
இநதப கப�ணன� னவச+� உங���ல இநதப ப�ம +மப�த�க� மட��த."  என��ன 
�த�ர.  ற+ர� ல மர��ன கடன+.  எபபடத த�ன இநத ந�ற�தத�ல இரக��ங�ற�� 
எனற எண� க க��ணட�ன �த�ர. 

அநதக கபபததக��ரன றப+ ஆரமப தத�ன.  "இஙற� ப�ரங� +�ர.  இகதன 
ஆட� ம�ட�?  ந8ங� ற�கக� வ னலகக வ க�?  ந�ங� �ஷடபபடட வ�ரதத கப�ணண 
+�ர.  ந8ங� �ஷடபபட�ம வச+�க��ற�னன க+�னத�ல த�ன ந�ங� +ரனன 
க��டக�றவ வநறத�ம.  கப�ணண நலல� இரநத�ப றப�தம +�ர.  ப�ம கட 
றவணட�ம."  எனற ஏறத� ற+னவ க+யதவன றப�ல றப+��ன ம நலம இலல�த 
கபணன� ப சன+ எடக� னவதத வ டட! 

"உன றபர என க+�ன?  மர��?  இஙற� ப�ரபப�,  ந�ங� ஒனனம 
இவன� இஙற�ற� வ டடப றப��ச க+�லல� எலல�ம ற�க�ல. இவளகக னவதத��ம 
பண� மடயத�னன ப�க�த த�ன ற�ககற��ம.  இவ உங� இடதத�றலற� 
இரக�டடம.  இ� ப சன+ எலல�ம எடக� அனபப�றத.  ந�ங� வரச க+�ல�பப ஒர 
இரணட ந�ள மடடம எங� றலபல தங�னம. அபறப� ந8யம கட இரக�ல�ம. உகக 
பதத�� ரம ரப�ய தரற��ம.  எலல�ம ஒர இரணட வ�ரததககத த�ன.  அபப�ம உன 
ப�னத� ல கட ந�ங� கறக��ட ம�டறட�ம. +ர��?" என��ன �த�ர. 

அபபட இபபடப றப+� றபரம இரபத��� ரம ரப�யகக படநதத.  இத எதவம 
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கதர��மல றவக�ஙற�� ப�ரததக க��ணட உட��ரநத�ரநத�ள ப�ல�.  "கபர� 
ப ரசன ஈ+��� +�லவ ஆ� ரச+�ட�" என��ன +நதரடம. 

"எலல�ம +ர த�ணட�.  அடதத வ�ரம இணகடரகநடல ஆரடர றப�டட 
மக���ம� இனஸடரகமணடஸ எனலட இணகடரறநஷல�ல இரநத 
�ணகடயரல க+னனகக �பபலல வரத.  னஹதர�ப�தல ஒர ர+ரச க+ணடர 
இரககன க+�னறனல அவங� றபரல ஏறத� இணஸடரகமணடஸன ப ல றப�டட 
வரத.  அதகக கம�ததம ஐமபத லட+ம இஙற� ஒர ம�ரவ�ட ��டட 
க��டக�னம�ம.  இஙற� ந�ம ரப���க க��டதத� அஙற� அவங�ளகக ட�லர� 
றப�� ரம�ம. அத வநதடட� நமம றவனலன� ஆரமப ச+�டல�ம." என��ன +நதர. 

"இஙற� ந�ம ம�ரவ�டடட க��டதத� அனத அநத ர+ரச க+ணடர��ரங� 
எபபடட� அஙற� அனபப மடயம?" என��ன �த�ர ற��+ன��ய. 

"அகதலல�ம பதத� ற��+�க��தட�.  எனவம க+ஞசடடப றப���ங�.  நமகக 
இனஸடரகமணடஸ ��னடச+�ப றப�தம.  +ர த�ற?"  என��ன +நதர உற+��ம�ய. 

தனல�ன+தத னவதத�ன �த�ர. 

எலல�ம சம�ம��த த�ன க+னற க��ணடரநதத.  �த�ர +ங�னரப ப�ரககம 
வனர. 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ: 13 

ம�தன தன ல�J�க�ல எண�ங�ன�ச ற+ம�ககம பகத� எத எனபத�ல  
கழமப � வ ஞ=���ள லணட�ல 11  ட�கஸ� டனரவர�ன� அனழததர.  அவர�ள 
அனவரம 38  மதல 52  வ�த வனர இரநதர.  அவர���டம ஒர ற�ளவ  
ற�ட�பபடடத.  ற�டடவடன அவர���ன மன� எவவ�ற க+�லபட��ன�த எனற  
ந�யர�ன�ள மன�கக ரதததனதச க+லததம இடதனத positron emission tomography (PET)  

scanner எனபனத னவததக �ண��� பபதன மலம த8ரம��க�பபடடத. 

அத�வத லணட�ல ஒர இடதனதக க��பப டட அநத இடததககச க+லலம  
சரகக வழ� எத? எனற ற�டட றப�த அனவரம +�நத�தத ல�J�க��� அவர�ளகக  
இரபபத�றலற� சரக�ம� ப�னத எனற க+�லலம றப�த ரதத ந��ங���ல  
இரநத ரததம மன�� ன வலத ஹ�பறப� ��மபஸUகக றவ�ம�யப ப�யநறத�ட�த  
�ணட���பபடடத. இத பல +�தன�ளகக வழ� வகததத. 

"அத ��ர ன� தக���த? மன�ல வ�ங�" என��ர +ங�ர. 

அநதக ன�ககச க+�நதக��ரரன மன�ல உட��ரநத�ரநதவர�ள ப ன�ல 
த�ரமப  ��கரனற ப�ரததர.  கடடதத�ன கம�ததக �ண�ளம ன� தக��� அநத 
ப�த��வலரன றமல +டகடனற கம�யததத.  அவரகக 50  வ�த இரககம.  இரநதம 
40  வ�தகக றமல மத�க� மட�வ லனல.  தனல� ல ம��க கன�நத மட.  சததம�� 
மழ�க�பபடட �னங�ள.  ம4ன+ ஒதக���த�ல கட ஒர றநரதத�.  அவர றப�டடரநத 
உனட கட �+ங��மல வ ன�பப�ய இரநதத.  ஷf கட த�ம ப�ல�ஷ றப�டட 
ப�ப�ததத.  த���ங��ப ப� வழங��� ன ப�த��வலர றப�ல இலனல அவனரப 
ப�ரதத�ல. ஏறத� �ரபபப பனப பனடன�ச +�ரநதவர றப�ல இரநத�ர. அனவரன 
ப�ரனவயம அவனரத கத�டரநத வர மனற வநத ந�ன��ர. 

"ந8ங� அனன�ககப ப�ரதத வ பரதனதச க+�லலங�." என��ர +ங�ர. 

"+�ர என கப�ர ர�ஜற��ப�ல.  ந�ன இதகக மநத� ஆரம�ல 20 வர+ம றவனல 
க+யதடட இபபத த�ன 2  வர+ம� ரனட�ர��� இநத றவனல ப�ரததக��டட 
இரகற�ன. +�ர க+�ல� +மபவம நடநத அனனகக எகக நலல� =�ப�ம இரகக. 

ந�னம ஏ.ட.எமல கவ��ற� ஒர ற+னரப றப�டட உட��ரநத எலல� ந�யஸ 
றபபபனரயம வர வ ட�ம வ�+�ச+�டட உட��ரநத�ரநறதன.  ��றர� ஏ.ட.எம.னமப 
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ப�ரததடறட இரகக�� ம�த�ர ஒர ப ரனம.  +டன ந�ம�ரநத ப�ரதறதன றர�டடகக 
அநதப பக�ம ந�னன ஏ.ட.எமனமற� ப�ரததடட இரநத�ன ஒரததன.  ஆள கர�மப 
டப ட�பன க+�லல மட��த.  றபணட +டனட த�ன றப�டடரநத�ன.  மட கட 
னலடட� �னலஞ+� த�ன இரநதசச.  ன�� ல க+லறப�ன ஒனன னவசச அனதப 
ப�ரகக�தம அபப�ம ஏ.ட.  எமனமப ப�ரகக�தம� இரநத�ன.  +ர ��ர�வத 
கப�ணன�க ��தல�ச+�டட இரபப�ன.  அவ வநத இபறப� இவன கடடப 
றப�� ரவ�னன ந�னம �ணடக�ல. 

கர�மப றநரம இரககம.  றர�டல +நதடற� இலனல அபறப�.  த�டரன 
ப�ரககற�ன ஆன�க ��ற��ம.  எனட�னன ப�ரதத� றர�டனடக �டநத எங� 
ஏ.ட.எம.  மகக ன+டல இரநத சவரல +�யநதக��டட ஒர ��லல ந�னனக��டட 
இனக�ர ��னல சவதத�றலற� +பறப�ரடடகக னவச+�க��டட இபபவம 
க+லறப�னப ப�ரததடட இரநத�ன.  ந�ன அவனக �வ�க��த ம�த�ர 
�வ�ச+�டறட இரநறதன. 

த�டரன க+லறப�னல ஒர கமற+ஜ வநத +ததம ற�டடத.  அபறப�த த�ன 
கதரஞ+த அவன அதக���த த�ன ��ததடட இரநத�ரபப�ன றப�ல.  கமற+ஜல 
அபபட என இரநதசற+� கதர�ல.  ஏ.ட.எமமகக உளற� நனழநத�ன.  னபககள� 
இரநத ஒர ��ரனடப றப�டட�ன.  ப�ம ஏறத� எடதத�ன.  ப�ம எவவ�வ 
வநததனன க+�ல� +Gடனடக கட எடதத தன னபககள� மடச+� னவச+�க��டட�ன. 

கவ��ற���க ���மப ப றப�� டட�ன.  அறந�ம� அவவ�வ ப�ம எடதததல இவனம 
ஒரதத� இரககமன ந�னக��ற�ன.  அவவ�வ த�ன +�ர ந�ன ப�ரததத."  எனற 
மடதத�ர. 

"கர�மபத றதஙகஸ ம�ஸடர ர�ஜற��ப�ல.  இறத ம�த�ர றவற ��ரம 
ப�ரதத8ங���?  �வ�ச+Gங���?  எனற ற�டட�ர +ங�ர.  ��ரம எநதப பத�லம 
க+�லலவ லனல.  இ� க��ஞ+ம �வம�ய இரங�ள எனற க+�லல�வ டட 
�ம�+ரம அவரம ���மப ச க+ன��ர�ள.  J8பப ல ஏ���தறம +ங�ர தன 
றவனலன� ஆரமப தத வ டட�ர. 

"+�ர கம�னபல இணகடல�Jனஸகக றடட அணட னடம க��டக�ணம +�ர. 

அநத றநரதத�ல கபங�ளர +�டட� ல இநதக க��பப டட எ.ட.எம �வர ஆக� 
டவரஸ எனகன +ரவ 8னஸச +�ரநதத? 
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க��பப டட +மபவம நடகக�தகக 10  ந�ம�+ம மனறயம ப னறயம றப� 
கறநத�வல�ள எநத நமபரல இரநத,  எநத நமபரககப றப�� ரகக?  அத�ல 
எனகன வ ஷ�ம இரநதத? 

அபப�ம அறத றப�ல இநத +மபவம நடநத மற� ஏ.ட.எம.  க+ணடரஸ �வர 
ஆக� டவரஸலயம இறத ம�த�ர கமற+ஜ றப�� ரக��?  எனபத றப�ன� 
வ பரகமலல�ம றவணடம +�ர" என��ர. 

அவர�ள ம4ணடம �ம�ஷர ஆபEஸUகக க+லவதறகள அவர க+�ன ப� �ள 
க+�லபட ஆரமப தத�ரநத.  �� �� ன ப�னப�ட பற�� +ங�ர அ+நத றப� 
தர�ங���ல அதவம ஒனற எல�ம. 

ற�டட வ ஷ�ங�ள அததனயம ற�டட பட அசச அச+�� அவர ன����ல 
வநத ற+ர ஆரமப தத�ரநதத.  அநதக ����தங�ள க+�ன த�வல�ள அவனர 
ஆச+ர�பபட னவததத மடடம�ன�� எத�ர��� எவவ�வ +�மரதத��ம�� இனதச 
க+யத�ரநத�லம ஓரடதத�ல ற��டனட வ டட வ டட�ற?  எனற ந�னக�த 
தணட�த.  இநதக ற�ஸ�ல ர�ஜற��ப�ல த�ன தரபபச +Gடட எனற ந�னததக 
க��ணட�ர. 

ஆ�ல அநத ஆத�ரமம கவக வ னரவ ல ப�ற�த��� வ டறம� எனனம 
எண�தனதக க��ணட வரபறப���ன�த எனபனத அவர அ��நத�ல? 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ: 12 

 

"றடய!  +க+ஸட�.  இனனகக ஹ�ரபரல இரநத நமம �ணகடயர நமபர 
1453-JE-839  ரலஸ பண��ங���ம.  ந�ம றப�ய அநத ல�ரன� அபபடற� கடல�வர 
எடதத நமம இடததககக கடட வர றவணட�த த�ன.  அநதக �ணகடயரல 
நமறம�ட இனஸடரகமணடஸ 10  கப�டடங� இரகக.  ம4த� இரகக�த அபபடற� 
ர+ரச க+ணடரகக அனபப  னவக�னம�ம.  அநதப கபடட� ல எனகன நமபரஸ 
இரககமன ஒர ல�ஸடம நமகக கம� ல வநத�சச.  இறத� இநத �����ரங அணட 
ஃப�ரறவரடங �மகப�ற��ட றப�ன நமபரம வநத�ரகக.  றப�ன பண� ப 
ப�ரபறப�ம�?" என��ன ஆரவததடன +நதர. 

ப�ல�வக�� ப�ம க��டததத�ல�ரநத +ர��� 10  ந�ட�ள ஆ��� ரநத. 

இதறகள இரணட மன� அரச மரததவமன ப �க��டங��ல�ரநத அவர�ளகக 
அனழபப வநத�ரநதத.  அபறப�த த�ன இ�நதவரன உடனல கடல�வர எடததக 
க��ள�ச க+�லல� ம�ரசசவர ��பப��ர அனழதத�ரநத�ர.  இரணட மன�யம 
இனஸடரகமணடஸ வர�த ��ர�தத�ல றவணட�ம எனற க+�லல�வ டடரநதர 
�த�ரம +நதரம. 

"என +�ர ந8ங�.  றவணமன க+�ல�8ங�.  ஆ� இபறப� றவ��மன 
க+�ல�8ங�?  ந�னம அடக�ட டயடட ம���டறட இரகற�ன.  த�டரன டர�னஸபர 
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வநதடல�ம அத�ல +Gக��ரம ப�டன� வ�ங��கற��ங�.  றவணம� பர+ரல 
னவச+�கற��ங�." என��ர அவர. 

+நதர,  "அகதலல�ம இலனல.  எககத றதனவ மன� இ�நத,  உடல ப��ம 
றவனல க+யத க��ணடரககம உடல.  அத�ல அடதத தடனவ எபபடயம 
வ�ங��க��ற��ம." என��ன. 

அபபடற� ட�கடனரயம ப�ரதத வநத�ர�ள.  "இனனம ந8ங� ற�கக� ம�த�ர 
மன� மடடம இ�ங��க க��ணட மற� ப��ங�ள க+�ல�ழநத ற�ஸ எதவம 
வரல�ற�" எனற ன�ன� வ ரதத�ர அவர. 

ற+��ம�� உட��ரநத�ரநத +ம�தத�ல த�ன இனஸடரகமணடஸ க��தத 
ம�னஞ+ல அவர�ளகக வநத ற+ரநதத. ஏறத� க��ஞ+ம ந�மமத���ய இரநதத. 

�����ரங ஏகJன+�� டம றப+�� றப�த அனததம உறத� க+யதர.  அனற 
ம�னல ல�ர� ல �ணகடயர ஏற�பபடம எனறம.  அத னஹதர�ப�த க+லலம 
வழ�� ல இவர�ள இடதத�ல வநத கபடட�ன� இ�க�� வ டடச க+லலம எனறம 
த�வல தநதர. ஆவலடன ��தத�ரநதர �த�ரம +நதரம. 

+ர��� ம�  10.  கபர� 40  அட �ணகடயர ல�ர ஒனற வநத அவர���ன 
றலப மன�ல ந�ன�த.  வணடன� ஓடடச க+லல ஒர டனரவரம றமலம ஒர 
க� 8ரம மடடறம வநத�ரநதர.  ப ன�ல ஒர J8பப ல னஹதர�ப�த ர+ரச 
க+ணடரல�ரநத இரவர வநத�ரநதர கடல�வர எடக�. "கபடடன� இ�க�� னவக� 
றல�டறமன ��ரம இலல��?" எனற +ல�ததக க��ணறட இ�ங���ர டனரவர. 

"எங�ளகக எதவம கதர��றத!  எங���டம ��ரம இத பற�� ஒனறம 
க+�லலவ லனலற�?" என��ன �த�ர. 

"ஆம�,  இத றவ� க+�லவ�ங���ககம?  னஹதர�ப�ததகக றல�டறமனயம 
கடடடறடவ� றப��மடயம?  ந8ங�ளல�ம இ�ககமத� பண� வநதடட���ககம?" 

என��ர ஏ�ம�ய டனரவர. 

"+ர இபறப� என க+ய�ல�ம?" என��ன +நதர. 

"றப�ன பண�  வரச க+�லற�ன.  எகஸடர� ப�ம ஆவம.  ந�ங� றவ� அத 
வனரககம ��ததக ��டக�னம.  சற+.  ந�ன�க ��னல 5  ம� ககள� னஹதர�ப�த 
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றப�� றப�ஸ 500  ரப�ய ��னடககம.  அதவம றப�� ரம றப�ல இரகக"  எனற 
+ல�ததக க��ணட�ர டனரவர. 

ர+ரச க+ணடர ஆட�ளம,  "இத என +�ர ந8ங�?  றலடட�� றலடட�� 
எங�ளககம ப ரசன." என�ர. 

"க+லனவப பதத�க �வனல இலனல.  உடற வரசக+�லலங� றல�டறமன." 

என��ன �த�ர. 

"அவர���டம இரநறத றப�ன வ�ங�� ��ரகற�� றப+��ர டனரவர. 

அனரம�  றநரதத�ல ஒர ம4னப�ட வணட� ல ந�லவர க��ணட கழ ஒனற வநத 
ற+ரநதத.  வரம றப�றத +ரகன� ஏற��க க��ணட வநத�ரபப�ர�ள றப�ல.  ஒறர 
ந�ற�ம.  "இன�ப�?  எனத எ�க�னம�லம கப�டடகக 100  ரப� றவணம. 

ப�ததகற��" எனற றபரம றப+ ஆரமப ததர. 

றப��ல றப���ன�கதனற க��டக� +மமத�தத�ன �த�ர.  �ணகடயனரத 
த��நத�ல உளற� ந�ன��ப கபடட�ள.  இவர�ளகக வரறவணட� கபடட�ள உளற� 
இரநத.  +�ல கபடட�ன� இ�க�� னவதத வ டட,  ஒவகவ�ர எண��� இவர���ன 
கபடட� ன எணன�ச +ரப�ரதத கவ��ற� க+லல அனமத�ததர ர+ரச 
க+ணடர��ரர�ள. �த�ரம +நதரம அனதச +ரப�ரதத இ�க��க க��ணடர. 

அனததம நடநத மட� 1  ம�  றநரம ஆ��� ரநதத.  இரவ 12.30  றப�ல 
���மப �த �ணகடயர ல�ர.  றல�டறமன�ளகக உணட� ப�தனத க+டடல 
க+யத,  டனரவரகக 300  ரப�யம க��டதத அனபப  னவததர.  உடன J8பபம 
���மப ச க+ன�த.  ஆ��+ததடன வ �ரக� வ றவ றக� றலப ன உளற� வநத 
அமரநதர �த�ரம +நதரம. 

வநத ப�ரதத�ல 11 கபடட�ள இரநத! 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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க��லலத த�ன ந�னக��ற�ன. 

ந�னவ: 11 

In wet lab 412C on the University of Southern California’s Los Angeles campus, Vijay Srinivasan is poking a 
long, evil-looking needle at a slice of rat brain about half the size of a fingernail. All around him, coils of cable are  
piled near hulking microscopes. Glass vials and fluid-filled plastic dishes compete for space with spare keyboards and  
computer chips. The place looks more like a computer-repair shop than a world-class laboratory. 

+ங�ர �ம�ஷரடம வ �க��க க��ணடரநத�ர.  "+�ர.  அநத ஏ.ட.எம.  �வர 
ஆ��ன� டவரல இரநத கடல�கவர ஆ கமற+கJஸ இகதலல�ம.  அத இரவ 
றநரம���த�ல ந�ன�� கமற+கJஸல�ம றப��னல.  அபபடற�� றப�யடடரநத�லம 
அகதலல�ம கபர+ல கமக+கJஸ த�ன. தவ ர அனனகக வ�டசறமன க+�னனத 
னவசசப ப�ரதத�ல கமற+ஜ வநதவடன அவன ரபன� பண�னல.  எறவ ரபன� 
பண�பபட�த கமற+Jஸ� ப லடர பணற��ம. அபபடயம 14 கமற+Jஸ இரநதத. 

அததன கமற+ஜல ஒர கமற+ஜ மடடம எகக க��ஞ+ம டபகரணடட�த 
கதரஞ+த. அநத கமற+ஜல "S" அபபடனன மடடம அனபப ரநதத. 

+ர அபறப� இறத ம�த�ர ஏதம கமற+ஜ மற� ஏடஎம �வர பண� டவரஸல 
இரநதம கடல�வர ஆ��� ரக��னன ப�ரக�ச க+�னறன.  என ஒர ஆச+ர�ம 
ப�ரங�!  ஒறர ஒர கம�னபல எண� ல�ரநத 400  ஏ.ட.எம.  �ளககம 'S'  அபபடன� 
கமற+ஜ மடடம கடல�வர ஆ��� ரகக.  எறவ இத "Yes"  எனபதன +ஙற�தக க���� 
இரக�ல�ம.  அஙற� சறரஷ ப�ணறடவ ன ப�ஸறவரட கதரநத கமனகப�ரன� 
உபற����தத அவர ��கககக 1  ற��ட ரப�ய வரவ வநததம அனதச 
க+�லவதற��� இரநத +ஙற�தக க����ய இரநத�ரக�ல�ம." என��ர. 

�ம�ஷர, "அரனம�� இனகவஸடற�ஷன +ங�ர.  இபறப� ��ர��டட இரநத 
இநத கமற+ஜ அனபபபபடடரககன�னத னவதத ஈ+��� �லப ரடனட அகரஸட 
க+யதடல�ம த�ற?" என��ர. 

"அத�ல த�ன +�ர +�க�ல இரகக." என��ர +ங�ர. 

"அபபட என +�க�ல?" என��ர �ம�ஷர. 

"எநத எண� ல�ரநத கமற+ஜ அனபபபபடடரகற�� அநத எண இபறப� 
உபற���தத�ல இலனல. அத ஒர பரகபயட எண. அதமடடம�லனல. அநத 400 எண�ள 
கட உபற���தத�றலற� இலனல.  எலல�ம ம��ம� இரகக!  டறரஸ அவட பண�ச 
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க��லலத த�ன ந�னக��ற�ன. 

க+�லல�ரகற�ன. எகக எலல�றம றப��ஸ அடகரஸ� இரககமன த�ன றத�ணத. 

எத�ர��� ந�ம ந�னபபத றப�ல அததன +�த�ர�ம�வன இலனல." 

"அபறப� எபபடத த�ன ப டக���த?  நலல� இனபரறமஷன ��னடச+தனன 
ந�னசற+ன." என��ர �ம�ஷர. 

"இத ஒனனம றம�+ம� இனபரறமஷன இலனல +�ர.  நலல இனபரறமஷன 
த�ன. க��ளன��ன த�ன தபப டறட�மன ந�னச+�க��டட இரக��ன. ஆ� றப�லஸ 
அததன +�த�ர�ம�தம இலனல.  அவன ஒனனம +�ட+�ற� இலல�த தபப 
பண� டட�னனம அரததம இலனல." 

"உத�ர�ததகக,  இநத எவ கடனஸல இனற�ர வ ஷ�ம என�ன� 
கமக+ஜ அனபபபபடட கம�னபல எண மடடம�லல.  அத எநத IMEI  எண உனட� 
க+லறப��ல இரநத வநதத எனபத மதறக��ணட ற+ம�க�ப படதன� வ ஷ�ம 
ப�வம எத�ர���ககத கதர��தனன ந�னக��ற�ன.  மற� 400  றப�னம ஸவ டச ஆப 
ஆ��சச.  ஆ�ல கமற+ஜ அனபப உபற����தத எண மடடம உபற���தத�ல 
இரககனன ந�னக��ற�ன..  �னட+��� அநத எண� ல�ரநத 2  ந�ட�ளகக மனப 
வனர ஆபறரஷன நனடகபறறக க��ணட இரநத�ரக��ன�த.  ஆ�ல அதன ப ன 
எநத உபற���மம இலனல. 

எபபவ�வத அநத றப�ன ஸவ டச ஆன க+யத�க கட எககத த�வல 
வநதடம.  மற� 400 கத�னலறப+��ள �ப+�பன இரக���தம ஆச+ர�ம த�ன."  என��ர 
+ங�ர. 

அவர க+�லவனத ஆச+ர�ததடன ப�ரததக க��ணடரநத�ர �ம�ஷர. 

"+ர +�ர.  ந�ன க+னன ���மபற�ன இனனகக.  இநத க+லறப�ன பற��� 
வ ஷ�தனத மடடம ற�ரபலல� வ�டச பண�ச க+�லலங�.  ஏன� நமகக 
இபறப�னதகக இரககம ஒறர தட�ம இநத IMEI நமபர த�ன." 

ஆ�ல ப�வம இதறகள அடதத ற�ஸ வரம எனற அவரககத 
கதரநத�ரககம� என? 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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க��லலத த�ன ந�னக��ற�ன. 

ந�னவ: 10 

“Watch this,” says Srinivasan, a design engineer working with USC’s Center for Neural Engineering. A thin  
wire runs between the needle and a tiny silicon chip hooked up to a boxy signal transmitter. He flips a switch, and a  
series of small waves shimmers across a nearby screen—waves that mean exactly zilch to me. Watch what? I wonder. 

மதல�ல �த�ரம +ர,  +நதரம +ர அநதப கபடட பற��க �வனலபபடவ லனல. 

எபபடயம இனற�� அலலத ந�ன�ற�� னஹதர�ப�தத�ல�ரநத வநத அநதப 
கபடடன�க ற�டப�ர�ள க��டதத வ ட றவணட�த த�ன எனற ந�னததக 
க��ணட�ர�ள.  அனற இரறவ�ட இரவ�� பதத கபடட�ன�யம ப ரதத அநத 
வ னலய�ரநத �ரவ �ன�ப கப�ன றப�ல பபறப�ல த�ங��ப கப�ரதத�ர. 

��ர�தத�ல �ண��� ரபபவர�ளககப ப�ல�லனல இரவ லனல எனபனத 
ந�ரப ததக க��ணடரநதர இரவரம. 

மறந�ள ��னல,  +நதரகக கப�ன���ய வ டநதத.  ஆம,  அனற அவனகக 
பத�� �ரவ  மடடம�ன��,  அத�+�ம�� ப �ததடன உ� ரம (மன� மடடம இ�நத), 

உ� ரடன ப �மம (மன� இ�க�தத�ல மற� உறபப�ள +�த�லமனடநத) 

��னடதத! 

��னல 8  ம� கற� ம�ரசசவர� ல இரநத றப�ன வநதத.  அ�னதப 
ப �தனதப கபறறக க��ளளம பட.  இரவ வநத கபறறக க��ளவத��ச க+�ன�ன 
+நதர.  இரவ 9  ம�  இரககம ம�ரசசவர� ல இரநத ப �தனதப கபறற றவ�ல 
ஏற��க க��ணடரககம றப�த மறக��ர அனழபப. 

அரச மரததவர க+லறப��ல அனழதத வ பதத�ல மழ உடலம இ�நதம 
மன� உ� ரடன இரககம ஒர உ� ரள� உடனலக க��டபபத��ச க+�னதம 
+நதரகக ன�யம ஓடவ லனல ��லம ஓடவ லனல.  அவன கம�தத உடலம 
உ�ரவம தள�� எழநத. அனற� அவத ற+�தன நனடகப�ப றப���ன�த என� 
உற+��ம அவனத கத�ற��க க��ணடத.  �த�ர,  +நதர இரவரம அவனரப றப�யப 
ப�ரதத உ� ரள� அநதப ப �தனதப கபறறக க��ணடர. மனற ம�  றநரம த�ன 
மன� த�ககப ப டககம எனற மரததவர க+�னதம,  ��னலககள அவவடனல 
ம4ணடம அவரடறம ற+�தன மடநத ஒபபனடபபத��க க���ன +நதர. 

அதன ப ன அவர�ளகக றநரம ஒவகவ�ர வ ந�டயம ஒவகவ�ர ய�ம�யத 
றத�ன���த.  றநர��ச ற+ரககச க+னற ப�ல�னவயம மர�னயம கடடக 
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க��லலத த�ன ந�னக��ற�ன. 

க��ணடர.  ப ன�ல ப றரதங�ன�ப ப�ரதததம அவனகக ப�Gகரன�த.  �த�ர த�ன 
வணட ஓடட�ன.  +நதர மர��ன அர��ல உட��ரநத ப�பபடத றதனவ� லனல 
எனறம,  இத ஒர +�ன ற+�தன த�ன எனறம ஆறதல படதத�க க��ணறட 
வநத�ன. 

இரவ ம�  10.30.  ஆள நடம�டடம க��ஞ+ம க��ஞ+ம��க கன�நத 
க��ணடரநதத.  இலலங���ல அனவரம ட.வ .  +Gர�ல�ல மழ��� ரநதர. 

�னட�ள ��வம மடபபடடக க��ணடரநத.  இவர���ன றலப ன ��மபவணடறகள 
வணட க+ன�த. 

ம�  11. �த�ர, ப�ல�, ற��ம�வ ல இரககம ஒர உடல (மன� இ�நதத, இத�ம 
தடபபத),  மன� மடடம இ�க�தத�ல க��ணட அரச மரததவர க��டதத உ� ர 
மடடம இரககம ஒர உடல இநத ந�லவரல மதல�ல க�டடப றப�கம 
வ�யபபனட� மன� மடடம இ�க�தத�ல இரநத உடனல ற+�தனகக எடததக 
க��ணட�ன +நதர.  அதன தனல� ல பல வ�ர�ள ம�டடப படட.  அவன 
க+�லவனதக�லல�ம �த�ர ம��ததலல��ம��ச க+யத க��ணடரநத�ன. 

மர�ன இவர�ள க+யவனத ம�� ஆரவம��ப ப�ரததக க��ணடரநத�ன. 

ம�  12.  உ� ரள� அநத மன�ன�ப பல வ தம��ப படம எடதத�ன +நதர. 

அத எவவ�க�லல�ம உடல இனனம இரக��ன�த என� ந�னவ ல �டடன��ள 
தர��ன�த எனற ப�ரதத�ன.  �� �� ல இததனன�யம ற+ம�தத�ன.  அவனகக 
இரநத றநரம கன�நத க��ணறட வநதத.  அநத ஏ+�� லம அவனகக வ �ரக� 
ஆரமப ததத.  இனனம அவன எத�ரப�ரதத அநத ந�யர�ன இனழ பற��க 
�ணட���வ லனல.  த�ன �ணடத ஒர றவன� �றவ த�ற� எனற ந�னததக 
க��ணடரநத�ன.  ஆ�ல +���த றநரதத�றலற� அவன ந�னததனதக �ணடதம 
அவன ப ரம�பப க+�லல�ல அடங��தத�� இரநதத. 

ஆ�ல அனதப படம ப டதத றவன�� ல மன� தன �னட+�க 
�டடன�� னப ப �பப ததப ப�ரதத வ டட மரததத.  �த�ர +நதனரப ப�ரதத�ன. 

+நதர த�ரபத�யடன �டனட வ ரனல உ�ரதத��ன. 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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க��லலத த�ன ந�னக��ற�ன. 

ந�னவ: 9 

Srinivasan explains that the chip is sending electric pulses through the needle into the brain slice, which is  
passing them on to the screen we’re watching.

கவகந�ட�ளககப ப �க க+னன வநத�ர +ங�ர.  வ 8டடகக வநததறம 
றபடடர� ல பல ர+�ரஜ ஆத றப�ல ஒர கத��வம உதறவ�மம ப �நதத 
அவரகக.  அவர மதககள +�ல எண�ங�ள ஓடக க��ணடரநத.  இபறப�னதகக 
சறரஷ ப�ணறடனவ +நறத��க� மட�வ லனலற� எனற ந�னததக க��ணட�ர. 

��ர�ம இநத க+லறப�ன த�ன.  க+லறப�ன த�வல அனபபம றப�த அநத 
க+ல க+னன� ல இரநத�ரக��ன�த.  2  ந�ட�ளகக மன அநத க+லறப�ன 
அன�தத வ டட�ர�ள.  அதறக மனப ஆ�ல அநத +�ம��ரட வ�ங���த�ல இரநத 
றவற ��ரககம றப+றவ இலனல. இநத எஸ. எம.எஸ. மடடறம. 

இவவ�வ ஆட�ன� னவதத இததன பக��வ�� ப ��ன றப�டட தன 
வங��� றலற� க��ளன� அடபப�ர� ப�ணறட?  அதவம தன ��க��ல கத�ன�ன� 
ம�ற��?  அவர ந�னதத�ல ��ர ��க��ல�வத கத�ன�ன� ம�ற��க க��ணட 
ப�தனத எடதத வ டட கதர��த ம�த�ர இரநத�ரக�ல�றம? 

எறவ அவனர +நறத�தத�ல�ரநத அ�ற���ர +ங�ர.  இபறப�னதகக இநத 
க+லறப�ன IMEI  எண த�ன தககக ��னடதத ஒறர தரபபச +Gடட.  அனத வ டக 
கட�த எனற ந�னததக க��ணட�ர.  அநத எணணககர� த��ரபப��ர ��ர,  அத 
என ம�டல,  எஙற� வ ற�பபடடத,  ��ரகக றப�ன� த�வல�ள +Gக��ரறம வரம 
எனற ந�னததக க��ணட�ர. 

மனவ � ன ன���ல ��னடதத ��ப ன� ர+�தத ர+�ததவனரப ப�ரதத 
+�ரதத�ர அவர மனவ .  "ந8ங� எபறப� த�ன எநத ற��+னயம இலல�ம 
இரபபEங�?  எபறப�ட� ரனட�ர ஆவ 8ங�னன இரகக எகக"  என��ர. "அபபவம உன 
ற��+ன��த த�ன இரபறபன ந�ன" எனற +�ரததக க��ணறட க+�ன�ர +ங�ர. 

"உன ம�ம ப�ரததடறடனல.  இனனகக அறந�ம� �ணடபடச+�ரறவனன 
ந�னக��ற�ன இநதக ற�னஸ."  என��ர +ங�ர.  "ஆம�.  ந8ங�ளம உங� ற�ஸUம. 

எதவம எங��டட க+�லல�த8ங�."  என� பட எழநத�ர +ங�ரன மனவ .  +�ரததக 
க��ணறட ���மப �ர +ங�ர. 
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��னல 11 ம� .  J8��ஸ +�ஸடமஸ அலவல�ம.  பன�டட ந�றவம றப�ல 
இரகக க�டடபல�ம எனற ந�னததக க��ணட�ர +ங�ர.  கபங�ளர றப�ல 
க+னன� லம �மபயடடர ந�றவங�ள வ�ர ஆரமப ச+�ரசற+ எனற வ �நத 
க��ணட�ர.  றபஙககற� +�படறவர எழத��ங�ன� கபர� �மகப� த�ன எனற 
ந�னததக க��ணறட எம.டன�ச +நத�க�ச க+ன��ர. 

வ�வன.  J8��ஸ +�ஸடமஸ ந�றவ எம.ட.  வ�த +ங�ர எத�ரப�ரததனத 
வ டக கன�வ.  35  வ�த த�ன இரககம.  இபறப�லல�ம இன�=ர�ள எலல�த 
தன�� லம எடட மட��த உ�ரததககப றப���ங� எனற ந�னததக க��ணட�ர 
+ங�ர. 'க�ஸ +�ர. கஹe ற�ன ஐ கஹலப ய" எனற ற�டட�ன வ�வன. 

"ஹ� ஹ�. ந8ங� த�ன க+�லலனம ம�ஸடர வ�வன. உங� �மகப� கடவலப 
பண� � +�படறவர யஸ பண�  கபர� றம�+டற� நடநத�ரகக.  அதவம ஒர 
ம�டயல ஆட பண�  க+கயரடட� பரச பண� அ�வகக றம�+ம� இரநத�ரகக." 

எனற ற�ளவ கக��யடன அவனரக ற�டட�ர +ங�ர. 

ம�தத�ல எநத ஒர அத�ரச+�ற��,  +லறம� ��டட�த வ�வன ஆரமப தத�ன. 

"+�ர எங� இணடஸடர� ல த�ன எமப���  டரன ஓவர J�ஸத�.  ��ரம ஒர 
வர+ம றமல ந�னலகக�றத இலனல.  என ��டட இரகக� பறர���ர�மமரஸ இபபட 
பண�  இரக� +�னஸ இலல.  ஏன� ந�ங� இநத கJனறபங��ங +�படறவர 
உரவ�க�� ��டடததடட 4  வர+ம ஆசச.  இபறப� ஒனல� +�னச +�ன 
அப��ரறட+னஸ த�ன பண� டட இரகற��ம.  எங� +�படறவர மடடம கன� 
க+�லலறவ மட��த ந8ங�.  றபக எணட றடடட�றபஸ பற��� வ பரம கதர��ம 
ற+�ரஸ ற��ட இரநத�லம ஒனனம க+ய� மட��த.  தவ ர உங� ற�ஸ பற�� 
ந�னம ப�ரதறதன.  அடம�ன ப�ஸறவரட யஸ பண�  ஒரததர உளற� றப� 
ப ன�ல என றவ�� க+ய�ல�ம.  ம�டயல இனஸட�ல பண� த த�ன 
க+ய�னமன இலனல.  +�வ ன�த கத�னலச+�டட படட க+ஞ+வன வநத ந8ங� 
ற�ளவ  ற�டட� எபபட +�ர?  படட உனடபடனலற�.  +ர�� ப�ஸறவரட 
க��டக��டட�லம உளற� றப�� ரநத� எனனச க+�லலல�ம ந8ங�.  ஆ�,  இஙற� 
+ர�� ப�ஸறவரட க��டதத உளற� றப�� ரக��ங�.  எங� +�படறவரல 
ப ரசனனன என�ல ஒததக�றவ மட��த. பத ம�டயல ��ர றவ�� எழதல�ம 
+�ர.  றவணம� �மகப� ஆரமப ச+த�ல இரநத இபறப� வனர வநத 
பறர���ர�மமரஸ ல�ஸட தரச க+�லற�ன." என��ன வ�வன. 

+���த றநரம அவனடன றப+�க க��ணடரநத�ர +ங�ர. "ஓற� ம�ஸடர வ�வன. 
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என மதற�டட வ +�ரன� இததடன மடச+�க��ற�ன.  றமலம த�வல றவணம� 
உங�ன� த கத�டரப க��ளற�ன. கஹலப பணணங�." என� பட எழநத�ர. 

"ஷயர +�ர." என� பட அவனம எழநத�ன. 

கவ��ற��� நடநத�ர +ங�ர.  ப ன ப�கக�டடல னவதத�ரநத �ர+Gபனப எடககம 
றப�த அவரத பரஸUம �Gறழ வ ழநதத.  ��ரகபட தனர� ல எநதச +ததமம 
ற�ட�வ லனல. அவர ப�டடககப றப�யக க��ணடரநத�ர. 

"+�ர!  உங� பரனஸ வ டடடடப றப��8ங� ப�ரங�.  இநத�ங� +�ர."  என� கரல 
ற�டடத த�ரமப �ர +ங�ர. 

ன�� ல பரஸUடன +�ரதத பட ந�னற க��ணடரநதவனப ப�ரதத, "றதஙக ய 
கவர மச ம�ஸடர..." எனற இழதத�ர +ங�ர. 

அவன தன +�ரபனபக க��ஞ+மம ம�ற��மல, "�த�ர, �த�றர+ன, +Gப பறர�கJகட 
றமறJர" என��ன. 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ : 8 

“The difference in the waves’ modulation reflects the signals sent out by the brain slice,” he says. “And  
they’re almost identical in frequency and pattern to the pulses sent by the chip.” Put more simply, this iron-gray wafer  
about a millimeter square is talking to living brain cells as though it were an actual body part. 

"நலல றவன�ட�.  மன� இ�கக�தககள� நமககத றதனவ�� வ ஷ�ம 
��னடச+�சச" என��ன ம��ழச+�� ல +நதர. 

அடததத�� இனனம இத�ம தடததக க��ணட இரநதம மன� இ�நத 
றப� அநத அ�னதப ப றரததத�ன மன�ன� அறத றப�ல ற+�தன க+ய� 
ஆரமப தத�ன +நதர.  இத அவன அடக�ட ப�ரதத ஒர ற+�தன த�ன.  ஒவகவ�ர 
ப��மம மன�கக எவவ�ற +ம�கன=�ள அனபப  ஓயநத றப���ன�.  த�ரமப 
பத�ல +ம�கன= ��னடக��வ டட�ல எபபட இ�நதத�ய எடததக க��ள��ன� எனற 
�� �� ல ற+ம�ததக க��ணடரநத�ன +நதர. +நதர அன+க�ச க+�ன பட உடனல 
இ�நத�ரதத�ல ந�ரதத�க க��ணடரநத�ன �த�ர. 

மன��வத��,  ப�ல�னவ அமரச க+�ன�ன +நதர.  ப�ல� ற+�தன 
ந�ற��ல�� ல உட��ர ப�ங�ரம�ய மரணட ப டதத�ள.  மர�ன எத�ரல ந�ற�ச 
க+�ன�ர�ள. அவன வநத அவன�ச +ம�த�ப படதத� அமரனவதத�ன. 

கவ��ற� வ டநத�ரநதத�,  இரவ� என� �வனல அங��ரநத ��ரககறம 
இலனல.  ��டடததடட 4  ம�  றநரம அ+ர�மல ப�ல�வ ன மன�� னப பல 
ற���ங���ல அல+� ஆர�யநத�ன +நதர.  மர�ன னவதத அவளகக ப ஸ�ட 
க��டதத�ல எஙக +�கல க+ல��ன�த.  அவள ஏத�வத அவ�த ப�னஷ� ல 
மர��டம ற�டட�ல மன�� ல எனகன ம�ற�ங�ள ந��ழ��ன� எனற 
ம�ற�� ம�ற��ப ப�ரதத,  ஒர �டடதத�ல ப�ல� தங�� வ ட,  அபறப�தம எனகன 
மன�� ல ந��ழ��ன�த எனற +ன�க��மல �� �� ல ற+ம�ததக 
க��ணடரநத�ன +நதர. ஏகத� ஒர கவ��� ல இரபபவன றப�ல றத�ன���த. 

இறத�� ல �த�ர.  மர�ன ப�ல�னவ அனழததக க��ணட ���மபச 
க+�ன�ர�ள.  ஆ�ல அவன ���மபவ லனல.  "ந�ன இங�ற� இரகற�ன +�ர. 

எலல�ம மட�டடம.  மடஞ+தம ந8ங�ற� க��ணட றப�ய வ டங�"  எனற 
க+�லல�வ டட�ன. �த�ரன மன� ஆறர�க���ம� மன� எனபத�ல அவனனட�னத 
ம�டல�� னவததக க��ணட�ன +நதர. 
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த�டகரனற "வலத ன�க �டனட வ ரனல அன+"  எனப�ன.  +�னச +�னக 
��கக�ள,  நன�சசனவ,  பனழ� =�ப�ங�ள,  பழ��� நபர�ள,  ற��பமடட� எத�ர�ள 
எனற எனகனறவ� ற�டட�ன +நதர.  அததனககம பத�ல��ததக 
க��ணடரநத�ன �த�ர.  அவத மன�� ல ஏறபடம +�ற +�ற ம�ற�ங�ளம அஙற� 
�� �� ல தலல��ம��ப பத�வ���க க��ணடரநதத. 

எவவ�வ றநரம ற+�தன ஓட�த எனபனத கவ��ற� வநறத உ�ரநத�ர�ள 
�த�ரம +நதரம.  ஆம ம4ணடம இரடட� ரநதத.  ஒர ந�ள மழதம ற+�தன 
ந��ழதத�� �ன�பப ல ந�லவரம அஙற�ற� தங�� வ டட�ர�ள. 

மறந�ள ��னல +நதனர எழபப �த க+லறப�ன ஓன+.  அரச மரததவர த�ம 
தம எனற கத�தத�ர.  ��னல� ல ப �தனதக க��ணட வரவத��ச க+�லல� வ டட 
வர�ததறக.  இனற ��னல வநத தரவத�� உறத� அ��தத வ டட,  ���மப �ர�ள. 

இரணட ப �ங�ன�யம உர� இடதத�ல ற+ரபப தத�ர�ள.  ப�ல�னவயம 
மர�னயம த�ரமப ற+ர� ல க��ணட றப�ய வ டட�ர�ள. 

ம4ணடம றலபகக வநத�ர�ள. "எனட� ந8 என ந�னக��ற�?" என��ன �த�ர. 

"ம.  25%  றவனல மடஞ+தட�.  இ� இநத றடடட� எலல�தனதயம அனலஸ 
பண�  ந�ன +�ல மடவ�ள, +�ல மரநத�ள த��ரக�ப றப�ற�ன." என��ன +நதர. 

றப+�க க��ணறட இரநத +நதரன ப�ரனவ� ல அநதப கபடட படடத.  "றடய 
இத இனனம இஙற�ற� த�ன இரக��?  ஏணட� அவங� வநத வ�ங� வரல?" 

என��ன. 

"அட,  �வரகமணட ர+ரச க+ணடர� எபபட இரககமன கதர��த�ட�? 

ம�நத�ரபப�ங�ட�. ந�ம றப�ன பண� ச க+�லலல�ம" என��ன �த�ர. 

"றவணட�மட�. ந�மற� க��ணட றப�யக க��டக�ல�ம. அநத ர+ரச க+ணடரல 
+Gப மற�நதர ர�வ இநத பEலடல ��லல�டட�. அவர ��டட +நறத�ம ற�கக�தகக இத 
த�ன +ர�� +நதரபபம.  ந�ம ந�ன�கற� றப�ல�மட� நம றவ�றலற�"  என��ன 
+நதர. 

இபபடத த�ன வமனப ��ர�வத வ னல க��டதத வ�ஙகவ�ர��� என? 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ : 7 

Ted Berger, Srinivasan’s boss and the mastermind behind the tangle of coils and electrodes, has arranged this  
demonstration to provide a small but profound glimpse into the future of brain science. The chip’s ability to converse  
with live cells is a dramatic first step, he believes, toward an implantable machine that fluently speaks the language of  
the brain—a machine that could restore memories in people with brain damage or help them make new ones.

இநத கமனகப�ரள ந�றவ வ +�ரன�யம ப சப சததப றப�த�ல க��ஞ+ம 
+ல�பபடற இரநத�ர +ங�ர.  க+லறப�ன பற��� த�வலம எதவம வநத 
ற+ரவ லனல. எஙக றப��லம மடடச +நத�ல றப�ய மடடவத��றவ இரக��ன�றத 
இநதக ற�ஸ, எனற ந�னததக க��ணட�ர. 

இத வனர தககக ��னடதத எநதத த�வலம உரபபட��த�� இலனல 
எனற கந�நத க��ணட�ர.  எத�ர���� ன +�மரதத��தனதப ப�ர�டட�மல இரக� 
மட�வ லனல அவர�ல.  இத றப�ன� +ம�ங���ல அவரககத றத�னறவகதலல�ம, 

ந�ம த�ன எனதற�� ப�ரக� ம�நத வ டறட�றம தவ ர,  கற�வ��� தட�ம வ ட�மல 
க+லல மட��த எனற� ந�னபப�ர.  ஆ�ல இநதக ற�ன+ப கப�ரததவனர,  அவன 
ம�� றநரதத���யச க+யத�ரபபத�யத றத�ன���த. 

இபபட ற��+�ததக க��ணறட க+னன� ல இரணட ந�ட�ள இரநத�ர +ங�ர. 

வ 8டடச +�பப�ட அவனரக க��ஞ+ம கமனனமப படதத�� ரநதத.  அவவபறப�த 
�ண�ன� மட +�நதன� ல ஆழநத�ரபப�ர.  தனலன� உத��க க��ளவ�ர.  அவனரப 
ப�ரதத அவர மனவ கக +�ரபப�ய இரநதத. "எவற� ஒரவன க+ஞ+ கற�ததகக 
ந8ங� ஏங� இபபட பட�த ப�ட பட�8ங�?"  என��ர.  "ந�ம +�பப ட�றத இநதப ப�டடல 
த�னமம�"  எனற றப+�க க��ணடரககம றப�த த�ன அவரகக க+னன �ம�ஷர 
அலவல�தத�ல�ரநத றப�ன வநதத. 

த�வனலக ற�டட ம�தத�ரதத�ல அவர உடல�ல வ ன�பறப���த.  "அபபட��? 

எபறப� +�ர?  இறத� ���மப டறடன"  எனற ���மப  வ டட�ர.  அவர மனவ  இறத 
வ�ரதனதன� எததன மன� ற�டடரபப�ர?!  "றப�சசட�!  பத ற�ஸ�?"  எனற 
+ங�ரன ம�தனதக ற�ளவ க க��யடன ப�ரதத�ர. "ம" எனற ஒறன� எழதத�ல பத�ல 
க+�லல� வ டடக ���மப �ர +ங�ர. 

+ங�ர றப�யச ற+ரவதறகள கபரஙகடடம கட� ரநதத.  றப�லஸ 
J8பபக�ளம,  �ட+�க��ரர�ளம,  கப�தமக�ளம,  உ�வ ர�ளம கவ நத வண�ம 
இரநத.  ஆம,  மதத�� அனமச+ர �நத+�ம� த�டகர ம�ரனடபப ல றப�யச 
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ற+ரநத�ரநத�ர. இநத ஒறர அமரவ ல கர�மப அத��ம� உ�ரதனத எடட�வர�� றற�! 

�ட+�த தனலனம� ன �ண ப�ரனவ இவர பக�ம கபறவதறக எததனற�� ற��ட 
க��டதத�ர எனற றப+�க க��ளவ�ர�ள. +ர, அகதலல�ம நமகக�தறக? 

"என +�ர என ஆசச?  ஹ�ரட அடட�கல த� மநத�ர இ�நத�ர?"  என��ர 
+ங�ர �ம�ஷரடம. 

"ஆம� ம�ஸடர +ங�ர.  அத�ல ஒனனம +நறத�றம இலனல.  ட�கடர அபபடத 
த�ன க+�ல��ர.  ஆ�ல ம�ரனடபபக�� ��ர�ம த�ன நமனம ற��+�க� 
னவககத" என��ர �ம�ஷர. 

"என +�ர ��ர�ம?"  என� +ங�ர.  எனன ஏன கபப டரக��ங�?  இவங�ற� 
ப�ரததக�ல�றம இனத எனற ந�னததக க��ணட�ர. 

அவரத ற��+ன என எனற கதர��மல இரநத�ல �ம�ஷர�� ஆ� 
மடயம� என?  �ம�ஷர, "+ங�ர,  ந8ங� இங� த�ன இரக�Gங�னன எகக த�வல 
வநதத அத�ன உங�ன�யம வரச க+�னறன.  மற� பட இநத இனகவஸடற�+ன 
ந8ங� ப�ரக�ப றப��த�லல. Jஸட உங�ற��ட +ஜகJ+ன க+�லலங�. அவற�� த�ன" 

என��ர. 

கத�டரநத�ர �ம�ஷர.  "மநத�ர இ�நத 3  ம�  றநரம த�ன ஆகத.  உளற� 
��னரயம எனதயம ந�ங� கத�ட வ டல.  அவர ப�ட ஹ�லல படக� னவக�ப 
படடரகக.  எங�ளகக என +நறத�ம�,  மநத�ரற��ட �னட+� றப�ன ��ல த�ன. 

உங�ளககத த�ன கதரயறம இபப உள� +�.எம.  பதத�.  எலல� மநத�ரற��ட 
றப�னஸUம �ண��� க�ப படத.  மநத�ர �னட+��� றப+��த அவறர�ட மச+�ன 
��டட.  அவர றப+�� �னட+� வ�ரதனத�ள "ந�ம றம�+ம றப�யடறட�மட�".  அடதத 
ஐநத ந�ம�+ததல அவர இ�நத றப�யடட�ர" என��ர �ம�ஷர. 

"+�ர அநத மச+�னப ப டச+� கரணட இழபப இழதத� எலல�ம கவ��ற� 
வநத�ரம +�ர" என��ர +ங�ர. 

"றந� ம�ஸடர +ங�ர.  அவர மச+�னம �ட+�� ல கபர� ஆள த�ன.  பதவ  
இலனல.  அவற�� த�ன.  இபறப� நமககத றதனவ மநத�ர றப+�� றபச+�றக என 
அரததம? இதறகம அவர +�வககம +மபநதம உணட�?" எனபத த�ன. என��ர. 

"+ர +�ர. ந�ன க��ஞ+ம அநத ரனமப ப�ரக�டடம�?" எனற ற�டட�ர +ங�ர. 
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"த�ர��ம�" என��ர �ம�ஷர. 

உளற� நனழநத +ங�ர,  ஹ�ல�ல படக� னவக�பபடடரநத மநத�ர� ன 
உடல�ன ம4த வ ழநத அழத க��ணடரநத அவரத மனவ ன�ப ப�ரதத�ர. 

அகதலல�ம அவரகக +�Jறம.  எநத +நதடயம இன�� அவரத கபர+ல அன�ககச 
க+ன��ர +ங�ர. உளற� ஏற�றவ இனஸகபகடர�ள இரநதர. இவனரப ப�ரதததம 
வ ன�பப�ய எழநத ந�னற +லயட னவததர. 

"எதவம இமபரவகமணட இரக��?" என��ர +ங�ர. 

உதடனடப ப தக���ர�ள ��வல����ள. 

மநத�ர� ன பEறர�னவத த��நத�ர +ங�ர.  அவரத உனட�ள ஒர வரன+� ல 
அடக�� னவக�ப படடரநத.  ஒர பக�ம னபல���ய இரநதத.  க+�தத 
ட�கககமணட���ய இரககம எனற ந�னததக க��ணட�ர +ங�ர.  எனதயம 
கத�டவ லனல. 

ஆ�ல அவர �ண�ன�க �வரநதத ஒர பததம பத�� னடர.  +�வபப ந��தத�ல 
இரநதத.  அனதக ன�� ல எடதத�ர.  "2006 ம ஆணட னடர"  எனற வ�ய வ டடச 
க+�ன�ர. கமலலப பக�ங�ன�த த�ரபப �ர. பததம பத��த�ய ஒனறறம எழத�மல 
இரநதத னடர.  +ர எனற ம4ணடம னவக�ப றப�வர,  ஏறத� =�ப�தத�ல ம4ணடம 
எடதத�ர.  "இபறப� நடகக�த 2007ம வர+ம,  எதகக 2006ம வர+ னடர இஙற� 
இரகக?" என�வர தன ஆர�யச+� பதத�ன�க ��டட ஆரமப தத�ர. 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ : 6
 

Remedying Alzheimer’s disease would, if Berger’s grand vision plays out, be as simple as upgrading a bit of  
hardware. No more complicated drug regimens with their frustrating side effects. A surgeon simply implants a few  
computerized brain cells, and the problem is solved. 

"பனழ� வர+ னடர ஏன இஙற� இரக�னம?  அத�ல த�ன எதவறம 
எழதல�ற�?" எனற ற��+�ததக க��ணறட இரநதவர, "இநத னடர� ல ஏறத� இரகக. 

இலனலன� இத ஏன இததன பதத�ரம� இஙற� னவக�னம?"  எனற ம4ணடம 
ம4ணடம தககளற�ற� ற�டடக க��ணட�ர. 

னடரன�க ன�� ல னவததத தடடக க��ணறட இரநத�ர.  +டகடனற 
அவரககத றத�ன���த. னடர� ன +�வபப ந�� உன�ன�க �ழடட�ர. ஆஹ�! அதன 
ப னற ஒர 20  இலக� +ஙற�தக க���Eட இரநதத.  அனதப ப�ரததக க��ணறட 
இரநத�ர +ங�ர.  அத என எண எனற வ �ங�வ லனல.  எதவம மக���ம� 
எண��� இரக�க கடம. றபஙக ல�க�ர எண��? அலலத ��கரடட ��ரட எண��? 

எனற ற��+ன� ல ஆழநத�ர. 

அநத னடரன� எடததக ன�� ல னவததக க��ணட ���மப  வ டட�ர.  றநர�� 
�ம�ஷரடம க+ன��ர.  அவர மதலனமச+ர வரம றநரம எனற பரபரபப ல 
இரநத�ர.  அவரடம க+னற வ ஷ�தனதச க+�லல�� +ங�ர,  அநத எணன�த த�ன 
க��ததக க��ளவத��வம,  அநத எண க��தத அவரத மச+��டம தகநத 
மன�� ல வ +�ரககம�றம,  எதவம த�வல கதரநத�ல தககத கதரவ ககம�றம 
க+�லல� வ டடக ���மப  வ டட�ர. 

மக��� தட�ம தநததறக �ம�ஷரம அவரகக நன�� க+�ன�ர. 

+ங�ர க+னன� ல இரநத அடதத இர ந�ட���லம,  J8��ஸ +�ஸடமஸ 
பறர���ர�மர�ள ல�ஸனட வ�ங��க க��ணட அநதப படட�ல�ல தன �வதனதச 
க+லதத��ர. அத�ல பலர கவ�� ந�ட���ல றவனல ��னடததச க+ன��ரநதர. +�லர 
றவற கமனகப�ரள ந�றவங�ள தவங�� இரநதர.  பதத +தவ 8தம றபர கட 
கவகந�ட���ய அஙற� றவனல க+ய�வ லனல.  எபபட இரநத�லம வ�வன 
க+�னத றப�ல ப�ஸறவரட +ர���க க��டதத உளற� க+ன�த அவனர 
இபறப�த ம4ணடம கழபபதத�றலற� ஆழதத��த. 

அடதத எஙற� க+லவத என� ஒர லட+��மம இலல�த ந�னல இதவனர 
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அவரகக வநதத�லனல.  ம4ணடம டலல� த�ரமப றவணட�த த��?  அஙற� றப�ய 
என க+ய�ப றப���னற��ம? வ +�ரக� ந�னதத அனவரடமம வ +�ரதத�� றற. 

மகற���தத�ன அனததப பகத��ளம உனடநத கந�றங�� வ டடறத!  ப�ஸறவரட 
கதரநதவர டலல�� ல இரக��ன��ர.  கமனகப�ரள ந�றவம க+னன� ல 
இரக���த.  க��ளன��டததறத� கபங�ளரல.  அதவம ஒரவர இலனல க+�லல� 
னவதத�றறப�ல 400  றபர.  400  றபர க��ணட கழ னவதத�ரபபவன எவவ�வ கபர� 
ஆ��ய இரக�னம? அவனகக 1 ற��ட பததம�? என� ற��+ன� ல இபறப�த வ ழ 
ஆரமப தத�ரநத�ர +ங�ர.  இபறப�த த�ன ற�ஸ +ர�� ப�னதககத த�ரமபவத��க 
�� ததக க��ணட�ர.  1  ற��ட பதத�த.  அவன இனனம எங��வத க��ளன� 
அடபப�ன.  அலலத ம�ற+� க+யவ�ன.  அடதத மன� தவ� வ டக கட�த எனற 
எண� க க��ணட�ர. மறந�ள டலல�ககத த�ரமப எதத�தத�ரநத�ர. 

அதறத�ட மநத�ர� ன வ ஷ�ம மடநதத��த த�ன �ரத��ர +ங�ர.  ஆ�ல 
அடததடதத வநத த�வல�ள அவனரப றபரத�ரச+�ககள��க���றத�ட,  எவவ�வ 
கபர� எத�ர���� டம த�ன +�க��� ரக��ற��ம என� அ�ரனவத தநதத. 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ : 5 

Down the hall, Berger rises to greet me in his office. An imposing man with a shock of gray hair, Berger, 56,  
has the thick build of an aging athlete and the no-nonsense manner of a CEO. Can a chunk of silicon really stand in  
for brain cells? I ask. “I don’t need a grand theory of the mind to fix what is essentially a signal-processing problem,”  
he says. “A repairman doesn’t need to understand music to fix your broken CD player.” 

அனற ��னல +ங�ர டலல� வ ம�தத�ல ப�� தத�ரக� றவணட�த. ஆ�ல 
அவரத ப��தனத ரதத க+யயம�வகக இரநதத க+னன �ம�ஷர 
அலவல�தத�ல இரநத வநத த�வல�ள.  �ம�ஷறர அவரகக றப�ன க+யத 
வரசக+�லல� இரநத�ர. 

க+னன றப�லஸ �ம�ஷர அலவல�ம.  �ம�ஷர அமரநத�ரக� எத�றர 
+ங�ர அமரநத�ரநத�ர. அநத னடர �ம�ஷர மன�ல இரநதத. 

�ம�ஷர கமலல�� கரல�ல றப+ ஆரமப தத�ர. 

"மதல�ல ம�ஸடர +ங�ர,  உங�ளககத த�ன ந�ங� நன�� க+�லலனம.  இநத 
னடரன�ச +நறத�ப படட றத�ணட எடததத�ல த�ன இநதக ற�ஸ கவ��ச+ததகக 
வநதத.  இநத எண பற�� மநத�ர� ன மச+��டம வ +�ரதறத�ம.  மதலவறர றநரல 
மநத�ர� ன மச+�ன அனழதத ��வல தன�ககத றதனவ�� ஒததனழபனபத 
தரறவணடம எனறம இலல�வ டட�ல �ட+� அவனரக ��பப�ற��த எனறம 
�டட��ம��ச க+�னதன ப �ற� அவரத மச+��டம இரநத த�வல�ள கவ�� 
வர ஆரமப தத.  இநத +ஙற�த எண ஒர ஸவ ஸ றபஙக ��கக எண��கம. 

இநதக ��கக ம�� ர�+��ம�த.  மநத�ரககச க+�நதம� ��கக.  அவரத 
மனவ ககக கடத கதர�வ லனல. அவரத மச+�ன மடடறம அ��நத�ரக����ர." 

"வ ஷ�ம எனகவன��ல,  இபறப�த இநதக ��க��ல இரநத ஐநத ற��ட 
ரப�ய ம��ம�� மன�நத வ டடத எனபத த�ன." என��ர �ம�ஷர. 

+ங�ர�ல தன ��த�ன�ற� நமபமட�வ லனல. இபறப�த த�ன நம ற�ஸ�ல 1 

ற��ட ரப�ய ����த.  இனனம அடதத க��ளன� எஙற�?  எனற ந�னததக 
க��ணடரநறத�ம.  ஒர றவன� அதவம இதவம கத�டரபனட� ற�ஸ�?  எனற 
மதககளற�ற� ற�டடக க��ணட�ர. 

"அத எபபட +�ர ம��ம�ய மன�யம? எஙற� றப�� ரகக அவவ�வ ப�மம?" 
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என��ர +ங�ர. 

"அனதக �ணட��வத கர�மபக �டம +ங�ர.  ஏற�றவ இநதக ��கக ம�� 
ர�+��ம�த.  இனதபபற�� அ��� ந�ம அர+�ங� ரத����க கட அநத ந�டட 
வங��� டம அண� மட��த.  அதற�� பத�ல ��னடக��த.  ஆ�ல நமம�டம இநத 
+ஙற�த எண இரபபத�ல,  அவர���ன கவபன+டடல க+னற இநத எணன�க 
க��டதத ஸறடடகமணட வ�ங�� இரக��னற��ம.  அதன பட கம�ததம�� இரநத 
ஐநத ற��ட கத�ன�யம இதத�ல�ககக ன� ம��� இரக��ன�த. ப�தனதக ன�ம�ற� 
றவற ஒர ப�ஸறவரட க��டக� றவணடம றப�ல இரக��ன�த.  இதத�ல� ந�டட 
�ரன+�� ல க+லததபபடடரபபத�ல த�ன அதவம க+�லல மட��ன�றத ஒழ��,  அத 
இதத�ல�ககத த�ன க+ன�த எனற நமம�ல ந�ரப�ம க+ய� மட��த."  என��ர 
�ம�ஷர. 

"+�ர.  எகக�னறவ� ந�ன ஏற�றவ ப�ரததடடரகக� ற�ஸUககம 
இதககம +மபநதம இரககமன த�ன ந�னக��ற�ன.  ஒர +�ன ல�ஙக த�ன 
இரக�னம. அத மடடம ��னடச+தன� ஈ+��� கநரங��டல�ம கற�வ���ன�." 

"எகக +�ல த�வல�ள கதர�ணம +�ர.  இபறப� இதத�ல�� ல இரநத கபர� 
கத�ன�கக ஏறறமத� அலலத இ�ககமத� க+யதவங�ற��ட ல�ஸட,  எபறப� 
க+ஞ+�ங�, எவவ�வ கத�ன�, என வநதத றப�ன� எலல�த த�வலம கதர�ணம. 

இநத���வ ல இரநத இதத�ல�� ல க+டடல ஆ� ரககம கபர� ஆட�ள ��ரனம 
ப�ரக�ல�ம. இத ஏறத� கபர� கடடம றப�ல கதரயத +�ர" என��ர +ங�ர. 

அவர க+�ன அநத +�ன ல�ஙக கவக +Gக��ரதத�றல வநத ஒடடம எனற 
அவறர எத�ரப�ரக�வ லனல! 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ: 4
 

What  the  chip  is  saying  is  anyone’s  guess—the content  of  the  conversation  is  beside  the  point,  Berger  
continues. It’s straight mechanic-talk from the man who has created a prototype of the world’s first memory implant,  
basically a hardware version of the brain cells in your hippocampus that are crucial to the formation of memory. The  
chip is meant to replace damaged neurons in the same way other prosthetic devices stand in for missing limbs or  
improve hearing. “If we can mimic even 10 percent of the brain’s efficiency and power, it would be humongous,”  
Srinivasan tells me later. 

மநத�ர வ +�ம எனபத�றல� எனறவ� ம�கநத பரபரபபடன இ�ங���ர�ள 
��வல தன�� ர.  இதத�ல�ககம இநத���வககம இனடற� �டநத ஓர�ணடல 
நனடகபற� அததன வரதத�த கத�டரப பற��� த�வல�ளம இபறப�த +ங�ர 
மறறம �ம�ஷரன ன����ல இரநத. 50 லட+ ரப�யககம கன�நத கத�ன�ககச 
க+ய�ப படட வரதத�த கத�டரப�ள பற��ப கப�ரடபடதத�மல கபரத�ய நடநத 
ந��ழவ�ள மடடம �ண��� பபத எனற மடவ க+யத�ர +ங�ர. 

அபபட இரநதம 25  கபர� ஷ�பகமணட�ள இரநத.  +ர ஒவகவ�ன��யச 
+ரப�ரதத வ ட றவணட�த த�ன எனற ந�னததக க��ணட�ர +ங�ர.  ஆ�ல 
அவர���டம றப�ய என ற�டபத? எலல�ரம பக��வ�� ப ல றப�டட, RBI அபரவல 
றபகமணட�ன�யம ��டட�ல என க+ய� மடயம? நமககக ��னடதத த�வல�ள 
எலல�றம அபபட��னவ த�ற?  ஆ�ல இத�ல க��பப ட�மல றவற வன�� லம 
இ�ககமத�ற�� ஏறறமத�ற�� ந��ழ வ�யபப லனல.  அணடர��ரவணட றவனல 
ப�ரதத�ல த�ன ஏத�வத கதர�வரம எனற மடவகக வநத�ர. 

இநதப படட�னல மன��யப ப ரதத�ர +ங�ர.  இவர���ல ��கரலல�ம 
அடக�ட இதத�ல� ந�டடடன வ ��ப�ரப றப�ககவரதத னவதத�ரக��ன��ர�ள எனற 
ஒர ல�ஸடம,  ம��ப கபர� ந�றவங�ள,  பல வரடங���� இநத வரதத�ம 
க+யபனவ எனற ஒர ல�ஸடம, எபறப�த�வத ஒறர ஷ�ப கமணடல கபர� வரதத�ம 
க+யதவர�ள எனற ஒர ல�ஸடம த��ரதத�ர. 

இத�ல இரணட�வத ல�ஸடல ��டடததடட 15  ந�றவங�ள வ ல��.  ஆ�, 

இபறப�த அவரடம இரநத மதல மடடம மன��வத ல�ஸடன பட 10 ந�றவங�ள 
+�க��.  மதல படட�ல�ல இரநத 4  ந�றவங�ன� றநரல க+னற வ +�ரபபத 
எனறம,  ம4த� இரககம 6  ந�றவங�ன� மற� ��வலர�ள க��ணட வ +�ரக�ச 
க+யவத எனறம மடவ க+யத�ர. 
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அநத மடவ ன பட ஒவகவ�ர ந�றவம�� ஏ�� இ�ங� ஆரமப தத�ர. 

மதல�ல ஒர கடகஸனடல ஏறறமத����னரச +நத�தத�ர.  அவரகக 
இதத�ல�கக கப�ரன� அனபபவத மடடறம கத�ழ�ல எனறம,  தன உறபதத� 
மழனமயம இதத�ல� ந�டடககச க+லவத��வம,  தன கத�ழ�ற+�னலன�ச சற��க 
��டட�ர அநதத கத�ழ�லத�பர.  ப�ரதததறம +ங�ரகக எநதச +நறத�மம 
வரவ லனல. 

அடததத�� அவர படட�ல�ல இரநதத னஹதர�ப�த ந�யறர� ர+ரச க+ணடர. 

இத அரச ந�றவம�� இரக��ன�றத?  இஙக �ணடபப��ச க+லலத த�ன 
றவணடம�? இதற��� னஹதர�ப�த றப��வ�? எனற அலததக க��ணட�ர. 

ஆ�ல அஙற� த�ன இநதக ற�ஸ�ன மடசச அவ ழம எனபனத அவர 
அ��வ�ர� என? 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ : 3 

Berger’s  research  team—an  all-star  roster  of  neuroscientists,  mathematicians,  computer  engineers  and  
bioengineers from around the country—has so far managed to reproduce only a minute amount of brain activity. Their  
chip models fewer than 12,000 neurons, compared with the 100 billion or so present in a human brain. Yet researchers  
within the field say that even this small number represents a stunning achievement in the field of neuro-engineering.  
“It’s the type of science that can change the world,” says Richard H. Granger, Jr., a professor of brain sciences who  
leads the Neukom Institute for Interdisciplinary Computational Sciences at Dartmouth College. “Replicating memory  
is going to happen in our lifetimes, and that puts us on the edge of being able to understand how thought arises from  
tissue—in other words, to understand what consciousness really means.”

றவ�ல ���மப �ர�ள +நதரம �த�ரம.  �த�ர றவன ஓடட +நதர அர��ல 
அமரநத�ரநத�ன.  ப ன�ல னஹதர�ப�தத�ல தரறவணட� கபடட இரநதத.  ஒர 
அபப�� ணடகமணட கட ��னட��த இரவரடமம.  இரநதம அநதப கபர� 
ந�றவதத�ல தனலவனரச +நத�க� மடயம என� ஒர கரடட நமப கன�� ல 
இரநத�ன +நதர. 

அனரந�ள ப ர���தத�ல றவன னஹதர�ப�தனத கநரங���த.  ப ர��� 
அலபப ல தங��� +நதனர எழபப �ன �த�ர. 

"றடய இபபடற� றப�� நமனம உளற� கட வ டம�டட�ங�ட�.  இஙற� ஒர 
ல�டJ�ல ரம எடததத தஙகறவ�ம.  றவன ந�றதத� வ டடக க��பறப�ம.  ந8டட�� 
ஒர ட�கஸ� படச+� அஙற� றப�ய நமம வ வரம க+�லல� அவங� +ரனன க+�ன� 
உளற� றப�ய ப�ரக�ல�ம. இநதப கபடட கடல�வரயம க��டபறப�ம. மத�க�னலன�, 

ந�ம ப�டடகக த�ரமப ப றப�� ரறவ�ம கபடடற��ட.  அதவனரககம இநதப கபடட 
றவனலற� இரக�டடம" என��ன �த�ர. 

அவன க+�னதம +ர���ப படடத +நதரகக.  எறவ ஒர ல�டJ�ல ரம 
எடததத தங���ர�ள இரவரம.  �ன�பபத த8ரத தங�� எழநத�ர�ள.  மறந�ள 
��னல� ல ர+ரச க+ணடர க+லலத த��ர��ர�ள. 

இறத� கநரங�� வ டட�ர�ள.  ற�டடறலற� இவர�ளகக வ லலங�ம 
ஆரமப ததத.  ��வல��� உளற� வ ட மறதத�ன.  +நதரம எனகனறவ� க+�லல�ப 
ப�ரதத�ன.  ஏறதனம அபப�� ணடகமணட அலலத ஐட ��ரட இலல�மல உளற� 
க+லல மட��த எனற +�த�தத�ன ��வல���.  �த�ர ற��+�தத�ன.  இத என கபர� 
ற��டனட��?  அரச ந�றவம.  இத�ல நனழ�த றதனவ ப�ம.  றப+�க க��ணறட 
இரபபத�ல அரததறம இலனல.  உ� னரற� வ னல க��டதத வ�ங����சச.  இநதக 
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��வல��� என?  எனற ந�னதத�ன.  +நதனர ந�றததச க+�லல� வ டட தககத 
கதரநத அனரகன�த கதலங��ல றப+��ன �த�ர.  ஏற�றவ அபப�� ணடகமணட 
கலடடர இரநதத��வம,  கத�னலநத வ டடத��வம,  மற�நதர ர�வ ��ததக 
க��ணடரபப�ர எனறம றவணடம��ல 1000  ரப�ய ப�ம தர��னற�ன எனறம 
க+�னதம த�ன ��வல��� ம+�நத�ன.  "இனத மன�டற� க+ஞ+�ரக�ல�ம" 

என��ன. 

அபப�ட� எனற உளற� நனழநத�ர�ள இரவரம.  அவற றநர�� 
வழ���டட�ன.  தனலவர உளற� த�ன இரக��ன��ர எனறம,  க��தத றநரதத�ல 
+ர���பப�ரபப�ர எனறம றநர��ச க+னற அவரத கபர+ல அ+�ஸடணடனடப 
றப�யப ப�ரககம�றம க+�ன�ன ��வல���. 

�த�ர +நதரடம த�ற அவரத ப .ஏ.  வ டம றபசவத��வம,  உளற� றப�கம 
றப�த மடடம +நதர றப+டடம எனறம மடவ க+யத க��ணடர.  ப .ஏ.  ஒர ஐமபத 
வ�த மத�க�த தக�வர�� இரநத�ர. இததன கபர� ந�றவதத�ல ஒர 1000 ரப�ய 
க��டதத�ல தனலவரன ��ர�தர+�ன�ற� ப�ர�க மடயறத எனற ந�னததக 
க��ணட�ன �த�ர.  ஏ+�� ன +�லகலன� +ததம தவ ர றவக��னறம ற�ட�வ லனல. 

அவர ஏறத� �மபயடடரல ப�ரததக க��ணடரநத�ர.  �த�ர வ றவ றகவனற 
அவரடம க+ன��ன.  சரக�ம��த த�ங�ள வநத வ ஷ�தனதச க+�ன�ன.  மதல�ல 
ஏறத� ��றக�ன எனற த�ன �த�னர ந�னதத�ர அநதக ��ர� தர+�.  ஆ�ல 
வ ஷ�ம மக���ம�கதனறம,  அநதப கபடட� ல ம�� மக���ம� �ரவ �ள 
இரக�ல�கமனறம தனலவனரப ப�ரக� அனமத�க� வ லனல என��ல அநதப 
கபடட ��னடக��த எனறம க+�னத�ல,  ஒர ந�ம�டம கப�றங�ள எனற உளற� 
க+ன��ர ப ஏ. 

+���த றநரதத�ல கவ��ற� வநத�ர அநத ப .ஏ.  உளற� வரச க+�ல��ர. 

உங�ளகக 5  ந�ம�+ம த�ன னடம.  என��ர ப ஏ.  +நதர தன �வ ம�தர மற�நதர 
ர�னவப ப�ரக�ப றப���னற��ம என� ம��ழச+�யடன எழநத�ன. 

உளற� நனழநததம ம�கநத மர��னதயடன வ�க�ம க+யத�ன +நதர. 

�ண�ன+பப ல ஏறறக க��ணட�ர மற�நதர ர�வ.  எடதததறம தனன அ��ம�ப 
படதத�க க��ணட +நறத�ங�ன�க ற�ட� ஆரமப தத�ன +நதர.  அவரககப ப டதத 
+பகJகட ஆத�ல அவரம இவர�ள எதறக வநத�ர�ள எனற� ம�நத வ டட�ர. 

இரணட மன� ப .ஏ.  வநத எடடப ப�ரதத றப�த கட ந�ன த�ன இரக�ச 
க+�லல�ரகற�ன எனற அனபப  னவதத வ டட�ர.  "உங�ன�ப றப�ல இன�=ர�ள 
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இநதத தன�கக வநத இபபட ஆர�யச+�� ல இ�ஙகவத ம�கநத 
+நறத�+ம��க��ன�த"  என��ர.  

அபப�ம த�ன ஆரமப தத�ன +நதர.  இநத ம�த�ர ர+ரச க+ணடர கப�ரல ப ல 
றப�டட த�ங�ள +�ல �ரவ �ள வ�ங���த��வம,  அத�ல ஒர கபடட தவ���த��வம, 

அனதத த�ங�ள க��ணட வநத�ரபபத��வம க���ன. 

இத வனர வ ஞ=�����றவ றப+�க க��ணடரநத மற�நதர ர�வ அநத 
ந�றவதத�ன தனலவர�� றப+ ஆரமப தத�ர.  "வ�ட ந�னக+னஸ ய ஆர ட�க��ங. 

எங� க+ணடர ப ல றப�டட ந8ங� இ�க��டடங���? என உ�ர�8ங�?" என��ர. 

"+�ர வ�டச யவர றவரடஸ.  உங� J8பல வநத ஆளங�ற� இ�க��த தநத�ங� 
+�ர. அவங� த�ன வ டடடடப றப�யடட�ங�" என��ன �த�ர �டபபடன. 

"அபபடல�ம நடக�ச +�னறஸ இலல.  ந8ங� றப��ல�ம."  என��ர மற�நதர ர�வ 
ற��பம��. 

"வ�ட� ���மபறவ�ம." என��ன �த�ர. 

அபறப�த த�ன ப .ஏ. எடடப ப�ரதத�ர. "என?" என��ர மற�நதர ர�வ. "+ங�ரன 
ஒரததர பரம றப�லஸ. னஹ அப +��ல. உங�ன�ப ப�ரக�னம�ம" என��ர ப .ஏ. "ஒர 
ஐநத ந�ம�+ம �ழ�ச+� வரசக+�லல.  இனனகக வர�கதலல�ம இபபடத த�ன 
இரகக" என��ர மற�நதர ர�வ. 

இரவரம,  +ர அநதப கபடட� ல இரபபதம நமககத த�ன எனற ந�னததக 
க��ணடர. 

தனலவரன அன�� ல இரநத கவ��ற���ர.  +ங�ர ப .ஏ.  +Gடடன எத�றர 
அமரநத�ரநத�ர.  �த�னரத த�ன +டகடனற ப�ரதத�ர.  இவன எஙற�ற�� ப�ரதத 
ம�த�ர இரகற�.  இஙற� எஙற� இரக��ன��ன?  எனற ந�னததக க��ணடரநத�ர. 

�த�ரம அவனரப ப�ரதத�ன ஒர வ ந�ட.  இவர றப�லஸ� எனற அவனககள ஒர 
ற�ளவ க க��.  "ஒர ஐநத ந�ம�+ம கவ� ட பணணங� +�ர.  +�ர இபறப� 
கபப டவ�ங�" என��ர ப .ஏ. 

கமலலத தனல�ன+தத�ர +ங�ர.  அவர மத�ல இவன எஙற� ப�ரதறத�ம? 

எனற� ஓடக க��ணடரநதத. 
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அஙற� உளற� மற�நதர ர�றவ�,  "எனட� இபபடக ற��டனட வ டட 
வநத�ரக�Gங�.  ப�கஸ ஒனன +�னப ப+ங� ன�� ல +�கக� ம�த�ர�� க+ய�த? 

எகக அநதப கப�டட றவணம. அநதப ப+ங�ளம றவணம. உ� ரலல�மக ��னடச+� 
நலலத" எனற ��ரடறம� க+�லல�க க��ணடரநத�ர. 

(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ : 2 

Ted Berger has spent the past decade engineering a brain implant that can re-create thoughts. The chip could  
remedy everything from Alzheimer’s to absent-mindedness—and reduce memory loss to nothing more than a computer  
glitch

ஒர ந�ம�டம ��ததக க��ணடரநத�ரபப�ர +ங�ர.  அவனர உளற� அனழதத�ர 
மற�நதர ர�வ. 

உளற� க+ன�தம,  கப�தவ��ப றப+�க க��ணடரநத�ர.  இதத�ல�� ல அவர�ள 
தறறப�த வ�ங��� இனஸடரகமணடஸ பற��க ற�ட� ஆரமப தத�ர.  மற�நதர 
ர�வ ன கநற�� றல+��ச சரங���த. அபறப�த த�ன +ங�ரன க+லறப+�� ல அனழபப 
வநதத. 

"+�ர.  ந�ம றதடக க��ணடரநத IMEI  எண க��ணடரநத க+லறப�ன இபறப� 
ஆன க+ய�ப படடரகக.  அத�றல இரநத இபறப� றப+�ரக��ங�."  என�தம +ங�ரன 
உற+��ம எலனல ம4���த. 

"எநத ஊரல எநத டவர?" என��ர +ங�ர. 

"னஹதர�ப�த ஊர +�ர.  ந�யறர� ர+ரச க+ணடர டவர"  என� பத�னலக 
ற�டடதம ஆடப றப�ய வ டட�ர +ங�ர. 

"றஹய. ந�ன இபறப� இஙற� த�ன இரகற�ன. ��ரனன கதர�ல�ற�. எதககம 
ந8ங� வ�டச பண� டறட இரங�"  எனற க+லறப�ன அன�ககம றப�த பரனஸ 
+�ரததக க��ணறட எடததக க��டதத �த�றர+ன =�ப�ம வநதத.  அநத +�படறவர 
�மகப�� ல பர�கJகட றமறJரனல க+�ன�ன.  அவற�ட க+லறப�� 
இரககறம�?  அவற�ட க+லறப�ன இபறப� இநத டவரககள� த�ற இரககம? 

எனற எண� க க��ணறட மற�நதர ர�வ டம, "+�ர இபறப� வநதடடப றப��ங�ற� 
அவங� ��ர?" என��ர. 

"��றர� கரணட னபதத��க��ரங� +�ர. ஏறத� ர+ரச பண��ங���ம. எங� ர+ரச 
க+ணடர றபரல ப ல றப�டட இதத�ல�� ல இரநத ஏறத� அணடர��ரவணடல 
இனஸடரகமணடஸ வ�ங�� இலல�ல� ர+ரச பண��ங� றப�ல.  ஏறத� கபடட 
கபடடனன க+�லல�க��டட இரநத�ங�. ந�ற எங� டப�ரடகமணடல இரநத ந�ற 
�மபன�ணட க��டக�ல�மன இரநறதன." என��ர மற�நதர ர�வ. 
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ன�கக�டட� தரதத�ல இரககம அவர�ன�ப ப டககம அவ+ரதத�ல இரநத�ர 
+ங�ர.  "ஓ.  அபபட��?  அவங�ன�ப பற��� த�வல கதரஞ+� உடற றப�லஸககத 
த�வல க��டங�." எனற க+�லல� வ டடக ���மப �ர. 

கவ��ற� வநததறம வ�வனத கத�டரப க��ணட�ர +ங�ர.  "எகக உங� 
டம�ல +Gப பர�Jகட றமறJர ம�ஸடர �த�றர+ன பற��� மழத த�வலம உடற 
றவணடம.  தர மடயம�?"  என��ர.  வ�வன ஆச+ர�ததடன,  "��ர?  �த�ர�?"  என��ன. 

"க�ஸ ப� 8ஸ."  என��ர +ங�ர.  "உடற தரற�ன +�ர,  என� வ�வன �த�ரன மழ 
றடடட�றபனஸயம +ங�ர க+�ன எணணகக றபகஸ க+யத�ன.  அனர ம�  
றநரதத�ல னஹதர�ப�தத�ல அததன ��வல ந�னல�தத�ன றபகஸ ம�ஷ��லம 
�த�ரன றப�டறட� கவ�� வநதத.  அடதத அனர ம�  றநரதத�ல அனதத ��வல 
அத���ர�ள ன�� லம படம இரநதத. 

+நதரம,  �த�ரம இனதப பற�� எதவம அ����தவர���� தங�ள அன�ககச 
க+னற ற+ரநத�ர�ள.  ���மப றவணட�த த�ன எனற க+�ன +நதரடம,  "என 
ப ரணட ஒரததன இரக��ணட�.  வர���� றப�ய ப�ரததடட வநதடல�ம.  இவற�� 
தரம வநதடட ப�ரக��மப றப�றனன கதரஞ+� அஙற� வநத அடபப�ன." என��ன 
�த�ர. 

"றப�கம றப�த ந�ன டனரவ பணற�ணட�. க��ஞ+ றநரம கரஸட எடககற�ன. 

ந8 றப�யடட வ�ட�" என��ன ந�லவரம பர��மல. 

இரவரம தங��� ரநத ஓடடல�லம வ +�ரக� ��வலர�ள வநதர. ர+ப+�ல 
உள�வர�ள அனட���ம க+�லல�,  அநதப பன�பபடதத�ல இரபபவன கவ��ற� 
றப�� ரபபத��வம,  அவனனட� நணபன அன�� ல இரபபத��வம க+�ன�ர�ள. 

+நதனரக ன�த க+யதத ��வலதன�. றவனயம ப��மதல க+யதத. 

�த�ர வநததம ன�த க+ய�த த��ர�� இரநதத றப�லஸ.  �த�ர ஒர ம�  
றநரம �ழ�தத த�ரமப வநத�ன.  றவன ல�டJ�ல இலனல என�தறம தணகக�ன�த 
அவனகக.  உடற +நதரகக க+லறப��ல அனழதத�ன.  றவற ��றர� எடதத�ர�ள. 

டகக�னற �ட பண� �ன. 

ஏறத� ப ரசன எனற பரநத க��ணட�ன.  உடற தபப க� றவணட� 
அவ+��தனதயம உ�ரநத க��ணட�ன. 
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(ந�னவ�ள �ழ�யம) 
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ந�னவ : 1 

 

Anatomy of a Memory: The hippocampus is part of the brain’s central processing center. It helps analyze  
sight, sound, taste, smell and touch and stores the data as memories. 

+ங�ர கர�மபச +நறத�+ம�ய இரநத�ர.  �த�றர+ன தபப ததனதப பற�� எலல�ம 
அவர �வனலபபடறவ இலனல.  ��கரனற கதரநத�றல றப�தம அவரகக.  அபப�ம 
இநத ஒ��நத வ ன���டம வ ன���டகடலல�ம அவரகக அததபபட.  றமலம 
இரவரல ஒரவனப ப டதத�றல இனக�ரவனப ப டதத ம�த�ர த�ன எனபதம, 

இரககம ஒரவ�டம இரநத ��ககம வ ஷ�ங�ன� வ ட ஒ��நத�ரககம ஒரவன 
ப�தத�ல க+யயம கழபபட�ள இனனம வ+த� அவரகக. 

+நதர.  க+னன க��ணட வரபபடடரநத�ன.  எநத இடம எனக�லல�ம 
அவனககத கதர�வ லனல.  மற��லம இரடட.  எங��ரநறத� வரம +�ற ஒ��. 
அவனப ப டததத�ல�ரநத மனற ந�ட�ள ஆ��� ரநத.  த�ன ஏன ப �நறத�ம 
எனற ந�னககம அ�வகக அட வ�ங��� ரநத�ன.  உதட�ள ��ழ�படடரநத.  ��ர 
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அடதத�ர�ள எனறம கதர�வ லனல.  எஙற� அடதத�ர�ள எனறம அ���வ லனல. 

எதற��� எனறம பர�வ லனல. வல�� ன உச+ங�ன�ப ப�ரதத�ரநத�ன. 

+ங�ரகக அடதத த�வல வரவனழபபறத ப டக��த.  இரநத�லம இநதக 
ற�ஸ�ல றவற வழ�� லனல.  மனற ந�ட���� றற.  இநதச +நதர க+�னறத 
த�ரமபத த�ரமபச க+�லல�க க��ணடரக��ன��ன.  அவனனட� வ 8ட,  றலப எலல�ம 
ற+�தன க+யத�� றற.  அனததம ப��மதல க+யத�� றற.  ப�ம க��டததத 
�த�றர+ன எனற க+�ல��ன��ன.  ஆ�ல எபபட வநதத என��ல கதர��த 
என��ன��ன.  400 x 25000  ஸ�Gம எனற �த�ர க+�னத�யச க+�ல��ன��ன.  அதன பட 
ப�ரதத�ல இவனகக இநதக க��ளன�� ல ப�தனதச க+லவ டட வன�� ல த�ன 
பஙக இரபபத றப�லவம,  க��ளன� அடததத �த�ர மடடறம எனபத றப�லவம 
கதர��ன�த. இநதக �த�ர எஙற� த�ன றப��ன? எனற +�நதன� ல ஆழநத�ர. 

�த�ர.  னஹதர�ப�தத�ல தபப தத மதல�ல அவத நணப�ன இலலததகற� 
க+ன��ன.  மறந�ள ��னல� ல தனலபபச க+யத�� ல வநத க+யத�ன�ப ப�ரதததம 
த�ன அவர�ள எததன�� கபர� வழக��ல +�க��� ரக��ன��ர�ள எனற உ�ரநத�ன. 

ஆம அனன�� தனலபபச க+யத� இத த�ன.  "ற��டக ��க��ல க��ளன�. 

கபடட ந�ன�� நவ 8 ர� தபப�க���ளடன றவன ப டபடடத.  க��ளன��ரல 
ஒரவன தபப  ஓடடம"  எனற இவத படததடன இரநதத.  அநதப கபடடககள 
உணனம� ல தபப�க���ள த�ன இரநதத�?  அலலத றப�லஸ வழகன�த த�ன+ 
த�ரபப இபபட ற+�த�க��ன�த�? எனற ற��+�ததப ப�ரதத�ன. 

றப�லஸ க+�லவத உணனம��ய இரநத�ல மற�நதர ர�வ ஏறத� கபர� 
த��டததத றவனல க+யத க��ணடரக��ன��ர எனபத அவனககப பல�த. 

இதத�ல�� ல இரநத மரததவ ஆர�யச+�க �ரவ �ள என� கப�ரல ஆயதங�ன�க 
�டததவத�ய இரக� றவணடம.  ஆ�ல,  அநத ஆன�ப ப�ரதத�ல அபபடத 
கதர�வ லனலற�?  கபடட அவரககத றதனவக�ன��ல னநச+��ம��ப றப+� 
நமம�டறம வ�ங��� ரக�ல�றம? எனற ந�னதத�ன. 

+நதனர எபப�ட படடம ம4ட� றவணடம எனற தககத த�ற சளனரததக 
க��ணட�ன.  மற�நதர ர�னவக �ண��� க� ஆரமப தத�ன.  கவ��ற� கபர� 
ஆர�யச+� ந�றவத தனலவர�ய இரககம அவரத த� வ�ழகன� எபபடபபடடத 
எனற �ணட���க ���மப �ன.  அதற��� இநத மபபத ந�ட���ல அவன படட 
ப�ட�ள த�ன எததன எததன?  அவன �ணட��நத ஒவகவ�ர வ ஷ�மம 
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அவனககப றபரத�ரச+�ன�யம, ஆச+ர�தனதயம வ ன�வ பபத�ய இரநதத. 

ந�ட�ள க+லலச க+லல ��வலதன�� ன வ 8ர�மம கன�� ஆரமப ததத. 

+ங�ரகற� +ல�ததப றப�ய வ டடத.  இநதக �த�றர+ன அபபட எஙற� த�ன 
றப�யவ டட�ன.  னஹதர�ப�தனதச +லலனட��யத றதட��� றற.  க+னன� ல 
கபரவனல வ ரதத னவதத�ரக��ன��ர�ள.  இரநதம ஒர ம�தம�ய அவனப 
ப டக� மட�வ லனல.  ஒர றவன� தபப தத இதத�ல�ககச க+னற வ டட�ற�? 

எனற ந�னக� ஆரமப தத�ர. +நதர க��ளன��டதத�ன எனற அவர�ல ந�ரப க�றவ 
மட��த.  இநதக ற�ஸ ற��ரடடகக வநத�ல ��வலதன� +நத� +�ரக� றவணட� 
ந�னல ஏறபடம. 

+நதர றமல க��ளன� ற�னஸப றப�டட�ல ந�ரப க� றவணடம.  அத�ல 
இபறப�னதகக +நதர றமல றப�டடரககம ற�ஸ,  அவன +டட வ றர�தம�� 
ப �ங�ன� வ�ங�� ஆர�யச+� க+யத�ன எனறம,  +டடவ றர�தம�� �ரவ �ன� 
இ�ககமத� க+யத�ன எனற மடடறம.  அதறக 15  ந�ள ��வல க��டதத�ரநத�ர�ள. 

அவன தநனதயம மழம�ற+�யடன அவன J�ம4�ல ம4ட�ப ப�டபடட�ர.  அடதத 
வ�யத�வ ல எடதத வ டல�ம எனற வக�Gல உறத� அ��தத�ரநத�ர. 

+நதர�ல நமபறவ மட�வ லனல.  எபபடயம ஓரர ந�ட���ல �த�ர வநத 
நமனம ம4டட வ டவ�ன எனற த�ன மதல�ல ந�னதத�ன.  ஆ�ல இநதக 
க��ளன� பற�� ஒரந�ள +ங�ர அவ�டம வ �க��� றப�த இததன கபர� 
க��ளன� நடதத�த தன ஆர�யச+� நடக� றவணடம�?  என�டம 
க+�லல�� ரநத�ற���ல ந�ச+�ம க+யத�ரக� அனமத�தத�ரக� ம�டறடற? 

இபறப�த எஙற� றப��ன எனறம கதர�வ லனலற�?  இத த�ன உணனம�� 
நடப�? எனற எண� க க��ணட�ன. 

அததன ற�ளவ �ளககம வ னட��ய �த�ர வரவ��?  ந���ன +ங�ர�? 

�த�ர�? +நதர�? மற�நதர ர�வ�? 

(ந�னவ �ழ�யம, உன�யம ப ன ந�ன�யம!) 
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ந�னவ : 0 

�த�ர மதல�ல க+யத ��ர�ம கபங�ளர க+ன�த த�ன.  னஹதர�ப�ததம, 

க+னனயம அவனகக அவவ�வ ப�த��பப இலனல எனபனத அ��நத�ரநத�ன. 

தவ ர அஙற� த�ன அவனகக �� �த தன� நணபர�ள அத��ம�ய இரநதர.  ம�� 
கநரங��� நணபர�ள பதத றபனரக கடட�ன.  தன ந�னல மழனமயம 
அவர���டம வ �க���ன. மற�நதர ர�னவப பற��� த�வல�ன� அவனககத றதடக 
க��டபபத�ல அவர�ள த�ன மழனமயம�ய உதவ  பரநத�ர�ள. 

மற�நதர ர�வ ஆநத�ர�வ ன ஒர ��ழககக �டற�னரப பகத�ச ற+ர� ல 
ப �நதவர என� ஒர த�வல த�ன மதல�ல அவனககக ��னடததத.  எபபட 
மனற���ர எனபனத அவரத கப�னர இன��தத�ல றதட உரபறப�டட�ன. 

அவனர வ ட அவரத �னத இபறப�த அவனககத கதரநத�ரநதத.  பத�ற�ர றபரம 
மதல�ல ஆநத�ர�வ ல அவரத ��ர�மததககச க+ன�ர.  அநதக ��ர�மம இரநத 
ந�னல,  அஙகள� மக�ள அவனர மத�ககம வ தம ஆ���வறன� ஆச+ர�ததடன 
பத�நத க��ணட�ன.  அவனரப றப�யப ப�ரககம எநத ஒர இன�=னரயம அவர ன� 
தக�� வ டவ�ர எனற ற�ளவ பபடட�ன.  வ�ரம ஒரமன� தன ��ர�மததகக அவர 
எங��ரநத�லம வரவ�ர எனபனதயம அ��நத க��ணட�ன. 

அநத வ�ரம =�� றறக ��ழனம அவத நணபர���ல 5  றபர கவவறவற 
கப�ர���ல உதவ  ற�ட�ப றப�� ரநதர.  அவரத ��ர�மதத வ 8ட.  அவர வநததம 
அனவரம மர��னத��ய எழநத ந�ன�ர.  வநத உட��ரநத�ர மற�நதர ர�வ. 

இன�=ர�ளடன த�தத����ப றப+��ர. அர+�ங�தனத நமப  ஒர ப ரற��+மம 
இலனலக�னறம,  ந�ம��றவ த�ன மனற��க க��ள� றவணடம எனறம 
பதத�மத��ள க+�ன�ர. ந8ங�ள என க+�ன�லம க+ய��னற��ம ஐ�� எனற த�ன 
அனவரம உறத����ததர.  னதர�ம�வர�ள என�டம வ�ரங�ள என� 
வ�ரதனத�ள அவரடம இரநத வநதத. 

கடடம �னலநதத.  இரநத�லம +�லர மடடம றப���மல ம�ஞசவனத அநத 
ஐநத நணபர�ளம உ�ரநதர.  த�மம அவவ�ற றப���மல இரக� றவணடம 
எனற த8ரம��ததக க��ணடர.  ஒர �டடதத�ல மற�நதர ர�வ,  ந8ங�க�லல�ம 
னதர�+�ல���� எனற ற�டட�ர ம�ஞ+��வர�ன�ப ப�ரதத. ஆம�ம எனற +�னத�ய 
ற��ஷம றப�டட�ர�ள அவர�ள.  உ� னரயம க��டபபEர���?  எனற ற�டட�ர அவர. 

க��ஞ+ம க��ஞ+ம�ய கவ�� ஏ��க க��ணடரநதத.  ஒர நக+னலட கடடம எபபட 

ரதத���ர (http://www.rathinagiri.in)

http://www.rathinagiri.in/


க��லலத த�ன ந�னக��ற�ன. 

நடததப பட��ன�த எனபனதக �ணகட�யக �ணடர அநத நணபர�ள. 

ஒவகவ�ரவரககம றவற பத�� கப�ர�ள வழங�பபடட.  ப� ற+� என� 
கப�ரல ��டடககள அனழததச க+லலப படடர அனவரம.  ப�ல�ல க�ம 
கவடடவத றப�ன� ப� ���ல ஈடபடததபபடடர.  இரவ ல தக�ம றப�� ம�கத� 
றநரதத�ல தபப�க���ன�க ன���ளவத க+�லல�த தரபபடடத.  றப�லஸ எலல�ம 
என க+ய��ன��ர�ள இநதப பகத�� ல எனற ந�னததக க��ணட�ன �த�ர.
 

இத ஒர கபர� கடடம�ய இரக��ன�த.  அட மடடதத�ல�ரநத உ�ர மடடம 
வனர இவர���ன ஆட�ள இரக��ன��ர�ள.  இவர�ள மண� ன னமநதர���ய 
இரக��ன��ர�ள.  ��னரயம றதனவ� லல�மல க��டனமப படததவத�லனல 
எனபனதயம �ணட��நத�ன.  மற�நதர ர�வ றப+�� றபசச அவன ன�� ல ரக��ரட��� 
இரநதத. 

"நணபர�ற�,  இநத றத+தத�ல லஞ+ம த�ன ஆணட வர��ன�த எனபனத 
அ��வ 8ர�ள.  ந�ன எததன கபர� அ��வ��� என��லம இநதத தனலவர பதவ கக 
வர எததன றப�ர�டறன எனபத எககத த�ன கதரயம.  அநத ந�னல இ� 
வரககட�த எனற றப�ர�டப ப�பபடறடன ந�ன.  ந8ங�ள தன� பரநத8ர�ள.  ந�ம 
அனவரம ன� ற��ரதறத�ம.  வ ன�வ?  ந�ம க+யயம இநதப ப� .  நமத இநதத 
த�டடதத�ல எநத ஒர நலல த� ம�தனம ப�த�க�ப படக கட�த எனபனத ந�ம 
+தத��ப ப ரம��ம�ய எடததக க��ணடளற��ம. 

இநத வங�����ன +டடதனதப ப�ரங�ள. எங�ள வங��� ல ற+ம�யங�ள எனற 
அனதத வங���ளம அனழபப வ டக��ன�.  க+னற மக�ளம ப�தனதப 
றப�ட��ன��ர�ள.  அபபடப றப�டட வ டட றவற றவனல ப�ரததக க��ணட ம�நத 
வ டடவர���ன ப�தனத னவதத வடட என� கப�ரல +மப�த�ககம வங���ள 
என க+ய��ன�? இநதக ��கக�ன� மடக�� வரட� வரடம 100 ரப�ய +ரவ 8ஸ 
+�ரஜ எனற ப�தனதக �னரக��ன�.  அனத ந�ரவ��ககம அத���ர�ளகக +மப�ம 
மடடம கடக க��ணறட றப���ன�த.  ப�வம.  வங��ன� நமப ப ப�ம றப�டடவன 
�த�? ம�நத�ல என நடககம எனற கதரநத க��ள�டடம எனற த�ன அபபடபபடட 
��கக���ல இரநத 1  ற��ட ரப�ய +ம4பதத�ல எடக�பபடட நம ��ர�மதத�ல பல 
வ�ரச+�ப ப� �ள றமறக��ள�ப படட.  மக���ன ப�ம மக�ளக��� மடடறம 
க+லவ டப பட றவணடம. 

+ம4பதத�ல எங�ள ஆர�யச+� னம�தத�ல ஒர பத�� வ ஷ�ம 
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�ணட���பபடடரக��ன�த.  அதன மலம�� ��ர மன�� லம என இரக��ன�த 
எனபனதக �ணட��� மடயம.  அனத இபறப�னதகக ம�தர�ள றமல ப�னபடததக 
கட�த.  ஆர�யச+�� றலற� இரக��ன�த.  ஆ�ல,  ந�ன அனத உபற����தத அநத 
மநத�ர �நத+�ம�� ன ஸவ ஸ வங��க ��கக நமபர, ப�ஸறவரட, வங�� அத���ர� ன 
ப�ஸறவரட றப�ன�வறன� எ��த�ல அ��நத க��ணறடன.  அவர�ளகற� அத 
கதர��த.  ந�ன க��டககம மரநத�ல அனர ம�  றநரம ம�க�ம�ய இரபப�ர�ள. 

என ன�� ல இரககம ன��டக�க �ரவ � ல அவர��த ந�னவ�ள ற+ம�க�ப 
படட வ டம! அனதக �ணட���வம �� �� ல என றவணடம��லம க+ய�வம 
நமம�டம கபரமபனடற� இரக��ன�த. 

எறவ மம த�ர�த8ர�ள.  ந�ம ஒர அர+�ங�ம நடதத��னற��ம எனபனத 
ம�வ�த8ர�ள. ந8ங�ள எலல�ம றத+க ��வலர�ள எனபனதயம ம�வ�த8ர�ள. 

நம கவற�� நம ன�� ல எனனம த�ர� மநத�ரதனதக ன�வ ட�த8ர�ள"  எனற 
ஓடக க��ணடரநதத றடப. 

�த�ர ஆச+ர�தத�ல உன�நத�ரநத�ன.  வ டட�ல இவற அவரடன ற+ரநத 
வ டவ�ன றப�ல இரநதத.  எலல� வ ஷ�மம அவனககத கதள�த கத��வ�யத 
கதர� வநதத. 

அவன �ணட��நதத அனதனதயம +ர��� ட�கககமணட க+யத அனதக 
��பப  னவததக க��ணட,  +ங�ரடம க+னற ற+ரககம�ற ஒர �வரம �டதமம 
த��ர க+யத தன நணப�டம க��டதத வ டட�ன �த�ர. 

மறந�ள ��னல.  +ங�ர வ 8டடப ப�ல ப�கக�டடன அட� ல அநதக �வர 
இரநதத. +ங�ரன மனவ  அனத எடதத அவனர எழபப க ன�� ல க��டதத�ர. 

"த�ர +ங�ர அவர�ளகக,  �த�றர+�ன வ�க�ம.  இநத றடபப ல இரககம 
வ ஷ�ங�ன�க ற�ளங�ள.  எனனனட� இநத ஒர ம�த உனழபப ல ந�ன 
�ணட��நதனவ இனவ.  இனவ உங�ளகக உதவக கடம.  என நணபனககம,  எககம 
இநதக க��ளன�� ல ��ஞ+�ததம +மபநதம இலனல எனபனத இனவ வ �ககம. 

றமலம வ �க�ம றதனவ��� ன அனதத தரவதறக ந�ன த��ர�� இரக��னற�ன. 

எஙற� வநத +ர�னட� றவணடம எனற எககத த�வல தரவம. 

எனனனட� தறறப�னத� க+லறப+� எண ....." எனற மடநத�ரநதத �டதம. 
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கம�ததக �னதன�யம த�ரமப ஓடவ டட�ர +ங�ர.  அவரகக ஆச+ர�தத�ல 
வ��னடததப றப�த.  உணனம� ல �த�றர+ன த�ன இநதக ற�னஸ மடததக 
க��டதத�ரக��ன��ன றப�ல இரக��ன�றத எனற ந�னததக க��ணட�ர. 

ஆநத�ர நக+னலட கமபல ஒன��ன றவனல�� இத? இததன +�மரதத��ம��� 
வ டட�ர��� அவர�ள?  எனற எண�ம ஓட�த.  அனற� �த�றர+�ன எணணகக 
அனழதத�ர +ங�ர.  இ�� கரல�ல, "வ�க�ம +ங�ர +�ர.  பரஸ பதத�ரம�� இரக��?" 

என�த எத�ரககரல. 

அனற இரவ 9  ம� .  +�ன�� ல இரநத +நதர தவணட றப�ய கவ��ற� 
வநத�ரநத�ன.  �ம�+ர அலவல�ம.  �ம�+ர,  உ�ரத���ர�ள,  +ங�ர மன�னல� ல 
�த�ர மழனம��ய வ �க���ன.  மற�நதர ர�வ ஒர நக+னலட தனலவர எனறம, 

அவரன �Gழ கபரமபனட இ�ஙக��ன�த எனறம அவரத தறறப�னத� �ணடப டபப 
க��ததம அ��வ தத�ன. அத +�தத��றம எனற +நதரம ஒபபக க��ணட�ன. 

எலல�ம றப+� மடதத வ டட "எங�ளககம இநதக க��ளன�ககம எநதச 
+மபநதமம இலல�த றப�த +நதனர இததன க��டனமககள��க���தறக 
��வலதன�ன�ச சமம� வ டப றப�வத�லனல எனற �ம�ஷர மன�றலற� 
+வ�ல வ டட�ன. 

+ங�ர றப+ ஆரமப தத�ர.  "தமப  ந8ங�ள ஆறவ+ம�யப றப+ ந����ம 
இரக��ன�த.  ந�ங�ள எததனற�� ந�ரபர�த��ன�யம அடக� றநரட��ன�த.  அத 
கதர� வரம றப�த எங�ள ம ந�னல எபபட இரககம எனற ந8ங�ள அ��� 
ம�டடர�ள.  அத�றலற� எகக ��னரயம அடக� மம வரவத�லனல.  ஆ�ல 
இநதக ற�னஸப கப�ரததவனர எகக றவற வழ� கதர�வ லனல.  எனன 
மன�ததக க��ளளங�ள.  இபறப�த ந8ங�ள எபபட ஒர ற��ட ற+�ரதத8ர�ள எனற 
கதரவ க� றவணட� �டட��தத�ல இரக��ன�8ர�ள" என��ர. 

"இநதக க��ளன�� ல எங�ளகக +மபநதம இலனல எனற அ��நத ப னர 
ந�ன எனதப பற��யம எதறக வ �க�ம��க� றவணடம?  அனத எத நணப�ன 
ஆர�யச+� நலல பட��ய மடவனடநததம த�ன க+�லவத�ய அவ�டறம 
வ�க���தத�ரக��ற�ன. இபறப�த க+�லல மட��த" என��ன �த�ர. 

இபறப�த +நதர கந��ழநத கரல�ல றப+ ஆரமப தத�ன.  "எகக இபபட ஒர 
நணபன ��னடதததறகப கபரனம�னட��னற�ன. என ஆர�யச+� பற�� +���த வ �க�க 
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�டனமபபடடரக��ற�ன. 

நம மன�� ல ப லல��ன ��க��ல ந�யர�ன இனழ���ன மலம க+யத��ள 
பரம��ப பட��ன�. ஒர பக�ம மன�� ன ம�னத�ரவ ல இரநத எவவ�ற த�வல 
கபறவத எனனம ஆர�யச+� மழனம கபற�த எனற� க��ள�ல�ம.  ஆ�ல 
இபறப�னதகக ம�த கலம அ��நத�ரபபத ம�லல��ன ந�யர�ன�ள கட இலனல. 

இநதப ப லல��ன ��க��ல இரககம ந�யர�ன���ல இநத ந�யர�ன த�ன இனதச 
க+ய��ன�த எனபனதக �ணட ப டபபத எனபத னவகற��ல றப�ரல ஊ+�ன�த 
றதடவனதப றப�ன�த. 

அபபட ஒர ஊ+� எகக �வ� நவ� எனற கதர��த ஒர ந�னல� ல 
எககத கதனபடடத.  அத த�ன என ஆர�யச+�� ன ஆரமபம.  மன�� ன எநதப 
பகத�� ல இரககம எநத ந�யர�ன மலம ந�னவ�ள பரம��ப பட��ன� 
எனபனதத கதயவ�த8ம�ய அ��� றநரநதத.  இத பதத� றபதல�தத இரககம 
மறந������ளகக ம��வம உபற���ம�ய இரககம.  அதற���றவ ப�ல� எனனம 
மறந������ ன மன�ன�ச ற+�தன க+யறதன. 

இனதச +டடபபட க+யவத��ல ம��க �டம.  எறவ த�ன +டட 
வ றர�தம�யச க+�லபட றவணட�த�� றற.  மதல�ல த�ன ��வல தன� எனன 
வ�டட�த.  அதன ப ன த�ர +ங�ர அவர���ன ம�த�ப ம� ம�ற+��ள எனன 
ஊககவ தத.  அவரத ம�ற+���ல ற+�தன க+யயம றப�த உபற���ப படதத�� 
எத �மபயடடர எககக ��னடததத. 

இநத பத�னநத ந�ட���ல +�ன�� ல இரநறத என ற+�தன கவற���ரம�ய 
ந��ழநத�ரக��ன�த.  என ஆர�யச+�க �டடனர மடவறம ந�னல� ல இரக��ன�த. 

மரததவத தன�� ல இத ஒர +�தன��யத த��ழம எனபத�ல ஐ�ம�லனல. 

எககக ��னடககம கப�ர ப�ழ அததனயம என நணபன �த�ரககத த�ன" 

என��ன �ண� 8ரடன. 

அநத இடறம உ�ரச+� ம�ம�ய ஆ��� ரநதத. 

�த�ர த�ன றப+ ஆரமப தத�ன. "மம ந�ன�நத ம��ழச+�யடன க+�ல��னற�ன. 

இநத +நதர எகக கவக��ல பழக�ம எலல�ம இலனல.  ஆ�ல கநரங�� 
வ டறட�ம.  தன லட+�� ஆர�யச+� பற��யம இநத ஆர�யச+� நலலவ தம�ய 
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ந�ன�வனடநத�ல ம றந������ன� ம�த�� ல இரநத ��க�ல�ம எனறம 
க+�ன றப�த இதறக எபபடயம உதவவத என� மடகவடதறதன.  கம�ததத 
கத�ன��� ஒர ற��ட எனபனத 400  றபர���டம இரநத 25000  ரப�ய வ 8தம 
வ�ஙகவத எனற மடகவடதறதன.  கபங�ளரல எங�ள �லலர� ல ஒன���ப 
படதத இபறப�த நலல ந�னல� ல இரககம +G��ர�ள,  Jf��ர�ள,  என நணபர�ள 
எனற றதரநகதடதறதன.  நணபன,  நணபனகக நணபன எனற ம�னஞ+ல 
மலம��றவ ற��ரகன� எழபப றன.  ம�தம 50000 ரப�ய +மப�த�ககம ஒரவர 25000 

ரப�ய ஒர நலல ��ர�ததக���க க��டபபத கபரத�லனல எனற வ�ர 
வழங���ர�ள.  அநத ந�னற றபரககம ந�ங�ள நன��க �டன படடரக��னற��ம. 

இத த�ன அநத 400 x 25000  ரப�ய ஸ�Gம.  அனவரன ம�னஞ+ல ம�வர�ள,  ந�ன 
அனபப � ம�னஞ+ல�ள எனற அததனயம இநத +�ட� ல இரக��ன�த.  ந�ன 
க+�லவத�ல +நறத�ம இரநத�ல ந8ங�ற� வ +�ரததக க��ள�ல�ம."  எனற +ங�ரன 
ன�� ல க��டதத�ன �த�ர. 

இத நடநத ஒர வ�ரம�� ரககம. 

அனன�� க+யத�தத���ல இரணட மக���ச க+யத��ள இடமகபற��ரநத. 

1.  நக+னலட தனலவர மற�நதர ர�வ பற���த.  2.  +�தன ஆர�யச+����ர 
கJ�ச+நத�ரன பற���த. 

மற�நதர ர�வ ன�த க+ய�பபடட�ர. (வ னரவ ல கவ�� வநத வ டவ�ர!) 

+நதரககப ப�ழ�ரம சடடபபடடத. 

�த�ரடம +நதர ற�டட�ன.  ஏணட� அநத மற�நதர ர�வ த�ன இததனககம 
��ர�மன கதர� வநததம எனட� ந�னசற+? 

+�ரததக க��ணறட �த�ர க+�ன�ன. "க��லலத த�ன ந�னசற+ணட�" 

(ந�ன�வ) 
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